
 בדי סיני נהרפרשתריא
 %ף5פי מכהאדסמה מכהכהמה ח כופרן4איכחם
  שגיהס שיכוה ער חייב יהיה יכוייא ואמו אכין מכרהשנאמר
 הכהו אפלו מהס'יכו4 אחד אפיקו ארסיוםת תלומכהכאחת
 מוק ארם ומכה בהמה תימכה וריב יהיה חבורה בו עשהולא
 שיעשרץ עד אדם מכה אף חכורה כה ש'עשה עד כהמותמכה
 מכוץ תל ח"כ ישה מיתה יאחר הכהו אפ'1% 'כוי ' חכורהכן

 ' בחש אדם מכה אף כח"ה בהמה סכה טה אדם ומכהבהמה
 מני נפשות דיני כמשפט יכס ,היות אהד טשפטט
 ממונות דיני אף ' ובחקירה כדרישה נפשות ד'נ' מה 'ממהות
 דיני אף ושלשה כע'שריס נפשו דיני מה אי , ובהירהנווישה

 וידבר י ריבה' עין תחת עין ת4 ושףשהםמונותנעשריס
 5מחנדץ מחוץ אף המקלל את ישראן!הזציאו כני א4משה
 , מנחוץ הסקילה וכיח מכפנים דין שכית מלמר שאמר היאזו

 / יצא אחת כאבן מת שאם מימד אכן , כסותו 51א אותוזירנס

 לדחייה אף לסמיכה אף משה יואת צוה כאשר עשו ישר"ובני
 ' הע( עי נכתתו תלין 5לא אף 5תיייהאף

 הבוראסליקן

 סימ כהרפרשת
 מהענק סינייאמר, י'א5משרזכהוריףרף

 כלהמצות שמיטהאצלהרסיניוהל*ן חשאי 99
 כןיות'הס נאמרו כוים אף , מסיני ודקרוקירה3ייותיוה נאמרו שמיטה כה אי4פ מס.נינאמרו

 הירדן משבא51עכר יכול תבאו כי ב מסיני,ודקדוקיהם
 5% ומואב ףעמין  משבאו יכוי ' ארזהמיוהדת ' הארץ א%4ף
 ז4א יכם נותן אניאשר

~ttQP 
 כיבשו אומר אתה מנחן ' ומואב

 אבות יבתי  חילקו ולא ,  ממשפחות תייקו , תייקו יאאבל
 כשמיטת חייכיס יהו יכול , חלקו את מכיר זאחד אחד כיואין
 כף שיהירה ,כרשך שדהו מכיר ואחד אחד כף שיהא שרך%ל
 '  בו(יהובעריוץוכחרש נחחיייבו היררן  אתשעכוו'שואך[ ניון אתהאוכר נמצאת ג , כרמו את ככיר ואחדאחד
 יום הטשים שהו י בעומר נתחטבו בכיסן עשר ששוההניע

 ישטים , טרוטה עשו ואחת יעשרים ישמיטה מוניםהתחייו במעשרות' נתחייבו שנה  עשרה לארבע היחם בשתיויתחייבו
 בורות ם%חפור יכון הארז ושבתה ד ן יוכן עשווארבע
 תזרע 44ל שדך ת4 המקוואות את ומיתקן ומערותושיחים
 יעירוד יחריש ויזמיר יזרע אלעל 5י אין , תזמור 5אוכרמך
 כר! יא וכרמך י4ש שרך %ן מנ"ן ולכ'קוע מכיסוח5ביכוש
 ואין מזכל'ם שאיז ומנין ה ' שכשרךושככרמךמיאכה
 תישדךיא,ונ,נין מאבקים ואיז בעלים מעשנים זאיןבפרימט
 תיסרך כאיינות מפכל~ס  טורויסואין ואין מקרס:יסטאיו
 ימלא ופא  הויחיס יקששתחת לא  יבול ויא,  וגרמך 1 ,א
 והזמיר הזרע 5אתזמור, וכרמך יאתזרע תיסרךהכירו, לאיין איי( בין עוגיאות ~ncpt ולא  הויתים שהתה הנקעיםאת

 ושוהדים וזמיר זוע מה '"א להם והשש יצאו וימה , היובכיי

 עבוים שתא ובו אלא 5י אין אף / ובאולן כאר( עמדהשהם
 שט 4סניין עויתה תהיה היוכל שנת אף יכור[ ' וכאילןכאר(
 שנו , כרבך תזמור שניס ושש שרך תורע שנים שש תלשבוע
 לטניין עוינה היוכל שנת ואין שכזע aw~ ממניין עויותזרוקס
~awולשומשמ'ם ולפרגים ולדוחן יאורן מנין ז י שבוע 

 ואספת 5% בשביעית אתה כונס( השנה ראש יפנישהשחח
 יכול . ח גשכישתןאתתכואתה

 יא , אסיפים וששה ורעים ששה  ואספת, שדך תזוע שניםשש אעפש5אהשרישו%י
 אומר יוסף בן  לגובהן ט אסיפיםי ושגעה ןרעיםששה
 אתוק כונסה השנה ראש לפני שייש שהביאה 5תכואהטגיין

 השביעית %לוכשנוה השנרץ ככף הןגפן שניזןשיש'סישיפניראשהשנההרי אימ י שלש משהביאה ואף ' תנואתה את ואספת 5%בשכישת
 rwt 04שנתון

 בנות אמרו מיכן ,
 יהורס ר ' שניס לש"ש עושות n~uwi onvi' שלהם שביעותשהק
 עושות שהם שביעית מוצאי פיהם שביעית הפרסיותאומר
 ייו' שכת , שוח ככנות אלחן אמרו 5א 5ו אמרו , שניםלשתי
 שכת בשביעית נאמר 5ייכד שבת כראשית בשכת שנאםכשם

 שכשדדוכ5 כלמלאכה תומור' ףאהורעוכרמל5א4יי'שדד
 מיכן , תקצור לא קצירך ספיח את ג שככרמך,סיאבה
 ענבי ואת ן בשביעית אסורים שיהו הספחים על חכמיםסמכו
 אתם אכף , בוצר אתה אי1 בארז השמור מן , תבצור 5אנזיריו
 מיכן ' הכוצריס כררו תבצור לא תכצור 5א , המנוזר מןנשר
 קוצה אכף כמוקעה, אותה קוצים אין שביעית שף תאיניםאמרו
 ן נעריבוה אבירורכיס גגת עגבים רורכיס אין , כחורבהאתה

 ן לבוידה ובהביס  אליכיתש , ובקוטבי נבר ויתיש עושיםאין

 שבת ר ' יביידה ומכנים בכי הוא טוח( אף אום%שסעק
 שמיטת שפירותיה אעפ שכיעית שיצת כיוז לארץ שיהשנתון
 אסורים פירותיו אכל איך של מלאכהבנופו לעשות אתמותר
 מן לכס הארז שבת והיתרץ ה ' בשבט עשר חמשהעד

 אמרו מיכן השמי, מן אוכף אתה אוב15אין אתח נארזהשבו
 בשכיעיתז פירותיה אוכלי אין אומרי שמיי בית שנטייבה'שדה
 אוניים אין אומריס שבדאי  בית ן אוכייס אומרים ה44וטת
 * בטובה  ושיא אומרובטובה  הייי ובית גרובה שביעיתפירות

 ומחומרי שמי בית  מקויי חח הרברים חיפוף אומר יהוררזרבי
 ףהכי~ש 41א 5אוכ4ה , יאחרים 51א 4כם 1 ן היף4בית

 ולאמתך, לענרך לך ' :מנה נסכים יהכיא ויא מנחות'טסנה

 אביוני ואכלו ונטירתה תשמטנה וכשביעית שנאף 5פי ת5מה
 לעניים איא נאכלים שביעית פירות אלא 5י *ז שיכול ,עמך
 הרו ולאמתך ולעכרך לך %ל , לעשירים אף סנייז 'כלכד
 5מה כן אם ' אמורים ושפחות עברים ' אמורים עשיתםבעיים
  ולתיו ' הביעור אחר  אוכלים פענחם עמך אכווה ואביונאמר
 עשירים ואהד עניים אחד אום יוסי ר , יהורה רכי דגריעש,ריס
 עמך אכיוני ואכלו אחר לכר ז , הכיעור אחראוכלם
 מן והשכירך ' יבהמרה ףנהמה והראף ' %אדס ףאדםהראף
 ' האכסנ'4ש את לרבות עמך הגרים ' הגוי מן לתזשבך 'הגוי
 כרשותך שאינה חיה אם ומה מהתף ולהיה ולבהמתךח
 שתאכי'א'14 דין אינו כרשותך שהיא בהמה ' אוכלת היאהוי
 שקיו  אני מה ;lo~lpS אוכלת ותהא יבהםה אוברגטס  העתי3ן

 אוכלת תהיה  אביבהטה , ארס בפירות שביעית פירותביעור
  שבשרא  יחיה כיה ' נבית אוכרע בהם בשרה אוכוןו שחיהומן כי יהירו בהטה מקיש ויחיה אונרויכהמהך וכשהואלעוקם

 שנארעת מה , אשרבחרצך טנ5הלבהסתךשבכית,
אוכלם
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 רנ רדי סיני בהרפרטת ג יר
שמעון אר , לפעשום לעבדיו עקילס שהוציא מה לאאוכלים
 יארז, יחוצה מוציאים ואין 5סוריא שמוציאו בפירושממעתי
 תכואתה' כ4 צכע' כה %צבוע אף הנר %הדיקת אף תהיהי

 מאיסתיי אמרו מיכן '  תבואתה א44ו נאכלת שאקלמד
 בהם אוכ% משהוריחו הפגים גשכיעית האשן פירותאוכף'ם
 ושאר כהס כיוצא וכן א י ' כיתו יתוך ככס כיחלו ,פיתו
tawאנכי משגרע הבוסר ח"בובמעשרו שבוע 

 בשדה, פיתו כו

 ומיבום שנוע שני ושאר כף כיוצא וכן כיתו, יתוך כונסהכאיש
 לתארה %ונים שישת עושים שהם זמן כר( זיתיםבמעשנות
 חצי  הכניסת ואוביבשריה  פוצע דמע כ 'הכניסם

 וכונס ' כשדה נותש כותש ףוג הכניסו כשרה וכן כותש14ג
 כמעשרי, הייכים שבוע שני ושאר כהס כיוצא וכן , ביתולוך
 וישקוק onQ 5ככוש רשאי את אק תאיי! פירזת כר(ושאד
 עונותן כך למעשרות כעונתן א5א ' מפניהם ףאכוף %1אמהם

/ntptawS451ש%עשותממנרה ' ממנהזיח'ן 451ש5עשות 
 ממנחש niwp~I וקא איספינית' ממנה יעשות ויא 'מ5ונם4ש

 'אפיקטפ'ז'ם

 נן:יייי"י"נו: במרשה
 שנים' שכתות שכע אישגתושנים,

 שני 'paw, יוכי%% ויעשה ' זו אחר א שבעשמיטים יספורינוי
 י4ל לאו ואם הייו כתוכים שני והאמרו עד הא פעם'םושכע

13pao, ימי , והיו חי שבוע ישני שיספור ומניין ב 
 'pwn %ך %%והיו יוב% ישני שיספור מניק הששם שכתותסכע

 והיו ת5 יוכמן שאיז אעפ שביעית עשה מניין ' שנהזארכעיס
 שביעית שאין אקל עשהיוכ5 ומנק וארבעיםשנהן%דתשע
%%Ipwn שביעית אומרי וחכמים היהורה דברי שנה וארבעים 

 עמו יש כן אם איא נוהג אינו והיוב% , יובף שאין א;פנוהגת
 1 שופר והעכרת תל כשופר וסניזשהיא נ ,שכיעית

 כיוכי ו" 5,אין
 תרועה שופר והעברת ת% מנין השנה בראש ,

 השביש כהורש %ל שאין , הכיפוריפ ביום יחודשבעשור
 בשופר זו מה כזו שכיעי תרועת הרי , השכינו כחורט חיומה
 לפניה פשוטה שהיא ומנוין ר / כזו השנה ראש תרועתאף

 5ו תימו יאחר'ה שפשוטה זמני'ן ' תרועה שופר nlapn1%י
 וגף מח"ן השנוה בראש כיובל אינש %' אק ' שופדתעכירו
 כיום לכורש בעשיר כחודשהשב'ע' תרועות שופרוהעכרת
 השכיעי כחורש ת4 ומה ' השביעי כחורש תף שאיןהכיפורים

 ףאחריה ופשוטה ליניה פשוטה זו מה כא שכ'ע' תרועתשתה
 ' יאחריה ופשוטה צפניה פשוטה השנה ראש תרועתאף
 תענירו כשבת, אפילו הכיפורים כיום ' כללה 51א כיוסח
 אף יכונן י חייב אחיד יחיד שכ4 מלמד ארוכס בכיסופר
 ארצכם בכ% %% השבת את דוחה תהיות השנה ראםתרועת
 D~a להורש בעשור השביעי בחודש תרועות שופרוהעכרת
 ממשמע הכיפורים ביום לנדרש כעשור ת% שאי!הכשורים
 כעשור הכיפורים יום שהוא יורע איני הכיפורים כיםשנאמר
 לחדש בעשור אלא %חורש כעשור נאמר 5מה כן אס 'לחורש
 דוחות השנה ראש תרועת ואין ארצכם ככ% ' השבת אתרוחה

 4% טה שנה החמשים שנת את וקרשתם ב51ק כ5בד' דין כנית אלא ארצכס בכישבת
 יי שיכו'%אין ףחודש כעשור שנאמר 5פיען

 , 'wltnS כעשנן אילל  מתקרשתשנה
 שהצל מלמר שגה החמשים שבת את וקדשתם  אומרוכשהוא
 ה'1 5א כרוקות בן יוחנן רבי אטר , השנה מהאשמתקדשת

 שדות ולא נפטרויבתיהם משועבריםעבדים
 חוזרי

 5בעההס
 עד בראשיהם ועטרותיהם ושמהים ושותים אוכליםאף4ל
 חזרו , כשופר תקעו הכיפוריס יום הגוע הכיפורים' יוםשהגיע
 וקראתם ב , ינתיהם נפטרים  ועבדים יכעייהסשדות

 ברנר דרור הישק מה יהודה גר חירותררוראיןררוראי4י
 שיושביח בזמן , יושביה נ ' מדינה ומסחרבכלגשיררא
 מעורבבים  lfn~axi  קייה היו ' מתוכה שגלו כזמן ו4א 'עליה
  היובך יהירה יכוץ '  ייהורה כנימן  ושבט ' יהורהבבנימןשבט
 שגלו כיון אוסר נמעאת יושביה, 5כף , י%יושכיה תישורנוהג
 ר , כטלוהווכיות שכטמנשה וגדוהעי ראובןשפט

 'וכף אומר 'וס'  י ' רמזורה דברי היא יי שייחוהעבריםשיא או'כויאיפ ' בשופר תקעו  שיא אלפ השמיטו  שיאיוביאפפ
 אעפ יכול או ' הענרים שייהו שיפם אעפ השמיטו שיאאפ(
 אותה תויה  שהכתוב אחר אריוסי ' תיהיא בשופר תקעוסלא
 ' עברי שילוח יעניין אותה תויה נתו ואחר שזפ תקיעתיעבין

 שופר' בתקיעת שיא ייובי שר חיפ אי עבריאבי בשילוחשיא ייוברי שאיפשר עכריס  בשילוח יובישיא אומר אני מה מפגי.
  חלויה עברים ושילוח יין ככיח  שופרתיויהרבראחרהקיעת

