
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
חלק www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



מהקעתשופטיםקעו
 תלמוד %אומות שחיקם העמי"נוף %נ5 אותך איהיך "4
 איעזר אומר יוסי רכי , יהם חלק ולא ידעום %א אלהיםויומר
 דברת" ויא שוית"בתורהן %א אשר , רכרים שישה אומרבני

 נבי עי בנו אדם סיקריכ 5כ,, ע5 עלתה הדנרות'ולאבעשרת
 לגו ע% עלתכם ו5א צויתי %א אשר אומרים אחרים ,המזבח
 ן פיסקא סליק המזבהז נכי ע% גתו את אדםשהקריב

 ייישת "ים הי" ילהלו ה'טכ ישתות זשמעת%דוהוגר
 ז שוה %גזירה היטב היטב היסב ושאלתוחקרת

 , חקירות אלתו %י אין חקירות בשבע אותו שבורקיםמימד

 סופינו ן הדכה ננון אמת והנה לנמר תלמוד מנייןבדיקות
 אין אומר; שנים ואפייו יורע איני אחר אסר גדיקות,לרבות
 כזמן נריקות ואחד חקירות אחד , קיימת עידותס יודעיםאנו

 בישיאיאיןייאל*ש '  זהאתוהערותםבטיירץשטכחשים
 את והתאא יומר תישור בשיין ועבדים ונשים גריםישראף
 הא הרע הרבר את עשו אשר ההיקי  האשה את או ההואהאיש

 ת4  בו שסצאובוושערשנרונו שער אני שומע 'אישעריך
  להלן  ונאמר שעויך כאן נאמר שוה לנזירה  מעריךשעריך,
 שער ולא בו שנמצאו שער להלן האמור שעריך מהשעריך

 שער שערשנמצאובוויח כאן האמור ארהג'ערשנידונובו
 לא ההיא י מוטעה  ויא שונג ולא אנוס  ולא ההוא 'שנרונובו
  באבני,יבויבאבנים מוטעת'וסק5תס ולא שוגגת ויאאנוסה
 תימור אחת יכו%באבן באבן אי באבן יומר  הימורמרובות
 ימות גראשונרש מת לא מעתות אמור , באבניםףימר

 ' פיסקא סמק 'בשגירה
 מת ףי אין ' המת יומת ערים סףשה או ערים שנים פי1וף
 תימור הסומתיס  שאר %רבות מניין ביבר הוה נסררן

 ממין ' המת  יומת ערים סישרש או ערים שנים עיפי4מר
 ומניין אחד' ער פי ע% יומת יומר תימור חובה ער יימדש5א
 קד פי יומתעל 5א יומר תלמוד חובה עמיו תלבלר ימרש5א
 ן פ'כקא p'~o 'אחד

 העט כ4 %המיתוויד כראשונרז בו תהינההעדים1ך
 לא שאם וטפין להמיתו כעדים מצוה /גאחרונה

 העם כ% ויד ףומר תלמוד ארם כ% ביד שימות עדים בידמת
 הרעות רמושנה גער , סקרנך הרע וכערת ןבאחרונה
 , פיסקא סליק 'מישראל

 זוזךצה' ממך' סדבר' הכתוב שכמופלא יפיא'מימדני
 כין ' לדם רם בין ' התן זה ' למשפט ' היכה זודכר'

 ממתות דיני כין ' לדין דק בין ' 'וקרת %רם זיבה %דם נדהדם

 לנגעי אדם נגעי נין 4נגע' ננע בין מכות' ףרעי נפשות5דינ'
 השקאת זו ריבות' ' והקדישות וחרמי ערכים א'1% דכר' 'בת'ס
 שכחה לקט זה מצורע'כשעריך' וטהרת הענלה ועריפתסוטה
 כתי  שלשה אמרו מיכאן ' דין בנית וקמת,מיד,וקטת, ןופיאת
 הכות הו פתח עף אחר שם היושינין

 ואח'עי
 ואחר העזרה פתח

 אמרו שמעו אם ' הכית הר ש% 4זה באין ן הגזית %שכתע4
 ואם להם  אמרו שמעו אם חכיריי למדו וכך למדתי כך '5הם
 חביריי דרשו וכך דרשתי כך ואומר העזרה בפתח כאילנה5או
 לאו ואם %הפ אמרו שמעו אם הביריי למרו וכך למדתינך

 תורה שמשם הגזית שבלשכת הנד51 דין tn'aSאי%וואי%ובא;
 בו' יבחרייא%היך אשר המקום כ5 שנאמר 'שראל ףכ%יוצאה
 ובית הארצות מכ% נכורה ישראל שארז מלמד וע5ית'וקסת

 Np~ta, סליקהםקדשגכוהמכלארזישרא5'

 יבה(פשת י auSII~ בהניס  בושיש 8 בא,ן ' הכהניסה%ו'ס א5 ' שביבנאל דין חית ףרבותיידוי*

 עיפישאין ויבוואיהשופט,אף  יהחפסויתימור בוואסאין
 יוסי אמריכי אשריה,הבימיםההס, , כשר קוים כהניסבו

 נכצ שיא שופט אצי הויך שארם רעתך עי תעיההניידוותי
 ונתרחק קרוב הימוהיה באוהן ומחווק כשר שהוא שופטאיא ההם כימי יהיה אשר השופט אל יומר תישור מה איאנימיו
 הראשונים שהימים היו מה האמר אל אזמר הו*פ וכן ,בשר
 והמדו ודרשת ' זה את מאית מחכמה לא כי מאיה טוביםהיו
 ז פיסקא מייק ' משפט וקדוק, איו ' המשפט דבר את5ך

 דין בית הוראת ע% , %ך יגירו אשר הדכר פ'ע%ועשית
 , מיתדה ושיביס שכירושלםהגלול

rtts1 חייכיס 
 יורוך אשר התורה מי ע% ' שכיבנה דין בית הוראת ע%מיתח
 סופרו דברי עי מיתה חתכים ואין כיתה חאגים תורה דבריע%
 מן תסור עשה'יא מצות זו  תעשה לל שמרו  אשר המשפטועל

 שהודש ימין ועל ימין שהוא שמאל ל בעיניךמראים אפיי ושמאל,  ,קמין תעשה לא מצחו וו יך יגירו אשרהתורה
 , Npota' סליק , %הסשמע שמאי

 " מורה צין בית מפי ~paw ויא ' כגרון 'עשתאשרד1ץאיס
 עף חייב ואינל הייכ הוא מעשוש על יעשהאשר

 * השוגג עי חייב ואינו  חייב הו"ר הזרח עי / כזדון 'הוראכם
 העומר שומע,איהכהן ספי שומע הכהן'ויא  אי ~ip7QW)עתי

 'שב אס הא מעומד' איא כשר עיית שאס הכתוב4שרת'מג'ד
 פו על אף שאמרנו זהו , השופט א% או , פסולה עכורתוועמד
 האמורוץ טיחה  סתם האיש'  וסת , כשר ולוים כהנים בושאין
 וכערת , מוטעה ויא שוגנ ולא אנוס %א , ההוא , בחנקבתורה
 , np~'ai סליק כישראל, הרעה הששה מיטראל,כערהרע,

 שנשכרה בעניין האמורה מצוה עשה , הארז ותביאכי
 ן בוכותרץ ' לך נותן איהיך  אשריי , לארזתיכנס

 ע4ש אטימה ואמרת שתירשתשבי בשכר בה' ויטבתהוירשתם
 שנא' מרבר הוא יסרא%  בגנאי הפסוק  אומר רבינהוראי ,שיך

 רבו אמר , עליהם ממיך מאסו כיאותי מאסו אותך יאגי
 שנאמר מלך %הם ישאו% התורה מן היא מצוה והלאיהודהד
 נענשו וימה ' כו  איהיך יי יבחר אשר מלך עליך תשיםשוס
 ע% שהקריסו יפי  שמואלבימי

  ידם'ככי
 ז סביבותינו הגוואשר

 עגודרש %העכ'דם א4א מלך להם בקשו %א אומר כהוראירכי
 פיסקא, p'~D"נינווניחסאתמיחמתיבו, ויצפר מיכנו  ושפטנו הגוים ככ5 אנחנו נם והיינו שנאמרזרה

 יו"היך יבחר אשר מלכה ולא מלך תחתיו,אהר מנ" כי'מת  'ו"ה'ד יי"י מהיאפי ע,וחשיםשט
 ן אחהמ ויא  אחיך, ףארץ, מחוצה מקרב,%1א נביא, פי על 'בו

 ומח  מיך עייך תשים שום באמר נבר והיא מיך' עליךחשים
 מיכן ,  עייך  אימהו שתהסס מ* עייך atwn  יומרתימור
 ואין בסאו' ע% יושבים ואין , סוסו עף רוכבים  אין מ4ךאמרו

 מסתפח כשהוא  ערום'ויא אותו רואי  בשרכיטויואיןטשתמשי
 מצות זו , מ"ך עייך תשים שוס אחר דבר , המרחל בבית%1א

 ן  ונסצ"זלאתעשוש  אישננרי לתתעייו הוכ% %אעשה,

 %א אשר  עיהציבור, פרנס  ממניס אין  אמרו מיבן ,  בכריאיש
 שיהו עד כונה היה זה  %פסוק מגיע אנריפס כשהיהאחיךהואי
 אגריפס תירא ישניא% כף  יו  אומרים והיו דומעהז שניוגלגלי

 פיסקא, סייקאחיבואתהאחיבואתהן
 אכף מרבה יוג'ין יו'  ירבה יא לומר תימור  יפרשיוי ו4%ש לטרככתנ  'רכה %א ינו% . ' D~D7D %ו ירבועיארם
 הרבות למען נאמר  4מה אסכן ימרבבתוויפרשיו' הואמרבה
 הוסע כד" כטל והוא אחד סוס אפיל) מגאן פטלים סוס'םסוס
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קפשופטיםקעט
 סוסים 14 'ובה 5א וק יומר תימוך יפצלים העם אחשיחויר
 כרותה שהגרית מצוה ומה והומר ק% דברים והיא , ישובוקא
 כרותה הברית שאין ארצות שאר / ישם מחזירתם עטרהעליה
 ן פיסקא סי'ק ן וכמה נסה אחת ע4 ,עליה

 לאיקור שנא לגו את יהומסירות שיא וכלכד %זהוא ל~מיב" 'הידה יב' ' עשיה שמזנה ע% נש'ס %'ירבהלא
 %א לבו את מסירה והיא אחת אפילו אמר שמעון רכי 'לבבו
 / כאכיגיף אפילו נשים לו ירכה %א נאמר למה כן אס 'ישאנה

 תף 5אפסכיא לית( אפילו יכה ' נסגד לו ירכה 4א וזהבוכסף
 שיתן כדי הוא מרברץ אכל מרבו-ץ אינו לו י 4ו 'רכה5א

 ' פ'סקא סלק4אפסנ'ות'
 הוא עושרם אס ' ממיכתו נסא ע%כשנתווךץרץ

 עיכסתם שיישב הורש כדיי כעניין האמורכ4
 לשמו ספר על הזאת התורה משנה את לו וכתב ,ממקנתו
 'האשלא

 נאותנשי
 , תורה משנה אלא לי אי( משנה ' אבותיו

 התורה דבת כ4 את לשמור יום תימור טניין תורה דבריונאר
 להשתנות, שעתירה olwQ תויה ימהנגמשנה כן אסהזאת'

 , כיבד תורה משנה אלא הקהף כיום קורים אין אומרואמרים

 המגיירץ ע% יכתכנה אלא נייר על ויא יוח ע% ולא טפרע%
 , פיסקא כיק , והיוים הכהנים מלפני כפר עימנאמר

 יוצא המין אמרו חי'1,מיכן ימי כ% בו וקרא עמוךך;ווץך;
 אצ%ו'מיסכ והוא ברין יושכ עמו, והוא%מיחסה

 מלמד ' אישו אתק ליראה 'ימד ה%ייות,%מען חייך ימיכ5 הימי הייו  'מי כיימיחייו' בו  עמווקרא שלוהיתה כנגדווהוא
N~lanWתרגום ' תרגום לירי משא מקיא , מקיא יידי מביא 
 ףירי מביא 'תימור תימור ~די מביא משנה משנה' ליריסכיא

 שמצינוששווץ יפי ' 'ראה לידי מכירם מעשה ,מעשוץ
 1% תימוד אחרים, כרכרים 1% ישוה תורה בדברי ימיךהריוט
 תורח ףדבר , החוקי ואתכ% הזאת התורה דברי כ% אתלטמור
 פורז מלך אמרו מכאן / אחרים ירכוים %ו שוה ואין 1%שוה

 "'ם י"':ן '..,י"ר". 11r11p'wויךייו'""'יו'יבן'"י
 סול מכלתי ' הקיש משב %1א ' מצחיי לכבלייםלבלתי

 ימין המשה מן יסור ושמא4,ש%א ישן המצוהמן
 מח הוא עושח אס ממלכתו, על ימים יאריך למען 'ושמאל
 ובניו' הוא , סמיכתו ע% שיארוימ'ם הזא כדי , כענייןסכתונ
 ' ובטו הוא % תחתיהם עומדים שכניהם 'שראל פרנס'יכ% סנ"ן י זהכ4בד ליאלא כנועימדתהתיוואי( הואמת'תאם
 חנינ* ר ' תחתי עומר כנו 'שרש בקוב שהם כ% ' 'שרךבקרב
 גם %ך נתתי שאלת לא אשר גם אומר הוא הר' אומר גמלאבן

 4'תן בתורסה התנית' שירש מה על %ך נתת' ככור גסעושר
 נן אם אתן%ךאי4ן התניתי%א עלמהש44ש %ך נתתי5ך

ntwv, דוד הלך כאשר כחוקותיי ת4ך אם ואחה אזטר הוא וכן 
 אשר ככ5 לעשות וכיושר יבב כתוםרכיך

 שויצרי
 חוקיו

 פיסקא, סליקומטפטייתשמור'

 שג מכ4% ונח%ה' חש לוו שבט יכהניהיווכי'היהלא
 נקיתי ן aatDn אג %י אין א5היד יו DW3ושרת

 כיזה, זו חלק ' חלק , 5וו שבט כל %ומר תימור מניןמומים

 י עסקא "גדק ' ,אכמן ונהיתו יומר תימיר ממיןהנבוף

דנח"
 ' אה'1 בקרכ %ך 'היה %א ' riw~w נחיתזו
 לף רכס כאשר נתלתו הוא יי , המשרה נחלת11

 ן פיסקאסליק ן נפט מהלתניר

 ימ5 כריינין יוראות שהמתנות מלמד הכהנןמשפטך1ך;
 ומח הו~פ ודין השתנוח חייבים יהיו Qnalpn' כ%אף

 קושים ' בסתניה ""מס p1W1 בחזרו וחינים rJwmח41ין
 לו תלמוד במתנות חייבים שיהו ן די אינו ושוק כחזהסחייביס

 מאת אחרו,51א מאת העסוויא הכהנים,מאת משפט יהיהוזה
 זובחי טסת , לטריפה פרט הזבח זובחי מאת , הכהניםאחיו
 שנתנייע נר אמרו' מוכן , גיבר זביחה בשעת וא %י איןהוכח
 חצבן משנתנייר פטור נהגייר שיא ער נשחטת פרה לווהייתה

 שהי אם שור a.s ' דו"חה עליו מיבירו וףמוצי"פ פטורספק
 ז יארז כחוצה נין בארז כין שה אס שור אם , כיאיםףרבות

 בראשית טצ'2ו הנז'מה ביאפית וחייב כאן חייב הוא דיןוהקא
 זבחוצה בארז נוהנות מתנות אף יארז ובהלצה כארש נוהגהגו
 ראשיפ'כח בתרום;ת, וחייב כאן חייב זל לררך גלך או ,יארז
 חייב איט ,nlana אף כארז א%~ש ח"ב יאנו ראשיתהרומת
 הייי שאין דבר דנים דומה לכי נראה , כארץ אינשקייהם
 חוכיה יא% , ומקודש בארץ תלוי שאין ברבר , ומקורשכארץ
 לדרך כלך או י ומקודש בארז תלויה שהיא ראשיגהתמת

 ראשיתהנז 'וניח וא כבועט כין כמרוכה כין שנוהג דבר דנים זו'
 כין שה אס שור אם תיסוולומר ' נמרוכה איאסאינונוהג

 זרוע הזרוע, עצמו' 5כהן,%כהן ונתן , %ארז כחוצה כיןבארז
 יהורה ר כמשמעו, והקבה , רוזהתו( לפי זה , חיש וי ' ימיןסף

 הוא וכן היד תחת זווע יו נתן אום היו רשומות דורשיאומר
 א תחת היחיים ן בידו רוטח ויקח העדות מתוך ויקםאומר
 החשת קיכה'תחת ' ויפף% פינחס ויעמר אומר הוא ובןחפי4ה
 ן פיסקא סליק קוכתה,א4

 תורמים שאין מלמד , מצהריך ת'רושךיננךראשית

 וכנים בשנ' מצינו מה ' המ:גחד מן איאאיחז1
 תוומיס אין מינים שט בך זה עי מזה תווסים איןשבא'1%
 פרפ הק ראשית השטף, ראשית 51א הגז וואשית זה, עףסוה

