
קגבראתקנא
 פרעההויתה כת וקא פרעה כת וחת רבות נהיות נשיםאהכ
 וכלפי , מכויס יותר מהכבה שהוא מימד יעאת ויסה , סלףב

 שנתחתן ביום אמרו , מכויס יותר אותו שהחטיאההטען
 שרטון והעיה כים קנה נעך נכריאל ירד פרעה כת עםשלמה
 D'idp שני שהעכיריובעס al~al ' רומי ש5 נכנהכרךועליו
 ' איהיכס יי 'ת, ' כרומי כרכין שני 7כנו ורומזיו המויועמר
 את זכורך כי יראה בשנה פעמים שיש שנאמר לפי נאכללמה

 יהשתהוות o'llp, אנו הרי ישוחף יאמנו שמא , אלהיך יופני
 אט ושלכם עלו הקבה יהם אמר ארצינו את לנו משמרמי

 ' ליראות כעלתך ארצך את איש יחמוד ו5א שנאבר לפישומר
 , ובהמתו נכסיו ייטול בא ה41ש כיצד חשרה א,נה בעיניואם

 מוש ' ששיסרצזנושימקום כשהם אתהמוצאכישרא5וכן
 פרדים צמד משנחי יעכרך נא יותן ולא יאל'שע לו נעמןאמר

 מת'יר4ש הוא עפרהרי ומהאס וחומר קל והרידבריסארמה,
 בא הוא כיצד כרשות שיתי ישראף מאושליטזף

 5יטוי
 נכסיו

Q על איהיכם יי יתן נאמר לכך ,ונהמתו b ~  אשיח אתאימתי , דבר והיכן לכם ובר כאשר נוההדרכו אשי האדטרה כ% 
 , פיסקא סליק ' העריס כל את והמותילפניך

 ראהפרסת
 ננ:ת"::נננווען:;לראה

 ישר יאמרו שמאוהקליה
 הבה ונתן הואיי

 מהם באיזו נתך  המות ודרך החיים דרך דרכים שנייפנינו
 לאחד מש5 זזרעךן תהיהאתה ימען בחי,ם 15%בחרתשנרןה
 אחד ' שכ41ם שני ~1UD והיו דרכים כפרשת יושבשהיות
 וסופו קוצים שתהייתו ואחר , קוצים וסופו מישורשתהייתו
 השכיס ואת העוכר'ס את מודיע והיהמישור

 ואוי
 שאתם להם

 אתרא פסיעות ושיש בשתים מיסור שתחייתו זה שניירואים
 זרה שכיל רואים ואתם '  בקוצים וסופויצאת במישורמהיך

  ~D'Y7p מה, אתה פסישת ושלש נשילס :atyll1שתו"4תז
 רואים אתם Salwt~i משה להם אמר כך במישור לצאתוסופו

 סצייחים הס ימים ושישה כשניס מצייחיס שהם הרשעים את'
 5אתהיהאהרית לידחותנאחרונה,שנאלכי הוהזסזפובעולס
 את חובק דכסי5 ואומר ' העשוגדס דמעת הנה ואומר 'ירע
 הצדיקים את רואים והם ' כאפיגרם רשעים דרך ואומרידיו

 / מעטערים ימים ושלשה בשנים הזה בעולם מצטעריםבשהם

 טוב ואומר באחריתך 4הטיכך שנאמר כאחרונה לשמוחוסופן
 אשר המחשכות את ירעתי אני ואוןכי , מראשיתו דבראחרית

 בוגרץ, הארר צריקים אררת י  יצדיק ורוע אור ואום חושבאבי

 והזמין סעורה שעשה ימלך מש5 אוסר קרחה בז יהושערבי
 מנה ליטול דומה והיה , כיגיהם מיסב אוהבו והיה האורחיםכ5
 ידו את אחז ריעה בו שאין שראה כיון , ריעה בו ודה ילאיפה

 אתוו וכוסי חלקו מנת יי אומר הוא ,וכן היפה המנה עלוהמחה
 גחיקז, שמח ואינו ה5קו' 5ו שניתן אדם 5ך 'יש נורייתום'ך
 נחלה 1457 כחיקן יפה חיק שאין ומקלסי מוריס ישראףאבל

 דוד וכן כך על ומשבחים מוד'ס 1כ1 כנורים נורף 51אבנחיהן
 אשר " את אברך ואומר ' בנעימים 5י נפלו חבלים אומרהוא

 ן פיסקא סליק ןיעצני

 אם יהקיל" תשמעיו אשי הביכה 'ללי"עירנה
 אם הלא אוסר אתה כו כיוצא י תשמעוןלא

 איעזר רבי ' קי5ח' שאת תטיב 45ש ואם ן בפכח שאתתטיב
 תורההכיכרן אמרה לחסך מי אומר הטילי יוסי רבו שלבנו

'n~ipm/ י תשסעון %א אם והקילה , תשסעון אס הנרכה 
 דאוב את אוהב לשון, ביד וחיים מות אוטר אתרץ נוכיוצתי
 בנו אליעזר רכי פירות, אוכל הרעה אח אזהב הפירות,אוכף
 לשונך נצור תורה אמרות לחשך סי אומר הגלילי יוסי רכישף
 כארז צדיק הן אומר חתה נו כיוצא מרטה. מדבר ושפתיךמרע
 אסררן לחשך מי אוסר הנ%ייי יוסי % ש5 כנו :talr רכו 'ושולס
 נמצינו תשמעו 5א אס זהקי5וה ן 5מענהו י; פעל כ%תורה
D'1'aiאת אבינו משה צוה ש45י 

 ישראי
 ן ים'1 משכלו ח45פ

 בטשה נאמר 5כך שנעשו הניסים כ% משראה ן 5מ"זמשנטה
 הדרך) טן ' מות לדרך ודי הדרך,מררך מן הכות7'וסרתםאהר'
 כ5 אמרו מיכן ' אהריס אלהים אחרי ללכת אותם ציויתיאשר
 כעכודרש הכופר 1כ% ' כויה התורה בכי ככופר כעזהטורה

 פיכקא, כקיק כויה, ככיהתורהזרהכמודה
 את ונתת , ותירש שתכש כשכר ' האמורהn1sa עי קכ5 יבואך ,;כי מיד "א )חח א'ז 'ב'אך'כ'דהיה
 הר ע5 שהכרכה לקמרך הכתוב בא וכי , גריזים הר עףהכרכה
 יעמדו ואיה נאמר ככר והיבש , עיכף הר ע4 והקילהנריזים
 בהד הליום ע% יעמדו ואיה , גריזים הר ע% העם אתלכרך
 הכרכות כל שיהו שיכו% וזריזי הר ע5 הכרכה את ונתת ,עיבף

 כיף ק55ות מה לברכות קייות ~wtpni, "א 5ק5י7תקודמות
 ן רם בקו% ברכות אף , רם בקוף קללות גיהם,מה כרכותאף

 ואיW1tp ' 15 כלשון ברכות אף , קודש כישון קללותומה
 ככ55 כרכות אף , ופרט בכ55 קליות ומה , אמן עוניםואילו
 איף1 גרנות אף אמןן עונים ואילו אילו קילית ומותופרט,
 ן נדירים הר אי נגנזת נשעת הפנופניהם , אמן עוניטואילו

 ן פיסקא p'~D עיגף' הר אי קלףותוכשעת

 רבו דברי ואילך הירצן מעכר ן הירדן כעבר המה%א
 שחמוץ מקום , השמש מכ"א דרך אחרי 'יהודה

 עד שכם מקוס עד בארץ אכרם ויעכר אומר הוא ו4ה4ןזורחת
 האםורכאש א5ק אף o~w להלן האמור מהא114א14ןס1רה,

 נזת"ם לסופדי להס אמדתי יוסי ברכו אלעט רט אמר /שנס
 אצ5 שכתנתם ' כלום בה הנחתם וימל התורה אתזייפתם
 שכין עיני זהר נריז'ם הר וגא שזה מודים אנו ,~ף מורהאיוני
 האמור מורה חין מה , וגו כארש אכרם ויעכר אוש הואולהין ' הגדדן גענר הלאהבה שזהשנ מגז'דה למדנו אנוהכותים

 כמרץ אתם / שכם כאן האמור מוררה איון אף שכםלהיי
 הכותים גריזישכק והר ורבן הר זה יא אומר י"יעזרלמרתם,

 דרך יירדן,אחרי הסמוכים המהבעכרהיררןשנאמרה5~ש
 4א היה 5א הכנעני בארץ ' שוקעת שחמה טקום השמשמכוא
 , הנ425 מיי / ההריס כין אלא  היו %א כערגות העשב  החוי"מן

 הגיגי את רואים אי1%אין
 45ש אומר יעקב בן אליעזר .רני ,

 כראשונה שהראם כדרך כשנייה ררך יהראותס "א הכתוכא
 451ש %כו ביישוב י היושב , בשדות הלכו זארן לכו זוכררך

 , פיסקחז סליק ,במדבריכערבה'בםישורףכוזףאבהריע

 אתם הירדן את טהעברתכם , היודן את עוכר'סאתםכי
 א5ו"כפ יי אשל , הארץ את יורשים שאתםיודשם

 בשכר וירשתסאותהףשכתסכהן בזנותכם, לכם,נותן
 ן Np~ta' מייק ן תשבשתירש

 הדוקיפ כ5 את מעשה, זו )עק'תס סשנה'עדשמרתמ

אי~
 ן הדיני אילו הטשפטל ואת המדרשת.,

 יחג , היום *ניכס נותן אנקי אשר , משנרץ ח תשטרנהאשי
חריגים
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לט דקנראהקננ
 'הו ' סינ' מהר 'אותם קיבלתם היום נא'4ו מום ען'ךהכיסס
 ן פיסקא p'iD , חותם שמעתם היום כאייו כפיכםרגילים

א"
D'plnn' 15'הדיינים איו והמשפטים, המודשי, א ' 
 יכול כארז מעשה, ,זה לעשו , משנ תשמרק,זואשר

 לעשות לומד תלמוד , יארז נחתה מהטת נים הממזתנ4
 כ4 יהיו לא יכול , ירשתה %ך נותן אבותיך ילאיהי אשרבארץ
 אשר הימים כ4 לומר תימור בארז אלא נוהגות בויםהמצוות
 אנו חרי מיעש הכתוב שריכתו אחר , הארמה ע4 4"כאתם
 תארדע אכר בעניין אמור ותה , כענוין האמור מן 14onlaמרו
 מיוחדת זרה ענודה 'מה הגוי שם עכרו אשר המקימית כלאת
 ובחוצכם גארץ וכוהנת כארץ תלויה שחינה הגוף מצותשהיא
 וכחוצתה בארץ נוהגת בארז תלויה שאינה מצוה כ4 כךלאדל
 העורית מן חוש כארז "א נוהגת אינה כארז ושתידח ,לארע
 ן פיסקא סליק ' החדש אף אומר אליעזר רכו , הכיאיםומן

 מנין ' הנו' שם עכרו אשר המקומות כי אתתאכדיזאבד
 עשר אפילו והחליפח אשירה קנז שאס אומראתה

 סגירהנתוכ ז תאגדון אבד יומר תלמוד יקוצצה חויבפעמים
 אומות סכל יותר זרה וכעבודה כזימה שטופים הכנעניםשהיו
 תעשו ש5א אלהיהם ואת אותם יורשים אתם אשר 'העויס

 אומר הגלילי 'וסי רכי ' אתכם דרשו אחרים ויבואן 'גסעשיהס
 י4 אכרם מצווה אתה והגבעות ההרים עוכרים אייו1כ41

 רענן, עץ כף ותחת הגבעות וער! הרמים ההרים ע4אלהיהם
 הנבעת ע5 "היהס , אלהיהם ההריס 41א ההרים עףאיהיהם
 עו 41א ' ע?רענן כ4 תחת איהיהס ' איהיהם גבעות%א
 מקוס כ5 לפניך אובין אה'רק אג' עקיבא %ר ' אלהיהםרענן

 עבורנה שם שיש דע רענן עז וגכערה נכוה הר מוצאשאחרק
 עץ כל ותחת הגבעות 1ע4 הרמיס ההרים ע4 נאמר יכך ןורה

 , NpDtD סייק ,רענז

 וכתריס מצכזתם' "ת ישביתס מיכחיתםאתרכוזצתם
 ן 4עז מתחייה שחצבה זואכן ן מזכחותםאת

 4עכוררק מתחייה שחצכה מצבה זו י מצכותס אתושכרתם
 סתחיירק שנעשית זואשירה י כאש תשרפון ואשיריהם ,זרה
 , %ז ועכרה נטועה שהיתה זו , תגדעון איהיהס ופסילי ,לעו

 אשירות שלש אמרו מיכן , מזגחותס את ונתצתם אחרדבר
 שנאמר ' אסור זה הרי זרה 4עכודוו טתחייה שנטש איין ,הם

 שנאמר שהחליף מרק נוטל החליף , באש תשרפוןואשיריהס
 תחת שהעמידו אינש החליף ף14 , תנדעון א4היהסופסילי
 מן שטם את ואבדתם שנאמר מותר זה הרי וסי4קן זרהעכורה
 ז הס בתי6 ש4ש ן איהיכם 4יי כן תעשון 4א , ההואהמקום

 תאכרון אכר שנאמר אסור זה הרי לעו מתחי4רק שטנאובית
 שנאמר שחידש מרק נוטף חידש י "tl~lpD כףאת

 זרו הרי והוציאו עו בתוכו הכנינן ח44ש הירש 4א , שמסאת ואברתי
 ישרף ,נארז ההוא המקום יה'מן הנח המצבה את ,שיכרתהיו הנח המזבח את נחצתה ן מזבחותם את ונתצתם שנאמרסותר
 ירדוף יאר? נחוצה מצוה אתה ואי ן אחריה ירדוף מצוהאתה
 שח"ב האשירות את לקוצץ מנייז אומר אליעזר רבי 'אחריה
 15 אמר ההוא המקום מן שסם את יאכרתם %ף אחויהלשרש

 ת ומה י תאכרון אבד נאמר כבר היא צריך אני מה עשכאר
 אויכול , שמם ישנותאת שמם אתואכרתם

 ומן המזכת ומן ההיכי מן אחד אבן ינותז מניין ,תשקצנו לשבחתלשקי
 מזבחותם את ונתצתם לומר תלמוד תעשה כלא שהואהעורות

 למוחק מניין אוטר ישמעאל .רבי י איהיכס ריי כן תעשווף4י
:1UWאת ואבדתם שנאמר תעשה שיא שהורם השם מן אחת 

 תעית וכי אום גמ4יא5 רבן ' איהיכם 4יו גן תעשון 51אשמם
 שק"ש ןא ושיום חס ימזכחיתיהם נותצ'ס שישראל רעתךע4

 למקדש הרשם ומעשיכם עוונותיכם הגרמו כמ'עשיהסתעשו
 , פיסקא סלק ן שי,חרכחבותינו

 שבטיכפ מכ4 איהיכס 'י יכחי אשי "מקיםאי אםני
 לך שיאסר עד תמתין 'כ41 ' פינכ'א ע4דרוש

 ומוצ"ש דרוש ' שמרק ובאת תרהטו לשכנו יומר תימודנכיא
 את 'יידוד זכור בדור' מוצא אתה נכיא'וכן 4ך יאמר כךואחר
 כאהל אבא אם , יעקב 4אכיר נדר ייל נשבע אשר ' ענותוכ5
 משכנייאכיר קיל מקום אמעא עד , לעיני שנת אתן אםניחי
 נר הבוס שנאמר נכיא פי ע4 ח44ש תעשה שיא מנצן 'יעקכ
 ארוונה בגירן narQ עיי הקם עיה 14 ויאמר דוד אף ההואגיוס

 בהר נירוש4ם במצ'ו את שימהיבנות ויחי ואומרהיבוס"
 שבטיך באחד צו% אחד כתל ן אביהו ידור נראה אשרהמוריה
 כתובית שני יתקיימו כיצד י שכטיכס מכף אוסר אחיוכתוב
 :ש4 בחלקו לבנות עתיד המקדש שכית היו יוו.עים ,הף5ו
 מ* / מיריחו יריחו ש4 רושיה הפרישו לפיכך / ובנימןיהודה
 ארבץ אכ4והו משוק חותן קיני בני ן השנים אותם כ4אכלו
 משר ע4ו משה חותן קיני ובני שנאמר , שנה וארבעיםמאות