 אלמשפחתו אוווותוואיש  א% איש ושבתם ה ' ארםבכי
 הרי שש בנמכר אם מדבר יעקכבסי כ! "יעזר רבי  אמרתשובו
 שא מדבר אינו הא , אמור הרי שתים או שנה בנמכר אםאמור'
 שיהדה יפניהיוכףבנרצע

 חיוכי
IN'S1a , ושבתם אחר דבר 

 שהוחזקיה ימה , תשוכו משפונתו א% ואיש אחוזתו אףאיש
 לאחוזתו אומר יהורה רבו מאיר, רבי רכרי שב הו4פ,משפחתו

 D7,V הוא וכן , כה שהיה רה ול: שב ואינו שכ הואולמשפחתו
 שנרה,שיכו4 שנתהחמשיס יוב4הי4ש גי4שםיאק ' האשה את לרכות תשוכו ,בגויה

 השנרד מקודשתמראש בכגיסתהתהיח צאן1
 יום עד והפכת מושכת תהיהוכיציאתה

 הקורשתי  סחויעי  מוסשין שכןהכיפורים
 שנת יוביהי4ל

 ' השנה ראש ער אקא קרושתוה אין ' לבס תהיה שנההחמשי
 את תכערו וף4י ספיחיה את תקצרו 45פ תזרעו לאב
 כי ג , ניוכף נאמר כך כשניעית שנאמר כשםנזיריה
 תופסת שכיעית אף דמיו את תופס קורש מה קודש, היאיוב%
 אף יכוף נתפסים ורמיו 5חו4ין יוצא קודש מה אי , דמיהאת

n~tawהאהרון אום  נמצית כקדושתה היא הרי , היא ת5 כן 
 בפקיות רקח כיצר , אסור עצמו  ופירי כשביעית בתפסאחרון
 יקחכבשר , בשביעית מתכערים  ואייו  אייו  בשרטביעית
 סמן ונתפס רגים 'צאו שמן ברגי ' רגיס גשרונכנסו יצארגיס

 השררז  מן ר 1  עצמואסור ופרי נתפס אחרוןהאחרון
 אחה  השרה מן  אוכף שאתה  ומן כף תבואתה אתתאביו

 מיכן ה , הבית  השרהכ%המן ~להמן ,סתורהבית  אובי
 יהושועאומ'אוכף ר החכית, כ4 השדהיבער מן אחד מיןשכףה כיון או1 "עזר רבי אחד כחכית כבשים שלשרק הכובשאמרו
 שכירק מין אום' גמ%'א4 רבן , שכה האחרון שיכלה ערוהויך

  שמעון ר , וה%כחכדבריו החכית מן סיבו יבערמינומןהשרה
 סנדריות שיכלו עד אכליס,כרגילה לביעור אחר הירק כ%אום

 מועיארע זו הזאת היוכל כשנת 1 ' טיפה ביתמבקעת
 אס ומה הוא, דין והלא עכדים, מוציאה השבישת ואיז 'עכדים
 שמשמטת שכיעית עכדים מוציא כסריס משמיט שאינוהיונף
 זו , הזאת היובף כשנת ת% עכדים שתוומ4פ דין אינוכספים
 ייובף וחומר קי עברים  מוציאה השביעית ואין עכדיםמוציאה
 עברים מוציארק שאינו השנישח אם ומה , כספיפשישמיט
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 1 יר '8וי בהרפרשת ו טר
 שישומט דין אים עבדים מושא שהוא יונף ן כמתם'משמטת
 כספים משמט שביעות שמוט, השמיטרה דבר וזה %לכספים
 א4 איש תשובו ' עכךים מוציא זה'וכף כמפיס משמט יוכלואין

 לאביו סתחזור בנוונא5ה ועמד שדהו המוכר לרבותאתוותוי
 ןביובל

 נכי י" ש"ג"יאמ""" גפרשה
 לא קונה כשהורם ומניין ןףעמ'תך

 דיבר שבהם קרקעות א"א לי rta~ עמיהך מיל א4א קונהההיה
 המטלטל' רבר לרבו ממכר וגל המטלטל דבר לרבו 'מגיהכתו
 שאין ומנין כ , הזטהלקרקעות ואין הזנייה להםיש המטלטלי ' תונו " מיד קנה או יקרקעף%ל הוניה שאיןספץ
 לרשת אהריכס יכמכס אותם והתנחלתם % לעכר'סהינוה
 ן הונייה לדג( אין עכדים אף n~uaI 4הם אין אהוזה מהאחווה,

 ' הקדש לא אתאחיו הונוהלהקדשות%ל שחק מנייןנ
 שנופו כווהד זרק מה , ממכר 4% ףשטרוה הונייה שאי(טניין
 לקה/ גופם ושלא מכר גופם שטריש4א יצאו , יקח ונופוסכר
 יש יבסס שטרותיו המוכר לפיכך בהם הראי5שיש "א מכר4א

 ממון המית זו י אהיו את אלתונואיש דקוהותיה/
 הרי עם'תו את איש חוט 5א אום וכשהוא דברים זורגייתיכול
 תועאיש אל םהאנימקי'ם הא אחיו, את דכרואמורה,אוניית
 כסף ארבעה אונאה היא וכמה ה י ממין אונאת זו אחיואת

 מותר מתי עד ' ימקח ושתזת לסלע כסף ו(נרכעמעשרים
 בעור שמעון רבי הורה לנקי, או לתגר שייאה כרי עדלהחויר
 א5 לוד תנרי ושמחו 4מקה wt~w1i לסלע כסף שמונתההזנייה
 מקומים טרפון רבי לנו ניח אמרו היום כל להחזיר מותרלהב
 יחם יש מוכר ואחד יוקח אחד 1 , הכמים לדבריוהזרו
 רכי ' לנר אונאה יש כך להדיוט אונאות שיש וכשםאונאה
 m~tipn ל ידו עליו טשהוטל אונאה לתגר אין אומריהודה
 ז , לימהשהוניתמ אותן ttmpa לי תן אוכרלושהוא
 אומר מאיר רבו אונאה כה יהיה ולא חסירה הסלע תהיהוכמה
 פונדיונות ארבע אוטר ייהודה , לדינר טאיסר איסרותארבע

 ער בכרכים להחזיר מותר מתי עד ח ן לדינרפגדיונים משני פונריונזת שמונה אומר שמעין רבי , ידינרמפונריון
 ררך שכן שבתות ערבו עד ובנפרים לשולחני/ שיראתהנדי
.~piwnהיה יאס ' שבת 4ערכ שכת מערב ברזייית עוטר יהיות 

 5נ אין 4או ממנוואם מקג4רה חורש עשו' סנים יאחרמכירה
 שאינו חושש ואזנו שיני למעשר ונותנה תרעומת אל"מעליו
  ואףתונואישאתאחיואין4יאל"ט ט רעה, w~aאלא
 אח'1 את לזמר תלטוד , מניין איש יכת ואשה , מניין אשהאיש
 הריוט ' הומיה לו יש להדיוט תכר אום יהודה ר , נקזםסכל
 4הדי:ט תנר י לתגר תגר אקא 4י אק , הונייה 4ו איןלתגר
 , כקום מכף אחיו את hrtunI~: להדיוט הדיוט לתגרהדיוט

 כשנת שדהו למוכר מנ"ןי
 פחות 4גא41 מותר אינו היובי

 סמוך היוכל אחר , עמיתך מאת הקנה שנים 4% שניםמשתי
 מקנתו השנלתרבה רוב 5פ' 45 היוכלסני1 טן ומופיג4'וכף'
 שנת ל"י תבואות שני , מקנתו תמעט השנים מעוטולפי
 נרה , הממק מן שכיעותעולהלו ולא , שנתירקו( 41אשדפון
 ראש לפני י1 מכרה אזמר "עזר 4 המניין מן 5ו nSlp הכירהאו

 מליאה לפניי הניחה 15 יאמר יכוף פירשן, סביאה והיאהשנה
 הוגש תבואות מספר כי 55 סליא1ה לפסך שהנחתיהסדרך
 תבואות שלשוה ממטה אוכר( שאתרץ פעטים , לךסוכר

 ן שנים5שת'

 %אתח"ישאתעםיתיייהיבאתיב% י רמ.ן
 תוה א און כשהוא מסון הונאת זהיכוץ'14

 ר% אמורה ממזן הריאונא אחיו אתאיש
 ' רברים הונאת הרי עמיתו את איש תום גיא מקיים אניטה
 מעשיך זכור יו יאמר 4א nalwn כעל היה אם כיצדב

 ואו מה זכור 5ו יאמר לא גרים כן היה aw1 היו מההראשומס
 לאיוב חכיריו מאמרו כדרך לו יאמר לא בניו את קוברהיה עיי נאים ייסורים עף'ו באים חליים היו כיצד אנותיך,מעשה
 נרץ הוא מ' נא זכור , דרכיך !תום תקותך כסלתך יראתךהלא
 תבואו-ו מכקשיס חמרים ראה ' נכחדו ישרים ואישרראכר

 סכר י"א והוא פלוני אצ4 5כו 4הס יאמר ל"ש ייןמכקשיס
 41א המקח ע5 עיניו יתלה 4א אף אומר יהודה רכי מימיוחיטה
 עוצה תאמר ואס ליקח, אינווועה והוא זה חפץ ככמה לויאסר
 ג בוויראת' ל4בנאמר שהואמסור דגר כ4מאיתני כוויראלי נאמר ילנ מסור הדבר והרי לו מוסר אניטוכסה
 *תן חותם תשמרוועשיתם משפטיי ואת חוקותיי אתועשית
 ונתנדו ד . נו4ים'לכטחולאמפוזרים'עיהארשויא וישבתם , למשפטים ועשייה ושמירה לחוקים לעשייהשמירה
:::4::מננגנ:ו:ן: ושנע הרברט אוכף ארס שיהא לשובע ואכיתס פריההארץ
 n'SP ויאמפהדים מפוזרים 41א י יבטח וישנתםעויהלו, יהיח שיא משגחנו חסר דבר יהא שלא לשובע ואכלתםאחר
 כשנה נאכל לאמה עתידואתם תאמר! וכי ה , גו4)ולא

 אנו אין אס ' תבואתינו את נאסף ילא נזרע ל"ש הןהשביעית
 חכמים סמכו מיכן רכיןקיכא אמר , אוספים אנו מהזורעים
 O'ntD אומריאין וחכמים כשביעית אסורים שיהו הספחיםע4

 למרש כן אם , סופרים tlalw אל"מ תורחק מדבריאסורים
 יגש 4נו אמרת תכואתינו' את נאסף ולא נזרע 4א הןנאמר
 כערוהנ 4נו אמרת לקיום מכנסו אין אוספים שאנו ומהתזרעו
 זכרביש!ן כחמישית בשישית א4"ו 4י אין השישית כשנה4כס ברכתי את וציויתי ו ' והילד הכיעור מן אוכף,ס אנו)מה

 ' וכשנה %ל משק לחכירתה משנרה , ממן וכשניהכשלישית
 * יוכל ולמוצאי ו*ובף לשכירות השנים לשיש דא ,שביעית ולמוצאי וישניעית ישישית ' השני ףש4ש רועכואה אתועשת
 שמיטרץ שיאחר שמינית זו השמינית את וזרעתםז

 השמיטהז ושלאחר היוכף שףאחר תשיעית וו שנה אומכשהוא
 שבוית זו התשיעית עד מלמטן לא ישן התבואה מןואכלתם
 השמיניתשאחר

~nwwi 
 עשירית זו שנה אומר כשהוא השמיטה

 ישן תאכלו תבואתה בוא עד השמיטה ושאחר תשיעיתשאיו
 ז 5צםיתו תמכר לא והארז ח לזית, עשרה אחתשהיא

 ותושבים גרים כי כה עינך תרע א5 הארז 5י כ' '5חולטנית
 אנחנו גר'ם כ' אומר הוא וכן ' עיקר עצם'כם תעשו א4 'אתם
 עמך אנכי גר כ' אומר דוד וכן ' אכות'נו ככל ותושכ'םלפניך
 ריו4עכדשיהירהכרבו עכר" אתם ' ככואבות"תושב

 עו4 תתט נאויה וכף ט , שיכם היא הרי ש4יכשתבוא
 לסח כן אס ' אחוזה ארש %י ' ובמט4טיים וכשטרותבענדים

 ן עכרי ועבד נתיס לרבות תתנו גאולה וככףנאמר

 שדרש את למכור רשאי ארם שאיז מנין 1ע4שאש"וא18

 ג"ען;(ה:ן:נ:הב 'י'.
 יכולשא , העני כן מוכרא4אאם האאינו / ומכר ימוךתלכי
 כ5 ולא םאחוותו.טאחוזתו' תל אחת' נכסיובבתמכל
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גהדית בהרצניפרשתדיי
 ינכוה אם 'מה עזיי" בז רא5שיאמו

 שאיי
 5ההרים רשאי אדם

 ע5 חס להיות חייב אדם יהיה וכמה כטס אחת עי ננזפו כ5את
 ונאה[ ן קוום שהקרוב ס5מד ' איו הקרוב נואלו וכא 'נכסיו

 כי ואיש כ ן מתנה הנותן את לרבות אחיו ממכראת
 בן אם נואלים rtNC 15~ כישראל אדם יש וכי ' גואך 15 יהיה5א
 נאמר5םה

 גואי
 ידעצמו, ' ידו והשיגום ' לנאוף יכול שהוא

 ו5א , נפה ויגאו5 כרע , בקרוב חגא51 ברחוק ימכור שלאומצא
 את וחשב ג חצ"ם" ינאץ %1א ' נא41ת1 כדי ' ויגאולילוה

 שאם מנין ' חדשים מחשג ואינו ' סחשכ הוא שנו ' ממכרושני
 העודף את והשיב ' וחשב 5% 'עשוש שנוה חדשים לעשותגצה
 ומכר ' כמנה 5ראשק מכרה ח51 אתה ממן לו' מכר אשריאיש
 הראשנן עם א5א מחשב שאיש ממן , במאתים ישיםהראשו(
 ישימ הראשון ומכר כמאתי לראשון מכרה ' 15 מכר לאשר5%

 לאוש ' לאיש 5% האחרון עס אי4פ מחשב שאין מנין 'במנה
 'הודח נן ווסתאי ר ד ' רבי דכר' כאן עד כתוכהאשר
 ממאתים יפרץ וףא והא' והשכיחוץ מנה ממנה לו מכרהאומו
 מה ' העודף 5% מנח םםנוץ א45ש מחשכ שאינו מנין 'םאת'ם
 451ש דברת' אחוזנה שכעל ' הוזתו לא ושב ' בקרקעשנשתיר

 טחתלמנ"ןאתה מצאה'רו' ואסלא ה 'במברלמוכר
 כגואל ענין תניחו השדוה כבעף ענ"ן אינו אסאומר

~h'JtV ואיש , 4 ייוהדיהשיב ,5א מצאהידו 5א 5%אם , הזהנסרר 
 שנת עד אותו הקונה כיד ממכרו והיה 1 , חפים חפיםנואל
 גקרוכ ועש ברחוק מוכר "א , ויוכל שנת בהקרעה 4א ןהיונק
 שמעון 4 אמר ז חשם, יגאל 1גא5 ביפה ונואלברע
 חוזרת ' ננאמה יוכ15י~ש המע אם החיוט שבא לפי הטעםמה
 שרההיא

~a'SP1Si 
 חישה ננא5ה ולא עבי הגיע אמ ובהקרש,

 כלוס כח יכנס שיפי , היונף שנת עד י הקרש של שדרסוזינת
 מתיבש יובהר י כאחד משמיטים וכספים שרות אומרנמצאת
 טן אף כיוכף ויצות ' בסופות טשמטת והשביעיתבתחלתו