 %1א עאנך, ' לארז כחוצה בין בארץ בי! הגזלסריפה,ראשית
 מראשית פטור נכרי שי צאן גז הלוקף אמרו אחרים'מ'כןס%
 מיש י מתנה נדי %ו שיהיה ן %ו תתן שנאמר הייכהייקח ואם4א1 , המהכרחיים / גזצאטש%חכירואםשייר ,רגז
 חמש משקי 4ע נותן כמהאמרו

~'piD 
 עשר שהם טהווה

 תתן שנאמר ' קטן בנד ממנו ףעשות כא' מיוכן 'בביול
 כראשית חייג תהיה יו יהיו צאן מתנה,וגמה כדי נו שיהא15,
 ונדכא גיוס והיה שנאמר וחילות שתי אומרים שמאי ביתהט
 dwawI חמש אומרים הו%% ובהן צאן ושתי כקר עגלת אישיחיה
 צאנך שתים, ומז ראשית אשמר עקיבא רני עשויות' צאןוחמש
 ס%יקפיסקאן תתןלו,הריחםש*ארנען
 שאץ הכתוב מנקו , שבטיך מכ4 אלהיך יז בחרגוינו

 עתודתו וסגות ישב ואם מעומד וא בו כשרשירות
 ra1N ובין בארץ גע י הימים כ% ltaa1 יצא ן1ס%1רץ
 פיסקא, סליקףארזן

 ן מרבע הכתוב וראי לוי בבן יכוף ' הוא ה%"ישאיכי

 שעריהפ נטת משיא שערעיי תאחר יומרתלמוד
 ושרת. י אהד גמקוס שעריהם שנטלו לויס יצאו , אחדבמקום

 ישראל מכף , ישירות ראוים שאינן %וים ;wYtבראויישירות
 ן נפש אות בכ% ובא ' מוששתיכס מקומות נכל גרשםאשר

 שלחוכא ש4ו כמשמר כתו את ונושא כא (rrn אומר אתהמנין
 נקרבגהז שוים המשמרות כ4 שמר אתה מיכן נפשו אותגב%
 הסקופ א4 נפשו אות בכל ובא ~taw הרנף טהרת הזקיק.הוגף
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סוקפבשופטיםקפא
 כשעה ' שעריך מאחד יום ת%מוד 5עו%ם יכוץ יי, יבחראשר

 ן פיסקא מייק , רג4ם בשיש אחר כשער נכנסיםשישראף

 תכירו גני על או נחמה גבי על או מגלי גנו עליושב טס" עיי אמת מיכו הד'צפה גב' ל '"?4ה'1' כשםושרת
 הרגיים באיסורי שוין  המשמרות כ% אומר  אתוץ ממקפסוע

 כחיק ףאכייה ח5ק יאכ5ו' כחףק חףק %% הפנים 4חסוכחיקוק
 5עכודה חיק5עכודה'

 כוו"
 המשמרות כ5 יחס 5אכ'5ה'יכו5

 מחמת שף4פ הבאים הרגף בקיבנותזכוין
 הוגי

 5בר 5%
 כשבתי אם 4זרץ זה האכות מכרו מוש האבות עי יממכויו

 שמקא( מייק , בשכתךואתה

 בענין האמזררה מצוה עשרץ , הארץ א5 באאתהני
 ן 4ך נותן אלהיך % אשר ' לארץ תכנסשכשכרו-ץ

 אתה אי יכוי ההם  הגויס כתועגות לעשות  תלמד יאגשכרך,
 אתרע יעשותאי ~niwp, ת%סודיומר ולהורותיכו%%הב,ן

 , פיסקא סליק , מהזרות להכין לסר אתה אבףלמר

 ' כאש כנוובתו מעכיר ' דין בית ההזהיר ' כךימצ"5א
 בתתו תל מנין בתו וכן כנו בן כנווכתו אי4פ 4יאין

 כמוףך 51ה5ן כאש כאן אומר אני ועדיין , למולךמזרעו
 להין האטור ואת להלן כאן האמור ייתן אומר אתרסמנין
 העכרנה מה שורע לגזירה העכררז העכררק נאמר ,כאן

 העכרה ומה / WNai כאן האמורה העכרה אף כחש כאןהאמורה
 נמצאת '  ימולך כאן האמורה העברה אף לתויך כקןהאמורה
 שני שיאמרו ער ' כאשולמויך ויעביר שימסור אומראתרז
 , מעט ואחר מרובה' אחר קוסס' , שמענו 4א לאו ואםכתובים
 האוחז ורה קוסם איזהו , וקסם קסם כל ע% לחייב ,קנביס
 נעצו אומרעמי הוא וכן ' אלך לא אם א5ך אם לאמרבנקל)
 מעביר יא / כימינוומשסאיו שועי  יא / 5י יניד ומקלוישאל

 אהב כן טמנתם ומעמיר  הבועיארמית הוא זה ש באבנוובתו
 שמענו עונשלמקום

 אזהי
 מעביר נך ימצא לא %ל שמענו %א

 ברית עמה וכורת יעז טעכירבנוובתו שהוא זה באש  ובתוננו
 , מעוגן ' בתריו בין ויעכרו לשבים העגיאשרכרתומבאמר

 אילו או% עקיבא י , העין ע% המעניר זה אומר ישמעאלרבי
 אייו  כגון דה3'מם אוחזי אילו אומתם וחכמים ' העתיםנותני

 קטנות עקירות יפות להיות שביעיות ערג רטוריהאוסרים
 נפלוש האימר כגון מנחש איזהו י ומנחש י רעותלהיות
 י משמאיי  ושוער( םיב"נ'  נחיה ' מירי מקלי נפלוש  :Iveaפתו
 ראש שהרי איתתחייבו  והאוגל לפני, הררך את ונבוופסק
 העושה ומכשרי י ומוצאישנ'היא שבת, ערב שהר' הוא,אויש
 רבי משוס אוסר עקיב"ש רבי , רירנים את rnl.sn ויאמעשה
 לוקט  ואחד  .וקטפשור אחר קישואים מיקטיס שניסיהושוע
 iSpD'bI' סדיק , פטור  העינים האוחו הייכ מעשה העושה ,חייב

 ן "עקיכ את "זכי 7""י הנחש "זכי ""דחני'לשובר

 / ירותני , משהיו המדבר שתזם זה , א"כושואל

 כסקילה, עצמם הס ן בפיוהמדבר
 והנשאי

 , כאזהרתה בהם

 או[ידורש
~wan 

 הנשאר( וייהר  בזכורו המעלוה אהב /

 סעדיה ' 4נשאיבגויגואו בזכורו  מעיה בין מוץ 'גגו"גיתו
 ואין נררכו  מעוה איןגוכורו

~Nwa  
 נשאי  בשבת

  בגיגיתו

 , נ:נ"קוי,.י::,%הנויי
,htpDtap'Se 

 , מפניך םורישאותם אלהיך יי האיההתועבות ןהי
 איה עושה כי חי כוים עי שיעבור ער חייב יהיה5א יבוי
 אותם איהירמוריש 'י האדח ובגא(ההועגות ' מהםייאחת אפיקי

 a'Wpah1 גי ע%  כנענים שהחהרו  סיידר סטיון יר ,ספניך

 כשהיוץ אותו שמזהירים ער האדם את עונשים שאיןהאייו
 שמדבק מי אס מה עיונו אומ'חבף היה זה .ק לפס מניע%"עזר
 הודש דין כשכינה והמדבק ' עלו שורה טומאה רוחכטומאה
 ה'1 עוונות'כס אס כ' נרם ום' ' הקודש דוץ עליושתשרנה
 ז אלהיך י% עם  תמיטתהיה ' א5היכס ביטכ0וכי(מכדיהם

 לפניך ותציבני בי  תמכת  בתומי ואני , וחנני פרניאיך בחוטי ואני  אמר רור וכן , איהיך יי Dp  חיקך תםבשאתה
 , פיסקא סליק ,לעולס

 מצורץ עשה , אותם יורש אתה אשר האלה"גפםכי
 א5 , אותם יורש אתרה שכשכרה כענייןהאמורה

 נתנת 5ך יואיהיך, 5ך נחן כן 5א ת15אתה יי, איןישאי41 במרץ יש יהס תאמר שמלש ' ישמעו קוסמים ואףמעוננים
 פ'סקא, סליק ככטו5ה, ומתעמק תורה דברי מניחואתה

 51א מקרבך 5ךיי'איהיך, כמשייקים מאחיך מקינךנביא
 וירש לך יקים , מאחרים ויא מאחיך ן יארשכחוצה

 מצות מכר( עכורע4אחת %ך אומראייותשמעון,אפייו י גזים מנהג בנוהג ' נחתיך יגויס נביא מק,יס אני ומה ,גוים
 ן לו שמע טערץ הכרמרייפי כפר כאליהו בתוררץהאמורות

 ן פיסקאסייק

 כזוזכן , איי'דבחירבאשישאיתמעס"ככ5

-
 ישמוע אוסיף א ו רכתי נביאיםשעמדולהם

  לדעת כזזנו היטיכואשרדכרו' זיאמרייאל' , איהי יי קולאת
 ' נביאי דהם שעמרו זכו יראה שבשכר יסדת הא אקים'נביא
 '1Dp ברבר חיני אבי ביון  אני בפיו רבר' ' כפיו דכויונתתי

 אשר כף את '  התורגמן  את הקשיב  א,הם'שיאהנביאוורבר בפי ניתנת הקורש רוח היאך יורע היו ואייך מיכן בפניםפני
 , פיסקא סייק ' אחרון rflln.1 ועי ראשון  עיו"אשוןאצתנו,
 מיתתן שכשדץ , דברי אל ip~wt 4א אשר האישדמעה

 ע5 שעתד ונכותו ' מיכה ש5 ויחבירו הנבוא דבת ע%והמותר אמיתי בן כיוננה נבואתו הכובש , שמיםבירי
 כצדקיה שמע שיא טה המתנבא ' דין בכית מיתתו עצמודברי
 שומע שהירס עזור בן כחנניה 15 נאמר שיא ומה י כבענהבז

 ומו;נכא  והודך העליון נשוק מתנבא  והיה ירמיה כפידברים
 אמרתה כך ואומר זרה עכודח בשם והסתנכא , התהתוןבשוק
 ויטהר הטמרם את יטמא ההיכה את ניון אפיי1 זרהעבורה
 פיסקא, ס,ק / יו שזמעין אין הטהוראת

 טיתח  ומת,כסתם , כשמי יכי 5יכי 'ייי אשי "נכ'"אך
1' 

 אתם עתירים וכיתאמ'עריין , ווחנק בתורה תאםויה
 מכביה יי'יובאו בית כלי הנה אמר ירמיה הדבר נרע איכהףום
 מובאימבביימי ין בית הנהכיי אום  עתהמהרהיחנניהאתה
 רטרו אשר הדבר ואיזהו ין, כשם הכביא ~אשרירכראשסע
 חיב הוכש זדון עי רבכיא רברו בורון אומר שהודש וההמקום
  מלקמר  עצמך איתכבע  סטנה תגש יא  עףשבגה'ואינוחייב

 פיסקא, סףיק ע5יו'חוכה

 וישבת וירשתם  בזכותך' '  הגוים את איה'ד "יביית3ני
 אותם הרשת שנאמר מכיכם '  ובבתיהםגעריהס

 תימ) הבניין ע5 יהוסיף רשאי אתדר אי יכול , כארצםוישבת
 רוצחו שאתוק מקוס נכרן , וכבתיהם בעריהפ וישבתיומר

 , פיסקא סייק ' בנהולנות

 עיים '  ביבי יי" עיש '  עיייס יקא עייט 'עריםשלשן
 לאחרי'יבתורארצך ויא 3פריס'תבייילך,ולא

 תירשי ףרשתה,משתככוש 5ך נותן ילאיהיך אשר בספר'%1א
 ן ףתוכוץ שיהומטרשות סרטיאהו תכין ן הדרך 5ךתכין

)שקשת
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 דקפשופטים גקפ
  מבווזות יציל איא  מפקרות יהו ש5א , אוצך נט5 אתהקשת
 עכר  ירבות 1 יי'איהע. יבחייך אשר ' שבכרס  שורותבסתי
 5שי' מעיר טיה יהיה שיא רוצח, כ% שמה לנוס והיה ,הירדן

 ' פיסקאסליק
 יעיר מעיר שנויחה רוצח אמרו מיכן י הרוצח דברוזדץ

 4א נוא5ואינורודף וא% רודף :' ו5יא%~י
 ירום שנשכי מכיל ריבה, רוצת רתח ;ן מניי( נואף ויארודף

 את והכן הכן את האב הלב חמות %ו שיש מי איא5בכואיןלי
 ריברב רוצח רועח תל מניין הכן את והכן האכ את האב ,האב
 תהיוץ שם פענחם שלשדה שמה שמה שמה %ומר תימורמה

 51% תימור מה קבורתו, תהיה שס י מיתתו תהיה שםירידתו,
 רעהו , %אחרים פרט רעהו ' פעמים שישה רעהו רעהורעהו
 את יכה אשר שנ"מ רעהו הכתוב קראתו  בבר רעהו , יגרפרט
 1% שונא 4א והוא דעת בכלידעהו

 מתמוי
 שונא אם ש4שם'הא

 ע5 שישה, ש5שס שנום מתמו% שלשם, מחמל ' גולה אינולו
 , ס~קטסקא , כך ע5 דין בית לאמריהזהיר מצוך אנצ'בן

 י4ם"ק ייניק ישית יעי כ'עי'מה יעהו את'כיאלאשר
 ולמזיק לניזק רשות שהוא כי אף שםלהיכנס

 ףניזק רשות שאק הכ'ת כע4 של חצר 'צאת ' %שסייכנס
 חטיבת מה אומר שאוף אבא ' עצים יחטוב שס' ייכנסז%מז'ק
 והרב ננו את המכה האב 'צא ' רשות שהוא כ% אף רשותעצ'ם
 פירכא, סדיק ויןי בית ושףיח תףמירו אתחרורה
 'נתלח אים אתה  ייייגייו'טייווברכזה

 במצוי,מינן ומצא המתבקע העז מן יאומר , המבקע העזמן
 נויה יהיה ינוס,ש%א פטור,הוא זה הרי וקיבלה ראשו אתהיה הוציא* סירו אבן משיצאת אס אומר יעקכ כן אליעזר רביהיה
 ן ירדוף הדס נואף ביי מצוה הרס' גואף ירדוף לעיר'פןמוער

 אינו יו שונא אם הא יבכו' יחםכי
 נויה,מתמוי

 מצוך  אגני כן ע5 , שלשרה שלשם שניס תמו% אוסריהורה שי שףשם'זו
 ' פיסקא סליק ' כך ע5 דק בית%אמר'5הזהיר

 כעניין האמורה מצוח ןכוףרעשה את יה'ד יייירכבואם
 נשבע כאשר נכו4ך, את אלהיך יי' ירחיבסכשכרה

 אשר הארז ב% את %ך ונתן י אבות בוכות הכף '%אבותיך
 פיסקא, סידק אבא, בוכות הכי ' יאביתיךבשפע
 ףך'מינן יעשותההספת הואת  ביהמצוהתשמויאתט

 ' הירדן כעכר משדץ הפריש ערים שיש אומראחת
 עור עתירי לכ41ן ולעתיר ש%ש' עור הפרישו %ארזוכשבאו
 תשע'ר הר' ש5ש ועור שש הו' שלש עף שיש שיש'להפריש
 שלש ועוד תשע הס הר' שלש ועור שיש עי שיש אוםנהור"
 י%ש ועוי שיש על ש4ש אומר שאוף רבי ' עשרה שתיםהרי
 ז עשר חמשה הרי האיה עשרח' שת"ס הרי Iw~wni ע4 תשעחר'

 ע4'ו' וקם 15 5רעהווארב ש31א איש יהיה כי 'נחיה %ך נוונן איהיך " אשר איצך בקרב נקי ים'שפדולא
 ע5 ףעכור סופו לה אחת טצוה ע5 אדם עוכר אמרומ'כן
nvaפיסקא ס"ק ' חמורה ' 

 %ענוב סופו קלה מצוה ע% עבר נסיי'אם 4ילאהבת
 כמוך לרעך ואהבת עף ענר , חמורה מצוהעל

 5נך ו0'0 שפיכות ייני שבחש עד עמך אחיך וחי ע%יעכור וסופו תטור %א 1ע5 תקום %א ועי תשנא %א ע% יעכורסופו
 הכף נסדר טן כשוגג גין הנפש את אום'ההורג יהיה גרזומי י הית מיכן ' עליו וקם %ו וארב %רעהו שונא איש יהיח גינא

 ן משם אאם ומלואיס שו5ייס זין נות מלט יערימקדימים

 אהבו עירוויקהו  וקני ושיהו שנ ' מיתההרעהו שנתחייבמי
 את הערה והפזלו שבא פשרוהו, מיתה נתחייב שלא כף 'משם
 שלוהשיבנ , למשמו אותו מחזירים נ15ת שנתהייב מי יהרוצח
 שקו"טוכשנו  כסבור מקיט ישע  גויה רוצח  העדה'יאואותו
 אותו ומביאים  שומחים העיר  זקני סויר, קומט נך שוגגשקומט
 ביר מת לא מנין הדם נו" שירומת'כיד זקכי ושלחו טנמשם
 נו" בור אחזו ונתנו ת5 אדם כ5 כיר ימות הרםגו"