 *  שבועון ר דברי 4הם והלכו נסעו הבית משנכנה אכ4התמרים'
 ומשפחת law תורה 5למור שהיכו היו 'עכז אומר.אצ4ייהודה

 אחד וכתוכ שבטיך באחד אומר אחד כתוב , יעכז יושביספרי
 את דוד ויקן אומר הוא וכן ירושים זום שבטיך מגף ישייח זח ן שכטיך כאהד , השכטיפ מכף הכסף ' שבטיך מכףאומר

 ויתן אומר  אחר  ובתו' ' חמשת שקיים ככסף הכקר ואתהגור(
 יתקיימו ,ביצי סאו ~ww משקל זהב שקלי כמקום לארונהרור
tawששר שנים הן י כתובים oeaw 4מכ4 שקיים המשים נט 
 ישום , שקלים סאות שש השבטים 4כ4 נמצרה ' ושבטשבט
 מה שמי, את ושמו להין ונא% ישום כאן נאמר ' שם שמואת
 בישון באן  האמור שמו אף י ב4שעהקזדש 4ה5ן האמוישמו

rn~twllpnכאן האמור שמו אף כהנים ברכת להלן שמוהאמו 
 5ו% תימור מנין כגבויים במקרש א5א 5י אין ן כהניםברכת
 כן אם , וברבתיך אייך אבוא שמי את אזכיר אשר הסקוסגכ4
 אתה במקדש ' תררשו ישכנו שם שמו את לשום נאמר%מרק

 י פיסקא סליק ,  ככינויו ובגכוףיסאומרככתכן,
 שנאי נאבל4פי 4מה י שמח יהכאתסשמהלבארן

 אית
 ונדכותעם מנדריכם לבד גמועדיכם לייתעשו

 , ו5שימיכס ולמסכיכם למנחותיכם4ע141תיכם

 לי אין יכוי
 הרגי קרבנות "א ברגו(שקרב

 ציבור "רבנות טניין , כיבד
 יחיה וקורבנות הרגום לפני שיביאו הרגיש לפנישהוקדשו
 , 5ילכמועדיכם תעשו איוש % גרג5 שיבואו כרגלשהוקרשו
 יבואו 'a~DW להתיר ומנחות עופותלשכות

 ברגי
 ן

 רשות יכוי
 כן אם , התיר ככר יהתיר אם , ףילבסועריכם ת,ןשו א4ה4%
 שכויס חוברק ףקזבעס נםועריכם יקי תעשו נאמוואיהלמה
יבאו

 והכאתם שמה ובאת 4% שירצס רנף Initwa יכוי " ברגי
 כן אס , קכע ףקכועככר ואם י התיר ככר להתיר אמ 'שמרק
 יבא ש4א חובה 5קוכעם שמח וחבאתם שמה ובאת נאמרלמה
 אבר רג5 עכר אם יבוי י נו ושפנע שקבע הראשון ברגעאע"פ
 יומל תימוד תאחר ב4 משום ע14 עוכר יהיה יו:41 הביאו4א
 תאחר כ4 משום עייו 1a1pi אק הא ן ףיובמועדיכם 1wpniא4ה
 ה~5ת יחיר יעלת עו4ותינס כולה, שנה רג" עליו שיעכרועד

 ציכור'מעשרותיכן שלמי וזכהי יחיר שימי זכח' ,ציבור,וזנחיכ

רנן מעשי אחד מדגר הכתוב מעשרות tnwa אומר עקיביםרכי
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קנוראהקנה
 ניכורים אייו ן ידיכם ותרומת כהמרץן מעשל ואחדדנן

 מזנח לפני והמהו מירך הטנא הכהן לקח שנאמרנעניין

 חטאות אילו ' וצאנכם בקרכם ן הככור זום ובכורות א5ה'ך'וי
 ן פיסקא ס"ק 'ואשמות

 ' ישם"תס ' במחיצה ' 'ו"היכס %פנ'שםואכלתם
 מרץ שמהה להין ונאמר שמחה כא(נאמר

 , שימים כא( האמורה שמחה אף שףמ'ם להין האמורהשמחה

 ידכם, משלחבכ5
 כרכרת יריכם' את שולחים שאתם מה בכי

 הכל ילאיהיך, כרכך אשר , אשתו וו , וכתיכם אתם ' בואשלח
 פיסקאן מייק הכרכההכאי5פו

 op~n ש4%ש ער , עושים אנחנו אשר נכ4תעשקלא
 , בבכורות וענודנה מותרות הכמות היוהמשנן

 של~פ ער ' ככהנים ועכורה הכמות נאסרו המשכ(גושהוקס
 באו , הכמות נאסרו לשילה משכמו הכאות הותרו לשילהנאו
 מכא( ' הכמות נאסרו 4ירושיס נאו הכמות הותרו ונכעון4נוכ
 את מטלטלים אנו וגון, תעשון 4%ש 5א ' הותרו ל4שואייך
 אנו אין לארץ משנכודר , ככמרה אסורים אנו היוםהמשכ(
 אוכר יהודכם רבי ' ככמה מותרים אנו נאק הטשכןמטיטלים

 מקריב היחיד איש יומר תקמור בבמה צ'בורמקריב יהיהיכוף
 סנירר כ5 כעיניז' הישר כל , ככמה מקריב העכור ואי( (ככמה
 בכמת קלכ אינו ונידג נדר 'taw(1 וכ4 , יחיד בכמת קרבונידב
 משנבוא ואשמות הטסות מקריבו אנו היום ' היום פה %א ,יחיד
 , פיסקא p,to ' ואשמות חטאות מקריבים אנו איןלארש

 המנוחה א4 , בבמה היהר ליתן עתה, עדבאתם לאבי
 ירושלמז זו מנוחה , שילה זו נהיה ' הנחלהואל

 ן טמעון ר רברי אויתיה כי אשב פה עד ערי מנוחתי זאתסל

 י פיסקא טייק , הדביים חייוף יה1רהאומררבי
 אומר יהודה רכי בארץ' וישכתס הירדןאתלעברתם

 כניסתם בשעת ישראל נצטוו בצותשלש

 זרעו ולהכרית ' הבחירה בית הבנות ' מיך 5הם ימנותיאר"
 ז עמלק זרע סכרית אתה יוק כס ע4 המיך שישב כל 'בעמלק 5'י מיחק 'ה כס עי 'ד כ' %% 'קד: איזה 'ורע 'וא'נ' עמלקשף

 , יל%מיך כסא ע4 שימה וישב של המיך זח יה ND~Wומניי(
 אס הכחירות בית ףבנות אם יקרים איזרח 'ורע איניועדיין
 מנחיך איהיכס ין אשר קומר תימיר עמלק שי זרעוףהכרית
 ף1 הניח בכיתוויי המיך ישב כי ויהי ואומר ' וירשתםאתכם
 בכית יושב אנכי נתן א5 דוד ויאמר ואומר אויביו' מכלכסניכ
 מחיצות שתי שם היו , היריעה כתוך יושב האלהים וארוןארזים
 , כלק , DtSpi' לקדשים ומחיצות הקדשים לקורשמחיצות
 ' שם שמו ףשכן איהיכס יי יכחד אשרהמקיםיהיה

 וזכח'כם' ' ציבור ועוית 'תיר עולתעויותיכם
 ונדכות'כס ביכורים א'15 'ד'כס ותרימת ' בהמה מעשריאחר דגן מעשר אחד מריר הכתוב מעשרות כשתי אומרעק'בא רכי ' ומעשרותיכם ' צ'כור שימי וז:ח' יחיר שימיובה'
 ואשמות חטאו ומעשרות ככורו לרבות סכין ונדכי, נדרים"א יי אי( , המשחר מן אייו א"א יביא שיא ונדבות נדריםלרכות
 ' סליק ' ירושים יעניק שניה שייה לעניין ראשונה ,יסטה נאמר יספה למעקה ונאסר אם אומר רכי ' נדריכם מבחר4%

 r~naw יהין ונאמרות שמחה כאןנאמרהושטחתם
 שמחה אף שלמים להין האמורה שמחהמה

 ובניכם אתם במחיצות, יואלה'ככ "פני שימים, כאןמאמורה
 אשר 1ה1%י קודם, הכיב חביב , ואסהאי:ם ועברתםוכנותיכס
 לו גין גיבמעריכם

 ח"
 מוצא שאתה מקום כל ' אתכם ונהיה

' אין מחיקו, 5ו תן לימד הזרהאתה5וי p S n 1 S  hwpa תן14 
 פיכקאז כליק ' שלם'ם הן14 , איןלומעשרעני ,עני

 שהנקרע כדרך הנביא 5ך שיאשר מקום ככף אתה מעיו;אכף תראה' אשר סקוס 5ארש'בכ5 צה בתו שהוקדשו גי' עויתויא אוסר ,הויוץ רבי ' שמעין רבי דברי גויםעוית 4%1פ ע1%1תיך תעיית פו תעשיץ ביא ליהשמר
 אחר וכתוב ' שבטיך אוןבאחד אחר כתוב הנרמ5' בהראבהו
 * שבטיכם מכף כסף אובר יהורכם שרב' זו שכט,ככ מכ4אומר
 באהד ין יבהר אשר הבקוב ן אס כי , אחד משנט הנחירהנית

  ~nlaallp שאר עוולת אלוש %י אין  עויותיך' תעלה שםשבטיך
 היתה ,rn~lv ' עו%יתיך תעיה שם  %ו תישור מניו תעשהוביא בעשוש יגו שיא קרשים שאר תעשה וביא כעשה שהיאעויה אומר אני ועריין מצוך אנכי אשר  ני את תעשה  תיושםמניין
 ההוחדת ~InS1p מה ' %ה ויומר אייה  ההקיש יצאת  וימהבב%ן'
 הי~פ הרי כקשרה שהיא כ5 כך , תעשה וף4י בעשהשהירס

 פיסקא, סייק תעשה,בלא
 האות בבשר אם טרבר  הנתוב ,כמה גפשד אוותנכ4רק

  סרגר אינו ה4ל אמור כבר  באבייוץ ואם אמורכבר
 * עוברתירק יכוייפיומכיכום , שיפרו המוקרשיםבפסויי
 , חול ויא בשר גיזה וקש ואכפףחובת

 %אחר אסווים יהיו  יכיי
 יהקרישם קבוע בום קרס אם יכוף י"יןהיך' כברכת ת%וב'חה
 בכיהווייות נוהג שאינו בבור ומה  הוא וחוני ק. אמרתקנוע, ~ola  עי גשהטהאיא  שאיו  ביבר ' אסוריםולירק יהיווכיפרו
 אירש  יהוייס יוצאים  ואינו הווצרות בב%  כוהנים anwקרשים י :vl~p עיכוב  אקא נשחט אינו בפריון שיא %חוקיויתאים
 ף4ש , קכוע מום ע4 איא נשחטים יהיו שלא די( אינובפידיון

 ע5 עליו חלוה קדושתו מרחם קרושהו שכן גככור אמרתאם
 וגק כוחם קדושתו שאין תאמרבקדשים קכוע' מוסבעל

 ככ5 לך נתן אשר 4% קכוע מזם בעי על עליהם חיהקרושה
'"tlpw, ףנזירה שעריך r~lw , אין יהון האבורים שעריך סה 
 נשהטו אין כאן האמור שעריך אף קכוע ala עי "אנשחטים
 5% בניין טהור , טמא יי אין  יאכינח טמא pllpI'' מום ע4אלא
 אונקים שסניהם 'almn מגיד , יחריג והטהור הטסכםיאכסנו
 יהדיו וגף אהת נקערה נאכלת תרומה אף יכו% ' אחתבקערה
 מתוך נאכית תרומה 41א אחת קערה מתוך נאנף זהיאכלינו'
 ,  אחתקערנה

 שמעון רבי מותרתירק' כויו וה %ף יכון סיתר  כיו הצבימה אי ,  העגך  מכייחוהושוק אוציא ויאאוציאבוסכיימתנות * ובאיו-1 בציי  ח% בהתבצע  קהיוחייבינו  יכוי
 לקרשים קרשי' קורשי  סחיצהנין תורה שנהגה  יכויכשסאוט
 וכאיין כצני %ף מנמים בעיי שהם קיים לקדשיםקדשים קודשי בין כהינה תורה נתנה כך סומים בעיי שהם בזמן סקלי
 נתנה יא כך ואיף צבי כי( מחיצה תורה נתל שיא 'at'1vמגיד
 ן יאוים שני ולא בו יש אהד לאו ' תאכלו 4א הדם רק 'מומים כעיי onw כזמן קיים 5קדש,ם קדשו קודשי כין מחיצהתורה

 יש אחד תאכ4,1%ח1 5א הדס יומררק תימור רג~קדשיםכדם
 כהנארץ מותרים מים r~a ' כמים ן ףאוין שני נו ואיןבו

 דם אף הזרעים מכשיראת סים מרץ בהנאוה' מותראףדם
 פטור דם אף מיכסות פטורים מרץסיס ן הזרעיםשכענר

 ן פיסקא סייק ,מיכסות

 אונליכו4 קרחת כן יהושוע יכ' בשעי'ד' יעכירתיכףלא
 היבוסי ואת אום אתה בו כיוצא , רשאי איני אכלאני

 רשאין איבן אבי היו יכולים ו~ורישם ינסו  יא ירושתךיושבי
 בכסף nlpS , רננך גף םגי'ן 'INaW ' טהור 4יא45פ איןוטעשר

מעשר
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מ חקנראהק-גן
 %% טמאמניין י טהור א5*ו אין4י שהשך, ת4 ממיןאשו
 סמנו באוני  אביתי םכףףשנאםריא אום ןשמעון  ,מצהריך
 תימוד ן יורע איני ן מוזהר הוא היכן נטמא ממט בערתי441פ
 י מצהריך תירושך דגנך מעשר בשעריך יאכוי תוכ% ויא4מר
 ן כשעריך 4אכו5 תוכף 4א %% חייב יהדי כמתנה הנותןיכ41

 הורם מנין י גלום טסנו  הורם שיא טבק עי אינש חייביםיהיו  ינויף4י אומר רבייוסי , במתנהוויב נותן ואין חייבהאוכף
 ויא ראשוו  ימעשר ראשון מםנוםעשר הורם ויא תרומהממנו
  עני ססנומעשר הורם  ויא  טיבי ,מעשר שיני מעשר סמנוהורם
 בדש 5א אומר שמעק רכי ' כשעריך כו4 4א ת"נ% %א 5%מניק
 קלים %קדשים קדש,ס קודשי כין מחיצה עיתן אירשהכתוב
 אם יימרינו  הכתוב בא מה וכי , הביכורים  אייו ידיךותרומת

 מעשר וסוט ממעשר וחוסר ק% יחוסיה חון גינוריםיאבוי
 ' תעשרו ב"א עובר יהומה חוץ ממנו  האוכף  יוריםשמותר
 אינו ףחומוה חוך מהם האוכל לזרים אסירים  שהםביכורים

 וכי ושימים, תודה אילו נדבתך , תעשה כ5א עונרים שיהוח(
 ביכורים יאוכל "א ללמדנו הכתוב בא %א הא ייסדנו כאמה
 הגץ ושלמיס תודרם אוכר( אם 44מדנו נגש מה וכיושלמים, תוררי אילו נדבתך ' תעשיה כיא שב ליהם קרא שלדשעד

 משום עליו הייכים שאין מעשר ומה ממעשר והומר ק4לחומה
 , וטמא הותרפגול

 האוכי
 תעשה נ4א עוכר לחומה ח"ז מהם

 ן וטמא ונותר פיגה משוס עייהס חיבים שהם ושימיםתורה

האוכי
 הא , תעשה ביא עוכר שהוא דין אינו לחומה ח"ז מהס

 זריקת לפני ושלמיס תודה 5אוכ4 א4א הימדך הכתוב בא4א
 כא מה וכ' ' הככור זה וככורות ' תעשרץ נ"א עוכר שהוכםדם

 טמששר וחומר קף חוץ%חומה בכור לאכה אס למדנוהכתוב
 תודות ומה 1 ושימנם  טתודה וולטר ל דמום זר'קת לפניאס

 יורים שמותריםושימים
 האוכי

ona עובר רם וריקת  יפבי 
 וריקת יפני  האוכיממנו יורים שאסור בכור ' תעשרשביא
 הכתוב ברש %א הא ' תעשה בלא עובר הוכש שיהא רין אינורם

  יזר אירשלממרך
 שאכי

 בין רם'ם וריקת יפני בין בכור בשר
 פיסק", מייק , תעשה גיא עובר שיהא י רסיס זריקת%אחר
 הלמרינו הכתו כ,א טה וכי ואשם' חטאת יי יצ"נדבקרך
 וחומר קי  הוץיחומרז ואשם חטאת  ףאוכי אם י'