 ן האשה לרבות 4אהוזתו ושב זההקדש

 :ן::1:ג':נגע','ק~קג יפרשה
 המוגשת חומוץ שי , מושב ביתת4

 ואייו , 51הבא ן מיכא שהקיפוח ו5א י נון בן יהושע וכמותחומה
 הומרה המוקפות בתים שני ש5 חצירות שיש חומה ער' כת'הן

 ש5 נחקרה ציפורים ש5 הישנה קצרה כגזן נון כן יהנשעבממות
 בעכר הרי ונדור כנליר[ הרי וגטיוץ הישנרץ חורפת חלבגוש
 ישמעאל רבי אמר ' כיהורוק הרי ואונווירושים זחדידהירדן
 אכ4 הניקוץ כני כשעלו שקידשום א45ן אייו מנו 45ש יוסיגר

 גאולתו והיתה ב ' הארז שכשיה כיון בטלוהראשונת
 תהיה ימים , :aStp שגרץ5מניין לא ן ממכלו שנת תום עדט'ד

 נ ן ימים משני פחות אין יננם אני אום אומר ובי ,נאיקתו
 אתהאו% מנון ת5 ימה תמימ שנה מ5את4 ער ינאק 5אואס

 שנוץ אם יודע ואיני It~wsi ומכרה ראשון ועמר לראשוןסכירה
 רני שנוק 15 מלאות עד אומר כשהוא לשיני שנה אםלראשון
 מאתו שיש , תמימה ד 5אחרק, שנה ולא לראשוןשנה
 אומרו חתומים , ר רכרי החמה ימות כמניין ימים נחמשהוששן
 נתעכרוץ אם לפיכך קיום סיום אודש עשר D'aWi תמימהשנה
 ן הכית א45ו 5י הטתאין וקם ה נתענרה15,חשנה

 והשוככות והמרחצאות ומערות ושיהיס בורות בדים בתיסגין
 פרטנרית תומרץ 15 אשר גזמי אשר 5% ן וחשדותשהמנדחות
 רחקמש כהן5 אומר 'IWnm: רבי י !mmt דברירבי ?חומהרגביי
 פו קף אך וגמה יו אשר אום יוסי ברבי איעזר רט ז דהמתןודא

 / לצמיתות 1 ן מיכן ףפמס 5ו עכשי11היוה 5ושאין

 כראשונה מתנה הנותז את לרבות לצמיתות 4א ,להושענות
 הי54 ן החקי , 15 חיוטה שתחא חודש עשר שנים יום נטם(היה
 הדית את שוכר והיות כ5ישכוק מעותיו את הולש שיהאהזקן
 לקשח ז מעותיו, ויטוף ינוא הלז שירצה אימתיונכנס
 צרורותיו יכול לדורותיו אי ן תיו ידורו 5% לנרו 15 יכוי 'אותו
 5א 5ח1 ואס כתובים שני שיאמרו עד הא ולדורותיו ת5 15ו4א

 יצח ויא ףדורותיו אותו ,ונרץ 5צסיתות ח ןשמעש
 4א מה%%וכתי חומהסכיב להםאשראיןאר , דורות לו שאין הקרש יצאכיובל

 שאין כאייו אותם רואו 5הם שיששאעפי
ן

 שניס התצרים כתי שני הס וכמוה ' להם
איו, דלי כתים שנו שני ש4 היושלש , בתים שני שני ש5שתיחסרו
 בם"

 4 סכיכ חומה 5הס אין אשד נ החצרים,
 ניודך הארז שרה מה , הארז כשדה הן הרי , אושב הארושרה
 אינוס1)5גאו5 הארש שדה אימה / כן וה אף כסף ובגירעוןיצא

 ן שיי 5ו תהיה גאולות /תל כן זה אף יכול 'פחותמשתישנים

 וככח חלוה ערי שככתי יפה ככח 5ו שכתתה אחרג
 ד ' h'Yt וכיובל 5% גיוב5 יצא 5א יכ4 שכשרותיפה
 עולס נאוית שנאמר 5פי 5% מה אחוזתם ערי כתי הלחסוערי

 נאוית )% כן בלוים אר יכול עמ'תך תק:הסאת שמסשנאמר 5פי 5% מה ילחם תוהה עולם גאוףת אחחתפ ערי בתיהלהם וערי )ל וכםט4טל,ס וכשטרות נעברים יכול / 55הםתהירץ
 יא ואס שנאמר מחוד ה , תהיה55ויםעולס

 תמימדץ שנרץ 1% מלאותקד ינאי
 ףומר תימוד כן כיוים אף ינוי

 לא ואם שנאמר ן בתוך , ~חם תהינה ,D~lpנא51ת
 את ינאי

 אחר השדהלאיש את מנר ואםהשיה
 השדת והיה , עוד לאימי

 יכול ן אחזתו תהיה יכהו רברס כשדה ייי קודש כיוכ5בצאתו
 1 ן ייויס תהירץ עולס נאוית יומר תלמוד כז בלויםאף

 מישראף יוי שיכוף יומר תלמוד מות הלוים מן ינאףואשר
 5א מיוי 5וי אכ5 ן בשיו ישראף כח שהריהורע הזה כסדריגאל
 טן ז , שאף מעף ףוי אף , הלוים יגא5םן ת15אשר /יגאל
 וישנם י ממזר לוי 51כן נתין לוי ףגן פרט ה14ך, כ5 ו5א 'הלוים
 , ואחשה ועיר בית ובמט4טי:ת4 יכוהכעכדוובשטרות 'מסכר

 ~Sa1'a יצא 1wlpni ואין , ביוב יצא ממכרו ן ממכר 5% מה כןואם
 ת% מה אחוזתם היגש הלוים ערי כתי כי ח , בפדיו(א4א
 כסרר יגאל יכוף לוי אמו אבי את שירש ישראל אומר אתהטנין
הזה

~  
 יכוו[ הלוים מן יגאל אשר ואי ן הלוים מן ינאף ואשר

 אכיאמו שירשאת5וי
 ,שראי

 כשיעה כי 4% הזה, כסדר ונאף
 אומרים וחכם'ס רבי דברי הלויס וכערי ' ףוי שיהא ער 'הלוים
 4פ הי הלוים ערי כתי כי ' הלויס בערי אף4ש אמורים דבריואין

 סמן ז כ , נרם מה I1'AnS ' ישראל בתוך2ניאחוזתם
 עיר 41א מנרשעיר לא שרה מנרש ולא מגרש שרה עושיםשאין
 אכ5 הלוים כערי אמורים דברים במה איעזר רכי אמר ןמנרש
 ו5א עיר מגרש ' שדה טנרש 51א מגרש שרה עישוש ישרשגערי

 מגרש ושדה )ל ישראל ערי את יחריבו שלמו כרי , מגרש9י
 ימכרמכר ,אוייש גיזבר יטכרמכר 45ש , 5איסכר ,עריהם
 י4ש סקייס אני מה הא , הודריכם עולם אחוזת 5%כי ,עולס
 , גרם מה ףהגיר 4הם היא עולם אחוזת כי ' ניובר מכרימכר

 "ו,',",:יג':"ן:בגגת:ל הפרשה
 ן אותו מעמיויס אין חטשה לארו נפ5 , בווסעמידו תופשפהר

 ומנחן 1 8 א חספרא
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רב בהרסניפרשתריט
 והחזק חוור פעמים וחמשוש ארדעה אפילו החזקת אםומניין
 % ת רעה לתובות מפסידו אתדר אפי15 יכול , נו יזהחזקתת

 נני1%ת,וחיעמך' זהנראוכ% תושב, נרעדק, זה ' נו ,עמך
 ממנו ותרכל, נשך כורתו תקח אי ב יחי'1' קודמיםחתך

 תרבית; ושיזהו נשך איזהו ן ערב 15 את נעשוק יוקח אתהאי
 כשלש חיטים סאתים דינרים כחמשה סיע המיוה , נשךאיזהו
 %קח כיצד , כפירות המרבה , תרבית איוהל , נשך שהואמפני
 כהן 15 אנ' ויוקח מוכרם שאני חיט" ל' תן לו אומר 'דינרים חיטוכשלשי עמיו , השער וכן , לכור זהב מרינר חיטיםהימינו
 5ך והר' דינרים בשישים עףי עשויות חיטיך והר' לו אמר '"ן
 11,י - ג ' לוח"ב5יתן1% איןלואס'ש 'ו"ן כהם"ןאציי
 ואין במדבר הילכים שג'ו טניס פט'רי כן דרש (ז ' עמךאחיך
 ואם י"שוכ מניע אחד שות'הו אס מים ש% קיתון אלא אחדכיד

 שתיהם 'שתו פט'ר' בן דרש ' מתים שניהם שנים אותושותים
 אחיך וה' עקינ4פ רב' %ו אמר ' עמך אה'ך וח' שנאמרוימותו
 ' )אכלך ' אחו' כסף ולא ' כספך ' חכירך יח" קודמ' חיךעמך
 ולא ואוכלך ' מעשר כסף ולא ככפך או חכירו' אוכל%1א

 המקבל כל אמרו ככף כסףלרבות נשך אימר כשהוא 'בהמה אוכי
 ריבית עזי ממנו הפורק וכף ' שמים עול מקבל ריבית עויעליו
 ע5 אתכם, הוצאתי אשר איהיכס אנייי , שמים עזי ממנופורק
 התזין את שתקכיו תניי מעריעי אתלמארץ הוצאתי כךתניי
 ז מצרים ביציאת מודה ריבית כמצית המודה שכל רימתמצות

 ד , מצרים כיציאת כופר כאל) ריבית כמצות הכופרוכל
 כר( אמרו מיכן ' יאיהים יכס להיות כנען ארץ את לכסלתת

aultn1:::נג:ג::::כ:גמ:נןןו::: הי)צ4פ וכף מיכות,שמים_' עליו כקן ישראלי כארז
 המיך שרוד רעתינו ע% עית וכי , אחרים איהים עכורלך
 ישראל כארז היושב כל ואומר דורש שהיה אא זרה עכודחעובר
 כאיו לארץ ףחוצדה היוצא וכף , שמים מלכות עליומקכ5

 ' עזעוכר

 מניןשאקאדםרשאי5מכלעצםוו5הניח ן4יא48ה
 כליס יו וליקה במחרז לו אפוברתווליקח *נא

 ת5מללוupni , 6 כן אם "א בית 15ופיקח
 כשיהא  ומניין , העני כן אם אלא נמכר  אינו הא ונבכר .מיךוכי

 אחיך יך ימכר כי %ומר  תימור , יר א.4ש איבונמכרנמכר
  תלמוד / כאחוה כעצמו ינהונ הוא אף יבול באחוה בוטתבהוג
 אחיך %ומר  תימוד כעבר בו תתנהג את אף יכוץ עכר%וכר
 , בעברות כעצמו בוהג והוא באחוה  בו נוהג את  כיצר האהוא

 שיא ' עכר עבודת בו תעכור %אכ
 יט)י

 עבורת בו תעבר %א אחר  רבר , בכרחן ביים  לפניך  יטוףויא  בלנטיא אחריך
 חורים ככן אתה עוכד אנף , עכר עכורת עובד אתה אין בועבד

 אף , כוומותתןשכרו שכיי ,מה כשכיר ג ,עכודתעכד
 אף , תוגנו %א יו כטוב תושב כתושכ'מה ' שכוו תתן כיומוזה
 כמאכי עמך , עמך יהיה ' תונינו עלא בטובזה

 כמשתה עמך
 פת אוכף והוכם נקיירש אוכיפת  תהא שיא נקייה בכסותעטך
  ע% יתן אתה , חרש ייז שותה והוא , שותהייויסן אתה 'קיבר
 יואוסנותו  תמסור  יעברעמך,שיא , עיהתבן ישן והוא ,מוני
 ף4ן לרבים 3חתוס %וביס ספר לרבים  כין הירץ שאסיאחר
 ן יעשרץ מיכן  יפנים אומנותי היתוה אם אומר יוסי רבי ,יעשה

 ,  ייסרנובתחייה %אאבירינו

 את יו מספר חכמים אמרו אבי
 ' מעמך הצא , עיסתו אח יו ואופות בסוהו רואתפערווסכבס
 ריא בכפי,ן  בכרך,והוא את ' בכרך והוא בכפר אתחשלאתהיה

 , תיו כמזונו הייכ רכו אף ן במזונותיו והיכ רבו מרש , עמורבניו
 הוא 4 רבו מרעת ש4א אשוה נשא אפיף1 ינו% , המואשתו
 ' רכו מדעת אשתוובמו אף רבו מרעת הוא מה ' וכנאיאשתו
 אמר ' 'שוב אכופנו אחוזת אל משפחתו א% ושבר
 אי אמור הרי בנרצע אי מרכר הוא כמי יעקב ברכי אייעזררב'

 או שמה בנמכר אן4פ מדבר אינו ה4ש אמור מרי ששכנמכר
 דברגחרזשכא5 , שיה4יהיונ5םוציאו היוכל לפסשתים

  הוא משפחתו שתוחזקה ימה ישוכ אבותיו אחחת ואימשפחתו
 הוכש משפחתו  איאחוות אומר יהורה רבי ' מאיר רבי רבריסב
 ישיב בגולים  אומר הודש וכן , בה שהירח לסררה שב ואינוטב

 4פשרוהוצאתי4לותם ראשו(, 8 ע4*12צנ עליהם קדם שטר' ' הם עכר" כ' יפריטה ' האשה אתירבות
 ימכר שיא תניי ע% מצרעמארץ

 'DWp ש5א , עכד ממכרת ימכרו %א אחר דבר , עכדממכרת
 תרדנה 5א ב ' היקח אכן ע% זיעכידםכסומטא

 צריך, אינו אתהכוסהזהוהוא תאמרבזהחם ש5א , בפרךבו
 שאבואעד הגפ( תחת עדור ן צריך אינו והוא הכוס את ליהצין
 י5במסור הרבר והרי , עושרר  אני עצמי %צורך תאמרשמגש
 נאמר ליב מסור שהושו רבר כ% הא ' מאיהיך חראתשנאמר
 את 5נו ואסרת הואיל תאמר) שמא ג / מאיהיךבו)יראת

 יהיו אשר ואמתך ועכרך %)מר תימוד נשתמש במרץ אייוכי
 שבא ישרא%  אומר אתה מניין לזמר תלמוד מה הנוים מאתלך
 תלמור ' עכר 5שעכדו אתרה מותר ממנוכן שפחתוויולהע%
 הכנעמם מן ויא אשרסכיבות'כם הנוים מאת 'היולד אשרלו

 לוט אין אבוש מדה ףאמה עבר הקיש , ואמה עבר תקנוD,1a תקבילי מניין עצמו הם ובנותיהם תקנובניהם  סהס 'שנארז
 סבני וגס ר , קייושים יו אין עבר אףק'רושים
 עצמם הן , ובנותיהם בניהם תקנו מהם עמנס הגריהתוסבים
 מרע עמנם אשר וממשפחתם תקנו מהם לומר  תימורבנין
 הארמוץ מקימשפחות אחר אומר אחרץ מניין , יומרתימור
 לקנותב אתה מותר בן ממנו ויירה  הכבענית מן עיאחתשכא
 הכנענים מן אחר או עמכם אשר  וממשפחתם 5ומ תלמודעכד
 מותר בן ממנה וילרוה הארצית משפחות מכל אחת ע%טב*ש
 והיו כארצכם הויידו אשר יומר תלמור ענר יקנותואתוה
 כשטר בכסף נקפת  אהוורז  כאחווהמה הס הרי , לאחוזהלכס

 ה ' ובחזקה בשטר בכסף נקנים עברים אףובחוקה
 * לבניכם בנותיכם ואין %בניכם אוחס , אותםוהתנחיתס
 המוחזק %כי ומניין '  לבני) בתו זכות מוריש ארם שאיןסימר
 לבניכם  אותם והתנחיתם %ומר תלמוד ננו שהוא בנואהר'ו