 ן ומת הרם

 תאם  הנקי,שמא דם ובערת עליו שנך חשצסולא
 נואיי

 ונהרג
 עייו עיבד תחוס יא חי וה ש% ברשו ףחוב באים אט ימה1ה

 ן פיסקא סליק , מישראל הרעות עושי בער , הרעובערת

  נברבוויא והיא  ראשובים  גביו  אשר נט%דעךתססלא
 תחומו 1plpn שנ5 מלמד תסץנ %א א%תנעיומה

 בגחיהך  חי יארז כהזצח יכון 5אויםי בשט עוכר חטרוש5
 ישראי בארץ , תנחףאשר

 יאון בחוצות , יאוים בשני עובר
 תחומים יעוקר בניין ' ביבר אחר יאו  משום איא  שבראינו

 tWIW~שי
 עוים'מגיין נבו% תסינ %א חי תעשה כיא  שעובר

In'Snaiברברי י(4עזר  רברי 
 ר,

 ג5א שכר שהוא טהור טמא ועף טמא טהור ע5 ינוסרי"'עזר ברברי יהושע י ודברי יהושע
 תשינתעשהתימו5114א

 קכראבותיו  ימוגר מנין ' רעך נכוי
 הנץנ ;INS~h חעידץ  ביאשעובר

 , רעך גבוי
 יא אפייו  יכוי

 קכר אם הא ן תנחל אשר כנהיתך %ל מעולס כובקברארס
 יקוט  %א ' העשוץ נ4א עוכר אינו כרשותו אחד נפף אפייובו
 מנחן 5מכהז ' חטאת 5כף ;% מניין ףקרגנות ' עון %כ%%ף  מנין ממונות עדיני  בפשות לדיני אינש %י אין ' נאיש אחרער
 מן ולהוריד לכהונה 5העיות 'חטא' אשר חטא בכל %ומר%%

 איסר ערות "א %י חטאת,אין 51כ5 עון 4כף % מנייןהכהתה
  חטאאשר נכ5 חטאת 51כ% עין 4נ4 ת4 אשהמנייןלעדות
 קם ' יעקאינוקם תבאיש מה אשה אםסופינולרבות ייחטא
 אעוקם " אש  ירמי ר יהושע' רבי רבדי יחשהאה  בחשהוצא

 מצטד פי שאון כסקוס ומה * יוסי גר %שבועה' הואאביקם
 שפינ מקום עצמו פי ק5 נשכע זח הרי למיתה אחר עדעם

 עצמו פי עף נשכע שיהא דין אשו אן%ממון עד פי עםמצטרף
 פז ע5 עצמוישכע פי משלטע4 שכן עצמו מה5נשכעמפילאו
 א'גוקס I'PSItP לכל ת4 אהד עד פי ע5 משיפ שכן אחדעד
 ' ערי שישה ט ע% או שנועדים פי %שכועה'עף הוא קםאב%
 ~tnwwi' המקנא אמרו מוכן ' טתורנמן פ' וע% כתכן פ' ע55א
 אחד עד פ' ע4 5ה ומשקה שט פ' ע5 טקנא אומר אליעזררכי
 עולס איסור אומרתה שאינה הראשון עדות אם ומח כייןשהיה
 איסור שאוסרתוק שנויה עדות משנים פחות מתקיימתאין
 כ5 בה, אין ועד ת4 משנום פחות תתקיים INSWi דין אונועולם
 ן פיסקא סליק 4אהיתהשאה, בהשיש

 אי4* חמס אין ן סרה בו לענות באיש רמס ע?יקיםני
 העדים אין אמרו מיכן אתעצמו' שיכחיששאינוח"בער מג'רי ' עסי סרח דברת אתהמתכ' השנה 'ואוטר סרחויבר כי ONIWi עבורה %ענותבוסרה'ואיןסרהןא שננוף(

 ן פלוני איש את משדנו טצד ' עצמם את שיחמו עדווממ'ם

 ן פיסקא סליק ן הנפש אתשהרנ

 וא  5י אין , האנשים  טיעמורוישני כעדיםטצוהרעסדו
 עם ואשה , אשה עם אנשים,איש שני שהםבחטן

 יומנת לפני הריב 5הם אשר ת% מנק %  עם  1  שתיבשיםאיש'
 שנ* כאן  נאמר י %עדתן כשירה אשחתהיה אף יכו% 'מקום
 אר נשים ו5א אנשים להלן האמור שני סגו י שני ףה5ןונאסר
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 4מ ו פקשופלים ח פק
 ורם בשר לפני סכוויס שחס יי' aaS', , שורו על העמךרהשור בעי ימא הריב, 5חם אשר ' נעלס 51א אנשים כאן האמולשט
 רגהנים 4פט המקום לפנ' ח45ש עומדים וא'( עומדםהם

 שופט דעתך על עלת וכי הגלי5' יחפי שקר זהו 'והשופים
 היה הימו כאותם לד ומוחזק כשר שהוא שופט "א כימיךשאינו
  ודרשו , שהיה מה תאסר א5 אומר הוא וכן כשר ונתרחקקרוכ

 היטבן ושאית  וחקרת ,והרסת  אום הוא היטב'ויהןןחס"פטיס
 חקירות, בשבע אותו שבורקים  שוה'סיסר יגףרה היטבהיטב
בחקות

 עושות שהער מגין '  הרבא נכון אמת והנה יי  מניי
 עדותם משנחקרה  יבויאף , הער שקר ער  תלוהנה שקרעצמו

 5הפ צריכ( שכר ומן כי מעתה באחיו'אםור ענה שקרביימי
 מאטם זוסס יומר כשתימצי דין בבית עדותם משנחקרהו4א

 אס לאחיוי רעשות  וסם  כאשר לו ועשיתם , מארה הס1אפי14
 שמעט עונשים'עוש עושים אם מכות מכות אס סבוןמסון
 זוסמיפ עריס אין אמרו מיכ( ן לו ועשיתס תל סמןאזהרה
 הנידון שיהרג ער אומר, צדוקים שהרי הדין שיגמר עדנהרגים
 כאשר 4ו ועשיתס %ן מה אומר הנליל' ייוס' , כנפש נפשש5
 נווה מבתורה  עונשים ככל שמצתו לפי ן לאחו ףעשותזמם
 כהן גת אכל ' בהם כיוצא למטיהם אשה למיתות אישסיחת
 האיש שסיתת און אשה  יישתת איש מיתת השוה  לחובזעקה
 מת שמענו יא וומררה  אכף , בשריפרץ  תאשה וזרתתבחנק
 כמיתת ףאחיון ףעשות זסס כאשר 4ו ועשיתס %ל ףהם'יעשה
 שהמבטש ומניין , מיתתו אחותו כמיתת ויא ן סיתתואפו
 תסס לא 4ה4ן ונאמר עינך תחוס לא כאן נאמר ממקטש5ס
'~tatp' להלן האמור שנך תחוס 4א מה rt~Q תחד לא אף 
  ,wat~1 ורנל'  יד באן באטר או ר'יהורה מסון, כאן  האטורעינך

 יד אף ממין האטיכאן ורגל יד מה ייורנף,להין
 ורני

 האמור
 עד למלחמה 'צא שלא r~tJQ אהמר הניידי מיוסי  במון'להלן
 נפש  עיבד תחוס לא חי , ושיניס ועימם ורג4'ס ידים בושיהו
 יכרו כמה יהודה "ד 4ם4חמה, תצא כי 'בנפש

 כמלחמת אמורי
 וכיה מחררו חתן אפ'14 יוצא הכי תובה במיחמת אכלטסה

 לפניהם הנוים כל מקוס של רצונו עושים כשישראלמחופתה
 היה, אחד סוס וכי בים, רמה ורונכו סוס שו אחר כסוסבעשים
nt_-f~, הכתוב אוושות במיחמת אויבך ע4 ימיחמה תצא כי 
 ורככי ס:ס וראית לנחסי אתה אויביך כננו אויביך. ע% 'טרכר
 ן רב בעם אליהם צא אתה אף ורכב כסוס א4'ך יוצאים הןמה

 שהעלך סי ן מצח מאיל המעלך עמך "היך כי מהם תירא4א
 / פיסקא מייק צרה, כעת לך עומד הוא מעריסמארז

 הקרסומם יום זה ינול ' המלחמה א4 3קרבכ0 .ךוןיוז
 ישראף סיע אליהם ואמר אומר כשהואלמיוחסה

 למ4חמח בו קרינים היום הרי ימלחמה פיוס קריכיסאתם
 שממשם כיון הסיחטה א4 כקרבכם והיה 4% מת הא ,אמור

 הא'ש"'ראיידה4בבן שסעישיאלמ' "4'הםואכסח י סייקפשקא ה44ף התנאים כ4 רעיהם מתנה כהןיספי
 הללו הדברים כ4 נאמרו 4מה , השוטריםויספו

 וכאח זכיי'בוא rrai יוחנן רכן כדברי נשמות ישראל ערי יחוש4א
  כשהוא ה4בכ ורך הירא מפנו הבריות כבור ע5 המקום חסכמה
 צריניס היו טוף( אשה' ארס שמא י  בנהבית שמא יאמרויווה
 קוIp~w 4 ן עמו ושעדיו הלבב ויך הירא מן חק עוותו4הכיא
 תקיעת קוי ומרתית' סוסים  צהלת קוף  ונכעת' תריסיםחנפת
 ן ברביו  בין יוראם ומים , נץיפים שימוט רואה ' ונכהןקאים

 4א אוררם ע4 חיא אויביבס ע% ישראל שמע  אייהם  ואטר5א
 ירחפו גזרם תפיו יהוישאם ע% l'V~W' ויא שמעון עיאית

 איש היה ושם , מאחיהפ ישראי בני וישכו שנ  מעטיןלחבטי
 4ה, שנ כסה או אתה וכניירוש4ס יהורה כני ועתה , 4ינביא
 ומערומיהט כשטיה מחזיקו בשמות נקבו אסר האנשיייקומו

 אין נידן תפQ,VW 15 המכיס אתס אויביכם ע4 ןהלנישום
 וא4 תחפזו ואל תיראו א4 4בבכס ירך א4 ע4יכס,מרחסיס
 תראו ואף , סוסים צהלת מפני יכככס ירך א4 מפניכס'תערצו
 מקוף תחפזו ואף ' עקיגסיס nptw1' י תחסים הגפתספני

 העולס שאומות כדרך י הצווחחן מק41 תערצו וא4 ןהקרנות
 באים ואתם , ושומטים וצווהיס ומרישם מניפים ןעושים

 פיסקא, p'~Dבניצוחוש4מקולז
 כמוכר עמכם שהיה סי ן עמכם ההולך איהיכס"נד

 לכס להלחם אום הוא וכן , צוה כעת עמכם יהיההוא
 * הרעים ורוחזת ועקרגיס מנחשים אתכם להושיע אויביכפעם
 השוטרואפ,יו ודברו ואייך מיכן מרכם מלחמה משחה כאןער

 אחיו לו שמת ~PQ אפיי או ן ימס שוכרת אפילואלטנדק
 והם המלחמה, מערנ' כהן רברי שומעים הכף , חוורבכלחמה
 ' הדרכים את ומתקנים ' יהמהם וכזון מים ומספקיםחוורים
ודידו

 השוטרים !ltdD'1 או% כשהוא אתריס רברי השוטרים,יכוי
 השוטרי ורברו 4% ומה הרבריסי שהם מימד העם' אל4דכר

 ז

 ז האיל כתנאים יהם משמיע כהן ידגר שהתוילשוטרתיון

 15 ניתן 5קח ירש בונה אף4פ 4י אין , כנה אשר "א'שמי
 וא 4י אין בית ' כנה אשר wfNn כי 4% מנייןבמתנה

?'ף'מנ"י
 וכ'תהאוער דהגש' וכ'ת הכקר ובית התכן כ"ת ירבו

 4% ומרפסת אכסדרה שעף בית הכונה אף יכול בגה' אשר4%
 בית שאיבן יצאואיף1 ,  רירה בית מיוחרשהוא מהביתבית
 וישמע י4ך י לביתו השור יי , יגזין פרט חנכו 41א ,דירה
 'חנכנו' תר א ואיש ' כמלחמה מת שהוא סוף כהן לדנרישומע איני אם כמיחמה  ימות פן ' וחחי המיחמה מערכי כהןוכד'
 אחר מה ' אחר יהוון ונאמר אחר כאן נאמר דודו וכן דורויכ41

 ' פיסקא sa'?' , נכרי כאן האמור אחר אף נכרי להלןהאטור
 1% 5קחניתן ירש , נשע א4א לי אין * נטע אשרהאישלכלו

 איא איוון כרם' נטע  אשר ~wwn מי ת4 מניןבמתנה
 כרם'רבו 4% איףניסרק וחמשה םאכי איףני חמשה מניי(3רס
 ודא ' כרס אירש  במשמע 4~ אין אומר יעקב בןאייעור

 ז במיחמה יסות פן ויחזור, המיחמה מערכי כהן לדבריאשמע יי יניתו 'alw~1 ילו ,  למרכיב פרט חליו ימבריךויאפרט ח4%~

 אחר להלן ונאמר אחר כאן נאמר דודו שדווכן יכ41יח4ליט, אחר ואיש גמיחמה' מת אף / כהז ישמעידברואסלא
 ן נכרו נאן תאסור אחר אף נכרי כאן האמור אחרמה

 במלחלח  אחיו שטת שמע ואפילו יבם שומרתואפייו הא%מנח  את הטארס אחד ן אשה אירס אשר"אישונקי
 למחיר פרש  %ו הראויה כאשת ' לקחה ו4א י לו וכאחוזר

 הריום,ממורת יגחן וחיוצת גרושה גרוי ואימל4שהןגרושתו
 * יביתו וישוב  י4ך י  ישר"ינתיןו%טמור 4~שראיובתונחינה
 ן פימקא ס4ק , בו ויחזור כה( ףרכרי "שמעי4ך

 הרברסס D,1W 4מדמ ן העם א4 4דכרהשוטחםלנספר
 רבו ' כמשמעו הלבב ורך הירא  אומר עקיבא רמי , ףביתוישוב יי 1 בסתר בירו עכירה wtw , היככ ורךופרא

  ימס  שבהדכא ארגעיס  ב1 וה הלבב  ורך הירא אוסר  הניייייוסי
 טן מתיירא  מחס אחי  היה *אס הלמד י כלפכו אחיו לגבאת

 / פיסקא סליק , ובאים הוזריס כויס שבידוהעכירה

 פתן  בעקיבו / DpnI א5 ברנר השוטריםכניתךךץןן
פ"ה"ם * ברי וכשייישל סלפניהס וקאם tit~palעט
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 תקפשופטים'קפו
 שוקיו את יקפח כידו הרשות להזור המבקש וכףמאחריהט
 ונם פיסתיס מפני נסישראף אשר של נפייה' ניסהשתחילת
 הרשות בס5חמת אמורים דברו בעס,כמה הייתה גדולהטנפה

  מחררווכירע חתן  אפייו הכליוצאים בצוהאנל.נמלחמת
 , עיסקא ~p,L ,מחומתה

  הנתוב הושות במיחמת עיי אי תקיברי
 מרבר,אי

 עיר
 וקראת החיואו' מיתת יהמיתה ויא להצמיאה  ולאןהרעיבה ר4%י עייה יהיחם , יכפר ויא יעיר , יכרךולא-
 , שיום  צריכים מתים שאפייו  השיום  גיוס י ישבוסאייה

נרוי
 גרו% שקוס, צריכים שיישראי במלחמה  מאפילו שיום

D1~aבמרומיו שלוס עושה שנאמר שלוס צריניס רום שדרי ' 

נדוי
 אוהב היה משה ואף ' כהניס בוכת שחותמים השיגס
 ' שיום רכר' קדמות מסרבר מיאכים ואשלח שנאמר 'שיום
 ופתחה תל מקצתן אפי15 'כוף קעני' שלסקםלהיך;

 ~ftwaln העם כל והיה ' מקצתכם ולא כיהלך

 אסרו , ועכדוך למס לד והיו , שבתוכה כנענים לרכות 'בה
 אין ממיס ו5א שיעכור , סהעכוד 51א , מסיס עלינומקניים
 עמך תש.4ם 5א אם , זוחו עייהס שיקכ15 עד יהםשומעים
 עמך אינהטשימת מאם מבשרך  הכתוב מלחמה עמךועשתה
 אף 5הרעיכה עייה,אף מ5חמה,וצרת עמך עושה שהואלסיף

 בידיך, יו"היך תחיואו,התנה להס'תהבמ'חת אףלהצמיאה
 ' כירך נותנה "היך שיי לסוף בעניין האמור  כף את עשיתאס

 ת% שבתוכנה  רקדנים אף אני שומע ' וכורה כ% אתוהכית
  שינקיבות'אמרת טף והבתמה'אואינואיא ותטף הנשיםרק
 ן הקטנות את ההיה הגרועת הנקכות את שהסית מריןומה

 אינו 'הא הקטנו את שיחיה דין אינו הגדולות את שהחיהכאן
 והבהמח והטף רגשיס רק , ונרים ש% טף  איא טף כאןאומר
 תימור 5ך אסורה ניותם תהיה יכוף '  לך תיוו  שייה כלואת
 ן פיסקא ס4ק אחביך, שיף את ואכית %ך תבוזקומר

raהוחת בתורה  הרחוקות הרחזקות' העריס 4ני תעשה 
 ה"ה מעריהעסים נתורההזאת,אשרףא קרובות ואין1
 , יף בס י  כ%נשסרץ תחייה יא האיה העמיס מערי רק 'המה