 ושימיס,יאחר מתורה וחומר ק% דמים, זריקת יפני יממעשר
 קדשים שהן ככור ומום ' הככוו מן וחומו ל , דמים(ריקת
 ,  תעשות ב4*ו עוכר דמים זריקת לאחר QQ(1 האוכלקיים

 וריקת יפגי האוכרימהם קרשים קרשי שהם ואשםחטאת
 הכתוב הא5אכ~ן עוברביאתעשה, שיהמר איבוריןרמיס
  עובר שהוגש 5קישס חוך ואשם חטאת יאוכל אלושללמדך

 , פיסקא סייק , תעסהביא

 יאוכן אס  %%%מדנו  הכןיב ב" יכייה עיירהיי רריךונ
 יפני ממעשר, וחומר קי חוץיחומרשעויות

 יסים וריקת יאחר , ושימי סתורה וחומר ק% , רמים~ריקת
 ואשם' מחטאת וחומר קף לקלעים חוץ ' הבכור מן וחומרק%
 יקןעים חוץ מהם האוכף באכיףה שמותרים ואשם חטאתומת
 באכ'יה שאסוף עויה ' תעשה ביאעיבר

 האוכי
 חוץ מטניה

 הכחוג ,hU %א הא ' תעשה ניא עוכר שישא וין אינוללשם
 זריקת יאחר וכין דמים זריקת לפני ע51ון %אוכ% "א44מדך
 ביוש מעובר יקיעים חוץ בי( הקלעים מן יפנים גיןרמים
nwpnבמקום תאכסנו , שיירו 11 ' אלהיך יי'  אסיפני כי ן 
 , ועברךואםתך וכתך  אתוץובבך י ירושלם ן 1 יבחראשר

 סימך שאתה סקוס כי 1 גשעריך אשר וחקיי ' קורם חביבחביב

 , עני ממעשר חןpSn' 1% 4 אין 1%מח%קוי 4(מרהןיויהזה
 י תעשדץ 5ךב5*ל השמר , ש%ם'ם %ו ,חן עני מעשר 15אין
 שמיטיס אפייו , ימיך כי הקוי את תעזוב פן , nwpn כירשפן

 פיסקא, כייק כגולה, זףא אדמהך, על ,ויוג5ות

 האמור'בעניין מצוה nwp נכורך חת אלהיך יי'יחיבנלי
 4ך'ומו-ו דיבר כאשר , גבולך את יי ירחיבשבשכרה

 איזן ככר אומר רבי ' וקרמוני t1Up1 קיני ארץ את 5ךדיבר
 יהירת אחד, רן ' ים פאת עד קדים מפאת לך דיבר ומה ןאסורי
 ףאכול נפשך תאורץ כי אכ15קבשר ואטרת י אחד אסראחד,
 ישרש 5הס נאסר תאות שכשר מניד אימר שמעון רני ,בשר

 כ"ש יא אומר עקיבא רבי ' יהם התזרו יארז ומשבאו ,נמדנר
 עזריח בן אעזר רבי , ן כא האמורות מצוות א4א ף5מדהכתוב
 בשר ארס יאכף ש4%ש ארז ררך א5א 4לםר הכ% בא יאאומר
 מבקרך ושחת ת% ויאכף השוק טן בשר יקח יכוף %תיאנ:ון'שא

 יכול וצאן כקר לו שיהו עד גשר אוכל אדם אין הרש ,ומצאנך
 טצאנך 51אכ5בקרךי ת%טבקרך וכףבקרוקכחכףצאנז

 חויין אף בשחיטות קדשים מה צחתיך, כאשר צאנך, כ5ו5א
 כי תל כסקוס חולים אף , כמקוס קרשים מרה אי 'בשחיטות
 אתרו  ואי זונח אתוה Dlp~i: כרחוק וזכחת' המקום ממךירחק
 י  מוער תלושחטופתחאהל מביין מוםיס 'בעיי תמיב:יסאיא %י אין י כעורות שבשחטו ףחויים פרט סקוס בקרוייגח

 אף בוסן קרשיס אימה , מוער  אהל פתח ועוף חיה ואיןסוער אהי פתח אותו תיאחזו מוער אהל פתח ועוף ח"והיכו8%ף
 אות בכי בשעריך ואבית חי ,  במחיצה הולים !אף 'גמחיצה קדשי מה אי , נפשך בכןאות בשעויך ואכףת ולןחוייסבוםן
 וליהטהור , בטהרה חו4ס אף בטהרות  O'W1pi מהבפשךאי
 טהור %% מניין טהור  טמא א4~ש יי אי( ,  יאכינווהטמאה
 אוכיים ששניהם מגיד , יאביכו  והטבור  הטמנת 'יאכילו
 קערנה מתוך נאכלת תה"ש תרומה אף יכול ' אחתכקערים
  אחת קערה פתוך נאכף זה 1 יאכינו 'תריו %%אחת

 שיו  'כוי
 ו5*ש ושוק חזרה מכי% אוציאו י כפכי תל ושוק בחזהחייבים
 ואת הצבי יאכי כאשר אך יל י מותר כויו זה אף מותרכויו פכי מה אי ' כעיף %ל הככד ויותרת כליות שתי מכייאוציאו

 גין לימדנו הכתוכ בא מה וכי אומר הקפר אעזר רבי יהאייי
 כשחיטה בהמה כה 5מד ונמצא 4לסרינו בא זה "א %אייל'צכי
 אחד סופר,ס,דבר מדגרי אלא אים עיף אכ4 כשחיטה ורהאד

 הקנטר וע5 הוושט ער( משה שנצטווה כימר צ'ויתיךכאשר
 , פיסקא סי'ק ' ככהיה שניס ורוד כעוף אחד רובועף
 שהיו מגיר חובר יהודכם רכי ' הדם אכוף יכית'חזקרק

 משקבלן צף יכ41 , תורכש מתן קורס כדםשטופים
 מעות שלש והרי twlp כן שמעון %ר מני מהר בשמחותאותה
  ההצות ככל שאין רם טה 14ם כזו כיוצא , בתורהעשה

~kp: 
 סמנו

 , וכמרש כמה אחת ערן מצות כ% שאר עייו הניתובהוהירך
 אותה שקיביו  כימצוה אומררבי

 ישראי
 'u'D מהר כשמחוץ

 אותוץ  קיבלו  שירש ובימצוה '  בשמחתך אותרץ עושיםערין
 גסייחף  שמעוןבן רבן , בשמחכם אותה atw~p  !אין 'בשמחת
 נוהגים  השמד כשעת ~IntSP נפשם ישר"  שמסרו כלמצוהאוסר
 כשעת עליה ישר"נפשס בסרו שיא וכלמעוה בפרהסיאאותה
 מה  להגיר הנפש הוא הרס כי , גירם מרופה היא ערייןהשמר
 הוא וה5א.רין החי מ( אבר זה הכשר עם הנפש תאכ% 5א ,נרם
 וכף תואר יפת , יישראף אסור שיהא דין אינו נח יבנישאכור ההי טן אכר 1 לישראל אסור נח ינני שמותר בח"כ כשרומה

 א5 אתת אף ףישראף ומותר נח לגגי שאסוו יוכיחו %ההדומים
תתמה
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קםראהקנם
 מותר שאותל נח לבני שאסור שאעפ ההי מן אכר ערתתמה
 5א תי5ישרא4

 תחכי
 רכו ן הח' מן אבר זה הכשר עם הנפש

 לובות תאכלנו 44ש , הוו ם, הרם זה אוכר נמייאל כןחנינא
 כישז5ח % חייבים שאין ננייה וסח הוא דין והרי , כהלםבשר
 אינו בישויות על שחייטם נחיב נשר , אכי5תוה עלחייבים
 ע5 שח"ביס 'וכיחו זרעם כלא' ' אכילתו עי שח"כ'םד'1

 נשר תתמהעל אתהאל ואף אכייתס, ע4 חייבים ואיןגריעתן
 אכי4תזן עaut'n, 5 יהיו 5א D~lW'a! עף שחייבים שאעפבחיב
 פסח ומרז אומר (יעזר רבי , כחיב בשר לרכות תאכלו יא5%
 שחייכים בחיב בשר אכי5תף ~Lp, חייבים כישו15 ע4 הייבימאין
 הקטורת פיטום ' אכייתו עיר( שחייבים דין אינו בישולוע4

 אף אתה ואף רירנו עי הייגיס ן ואי פטומה על שחיכיםיוכיחו
 יהו שף4י כישויו ע4 שבזיכים שאל בחיב כשר עלתתמה
 רבן , כחיב בשר ליבות תאכף 5א % אכילתו עב(חייבים
 אכוי לנ4תי חזק רק אומר הוא הרי אומרכמליאל

 כוץ ' הרם
 פיסקא, סליק ן וכמה כמה אחתמצותעל מאי ן ליו הכתוב מזהירך ממנו קי המצות בכס( שאינורם

 בקודשי אס מדבר הכתוב כמה ' 5ך יהד אשרקדשיךרק
 כקודשי "א כדבר אינו הא אמור ככר הרי ישראלארז

 ש,ביאם עד הכאתו כטיפזו( שח"ד , ובאת תשא ' לארזחוצה
 חיכ הנויה באר עד שיבאם עד אומר יהורה י , הנהירהלבית

 ף א יכול ' כחהריותם חייב אין ואייך הנולה מבאר ,באהריותם
 יצצ.1 , ונדנה כנדר כאים שהם קרשים , נדריך 5% וככורמעשר
 הטאת כוציי שאני יכול ונדכה כנדר כאים שאין ומעשרבכור
 51הוצי*ש ואשם הטאת את להביא ממחשך קדשיך ילואשם
 הטאת אני מביא מיעט' הכת"כ שריבה אחר , זמעשר ככוראת

 ככור אני ומתיבש כבקומם,  אירש פרנסה יהמ שאיןואשס
 כתבורה אומר עקיבא % ' כקים בכף לפרנס טיכוייסומעשר
 ן ונדריך תל ומעשר נכור אף יכף וכאת' כדבר,תשאהכתונ

 בשותפות נוהר נהסה מעשר 'היהיכול
~  

 "בו% %ך יהיו אשר
 חלקו כך ואחר הכית כתפיסת שקנו האחים את מוציאטאנ'

 ביתום נוהג בהמה מעשר יהיה 'כ51 אום עזאי בן 4ך' אשרחי
 שסקל סליק קדשיך'תימוד4וטררק

 יהושוע ר לבשר רם מקיש והדם הכשיקילת'ךועשות
 דסרבי אין כשר אין אס כשר אין איןדסאומ'אם

 שקיי  סהאני הא נשר שאין אעפי ,שפך זנחיך ודם אומ"יעזר
 כזריקות דם מה יבשר רם מקיש והרס  הבהר עויותיךרעשית
 וערך %ל וזורק I1a1pli  ברחוק  עומר יהא יכול כזריקה בשראף
 שנא6 מכ45 ' מערכה נני ע5 וסוררו נקרוכ עומר אותםהכהן
 הנידים ואת העצמות את לרנות הכו( את הכהןוהקטה

 יכוי והטיזריםוהקריניים
 עולותיך ועשית 4% שפרשו אפי15

 ויחיוץ  ועצמו טניס י41וז ינול נזלותיך, ועשית , והדם רהכש
 הכי את ת4 מזבח לגבי הרס ויעיכםבשר

 מחונרים כיצד הא ,
 לכנן ומניק , ירדו שכח שב( בראשו חפי14 פרטויקריבו

  גבי עי  אחת ושפינה ויסוד רמ.ם מתן טעונים שיהוהקדשים
 ופסח למעטר ומנין , והדם הכשר עז4ותיך ועשית %להמזבח
 הכשר  שייתיך ועשית שנאם שכיפר אחת כמתנה נתנושאם
 ורם 5% אחת גסתנה יבתנו טיפש  ופסח למעשר וסנ"ןזהרם,
 קדשיםהנתובמרבר, נתרומת אומר 'שפך.%ישמעאלוכחיך

 5ו מהיעשרם הסקוס אל בא הוא הרי ' המקום א4  ובאתחטא
 וכןיר( וניתוח הפטט  טשנוץ  מהעויה ' עויותיו ועשית4%

 וסור כתן טעונדץ שיה יכוץ ' כה כיוצא חסורה אף4איש.ס
 שלה וכה בה' כיוצא תמורתה אף המזבח גשי עף אחתושפיכה

 תמוררא אף 4מערכרץ מחדרם הםזכח גבי מעי איבתםפאע1
 כ5 למערכה סחזירס na1Gni  סעיגבי  איברו פקעו ' בהכהעא

 דמים וריקת לאחר אינש כשר באכילת מותרים אינןהקרשים
 ן פיסקא סליק ן דמים זריקתיאחר א5*ש בשר באכילת סותרות אינן בהם כיוצרה תמורתםאף

 אט הרכה, לשסוע ס,פך מעט שמעת "סישמעתשטור
 מרה  nsw אם הרברב,  ימסור כופך מעט מרתס

 סופך שטרך מה שמעת,שמרת ש5א מה ישסו סופךששמעת
 14 זוכה תורה ף4מוד  וכהארם אחר דבר , לבא לעתידלשטור

 ככ54 שאינו כל ושמעת שמור דא הדורל כ5 סוף עדודורותיו
 מצוך אנכי אשר האלה דובוים את ' מעשה בכ44 אינומשנה
 תעשרץ וכי ' כמעוהוומוורז ע4'ך חיובה לה מצוהשתהא
 שמיי כע"מ זהטוב ארם כעינ'  אוןהושר ישמעא רבי 'עקיבא רבי דגרי אדם כעינ' ' והושר שמים' בעינ' הטוב ' והישוהטוב
 ' ס"ק ' ואדם "הים בעונ' טוב ושכף חן ומצא אומר הואוכן

 "5ה'י " יכייתכי
 ן 4ך נותן אלהיך יי אשר הנוים את

)
 יו  ינרית שכשכרה בעניין האמורות אתת מעוה עשה

 שתכש  בסכר  שבה  איכס מטא אנט אטר ' הגוו  אתאלהיך
 ררשתח שנאם ככף4 כארצם nawn אותם  שלויריתהותירש
 וישבת יומר תעקור הבניין על להוסיף רשאי אתרץ אייכוף

 ן אתם פרשת ' בנה לכנות רוצה שאתה כקום כ5בעריהם

 בן חנינא ורכי חרש בן מתיא ורבי כתירה כן יהודה כרבימעשה
 והניעו יארז חוצות יוצאים שהיו יונתן ורבי יהושוע רכיאחי

 דמעותיהם וזינו עיניהם זקפו 'שראל אוז את וזנרו ס5פ4טו
 כארצסן וישבת אוחם וירשת הזה המקרא זקראו בגדיהםקרעו

 כנגה שקולרם ישראל ארז ישיבת אמרו למקומםזחזרווכאו
 יוחנן וי שמזע נן אלעזר כרכי ומעשה ' שבהורה  המצותכל

 אצר( כנציבים שהיוהו4כיםהמנדיר
 כתידהר יהודהכן רבי

 זקפו ישראף ארז את וזכרו 4צ"רן והניעו תווה הים'נו45מור
 הזו-ץ המקרא וקראו בנדיהם וקרעו וזלגודמשתיהסעיניהם
 אמרו לסקוסם ףהם ובאו באוצס'הזרו וישבתם אותםוירשתם
 ז  סייק ' שבחורת הבצות יי יוגר  טוויה ישרי ארויטיבת

 אהריהם' תנקש פן תעש"' כ4" פו תעש יזנק"השטר
  שמא או להם תרם שטא או אחריהם תמשךשמא

 מפני ספניך, השמדם 4מוקש'אחרי ויהיו5ך כמעטיהםחעשח
  אתיים  ויבואו כמעסיהם תעשה א שי מבטך מ'שמזיס אנימה

 לאמר,ש5א יאיהיהס תדרוש ופן ' מפניךוישמדו
 תאבי

 הואיל
 אכובש  אני אף  בארגמן הואייויוצ*ש  באבטע*ש יוצאיםוהם

 ן בתוושיז  אביאצ*ש אף בתו5סין יוצאים והם  הואילבארגמן

 אסוו מיכן 4סתעכיד כן ויש לעבורה  נן יט  אני,  גםואעטהכן
 יעכודה אותו טקויבים אין מזכח ףגכו אותו שמקריביםברנר
 5ענורת אות) שכוןרינופ חייברבר 4עז אותו הכביריב ואםזרה
 מקרימם יהיו יכור( , פטור בו NYY1 4מזכח הקריבו אפזרה