 עברים אף ,  הונייה %ו אין ארווה סה '  אחווה ירשתאחריכם
 %ך אין תענורו נהם יעורס 1 הוניה, להםאין
onaבאחיו איש ישראל בני  ובאחיכם כדכדן עכורה איא 
 יומר תימור  מניין באיש אשה ' באשרץ איש אינש %יאין
 ישראי בבי  ובאחיכם ' מקום מכף באחיואיש

 %א באחיו איש
 כבן את רודה , כפרך רוררש אתה אין בו ' כפרך בותררנה

 '  בפרךחורים

1 הפא"
 ך ע

 דיבוקו שיעשיר 5זדק נרםפ ן12ן
 ן ציק נר זום , לנר דנמכר / עמו  ריבוקך שיעני יורץירם מי , עמד אחיך ומך 'עמך

 כשהטיפ 1 הגף זה נר, משפחת '  אובלנבייות נר זה ,תושכ
 בא ן ע"כימ יעכורוץזרוץ  %הבי*ש'הגמכר אויעקר" זאוטר
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 דנ ב בר סיני בהרפרשת א בר
 נמכר אחרי %15 תישוי 5ו ppt~1, יכיל למכר אני הוי 5ווא1
 א5 סיר; תמהלו גאולה ן משימכר נזקק15שא אתה איןה"פ

 אחד ת5 מאסו לאחיו קודם מאביו שאחיו מנין שיטמע,תניחנו
 אדף זחכן דורו, ,בן אניו דודווהאוף ב ינא5'מאותו
 ז  קודפ שהקרוב מלמד י ממשפחתו בשרו משאר או 'אניו

 ת4 מה ארם' כ% ,וננאיביד /ידעעמו ידו אוהש.גחג
 נסרר שיהו הגאולות כ5 את לרכות פעמים ל ינאלנו 1יגאינו
 עם מהשב ואינו מחשש הוא עמו ' קונחו עם וחשב ד ןהזח

היורשי
 כששוותיה יוצא היוב4,אימ שנת עד לו המכרו משנת ן
 ה41פ ככסף י עמו 'היה שכיל כימי שניס כמטפר ממכרו3סך
 talnw ומנין ה ' בכסם )5א כתבואה נגאל ואינוגנאל
 ישיב לפיהן כשנים רבות עוד אס 5י תלמוד כסף בגרעוןיוצא

 טנדר מכשה %ו נמכר אומר אתה מטן , מקנת) סכסךנאיקתו
 מחשכ שאין מנין , כסף מאתים ממאת,ם יפה הוא )הריוהשביח
 נמנר ן ישט מקנתו מכפר % ת ס"ה טם4הא5א

 ו~
 ממאתים

 אלא מחשכ שאינו מנין מנה ממנה איא יפה אינו כסףסאתים
 , גאולתו את ישיב שניו כפי שמר תימוד מנרץטמנה

 ממן ' העליונה ע% ידו ננאף כשהוא לגוי לנמכר למדנו1
 כשהו"ל 4שראףלנמכר

 ננאי
 יומר תלמוד הע~ונרע ע% ידו

 ידו ננאף כשהוא לגוי אמור שכיר מה שוה, ףגזירה שכירשכיר
 41-( 'דו נמכר כשה41ש לישראל אמור שכיר אף הע%'ונה'ע5

 שהונם מה ' יהיהעמך בשנה שנה כשכיר ז 'העף'ונה
 45פ ח שותה' החש שותה שהוא אוכ15מה הואאוכל
 תימזד 15 עושה הו"ל מה קירע לבית) יכנס 'כו5 ' נפרךירינו

 הל5י4 רב"וסי n~wa יגאל יאQal נןייאר מצוהאיאיעשך' א'ןאתה%ומר5עיניך'
 כר[ ובשאר לשיחרור נאיצה אומרצאן

 אומר עק,כ"ש רבי ' לשיחרוראדם
 ןשמעון ב ' 5ש,היור ארם כ% ובשאר לשיעבודבאלה
 "% מ1שכ11צא יכ51 ' נמכר אחרי 5ל נז4 הגוי שנזף מנ"זאונף
 יכוי ' %ו תולהנאויה

'DIS)t' קונהו עם והשב %ומר תימוד עליו 
 יון תחת שאינו בגוי איא מדבר אינו או נ ' עמוידקדק
 הוא ה'וב% בשנת א161יצא כשהוא 5ו לעשות 'כו5 אתה מהוע'
 דכררש כן אס ן מדבר הכתוב ידך שתחת נגה הא עמוומ.ו
 תחת שאינו בנוי וכמה כמה אחת % ' ירך שתחת גנייהורה
 ש5 גזיתו עי התורה החמיררץ כן אם 'ירך

 נזיקי
 על[ ויעמר

 הם עבדי עברים ישראל כני 5י כי ד , ישראל 'Sw~נזי:
 עד( מצרים מארש אותם הוצאתיאשר

 ישתעבדו שיא תנאי
 המשתעכר שכי מלמד לומר תלמוד מה איהיהס ין אני 'בהם
 / יטעין למעלה בהם משתעכר כאייו עליו מעין למטןכהס

 הסנונים השמיו; מן אחד זה , אלקים לכס תעשו %אה
 פס4 מה ומשבה' ופסל ' מעשיה 5שם זנה עכור כהסשנתגנח

 מבכרש מה פסלתכם, עשיתה אם מצבה אף פסיתו עשיתאם

 המרקוייס אילו / תקימו 45ש ' תקימו ככל פסף אר תקימובגי

~pg
 החמטם אייו אומר גטליאף כן שמעון רבן , הדרכים נכי
 להשחחות נארצנם תתם %א טשטת ואכן ן הגגותשכראשי
 ' האבנים ערן משתחחם אתם אי בארעכםע"ה.,

 אתם אככ[
 אלוצכם יל אני כי 1 שכמקדש, האבנים ע5טשתחויס

 לנה הנמגר זה כנגד י תיראו ומקדשי תשמורו שכתותיאת
 יאמר ש44פ מדכאהכתוב

 אעבה אט אף עז עוכר ורבי הואוי

 הואי15רם , אג5העחות אני אף עריות מנלה ורבי הואין '5י
 45פ יומר תלמוד השבתות את אח55 אני אף שכתותמחיף
 מדואו וטקדשי תששוו שטעוניי את ן א5יף,ם ינסהעשו

 ישים נאמן אני יי אני המשא כ5 41-( הכתוב כןהסקר
 ן שיאשק ןשגו

  בחקותו אםפרשת
 עכו 15 אומר הוא וכן בתורותי עמיקם,שראף"נ[ שעש מתאוה שהמקים מ"י ' חיכיגח"טא"

)
IPDIWאויביהם כטעט יהיכון כררכי ישראל %י 

 כנרו ויהי למשותי הקשבת לו ' ירי אשיב צריהם 1ע4אכניע
 מלך וצאצאי זרעך כחורן ויתו , הים כגלי וצדקתךשיומך
 יתן מי אום הא וכן מיפני, שמו ישמר ולא יכרת %אכמעותיו
 כ5 משישי כ5 את ולשמור אותי ייראתם %הס זה %נבםוהידע
 שאשקוט מימד ן לעולם ויכניהם להם ייטב ףמעזחימש
 " תלם בתקותי אם כ ז כתורות עמילים שיהומתאוה
 ועשיתם תשמרו מצותי ואת או% כשהורש / המצות אילויצו%
 בחוקותי אם מקיים אני מה הרש ' אמורות מצות הריאותם
 תשמעו %א אס אום הו"ר 1כ1 , בתורת עמילים ףהיהןתלכו
 המצות כ5 את 1wpni ולא אוזך וכשהוא , המצות אי15 יכוףלי

 לא אם נאמר למה כן אס , אסור כתורה שכתוב מח הריהאלה
 ונור אוסר  הוא וכן נ ' כתורה עמילים ףהאת ליתשמעו
 שונות שתהיה , זכור מקיים אני מה הא ' אסווה לבשמירת הרי שסהר, אוסר כשה41פ , ינויגיבך יקרשו השבת יוםאת
 יו את הקצפת אשר את תשכח וא% זכור אום הוא וכן ,בפוך
 * כפיך שונה שתהא וכור סקיי אני מה אמורה'הא 5בשכיחת הרי ן תשכח א4 אומר כשה41פ ז ביבך יכול כמדבר,אלהיך
 ביבך יכול , ףמרים אלהיך יי עשה אשר את וכור אום הואוכן

 שונרש שתהיח  זכור מקיים אני מת ונא , אמוררץ לבשכיחת הרי יעשות מאר לשטור הצרעת בנגע השמר אומרכשהוא
 מח הא אמורה 4ב שכיחת הרי תשכח %א אומר כשהוא ,נקבך יכיי ' :p~ap, 5ך ששיק אשר את זכור אומר ה41פ וכן 'בפיך
 אונוונתתי הוא וכן ד , כפיך שונה שתהוה זנור מקרסאני
 את אני והשמותי אומר כשהוא מאדם יכול / חרכה עריכםאת
 חרכת עריכם ונתתי מקיים אני מה הא אמור אדם הריהארז
 יכוף ' מקדשיכם את והדהמותי אומר הוא טן ; ואבאשי
 קרבנות ריי ניחוחכם כריח אריח ו5א אום כשהוא הקרבנומז

 הגדודייך מן מקדשיכם את והשיטותי מק"מ אנ' מה האאמורי
 אותפ ועש'תם תשמרו מצותי ואת תלכו כחוגותי אםח
 יעשות של"ו שהיכר ~niwp הממדשיא 5א ףעשותאמד

 ן נכראנוחל)שיא

 אתוץ נרביעיא , כעתם נשמינמינתתיא
 בערני איל אינו או כרביעיותאומר
 א"הו כשני שנים אפייו אמרושכתות

 הרש ן קף5וה סימן איא אינו שבתות כערכי 'ורריםונשמים
 בימו מעשת ' כרגיעיות כעתם גשמיכם וסתתי מקיים אנימה

 ורחהחמרז בשחרית  גשמיסייהסכיילות, שהיוהורויוס
 למלאכתם יוצאים והפועים  הארץ ונתנגבת הרחץונשברה
  גלילות גש0יכסבעתם' 'טחתי שטי ישם שסעשיהסיויעים
 חמ5כרז 9*צו בימי שטח נן שמעון בימי מעשח ןשבתיג
 שנעקפ ער שכע 55י%י שכת מיי" יורדים נשמיפשהיו
 כריכוז ועריהם ן דת,ם כגרעיני  a~WW1 ככליותהשים
 ~pwn הבאים ירורהץ והביסום חוסים מהם וצררו 'יהב
 איחז רקנת עותותיבם שנאזר פרץ שק"ם גורם awnבקדט

 1( פ ב חוצפרא
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רכו בהקוחיפושתובג
 ,ז מכם הטוב מנעו משמוע מנם סמם הסתירווהטאתינם

 הא , הארצות כל נשמי י14 , נעתם נששכם ונתתיכ
 שיהיה ן ובזרעך האדמה משפחות כ5 בד ונכרכו מק"מ אםמה
 ישר" כארזשכע

 מכם 141קחים בסיס והם , הארצות ככל ורעה
 כר( את  יוסף וילקט שנאמר כענין ככספים אותפומעשיריפ

 1 שוברים הם אשו בשבר כנען מצרוובארץ בארץ  הנמצאהכסף

 ככף רובאות כמהארצות שיהו רבאך ונימיך אומר  הורשובן
 בררך יא יבומה האוץ ונתנה נ ישרא%' יארץוםכיאות
 ומנין , הראשון ארם בימי שעוסה  כררך  וא עכשיו  עושהשווא
 עשת זכי ת5 יומה ב! ועושהפירהז  יהיו'נורעת עתירהשהארץ

 סימר עשב רשרש  הארז תדשדש אומר הותי וכן ן5נפ5אות'ו
 ועץ ר פירותי עושרן בוביום נורעת שהיאוובוביום
 שעשתח כדרך קבשי1(א עושה שהיא נרתך פריו,%א יתןהשרה
 שהעי  ומנין , הראטון אדםגיסי

 ועושרש נטוע  להיות עתיר
 עושה ע('פרי ואומר , ינפיאותיו עשה ובר %ף יומה בןפירות
 , פירות עושה ביום בו  נטוע שהוגש ביום שבו  מלמר ימינופרי

 יימר אט , פרי עץ  נאכ%%% יהיות עתיר שהעץ  מנייןח
 באמר ימה בן אם , פרי כברנאמ'עושה והלא , פרי עושהשהוא

 שאף  ומנין ו ג'אכ%, העץ  פרינאכיאף מה אקאעץפרי
 יתן השררת  ועץ %ל פירות עושים להיות עתירים סר9אייני
 עסיקיס שתהו י בציר רישאת לכם והשיג ופריו,
 עסוקים שתהו , ורע את ישיג ובציר , בציר טיגיע ערבריש
 לוס צורך אין לשובע, לחמכ ואכלתם הורע, שמגיע עדבבציר
 שא , ושבע הרבה אוכל אדםשיהא

 אוכי
 מתכרך והוא קימעא

 ואת לחמך את וכרך שהיכם י1 שנאןועכד%את כענייןכמעיו
 יבטח  יושבים אחם בארצכם ן בארצכם יבטח וישבתםמימיך
 הרי תאמרו שמא ח ן 5ה חוצוז יבטח יושניס אתםואי
 שיום ונתתי %%  כיום אין שיום אין  אס משתוה והרימאני
 נושח אומר הוא וכן ' הכף כנגר שקוף שהשיום מגיד 'בארץ

 הכי כנגד שקול שהשבוס מגיר רע' וכזראשיום
 ביק ן

 ש5 שכחו הוא שמתי בשמעון אמר ' יזיקו שיא משכיתן.אום ובין,:מוין:נע(ק4
 ן סויקיס ואין מדקים wtw בזמן או , D'p"Di שאין כזמןמקום

 שיל מזמור אומר הוא וכן , D'p~tDI ואין ati)ttD, שיש כזמןאמור
 ן יוזקו שיא משכיתן  העוים מ, מזיקים למשנית ' השבתקיום

  ירבך גרי עם ונמר כבש עם ואב ו1ר אומר הוא וכןב
 הרשנח ורוב ופרה ' כס נוהג קטן ינער יחדיו ו?פי'ו:ריאועגל
 ער( יונק ושעשע ,  תבן יאכל כבקל ואריה י4דיהס ירבצויחדיו
 שתינוק  מלמד ' הדרג ירו גמורי צפעוני  מאורת ועל פתןחור

 גמוי אומר הוא  ובן , פיו מתוך מרושומוציא צפעוני ש% עינו ניגר( אזוך ירו את יהוסיטבףשראר(עתיר
 היא ח , הררץ ירו

 י בארצכם תעבור %א וחרב ג ' הבריות אתההורגת
 יהו שיא איא ימיחמוה עייכם באים יהו 'NSW וימר צריךאין

 שעברו גררך יחבירחרק מכדינוץ עוברים והשביםהעוברים
 טיהו רחרב, לפניכם ונפלו אויביכם  את  וררפתם , יאשיהובימי

 מכם וררנו ר ז רעהו בחרב חיט ישניכםנופ94ם
 ה"ישישבכס מן י מכם , ירפפו  רבבה מנם ומאה מאהתמשח
 הזמש וכי 'רדופו, רכשה מכם ומאה , שבכם הגבורים מןופא

 התורח את העושים המוובים צומח אין איעל , ירדופואיפים שני מכפ r~Na אימש ףומר עריך היום ל4ש וה45להתשכון
 יחרב, לפניכם אמנונם ונלו התוררז' את העושולמעוטים