 ובתים  תל לך  אסורה ביותם יהיה יכול ' תחריטם החרסגי
 אוכרבאשר כשהוא הכנעני, האמורי החתי , טוב נףםייאים
 י פיסקא סייק ' הגרנסי את ירווה  ייאיהיךצוך
rya~"עושים שאם סימר ' יעשות אתכם  'יסרוי 

 אס אלהינם. ליי וחטאחס נהרגים, איו  תשובהת
 פיסקא, סליק ,  חטאיייי נקראים כעני( האמור כף עש'תם5א

 שניסן ימ'ס רכים' ימים לנפר, י"א שי אל לכרךויא שי אל מדכר' הכתוב הרסיס במיחמתהצוראיע'ר'כי
 מל פחות נוים ש% שי ע% ערים אין אמרו מיכאן שישה,רבים
 5שבותה,4א %1א , לתופשה עליה 5הלחס %שכת, קודםימים

 ממנדם ףמשוך אף מניין ברז% איא 4 אין , עצה אתתשחית
 כיסעור , יא דבר, עעהככ5 את תשחית %5%אאמתהמיס

 ניהם ש5א עד ימיס שישה שנים שיום שתובע מניד עירא5
 ע5 צרים ואין , שנים ,atat כצקתן רוד וישב אוטר הוא וכן ,בה
 הקיפוח aal*~ati שלשה ~rfiaw קורם אלא בשכת תחייהקיר

 ענ אחד זו ט5חמתה מפסקת השכת אין לחות שכתואירעה
 הגדוי' לים רנפינה את טפליני הזקן'אין שטאי שררשוברים
 כדרך אמורים רברים במוץ ' ישבת קורס ימ'ס שישהאלא
 תאכ5,מצות סמנו כי ספ%ינואותה קרובה כירך אבירחוקה
 אומר ישמעאל ובי , האילן מן אלא אינו a1% ש% שהייועשה
 אילו מאי%ן,ומה וחומר ק% האיין פירות ע% המקום חסשיבאן

 רבתי הזהירך פירותשעושים
 כטת עיאהת עצמם פייות ע4ו

 ן פיסקא סייק קצצהו, כמצור מפניך לבוא ,ונטה

ןע ע"יק
 ן י

 יכנף ן מאכף 5אי5ן קורס סרק שאילן מימי שכvp, 5ג%
 ת4 שמעק ברכי איעזר רבי וכדברי בדמים מטנו מעמהאפילו
 *  וכרבייאות תיקון ממנו את עשה ' וכרתדץ תשחיתאותו
 וכנית , מטרנייאות מיני לו אתה עושה העיר, ע% מצורובניח
 ררתכם עי ן בלסטרייאות יה  אתה מביא , העיר ע5מצור
 פיסקא, סייק ן בשבתואפייו

 הרצחני משרבו אם סיכאן  שמצוו' כשעהימצאיויאנני
 ותחינת דינאי כן "עזר % משבא ערופה' עגיהבטלה

 ו4%ל ח5% ' הרצחנים בן לפרותם חזרו נקרא היה פרישהבן
 ן טמון ויא באדמה טפרפה %1א חף5 ,חנוק

P~e' 5יושהיך אשר , המים פני ק5 צף %1א בשדה ' כאילן תלויויא נפי ' בג 
 עורפים היו ככועס אוטר "יעזר ר הירדן' עבר ,ףרבות לךנותן
 כשדה ומושיך ' חנוק א4א אינו וכי ' יהורה כרני יזמו רנואל

 נודע %א , עורפים ח55 היה אס ככו5ס א"א עורפים היוסמא
 עקיבא רכי , עורפים היו יא ראהו מהן אחד ואפילו ' הכהומי

  5א אותו מכירים היו ו5א שהרג דין בית ראהו אס מנוןאוסר
 ושופטיך שגי, וקיניך וקיטעי, ויצאו ואסרו וענו י ת  עורפיהיו
 ~D'Dl' שקוף רין בית אין יסנים

 תמשח הרי אחר עוד עייהם '
 כיח אין  שניס וקיניךושופטיך אום שמעון ר , יהורה רבירברי
 את  ומורו '  שישוה הרי אחר עור  עליהם מוסיפים  שקולרין

 מן ו5א הערים אף החיל מן ן החלף סמכות אשרהענים
 ן החלף א5תערים

"ya~ אחר  במקום וגופו אחד בסקוס ראשו 
 נויםא? לעירשרובה  סמוךלספראו  גמצא  אציהראשהגוף אומי עקימת ,ן  "יעור ר  רכר,  הנוף  אצי הראש אתמוליכים
 יקפיסקא/שישכהכיתדיןן 5שי א5א מודדים אין , מורדים היו 5א דין בית בה שאין4ע'ר

 אמרו מיכן ן שכקרובות הקרובה ' הקייכה העירדהיתה
ן

 מביאות שתים , עיירות שתי כין מכוון נטשטש
 מבואה אחת עיר אומרים  וחכמיל , "'עור ר דברי עגלותשתי
 מביארד ירושים ואין , עניות שתי מביאות עיירות שתיואין
 וקניירושים,עגית ההיאעיא העיר  ויקחווקכי ערופה,עגלה
 וחנמים שתים בת פרה שנחה בת עגיה און  אייעור ר ,בקר
 אחר דבר ' ארבעה ובת שיש בת ופרה שגתה בת  עגיהאיברי

 * בקר ענית בשתים כיצר הא ררכים שני בה שיהא בקרעג."
  עובר ,אפריא בכהני וכפרה בוקניס רחיצהרא

  בה'וי
 עכורה

 , פיסקא סליק י בעו% סמכה יא תיאשר , בעוףומניין

  איתן שאין פ' ע% קשה'ואף כמשמעו איתןנחל א " ההיא השי כזקנ' מצוה ' ההיא השי זקניל1ץלרוךל
 היזוע אסור  ומקומו מאחריה בקופזץ אותה עורפיס 'בשר

 את שם ומינקר שטפשתן מלהדוק אסור יהא יכול ,ומהעכור
 זריעה י יזרע 5א ג5האבנים

 בכ"
 שאינג אי14 קוקע,יצאו חוכת שהיא מיוחדת זריעה מהאייה w'pns יצאת וימה היתה

 עריפת 5ה%ן ונאנ( עריפה כא( נאמר שם, וערפו קוקע,תובת
 ואסור טאחריוה כקופיץ עורפים להין האסורכם עריפהמה

 בקופיף עורפה כאן האמורמר עריפה אף וקוברובהנאות
 ,, איתן שאינו פי ע5 בנחל,אף בהנאה, ואסור וקוברהמאחריה

לנגשי
 יואיהע, בשם שלושנת  מכיי '  לו, כני הכהנים

מ
 . בבעלי כשירה כהנים שברכת מניר אלהיך יי בחר בם ני 'יוי ני יקי מ סולאיילא

סוסים
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טחקצתצאקפט
 מה , לשירות ברכנם מקיש ' יי בשם ולברן ישרתו 'מומים
 מה גיום, נגעים אף גיוס ריבים מה ומנעים, ריבים מקישנגע, וכי כיריב יהיה פיהם בעבירהיע4 ברכה אף בעמירהטירות
 ריבים מה אי ' בקרוכ.ם שלא ננשם אף כקרוכיס שלאריטס
 תפו בשלשה ממתו אם הוא ורין , כשלשת נגסוס אףבשישה
 'ללמדך הכהנים מבניו אחד אל או %ף כשישה שיהא דיןאינו
 ן פיסקא מייק ן הנגעים את רואה אחדשכהן

 ג יטע5ה שאסרנו מאה הם ואפי14 , ההש השיי"מרכל
 ההיצל הורר זקני וכי 4% כן כאן אף יכולוחמשוש

 ן בבחל הערופה העגלה ע5 ידיהם את ירחצו המגמאה,ואפקו

 4% ויאמרו הנחל מ( יעלו יכוף , ענינם שף עריפתה מקוםע4

 ן פיסקא סליק כנח4' ועניתן אמירתן שתהא יבנחי

 ע4 עית וכ? ' שפכו 4א יחנו ' הקודש בישון זאסרי'יענך
 כא שלא אלא חם דמים שופכי דין טת שזקנילבינו

 הכהנם ' והנחנוהו ראינוהו ו4א ףוייה' נלא ופטרנוהולירינו
 שכפרה מלמד יי פדית אתאשר כשהוא ישר יעטך כפראומרו

 אשר כפר4עמך,אייוהחיים, עייוצאימצוים'זוטכפרת
 נמוכנו ' נפרה צריכים שהסתים מיסד המתיס' אילופדית'

 שיא פדיתנו כז מנת פד'ת'עף אשר ה)טא' דמילסיר:ששופך
 אתה נחשא' שאס פדיתנו כן מנת ע4 דא דמו' שופכ' בגו'היה
 מכפר הדם ככה שתעשו זמן אוןכף הגורש ע4ינו')רוחמכפר
 ' סידרא ןסףיק , ששראל הושת ~Itclp בער תכער, ואתהלנם,

 תצא כיפרשת
'מ~ך4לנמינך תצאמ

 ' איהיך " ונתנו ' או'כ'ךכננד
 ושכית כ'דך' נתנו "ה.ך ש" כוף בענגן האמור כ4 עשיתאם

 ' כשכיה'בשעתשבידץ סבה'וראיתסב'ו'ירבותכנענים
 יפת אטתא'ש' פישה'4ל ע4 אף אשת ' תואראשת'פת

 שהיא פי עף אפ כנחן תואר יפת שהיא כזמן אקא 5' א'1ת.אר
 ' פ'כקא סף'ק ' 4אח' % הר' יאכא 11 הר' תאמרשיא יךיאשה' ויקחת תואר' יפת שאינה א;פ וחשקת %%נעורה

 את וגלהה אחר, 5כית ו4א כיתוך, תוך"ליךהבאתה
 או עקיבא ר תקיז אום "יעזר רכי 'ראשה

 עשייוץ ונאמרה ' בראש עשייה כאן נאמר אליעזר אר 'תגדל
 עשייתה אף ' העכררץ כראש האמורות עשייה מהכצפרטיס
 כראש עשייה נאמרה אום עקיבא ר העכרה' כצפרניטהאמורה
 ניוול בראש האמורה עסויה מה ן כצפוניים עשייהונאמרה
 וםפיבושת לדבר וראייה ' טווף גצפרניים האמורה עשייהאף
 עשות ולא רעליו עשוב 4א המיך דוד לקראת ירד שאוףבן

 ' כציפרים וטופרוהי רבא כנשרין שעריה די עד 4א ןשפמו

 ממנת שמעניי מד מ' יה' מ"י שכיה שם4ת אתךי2מירה
 שהנוים אלמנות כגרי ומלבישה נאיםבגדים

 במלחמה מתקשטות הם בנחזיהסארורים
 בשביי

 להזנות
 כה נתקי בו שמשתמש בכית כגיתך, וישבה ן עסהסאחרים
 ונכתה ' כניוויה ורואה כקררה רואה ויוצא גה נתקף ,ונכנס
 רבו דברי ' ממש ;naal אבידה , ים'ם ירח אסה ואת אכי"רחת

 אוסרים שנ עז א4א ואמה אביה אין אוסר עקיבא רבי 'איישר
 שנים ימים אחדן ירח 5א יום' שישים 'ם'ם אתה'ירח אב'4עו
 הו"ר IIP'm וחסדה עליה ;lfns נויה בנדי כרי שלשרההרי

 י"'עזר , שיני לזרע ששון זרע בין יהכהין עגךכא רכיכדנתי
 שמחה ישר" כת שתהא למח כך כמשסעו,וכל ימים ירחאומר
 בהאתכף ~Invv 4א אס הא מתטוית' וזו מתקשטת זו כוכה111

 5אשהי יך והיתה םצותבו45ת, "א בה 4ך אין ובלתהאייה  תבוא כך ואחר זננת, בולפת זו הרי ' עי,ה ובא האילוהמעשים
lUP~י יגוע 4א ועונתה כסותה סנ'שאדה 'ptiD ן פיסקא 

 עתיר שאתוה מכשרך הכתוב , בה חפצת 4א אסךועוך;
 "היה'ושלחתה לבית ויא לנפשהףשנאותה')שיהת

 שתכריכם עד 4ה ימתין חויה היתה ואס יונתן רבי כדברי~גט
 ן ימכרנדץ לא ומכור וטהורות, שה(קדושות ישראל לבנותקו

 הטלא במתנה יתגנה ל4א מניין ככסף יסכר שיא אלא 4יאין
 בה תתעמר לא , בכסף תמכרנה לא ומכר תל טובה בהיעשה
 יחיד" מעשה לאחר אפי עניתה אשר תחת רין' לכיח אזהרהזו הרי 5א , יונת( רבי כרכרי כה תתעמר לא דא בה' תשתמש4א
 יצאו התירץ נהם שיש כמי ' נשים שתי לששתה'.(נני

 טוציא כמשסעו שתי, הוויה, D~bl: שאין ונכריתטפהה
 הכתוכ ארז בדרך אומר %ססעו( היבמהן את ונוציא אייואת

 14 ויידו , אהרת ואיהכ אותה שונא להיות שסופו מגיד ,מדבר
 ישיניי שבעה כן או ףראשון תשעה כן הספק את יהוציאבנים
 14 ויירו %ף מניין דופן ה5ירה'יוצא ממקום היוצא אלא 4יאי(
 שתים אלא 4 אין נשים שתי יאיש תהיין כי יא , D~paמכף
 שהם כזמן אלוש 4י אין ת5נשים מרובות הס שאפיהמניין

 כולם אפי14 מניין ומקעתןשנואות , אהובות ומקצתןמרובות
 שנואת ן האהובה אהובה %ף שנואות כולן אפיל) ,אהוכ)ת
 וכעם מרובות שהם כזמן א4~ן 4י אין הכתוב ריבההשנואה
 ואתת. אהוכה אחת נשים שתי שהם ביטן אישי 4י איןנשים שתי %ל שתים הם אפייו מניין שטאות כוים תו ,אהובות

 שטאה והיא אחת אפי אהובה והיא אחת אפילו ממק 'שנואה
 אהיכה היא אית , הכתו' ריבה שנואה שנואה אהוכה אהוכהתל

 , התקום לפני שטאה זו שטאה המקוס לפניאהובה
 אין ינוי

 מנייוומנח , הנשים כ4 כדרך 14 שאינן וספותה אנוסה "א5'
 ן שנואה , שנואה %י הדיוט לכהן וחלוצה נרושם ' גדוףלכהן

 העריות את ארבה לא ועדיין תעשה כיא העריישהן אתריכזו
 ריברה'את שנואה שנארע' 4% שם,ם כירי כרת עליהשחי'כין
 אילו יצאו הזייה כה שיש כ4 לאיש תהיין כי %י נוכריתאפיי) אפ:שפהח יכוי כרת עליהן וחייבין תעשה כ4א שהסהעריות
 אילו יצאו שיו שהוו5רות מי ' גנים וייר141 י הזייה בהםשאץ
 ן הזאת בתורה הלנים ' בנים 14 ויירו וא , שלו הוצרותשאי(

 גנח4ח נכנסות שהבנות שמצים 4פי הזאת כתורה הכנותואין
 4% , כהס נוהגת בכחלה תהיה יכול כשוח לחיוק ויפחיםתחת
 ן הזאת בתורות הבנות ואין גתורה%וזאת כנים בניס, לווילדו

 לשיאה רגפק, ו4א ואנךרונונא,הנכור 1WQIWI הבן,ריאוהיה
 , Npe'a סייק , 4שמאה הבכור שכן ספסרךהנתוב

 ואין נחשת טפילים ביום , בניו "ת הנגרייבייםיהיה
 מלמד 14, יהיה אשר את ב44ה, נחמתמג'לים

 נוטו(שהכן
 שאינו מיכר , ינכר יוכל ו4א , ככסוחזק בראוי

 מנוכר, יהיה בכר ואם ' הבבר יהיהרשאי 4א 'כול ויבכו"רשאי
 האהוכה' בן את , מנוכר אינו ככר owNn 4איוכו(לבכר4%
 , הככורה מן אהרס הכא את גהייפוטר 1.אשוורונו שיצאכיק
 ' 4שניארץ הככור שבן פי ע4 אף ' הככור השנואה כן פניקף
 שנאמן 'ם5מר ףאחוי יכיר,יכירנו השנואה כי "ת5כורכן

 ,DIS~ אדם שנאמן כשם אזמר יהורה ר ן בכור בט זהום

 ן היא נרושת ובז חיוצה בן גגי זה שמר נאמן כך עכור בםזה

וחנפים
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קצבתצאקצא
 או כששה שנים פי שנים' פי יו 4הת נאמן, אין אומויוחכמים
 ונוחף אחד עם שוחף הואיף ון אתה הרי הנעמים בכ% סניםפי
 אף באחד שנים פי אהד עם כשנוחף מצינו מה , חמשהעם