 לאלהיהם עשו שנא אשר יי תוווכת כ4 כי ת4 ואשמותחטאות
  את  גס סגאסרכי שונא שהקבה צבר אלא להקריב נתנונו4א

 ואימהות אבות ובנות בנים א4א 5י אין כמתיהם ואתנניהס
 אני יעקב גי כנותיכס ואת כניכם את נם כי 5%מנוין

 ראית-
 י סייף ' כלבוואכ5) שכפתולאניו)הניח51פני אחרע'
 קלה טצוה עליך שתהא אתכם מצוה אנכי אשרהדבר%

 ר לעשות' תשמרו אותו ' חמווה כטצוה עליךחצובה
 כפרשתן האסו עשה שןכ5 יאתעשה פיחן או% יעקכ כן"יעזר
 בסתנה הניתנים אמרו סיכן ן ממנו תגרע ו5א עליו תוסף4א
 5א ., אחת במתגה אחתינהגו במתנה כניתנים שנתעותאוזת
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מאקסבראהקמא
 רשאמת עף 51א ח4וףפ ע5 מאיפ:5א שאין מנון ע4ה תוסף4א
 ממנו, תזרע יא %ל מהם פוחתי ן שאי עייו,וממן תוסיף וןא5%

 ופתחתי הואיל *אטר שיא כהנים גרכת יבוך פתח שאטומגין
 לזמר תימוד תו%, ע5יכס מוסיף אכותיכס יואיהי אומרלנוך
 , פיסקא סליק ' עליו תוסף לא דבר אפלווכר

'יםכ4
 ץקרבי

 אף אם ככה "5ום'מהמשה חולם או נבוא
 מה אי , ופרט כ55 אמר משה ומה ' מקצת מקצתושימואסרו נביאי אף וק"ם' מקצת אם משה ומה אמר' בכחננ'אי

 יומר תלמוד כך חנטאום שאר אף עמרם 1ב1 רימונים כזמשה
 אדגר פה " פה שלשמשה מכיף היום חוים ,או מקו מכ%נבוא
בו

 וכוי
 לרבות בקרבך ן חיום חום או %% כך הנביאים שאר

 עף יהנה ט5 אם אומר הוא בשמיס'וכן אות, אילי חתן ,האשה
 פיסק4' סליק , הוצא כיירש כ( א5היס ויעש וגי, 5בוחהגיזה
 האלילו יוסי "י יגה ראם ויד דכי אשי יהמיפת"אותרבנא

 לסוף הכתום הגיע היכן עדראה

 עוכר-

 4הם ונתן עז
 תשמע א5 ומזלות כוככיס ולכנה חמה I1S'DN יהעמידמטש4ה
 ' אוהבך הישכם לרעת אתכם אלהיכם יי מנסה כי מח ספני5חם
 ומעקת וקבנה הם" הקכח יעמיד שמא ושקום חס עקיב~ש41-

 בתחי5רש אמת נכיש שהיו כמי א5א מדבר אינו תא עז~וכדי
 דברי 4 תשמע 5א עתר בן כחנניה השקר נביאי להיותוהזרו
 ו5אחסתר ההוד החלום הוףם אואל בו, תחזור יא ההואחגכש
 וגוי/ אוהכש והשקם ףרעת אתכם ס "היכ ין מנסה כילמפרע,
 מוואו ת'ראו"שיהא ואותו עשה' זה ' תלכו וה'כס"אולרו

 תעשות 5א מצות זו ' תסמורו מציות'ו ואת 'עלונם
 בתורתו י תעבודו ואותו ' נביאיו בקוף ולא ' תשמעו1נק%1ו
 ן כמקו ודבקן מעז עצמכם הפרושו תדבקון ובו וכמקדשו,עבדהו

 זי~ש ן דומתו החיוט חולם או ' אנוס ילא 'ההואוזץנבוא
 והרי ' איהמם יי ע4 סרה דבר כי אמת ,מוטעה

 ש4 דברץ המזייף מיתה, ח"ב הנירו דברי המזייף ,וומהדכריפ
 אפין מצרים, מארז אתכם 'NSICn ' וכטה כמה אחת ע5שקום
 עכדון מכות אפדך ' עכדוד" מבית שהוצ'אך אלא ע4ך 1%אין

 מן להריחך ' די עכריס מכית שפדאך אלא עליך לו א,ןאפילו
 האמורח הדחה הדחה,םה ונאמרהלהלן הדחה' נא%כאןהורך,
 אוסד שמעק % ' בסק'4ה כאן האמורה הדחה אף כסק.יהיהוון
 עשה/ זומצו הדרו, מן להריחך דא בחנק, "א זה שף ושתתזאין
 מקצת האז% 4א גה תעשה'ליכת ףא מצות יל"היך,זו צוךאשר
 רעות עושי כער מקרבך, הרע וכערת , מקצתומשייר

 מישראי
 ן

 אשר שנאם טעות אלא הסתה אמדאין כן אחיך 'ס'תךב2ד
 אלא הסתה אין אזן אסוים ' אשתו איובל אותו הסתה.
 ירח נ* הסיתך יו אס הם5ך אדיני נא שמע ועתה שנאמרנירף
 זהאחיך ' איון זהעלזה/ 4מדמשאוןסשר'סויאשת, יומתו 5א ובנים כשם ע5 אבות יומתו 5א שימר מכ%5 ,מנחה
 או ' 'o)pQ מכי זהכנך אוכנך, זהבזאמךן ,בזאמך,מאניך
 , נשואת חיקך'זו ארוסה, זו אשת' או מקום, מכ4 כתך זהבחך.
 מלמד ,בסתריאמה זהאכיך כנפשך, אשר , זההגר רץ,או

 בערכ כנשף אומר הוא וכן , בסתר אלא דכריהס אומריםשאין
  ונענדתי ונו',נ4כה  תרתה כחוץ הכמות אומר הוא וכןבפרהסיא אליתי נאמרים אין תורה דברי אכ5 , ואפייה 54ה באיתוןעם
 העוקם שאומות יישר" גבאי דבר זה הרי אומר הגל'יי יוסירבו
 טת מניחים חשרא5 ' אבותיהם יהם שמס,.ו מה otnunאין

 פיספס/ מייק  ורה'  והו5כיועוכדועכודה אכורמהס 5הסשמסרו

 קייב'ם יגו'מה הקיימים סכיכית'כם אשי והעמיסומאלוקי
 קצת ועד. הארו מקצה , הן.רחה1ם טהאתה,ורע

 ן סופו הע1051ער מסוף שמחיכים ולכנה חמה אילו *הארז

 לרעך ואהיה שנאם סכ55 ן אליו תשמע י5א יית"כהלא
 סכ55 ' %ו תאבה 5א ת4 אוהכלזה אתה יכוף ,כמוך

 תשמע 51א 5% זה עם עוזב אתה עטויכו4 תעזוב עזהשנאמר

'טכ~

NDWI יעסור רשאי אהה אי יכול רעך, דם ע% תעמוד ו5א 
 תימור תחשו5'5א עף'ו'5א עינך תחוס ו4א %% זה ש% דמועי

 אתה ע5'1'אם '51אתכסחע4וזכות
 אתוץ חובהאין 'ורעי

 אותו מחוירים שאין חייכ' רין ~ntar שישא ומנק ישתוק'רשיי
 שמחזירי זכא' דין סב'ת ף'וצא 1מני1 תהרס הרוג כי חילזכות
 לרב"תו'סצוח בראשנה כו תהיה תהרנונו'ידך 4% לחובהאותו
 כאחרולן כלהעם ויד ש% , אום כ5 ביי ואף: ערסות הנימתניד

 ן באבן ת5 מרצות נ"כנש 'כי4 ' שתב"כמםוסקיתו

 מעתח אסור כאכני )4 אהת נאכן יכוי באכןאי
 נאמרכאן ' 5הד'הך ביקש כ' ' בשנאה 'מות ב:ראשונה מתלא

 אף nSt~ol 4הףן האמורה הדהה מה הרחה וגא%לה5ןהדחה
 'אל 121 המוציאך ייאיה'ך מעף כסקי5ה' כא( האסורה'הדחה
 ' pntel"- סף'ק ' ד" מעריפ מארז שהוציאך אקא ,y~p 4אין
 וממיתים הרני עד 1aa ויראון'משמח ישמעוישיאיונקר

 רכו דברי וייראו ישמעו apn ונ4 שנאמר ברץאוחו
 ן כלכר זה א45י דין בכית טענים אין אומר ~minf רכי ,עורבא

 אזכח'נ5ך אי ונעמד ני ואעכור איך אעכור לאומרומניין
 .' שנלך איך ואנסך אי ונקטיר נלך ואקטיר אי אוונזבח

 יעשות תוסיפו 5א 4% ונג.תחורה נ5ך ואשתחוח ח5ךאשתחוה
 המגפף אף ושהייכם כרע ו4א כדגר בקרבך,5א חזה הרענדבר

 והמעטיף והמנעיל והמלביש והסך והטרנץ והמרחיףוהמנשק
 פיסקא/ סליק , כסקילה או5ו כ5 ואין בסקילה הזה , הזה5%

 התורהי מן ודרשת , היטב ושאית והקרת וררשתיומר ח5מול יכוףיהיהרסוש מהמצחן, דדויייתשמע/ללאנ2י
 אנת עיר עריך, באחת התימור, מן ושאית , o~lvn מןוהקרת
 אף 'כ51 ' נידחות שייות שלש עושים ואין , הנידחת עירעושים
 , כקוס בכף י נותן %אלהיך אשו עריך גאחת %י שתינ(לא

 ו חרוץ 5כית ניתנה שף4ל רירושלם פרט ן בארז שםשכת

 אין אנשים ' קטנים ויא אנשים , ניטים ילא '"ח,סיצאו
 של עו15 שפרקו אדם בם , כליל בנו , משניםפחות

 את 51א עירם, יושני ויריחואת ' הף4ר מן 51א , מקרבך ,מקום
 , אחרו אליס ונעבדה 42כה 'כהתראה לאמר אחותו שייושבי

 היטכן ודרשת ושמעת 5ך והונד שנאמר מכ%5ודרשת_וחקרתי
 , חקירות כשבע אותו שגודקים טימר שוה לגזירה היטכהיטב
 גכריל ערכו סופינו הלבראם נכון אמת והנה %% מניןבריקות
 אמל בדיקות , כטילה עדותן יודע אינו אחד אם חוקרות ף המה
 עירותם יודעים אנו אין אומרים שנום ואפיקו יודע איניאחד
 זו את זו שמכהישיס בזמן כד'קות ואחד הקירות אחד ןקיימת
 ששוחררו, ועכרי גרי קרבות נכו(, אמת והנה 2סה5ה,עירותם
 בו האמורה כמיתה יהמיתו יכולת 5א מניין תכה'1קב2רז

 חסורות כין יאמוריבתורה מיתות מכ% כאחתהמיתו
 הכח קוטר תימור ויצא ירד ש5א מניין ן תכה הכה 5% קיותבין
 אמרו סיכן / אחרת עיר יושט 51א האת העיר יושבי אתתכה

 והורחרש וינהבתנה  ממקום ממקום העונות והנמקתההמרת
 אנה וממונם בסייף היא הרי יום שישים שם נשתהא אםעסהס
 צויקיס מכסי  ירבות ' כה אשר ואתכף , 5ה שגחזציעצריהם ףניכסי פרט אותה החרם פ5ט, וממונם כמקייה הם מינןפחהז

 ושבחוצרץ' אבורים שבתוכה צייקים נכסי אמרו מכאןשכתוכה
 י אבורים 5ה בחוצה ובין טתוכה בין , רשעים ושף , פ%וט'ש5ה

 )שת 2 6 א 1פיפןו
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קפוראהקסג
 / פיטקחמייק ן הקדש בהמת וףא בהמתהואת

 ת"ד "י לא' שט"מ" ישוקם נכם' ליבית ' שללהכילאת
 רחוב לה א,ןרחובה,

 עושיי
 רחונלחוצה היה רחוב לה

 ושרפת רחובה, תוך הראל תלמוד לתוכה שכונסיאותו מנין4ה
 אמת מיכן שם:ם, שין ולא כליף שליה' כ% ואת העיר אתבאש

 וכתכי שיני מעשר ירקבו תרומות יפדו שכתוכהההקרשות
 ,ywint וישבע אומר הוא וכן , אלהיך %'י כיי% ' ינניזוהקידש

 ירעים איו אין וכי , יוזנונל יפני האיש ארור לאמר ההואכיוס
 כבכור) , 'ריחו שמה ויקראו אותה יבנו שלא איא שמהשיריחו
 , דףתיה יציב ובצעירוייסדגה

 יכר אשר י( כדבר תף שוגג יכיי
 פיסקא, סליק היהי מזיר מעתה אמור נון בן יהושעבק-

 אפ' יפייס'ס גנית "ש4י "יתה תעשה עיי.ל"תבנ"לא
 נידך ידבק עעכא,ויא רכי כדברי הרדסאות יונישובך

 או אוכרכר מינו או מקל נטל אמרו מיכן , החרם מןמאומרה
 ן המיה 4ים 'ולכם להם יעשה מה כהנאה אסורי כויםשרביט

 ן המלה יים הנאה יולך זרה מעבודה הנהנה כף יבר שףב14%

 אף חרון בעולם זרה שעכורה זמן כ% אפה יומחרון 'שובףמע(
 ורחמך רחמים %ך ונתן י החרק נמתיק ;ז נסתיקה 'כעולם
 הכריותי על מרחם שאתה ומן כי אומר ברבי נמליך רבןוהרבך,
a'an1Wכזכות הכ4 , 4אכותיך נשבע כאשר ' השמים מן עליך 
 התחייאדם מיכואמרו אלהיך, כקוליי כיתשמע ,אבותיך
 מצוותי כל את לשמור הרבה, לו משמיעים טופו קימעה,לשמוע
 כחמודה עייך חניכה קלה מצוה שתהא היום מצוך אנכ'אשר
 , שמיס בעינ' הישר 'שמעאל ר שאמר זו , אלהיך יי' בחר כךכי

 כבניס אתם כוהנים אם אומר יהודה %יוא4ו"כם,רני אתםבנים
 כך כין אום רבימאיר , בנים anwi יאואין ,ואס נטם אתסהרי
 י.שר כמ כספר אולוהיה הוא וכן איהיכס 14 אתס בנים כךוכין
 אגורת כויכם היז "א אגודות תעירו תתגוררו,5א היס,לאכחוף
 4ג תתגוודו %א דא ארוי':דה ע5 ואנודתז אוי הוא וכןא"ת

 כמשפטסן כחרכו ויתנודדו שנ מחגודרין שאחרי כדרךהתנודדו
 , הראש כ4 את 4רב4 ניאשם ת4 הראש כלמניין"רכ4את בלבי העינים בין איא וריבים יכוילאיודו ' קרחה תשימוולא

 קרחת כ% על וייביס יתירות מצות הכתוב כהס שריבההכהנים יכוי
 העינו, בכין הראש עataf'nl 4וקיהה

 בהם ריבה ישישיא אבי
 חייבים יהיו  ולא אחת צלפי חייהם יהו לא יתירות מצותהכתוב
 קרחות מה שוה לנזירה קרחה קרחה חי כימר העיניס ביןאיא

 הואש על והייכיס וקרחה קרחה כ4 ל חייבים ככהניםהאמורה
 וקיחה קנחה כל על חייבין נושר האטזרה קרחה אף העינךנכין
 האמורה קרחה מה , העינים ככון הראש כי עףוחייגין

 אין יכהנים האשרה קרחה אף כלבר חמת ע4 איא חייביםאין בישראי
Dtattnפיסקא מייק ' המת ע% א4א ' 

 הי"א ע4'ך שהיקש קרושת , 'אלהיך 4יי "תה קיישעםכי
 כיוצא ' קדוש להיו אחר לעס תנרום לא דא לך,נרמה

 מגויה. 5עס 14 לויה5ה'ות יעקכבחר כי כחרייי בו כינו
 בחריק ובך ' עצמך קרושת ' אתה עםקרוש כי 4אלסגולתו, ישר"

 ואחד אחד שכ5 מלמד העמ,ם' מכי סגולה יעם 1% להיות ךאיה
 משיפנית מעתה אמור ' הארמה פכ' ע% אשר העמים מכ%%% הראשוני מאבות אר יכול העויס אומות ככףמישייפניהקכה
 פיכקא, מייק הראשוניס' מאנותומיאח5'וויא