ופניתי ה ן הארז כדרך שףא יפניכם נופליםשיהו  הרלדומה למה משל משיו 'אייכם

 5מי
 פועלוהרכח ששכר

  נבנטו ' הרברס ימים מיאכרץ  עמו  ועשה אחד פול שםוהיה
 ול אס הפועיעמהם ונכנסאותו  4קטוישנרםהפועים

llnlwS הם*
 מיאכה עסי 1Wpw'  הייו הרובים ' יך אפנה בני  הפועי

 , מועט שנר להם נותן ואניממועטת

 היו כך , עמך יחשבקתיר אני רב חשבון את אבי
~Oilp1SNIWt'  

 שכרם מבישים הוה
 , המקום מועני שנרם מבקשו העולס ואומות ' המקוםשולני
 העוים אומות , יכס אפורץ בניי ףישרא% %הם אוסרוהמקום

llwpli~nטחן ואני מועטת מיא% עמי ran~ אב4 ' מועט שנר 
 ן "יכס ופניהי נא לכך עמכם לחשב עתיד אני רב חשבוןאהם

 בפוירז , אתכם והפריתי ' כסוכה / אליכפ ופניהי1
 גריתי את והקימותי וקופה, בקומה ) אתכם והרביתי 'ורכיידש
 אשרהמח שנאם ' אותה  שהפרתם הראשוב כברית  יא ,אתכם
 חרשוק ברית אף4ש יי נאום כם בלחי ואני גריתי אתהפרו
 1p1)fttI נאום  באים יסים הנה יבן  שבאסר סעהרש חופרשיא

  ואכיתםישןבושז,0ימרשניהמתישן ג.ר" , חרשה ברית יהורה בית ואת ישראל גיחאת

  מו:::געגנמגגימג
rv1)Ittגיעתמייאותהדש מפניחדשתושאו,שיהו וישן 
 המקדש, בית זה , נתונכם משנם ונתתי בחרש, מפני ישן משא היאך מקפירים ואתם  ' ישן מליאותוהאוצרות
 מואס  איני שוב אתכם גואל משאני ' אתכם נפשי תגעיוף4ש
 הדבר ימה משף משיו ' בתנכם והתהלכתי נבכס'
 אריס אותו והירח בפררם אריסו יטיייעס NYtW! ימיךרומרז
 מיטמר יך מרה אריס יזוהו המיך %ו אסר ן מיפניומיטמר
 עתידוהקכ כך , כך כיוצא הרינימיתמי

 לטויי
ev' הצדיקוגגן 

 יהקכת , מלפניו ומזדעזעים אתו וצדיקים , יבוא יעתירערן
 כיוצעם הריני מלפניי מזדעזעים לכם מה לצריפים להםאומר
 לאלהים 5כם והייתי ת5 עייכס מוראי יהירה 45פ יכוף ןבכם
 ' הייו כיהיגרי מאם'ביבי אתם  אין אס י ףעם 5י תהיוואתם
 e~DXI כ4 יבם יעשות שעתיר הונם אני במצרית נסו~ם חי  Itwva הורש אג' ' וגו% אתכם הוצאת' אשו אלהיכם יואנ'
 ויפרך שנאמו 5פי %% מה ן עבוים 5הם מהיות ההמכי'
 מוטות ואשבור 1 , יעברים עברים היו ויא"שיכים היו עברים , סליהם מעכרים עברים טיהו יכוף , עבריםמבית
 4צ שהיחוס הגית ישעי רומה הרבר משיימת מש94 ,עולקם
 האיש כלותו והיה בה יהייחורש אחר והשאילה חורשתפרה

 קד יו והרשוישב ואבא יו, וחרשוישכ ורזבא  בניםעשרות
 יש הפרה ואותה הפרות נכנסוב% , יה ורבצה הפרהשנתיגעה
 נרעתו4קכיפיוסמאוחותאמןאי~ש  ptb~nkaS ןנכנכוה

 בעוים  ישר( כך , הסימימים את וקיצץ הע%1 ושבראת אירבא
 שנאמר ארוככם והמענה לו  והויך ומשעבר בא  שויטן זהחוה
 הקז כשיניע למהר , למעניתם האריכו חורשים חרשו נכיע%
 וכך כך יבמי עשיתם וכך כך העולס לאומות מקבהאומר

!anta"הסימיונים ומקצץ אתהעו5 ושבר גא הוא ם'ד "א לכני 
 ן רשעים עבות אומ'יי'קצץ הוא וכן עויכם מוטו ואשכורשנאם

 אמהה מאתים אומר שמעק ר , קוממיות אתכם ואולךז
 נטיס אנשים איא %י אין הראשון כארם אמה  סאה אומ'וחודה
 היכי תבנית מחוטבות כוףות כנחזיבו  יין( ,מנין

 הי8 ובמה ,
  קומבהום אתכם ואויך אחר רבר , אמה מאה היביהבנית

 ', ז בריית סכל יריאים יהיו ולא וקופהבקוסרש
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גזרבופרשתבחקלתירבה
 .כמפן תשמעו 4א אם ףי, תשמעו ףאואם ב*וא*יק?~ש*

 שכתוב 'יכוףלמה ףם'דרשחכמים *4 * שחשי
 המצות כ4 את תעשו או%ו4אכשת

 %א אם מקיים אני מה הא י אמור בתורה שכתוב מה הריהאיה
 ת4 מה תשמעו ואמלא כ 4מדרשהכמים'תשמעו
 הוא וכן ' בו ףסו.וד ומתכהן רבונו גת יודע שהא זה "א 4יאין
 זה אלה יי יפני לותר תלמוד שאין , ציד גיבור כנמרודאום

 ואנשי אומר הוא וכן , נו ימרוד רכונוומתכוין אתווהואיודע
 44ש ואס נ כו, למרוד ומתכו'ן רכונו את~D'pllt אילי ף'יא5א תימודלומר שאין מאד ייי וחטאים רעיםסרוס

 אכ4 ימד שאינו אדם 4ך יש וכי תעשו' %י4א מה 4י'השטעו
 אינו ימד שאינו כל הא ' תעשו ז"א תשמעו %א אס %%עושה
 אינו אבי עושרה ואינו ימד שאינו אדס %ך יש אום י ןששת
 למד שאיט כל הא , תמאסו כחוקותיי ואם תל כאחריםמואס
 למד שאינו י יש אז ן באחרים מואס שהוא סוף ' עושהואינו
 4% , חכמים את שונא אינו אכ4 ' כאחרים ומואס ששהואינו
 סוף עושה ואינו חמד שאינו כל הא ן תמאסו טשפטי אתיאם

 וסיאט עושה ואינו לומד שאינו אדם לך יש או נאררישמזאס
 תגעל משפט' את ואם %% התכסיס את שונא אינו אב%כאחרי
 טת ואם "א נפשנם תגעי משפטי את ואם או5 אינו 'נפשכם
 ומואס עושה ואינו ימר שאינו כ% הא , נפשכם תגעלמשפטי
 שאינו אדם 4ך יש או , החכמים את שונתו שהוא סוףנאחריס
 מניה אכ4 החכמיס את ושונ.ח באחרים ומואס עישה זאינולמד

 ואינו ףמד שאינו כף הא ' עשות היתי תל ףעשותלאחרים
 לאחרים מניח אינו סוף החכמים ושונא כאחרים ומואסעושה
 במצוות מורה אבי יעשות לאחר: מניח חכמלואינו אתושונא כאחרי ומואס עושה ואינו יטר שאינו אדם 5ך יש או 'יעשות
 ואינו 5מד שאינו כ% הא , מצוותי כל את 4% מסינישנאמרו
 לאחרית טניח ואינו חכמים את ושוננת גאחריס מואסעושה
 ארם 5ך יש או , מסינו שנאמרו במצות כופר שהו סוף ןלעשות
 את פרפרכם ת4 בעיקר כפר אינו אכל הללו המידו כל בושיש
 כל גו שיש כ% הא ,בריתי

 המירי
 ן בעוקר כופר שהוא סוף הף1%

 :נ:;:נן7:1:ן::::1, ירק
 מכין 'יתד 5כס זוקשה זאת' אעשה נותש, אני.ואשרנטעתי הורס אני כניתי אשר הנדה אזם הואוכן

 ן זאת היתה מידיכם , 4כס , חוב ככעס ע4יכס הוי הגדען*שמ'

 הרעץ) תצא לא עליון מפי 51הא , %עזים סלפני יוצא הרעה8י1
 המכות שיהד , כהלה עליכם והפקדתי ב ן הטובאלא

 אביא אצניכם פקורה  שהראשונה עד ן הו מזו אתכםפוקרות
 ואיוו , הבריות את  המבהית מכה בהלחץ וא ואסמכתתאחרת

 ארסשהוא וכייסיך , אתהשחפת ג טותן,ווווסנת
 ומוטיאוצה

 מלמר השחפת ואת 4% , עליו שמור וכשרו כמיט
 ן מקדיח ואינו לו נוח אכ5 שחוף שהוא עתים או ' נשחףשהוא

 ן מקדיח שהוא עתים או ' מקדירו שהו מיסר , הקרחת ואת4%

 סכור אינו הוא או , עינים מכלות %5 ' שיודח בעצמו סכוראכ4
 / נפש ומדיבת תף שיחיה בו סבורים אחרים אבי שיחיהנעצמו

 זורעות ואם ' מצמחת ואינוש  זורעה / ורעכם לריקחרעתס
 ' ראשונח שנה זורעה "א ואוכלים באל אויבו מה מצמחתואינת

  ודגטת  הכניס כבגד 1 אויביכם ואכיוהו זרעכם יריקוזרעתם שי ואוכיואותה ואויכובאים הצמחת וכשנייה מצמחתואינה
 ן ומבין 2א והחטא עמיבהטומגר4ם שתהא ' מדגרהכתוב

 ונתתי י כ%ם' אויבי  וייגיתי נתפחתי אשר אשופןהוא

 בריח נאמר בך  א,כמ ופכיתי בטובח שבאמר כשם , בכםפני
 %עכריופונת שאם ימיך  משיימהר משיו ' בכםונתתיפני

 ונגפתם ה ברעוב, עמכם pD1p1 עסקיי מכיאני
 רבב ובעיי אתכסמבפנים  המותהורג שיהדריפניאוויכם

 ע5יכס מעמיר שאיני שנאבס בכם ורדו , מכחל אתכםבקיפים
 ע% עומרים העוים שאומות ובשערן ובכם מכסאף4ש

 ועלת ישראל זרע אם והיה של שבנלי מה א5א מכקשיסאינן ישראי
 את וישחיתו עייהם ויחנו , עליו ועלו קרם :כני ועמלקסדין
 ושור בישראלה מחייות ישאירו %1א עזות בואך עד הארץיב41
 ונסתם , עמי שאר אכ14 ואשר שנאמר שלכס מטמונותאחר מחפשי הם D~D1 ס בכ עליכם שאעמיד בשעה אכל ן וחסוושה

 ' כח מכלי אתכם רודף ואין אימה,מפני
 המקום אק אומר ר'אליעזר , א4ה ערואםדן

 מעיר שהוא ער כישראף פורענותמביא
 , איוק עד ואס שנאמר , תחי4רקבהם

 אין ועוד המכות כ4ו ישראף אומרים יהו שהא אומר יהושוער
 4י 'ש עור ' אלה ער ואס לומר תלמוד עיינו להביא אחרתלו

 עv~wl 4 אתכם ליסרה ויספתי , 4הכיא וכאלה מאלהאחרות
 עייכם וקבלו כואו עכירות שבע יפני עכרתם onw ,חטאתיכם

 בית זה , עוזכם נאון את ושברתי כ ג פורעניותשכע
 שכישראף הגכור,' אילו , עוזכם נאון את ושכרתי אומרעקיבא רבי , עוזכם גאון מקדש את מח44 הנני אומר הוא וכןהמקרש
 נאוו את אומרוושברתי אחרים והכיריו' צרויות כן יובבכגק
 יהורח בן פפוס כגון ישראף של גאעס anw הגיאיס אילועתכם

 ככרזף שמיכם את ונתת' נ ' וחכיריו איכסנדר'זרו%"נוס
 האחרון, מן יותר לכס קשה זו ' ארצ%כנחושהואת

 השמים שיהו נחושת ראשך על אשר שמיך והיו אומרמהו שבחחרוי
 כדרך מדעות תהיה והארץיא מזיע  *הנחשת נדרךמזייס
 אום מהו כאן אכ4 , פירותיה משמרת והיא ן מזיע הברזףשאין
 יהוהשםים שלא כנחושה ארצכם ואת כברזל  שפיכס אתונתתי
 כררך שויעה תרמש והארץ ' סויע הברוי כרררשאיןטויעים

 רכי , כחכם לריק ותם '  פירותיה מאברת והיא מויעשהנחושת
 רבא , הנוח אומרווה ויש , הפשתן אומריוה הכרסויש והאום
 הספיקו ולא הרבה ממון  %ה בתוונותן את משיא שהו והאחר
 כתו את קובר נמצא כתו שמתה עד יצאת המשתה ימישנעת

 עירר ויפש כיסח ויא ניכ' ויא ורע ' ניכש ויא חרש'עסיויא שף4ש  ותםיריקכחכס,הריאדם רזמאבדאתממהו,
 ו כלום בכך ואין והילקה וייקון שירחון כא הקצירובשעת
 הקציר וגשעת וכיסח וערר ונכש וודע  שעמיוהרשאג%אדס

 יבוית אוצך תתן  ויא , קהויו שיו שיביו הרי והימלה שרפוןנא
 העץ יהיה  שיא , יתןפריו יא השרה ועז י  מוביליה שאתמת
 , פירותיו את  מקדיח יהיה מפרה שהו פירותיוובשעה אתחונט
 עשיהם אתם יי השמוע תאבו ויא נקרי עסי חיכו  ואסה
 עשירית שכע לפני עברתם אתם שבעבחטאתינם סכהעייבס וילפתי ' בעוית אתכ'עריי אעשה אני אף  בעוית עדיי רינייאת
  הית את בכס והשלחתי 1 פורעניות שכע וקכיובואו

 משכית שאינה חיה משכית חיה ר~איא אין ,השרהמשמע
 ן ממיתין נושכוו4א יכוייהיו ן בם I~SWNi בהמות rw1 %%מניין

 איו( אף  וממיתים נושנים אידי טרה ' עפר יוחדי חמת lop%י
 וממית  נושך חמור , יש4 בארץ שניס היו ככר , וממיתיםנושכי
 ן הקטני אידו , אתכם ושכיה 1 / וממית נושךדוור

 ונשמו , מכפנים אתכם והמשטה מחוש בהמתכם אתוהכריחה
 ן וקטנים גרויים שבייזם ירבות ררכעם ררכי ררך ילרכיכם

  פרק 1ו( 8 גחסיפרא
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 ע5יכםחרבנוקםתנקסבריתן והבאתי ריף? חרב בחקותיפרשתרגש
 היא איזו ' גנרית שאין ונקם ככרית נקם ן'4

 עינים סימוי כנון בכרית שאינרזנקם
 עריכם אל ונאספתם , 'הירעץ מלך צדקיהו עיני אתשסימו
 אתכם הורג המו שיהיה כתוככם, דבר ושלחתי דמצורה,ספני

 אויבן ביד וגתתם ' ככחוז אתכם מקיפים דבכ וכעיי ,מבפנים
 אותו מוציאים וכשהם ' כירושלם המת את ט5יניס איןהיכה
 כשברו כ , אויב כיד נתדין מיתיכם קונחי יהוקוברו
 נשים עשר ואפו ' מסעדילחס כי לרכות , לחס סטהלעס

 במשקר* לחמכם והשיבו ן עצים סביי אחר בתנורלחסכם
 רבי , בתנור אותה ומשקלות יושנות והן , ניפוית פתשתהא
 יושב והוא ופרוטה איסר ארם ביד משי או% דורמכק,ת בןיוסי