 הואיל זו לררך כיך או , באחד שנים פי חמשה עסנשנוחף

ונוחי
 אחד עס כשנוחף מצינו מה ' חמשה עס ונוחל אחד עם

 אף הנכסים ככף שנ:פי
 כשנוחי

 הנכסו שניככ% פו חמשה עס
 ש%מדט תר א לבני נהיה ריבה כניו' את הנחילו כיום והיהתל

 א4%פ האחרון כדין ידק עייך אק .הא יכסס נחיהשריכרד
 מה ' )מחיעסחמשרק הוא'5ונוחלעסאהד הראשוןכדין
 עס כשנזחתן אף באחר  שנים פי  אחר עס  נשנוחריטעינו
 שכס יד נתתי ואני אומר הוא טהפ,וכן באחר סנים פיחמשה
 , הככור הוא כי יטרא4 ככור ראוב(  ואוברובני , אחיך עלאחד
 ליוסף שהככוררה ומשנו הואיף באחיו, גבר יהודה כיואומר
 ' באחד שני פי ףיוסף אחת בכפורה מצינו מה , %רורותובכורח
 אשר ככי ' מהם באחד שמס פ, לדורות האמורה ככורכהאף
 הורש כי , כבמוחזק בראוי נוטף הככור שאין מלמד , %וימצא
 הככורתי מטפט לו ' אשה ש5 אונה ראטית ולא אונו'ראשית
 י פיסקא סליק ן כדיינים יוצאה שהבכורהמלמד
 בן כת* ו4א בן , גן לכן כשיהיה וףא , ג, 4א'ש'ה"הני

 ומורה בצות'סורר יכףי בא שלא פטור איש'קטןו4א
 , טהרת ררך יעצמו שמורה ומורה  שוטה זמורה י פעמיםשני

רא
  בשביי

 'מות, ' וסורה סורר  בן אמרת אביו  סמון וה שאכף
 בנו ונעשה כיהו יתוך שטן והכניס תואר יפת חשק והט.  אביו , חייב ימוח  ואי זכאי ימות סופומוטב שם עי נירוןאלא
 %איש 'היה כי ' שואט משובה מיתה והנסתו וסופו ומורהסורר
 סורר בימוטובים'רא ויא בשבת %א 'והושת, מות משפטחטא

 תורה,ומורח עירכרי  אמו,כורר רברי ע% אביו'וםורהעףרברי
 רייני' עירורי ומורה ' עדים יברי עי 'סויר הנגיאיעירבר'

 ' 'רושלם אנש' משום זעירא וב' 5' דברוסח שישה יאשיהאר
 מוחי %ה ימהו% כעלה רעה אטסוטה

 רצו אס ומורח סורר ן
 ואמואביו

 למחוי
 רין בית עלפי ן זק(ממרא , מוהלים יו

  הדברו והרציתי םוחףוףו,וכשכאתי ימחו%%ו חכיריו רצואס

 הודה %א אחר ועי יי הורה שנים  עי ירה  בת  בן %יהורהלפני
 ממראע5 זקן ,ע4 הודהלי ומורה סורר כ( ועל סוטה ע5 ילי
 ז נישרא4 פחיוק מעמיר שהיה ספנו יי, הודה  יא דין nfaפי

  כקול שומעאיננו
 אגיוובקוי

 אביו אמרו%ו אפילו יכוי י אמו
 את יהדייקואמו

 ה:ר,וו~
 שומע אינו שומע' איבינו גף הרףיק

 זי4 ומורה סורר בן כאן האמור שומע אינינו מה שוה4גז'וה
 וטובא'  וו%% ומורה סורר 4ה4( האטור שומע אינינו אףוסובא'
 ,ויסרו ובו ומשיבימו אביו שיגבובמש% ער שומע אננומה
 ' ל בפני אותו שמ4יס םףסד אוןה', ישמע ויא בשנות,אותו

  לו שיהיה עז חייב שאיבו מלמר ואמו,  אביובוךרז3~שך
 אומראסרא יהודה ר רבימאירי דגריאכתם

 והוציא '  בוסוררומורה אמ)ראהה%א:יוא'נו,נעשההייתה
 אחד מת שאם סימר בפכיכם ש,ה והו ' עייובנעווהוקני " ואמרו ' סקוסו עירוובשעד בזקני  מצוה עירו, וקני  איאותו
 אוושש איים או חיגר או גירס מהם אחי נכקי,היה אינומהס
 גזרבץסי ויא בו שלותפשו  וסורה סורר כן נעשה  אעו סומאאו

 ולא וה בניבו י איימים ואמרוויאש הגרים ויא אותווהוציאו
 ער נסקף ואין ושישה בעשרו בירון  וקייקי חור ו אוח יםוייק nw~w בפני  בו ומתריס הרש בקויינוויא שומע אינוסומים,
 זו44 י נפניכס שיקה זה שןבנינו הראשונים שושה שםשיהו
 זכר %דבר  ראיה שאין עיפי ביין'אף וסובא ,וויףבגשרוסובא

 סובא ואומר ' לסו בשר וכזוללי יין כטוכאי תהיו אל ,לוכח

וווףי
 פוסקאן סף,ק נומה, תלביש וקרעים יורש

 אותו ייחסם עייי ~,tva כי יכי ' חיי אנשי %3לרגכנדהר
 באבבי 'יכחי  באבני שיי אנשי כל כמעמד4א

  תיבאבבים,אמורמעתח אחת  יכת~באבן שכבאבן,מרובות
 זח שאכ% מפני וכי יוסי פר י בשנייה ימות בראשובה טהלא

 לסוף תורה ~Inpun .חלא ננקף יין יונ חצ' ושתה בשוטרטימר
 ס שמותת( חייב ימות ו" זכאי זהימות ואמרה , זה סלעניינו
 ז לעזים ורע להם %צדיקירע רע לעיס ונאה יהם נאהרשעי

 ירגש רע ויצדיקיס , יעולם ונעיה יהס נאה ירשעיס ושינהיין
 %1צר"קום , פעוים ורע יחס רע לרשעים שקט יעויס,וגע
 , הרעות עושי גער , ונרע ובעית , לעולם ונאה להםנאה
 ימהכו

 בא"ש(
 ואץ נתלה והומת,האיש מות משפט חטא

 אמר , ארהאשהנתלית אום איעזר ר ' נתליתהאשה
 כאשקלון נשים תלה שטח כן שצעק והיא אייעזר רבי5הנ
  א4א אחד נוום שניס רזים ואין תלה, נשים שמונים לואמרו

 כ4 יהו יכוף אוהב יזייז אחריס' אח ןףברבה צריכהשהשעה
 שריכה אחר תלוי' "הים קלית כי ל  ה נתייתהנסקיים

 שפשט מיוחד מנאף מה המגרף  מן אותו ימירו אגו טהמיעט הכתי
 נחלה ווואירובעיקר

 'כךכי
 ר בתיהן הוא בעיקר ייו הפושט

 יום  נח הוא והרי נבקי שהוא מיוהר רף המג מה אומראלינור
 ן  ת%והומת חי אותו תועים ינוייהו ' זיתיים כיהנסקייםנך

 עריו.אותו את לא כףיו,אותו את אוחועיעץיאותווףאותן'ת
 ע% ' ביוםאחר שנים רפס שאין אותובימר ' יוממיו א"ע א4
 מתו את ימיין מבין ,  המחובר בעץ ויא החרוש בעץ 'עץ

 מה עץ, ע4 4% עליו עובר יכוייהיה , ותכרוכיס אהון %ויהכיא יכבורו העץ'היינו עי גביתו  תלין יחיא תעשה ביאשעיבר
 שהוא כ4 אף %ו ניזוף שהוא מי"דקו

 שווי
 נכ4תו תאין %ולא

 כיצד עשה, מעות תקכרנו' קבור כי תעשה' 4א משת העץעל
 אותז'ואם ומת'רין ותוףולו שחשיכה עד פמתיני5ו לועושים

 מפני נכיתווגי'כ%ום תלן שללא תעשה כלא ע%'ו%אועוכר
 האיש '  מתחיי ונמעא השם את שקע% 'מפט ' תלו' זהמה

 האיש אףאהר ערומה'ייהורה האשהנסקית ערום'ואיןבסקי
 ואתריו Dpn כיפי ופניו אותו תויק שהאיש וא האשהואחר
 האיש העס, כיפי ואחוריה העז כלפי פניה והאשה העץ,בלפי
 מיפנית אהד פרק; שני מיפניו,זהאשה אחר פרק אותומכסים
 ונמצא אדמתך, תטמא ולא ערוה שכולה מפני מלאחריהואח
 בנת %הזהיר נולה, 4ך נותן אלהיך יי אשר מתח%%, ofawIמס

 פיסקא" סלקרי(ע4כך'
 תראהן כי 5ף כמשמעו אני שומע תפגע כי איתפגע, כי ג% מי5 מירש ממנו וותק הוא אפ'15 'כיי 'תראהני
 נמצינו ריס שהוא במיל  משבערת אהד חכטש 'ptW~1 כיצדהא

 עזות תעשה, %א טצות וע4 עשה מצות ע% עובר שהואלמידים
  ייהורח דברי טעינה 11 עמו, תק'ס הקם פריקה, עמו,זותעזוב
 ולהלן , תעשה לא מצות אחיךי שור את תואה לא ,  כתירהבן
 שור אלא ףי אי( אחיך שור , עשרה מצות תפנע כי אומר8וא
 למח 3! אס ' מקום מכף אויבך %% מניין אויבך שור ,חתך
 אנ ' היצר כנגר אלא תורה דנרה ש4א מלמד א4א אורךבאמר
 אבירת היא או]איזו אתה מיכ( הנרחיס' כדרך נדחיס, שוואת
 פעמים והתעלמת ' אבירה זו כרכ"הרי כין ורצה פרההפוכים, ונייו חמור , אנידר-; זו אי( כררך רועים פרה או חמורכצא
 ן בהן  היה ביצר מהעקם, אתה שאי  אעמיס מתעלסשאתה

 שחית או גבויו, יפי ואיבה וקן שוויה או ן שלכרות בגיחוסןא
שרו
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סטקצותצאקצ2
 פע"ים והתעקמת נאמר ףכל , פטור חכות מש5 מווכחהש5ו
 תשיבם השכ ן מתעלם אתוץ שאי ופעמים , מתעלםשאתה
 פעמים וחמשה ארבעה אפילו וכרחרח החזירה ' וברחהשחזירה
 ויפש האחריט שראוה עד למקום ההזירה תשיכם השבשנאמר
 שיכניסנוץ עד באחריותכם וניב אבדה או נגנכוה גהנשפלו

 פיסקא, ס4ק 4אהך, תשיבס השב נאמר 5כךלרשותו,

 תלמוד מניין רחוק ' קרוב אלא לי אין אחיך קריב4אואם
 עמך אחר,והיה לבית ולא ביתך תוך אי ואספתו4מר

 עד לו נתזן שאתוק רשזך על עלת וכי ' אותו אחיך דרושער
 עד אותו אחיך דרוש עד נאמר למרץ כן אס מניו ס יתןש44י

 ' 15 והשיבותן , רמאי אינו אם רמאיה41ש אם אחיך אתשתדרדר
 ן פירכא סליק ן לו משיב עצמו מתאף

 ן איכלת hanw)p: "מיי תרתיק ' י"מייי תעשהרכז

 אכ4 לכרכה שוטחה ן ayI ףשלשיס אחת מנערה כסותג
 5א א3ל לצורכו בהם משתמש כסףוכ5ינחשת כ5י למכווון5ג

לשוהי
 היתח השמלה ן ירקבו ש4א כדי בהם משתמש עץ כ4י '
 שיש מיוהדת שם4ה מה אליה להגףש יצאת כיאלוויםהבכ%
 י תובעו 15 הש סיסניס 4ו שיש כ5 כך תוכעיס 5ה ונט סימטלה
 ן אחיך אבידת יכל 5% מניין אבירה שאר אי4וכלבד א4* ליאין

 אומר יהוה דט , פרוטה n~wm פרטלפחחע , ממט תאבראשר

 ייתן / יהתעים תוכל' 5א ' פרוגח-ו משוה לפחות פלשומצאי
 *מקא* nwpaI p~ho, בלטשקלע

 או5 %הליהוא תעשה 4א מצות זו שתאך, חמורתראה
 המור אחיך חמור חלוש 41 אין ,  nwp,  משת תראוקכי
 נאמר'אחיך ימה כ( אם מקום מכף שתאך השר % ממקשזנאך

 , כדרך )נופלים היצר כנגד איא תורה הברח שיא ם4מדא5י
 אין ברפת מצאו אמדו מיכן , כרפת ו44ש בדרך51אעומדים.,

 'פעמים , מהם והתעימת , בוק ח"כ הרבים כרעות ן כהח"ב
 והוא' כהן היה כשד מתעלס אתה שאין ופעמוס מתעלםסאתה
 שף1 שהיתרה או ככורו לפי ואינה זקן שהיות או הקטרותבבית
 שאתה פעמים מהם והתעלמת שנא% פטור חביוץ מ.ש5מרונה
 העמיררז , עטו תים הקם מתעיס אתה שאק ופעמיםמתעים
 הקפי שנאמר ח"ב פעמים חמשא אפיי ונפלה העמירהונפלה
 פר91 יפרוק מעחא ועליך הוש5 15 וא% 5ו חשב ה5ך עסו,תקים
 שחין מונה אפילו זקן אטל1 עםוגו4 תקים הקם שנאמרפשר

 משקא, סליק עג%, תקנס הקסתל
 55מדינו' הכתוב כא טה וכי ן אשרה ע5 נכר כ4יהיה
 כנדי. ,תכנתה לא ואיש , לכמס כלים אשה תלבשש5א

 דבר ש4 כיףו דהו ' 4דיתועיכה הב.א וכר ן תועבה 4%כקרנים
 והאיש האנשים ףבין ותלך יוכש שהאיש מה אשח תלבשש4א
 לא % למ5חמהומה atm זנן כ5י אשה תלטש שלא שםיעקב ב1 אליעזר רכי ,ל הנשים לטן וילך נערס כתכססם יתקשש4*ש

 יוכש תאוייש  גכרהאישףאיתקשטבתכשיטינשיםיהיהכ4
 הרמן ן שמות חמשה קרר גא5היךן תועבת כי אשה שם5תנכר

 פיפקא, סליקתדעכתישנאי,משוקזןוש5י

 . מיעיש ' שנים אפרוחים מקיט ' לס"ק פיט 'עד"כי

כיצ,פשמ*
 ביצה או אחד אפרוח א5א  amfw משק ,

 ~ENaw מניי מקום, מנ4 קן 4וםר,קן תשפוך ףש5חי היםסחת
 טוצי*ש taww יכול הכאמם על או חא*ר51ף8 עי רעצתוהאם
 ברשות וא 4 און aaSi'~' 4% בפרדס שקענו הזרנגווקםאוגרס
 תקמו מנוין האילטת עי , בורך ת4 שניין חרבים כרשותואחיד
 רובצת והאס ' החרז עי או % ה"שץךטנין עי בכיסו,קומר
 (e'y יאף כויס יונאו 'ftwttp~ הח'-פרוחיספני ' הבפחותםק5

 אפרוחים אף לאמם צריכים בצים מה י מורוות יצאו קיימאכני
 והאמרוכצתז 5"מס, צויכי שאין האפרוחים יצת 'צריכייאמם

 שכנפירז א;פ יכול י למעופפת פרט ' עליהם יעצתכשהיא
 mww פי ע5 אף / האתרוסס על רובצת aan1 5% כהםנוגעים
 רובץ וטהור טהור עוף ביצי ע4 הרוכז טמרני עוף יכול ,עסהס
 שיהיו עד רובצת והאס תל ישיח חייב יהמו טמא עוף כיצגע4

 ויקח שנאמר מכלל ' הכנים עי האס תקח 5א ן אחד סי(כולס
 ן סליק ' לאתעשה לאתקחהאסטצות ' הקח לאהמצורע,יף את בה ףטהר יקחמ-ז יכול ן שהורות היות צפרים שתיהמטהר

 וחזררץ שייתה ' עשרת nlya א הגס "ת תשיחשלח
 חייב פעמים וחמשה ארבעה אפולו וחורהושלחה

 ושקיננו שמרדו  ותרננ41ס attl1.sn , תשלח שלח שנאמר5ש5ח
 ז ביצים או אפרוחים , מישלח פטור בכית ' לשלח חייכבפרדס

 שיש אפרוחים מדץ , שנים טצים מיעוט / שנום אפרוהיסמיעוט
 עורך בהס שיש כציס אף ' צורך בהס שאין מתים יצאו צורךבהם
 אחת תצה איא שס אין ואס ' צורך בם שאין מוזרות כיציסשאו
 לפציך עיפור קן יקרכן כי אחר רכר , לשיח דףיכ אחד אפרוחאו
 יצאו רשות דרך הארז'טרה אועלם ככלעץ 'כדרך 'olpQמכף

 או מדבר הכתוב בטהורה שיח דא , צחר כרשות שהןסקושריס
 בניין וה תאכלו טהורה צפור כל %ף מדבר הכתוכ בטמאהאף
 ן יאשיח ר כרכרי מדכר הכתוף בטהורה עפור שנ מקום כל ,אב

 שלח ן 'מישחק פטור פניו את בדרך והחזיר שילעיז אסהא
 מח"כ אליעזר רבי , כזכרים ולא מדכר הכתוכ בנקיבות 'תשלח
 "ירא פרט והחם , פוטרן וחכמ'כ תשלח ש5ח שנא%גשי15ח
 ןזכר

 הנוטי
 קוקות אומר יהודה ברבי יוסי רבי הבנים מע4 אם

 מצוה כי הכ55 זה ן 14קה ואינו או%מש5ח וחכמים משלחואינו
wtwז הכנים ע5 האם תקח 4א ע4רץ, כחקוםועשהאיזחיבים 