 מותרת אינה ה4ףו סימכי ל כה שיהו ונרעד מפרסת בהמה ינל
 אר חיה, מין השסועה ".עזר ר משום או חנן אנא ,כאכילה

 עוף יצחק ,אר מדבר הכתוב כטהור צפור שנאם מקום כליאשיה
 ן ביכר עוף "א נקרא אין והטמא ציפור כנקרא עוף נקראטהור

 ט4 חוזן לצורם ממין אומר אייעזר ר תועבה, כיתאכל
 כ4 תאכל לא %ל תעשה ב5~ש עובר ממנה ואכףבכור

 כאן נג מדבר הכתוב המוקדשים אומרלכפסולי 'עתריםתועכה
 תושכח מה ' ושה שוד 4ייא5היך תוכח %א יהלי ונאמרתועיכה
 תועכח חף מדגר הכת"כ המוקדשיס בפסויי ףה4ןהאמורה
 "ItWIP't~ כפסולי כאןהאמורה

 ן פיסקא סייק ' מדבר הכתוב

 א'4 ע"ס 'שה כשבים שה שיי "שית"כיי'הבהמהלאת
uylשאף מנין כחמה ככלל שחירב מלמד ן ויחמור 

 כהמה' קרויה שחיה מימד החיה זאת יי חיה ככילבהמה
 סקוס ככף מטהורו-ק מרוכה טמיאה שכהמה מלמד , ותהקרויה וכהי

 tQW איל ן הכהמות זאת לזמר הימור המועט "ת פורטהכתוב
 הכתיטריפח שייבה שמציני 4פי פיסה מפלסתבהמהנף י NpD'ti סייק , הכר שור זה תחו אומר יוסי רבירחמור,

 פסולי'ואיות כעין הפסול את ארנה אני אף טו"פוכעין
 הווכע את אני ארכה 4א אי4וועדיין את תאכיו,מרבהאניעזים,  כשביבושת טה  תישור ,  ובמוקרשים והשזר כשור החורש זהזה
 כשכי/ שה שור ומחירונלאיתל ונעכר,אתנן מוקצ הנרבע.ואת
 ענירה' בה שנעבד את אנ' ארבה לא א'%ו'ועד"ן את אנ'מרכה

 כשביתאכ4ו'מרבה שה שור %י הכעלי פי ע% או אחד עד פ'עי
 פישתן בועכורה'ע4 שנעכדח את ארבה ףא אילו'ועד"ן אתאנ'
 והנקת טריפה ויד את אובה 5א ועדיין בטהרה שנרקד אילואת מרבהאני י תאכלו כשכי שה שור תל דינו נגמר לא 'ועדייןעדי
 טן שינקה שריפה ויר את  אבי סרבה ן גכהמה  ת% mtw~nמן

 טהורה בהט מן שינקה טריפה ו4ד את ארבה לא ועדייןהכשיוה
 4רבלשי4א, תאכלו כהמה,ככהמה בכהמה,כף ת4 הטמאהעם
 באכילה אותה תאכלו' אותה אותה, 4% מקצתה אפויצאתיכול
 תעשה כ4א אף מנין בעשה "א 4 באכייה,אין טשאה כהמהואין
 ן תאכלו לא טכשרס ' והחזיר השפן ואת הארנבת הגמל אתתל

 אילו ומה הוא ורק טמאהמנין כהמה שאר אייוב5בד "א ליאין
w~wטמיאה בהמה שאר תעשה בלא הן הרי טהרה סימני בהם 
 , אכילתן על תעשה בקא שיהו די( אינו טהרה סיסמי בהםשאין
 טמאה בהם ושאר הכתו' מן והחזיר והשפן והאונבת הנמלנמוגא
 מקת nwpnl %א ומצות הכתובין ~re שלהם עשה מעות נמצאבק:
 וכלסתר קניני משה וכי עקיבא אר ' תאכ14 לא זה אתאך

ל י"י""יי"ש,1,ובמ"לכל  ,. 
 שחוטה כך סותרת שמשולחת כשם או ' תאכ15 טהורהצפור

Imma5והעוניו;, הפרס ואת הנשר את מהם תאכלו אשר וזה ת 

 ן נשרהאטו תאכילוב~תאכףאף ב5 בקשהכףהאמור
~nwp4כאן אינא תאכ4ישמעון תאכיו11ב4 כ4 האמורבנשר כ 
nfxאיה' נבן הראה את עשה כאן האמור איה מה איהן להין ונא 
 ן פיסקא ס4ק , איה טין הראה את nwp: ףהלן האסורה איהאף

 %להגיית Ipa~i נכיףה,טהפח לי"א בכייה'אין כי תאנףילא
 יכר במתנה שנותנה ם4םר בשאיר אשר נכי4ה'4גרכ%
 4% תושב ףנר שמוכרה 4נכרי,ומניין 4% ינכרי אף מנייןתושא
 תאנת %4מגר כשתימצי לנכרי "% וכרי חף מבוריוסנ"ןאו

 יהוי תושפר 41גר ~כריכמתנה
 אידברוככתכם,דכרוהמותרו

 גחףכ נרי תכשף h'S שצמך, את קרש ףיוןהיך, אתה קדושעם בפניהם,כי היתיר ינהם רשאי אתה אי איסור בהם נהגוואחרים
 הג4י4* יוסי טמאה,ר ובהמה ועוף יחיה פעסים,פרט ש4שאמו,

 שאין עוף יצא בשעריך אשר יגר נגלה כ% תאכלואו%נא5%א
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סבק10ראהקטת
 5א 4א יום' ה4ב14

 פעמו IWSW'N)i 4מה אסף כחו"ב גרי תכשי
 ואחת כחורב ארון SNIW~t ד"קבהעם שברת בריתות ש4שננגד

 ן פיסקא IpfhD / עיבף ונהר גריזוס בהי ואחת מואבבערכות

 יי שז להטיתה משנה מעשיים שא'ו מימי תעשיעשר
 שאר לרבות מניין הכתו', דיבר שכו , שיני מעשרוא
 נהמה 04עשר מניין , תעשר עשר ת5טעשרות

~rtNWi 
 טעשרים

 זרעך תנזאת כל את העשר עשו תל לחכירתה מסנהאותה
 שחעוןן ר איםשום יהודה כן שמעון ר שנה, שנה השדההיוצא
 'כו תעשר' עשר % ועשר בעמוד שהוא בהמה למעשרמניק
 תל במעשר יהיהח"ב וקוצה סטים כגון הארץ מן שגידולוובר
 שנה השדה היוצא יה5כ,4% רכש אף ואכלת,יכול תעשרעטר
 ואכלת שנ' מכלל שרת, טרשות היוצא דבר טעתה אמור 'סנה

 דגנך מעשר , שם שמו לשכן ינחר אשר במקום יו"היךלפני
 ן ויצהר תירוש דק על איא לחייב אין יכול ן ו'צהריךתירושך

 ששמיא זה יאמר זרעך, %ףתכואת פירות, ירבותשארמניין
 ףהאנ4 'ודרכה לקיו שמכניסה ם'וחדת תבואה טה או התתיכן

 מרבה אני מה הא בה, כיוחא אי~פ ארכה אם אף שפא,נמות
 לרכות השומשמי'ימניין הפרגוואת ואת הדוחן ואת האורזאת
 שדרכו הסטיהן את אנו ,מרבה תעשר עשר 4% קיטניותשאר

 ואת התרמוסים את ארברץ 4א יעדיין , שהם כמותלהאכיל

החררי
 יכול ' תעשר עשר %ל שהם כמות יהאכי4 דרכם שאין

 ז למעשרות ירקות לרב% מניין ואכלת, 4% השרישו שיאאפפ

 לרבות הארז מזרע הארש,לרכות מעשר וכף %ל הארז,מזרע
 וזרעוני צנונות יפת מרכה שאני יכול וגרניר' ושיחלייםשוס
 מפרי ' הארע זרע כ4 ויא הארז מזרע 4% נאכלים שאינןנינה
 והרום שיטה וערוכי מוכה 'IUNW יכול ן האיין ףרב5פירותהעש

 פוי כי ו5א העץ כפרי ג4 נאכיים שאין גירוראצימונוחרובי
 4% שזורע מנק תעשר %% שאוכף את מעשר a1NWהעי,מנין
 כדגן 4% כשדה נגמרהמיאכתו שיא bpN' יכול השדה,תוצא
 נשדה' שהיקב היקכ,עד מן כשדה,וכמיאה היא והרי הגור,מן
 תעשר,0נין עשר %י כשדה עראי אכילת אוכף אפס יהיהיכוץ

שזורעתי
 זרעך,אמרו תבואת שכונסיי מניין , השרה היוצא

 ישישהיו'מת'אים יארש קורס שם שיש חנן גני חנויותחרבו
 ואכלת תעשר, עשר לומי דורשים שהיו מעשר מידפייותיהם

 ' פיסקא סליק זרעך' תכואת מוכר41א
 יהיה יכול אום עקיבא ר זקיניס, נ משוםדברים י אומר 'וס' ן ' יכחר אשר במקום שהיךיפנ"'ואכלת

 'ושהיך יפנ' ואכית ת4 יארז לארץ ככורימחוצה מעיהאדם
 מביא אתה דגן מעשר מביא שאתה ממקום 'כחר' אשרבמקום
 אתת א' ' דנ( מעשר מכ"א אתה שא' לארז מחוצה 'בכורות
 תוררץ שנתנה ~DW1 'כו4 אומר זומא כן שמעו, ' ככורותמכיא
 מחיצת תורה נתנה כך ק4ים' לקרשו קרש'ס W1pi~' כיןמת'צה
 , שיני י0עש1 נכורנין

 וריי
 מה , מקוס הכאת ~riv ככור הוא

 אינו נהני מעשר אף ההומה, מן לפנים ח44פ נאכל אינונכור
 אכילתו מקז מיעט שכן לבכור החומה,טה מן לפנים "אנאכף
 אכילתו זמן שריבה שינו במעשר תאמר אכילתו זמן עט מישכן
 5פמ ואכלת 4% אכילתו מקום ירבה אכילתו זמז וריבההואיף
 יפנלמן א4א נאנק אונו נכור ינחד,מה אשר כמקוסויאיהיך
 שמעון ר , החומה מן יפנים "א נאכל אינו מעשר אףהחומה
 ורין ואוכ14, הזה בזם( שינו מעשר מעיה אדם יהיח יכוץחומר
 "א נאגל שמנו נכור מה מקזס, טעומ'הנאת ומעשי ככורהוא
 כפניהמת,4אאם נאכ4איא אינו שיני מעשר אף הכיתבפני
 נמעשי תאם לסורח ואשרי דפים ממנו יש שכן בבכוראמרת

 שאין יוכיחו בכורים ן ימזכח ואימוריט דמים ממם שאיןשיני
 אמרת אם 4א הכית, כפני "א נאכ14 ואין ואמורים רמיםבהם

 שינו במעשר תאמר ' רבזכח לפני הנחה טעונים שכןכבכורים
 אלהיך יי לפני ואכלת %% ' המזבח לפני הנחוה טעוןשאי(

 אינו ככור מה שיני למעשר בכור טקיש , ולהר אשרבמקום
 אינו שיני מעשר הניתאף גפנינאכף

 מקיש יבהר, אשר כסקוס "היך י: לפני ואכלת 4%הטוקדשים כפס41י פסוף יהיה ףחכירתה משנה זמנו שעבר בכור יכולאו' אחרי הכית, בפני נאכי
 יחבקרתה!אף משנה נאכל שיני מעשר מה , שיני למעשרככור
 פיסקא, סליק משנה.%חכירתה, נאכףבכור

 4% הכתזבמרבר םמךהררך,יכו4כרחוקזמןירבה1ני
 ויא מדבר רגתזכ מקום כרחוק , הדרך ממך ירבהכי
 יא כו 4% אפוימועט מניין מרובה שהוא לי"א אין זטןברחוק
 ייא5היךי יכרכך כי %י מנין עשיר עני "א לי אין שאתו'תוכף
 ףעשות ומנין הנסףי עי "א מתחלף שאין מימד בכסףונחתה
 ז הכסף ל מתחIw~pnl 44 הואיל הוא ודין ככסף מטבעשאר

 טטיטליפ שאר כו עשרה הקרש מה ' מתח44 שיגיוטעשר
 להקדש מה ככסף, מטכע שאר בו עשה שני טעשר אףככסף
 בו עשה שיא כמעשר תאסר כככף מטיטליט שאר בושעשה
 ז כידך הכסף וצרתה בככף וכתתה סג ככסף, כשלטייםשאר

 שיש דבר או% ישמעאל'יעקיכא רבי דברי לידרר שרככודכר
 לכשיצא פרט כידך, צורה, עייה שאין לאסימון פרט צורה'גו
 שילה זו כו שהיך יי יכחר המקיאשר א4 ורןכת סרשותך'חוץ
 'הודה י ' נפשך תאוה אשר בכ% הכסף  וכתתה עולמים'וכות
 ה41ש ודין פדיון טעון שנטמא מעשר ככסף 'ImpSn יכ41אומר

 מעשר נפדחה4קוחבכסף הוא הרי שינישנטטאומהמעשר
 נס3 ויא ראשוז  כסג כסף כסף ת4 שיפדה אינוד'ןשנטמא
 בבקר נפשך תאוה מעשר'ככיאשר  ננסףייקוח וא טמא וא'ףסעשר טהור ממעשר אחי בענין נא כספי גשוי

 ו אכילה "א % אין בבקרובצא1י %י וקרקעותבעכרוושפחא ובצאן'יכחי

 אף וסתייה,םנין אט4ה אא יי אין וכשכר, ביק 5ן מניןשתייה
 בשמים וראשי והואמוס הקושט כנון ושתייה אוכליםמשכיחי
 אשר בכ4 ת4 דויע וחלת י נהפייפ4ים והחייתיתוהתיאשה
 lQnwaf 1DQn .י."(ב,י,".,ןן,ן "ויחייך,,.,. ביין וכצאזן נבקר 4% ומיה נטם חף יכ41 נפשך,תשאלך

 ךמ י יךן
 יקח יכול משתחמל, תטר וכשכר,ולקחת קנקנה ידי עלחכית
 דן אתה הרי כנו יבשתהבהמה

 נגמאי
 שכח הללהלן שמחה

 סימו, להלן האמיר שמחה אף ' שישי כאן האמור שמחהמה
 האמורה שמחה אף ' ושלנסס עולה להין האמור שמחה 0האי
 אכילה( עכס שיש ושמהשמחה זאבית 4% ושלטי עזיהכאן
 , פיסקא ס"ק אכילה, QQVI שאין עולתןיצאו

 מוצת מקושאתה תעזכנו,ככ4 4א כשעריך אשילהללי

1
 יומעשר תן 14ח4קו' ייטחיקואין ת( הזה 4י'

 , עני %ומעשר  אין עני, מעשר 14 תן שינ" מעשר 14 איןשינוי

 ה5י ובא שנ הציקה סן פרנסהו שילים יו אין י שיסים 41הן
 ז פיסקא סדיק נרס' מה יהניד עמך ונחיה חיק לו איגי

nspa- שיש (otJW  ז לעשר תכלה כי 4% בחנ יייי"פייו 

 קץףאםור מח ' קץ נא  והיא fp' בחנוכה4% יכולי
 דג להלן ויאסור קש מה או רנ4, כאן האמור קץ אף רנ44ה4ן

 ן לעשר תניה כי %ל הסכות חג כאן האמור קז אףהסוכות

 יום ערב אמרו סינן חגהפסח זה כוהראום' כלה שמעשררנ4
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קפחראהק0ז
 ניעור חיה שניקית וש5 ענישת ש5 פסה ש5 האדרוןטונ

 מעשר מפני כשבישת , שכשלישית עני מעשר מפניכרביעית

 תל כמעשר, חייבת תהא שביעית שנה אף יכ41 שבששית,עני
 שאעם שביעית  שנה יצתה במעשר שחייבת שנה המעשר17נת
 שנת בהתל נוהרים מעשוות שני ינוייהיו '  במעשרחייבת
 אין בה  נוהנים מעשרות שבי ואין בה  בוהנ אחד מעשרהמעשר,
 4% מעשרות %שאר מניין הכחוג דינר שבו עני מעשר "א5י