 תמרי בו אקח שבע, ויא אני אוכל פת בו אקח ואומרומשקלו,
 ואכיתם שנאמר שבע ולא אוכל כן אעפ ושנע אני אוכלגרסא
 , מהום של רעב זה תשנעו ולא ואכלתם אחר תשכעו,דכרולא
 אמרו , תאכיו בגתף3ם ובשר בשיבניכם ואכיתסג_
 מודדתו והיתה לאמו קטן כן והניח שכת יוסף כן דואנ ע5עליו

 וכשהקיפוה ' לסרס זהב משלו מותנת , שנה נכלבטפופם
 ואו ירמיה מקונן ועליה ואכיתו בידה טבחתו ירושף0בתורת
 רוח משיכה , טיפוחים עוללי פריס נשים תאכינה אסריבומ
 בן זכריכם זה , ונביא כהן י, ככקדש 'הרג אס ואומרתהקודש
 בנותיכם וכשר כניכם בשי ואכלתם אחר דנר , הכהןיהוידע
 כניפ ובנות בניפ גשר אוב5יס אבות ח45ש 5י rw ןתאכ15

 נקרכך ננים יאכלו אכות 5כן שנאמר מנין אכות בשראעליס.
 בסותיכם  את )השמרת' ר ' אכותם יאכלוונניס

  שמישרי והקסמי קופיים אייו וזמניכם אתבסשסעווגרתי
1 

 כל עף מחזר יטוכ זכור אייהו שהיה א5*ן ,אציהגייויים רפגריםעושי0 מה וכי , עיפיגריגילוליכס פינוינםונתתיאת
 תפוח אהד מצא ן הרעבטפוחי

 ומוטי
 מאיזמל בני ג5 , ברעכ

 54 הייתפ, ונמה א% פרגית ממשפחת 5ו אכר , אתהמשפחה
 קומר רצונך גי , אני ג5 מכם נסתייר וכמה י איפיסשישת
 ישראי שמע אמיר 9ל ' אכל %ל , ולחיות אהדדבר

  יואיהינו
 יימרגי %א יי בפס  יהדיר 45ש כ' הס ואמר סיר צח אחר'יי

 לנוומגפפוץ על ונותנה 'ראתו נוטף עטה היה מה , נךאב8
 נא6 לארז,5כך ויראתו הוא ונופף נבקעת שכחסו עדהנשקה
 חורבת, עריכם את  ונתתי שכינה, כזקוק זה אומר? וישהנהיה, א , אתכם נפשי וגעלה טיילכם טעי ש פנריכפ אתגתה
 אהה 51א , מיושות ובתי כנסיות בתי לרבות י  עושכםקיר
 , הארץ את אני  והשיחותי ה כמשמעו' ניחוחכםבריח
 יארדעו  הואייונייבו  אוסרים  ישרו יסו ט.4ש טובה מרוה11

  ושממו שבאסר רוח כהת עדיה ומוצאים באים  האויביםעכשיו
 5א כן אחרי הכאים האחכים אף ' בה היושבים אוימכםעגיה
 מיאת וו י בגוים אךהה ואתכם ו , רוח  נחת עקהימצאו
 אחד למקום  כויס  גויים המריגוש שבני שבטעה  ייטר"קשה
 אירש , כן אתם אין ואתם י וסתנחמיס  זה את זה רואיםהם
 ווררש  שהוא כאדם האומות נר( יבין אתנס יורות אניעתיר
 ואףס שנאם יחבירתה רבקה מהם אחת ואין במורהשעורים
 5*ו מדרכיכם ,ItDP חת  איברתי שיביתי הארץ בסעריבמורה
  אחריכם הנשמטת החרב חרב' אחריכם  והריקותי ז ןשבו
 ' י?4ם  חוורים אין  שוב ים ונמיהנשפכ  חתרת  במתלהיא%א

  יענ::ס::::גשג יר9

 אועכם ור,יתה א5א 3ן אתם אין 'אתם חריבים וביתו כרמואין
 ן יחזור סופכם שאין מה מפני חורבה יהיו ועויכםשממה

  שתהו אמרתילכם שכתותיהאני הארזאת אזתרצוהב
 , אחת יי  ומשמטים ששזורעים

 תשמש והיא ממנה ו%1ו אמרו אלא  ' כן עשיתם יא ואתם  ,היא שלי 'שהאוץ שתרעו  בשביי
 את הארץ אותרצה סבאם יי חייבת שהיא שמישים כלמאיליה
 י  כףימיהושמהתשבות השמח, ימי כרסבתותיה

 אינואתשר ביבבם' בכםוהבאתיבוק-  והנשאריםנ
 ש ואיוו  ביבבם מרוך והברתי איעל '  גיבבס מורךוהנאתי

 ז ויראתך  ורערוק ראגה ופחנה איבהוו
. 

 אשבס  והרף ר
 האנו אחת פעם קרחום בן  יהושוע רבי אמר ,  נרף עלרץקוף

 נזה זה העלים והטיוח הרוח naua1 האילמת בקיושבים
 לאחר , הפרשים ייבזקונו שבא לנו אוי ואמרנו ורצנוועמדנו
'lerבמקוסינוובכינו וישבנו ברייה שאין  וראינו אחרינו נפנינו 

 ע5ה  קוי אוחס ורדף הפשוק נתקיים  שעיינוואסרגואוילנו
 ן כח בבלי רודף ונפיוואין ' אימה בפני , חוב ונסוסגוטןגרף

 בעזן איש איא באחיו איש אומר אינו כאהיו איש וכשףוה
 ישרי  שכל סימר ,אחיו

'atalp ,תשווץ  ולא 1 והכוה 
 ' ירושים בה שנ5בדה שעה 'זו או'ב'נם לפנ' תקומהףבם

 אוםראי15 עק.בא רבי כגףם, ואבדתם ןק88884*188
 או אהבים למדי, שניו השכטיס עשרהשאן

1
 י גודרה איא אוברן  אין בגויםואברתם

 הרי אויביכם ארץ אתכם ואכלה אום כטהוא  ממשינויאוברן
 אינואומר ' בעונם  ימקו והנשארימבכס ב '  גויהאיא אוכון אין בגוים ואבדתם מקיים אני מה הא אמורי ממשאוברן
 וה%*1 , ימסו  אוחס אכותם וכעוטת , בשנס ימסו א5אימקו
 ויא בנים עיירי האבות רן שאינו יישר" המקום הבסיחנגר
 ובנים בנים על אבתר יומתו לא  שבאמר אבותם ירי  עלגנים
 אתם אכותם בעזנזת אף נאמר 5מה כ1 אם ' אכות ע5 יומתולא
 דור אחר דור מעשהאנותם תפוסים שהם כזמן אלתי 'ימקו
 עק ואת עונם  את והתודו נ , ידיהם ע5 נידונוםדוריהם
 על מחוורים שהם שמיר הרברים הם התשוביז לצר 'אבותס
  עונם את והחורו lbNa~l ע4הס וסרחם חמר אני סירעובותיהם

 אניא5ך אף ר ן בו מעיז אשר כמעלם אבותם עקואת
 אויביהם'עמירת אתכםבארץ והכאתי חעראייבעים, אותם אעש אני בעולם,אף עראיי דימי את עשו הס נקריעמם
 אומחז יבע ו וגייג הואיל  ישר"אומרים יהו שיא  לשטי"סככה
 מענבר  אני איוש מניחם איני  אני ,  כמעשיהם נעשישפעוים
 והעו"ש מביין ' כופיי תחת יקוטב אותם ומחך4 עזיהםגניאיי
 בנהם נהיות אומרים אתם אשר תהייה רא היום  רוחבםקל

 , ואכן עז  mmSI  הארמושוכסילוות
  יתאם נאם אני הי  אלמי

 ע4נם'ע5 אמלוך שפוכה ונהימה נשחה ונזווע חזקה בירלא
 או ח עליכם, םיכזת, אני מלטיך כשגתכם ש5אנוצחכם

 הם שמיד הדברים הן התשובות לצד , הערל גנבם יכנעאז
 או שנאמר עליהן ומרחם חתר אני מיד כחשוכהסכנישסלבן

 וזכרתיאת 1 ן 5ככםהערלואזירצואתעונם יכנעאז
 מעשת אין אם ח45ש אחורנית אבות נאמרו וקמה יעקכ,גריתי
 מעשרת כהי יצריך מעשה אין ואם יצחק מעשה כרייאברהם
 גא6 51מה 1 ננינו, שיתףהלעולס ואחו אחר 5כליעקכ

 רגשין וכירהאי*ש נאסרה לא  ובמוזק וכיראת ויעקגבאברהם
 כשבהזם נאם חממה ' המוכח עיגבי  צבור הגש כאול יפרואת

 שייעקכ  מסטתו מלמר שא אף  נאמר %א וביעקב אףוביצתך
 את, את %%  מניין אימהו iaaN יא 5י אין ח , שליםאג'נו
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נח4יפרשתבהקותירבט
 שרת ואת אברהם קכחאת שמה שנ אבהות איא1גיןאהים
 ט ' אזנור והאוז ת5 לארן כרותח ומניןשהבר'ת יאשתו
Ipwmשיהו להם אמרת' אנו שכתחזיות את ותרז מהם תעזב 
 ;ttsw שהגר( שירש כשטל ליחלחתן משמיטים שש לימרשם

 ט4"5יוק תשמט והיא ממנה ויכלו עמדו אלא ' כן עשו לאזרום
 ותרז מהם תעזב והארז שנאמר ' 5י סיגת שפא שמיסיםכ5
 וכי ן וביול יען עונם את ירצו והם מהם בהשמה שכתותיהאת
 מהם פרעתי בואשראש

 מישו"
 אף4ש מהס פרעתי 5א והיא

 יע( , IP'a1' נאמריען ימה כן אם לפני שחטאו כמאוהאחת
  אייו גששם נעלה תקווי ואת / הדיטם אילו מאסובמשפטי

 ןזועונה ואת נם י שלמדבר ואת'עעתח יהמדרשות'
 5א ' האמוח מיכי ש4 זועונוה זאתן נם ואף , פעורשלבעל
 כנעלו שלא 5הס נשתייר מה נעלתילניותס,וני ;לאממסתו
 נש15 5הם שנתנו סוטת מתנות כל והיסס ' נמאסוושלוש
 לשנים היו 44ש להם שנשתייר תוראה ספר ואילולי ,מהם

 אספסיינעויא בימי מאמתים 4א אלא , כיוס העולםמאזמחן
 ומנייןשהכריתכרותהלשבטיס יא נונ, כימייייהיכם אני המן'כ' ניסי אתס' יהפרבריתי לכיחזס ' 'וזן בימינעלתי
 טאוץ  אותם הוצאתי אשר ר'גשוטס גרית להם זוכרת.שנאמר
 החוקים אלה ב י ן לשבטי כרותה טהכרית מלמדמצרים

 והמשפטיא'4 , רבדרשות אייו החוקים והתורות,והמשפטים
 תורתזניתנ51הם ששת' ם5מד והתווה 'ההנים

~1WtS 
 אחד

 פשר( ה'51הם תורו שתי וכי עקיבא גר פה' בע5 ואהדבכתב
 ' העסוק תורת ואת ' 4שר( להם ניתנו הרכה תורותוהיא
 הש5מו' זכת תורת זאת ' האשם תורת המנחה'זאת תזרחואת
 / שבשמש ףאכיהם ישראל בין שליח ףיעעעת משה זכהישר( בני וכון 1pa יי נתן אשר ' באהף ימות גי ארס התורותואת

  ודקדוקיהם הלכווו התורה סכותנה מלמד , משה ביד סיניבהר
 ז מסיני משה ידי עלופירושים

nc~aהטים ואין מערכים ישיאיבני צ 
 מעריכי'יכו5לאיהיונערכים4% 6 ן881%%ן

 אחר מאיר אר ' מאיר % דבריחיש
 אומר אני מוש מפני ' ממעט אחד וכתוב מרבה אהדשהכתום
 מפדת הנערבים מדת שריברב ' מעריכים יתן אכףנערכים

 מעריכיםז 4א אכ5 נערכים וקשן שוטה חרש שהרי 'המערכי
 ן נערכים הגוים ואין נערכים ישרן כני או"ם יהודה 5ב

 אהד שהכת)כ אחר יהודה גר ן איש 5% מעריכים זהו 5אשכ51
 אכ5 מעויכים אומר אני מה מפני , ממעט אחד וכתתסרבה
 הנערגים ממדת המערוכים סידת שריבה מפני , נערכים4א
 ג ן נערכים 5א אכף מעריכים ואנדרוגינוס טוסטוסשהרי
 את לרבות מנתן י כגראף בני א5א 5י אין יכף ישראל בנימא

 או , ףקטן פרט ן איש ן אייהם ואמרת ג5 העברים ואתאגרים
 להין האמור נדר ומה ' יפלא כי להין האמור נדר אף*5יא כי כאן נדרהאמור מה נדר 5ה4ן תאמר נדר נאמרכאו '*5'א 'כי יפשילו כי % הפלדה בו שיש הקשן את מויא taNwיט5
 ' לשימו האחר כל כאן חאמור נדר אף ישתסו תאחרב5
 לערכים נדרים מרה 5ערכיס נדרים הקיש בערכך נדרר
 בערכתן ח לשימו, תאחר בל עוכל אף לשלמו תאחרנ5

 ואינו נותן המא כולו ערך בערכך דא ן רקטום ערךלהניא
 שהנשמה דנן מחמא UNW יכל או 1 ן אכריו ערךפתן
 ולרש הטת את המת,אחמא נפשחןנפשות,לא בוקףחלויה
 ן ערכת 5ו יט עקדה 14 שיש את הנעריך 5% אתחגוססאחמא

 מוקלף דגראחר 1חשןשאין5ועסדהאין5וערכהז

 שהעהך צחד/אחד א5אשהעריךאת ~tsrtפשהשים5
 שיכור[ נפשות %ל טה אחר דבר , נפשות תל מאהמנ"ןאת
 האיש חת שהעריכה אשה האשה את שהעריך איש אלא ליאין
 נפשות %ף מה אהד דבר ' נפשהז %מנין

 שזכי
 שהיה כל

 הזו שלרש שהין ומוכה מנווף , ערכים ככתל יהיה דמיםנכ45
 ח %לנפשות, ערכים, כנלל לאיהיו ינכלירמיס
 רמים יהיבכ55 ערכים בכיף 4%שיכולכישהירקיהיהמה
 שיא חודש מנן ופח% ואנדרונינוס טומטום ן שחי ומוכהמנוול
 זכל ט יהיה, %ל דמים בניל יהיו 4א ערכים ככ%היו
 D1%1Di ויגש ודאי נקיבה , ומזפ נקיבה ואם ת5 , אשהבכיף יהיו אכ4 איש בכלל יהיו לא יכול ואנךרוניטס  טוטמיםולא

 ואם %ל , הימיט כלמטה ששים ששטן ומנוין ןואנדרונינוס
 חמשיםשנת  איןייאי4ישנתטשישסבת ידימינת, נימטה טשיס ששנת ם4מר ונר אם ומעיה שנה  ששיםמכן

 חמשים טנת וחייב , ששים נשנת חייב הוא ודין מנייןעשרים
 ושנת חמשים שנת אף כלמשה ששים שנת מה , עשריסושנת

 ששים עשתשנת אס הין יב הימינה'עשרימכלמטה
 עשרים ושנת חמש שנת נעשת להחמיר היפנטהנ4מטה
 אמזג מרק שזה, לשירה שנה שפה % וףכאנ51הקלכלמטה
 שנת חמש שנת האמור שנת אף  הימינה  היסטה ששיםשנת
 אומר (עזר י , ירשזמיר נון להקף בין הימינה כ5מטקעשרים
 אחד חודש כאן אף החדש אחר אחר הום אחד לחודשמנאן
 nipD1 להלן ונאמר ומעלה כאן נאמר ן החדש אחר אחד"ום