 מצ'וק ומה קל1חזמר דכריס והרי המצורע את כה לטהראניףו
 ן ים'ם והארכת י ייטב ףמען י תורה אמרה כאיסור שהיבשק5ה

 אחת על שבתורנה המורות מצות שאר ימים אריכות בהכתוב
 ן פיסקא ס4ק , שסהכמה

 15 ונתן ולש 5קח אין5יאלאכונה י חרט ביתruanבו
 דמים תשים לא , מקוס מכל בית תל מניי(במתנכן

 הבקר ובית רחובן בית הבתוק מניץ ' בית א4א 5י אין ,בכיתיך
 יכול ככאזך, דמים תשים 4א תל האוצרות, וחית , העשםובית
 מיוהב בית מוט , בית % ומרפסת אכסדרה שער 3'ת הכונהאף
 לגגךן ,~rnpp ועשית דירה, טת שאינן אי15 יצאו דירה ביתשהיא
 ת5 ונשציס ומערות שיחים כורות ףרכות מניין , ננ א5א 5יאין
 כות ' נגפרטיככש נאמר יסה כן אם דמימבכות'ך' תשים5א

 חרשתו משעת אומר רבו ' חדש 5אוו(ס' פרט גג ' היכללרכות
 דורסו בית טפחים שישה מענו14 מקום הוא נמה מעקה לועשה
 ן ככיתך תשי'דמים לא עשה, משה לגנך, מעקה ועשית ,קשרה

 אידש Stt'w: זה ראוי הנופ5ממנון כייפוף י תעשה 5אמשת
 וירש , ממם , חייכ ידי וחובהעי זכאי ירי ע% זכותשמגלנ5ים

שמנח
 ונפל שפחים עשרה םםמ גבוהה הרבימ .רשות 5שאםוה

 ו ב שאין גית , במצוחח הנאחזים כדגים עתו את האדם ירעלא כי שנאמר נכון הוא מצד ילמיך הכתוב גא אום ישמעאלדבי
 ארבע יו טחני ואין ףמעשרו טיב% ולא יודר אותוזדבורעיטו ואין , העירוב ומן המזוזה ומז המעקה מן פשור ארבע עלארבע
 בנגעים מטמא ואין בו לישת מותר חבית מן הנודר ' לפתחואמ5
 " p'~D ן המלחמה מעוט עליו חוורים ואין מובל צמותואין
 והלחש צריך אני מרז ן כלאים כרמך תזרעלא
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קצותצאקצה
 עוכר ככום כיאי המקיים שני מלמד תזרע %א שרך נא%ככר
 ועושה 'הידי כרס אפילו מניין שים כרם "א לי אין יאויןנשני
 כהנאה שאסור הכרס יכלאי ומניין ' מקום מכל כרם תלפירות
 כאן אף הטיה איסור 5הל( מה קזדש להלן זנא% קודש כאןנאת
 מתקרשת םייאה מאימתי הורע המלאה תקרש הנאה'פןאיסור

 לזרע פרט הזרע' , המצרי יכ( כפול וענביטשתעשהטשתשריש
 שאני יכוף , מסערתו והרוח הזורע המים עם או היכלים מןשיצא
 תזרע, אשר תל םס"עתו והרוח הזורעסרגה

 ככרם קועים המק'י

 ימקיו פרט זרע אוכל וחכמ.ם תורע אשר של קרט אום "יעזרי
 משתשריש מתקדש התבואה הכרם'מאיכתי ככרס,ותכואתקיצי

 פירות עושה שהוא כרם "א לי א.ן , הלבן כפול משיעשווענכים
 סכי כרס 51 ' סניי( פירות עושהשאי(

 כרס אלא יי אין כקוס,
 מקוס'המתיח מכף  כרמך תזרע ףא תף אחרימנין ש%שלך'כרם
 אסורת הגפן אטה ע5 אמה אפילו זרע'ס גכ' עי נפן שףזמורה

 :Sh עצמו כפני זה ועי עצמו בפני זה ע% יחרש יא יכולופירותיה,
 לח"כ כיא; דא , מותר עצמז כפני וזה ~1DYp כפני זה אכףיחדיו,
 המיאה תאסר פן המיחה תוקדש פ( שדה,5א ומשום כרםמשום
 חכירוורצוה זרע שזרע אלא 4 אין חיי-ע אשר י יהורה רכרכרי
 ן פיסקא סליק , מקוס מכל ייתזרע מניין%קיימו

 למעש או 4עולסכשהוא 'כו4 ' יחדיו וחמור כשוותחיושלא
 'אם מלאכה עושים והמור שור ' כמוך וחמורך שורךינוח

 r"JQ ' וחמור שור 14א יי  אין וחמור כשור תחרוש נשיא  4מה3(
 אתהחורש אי וחמור וחמור'כשור בשזר נאמו ימה כןכקים,"ס סכי תחרוש תיצא בשור כיוצרה ועוף והיה בהמה  שארלנכות
 חורש "א 4י אין תחרוש %א 5א , וכחמור באדם חורש אתהאכל
 למן יחדיו ת% והמנהיג והיוצ כקרון והיושב ההש %רכיאתמניין
 לקושר פרט יחריו לרמך, פרט יחריו בקרון, ביושב  פוטר לאיר4
 , לגמ4יס הרויפקס או ' הקרו( יאחר או הקרון כציד' הסוסאת

 'tnwa ואניצי , צמר ניזי ירכש לוש 'כו4 ' שעטנז-תיבש
 אן4ש 4י ,rtta תלבש, %א ,  עציו  שבשביס אביו  אתאיניתוסייו איעזר בן ר'שמעון ' ובת  טווי שוע שהוא רכר שעטנז%ל
 5"ש 'כו4 ' עריו יעלה יגש ;rSh 'תכסה ש45ש rt~JQ ירכששף4ש
 הייתרה ככיל לטשות / תלנה לא 4% , גוהריו יקופהיפש,לנז
 שהיקש מיוהדת יבישרה מה 5ך ולזמר אייה להקיש יצאתסמה
 הנוף,הנאת

 ש% חיןק גרו עי צמר ש% תיוק ייבש לרש יכוי
 חנניה / יחתו %ל צמר, שי חלוק גמ ע5 פשתן ומיוקשיפשת(
 גמ4'"כן

 לקשור פשת( ושי צמר ש4 סרק יסרוק שיא אולמניין
 ן כקים סכ4 יחדיו ת4 כאמצע שהרצועה פי ע4 ף א מתניו אתבו

 רפשתיגו צמר ,  הכלאי את מצרפים וריפופה השק לותכשתימצ'
  הלכדים בותר, עצמו  עצמוחהבפגי נפני זה אכל ייחדיו
 ברזם יי סשובאריג גהס שאין עלפי אף כיאים  משוסאסורים

 אחרן כדיבור נא"וו  סניהם  יך'חמורטעתתעשהגרי,צ( י NpD'D  סייף p)W~תטוס
 מות מח44ירק , אחד כד'בור נאמרו ושכורזכור

 אחד'עוות כזובור נאכרו  שנה בני ככסי שני השכת וביוםיומת,
 , אחד בדיבור נאמרו עיירה יבא יבמה תנלרה %א אחיךאשת
 המטיש ממטרק נחירה תסוכ 451ש ' נח1%-ק יורשת בתוכף

 דברים שני יומר ודם %נשר איפשר שאי מה נאמר אחדבטבור
 , פיכקא סייק , שמענו זו שתים "הים ד'כר שלאחתכאחד

 ציצית ףהם שנא%ועשו יפי נאמר לטה 4ךתעשהנדייים
 נדיפים, %ל עצמו בפני אחד חוט יעשה אנישומע

 בית כדברי חשים תשישה פחות אין נעשים נדיייםכמה
 הי~

 ן

 ש% חוטים וארבעתם תכלת ש% חוטים כארבעה אום שמישית

 ארבע ע5 , שהוא כ% ובגדדוטיה בטיריה אכל ' כתחיקהאסורים דברי במה שמי בית כרכרי והיכה אצבעות ארבע ארבע ש4יכן
 וכעלי שכע וכעיי מש ובעלי חמש ובעלי שישוה נעלייצאו

 התכוף את ירבות לבןטבייו  וה ' ףך תעשה גריייס יא ,שמונה
 * העשוי תעשה'ויאסן ' פתייהכית הכנף  n~yty ע4 ונתנו%ל
 * שטתה  עי  עייארבעויא ויעטה י הטיית ניםיםסן  יוציאסלא
 להדסים %תקרקיס ' ו5תיכ5ט'ריס ולהכלא  'פוטלינאכסותך

  עיארבע  יגאסר ,  עיטפתן אלא כגד אסיע ע4 יתן שלאמניין אומי יעקב בן אלעזר רני , מרוכשם שאינן לפ'יכוררסש
 פרפ בה' לסגוס,  תכסה'פרט  כסוחךפרט.סרין' ' נסיתךכנפו

 ן פיסקא סייק י ורובו ראשו בה 'כסה ש5אלמעפורת

 בשש אס אומר יהווה ר ' א%יהושנאה ובא אשה א"ש 'קחני
 ארם עכר אום אתה מ'נ( לוקה אינו לאו ואס לוקהעליה

 ע5 אדם עכר , חמורות טצוה ע% יעכור כופו , קלה מצוהע4
 1ל ן תטור ולא תקום ף4פ עף ףעכור סופו כמוך לרעךואהבת
 עד עמך אחיך וח' כמוך לרעך ואהבת , אחיך את תשננה4א

 ושם אשה' איש נאמרכייקח לכך , דס'סשנאלירישפיכות
 את %' הקדחת %ו; א% אפייו 'כו% ' רכריס עימות5ה

 ' שוה דכרויגז'רה עף'יות דברי ע5'%ות ת4 הקדיחה 4אוהיא התבש'י
 דברו ע4'%ות אף בת51'ם טענת להין דנריהאמור ע4'יותמה

 ממין , כתויים טענת ~fsn האמור  רבריס עיייות  אףכתוים כאן האמור רכרים עלילות ומרק י בתורים טענת כא(האמור
  האשח את ואטר , רע שם עריה רוחציך ת אחרת  ביאהכרכזת
 ואקרב ,חתי ' בעניותה איא רכריו אומר שאין מימדהאת
 נאמר למה אשה או איש , אכיוק כבית שזינתה עדים הרי ,אליה
 עדו 5ה שבאו אחר איש אשת את 'נאף אשר אוןא'ש שהואעפי
 'אבית בבי עדים יה שבאו אביהואחר בבית  שזינתה נעלהכטת

 העיר, שער ע4 נידשת שתהא טשסע ,  אביה naaiשוילה
 מכית שדנתה כעירק בכית Q'1p 5ה שכאו את מיצירךהכתזכ והרי

 איש יקח כי נאמי יכך , אביה בית עיפתח שתהיהנירונתאביה
 מכי"ח שהיא גורמת שנאה מה וראה נוא אום  יימעאר ר ,אטה
 אב %ה שיש אלא יי אין ואטה הנערה' אבי ולקח ' הרע לשון5'ר'
  אםסנ"יי%  ויא ahti %א , אב אםויא , אם  אבויא %ה יש 'ואס

In~paשגידע הם ואטה הנערה אבי מבהנאם  כן  בכיטקים,אם 
 רשות  שאין מיכן , 1prnI' א4 הנערה אבו ואם ' כמשמעההנערה כתולי את והוציאו י גירוליהס להן ויתנו יבואו רעיםגירו4ים
 מלסך , הזרה לאיש נתתי כתי את , האיש במקום לדברלאשה

 / פיסקא סייק , הקטנה בתו את "רש לאבשהרשות

 עריפ הרי בתי כתויי ואיה  רברי'  עיירות %ה שם "י"והנה
 שא חייכ4עו%ם אינו יהורחאום ר , זח עחושללהזם

 בעולש ויצא י  תוהמה כדברי מתהיה שתובע ס%מר י בע4 כןאס
 בא אום ישמעאל % ,כעף

 פירכא, בקיקאינוחייבערשתיבעי, שהכאתך" היכמה ע% %%מרך הכתי
  כשמיהן הדברים .יתחרו ן העיר זקני %פני הטםלהלפרקר

 מן דיגש ישמעאל רכי שהיה הרכריס מן אחדוזה
 עליו וכי 5ו רסיס עליו השמש זרחה אס כו כיוצא כמשףהתורה
 שלום שמש מה , השמש זרחה אם יי ומה כלבר השמשזורחת
 ורז חרי  והרגו סמנו שלוס שהותי  יודע  ההרש אם זה אףכעוףס
 כורידי ע5 משענתו עי כח"ז והתהלך יקום אם כו כיוצא יחייב
 %עקיבא ' כשמלה דברים יחחרוו השמיה ופרשו אומר הואוכן
 נמצצ*ווטרי ר"יר זקמ לפני השמלה ופרשו אום הוא הריאומר

~vanש4 ועירי וה ש% עריו יבואו ' השמלה ופרשו 4א ' עממי 
 ן ככתבם דברי אום רשהעזר ' העיר וקט לפני רבויהם מאסתא

ייקחנ
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כnspתצאקצו

 הסרו הקטן' את היא האיש' את ההיא השיחכיללקחי
 כטף כסף' מאה כמטון' אותו' 'וענסו במכואותם

 הנערות 4אכ' כוגרת'ונתן לאפי 41א ' הנערה ףאכי ונתן 'צורי
 כקדושה %1'דתה כקדושה שיא הורגל שהיתה מורת יאפיו5א
 הוציא כיכר זו ע4 51א , רע שם השיא ,כי 4המאהנסףשאין
 מיסד , תהיח5אשה ן151 ישרן כתולת ע5 (א ' אמרו רעשם

 ואפיקן סומא היגש ואפיקו חיגרת היא בעציצוואפי4וששותה
 ףבו"ש ראויה שאיגה או זימה דבר כח נמצרה ' שחין שנתואא

 ת% לקיימה רשאי יהיה יכול ,בישרא%
~41 

 אשרץ האשח, תהית
 כ5 ת5 זמן לאחר ואפיח ימיו כף 4שףהה יוכל 4א ן 5נהראתה

 פיסקא, מייקיםיויהוש4אחרזםן,
 כדרכרץ ש5א כדרכה אי4" י' "ץ ' הדבי היה אמתואם

)
 עדים אין י לנערה כתוחם נסחו 5א , ומה ת5 מניין

 אכ בית פתח ,ישלוט אב וישיהפתחכיתחלאשישלהאכ לי איז אבירה בית פתח א4 הנערה והוציאו זה ש5 עדיולאוט
 ז סליק ' מקום מכ5 הנערה והשיאו % ת מנען אכ 5הואין

 (א אותה רוגמים האכעיס זכ' שית' אנשי כ%למירדף
 נאכנים יכול ' באכלוס , עירה אנשי כלגמעמד

 כאכנו תל אחת 'f~wa אפיי יכוף כאכן ,אי כאכן % תמדוכות
 נכלת עשתנו מתהבראש31תמלבשנייה'כי יא אס מעתאמור
 כ% ניוויה(א בלבד עצמה 4א 'בישר(

 בתו%ותישרי
 יזנוק ,

 4ה%ן תכמור אטה אביה,מה להין ו3 אכיה נאלכאן אביהבית
 זיקת זניעם כאן האסור אכיה אף הכע%, זיקת עםזנות

 הכעי
 ן

 4הכיא , בע4 כעולת אשה עם שוככ כעדים, א'ש'יטמאעני
 בעולת יא ארוסה, היא וער"ן אכיס במת שנבעיתאת

 ע5יח שהכא היבמה על ללמדך דגתו בא אום %ישמעאלבעי
 כתוררץ האמורח כותת כסתם ומתו, שתכסף, עראיתהויכ
 ח61 כשהוא , חידודים מעשה העושה וקא , Qnlaw אגסבחנק
 ואלפי ' האשרה עס השוכב האוש מאחריהם' הכאים לרבותנס

 בער הרע, ~mpa1 לקטן שנכע5השוהאקטנהוהאשהאעפ
 פ'0קא, ptiD םישרא4, הרעותעושי

 עד מימדשאינוחייב ן בתי5המאורסה נעירה 'היהנני,
 בעיר, איש ומוצה מאורעולאיש, כתולה נערה שתהאי
 שפרצת מלמד , כעור 4ה ממתקף היה %א כעיר ~nvyt 5אאילו
 א4 שניהם את והוצאתם , שכיבה ע4 עמרי ושכב %ננכ,קוראה
 4%1ש כו שנמצאת שער שאמרט הי"ו זו י הה41ש העירשער
 נאביס יכול ן כאכלוס אותם ונקיתם ן כו מנידונתסער

 כאכנים' 6י אחת באכן אפיףו יכוף כאבן כאכן'אי 6ימרובות
 ע5 הגערה את , כשמיה ימותו נראשזנה מתו לא מעתהאמור
 %הכיא שהתראה א;פ דכר עף א% כשהוא צעקה, 5א אשרדבר
 את ענה אשר דכר על האיש ואת , ערים כהתראת המזירהאת
 אלא 4י אק , שהתראה אעם דכר עף אום כשהוא , רעהואשת
 פרט , עמה ושככ האיש ימצא נשדה ואם %ף מניין בשדהנעיר
 אשר האיש ומת ' יועדו-ץ רכי דברי שוככ טחז'קואחדלאהד
 הם'תח מן הכתוב שפטרה ט%מד דכר' תעשה לאושקערי; י סליק , כחנק utwn1i כסקילה הראשון ' יבדו עסהשכב