 שמוציאי מימד תכואתך מעשר כ4 את ריבהיתוטאתבואתך
 שניס שאר של אף יכול ' טהרה ימקזס טומאה ממקוםאותו
 תיבשנוק י טהרה ףמקוס טובךאה ממקום אותו מוציאיםישו
 שאר  של מוציא אתה ואי , מוציא אתה ההיא שיטנה ,ההיא
 אתרע ההיא שישנה ' למקוסטהרוק  טומאה ממקום 'שנים
 ן הפסח וער השבה מראש שיצא ירק מבער אתרץ ואי ,שכער

 ואם ' בשעריךוהנחתו
 איי

 מי יודע איני באוצר, הניחו עני שם
 ן שיני מעשר אס ' ראשון מעשר אס עני, מעשר כפניידחה

  ויטול הלו'  יבא ' עמך ונחיה חיק יו אין כי היוי ובאא4
 צריך אינו או 'עקב כן "'עזר ר 'הודה' ר דכר' סקוס סנףחיקו
 %נחיה בישר מעשר כ% את נתת' הנה 1%' ויבש אום הואהר'
 לקט אפילו ינו% י אינווו ראשון סעשר אף תה אינה  נחיהמה

 חיק %ו אין כי היוי  ובא ת% , חייביבמעטר ישיא ופיאהשכחה
 נותן אתה עמך ח,ונחיה בהם 41 שאין רברים ' עמךובחיה
 חםיי"ם בין  יכיל ' בשעייו אשר יהאימבה יאותיםייזנר י pD'Di~' סליק עמך' ונחיה חיק בהם וי שיש  אייו יצאוףו'

 %א אומר הוא שהרי תתמה וא% חסירים שאינןבין
 הסר עני מה עני, גל עשירה בין ענויה בין אימנה בנרחחנול
 5נ" תל ברית שאיןבני ובין ברית בם בו( מסירי"כו% כויםאף
 כרו 4הם תן ברית'ואכ115שכע1' כני כולס אף ברית בן 14'טה
 קכ או חיש קב מהצי בגורן לעני פוחתים אין אמרו מיכןשבען

 לארז לחוצה האוץ טן טהמאיס שאיןשעורים,בשעריך'םלמד
  מאות שש להט ונתנו נירושים ה"תה נכלמה גיחאלמשפחה

 יהוציא רצו ויא אובביברי
 חוי

 ן פיסקא ~rpt ,  שירוטים

ypaינייסתח', ' שביס שבע  ruwn היי בסיפה אי 
 *לא סופרן נור , כמה ויא ' בסופה4~6

 ומץ כ5 שמוט השמיטה דבר וזה י שמישה nspn יבתוחלתה
wto4 יכ4 שניס שבע 'כ41 שניס שכע ' משמט אתה שמיטה 
 שנע וחייב , כשמיטה שנים שבע חייב דן אתה הרי ואחר'אחר
 5כ4 שנום שכע בשמיטה האמור שמם שכע מח ן בסל1השני

 העויס* 5כ4 שנים שכע כבקוה האמור שנים שבע אף ,הע1ףם
 שניפ שכע חחייכ עכרי בעכר שניס שכע חייג ח %ררך כלךאו

 אחר לכל שני שבע עכרי בעבר האמור שנים שבע טה ,במלוה
 אחוואין לכ5 שנים שכע במלוה האמור שנים שכע אףואחד
 ביובי שתלוי מדבר ביוגף שתפי דגר דנין ' דמה למינראה

 ן

 דנים זו לדרך כ* או , ת%ויביוגף שאין עכרי עבד יוכיחואי
 ובחוצנם בארז הניהנ סיבר ' יארז ובחוצה בארש שנוהנךכר
 שנp1W~ 4 ג% נארז אקא נוהג שאיז השמטה יוכיח וא4 ילאוז
 בשמיטת האמורי שנים שכע מה ' שוה כנזירה שמיטהתעשה
 שכע כמלוה האמורים שנום שבע אף העולס, 5כ4 שניםסכע
 כמדבר נוהגת כספים העפשת יהיה יכו% י העולם 5כ4שניפ
 שאתה ישרן בארז אלא אמרתי %א שמא שמיטת תעשה%5
 עושה אתה שאי לארז בחתה בארץ משסט אתה שמשהעהיה
:nwawאתה אי WDW~i , %כין נארז הילבין שט'טה קיא כי ת 
 * פיסקא סליק ז לארץנחוצה

 ,אסר כשבישת חוב המחדר אמרו נרנן חשמיטהיייהה
  אסרו מיכן השם'טה וזהדבר נםתנה אני םשמפלהם
 וסר בדק שהיה מלוה משמש יוני ואין מיוה משסטתשכיית
 ענדים שמתיא יובל מלוה משמט חעבדים wnwl שאיןשמיטח
 משמטת שמטה השמיטה וכר וזת ת% מ14ה' שמשמש דיןאינו

 ומת ברין wnw קו4שמיטדק מיוה משמט יובף ואיןמערק
 עכסם שמחמא יובל , מ14ה משמט עכדיס טהרא שאיןשמיטה
 משמש שמיטה ' השמיטה דבר וזה ת% מיוה שמשמט ריןאים

 עכדו,1מת שתשיא לשמישה קו י מלוה משמט יוכל ואיןמיי
 שמשמשת שבישת עבדים טושא מ14ה משמט שאינויוכל
 זאת , הזאת והובל ובשנת ו4 , עכדים שתוציא דין אינומלוה
 כ4גע4 שמוש ן עברים מוציא ס%והויובף משמטתסכיעית
 שכר יכול משחידו* ג4 גגזי%הופקדון אף יכוי * ידומשה
 סופינו כרעהוא0 ישה אשר תל והחמור החנות והקפתשכיר

 כולם אף ידובזקופה סשה ידדםה משה ת% מה כ%1ם5רכןאת
 פרט ' רעהו את תעשה' כיא עיין ייתן י ינוש 4א ,בזקיפה
 כין * שמיטה5יי קרא כי תושב' לגר פרט אחיד את ,לאחוים
 פיסקא, p'So ז לארש בהוצה כיןבארץ

  ז1משתעשדה* ' יאתגוש ואתאחיך  תייש הבכףאה
 אתת נידך,מיכן אחיך של אחיך,%1א את לך יהיואשר

 אתך זאת , משסטת שריטה אין המשנון ע4 הם4והאומר
awnהעם את  שראה העולס  פרוסבויפפניתיקוןהתקע ויעי  אמרו תיבן ז רין %בית שטרותיו  החוסר ויא ' ידך 

 ותתקין עמד י כתורה שכתוב מה על וענרו זה את זהמיהלוו  שנמנעי
 ש% גופו וזהופרוסכם

 ופלומ פיני 4כם אני מוסרני פיחכ1י
 שארצח זמן כ% שאגכנו :ts-wtv~ חוב כף שכמקיפיוניהדיינים
 י פ,סקא סליק ' העדים או %כטה חותמיםוהדיינים
 יחדל יא כ' אימי "'א ילדיו ' אנייו בך 'היה %א כ'אפס

 אביונו מקוס ש% רצונו עושים OnNWi כזמן ,אביון
 * בכם אכיוניס מקוס שי עושורצונו אתם שאין ובוסןבאחריפ

 אלא תיויה כרכה שאין הכתוב מגיד נארז יי יכרכך כרךכי
 * תכבש שתירש כשכיף לרשתה %ך Ima אלהיך יי אניבאנכי
 כקוי תשמע שסוע אסרק

 אום שמע אסרו מיכן שהיך, ין
 תורת רברי ארס שמע ן הרבה אותו משמיעיםקימעה

 הזאת nyan כף  4ומורויעשתו סופרים אותורברימשמיעים
 ן פיסקא סייק חמורה, כמצוה עליך חמורה ק4ה מצוהשתהא

 ברוך יך ריכר  ומה לך, דיבר כאשר כרכך אלהיך"ני
 יות אתה תהא יכול רבים' גוים והעבטת , בעיראתה
 מושלו ואחר: באחוים סוש4  יכויתהית י רבים  בנויםוסטית להתעבות* שאחרועושיסתיאתה כררך  בשקףבסיעומ%וה

 נקובך לנך וגיי סבכים שבעה בזק אדני ויאמר שנ כענייןבך
 אחיך אחיל'זה קודם ת"כ 'אגיון באחרים 41א בך 'משו%ו'4א

 קודם טאג'ך שאחיך מלמד אוצך אוסשאחר כשהוא 'מאביך
 * לארן חוצת קושבי 9ורמין הארץ יושבי בארשך, , אחרתעיר  ליושני קודמים עריך יושבי ' שעריך באחת ' מאמךלאחיך
 אתח אי , אחד  במקום יושב שעדיוהיה באחת אוטרכשהא
 * רבד לכ4 זקוק אתה אין הפתחו ע4 מחזר היה , לפרנסומצוח
 ישבח י לנבך %אתאמזאת מקימן ןגכף אלהיך י: יווןאשר
 וש ן לבבך את ~t$ePn: יתןיי4א 4א אם יתז אם שמצערארם
 ן  האביון שאחזי , ירווחוורוקופצה  פושטאח שהוא אדםבן

 פתחת שאם ומניין ן חיסינו %יטול סופך %ו נותז אתה איאם
 תפתה פתוח כי ג% פעמים טחה אבייץ פותה אתח אחתפעם
 וססשכניב למוריס Iawhta,  14 ן תעכיטע Iw~pm * יו ירךאת
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מגקטתראהקטו
 4השס כדי משנון הכא 4ו א"ש וחכשם ן יוערה ים דבה18ת1
 ' לו 'הסר אשר ' להעשרו מצוווה אתה 4מ ' מחסורו די '*עתו

 סוסאפיי
 ואפתי

 כן לעני שנתן הקן בה'% ומעשות ' עבד
 ' משמשו שהוד" אחד וענר בו מתעמל שהיה אחד סוסשובים
 ש4 כשר 4שרא 5אדס מעלים שהיו העליון בגל מעשהשוב

 ז כנגדו יועזר שנאעשה כעניין זואשה, '15'טפוונכ4יום

 תעשקנפי כי" 8י כ5אףע?ה' להשמר
 כליעל כאן נא עז שקרוי זה לאמר בליעל4גכך עש י?הדבק

 השבע שנת קרבה ' עז כאן אף עז 4ר4ן כ5יע4,מה 5ה5ןונארג
 אחר לבל סני שכע אס הנליל' יוסי שגר היא השמטה,זושנת
 ' השים לכל שנים שבע מעתות אמור קרבה היא היאךואחד
 יקודש ת514א 4רות טצווה 'כו4 ' האמק באחיך עינךורעה

 4י יקריש לא ואם חטא כך יהיה עליך יקרא אםנכ41
 קורבת יד ע4 5יפרע אני ממהר חטא, בך והיה תלכך

 לו נותן אתה איישן פעם נתת שאס קורא,ומניין שאינו ידמע5
 אסרו מיבא( 5בינו' בינך 5ו, תתן נתון תatapai 4 מאהאפילו
 אמר אם , הזה הדבר בגלל כי ' בירושלם היתה תשחיםלשכת
 51א גיתן אמר ' מעשה ושכר אמירה שכר 14 נהזנים ונתןגיתן

ipttD"אם לא מעשה, כשכר אסירה שנר יו טתנים לית( נידו 
 יאחרו אמר ו4א ייתן אמר לא או תנו לאחרים אמר אכלייתן
 ןתנו

 כך ע5 שכר לו שנותנים מניין I'uleI בדברים 15 נוח אבי
 בני יואיהיך יתרכך הוה הדבר בלל כי למרתלמוד

 מעשיך,

 מקרס אביון 'הדי 5אגני

 הארז'ו5ה"
 'היה 5א אולכי הוא

 lala DnNW הףי1 נךאכיוןכיצדיתק"מושנינתוביס,
 עוש' אתם שאין ובזמן באחרים אימונים D~pa ש4עוש"רצונו

 שצח 4אמו' מצוך אנכ' כן ע5 ' בכס אביונים מקום שירצונו
 למה ' תתן נתון תפתח, פתוח , מסוכתך 5ך נותן אניטובה

 14 נותמפ מעה 14 היתן הראוי ' :notp- 5ו נותנים שסה 4וייתן פת,הראוי 14 נותני פת 5ו *תן הראוי הכתוב מנידנא%כו4ס
 כי ' פיו כתוך 1mw מאכילם פיו כתוך ll~'xnS הראוי ,מעה
 שנ עכרי ענד "א קונה תהא קונה5א כשאתה מניין 4ךזימכר

 "א נסכר אינו אותו סוכרים כשיד 'l'ua ן עברי עבר תקנהבי
 מה עכרי בעכר העכר"ה"ש או העכרי אחיך י כ"מכר %י*
 בשני 'וצא עכף עברי שא'ןכעבד מה ונעבר"ה בעכר"משאין

 יתאדה עכרייה ' כעכרנו-ק כן שאין מה כסף וכגירעוןביובי
 מאין מה כרחה כעל אותה ופור' ונשמת נסכרתבסיםנ"ואינה

 ויש כעבריתה בז שאון מה כעכרי שאין יפי הא ' בעכר'כ(
 14 והוצרך הכתו'לומעכר' הוצרך כעכר' כן שאין מהנעכר"ה
 שש %ל היורש אף יכול הכן את אף שנים' שש ועכרךקכרייהי
 היורש את ולהוציא הבן את להניא ראית ומה י תענוגשנים
 ומוציא אחוו ולשר ליעיר אביו תהת קם שכן הכן את אנימביא
 ז אחוזה ולשרה אניו4יעידה תחת קס אינו שכן היורש אתאני

 ונתרפ יעכור,ד%ה שני שש ת5 שניו 14 שמסים מניין וחזרברח
 , חנם twanSI יעא ומשניקת גף בטלנותו שכר 15 קקזיריכול

 אין יכול 5ו, תעניק הענק מעמך, חפשי תשטענוומ

ניס עב ואמה יהאדון
rItU~WW: 

 תש5חנו תש5חמ,כי
 חפש" תשלהבו כי "4 מעניק אתה נכסף nSnaibS) אףיכת(
 חתה משלחו שאתה4מי

~p'apDi שסהלוהו ימי מעניק אתה ואי 
 מאח אפו לו תעניק אחת פעם 14 הענקת שאם ומנתןטעצמו'
 ם'קבך מגרסך 4ערעהו'מצאבך 4'41א תעניק תענק %פעמי
 לרטון תעניק' ~rpipn ת4 חקכ ונרן טצאן (א טעניקי איןיכול
 גורן צאן סה וםיקכן  גגרנך ספונך נאסר 4סה אג דבר,כ5

 ראהיפ שאינן כספים שאו דעיכה ראויס שהם טיהשדיםויקכ
 פרדות יצאו אומר איעזר רבי י שמעון רבי לכרי ןדברכה
 נתברך יכף י 15 התן אלהיך יי נרכך "אשר יוקרותשאינ(
 טעניקים בנללואין בית נתברך 4א כגללוסעניקיםלובית
 נאסר 5כה נן אם י מקום מנ4 יו תעניק 54הענק תימוד15'
 , לו טעניק'ם הכוכה 5פי הכל ' 15 תתן יואלהיך נרכךאשר

 ישניתו 4ד הענקת' ' באיז,מצייס ה"ת עכר נ'וגוברת
 אט אומר הוא וכן ' כרוחניד 14 תתן אתה אף ' ידלךכרוחכ כםצרינתתי מה לו, ושנה , אתחהענקלו אףלך

 ' בצרים בפת זו ' בכסף בחפוץ 'ונה בנפי שפת'ס כי(תשככוז
 זו , לך נעשה זחכ תורי ' הים כ'זת ח ' חרוז בירקרקואברות'ח

 ע4כךאנכי זוכיעגטצריס, ,ביותהיסןעסנקורותהכסף
 רוצעיסן אין במילוה רוצעים ביום , היום הוה הדבר אתמצוך
 אס ת4 אחת פעס מעטך"כ51 אצא 4א 'אסר'1'ך כ'ויקווץ

  קשבת שיאם עד ארוני את אהכתי העכר 'אמראמור
 שנ נרצע איבו זה הרי שש בסוף אמר ו5א מש בתוך 1awiאם
 51א שש בסוף אמר ' 'צ'ארץ כשעת שיאמר עד חפשי אצא4א
 עד העכד 'אמר אמור אס שנ נרצע 5א זה הר' שש כתוךאטר
 מיכן ארו2' את אהכת' שנ אהכך'סכף4 עכר'כי כשהואשיאמר
 אינו זה הרי  רבוורבואעואוהבו את  אוהב תיההוא  אומראתה
 רבו ע4 אהוב היה ' אוהבו 5רכ11רבו אוהב הוא שיהא עדנרצע
 אשח לו , אהכך שנאלכי נרצע זה הרי רבו את אוהב אינווהוא
 ז ניתך ואת אהכך כי שנ נרצע אינו וכני אשה אין ערנווכמם,