 חדש כאן אף י החורש אחר שהד 'ום להין האמורמהומעלה
 ששו לאחר א;וא "tSrt: נ י ן החורש אחדאחראחרהוס
 ~af'nl ששים אחר חייב הא ודין מנין עשרים אהר חמשאחר
 אחד חום אחד ששיסחורש אחר מח ן עשרים חסשואחראחר
  עשרים ואחי המש  אחר אף ששים כשנת הן הרי החחושאחר
 ושנת חמש כשנת הריהז החודש אחר אחד ויום  תחרחורט
 עגך םףיתן הואעני אם םךהואמערבךן ואס ד יעשרו'

 וף4ש המת את  אוציא , המת 5התיאאתיהעמ,דורפמהכהן
 15 יש עמרה 15 שיש את והעריך והעמיר 5% התסס, אתאחמא
 אפיה יכול ו ט ערכהי ן1 אין עמרה שאין'15 ואתערכה
 אפיק יעריכט 5% פטור יפה ומת עלי וה פלוני ש5 ערךא%
 אשר פי עי רקחך בזמן (א יתן שףא הכהן אותו ,~Irpmמת
A'mnבין הנורר יד ן הנץר יד 5א הנורר יד Wtw נון  ששרש כין 
 והערכו בנירא והשנים בנודר יד השנ אסרו מיכן קטן ובקקטן

 5כ5 אב נמין / הכהן יעריננו הערך, כזמן ,והעוקךבנערך
 , בכהן שיהוהנערכים

 כויוק יהא יכ41 ן עו45 וו של רנונה אמרקן
 קודש 4יי ממנו יתן אשר כ5 י5עויות
 5% , 5חוו~ם תצלל יכ51 קודש כולהאין

 ורמיכם עוירץ לואיבי תמכור ' יה Inwpli מה כ51ה ~Iwipיומה
 יוסי ורבי  יהודה  ר4' ' והמאיר נכרי הרנף אותה מדמי חוזחוףין
 כוית תהא עויה וו ש5 אלרגיה אפי% אומרומנין שמעוןוי
 לרכות קודש יהיה שדש' ממנ41ייהיה יתן אשר כ5 %עולה
 תמורדק יעשה הכית בדק הקדש אף  'כו4 ב בויה'את
 אחמם ג הכיתשאינוקרכן' בדק הקדש "צא קרבן%ל

 ש5 את אתיעל ו5א צנור ש4 את WYIN ן יח4'פנו 451ש%ף ' צכור ש5 את ח411ש 1ל4ל קרבן שאינו הכית כדקהקדש
 ולא ציבור "ין חמיה עושה היחיד ן אותו ימיר ויא ת5שוודוי

 המעשר גרשמעוצוהיא רהשותפיםעושיםתמורהן
 אף קיכןיחיר מעשר מה איא 41סהיעאלהגךש , היהגכףל
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הלב בחקותיפרשתר'לא
 את אהד בדרך ימירו שאת רבו או יחיד קרכן ח44ש 4אין

 הקדש שהומי מעתד מעשר מה , בו ai~wl הדרכים נכללמיפו
 איניסרבדז ימיםאף לשני ונאכל ובצאן בבקר ונוההשזנה
 זקדשים קדשים קדש' לרבות מנין , בו כיוצא שהוא אתאלא

 כהסה %לק4יסשייהיד
- 

 ימראותו' ולא ה בהמה/ זאס
 אולר יהודה ,% תטורה עושה כורה ה ואין תמווה עושההקדש

 , הולד זלא תמורה עושה הקדש לו אמרו תמורה, עושההולד.

 ן בטזב רע או כרע טוב 1 תםורה' עושה דוגמורהוקא

 לרע מניי( , נתסימים מומים וכעיי מוררם כנעליתסיסים
 יהירת אשר ושה שור אל"ך ל'; תזבח לא %ל מוס געל טהוא,

 ואם ' האשרג את ,לרכות ימיר המר ואם , כלדבררעגימום
 ושנים כשנו אחד כבהמה בריסה , היורש את לרכזת ימירהמר
 אז6 %שמעון ' באהד ומאה כמאה אחד ככהמה בחטה 'באחד
 קרויה אחת בהמה 14 אסוו בכדיות בהמה וקא כבהמהבהמה

 ' בבהמה בהמה ז ' ן כהמה קרויות הוכה וכהמסו בהמה,
 ולאח כבהמת כהמדה ' נבהמה עופות ולא בעופות כהמהלא

 ח , בהם כהמה ולא בבהמה מנחות ולא כמנחותבהמה
 בהמה ' בכהמה איברים ולא כחיברים נהמה ולא בכהמהבהמה
 איבדיס 1ל4ה ' בבהמה עבדים ויא בעכ1.'ם כהמה ולאנבהמה
 םםירים אום יוסי רבי ט בהם, שלימים ולא ,בשף'מ,ס
 במוקדשים והיא יוסי %ר , בהם שלימים ולא כשלימםאיכרו
 רגלית כשיאמר אף ' עויתו כולות עויה זו של רגלה אומרהוא
 הול והיה י תחתיה, תמורה כולה תהא ;ו תחת זוזחל

 , הבעלים בכית עליז חלה קדושה והיכ( ' קורש יהיהותמורתו

 nwip הכמר א והי א י הכליס, ~nfa תמורהאף
 / עקיבא ר דברי כהן בבית עושה ואינו הבעלים בכיתתמויה

 מעקיבתו א4 כבכור ממירים אין מה כפני וכ' נורי כ( יוחנן;ר
 משהחטאת ' לכהן טתנח והכנור , לכה, מתנה זאשםחטאת
 רכי אל , בהם ממירים אין הנכור אף בהם ממירים אין.ואשם
 בהס זכים יאק ואשם בחטאת סימר אינו מרה נורי כ(יוחנן

 הישבתה עקיכא ר אל ' בחייו בו שזכים בבכור תאמרבחייהם
 יה,רז ותמורתו הוא והיה המקרא ל משיב אתה מה ' הדיןקל

 כלת תטורה אף העו4מיס בבית עליו ח4ה קדושהק,דש,היכן
 D'W1p אין וזה זה לכהן שנתז מי ואם ב י 'העולמים
  תמורה  תכורהואין עושה הקודש ,' הוא והיה ' נ י 'תבורה
 , הלרץ שהקדושה מלמר קורש יהיה ד י. , תמווהעושה

 במזם עליו חלו-ז קדושה שאין הקדש אם ומה , הוא דיןוהלא
 מום בבעלת עליו חלה שהקרושה חסורה ,  תמורה עזשהקבוע
 עושה קורש,הקודש הוא. והיה %ל חמורה שיעם  אינוריןקבוע
 מיכר קודש, יהיה 1 ט , תמור עושה תמורה ואיןהמודה

 אם ומה הוא דין והלא קכוע מוס ככלת עליה חיהשהקדושה
 מום בבערת עליה חלה קדושה אין תמורה nwip שהיאהקודש
 קדושת תהא שלא די( אינו תבורה Inv~pi שאינה תמורה 'קכוע
 שקדוטה מלמר  , קורש  קבוע'תוןיהיה מום  בבעית עליהחלה
 יהודה ברבי יוסי רכי ו ' ' קכוע olQ נרעלת עליהח4ה

 : כמזיד' השוגג את יעשות קודש יהיהאומר

 ענצדבכ יפרשה
 רהך,נשהו.אאוט'אסבכהם

 אמור טמאה בה% הרי ופדההטמאה
 עוכר מום "?א 4': קרב( ממנה יקריבו 4א אשר %י עוברala עי יכוייפרו , שיפרו  הבוקרשיס כפסול? א4א מדבר אינואא

 ן הכתה את לרבות טמאה כ , לסחר ליקרב כשרשהוא

 את ' ת14העריך חפיה וסתה הקרש זה הרי אסרינויאפי4ו

  לוערכה, אין עמרה 14 שאין ואת ערכה 14 יש עמדה 4ושיש
 הקרש ת מהי שאמר את ולהוציא המתה לרכות ממיןנ
 מבהמה לגהריאותה אנו הרי , טיעט הכתו שריבה אחר 'ומתה
 ישעה פדיונה שעת ששוה מיוחדת טליאה כהמה מהכמיאה
 ולשעת פדיוטה שעת ששוה המתה את ארכה אני אףהקדישה
 ףמ,דו את , אחד כררך ימדו סאת דבר או ד ,הקדישה

 תהילת שהיא מיוהדת טמיאה כהמה מה , בו שיש הדרכי'ככף
 ז בו כיוצא את ארכה אני אף כשטיס וכולה כה 'a'ipl~lהקדש
 לרכות מניי( ' הנשרפו ושעירים חנשרפים פריס 4נ1 יש מהוכי

 נהמת %ל יחיד וש4 ' ציבור ש4 ק4יס וקדשים קדשיםקדשי
 לפכו הכהתה את והעמיד ה , נהמה כ5 ואס כהמהואם
 שית וכלי והלבונה והעצים nelpn ואין נפדית בהמההכהן
 פוייס אע  רע, ובין טוב בי1  אותה הכהן והעיך 1 ,נפריס

 אחה  אמר ' יהירם  בן  הכהן  כערכך ' אכסררשההקריטות
 אחד אמר , בעשרים אהד אמר , סיעים כעשר מיי הוגשהרי

 שג בו חזר ' בחמישים אחד אמר כארבעי' אחד א% ,בשישים
 אריעינו שרי  בו  חור ' עשר עד  לבסיו  שממבניםחמשים

 ' עשר עד מנכססממשכנים
 חזרבושי

 ממשכנים. שישים

 ער" מנכסיו ממשננים עשרים של בו הזו ' עשר עדמנכסי
  אוחובשוהונפרעיפבשיעשה עשרומוכריס ש4 בו חזרעשר'
 גא4 האשה'ואם את לנכות יגאייגה גאי  ואם 1 ,המותר
 נאך הרי ,  ולערבך  חטישיתו ויסף , היורש את  ערבותינאיינה
 זאין חמישית זוערב שאינו ואחר  חמישית  אחרמוסיףשביס
  האמורווב בגאויות מציגו  מה ארם ככף Dh'I ככעייס אםידוע
 חמישיות פו מס' אדם נ4 ואין חמישית הכעיימוס'פיסףמטן
 ואין חמישית טוסיפיס הנעקם  כאן  האמורות  הגאויותאף

 ביתו,יכוףז  ואישכייקרימאח ח חמישית' מוסיף אדסכי
 ח21 יגאל המקריש ואס כשהוא,אומ ' מדבר הכתוב דירהבכית
 את  יקריש כי  ואיש מקיים אני מה הא אמור ד,רה בית הריביתו
 שסמט' מ4םד , לין קודש ט נכסיו, את אדם מקדישכיתו'

 ' - הביתי ףברק  הקרישותה

 בעשרינו אומרים הבעלים , D1p~i' כןיהכהן 'םף:ןע"שןנב!:מהם יק
 חמישיתנו מום'פיס שהם מפני קודמ' נעשרי'הכע4,ס אדס1כ4

 ' הבלינותנועשריושש כעשרוואחד, שיי הוא הריאתאחד
 הכעלונותנים, וארבע ושמונה,עשרים עשרים נותניםאכעייס ושלשושי עשרים , ושבע עשרים נותנים הבעיים ושניעשרים
 בעשריהן שיי הוא הרי % זה,א% שף שלויו עף חמישיתטוסיפ; שאיל שישים נותנים הכלים , וחמש עשרים , ותשעעשרים
 הכעלם: ודינר ואחת שלשים ליחן הכעלים רצו אםושש

 הכקדיש, ואם ב הגעתיך, יאואומרולו ואסקודמים
 היורשן את לרכות יגאל המקדיש האשה,ואם אתינאל,לרבות

 הרב רגסף את נחן אם ' לו והיה עליו עיכך כסף חמישיתויסף
 5י אין י םשדהאהוזתו נ 4אואימשל1, ואס , שףוהיא
  יקדיש' 4% מניין מאמו אחוזתו -דה מאכ,ו אחחתו שדהאלא

 שעורים חומר  גירו4יו,זרע 4פי וקא  ופעוי  4*י ערכךאקט,והיה
 בה51וג' המקדיש אהה טסך גזירת % הרי , כסף שקלנחמשים
 חומי: בזרע נותן , סווסטי בפרדיסות המקדיש ואחד ,המחוז
 רשאי'  שאי(אדם מנ"ן ד ' בחמשיסשלכסףשעורים

 %' מקודשת תהא הקדישה  ואם ,  היובל בשעת  שרהו להקריש'

 אחתיוב1 סגיין '  חי שדהומה שדהו' יקריש היובל משנתאם
 ע_שרח, נכוו;יס סיעם או טפחוס עשרה  עסוקים  שסנקעיסהיו

טפחים
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 טנ ד לר בחקותיפרשת ג לר
 ן עמה נמדוים איןטפשים

~  

 ן יקום נערכך ה ן שדהו

 ש4 טיבו מה  פובריוגות וארבים סלעים ותשע ארביםגזתן
 סמוך י 'Saltrt אחר 1 ' יפרוטרוט קויבון זהשצנרית
 יקדיש היובר( אחר ואם ת4 מניין והוכל מן מופלג ,4יוכ5
 פחותים נקעים שם היו או% אתה מנין ' ת4 מה שדוושדהה
 אי14 הרי מעשרהטפחים נמוכים אוס4שם טפחיםמעשרה
 לפמ מקרשים שאין מנין ז י שדהו עמהת4נמרדין
 נואלויאחר 51א שנים משתי פחותהיוכל

 חיוכי
 , משנה פחות

 ח ן הנותרות השכיס פי ע4 רבכף את הכהן יו וחשב%%
 , להקדש החושים את מחשטס fWWiממן

 מחשב הקרש אבי
 ו הנותרות השנים פי ע4 הכסף את הכהן 14 וחשב 4%חרשים

 שומעים אין כשנה שנה דבר נותן הריני אמר אס ומני;ט
 ל הכטף את הלהן ףו וחייב יון כאחת כוים את כותן%ואיא
 מהשב הוא שנים הנותרות סנים י ן הנותרות השניספי
 היוכי מחשכואין

 מן אף ' מערכך 'ונגרע כיום כה יכנס ש4א
 או היוכל לפני שתים או שנדע ההקדש אכלה מאם ,ההקדש
 שנרה ככל ופונדיק סיע מנכה לפניו שהיתר; איא אכיה4א

 גא4 4רכותאתהאשה,ואפ נא4'גאל' ואם יאושנה'
 אלחש 5י אין שיכ41 4% מרה סרה . היורש את לרכותיגאל

 סאות כית 4תך כית הקריש ן הזה בענוין כור ביתהמקדיש
 5ה וקם עמו ערכך כסף חמישית חשדה,ויסף %ף סניי קבבית
 ואם יכ ש4ו, אינה ואמלאו ש4ו הדי הכסף את נתןאם
 ן הנזכר , השדה את מכר aw1 , הכעלים השדרה' את יגאל4א

 לרכות 51איש וכשהואאו% 5אה ו4א ףאחר או לבנו,5אחר'ו4א
 את קובות ראית ומה , האח את לרכות ראית ומה י האחאת
 אני מרבדץ lep'D הכתוב שריבה אחר ן האח את ולהסמאהבן
 אט ומוציא ' עכרי ו4עכד ליעילה אכיו תחת קם שהוא הבןאת
 נ י ן עכרי ולעבד קישרה אכיו תחת קט שאינו מאחאת
 ן עור ינאף4א