 המנו מן אף חטאת'מנ"ן תל הקצבן סו אף מנייןי
 אוחס ומצילים פטורים שבתורה עונשיט שכל מלס , מותתל

 הזכור ואחר יהורגו תכירו אחר הרודף זה איא %י אין ,בנפשו
 את והםח45 בהםרז אחר הרודף אף יכור! י הזה הדגרתסכן
 אי15 כי ואין הזהכסקי5ה , הזה לו' תימוד עז והעובדהשבת
 תף פטורה גשרה חייכת בודר יכול טצאף. כשדה כי 'נכילה
 אין ואס פשורה בשדה נין גוי נין hlai"' 5ה אין ואםצעקה

 משאטר פרט ' צעקה , וציבת בשדה בין כעיר בין מושיעים5ח
 NpD'D' סליקלוהנח%הו'ברירבייהורה'

 ע5 (א "ייב יהיה ש4א דע אינו הק% מפתה כתאהנערה עי איא חייב אינו חמור אפס מה , כמפותה , איש ימצאבו
 נעדה ע5 ח"נ הוא הרי הקל ספתה אם בתו5ה,אודד%וףנערה
 שיא %' א'ן שיכול באונס כתויה 4 ת ומה ' נערה שא'נחוע%
 יכעלרש פרט בתויה % ףאכיה נותן 'היה אכף %ה נותןיהיה
 ' vp' ימוכת פרט כתולה 4% מנ"ן עז מוכת כעויה א5א 4אין
 אורסה %א אשר ונא%%ה5ן אורסה 4א אשר כאןנאם

 ' במפוי
 מפתוח שנתגרשה וער שנתארסה עד חייב אינו חמור אונסמה
 או שנתגרעו וער שנתארסה עד חייב יהיה שיתן דין אינוהק4
 עד או שנתארסה עד חייב וה הרי הל מפותה אס ן מהחילוף

 שנתארסתם עד חייכ שיה"כ דין אינו חמור אונסשנתגרשתם
 נותן יהיה שלא פעמו שני אורסה יא אשר 4 ת מהונתנרשה,

 טרץ במפותה נערה נאמר ולרם נערה כאן נאמד ' ו4אכיה5ה
 אינו הק5 מפותה אף הנערה ע5 אינש חייב אינו חמוראונס
 הק5 מפותח ומה ח'4:ף' או הנערה' ע% (א ח"כ יהיה שיאיין
 ' הנערה 5אכו ונתת תף נער שאח ועי נערת ע4 ח"ב הואהרי
 ע5 חייב א~ו חמור אונס ומת קו דברים והר' הכונרת לאביולא

 הכונרת עד( והים יהיה שו(4ש דין אינו הקר( מפתההכונרת
 ן סליק , בעדים ונמצא י שכיבה ע4 , עסה ושככ ,פעמים שני נער נערה נאמר ככר שהת יכוף אתה אי הדין אתלהחליף

 יאנו שכיבום כי , הנערה 4"כ' ' הקש( יwtan' "5~וכוזן
 הכונרתן דאבי ולא הנערה ראבי שלו' שיהיההנערה

 בעציצנ ששותת מ4ם' / יאשה תהיה 151 , עורי כסף,כסףחמשי
 ן עז מכת היגש ואפייו סומא היא ואפיק י חינרת היאזאפי6

 4נוא ראויח שאינה או ימה דבר בהנמצא
 יהירץ ינוי בישראי

 אשר תחת ' לו הראוירץ ' לאשוח תהיה ויו ת% לקיימהרשאי
 או שנתארמיוה יתומה אמרו מיכן ' היתומה את לרבותעינה,

 כ5 לשיהוק יוכל 4א , פטור והמפתות חייכ האונסשנתגרשה
 פיזיקאי סייק ,מש4חההוא5יבפ'ימיו
 האנלסח עי נושאי אסרו אכיו,מנאן אשת את איש יקןלא

 ן נדיב הנשואה על והטפתכם ודאונם , המפותרץוע4

 באנוסת אוסר יהודהד ף אביו ומפותת אביו אנוסת אדםמשא
 ז אביו אשת את איש יקח 5א נאמר 5כך כנו, וכמפותתאביו

 הכצנם שנפצעי כי יכ" ,p'yg, "'יחי ' דכ"ש פעיע יניאלא
 מקצתנ אף מנין כולו (א לי אין , מהם אחת אפי14שף1
 ליוחנן ש4 בנו ישמע( (ר , הניד שנכרת כ% שופכה15%כרות

 זהב אחת אי4" 15 מאין שמי ביכטה ככרם tnp~w ברוקהבן
 דכא שפצוע (א , שופכה לכרות דכא פצוע כון מה ' חמהסריס
 יו'4ף בקהל , רופאים מהלכת וו , חוזר אינו שזפנה וכרותחוזר
 קהף לויים, קה5 , כהניפ קה4 , הן קהילות אובע אשריהווח

 ן פיסקא סליק ' שלשה אוט וחכמים ' גרים קהלישוא4ים,

 מסיר יבוא אשה'יא נין איש ,כין יי נקהי ממזריבוא
 סארבשר איזהוממזרכל , ,מוםזר משזרכ%שהוא

 אכו? אשת את איש יקח שללא עקינא ר דברי יבוא בקאשהוא
 ביא שהוא כשר שאר מיוחד אב אשת מח ' אביו כנף עלהולא
 והוקר יבוא כיא שהוא בשר שאר כ% כך , ממזר ווזת5ד ,יבוא

 ן שמים כירי כרת שהרביעייה כ4 אומר התימניסמזהשמעון

 או" יהושע רבי ממזר,הם5ר
 מת כריתות עליהם שחייבים כ5

 ן ממזר יבוא אשתאכיוו5א את איש יקח %א ש3 ממזר הלרהין

 והולד דין בית מיתות ע5יהס שחצנים מיוחדת אב אשתטה
 נס ' ממזר וסולר דין בית ם'תוה שה"גיעליהס נף נךטטזו
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תצא ט ץק
 מה ן עשירי דור יסטן ונאמר עשירי דור כאן נאמר ' ולשילידור
 כאן האמור עשירי דור אף עולם עד %מטן האשר, עשירידור

 ' פ'סקא ס"ק ' עויםער
 ו5א מדבר הכתף נזכרים " בקהל ימואכ' עמ'נ''ביאלא

 , עמוסכנקיכזת,
 מואבית ו5א מואבי ' עמונית 41"

 אתכם קידמו לא אשר דבר על אומרי וחכמים יהורה, רבידברי
 ומה כדין שהיה נסים ויא אנשים לקרם דרכו מי וכמים.ביחס
 עמונים ' כאנשים נשים כו עשה 'D~lp' ער בו נאמר שיאטמזר

 או כאנשים נשים שנעשה דין אינו 'oilp ער בהם ש%זמואכים
 בהם עשרק לא  ערעוים  ס%בהם  וסהעמוגימובואביסחילוף
 ש5א דין אינו עולם ער כהס נאמר א שי ממזר , כאנשיםנשים
 כונעשה

~twa' 
 ' אשה גין איש ממזר,בק יבו'" לא %ל כאנשים

 הראשון' כדין אלא לרון עליך אין הא הכתו'מיעט שריבהאחר
 כאנשיעמוני נשים בו עשה עולס עד בו נאמר שלא ממזרומח

 כאנשים נשים כהס שנעשה דק אינו 'Qilp: ער כהס שנ1מיאכ'
 למה עשירי רור נאן ואם 'הורה ר דכר' עמונית ולא עמונ'5ף

 כאן נא% שוה גורה וידון ש להק' סופנה א5א עולם ערנאסר
 האמור עשירי רור מוש ' עשירי דור לה15 ונחמר ע:'ר'דור
 tp'ho עוים' ער האמורלמטן עשיר' דור חף ' עולט ערכאן

 ע5 אנט כשהוא וכמים כלחס אתכם קודמו " ' אשר דכיעי

ז
 ק'עץוע י רחףעלהעצהי ד
 כשעת ' ממצרי בצאתכם , טירופיכם בשעת בררך מואבמלך

 'לגלעם דבר הרי כעור כן בלעם ע5'ך שכר ואשר ,נאולתכס

הטקלל-ש שאף מימד ' בלעם אי לשמוע אלהיך ין אבהולשי
 פיסקא, p'~o אלהיךן יי' אהבו כי , ,מפטמהנתקיל

 א4ה וקראט שנא% טכ4 , וטובתם סימםתדיוסלא
 כיימיךז י וטוכתס %ל כן אריו אף יכוי חונינו %א י1טרנטות מכיי שיומס הררוש אייוכןיייא  ינויאף%סיום

 , עסקא pt~D ן עוינוס ויעויפולעולם

 י אחוה נדויה , הוא אחיך כי מה מפני , ארוסיתתעבלא
 "עזר בארצו,אר ה"ת גר כי טה מצרי,מפני תתעכלא

 ישר" קיב15 לא המצרי עזריהבן
 להם וקבע עצמם ףצורך "א

  נתכוון של"ר סו את ומה וחומר ק4 דברים זהרי ' שכרהסקזס
 ע5 לזכות המחכוין ' זכה כאי15 הכתוב עייו מעיה וזכהלזכות
 ישר" טבעו מצרייהם או ישמע וכמה' כמהאחת

 כיס'ואדומו
 קידמוהם

 אתישר"
  לדורו, ער אלא הכתוב אסרם גיא בהדג'

 ישרא5אסום את יהחטיא  שבטיועיצה  ספגיעטהיסוסואבים
  ההורגו מן 5ו קשה הארס שמחטיפי יישרך עולס איסורהכתן

 הנא,והטחטיאו וכהעוים הזה העוימ מן מוציאו איןשההורגו
 פיסקא,  pt~a הכאן העולס ומן הוה העזים מןמוציאו

 ' "י יחכם'ס ' שמעיז י דכי' גנית יי" בנים 'אתםבמם
 ק% שתעוז "ר י הבנות את ירבות יחם יוירואשר

 התיר ' נעוים  הוכרימ את שאסר בשקום וטה  הריריםוחומר
 ג ער אינש הוכריס את אסר  ש.14 מקום ' פיר הבקיבאאת

  הלכה אם יו  אסרו , הנקיבות את שנתיר רין אינורודות
 מסייעני  והכתוג אניסות הינה %חס אבר תשובה יט ירוןאם נקבי

 יהידץ ושלישי ושטי ראשון יבוי י שנקשי רור ' ברות ויאבנים
 לחבר היה המצרי גר בנימין "ריהורה ' שיישי תלרוראסור

 מצרית גיוות אטה ונשה מצ-רי גר אני ואמר יעקיבאמתימירי
 הויוהרעי

 שיה"כ כדי מצרית גיורת כת אשה בני את להשיא
 וגי 'גוא שלשי רור ש% מה כ4,'ס כשר5בו"ע כמבן

, 

 כמחנה יוצא הוי :יצ" כשתהיה ' אז'ביד עף מאנהה1אנקי
 סכ5 ונשמות י נייזם אתרה או'ג'ד כנגד ארביךעף

 מאבר הכתוב וכמעשרות בטהר%וכטטאות אני שומע וע'דבר
 דמים ושפיכות ;1 לרכות מטי ערוה אף4ם לי אין , ערוה%%

 בשמאית יכול ' רע רכר מגל ונשמות תקמילו השם1קי%5ת
 ז מיוחדת ערוה מה ' ערוה תל מרבו הכתו וכמעשרותוכטהרו

 שנקו מעשה כל כך שנעה בה ייסלק כנעטס בה שגלומעשה
 ז הרע לשון אף רע דבר או% כשהוא שכינה ומסלק כנעניםבה

 יהיה לא "שי ' לקטן פיט איש ' כאחי'ם זף" כד יהיהנני
 114 ,ן%~ן ;גון,",,מיי~%:כבי"ןן,ך,]ג:י,:.

'nMWשמעון ר , תעשה זומשתלא המחנה תוך א5 יבוא 5א 
 יבואר %א , לויה מסנה זה למחנה מחוז אל ויצ"ו אוםהתימני
  פיסקא, סליק הםהנהזהםחנהשכינחןאלתוך

 בזיבת פוטר מ%5שהקרי , כם'ם ירחו ערבלפניתוחה
 םעככתו שמשו כיאת , השמש וככוא , לעתמעת

 פיסקא, p'SDם5יכנס5פניםםירהםחנהן

 מ"" אדניו עי לדתהיהויתד
 א5א 'ד א'ו ' ימ"נה

 ירו על ליש  ואום ' ףויר מציב והנה שנאםמקום
 ע% י תהיה ויתר ' נעם'רה חוזויא  שמה ושאת י4רג4הם
 ן משיבה חוש כשכתך' והיה , זיינך מקום "א איזיינךאוניך,

 ת%  ררוס סתניוכואי הופך ארם יהא שיא מנייןישמעאיחום רבי ,  באחת ומכסה באחת  חופר יהיה אני שומע , גוהוחפרת
 פליקאן מייק אתצאתרןוחפרתבהושבתוכסית

 יקרא 5א אמרו מכאן ' מחמך כקרב מתהיך "היך ייני
 יכנפ ולא ' כובסים ש5 משדה כצר שמע קריתאדם

 לרציך ' ב'דו ותפילין וספרים ' יכורסק' 1451 למוחו5א
 ' גףשיהו ' קדוש מחניך והירס ' ג'ר'ך אויביך את דתןטסיך שהומי  האמורבענייוסוף כ5 עשית אפ ' לפניךו5תתאויכיך

 יבאבק ובמניליי' במקיו הבית בהר ארם יכנס %ח  אמרומכאן
 שהעריות  מזמר רבר' יראדץבךערות ולאשע%גכירגייוי

 , פיסקא סייק ' השכינה אתמסולא

 אמרוהם1רעכריגה מכאן י עבראיארוניו  תסגירלא
 *  איוגע מעם אליך 'נצי אשר ' חורין כן 'צא לאלחוץ

 בכפר* ויא ' עצמו'בקרבך כעיר וףא ישב' עמך תושכ' גרףרבו
 ן שעריך באחר '  יוצאה שפרנסתו כבקוס ,  יבהר אשרבמקום

 יוצת שיא שעריך באחת אתמר כשהוא בירושים ו4אבשעריך
  תוניס* %א , היפה ינוה הרע שנוה '  יו בטוב , יעיר שעירגויה
 1 פיסקא סייק י רברים  אונאתח

 'on'SP פתהר תהידץ  %א י ישהק מבנות קרישה תהיהלא
 סתהרע5יח את  ק5ה קרשה ברין'חה  שהיה באומות.
 חי15דן בישי,או ע14 כשההר שישא דין אינו חמור קדשנישוק
 שאיטב  לאומרו, חייך ת*,רש וסה ' עףיה םווהר תהאשיא רין איש קלה קרשת עייובאומו מחהר אתה אי אסור קדשאם

 אתדז קלה קושה 'otsraw, י החת קרש נאמר ולא  קךשהנאמר
 באומות עליו תהשמוזהר לא חפור קדש , נישרש עליהמוזהר
 אתרו  אי קדש יהיה "טראל51א מפנות קדשכם תהיה 5א4%

 י פיסקא PAD , כאופות עייומווהר
 כף אתבן  ווכח אתבן ליחיא 'אין , וובה אתוו ביאח

 1"4 ס8הפו4 לילה Inalsi  אומרזה
 תגי ' עברי אצל שפהתד וה"'1 וה טיה  היקר י"בייוהאיסר
 * כיב וסוור ן אתנז זה הוי אומויס וחכמים אתנן אינואוטר
 5חחירו האומר כלר סחירהיגהו

 היי
 זיז כ5ב תחת זה טיוח
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נא ברחיאדא
 תועבתי כי ג5 חייב יהיה לעזנה ברג15 רשך'רו אפי ינימתה
 האמור תזעכה מרץ , תועבה להלן ונאמו תועכח כאןנאמר

 ן נדר ן זוכח כשם כאן תועכהיאמוררה אף ' זוכח בשםלהיז

 י שיעזר רכי דברי חכית כאח שאינה חטאת ףפרת פרט ,איהיך יי בית ' כמח לרכות נדר יכ5 אום כשהוא ' הנדור ידברפרט
 ן העוף את לרכות י נדר '4כ5 הריקהף את קרבות אווחכם'0

 פקעתה שכר אפייו יכ41 העוף את נדר'יהניא יכי %ל*הס ומחירחי יהאאתנן שלוש נואינודין המו0פוס4 שאין:וף י עליהם חל ומחיר אתנן אין בהם פוסל שהמום מוקדשיםומה
 ' ארבעה ולא שניהם ' שניהם יונס תועבת כי 5% ' אסוריהיה
 פיסקא, סליק וףרותיהסן ויאהס

 אt'ua 5% 4' ומ14!ה 5יה אינש 5' "יז , לאחידתשיךלא
 כסף ולא כספד שנ מכלל ' ותרבית נשך מאתותקח

 , מעשר כסף י4ש כספך או ' אחריס אוכף 51א אכיך,אחרים,

 בהמה, אוכל ולאאוכלך
 כסף לרבות כסף נשך אום כשה41י

 נשך אין5יאף4ש אוכ5כהמה, לרבות נשךאוכ4'מעשר'
 אשר דכר כל נשך ת4 דבר כל לרכות מניין ' אוכל נשךכסף
 פלוני ש15ם ושאוף צא 5ו יאמר שיא מנוי( אומר שמעון יישך,
 / ישו דכראשר נשךכ5 תף ממקומו, פלוני איש בא דעאסאו