 5ועמךן כיטוב א'נונרצעשל אורבוהחוה ח4ההוא אסתא
 ואת הקרן "ת 4ךנית מנג'ז : ינחת הטיצעאתו"חת

 מין כי אף הטתכת כן טיוחד מרצע מה אומר רכו ' יהורהגר יוסי ר רברי ולקחת שנ קנה ש4 וקרומיותהזבוב
 הית בריבי יודן והרי "עזר "ר גדול, מרצע זה מרצע, זהמתכת
 שמא נוצע כק והכמואו%אין כמוגת "א רוצעים שאיןדורש
 אוסר מאיר ר' שהית הסחוס מן אומר מאיר ר , מום בעףנעסה
 בע5 נעשוק הוא היאך , נרצע הוא בטילת אס נרצע כהןא,ן
 נאמר אעו' אוזן' ש5 כנובה וא וכזעים שאין מלמר א5אמזם
 האמ11' אזנו מה ll~rh'l להין ונאם אזבוכאן

 ל"
 אזנו אף ימנית

 גאונוובד5ת ינאמר שבאוזן ימנית'כגוכה יסנית' כאןהאמור
 שמניע עד באוק שנותן מניר נאזנווכרית ת4 אזנו כצריכול
 הטת אף אדון ש4 עולטו ימ' כל שלם' ענד לך והירץ 'לרלת
 עובר אינו לגוי ונמכר נרצע הכת, את עוכר ואינו הכן אתעוכר עכרי ענד אתהאו5 סיכן , היובך גלפנו סנה ומ שנה 4'נשכר
 ואת ב"ה זה של האמור את *תן מנין אתהנת ולא הנן אתלא

 ואף , שוה לגדרה עוףס , עולם עכר תnua~ 4 ש4האמור
 פיסקא, מייקיאםרהעכריר"כר51אאםהן אמוי ואס 55 לנטעת אף יכול להעניק י כן תעשותהאטתך
 ניום עוכד שכיר אמרו מיכן ן בשניךבשלחךיקשהרא
)

 פיסקא,סליקלומרבכלאשרתעשה, 3ט4,תימור יכול ייאלהיך' וברכך בלייתי עובדוזה
 4י אין שנתו כ4 נאכף שהבכור הכתיב מניי '"בכייכל

 ן הככוף כ4 %15 תלמוד טנין 'DIQ בע4 תם נכורא,4א

 4א :aw'מכ44
~lapn; 

 בניות אסור שהנכור מלמר סורך כבכור
 י51רן אשר הככור כ5 % מנין 'ola בע4 תם לי אין 'ובענזדה
 4יייהיך/ם85ד תקריש הזכר וכצאנך נכקרך דופן *וצאפרט

 כ5 לרבית מניין נכור אירש 4 אין ' שבתו כ4 נאכלשהנכור
 בכור תנוז 5א שנאמר מכיי ן הככור כי 4ון תלמודהקדיתם
 ובענודה, בגיזה אסור שהנכור ם4ם צאנך גכור תנת ולאשודך
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קעראהקטט
 הנכור  ומה הקאן ודין מנייrf קדשים שאר בנור "44ל %יאין

 ' כפידיון ש5א לחולין ,הגאים ואינ( הוולדות ככ% נוהנטאינו
 ככל נוהגים הקדשיסשאינו כ4 שאר ן נניזהועכודהזאסזר
 שיהו דין איש , בפקפק אינש ףחו4ין יוצאים ואינןהווידות
 קדושתו שכן כבכור אמרת אם 4א ' זעכורה כגיזהאסורים
 בנקרך %% מנין קטע מוס בכעף , ןי'ו ח5ה קדושתומרחם
 ~I1PQw ר אלויך, ליי תקריש 4יי,כקדך תקדיש הזכרזבצאנך
 תקדיש לא אומר אחד וכתוב תקדיש אומר אחד כתובאומר
 הקדש שאין הכית כדק הקדש אף יכון הקדש, מזבחהקדש
 לכל  יוסרו אתדר אחד לדנר לומדו שאתרו דבר אוס(כח
 ונאבר[ D'~p קדשים שהם מיוחל ככור מה בו שישהדרכים

 ומנפן כו' כיועא "א מרכה אני אף וכצאן כבקר ונוהג ימיןשני
 5% שכור זש4 יחיד ש4 לים זקדש'ס ' וקדשים קודשיערגות
 בכור תגוז 451ש שורך ככנור תעבוד %א ' תקדש וצאנךבקרך
 הקרש שהוא מיוחד בכור מה יעמר אלא ככור 'צא לא 'צאנך
 'הווה ונ' מזכה' הקוש שחונו הכות נדק הקדש 'צא 'מזבח
 ן אחרים בש% עובד אתה אכף שורך בבכור תעכוד 4אאומר

 שמעו( רבי , אחרים בשל גוזז אתה אכ5 צאנך, ככור תגוזולא
 ויא ' ארם  בבכור ילוכד אתה אכל שורך בנבור run לאאומד
 ככור :~Isgs לי אק , חמור פטר נוזז אתה אכל צאנך בכורתגוז
 צאן וככור בגיזה שור ככור , כגיזה צאן וככור בעכורותשור

 ש4 מום בעף שוה NSWI' בפקוס ומה דן אתה הרי מנייןבעכורה
 בעבורכם לו שוה המזבח גפי ע4 4יקרכ כקר ש4 לתמיםבקר
 נבי ע4 ליקרב בקר ש% יתמים צאן של תמים ששוהמקום
 "א למדנו 4א ועדיין , בגיזהועכודה לו ששוה דין אינוהמזכת
 שוה שיא במקום אם ימה הוא זרי( מנין מומים בעייתמימ'ס
 שוה המזבח גכי עי ליקים בקר ש% מוס יבעל בקר שיתמים
 בקר של מום %בעי צאן מום בע5 ששוה מקוס ' לעכורה15

 וירין ששורהלוגעכורהוהוא הסזכחאינורין גכי עףלקרב
 ש% מום צבעי צא( שף תסיס טוה שע"ש כמקוס ומה ,לגיזה
D בעל ששוה מקום בגיזה %ו שוה בנכו14 עסו ישכולצא( I D '  
 ד,( אינו כנכוים קמו יאכוף עאן שDIQ 4 יבעל בקרט%

 וגוי שורך כבכור תעכור %א יומר תימור בגיזרה 1%שישורה
 ן

 נאכף שהבכור מימד כשנה' שנה אלה'גתאכיני "~ני
 , הכאה רשנה אחד ויום זו לשנה אחד יים ימישני

 בע4 ונעשרה תמים שנוער אלא %י אין ' מום בו'היהובי
 יומר תלמוד מניין אמו ממעי מום בעל נוקר 'מוס
 וזקן חזזית ובעף ,ב5ת ויכעף גרב ובעף ומניין , רע מוםני
 לין תזכחנו 5א רע מום כל מוס, ימר תימוד ומזוהםוחויה
 ע,ה0 שוחט אב5 במקדש עף'הס 'שחוט יא יכול 'אלהיך
 ףהקיט יצאו היווףמה כבלף ועור פסח עור או 'nDb י4בגבולו
 ואינו שבגלוי סוס ועוורמיוהד'ם פסח מה לך ורומראליהם
 פירכא, pt~o חוזר' ואינו מוםשבגלף אלא יי אין אףהוזר

 סמוך שהית" "תייש שטיי ' האכ'ב ח'יש"תשמור
 היתה אס יכוץ ' בזמנו שיהא מפניאכיבלאביב

 יכו% יותר ולא פחות לא חודש ת% 'ום עשר המשה או 'וסיד י1 נותן אתה יום עשר המשה או יום עשר ארבעה חסירהסנה
awחדשהאניבי ראשמוראת , יותר חודשלאפהותורא תליום רמשי או אובעויום %ה נותן אתה יום ארכעי חסירה היתה 
 נחומש סדרן, מפני ג"כ מועדות פרשת מזכיר מקימותגנ

 ששבע העכור54מדך מפני תורה כמשנה קרבן, מפניהפקודי
 גמעת להם ושנאה וחזר יישר" ואמרה שסיני מוערי סררמשה

 ן גו ודורשין כענין שוני( להיות זהירין סשההווסעשהאסר

 שאסשהעי פסז' ~DW עוגיתו שתהאפסחדעשיון
  א5אשחיטתןמנין  איוריי 'שיאישטופסוי

%רכות
 קיבוי

 בכ55 זביחה פסח, וזבחת תל דמו, וזריקת דמו
 מיוחדת וכיהה מה 4ה ולומר אייה ףהקיש יצאת ולמההיתה
 שאינן אייו עבוייצאו משום שהיא כ% אף עבודה טשוםשהיא
 האכיב,חודש כהורש המ'וחד,כי 5יי'אהיך'לשס עכודה,משום
 כיתת  'הירי מושיב אחסר הוא וכן , צובן  חסויא לא כשרשהוא
aMnיצאו הפסח שנגממחרת ביום אלא יצאו %א והפא 'צאוביילה וכי ' פייה ממצרים איהיך יי הנשאך ' ככושדות אטרי 
 ן פיסקא סליק ' ביילה טננאיו  טיסי אלא ממצרים ישרכני

 ש5א שחטו שצם פסח ישם שחישתי פסחושתהןוזברות
 לרבות מניין סחיטתו אלא לי אין , פסוללשמו

 הקטר את  תיועשית'יכוישאניברבה דמו יזריקת דכוקיכו4
 "'ה  %הקיש  יצאת וישה  %ימבחת'ןביחהבבייהיתה ,חיוגיו
 אף , הכפנה את מעכבת שהיא מיוחדת nnar מה 5ך1%1מר
 הכפרהן  הקטר'טףאיבהמענלאת יצתה הכפרה את  טבעכםכל

 מן איא כא הפסח און והיא וכקר, המיוחד,צאן "היך'לשסליי
 לפסח צאן ובקר צאן נאמר למרק כ( אס העזים 1מ(הכבטים
 מה לפסח, הבקר זמן הצאן מ( הכ"י כל להקיש  מחגיגהוכקר
 שהוא דבר כ4 ההוליןכך מן "א נא ודנו חובה כא שהואפסח
 אלהיך ין יבהר אשר במקום , החויין מן "א כא אינו חוכהבא

 י פיכקא סליק עוףמים, זושיףהובית י שם שמולשכן
 משש חם? ןאוכ4 אומנ'ן ייהודה חמ?' עי'ו תאכןלא

 שמעון %ר , עיני לחס מצות עייו ימוהאכף שכעת חמץעייו תאכף %א ת% תעשה גיא עובר שהוא ולמעיהשעות
 הוא הרי מצה אכוף בקים שהוא כי ' עוני ףהס מעותעייו תאנ ימים שכעת חמק 'I1'SV האכל לא "ל הדבר הוא כ(ינול

 הסך תאכף אינובכף טצה אכוץ כקים שאינו חס?'וכ%קאכל בכי
 כפת יוצא אדם יהיה 4א יכול ' nu~wslI לחלוט עוני,פרטרחם

 למה כן אם שלמה שף במצה אפי מצות עייו תאכף ת4הדראה
 ףמח אומר שמעון רבי , nw~txli- להיוט פרט עוני יחםנאמר
 כיכחפזון , כמצרים  טנתטגו עינוי שס עף עוני להםנקרא
 בניושרא ויכף חי ףישוולמצריס חפז11 יכון " ממצחםיצאת
 5מצרי' אם כ' הפזון היה %א מעתה אמו ישונו' כ"כ 'חו?%א
 עד ביירות מצרים יציאת שתאמר זכיתי %1א שנה שבעיםנבן הריבי עזריה בן איעזר ט"ר זוהיא צאתך, יוס את תוכורלמען

 כצרינו מאר? צאתך יום את תזכור IPa1 שנ זומא כןשררשח
 חייך חייך,ימי ימיכ4

 אונו היייות'וחכמיס חייך 'מי ה,מיס,כי
 ן המשיח ףימות 5הכיא חייך ימי כל הוה העולם ח"ךימי

 ימישיך ימו,שבל שבעת נכויך בכי שאור ייראה
 5ך 'ראה אחרי'יא ש5 רואה אתה אכל רואה אתהא'
 יראה%ךן אכ5אתהרואהש4נכווה'5א רואהש4ךאיאתה

 סיכן , בלבך שאוחבט% יך יראה לא יך, ייפטר רואהשאתה
 %ך יראתן לא , מתנו וכלה ' פסחו את ישחוט ההוןדאמרו
 היטלן ובית שמאי בית שכיז ח'4וק זהו שאור יך יראה 4אחמק
 ובית כככותכת וחס? גכז'ה אהלשאור שמאישגית

 ה'~
 אום

 אומר הוי בערג 5אכ15 מנת עף זובח אתה זכיחה .איזהויבקו,  ביוהראשט בערב תזנח אשר הבשר מן ילי( גכז'ת'51א 11הזה
 ן פיסקא סליק , שיני ש4 ףבקרו הראשון כיום הפסחזח

תוכי
 ףשוחט טניין אומר הפסח.ייהורה את יוכוח

 שעריךן כאחר הפסח את 4זטח תוכל %א 15מר ד תעסותעשה ב44י שעוכר עשר כארבעתם החמץ עncen 5אח
 ומעסים עליו אותו ושוחטים אחד .wlnw: . מעסים אוסך עסידגי
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סרקידראהקעג
 ויכול אהד כיצד הא עלתם ארזו שוחפים ואין עשורהשהם

 יכולים ואינן עשרה שהם ופעמים עליו אותו שתטיסלאוכלו
 אתהפסהיירי שף4שיכיאו אותועליהן איןשוהטים4אוכיו
 מנואים שהצמר שכי5'מ לפ' אום מתיא ב( אלשי רבי ,פסזל
 מכריע יחיד 'היה 'כוי טמאי ' מרוכ' DnWi כזמן כטומאהפסה
 %א4%

 תוני
 את השוחט אומר שמעון רבי / הפסח את %זבוח

 כף4ש עוכר הבמות איסור בשעת יהיר ככמת היחיד ע4הפסח
 כשעה ' שעריך כאחד ת% הבמה היתר בשעת אף 'כול 'תעשה
 בשעת 51א הכמה איסור בשעת אחד במקום מכונסיםשישראל
 ' פיסקא סלק ' הכמההיתר

 אומר אף'עזר א%היך'רכי יי יבחר אשר המקום איאםני
 מועד , אוכל אתה השמש וככ"א ' זוכת אתהבערב

 ממצרים' צאתך סועד עד מת, עד ' שודף אתה ממצדים,צאתך
 , פיסקאסדיק

 מלמד ' בו אלהיך י: 'בחר אשר כמקיםיאכיתלבשלת
 כבוקר ופנית מותר, כך ובין כך כין א%גשכת יוסי רב' 'יהודה רכי דברי האיברים לאת החתיכות אתשמתחר

 ביבר אייו איא לי אין ~nats; שטעונים לאהייך,מלמרוהרכת
 בבוקרי ופנית ת4 ועצ'ס ויכונה יין ומנהו עופות לרכותמניין

 יכול אומר יהויוו רבי ' ואילך בוקר מן פונה שאתה פונוו;כי
 ן לאהליך והלכת פסח ועשית תל יינה טעון קטן noaiיהיה

 יצא יינה טעון ששה שטעון את , מצות עליו תאכל ימיםתשת
"Daחם הרי אומרים והכפיס ' אהד יום אלא טעק שאינו קטן 
 רני , מצות תאכל ימים ששת ' לינה שטעונים וכלכונהכעצים
 אהד וכתו מצות יסותאנ4 אז%שסת אחד כתוב אוטרשמעון
 שנערה כ4 הנאכית מצוק , מצות תאכל ימ'ס שכעתאוסר
 , פיסקא סייק , הישן מן השביעי וכיום החרש מן ששהאוכף

DYa1לא לקוהיך עצרתהשביעי nwpn 5מיאכהויכו 
 ת המדרש נכית כלו היום כל עצור אדםיהא

 ולשתייה יאכייה חףק ותן המדרש %ב: חיק תן כיצד הא5כם
 ישמעאירכי

 אסורים סועד שימי יתדנו שי~פ לפי אומר
 עיששת במלאכה שאסורים מועד קימי ומנין ינם%אכות
 אף , עצור שניעי מה , עערת השביעי וכיום טצות תאכלימים
 עצור שישי אף מלאכה מכ4 עצור אימהשכיעי ן עצורשישי
 עצרת השניעי וביום מצות תאכל ימים nww %% מיאכהושכף