 כשדה למנוו ותהיה הנזכר מיד יקחנה 5א יכחי
 14קהדש ' נגאלת אינת שהיכם לכמות עוד יגאל 4א ת4סקנה

 י מקנה כשדה לפניו ותהי הגזבר מידהוא
 מגיר כיובל כצאתו חשירץיה'ה א1

 כישון זכר 4שק קרוישהשדרת
ז

 דשק דשק
 אלבש יצא לא כאן האמור קודש אף י בפדיון א4א יוצאאינו זן

 ונותנים שהכהניםנכנסיםיתוכרץ ם4מד בגפדיוזן
 נותנלז יא אנ4 נכגסיס ש% שמעון ןיהודה,4 רםיהדבריאת
 רטושים שדת נקראת איא נותנים ו4א נכנס,ן אוציא שעורר
 יטושו נקראת נגאלה 41א ufwn היצל הגיע ' השיני היוגןעד

 לתוכה נכנסים הטהנים אין יעקם השלישי היוכל עדרטושים
 אחוזתף תהיה לכהן החרם כשרה נ ן אהרעהקינא4נה

 זגאלח ביובי לנהלו יוצאה שהיא שדה און אתה מניין %מה
 יוצא והוא הואיל יאם ידו"כו5 תחת היא והרי הכהנים מןאחד

 5% ש5י היגש היי ידי תחת היצו הרי גיגית רבהנים5כ4.אהו
 ן 1ש4 שלכהן אחזתו שדה , אחוזתו תהיה לכהן החרםבשדת

 שדח את ואם ד , הכהנים אחיו 4כ5 יוצא א5א שיו 11אין
 הלוקח או% אתה מנין תף, מה אחוזתו משדה 5א אשרמקנתו
 לפניו תהירץ יכ51 ן הקדישה כך ואחר אכיו ומת מאביושדוה
 חוזתו א משדה 4א אשר מקנתו שדח את ואם %י מקנהכשדה
 דברנותו אחוזה שדה שהיא זו יצתה , שאינהשדהאחוזהשדח
 דקדישה מאמו שדה אוו1ה15קח שמעק ורבי ייהודה ,מאיר
 את 14%אם מקנהן לפני1בשדה תהיה יכוף אכיו מת כךואחו
 tnaSi ראויה שאינה שוה אחוזתו משדה 4א אשו מקנתושדה

 שדרץ י אחווה שדה רהיות ראמה שונא זו יצתח ן אחיזחשדה
 שאינו דכר טקדיש אדם שאין אינהיוצאה4כהניביוכלמקנח
 מלמד דמינת א4א מכסת אין מכסת, את הכהן לו וחשב 'שלו
 כאן נאפר וראה צא אלעזר אר ה ' שהיו את נותןשהוא
 בזרע נותן 4ה5ן האמור וחשב מרץ 4ה4ןוחשכ ונאמרוחשב
 קין ונותש",ן.';,וו,ן בזרע כאן האמור וחשכ אף , כסף שק4 חמשים שעוריםחוטר

 נקי
 "עוונך מן ו .

 קנהו ףאשר השדה היוכ4ישוכ נשנת זמקומהבשעתה,
סאתו,

 ן הארו אחוות יו לאשר ת5 ממנו הנקנה הגיזבר יכוי

 מנין מאתו, קנהו ףאשר 4% םוה לאשר4ואהוזתארשיאמר
 והקדישכם רבהן ומכרה ביובף הכדגים שיצת שדה ח11אתה

 יהיח ערכך וכ4 הארש אחוזת 14 לאשר מאתו' קנהו יאשר4%
 4פי ' ג5 מה הקודש מס4ע'בשק4 פחות בערכים ואין 'בשקי
 5% ובקרקעזת וכשטרות כעכד'ם 'כו4 ' ופדהשנאמר

 רבם לרכות מנדן ' קודש שD'piDI 5 ח45ש י' אין 'הקודש בשקי
 נאמר תמוה כן אם ' הםט4ט4 דבר לרכות ופדה' 4%המטלטל
 ח ' ולקרקעית ולשטרות לעברים פרט הקודשבשקף

 ן 4%הוא' ' ןנ"ןלרבו''רבהתף

 נ:::::נ:ג:גל הפרסה
 * מקדיש אתרץ אין אהדו ,אותו

 יקדיחו 4א אוברהוא אני אדין , הקדשות בכור אדם הואמקריש
 יכולן ב , עסקתי בבהמה כחטה ת4 אתריסאכ5יקרישוהו

 אין יקדיש,משיתככר לא יבוכר אש %י הבטן מן יקדישוהו5א
 הככור,רעל

 ןן מניך אומ ישמע"
 זכר כ5 % ולקוי הקדש יקדישנו לא אותהינו5 איש 'קדיש4א

 מהקרש 41הומא1 עלוי ףהקיש ףהביאו ראית מרה ,תקדיש
 ממאו4הקדש אני מה מיעטמפני הכתוכ שריבה אחרמזבח,
 ע5 ח5 שאינו מזנח מהקדש ומשגיאו הכ4 ע4 חף שהואעילוי
 משנים שאין הקדשו ףכף מניין ככור וא לי אין גהכף,
 ן אותו איש יקדיש 4א בבהמה ,ף לקדושה מקרושהשתו

 :י".ל:בגגגגבננע ',",י:""לנ."'יי
 ק4 ח4 שאיט מזכח מהקדש ומוציאו הכ4 עף ח4 שהוללעייף להקדש מביאו אנו מה מפני ' מיעט הכתוכ שריבה אחר 'סזכח
 5% פכור אדם יקדיש שלא מניין אום עקיבא ר ח ,הכף
 עילה הקדש יקדישנו 4א יכ51 1 אותו, איש יקדיש לאבכור
 תזבח מהקדש ויהזצ'או שיני הקוש להניא ראית טה איש'4%
 שהואט שיו' להקרש מביאו טה טעט'טפנו הכתו שריבהאחר
 ש , הכ4 ע5 שאינוסך מזכח מר"קדש ומוחאו הכף ע5ה5
 מקרושת טשניאותן שאין הקרשים זהשניז4כ4 שא 4י איזג4

 44פ יכ41 ח ן,דושהתליאיקדישאםשוראםשה
 ש5ה 4הביא41הקדט ראית מה , אך תף עיטף הקרשיקדישס
 מרש מתגי :~'Iwp הכתוכ שריכה אחד ' מזנח מהקדש51ה11או

 מהקדט ומרדיאן '. הכ5 ע5 חwinw~ 5 ע'5ה wipn~l מביאןאם
 שח5"-הואיהוא אם שי אם ט ' הני ען א5 שאיטטזכה

 ש:5ג1 ינפק ' קריבה  המילתו ואיןקינ
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רי9 בחקיתhwsילו
 ן 8דה % המט4ט4 דבו %חמת rpdbl הקשט שי ם5שםא4א

 פורח הקיש גש% נאמר 5מח כן ואם ' המטיט5 דברעובות
 א6 ן בכסף לישום צחך שהא מט4ט14נ5בד שהוא רבדבכ4
 י רמים  יעשות תויך זהיצא4חו5ין חמור תחת זושיית
 ז ינאף לא ' חמשה וחומשו הוא שיהא עליו, חמישיתו ויסףב

 אשר  אדכיחרס נ ארשי יכ4 ונםנרבעדכך,בכעייםי
 לרכיעברו א14%'מאדם' כל ל1'41א מכיאיר ין אישיחרם

 4% העבריה ושפחתו ענדו אואדס4רבות הכנעניםושפחתו
 אחוזתה ומשדה כהמה' כף %א 'מכהמהי אדם כ4 ו4אמאדם,
 יהו כ41ם ארם את החרים אם יכון ן אחוזתו שדה כל441ל

 מנין עזריכם ב( "עזר פר ' אך 5% , "יעזר רבי דגריטוחדמים
 וכמה כמה אחת על נכסיו את לרדדים רשאן אדם שאיןנכוה
 ולא לנזכר, 4אימכר, ד נכסיון ע5 חס להיות חייב אדםיהא
 אחוזתוי תהיה לכהן החרם בשרה 5ו יעשה מה 5בע4'םןינאף,
 אום בתירה בן יהורה 4 ה הואן % 4שס שפירש א"ק יכ41או
 הוא קדשו קודש חרם כ4 45 המת לבדק הרמי שסתםמניין
 שמחרימים סמק ו , הוא % שפירשיכהן אפפ יכ4%ו,או
 קורשי את ארס שמחרים מניין , קדש חרם תל קדשיו אתארם
 יהיו והלוים הכהניס יכול ' קדשים קדש הרם כ4 עלקדשיו

 הכחבים אוטר שמעק רכי , אך תן י יהודה רבי דגריטחרימים
 חרם'ם שאין מחרישים הלויפ ' שלהם שהחרמים מחרימיאינן

 כי שנאסר בקרקעות יהורה רב' דברי נראים אומר רכישלהם'
 שאין כמטקטיים שמעון רני ודברי ן 5הס היא עולסאחוזת
 שאמר 41אחד סיתות ףמחהיבי מניין ז , שלהםחרסים
 מיתות מתחיבי א5א לי ,און יפדה 5א חרם ת4 ומת ליירכו

 יפרהן 5א חרם כ4 %ל , מנין הקלות מותות ומחורביהחמורות
 41א יפדה 5א האדם מן יחדם אשר % דינר ננמר ש4א עדונ41
 אוסף עקביא בן הננירה רבי ח , דינו ננמר ש4אעד

 דמיו שאין מפני נדר לנט אכ4 קשבים שדמיו מפנינערך
 חייב הזיק ואם ' ומקדיש ומעריך נודר או% יוסי רבו 'קציכי6

 ונרניר ושחליים שום לרכות הארק זרע ש ן2תשףומין
 שאינן גינה זרעני ושאר וצנזנו לפת זרע מרנה שאני יכולאו

 הען,5רבות ספרי ' האר( זרע גל 51א הארז מזוע %באכלים
 ז וצ4מונה שקמה חרוכי מרנה שאני יכוץ או , האילן פירותנ4

 יירטת האי5ן,םניין פירות כי ו5א הער מפרי %י גרידהוחרוכי
 מעשרות בשם ,כורם ן ונ5מעשד תל ולמעשרות הידקתןאת

 דברים להלן אמור והוא כאן אמור הוא , הוא ~Sh, מוברהכתוב
 את לרבות , ינאץ נא4 ואם ' 5ה4ן הכתוב אמרן כאןמחחש"ם
 ' לקטן יפרט איש , והורש את ףרכות ינאף גא4 ואס ןהאשרע

 ינאקו כאל ואם ת4 אחד ויום שמס תשע כן מרבה שאם יט5או
 שנכנס מעשר שא 4י אין ממעשרו י מעשרו כי 41א ןשמעשרו
 יגאלו גאל ואס מנ11ן במתנם, 14 נתן , וירש 51גהמשדוהיו

ממעשרי
 שנכנס במעשר פרט ן ממעשרו ' מעשוו נ4 441ש

 פרוטת תשוה לחות פרט  שמחיתוי ישרו מם ' ויצא5ירוש5ם

'ישי
 חוא שיהלך " עייו

 שאין מניין י ן חמשכם ורומשי
 י% תי ג9 ל השפן מן 4%ש 'Iwm' עף רגקר6ןארין,פן

 ע4 רבכשים מן יעשר לא יכול כ י וצאי בקלמעשו
 אינם בזה זה כיאים שאינן והישן תחדש ומרץ הוא ודיןחעזים

 אינו כזה זה atNS1 שהם ועזים כבשים י זה ע4 זהטתעשרים
 ן אחד צאן משמע כ4 וצאן, %ל זה ע4 יתעשרווה שלאצין

 ומוץ י זה ע4 מזה שיתעשרו וליסז ההדש וחומר ק4 ני
 , זה על תוה מתעשרים כזה זה כיאים שהם וענים הכשנזםאם

 סזרץ שיתעשרו דין אינו ' בזה זה כיאים שאינ( והישןהחרש
 משנת מעשרי אין שנה' מעשרות, תעשר,שתי עשר תל זהעל

 , עקוכא רכו דביי4הבירתה

 פרט תתזחשבט יעכור אשוכר( ונ*ובארץ
 לואקף אין5טר,פהשאינהעוכרת שען*

 יגושם מניין , נשנס שמוניםנזמן
 שטו שקרא כזמן א4א 4י אין יהיה' העשירי 5% מנין עשדיסאו

 יהזה העשירי ת4 עשירי שמו קרא שיא פי על אף מנויןעשיוי
 , מעשר אום :הודה גרבי ליוסי , מעשר איךזה t~twpnI:ת4 אחי sw~li עשרה עשרנה ונטף מאה 14 היה אפילו יכולקודשי

 עשיו* עשר 41אחד תשיעי %עשירי עשירי לתשיעי קואכ
 שאנו יכול או , יהירם העשרי 55 מקודשים ששלשתםטנ"ן
 וטעותו מקדש והוגש הואיל 4א אמרת , עשר שניס אתמרבה

 טעותו חח אף 4ו הסמוך את איא מקדש אים הוא מהמקרשת
 שלשתן ~tltWp עשר ולאחד תשיעי ולעשירי עשירי~tvtwn קר** אופר נמצאת ג ן יה הסמוך אלא תקדשלא

 ואחרעשל ן העשירימעשר , נאכינטומו התשישמקודשים
 אומר יהודה רבי ' מאיר רבו דברי תמורה ועושה , ש4םיסקרט
 אי14הירץ מאיר רבי משוס אמרו תסורה ששה חסורה ישוכי

 51עשע"עשירו 5תשיעיעשירי היוקקרכ,קר*שתמורהלא
 ולעשירי ~rtptwhS קרא ן מקודש עשר % אין עשירי ע"דיאחד
 אום יהודה כי יוס' י ' אינומקודש אומר י עשרעשיריאחד

 5פניומקויש ממגו העשירי שם שנעקר כי הכ44 זה 'מקורש
 מכחרנוריכם"כע. 1כ4 שנאמר מתוך כקודש ליולאחויו
 שוב בין ובקר לא לל תימור היפדח את וםוט*ש םורג4יהיה
 אשו סזפג הם'ר אם ה~* ן ימירנו המר ואם ימירנו 441שלוע

 ותסודק? הוא ודהה והודש, לרביאת יםירנו, המרהארבעו,אם
 יגאל, יא קודשיהיה

 ויא שחוט ויא חי לא נשכר ואינו ינאץ 4א אוטר האובמעשר ה8** נמכר *רח לא אוט בבכורהו~י
 העשו נעשר כהםה 1wNwi מנין ח ן מוס כע4 ויאהס
 יומי רבי העשרי בעשר בהמות שטעשל מלמר קורשי ישח5ל

 ן ועשר בעמור בהמה שמעשר סלמו והעכרת אוםהגלילי

 ועשר,* בעמוד בהמה שמעשר ם4םד ns'bni איה ואומר1
 ' ושצי "עמוד בהסח שמעשר מימד תעשי או%עשר עקיבאר

 כעטור בהמרו שמעשר ם4םד הסתת א5ת אומר רז
 ן טעתה דבו r~lpl יחדש עתיר נכ1א אין המשת אלהועשה

 א5 אתסשח לשלוי, ,בדייהש4יח סשה את אשרצוהי:ח
 םישנשתלה וכדיי ' 1SYNI' הש5יחלטןשנשת4ח ישרא,כדייכני
 נשג" בהו ן נרמה ישראל זכות ' וישראל בם א4 ן 5ש4ןחאצ15

 מסימי נאמרושסלם

 מעונים לדר שכח כהמם תורתסליק
 במת א54קי4 בתך %ר ק41ני5יי1 או ע5 ברפא ומטיי*גהה

 ן ליטוה הסי שגת תשח נחיש ביסביונייניאל
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