 ואין מלאכה מכי עצור שכיעי , מיאכה תעשה 4א4לאלה,ך
 מלאכת איזו מותר יו0 ואיזו אסור יום זה אי %ך יומר4חנמימ אישי הכתוב כמוו יא הא , מפכה מכי עצורים ימיםעושרה

 פיסקאן סליקאסורהואיוומותרת,

 מהחל אחדואחר' כל תלוספרתסלכםואחד אחי יכי ימני'ז ' יק ככ'ת %ד תשוו שנועותשבעה
 שיהיה כקמה הכי שקא בקמה חרמש בקמח'משהתר.4הרמש
 תחא שף4ל רגקצריס יכ4תחילה

 קשרי
 יכ41 כחרמש ח44ל

 . בקסרז חומש מהחף תל שירצוק זמן כי ויביא ויספוריקצור
 שכתו לישכע תקשור שירצה זמן כ% תביא חספורו 'קצוריכול

 ' מבערב מתחיף משאתה תמימות הן שתי א תהוינהתמימות
 עוסה את הניאכם  תימיום ביייה  ויספור נעילה יקצורימל

 שבע % ביום ויביא ביום יספור כיום יקצור  יכון ישהנפח
 משאתה תמימות הם אימתי , תתייפה תסיסותשבתות

 ת4מיוס ביייה ויביא הספורביייה כיוס  יבוייקציר ימבערב מהחיי
 וספירה קשרה צד זה באי הא בי% וא הבאח ין תםפרושהביאכם

 פיסקאן p'ia ןב%י%הוהכאהגיוט

 ויקציר  שנאסרוחג מכלל אלהיך niplaw~ %5: חגועקלתן

 ואט טוב  יום עושיץ אתה קציר יך יש יכויאם , חשבהבצאת
 טוכ' אתהעושה'וס לוקצ'ר שאין ונ'1 לוקצ'ר ש"שאיהיך'כין ייי שכועות חג ועשית יומר תימור יט עושוק אתה אין4או
 החויו חובתומן סבוא שאדם 'מלטך  תחן אשר ייך נדבתמסת
 פיסקאי סליקיברכךיוא%היך, כאשר לומר תלסור ' יבישו ממעשר להביא רצה שאםומנין

 תהה ונע שתהה ן כא נאמרה "ה'ך'  "ימנישלמחון
nncwיהרן האמורה שסחה מה ota~w אף 

 ז ואמתך ועכרך ובתך וכנך אתה ' שלמיס כאן האמורהשמחח

 שהנפז אוס'שישמצוות  הגללי קזדס'ייוסי הניב"ביט
 כן שאין מה כראייה יש י ושמחוה ' וראייה , יחגיגוק הס'ואייו ברני

 מח בשמחה ויש , כשתיהם כן שתין מה בחגינרה ויש יבשמחה
  חגיגת , בשתיהם כן  שאין מה לנגוה כשתיהם,דאויהכ4השאין
 שמחח י כשתיהם כן שאיז מה הדבר ויאחר חרכר לפנינוהגת
 מת כזו יש הא ' atnw~i כן שאין מה ובנשים כאנשיםכוהנת
 פיסקא, סליקכוים, את קומר הכתוב Ty~n בוו שאין מה כוו ויש בזושאי(

 מלמד ונום, ועשית ושמרת בארץ הטת עבד3'יוכרת
 נוהניבעצרת וכחנ שנוהגוכפסח כ%שא איני וחג,או בפסח נוהגים בעצרת שנוהגיםשכל

~ 
 נוהנים ויה , ה"ה

 פיסקא'ן סייק בעצרת, נוהגי ושבעה ו%ו%כ סוכהבעצרת,ואין

 אף ומניי( , %הדיוט ימים שכעת %ך תעשההמונותיזג
 "היך ייי  ימים שבעת הסוכות חג יד  תימור%נכוה

 סעית סוכה עושה שאתה ומן נף %ך תעשה נאמר ימה כןאס
 ז ישנה לסוכה לך'פרט תעשה ףגבוה, nwlvi: אתה כאייועליך

 ע4 וסיכך הקיסוס ואת הנפן את עליה הדלה אומר אתהמיכן
 חוכתו ידי יוצא אדם שאין כשם אומר אליעזר רבי , פסולהגבן
 ידי יוצא ארם אין כך חכרו ש% כלולבו חנ של הראשון טוביום

 חג שנאמר תכירו ש% בסוכתו חנ ש% הראשון טוב ביוםחובתו
 שו 'וצא אינו תכירו ש% בחייכו אום וחכם" 4ך ;rnwvnהסכות.

 וענף תמרים כפות הרר עז פר' הראשון כיום יכסושלחתם

 בסוכתו הוא יוצ" אכף ' ואחר  אחר יני נחי וערבי  עבותעי
 ישבן ישראל כל , בסוכות ישכו בישר האזרה כל שנ חצירושל

 זח עשה מיאכח עונת שאיז וחג אתפסח שמעון ר ' אחתבסוכה
 ומיקביך מנרנך כאספך ישר" עי הכתוכ I~DnW מימדביבך אחד יוס אא אינה מיאכה עונת שהיא וזהשמונה,עץרתשבעה
 ירקות יצאו שעברה שנה מי עי  שנריייס מיוחרין ויקב  גושמה
 הג%ויי,יעקיבא %יוסי רבדי שעברה שבה  עירי גריייםשאין
 5פומתעשרים מים כ% ע4 שגדילים מיותרים ויקכ נורןאימה
 יפיכך מיס כי ע5 גדילים שאין ירקות יצאו י שענוההשנח
 פיסקא, סליק ן לשנההבאהמתעשר

 יצאועופות  במישחנינהבאהםהםתיגחגך, יכמבחי בעיפי  יייי"ף שמחות בכימיבי  בווושסתת
 ואמתך ועכדך וכתך מהם,אתהוכנך חניגתבאה שאיןומנהות
 , פיסקא סייק , קודפ חרוב חביב , בשעריך אשרוהלה

 ולהין ין יבחר אשר גמקוס שהיד 4" קךיגימיפשבעת
 שכעת תל מה ליי ימים שבעת הסוכו חנ אוהוא

 נא למה כ1 אם , לראשון תשלומי הרני סגי מלמד 4יימים
 נמין בו יכוה "היך, "  יברבך כי בישבעה, תשולמי ימישבעת
 לרכות ' 'nbW אך והיית ' יריך מעשה וככף תבואתך נכ%ת%

 שוב 'וס אף  סרבה aaw~ יכול ףשמחוה הראשון טוכליף"וס
 חובתם 'רי ישראייוצחים אמרו מינןהאחרון%שםןחהתיאך'

 ן פיסקא סייס ייאך' ובסגחות געינו  ינויחף וכלרבוינגודי
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קעושופטיםקעה
 ' בשנ"פעמיםשישן

 א"
 הוכש וכן ומנים א4א פעמים

 כדרך רלים,יראה, פעמי עני רגליאולתרמסנה
 כ4 , הנשים את להוציא , וכורך ' וייאות בא כך יראותשבא
 שאינו כל קטן זהו אי אמרו ט'נ( הקטנים, את להניאזכורך,

 הכית 5הר לירושלם ולע14ת אביו ש4 כת'פו ע4 לרכוביכוי
 שאינו כ4 אומרים היףף ובית ' וכורך שנאמר שמא' ביתובר'
 שנאמר הכית להר לירושים ויעלות אביו ס% בירו יאחוזיבול
 עסק,י מכי אני פונה כן עושה אתה אס ,ו"היך פני אתרנלו,
 הסוכות, וכחג השבועות וכחג המעות כחג , כך "א עוסקואיני

 כדבר שבו הסוכות חג לזמר תלמוד אק אומר שמואלרבי
 שאינו ט5מד הסוכות חג יוכר תלמוד מה אינשהכתוב
 יו פנו יראה 5א , השנה רכיי כ4 שיעכרו עד תאחר בכ5קובר
 אומרים שמאי בית שיעור נתנו וחכמים ' היבדקה ט( 'ריקם
 , כברכת ירו כמתנת כסף,איש שתי ושמחה כסף מעההראייה

 מכי"ח מועטים ונכסים מרובים אוכיים 15 שיש מי אמרומיכן
D'Uוננסים מעטים אנכיים , מועטות ועלות מרובים 
 מערס אמרו זה על פועט וזה וזה מרוכנת עויות מביאמרונים
 ועסקא, סליקא%היךאשרנת(לךן י~ כברכת ידו ככתנת איש , סרוגים וזה וזה , כסף ושתיכסף

 שופטיםפרשת
 ומניין , 4ך תתן שופטיםיוםבג"יל:(::ושומטים

 ן לך תתן שוטרים לומר תלמוד ישראף לכ4 שוטריםטממנום

 %ו תימוד כולס נכי ע4 אחד שמכנים מניין אומר יהורהרבי
 בר שממניס ומניין לפניכם הליס והשוטרים ואומר י %ךתתן
 שמסנים ומניי( , שעריך בכ4 יישופטים תיטור ועיר עיר ף4כ

 , לשעריך ושוטרים לומר תרבוד ועיר עיר לכלשוטייס
ItUQ1 יכף רין ביתשכמנן Da'~ ישבטיך" ושופטים %ו תימוי ושכס 

 יוכמושוטרים תימור ושבט DaW לכי שוטרים שממביםזמנ";
 מצוח leac~l לשבטיך אומר גמליאף כן itvaw רב( '%שבטיך

 בע4 העם, את ושפטו שבטו, רןאת %היות ושבט שנט4כי
 נא" כבר והלא הדיינים מינוי צרק,זהנורחס,משפט

 תטה לא
 5א , הדיינים סינו' זה $1%i משפט יומר תימור מהמשפט
 ו4א קרובי, פיוני איש באה פיקחי תאלאיש סלא שפט מהטה
 51א , עני פיוני איש עשיר פיני איש תאמר פניס,שיאהכיר
 הזכאי את ולחייב החייב את ףזכות 14מר צריך ואין שוחר,תקח
 השזהר כי , החיוג את ולח"ב הזכאי את סוכות אפילואלא
 צדיקי, דברי טפשו'ויס5ף למעיני צריך הכמיס,ואין עינייעור
 טהור ע5 האופר יעור, השוחד כי ן רשעים עיני ףומר עריךואין
 סותר אסור צדיקוהאונלע% יברי 'l~sot1 טהור' טמא ועףטמא
 ויסלף חכמים עיני יעור השוחד כי אהר דבר , אסור מזתרועל
 צרק שיורוהו עו עור עוימו ידי יתגרש אי( , צריקיסדברי

 שידע עד עולמו ידי יוצא אין צדיקים, רבוי ויסיףבהוראתו,
 פנק תכיר ולא , בממון משפט תטה אהר4א דכר מדבר,מה

 מחזירין אין זכאי דין מבית ייוצא מנין תרדוף צדק צדק ,בדי(
 מניין חייב יצ~ש ' תררוף צדק ציק לומר תימוי יהובותאותו

 אחר דבו , תררוף צרק צדק שנאמר לזכות אותושמחזירים
 ש4 דינו בית אחר , שיפה דין כ"ת אחר ה5ך תררוף צרקצרק
 תחיה ףמען רבין'עור' שף רשו כעקרבית יראיי בו יוענןרבו

 ישרש את להחיות כדי הדיינים שמנוי מלמד הארז אתהרשתה
 ן פיסקא סליק , גהרנ להפילם ושלא אדמתם, ע%ולהושיבם

 אסירת הנוטע שכף ם5בד עז כף אשירה 5ךתטע
 בית I"a1a1 אילן לנוטע ומניי( תעשה, ב4אעובר

 אצ4 ' עז כ4 %ומר תלמוד תעשה כיא עוכר שהוא הכיתבהר
 אכסרררש a'w7p: שאין מנין אוסר אליעזר איהיך'רבי יימזכת
 אשד אומר כשהוא , יוא5היך מזבח אצל ףומר תימורבעזרה

 ן פיסקא מייק לרבותכמה'תעשהלך

 אק4יא45ש שנא'וא4היך אשר טצכיץתק'םידלא
 ומרז הוא ודין מנ"ן זרחה ועמדה אשירותמצבה

 זרה ועגודוק אשירה ' ננום ל שנואדץ לאכות שאהובהמצכרץ
 ' NpotaI' ס"ק %בנו' שנואה שתהא דין אינו יאכות'ששנואה
 יכוי אומו יהודהד רבי , ושה שור איומך 5" תיבתלא
)

 ףוכר תימוד תעשה, ג5א עובר יהא כדרום השוחט
 עוכר כום ע4 מום בו יהיה אשר ושה שור אלהיך ליי תזבחלא
 עובר כדוום הסאת השוחט אף אומריכ a'aln1 ן תעשתבלא
 פכח יחטאת עויה יזה זה קדשים הכקדים יכנף תעשה'ג4א
 4ו5א תלמוד תעשה כיא עובר יהיה יתמידים מוספילתמיר
 תוסף %א ' ויצהרך תירושך דגנך מעשר בשעריך לאכולתוכל
 'היהבומוםעףא'%ועוברבעשה ושהאשראיה'דשור ליי תזבח %א , אלהיך ין אשר שעריך כאחד הפסח אתלזבוח

 אין מום' כו 'היה אשר תעשה' כלא עובר זה ל זה קרשיםמקדי ואי
 אש ממע' מום בע4 נויד מום בעי ונעשה תם שנויד "א5'

 יכלת וכעף גרב בעף מנין ' רע ובר כ% יומר תימורמטן
 51זקן יחוצרץ מנ'( ' רע דבר כ4 יומר תלמוד חורתובעף

 יקרשיס ומנין ' רע לבר כ4 ושה שור 14מר תיסוךולמזוהם
 ומוקצה ונרבע ירובע ומנ'( ברבר שתלו' דכר כ% 014תימוד תעשרו כקא עוכר שהוא יגקומם וחוץ יומנם חוזטשחט(
 יהושע 4 , תועבת כי לומר תימזד דופן ויוצא )Inatls1וכיאים ומחיר לאתנן מניין הוא, יוא4היך תוענת ףומר תימורונעבד
 4פו אומר שמעון רבי ' תועיבה הולד ואין תועבה היאאוסר
 כארם אף יכ41 ' גכהמה פס41ם שהם ונרבע גרוכעץמצינו
 ן פיסקא סליק ן בזובח דברתי ולא דברתי, בזבח הואתל

 a'3w D'1pI פי ע% 'ISnS שנאמר מכף4 געד'םימצאני
 שכ5 אב בניין וה דגר יקום ערים שישה פיאועף

 * מדבר הכתוב ערים וכשלשה עדים בשנים שנאמ'ימצאמקום
 והוצצ,ת שנאמר יפי ףומ תימוד מה , שעריך באחת ,בקרבך
 שער אני שומע , עשו אשר האשהההיא את או מאישההואאת

 שעייך שעיל יימי י47מיך כי שנייתי שער י5א כי:נמצ"
 בו שבטצאו שער כאן האמור שעריך אף , בו שנייונושער
 אף 'כו4 נס"ף atnllnv שמשנו 4פ' ' בו שניוונו שערזרא

 באביים וסקלתם האשה את או האיש את %ו תישורהסריחש'
 אחר ער פי ע4 5א הניחת עיר עושים ן שאי שמצינוומתו'4פי

 אשדם או איש ףוסר תלמוד ' פטור 'הו 'כ% הגשה פי ע%14א
 חמשדץ קרה , בריתו לעכור אלהיך '" כעינ' הרע יעשהגשר
 המקרא אחר כבר י עע% 'yplsa'",SIW' 'ירומ'וזועוהיוץגוווז
 ממרא* מכעיס, מנצ.ץ, כרות וסיפר רע, שמות, חמשוש לוקרא

 א5א 4י אין השם את מח45 הארש את מטמאים רכריסוחמשה
 אחרו* איהים ויעכור וייך יומר תימור פניין עובר ב5ברוה

 או וישמש  יהמ וישחחו 14מר תימוד 4סשתחודץ אףומניין
 אוליעוכדם כשהוא י ציויתי 5א השמיאשך צכא כף או%יוח
 אומר הגיי4י עסי ובי , המשחף אתלהנש

 פכ~
 גשר שנאץ
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