 עשת מצו תשיך ינכרי תשיך' לא יי"חיךתש'ולנברי
 רגאומר ן תעשות מצותלא תשיךויאחיךלא

 לאחיך תשיך 5א נאסר ככר הרי תשיך ףא ויאחיך ת%ומרה
 עיניו נתן כיצד מאוחרת ריכית ויש ' מוקדמת ריבית ישאלא
 ואות 15 משלח והיה ממנו45וות

 כשכיי
 ריבית הוא זה שחוונו

 15 משלח והירס מעותיו לו והחזיר הימיט לווה 'מוקדמת
 מאוחרתי ריבית היא זו אצלי בטעות שהיו םעות'וואכוכשכיף

'IVa~נרכח הכתזכ יו קצע , ידיך מעשה ככף 'לאלהיך יכרנך 
 בשכר , לרשתה שמה כא אהה אשר האדמה על יריו,גש4יחות
 פיסקא, p'SD ' תירששתבוא

 מדץ ניי להין ינאמי נדי כ"( נאמי ' 5" נייתיייני
 נרר כאן האמור נדר אף ונרבה נרר ן 5הי האמורנרר

 האמור נדר חף לשימו תאחר 5א כאן האמור נדר ומהונרבה,
 וההרסים הערכים אי14 ' אלהיך עיי ' לשימו תאחר יאלהל(

 ן יררשנו כי חילופיו, ולא א הו ' לשימו תאחר לאוההקרישית'

 מעסך,  וההקרטבעיהבית'  ייאיהיך'  ואשמות' הסאותאייו
 כקרבנך זל~ש חט" גל , חטא נך והיה , ופיאה שכחה לקטזה

 , פיסקא p'~D יחטא

תחריוכי
 שוב ' תדור לא אשר טוב אומר מאיר ר ' לנדור

 טוכ אומר יהודכם רכי שקי כ4 תדור שיא ומזהמזה
 שפתיךי מוצא ומשים' שנודר ומזה מזה ,טוב תדור 4אאשר
 אזהרה זו ועשיתי תעשה' 5א מצות זה תשתוה ' עשה מצותזו

 , אלהיך ליל , והנדר ' נדדת כאשר ן 11WV't דין5כית
 זה ' דברת כאשר ' נדכה זו ' נדבה , והקרישות וחרמיםערכים אולי

 ן פיסקא pt~D ,זוצדקהי כפיךכרקהכית,

 5ע51ם יכ51 רעך' בכרםתבוא3ני
 , תתן 5א כ*ך 14%"

 פרט , רעך , הכית בעי ש4 4כ4יו נותן שאתרהכשעה
 ו5א 'ענכ'ם' מוצץ '51א ואכלת 4גכוה' פרט רעך' '5אחר'ס
 גתאיגיס, יאכל יא  בענכיס עושת היה  אפרו מנאן ןהשטס
 למקום שמניע עד עצמו טונע אכף , כענבי יאכף 5אבתאנים
היפות

 ואוכי
 יאניפושן  ש4%ש  אום'מניין הסמא בן שעזר ר ,

 םןגר ' שבעך אוסרי וחכמי יכנפשך' משכרותיוער
 f~nNWI בטפה  אפייו תתן %א  לשנויך , שברו  עיפועייוחר שאוצי

 גייוש5בעינותן5תוך
 pD'd"' סליק הנותן

 תניף' 5א ~Wbln1 ת4 5עו5ס 1כ51 ן לעך ככוםתבואכי
 aw מכיי , רעך קמת ע4 חרמש מניף שאתהכשעה

 קוצר תהאשיא י נידך מ5יףות וקטפת י ינכוה פרט ' רעך ףאחרים' פרטרעך
 כמגי
 מניף שאתה בשעה , תניף לא וחרמש ,

 ן פיסקא סליק ע4קמתכעיהבית/חומש

 מהירה ככסף ניקמת שהאשום 'מלמד אשה אישיקח3ני
 נקנית 3נעייה נקנית שאי( העברייה אמה ומה 'בדי(

 ן בכסף ניקנית שתהא די( אינו כבעיירה שנקנח אשה /ננסף

 אתה אף , בכסף  ואיבהגיקבית , כבעילה שניקנית תוכיחוגמה
 נקנית תהא 4א כבעילה שניקנית שאעפ הגשה עף תתמהא5

 , ככסף נקנית שהאשרה מלכר , אשה איש יקח כי תףמכסף

 ניקנית ככסף ניקנית שאין יבמה ומה ; בוין שהיותומגעילה
 אסח ' בכעי4ה שנקנית דין אינו בככף שנקנית אשהנכשלה
 אתה אף ' כבעייה נקנית ואין ככסף שנקנית תוכיחהעכר"ה

 נקנית תה"ש שלא גכסף שנקבית שאעפ החשה עף התמהאל
 אף זמניין , כבעייה נקנית nwwnw מל1 ובעיה, 4%ככעייה
 שטר , קונה ה41ש הרי מ,עיא שאיבו כסף ומה הורש ודיןכשטר
 שקונה ככסף אטרת אם לא , קונה שיהא חן אינו מוציאשהוא
  ומעשר  קינההקרש  שאין בשטר  תוכיח , שיני ומעשרהקדש
 ' מביתו ויצאה כירנה ונתן כריתות ספר לוק %לוכתב ,שיני
  בטטה מזה יציאתדה מה זה שף ליצ'ועזה זה של הוייתהבקיש
 פסקא, סלק בשטר, מזה הזייתהאף

 אומדויאיגרש טמאי  בית בשניו, ח( תמצא יא אסדרףרץ
 של דבר ערות בה מצא  אטתואיאאשבןאדםאת

 את הקדיחכם אפילו אומרן וה44 ובית דבר ערות כה מצאכי
 שמא* לבית היקף בית דבר,אמרו ערות כה מצא שוכיתכשילו

 נאמר ןמוה גאם'ערוה  ואם ' ערוה  יטהבאמר דכר נאסראס
 מפני או%היוצאת הייתי ערוה נאמר ולא נא%דכר שאס ,דבר
 תהיוץ יא ערוויץ ספני והיוצאת להינשא סותרת תהיותדכר

  תהית יא לה המותר מן נאסרה אס תתמה זן יהינשאמותרת
 נא%ערוה ואם , מכיתו ויצאה , ערוה %ל לה האסור מןאסורה
 תעאז לא דכר מפני תצא ערוה אומ'םפני הייתי דכר נאמרו4א

 הימינה  נאה אחרת  אום,אפייוגךיא ר'עקיבא מביתו,תיויצאה
 כ4 אמרו מינן לשמה, 5ה, וכתב כעיניו' חן תמצא יאשלואם

 ושמע כשוק עוכר היה פסיייכיצד אשה לשם שלא שנכתבגט
 טסטים  פיוגית אשתו את מגרש  פלוש אוש סקדא דםופרקול
 ' בו  פסוייגרט ' אוחו  כשם , אשתי  שפייות  זה ואוברפלוגי
 ושט  כשמו 8.סמי  , שרו כן אשתוונמ5ךמצא את ףנושכתנ
  סתו 14 יש אמרו מיכן יותר , בו לגרש פסוף אשתו כשםאשת'
 בו ינרש לא הגרויכם את בו יגרס כתב  a'1vl שטטוחסבשים
 אגרש שארצה ואוזו כתוב מלביר אמר r~tQ יותר , הקטנהאת

  וגג"קרא OD3' מניין נדיו כתב ~וא יי ובתב,אין '  בו 5נרשפסיי
 "ש לי אין , ספר , מקום מכ4 5ה וכתב %י וכקנקנתוםכקומוס
  יצאו קיימא ש4 מיוחד ספר מה ספר נאסר ימה  בן  אט ,מקום מכי ינתן 5% חרוב ע4י זית עיי אגוז %י קנים ע4 מניי(פפר
 ספל מוש אומר כתירה בן יהודה רכי ' קיימכם ש5 שאינ(אי15
 ן יקרקע שמחובר דכר יצ~ש ן הקרקע מן תקוש שהואתווחד

 גיסיך וה הרי לאשתו 'האו או אתה 'מיכן כריתות שיהיא יכריתו
 "ן תשרר שיא טנת עaSIVS' 4, אביך יבית תלכי שלא מנתעל

  וער מלאן אריך לבית תיני  *5א  עיבגת '  נריתות א'ןלעולם
 וה הה יוס  שישי וער מכאן יין תשתי שיא  מנת על יוםשלשי

  שא ארס יכף מותרת את הרי אשתווא%ףה אתנויתי,רמגרש
 ש4ן"יעור מיהתו אוסרו,יחחר וחכמים מתיר %שיעזר5פ5וני
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רדתצארנ
 הנעילי וייוסי טרפון ר דבריו ע4 יהשיב וקיטם ארבעהנננסו
 ונימת היכרק אמר טרפו; רכי ' עקיבא וי עזריה בן "עורורבי

llfnwiע5 טחנה זה נמצא 51א מתייבמת וו היאך ויד כקא ומת 
 תנאו שכתובבתורה מה המתנהע4 וכי כתורות שכתובמה
 מצינו היכ( הנלילי יוסי %ר כריתות, זה ~rtNW: יסדת הא 'בטף

 לאחד סותרת אלוש / לאהד ואסורות לאחדבתורהשמזתרת
 לכדת הא , אדם 5כף אסורה יאחד אסורה ' אדם יכלמותרת
 הכוות דבר כויתות אומר עזריה כן "עזר ר כריתות זהשאין
 בן "עזר רבי דברי את אני רואה הנ5ילי יוסי "ר קנינה,נינו
 או בגרושות תורה החמירה כמה וכי אומר עקיבא רבי 'עזריה
 מן נאסרה קלה אלמנה מה מאימנה גרושה חמורה ,באימנה
 לה האסור מן אסורה שתהא דין אינו נרושההמורה 5ההמותר
 ן ממזירין שלראשון לאנמצאובניו ניסתלזה ממנה כניסיו והיו יאחד 1ניסת הלכה אחר רכר , כריתות זה שאין ימדתהא

 לרכות כידהמניין "א 4י אין כידה ' כריתות זה :IttSW ימרתהא
 4סח אב , מקום מכל ונתן ת4 ורחזכה וקרפיפרק חצירהנגה
 שהיא דבר כל כך רשותה שהיא מיוחדת ידה סה "א 'דהנאמר

 מ'נן ניטיךן זה %ה שיאם מביתו,עד ושלחה כידהרשותה,ונתן
 שמעאתו או שטר כנסי 5רק ואמר לאשתו גט הוורקאמרז

 , סליק ' נוטיך הא לה שיאמר עד נט אינו ניטה היאוהרי

 ' השש "4פנ' '1צ"" שה"שה טירד 'טכ'ת'ייצאה
 האחרון' האיש אחר,זשנאה ההירה קראתו ככר ' ,אחרנשכונ עכ" תינשא שלא ' אחר לאיש והיתו,והיכה

 האיש ימות כי או , 5שנאותה עתיד שאתה מכמרךהכת"כ
 נוזשה "א יי איו ' ןקוברו שעתירה  הכחובמבשרך ,האחרון
 קרבות סופינז אם ' האריק האיש ימות כי או חף טנייןאימנה
 ליבם, אסורה גרושה 4'בס מותרת נרושה'"טנה חי מהאלם%
 אסורנה תהא שנתנרשה לאחר ~Sp" ל ,nsp~tpa אףיכ41
 לחזור אסורה תהא נגש היוצאה ו'צאה' 4ה וכתב %ף "וףחזור
 וכנ"ן ' 4חזורלו אם)רומ תה'ה נעיה עnSphtpw 5~ ולא 'לו

 בעירו יוכי %א %. יו  סחיר שאסורות יבמתו נטינותן
 לרע ואמרו הים למדינת בעיה  שהיך יאשה ומניין 'הראשון
 ן מזהומזרק תצא בעלוק כא כך ואחר מיסת כעלך מתהרי

 שיהוה אשר הראשון כעלה עכל לא % , ומזה מזה נטועריכא
 אשר ' אשרהוטמאוה אחרי '  יאשה לו להיות לקחתהלשוב
 מן לאירוסים י ינשואיס הבשואים מן אינש 41 איןשיחרה
 מנין לאירוסי הנישואים ומן שואים לני האירוסי מןהאירוסים

 לקהת יוכיהראשון  יא , לקחתה הראשון כלוה יוכל לאחי
 עזריכם בן "עזר ר משוס אהד כיפר כן ר'יוסי ' שייח אשראת
 אשר אחרי שנאם אסורה הנושואיס מן ' מותרת האירוסיםמ(

 nltDS הנישואין מן ובין ןהאירוסיס מ בין או' וחכמיםהוטמאה
 נאמ' ףמה כןאם

 , שנסתרה סוטה לרבות הוטמאה אשר אחרי

 כי ' מאתו והיכה אשתו את ישיחאיש הן לאמר אזמר הרחוכן
 חועכה, הוויי  תוע%ואין איהיא יהורה יו,4 לפני היאתוענה
 פיסקא, pt~o ' כך עף בי להזהיר , הארץ את תחטיאוקא

 לרכזת מניין ' כתולה "א ל' אין חדשה אשה איש'קחני
 מקוס' מכל אשתו את ושמח %ל יכס, ושומרתארוכה

 ן נרושתל למחויר פרט 5ו שחדשה חדשהמי נאסר ףמה כןאם

 ממזרת ן wlan יכהן nyl~m וגרושה ן נרוץ לכהןואיסנר,
 כצכ*ן" יצא %א , 41ממזר לנתין 'שראל בת , לישראלונתינה
 4%1ש תל ומזון o'a1 זיין כ"י ,מפיק אגף ן בצבא יצא 5אינול
 כרם וטע ורוכו, בית כנו אף אני שומע , דבר לכל ע*ו,עבור
 הוא  אב.עובר עובר עייואינו  ת4 51קחה אשרה אייסוחי1%

 את הלמח כרמו' זו יהיה ביתו אס י לבאו היירה נקי יעיאיו4
 ן פיסקא סלק ' יבמתו את יחביא יקח, אשר '  חשה זואשתו,

 "'הי ק"ן לקן:"
 ;י"'במייי"ןן'י11ם'ס "ייט"

 חובי*  הוגש ביאוש עצםוי בפני ורש ועי עצמו בפביייפז וצקם אחת מלאבה שמשמשי כווים שבי בי כך  בעצטו' בפביוה ועי עצםוי בפכי זה ל וחייב א4ח  םיאבה ועושים נטיסשני
 , פ,סקא 9413 ן גרם מהוגרגיר

 *  מאחיו נפש זונב , יקטן פרט , איש בע?ים' 'ירצחבי
 ומכרו  כנו הנוגב את יהביא  ישר", 'מנבי מאחריולא

 ננו הענב אום השמש , נרוקה כן יינן ר דברי ן חייבשהוא
 שו בו סףכניסנוו~שאווישתפש ער אוג, יהורה ר 'ירשימו ( שיכניסבו ער חייב  שאינו  מגיר בו, והתעטר פטור,ומכרו

 האמורהבתוררץ מיתה בסתם , הגנב ומת ומכרו, בווהתעמר
 ובערת ' וודי בן וחמו שחציועכר סי הגובב, ויא  ההוא 'בחבק

 ' פיסקא מייק מישראף, בערעושיהרעות 'הרעמקרבך
 משנזקק 5שומאה נזקק שלא עד "א %י איןסחיה, יי ' הציוות ' tls1VW יה ' ייגע והי"תעשיץהשמר
 נגעי ח45ש אין5י ' 51עשות מאד ישמור 4% מנ"(ףטומאה
 אתכם יורו אשר ככ5 תל מניין כתים ונגעי כגריס נגעי ,ארם

 ממין הסגר מתוך , החלט מהוך אלא 4י אץ ג והףויסהכהנים

 5% , מקצתם אף מניין כוים אף4ש 4 אין ' צ'התיך כאשר%י
 ן פיסקא ס"ק צרעתו, לההיכה שם4ש הרשש אתה ואי והולך כא אתוה עושה ולעשות,שמור

 העניו נתני ס ענ"ז מה ':כי ימיי מגי'זכור

 ש5 כפניו שיא "א דברה שיא מרים ומה ותו% ק5 דבריםוהרי
 עולם ש5 ו5כניינו מקוס ש5 51שנחו משו; ש5 ויהנייתומשה
 אהה יעי ברבים תבירו ש% בננותו המדכר כ% ' נענשהכך

 בשעת ' ממצר' כצאתכם  טיוופכם' בשעת בררך' 'במחטטה
 הודש וכן , 5פגיהס מקדמת שסרים עד הולכים היו לאנוסעים הדגיי שהיו זמן שכ4 ללמדך הכל הנתו שתלהגאו5תכס'"א

 פיסקא, סליק ' ומרים אהרן משה את לפסו ואשלחאום

 שכיל שכר מנוילרכות מ15ה אא ףי ץי ברעך' תשהני
 ן כיתו אל תבוא לא , מאומה משאת תל חנותוהקפת

 לעבוט 5% סכחוז ימשכננו אכל מכפנים ומשכננו 4איכוץ
 % , מכפנים ימשכננו אכ5 כתקף ימשכננו לא ן כחוץעכוטוי
 ן סליק ' רין ניח שלקק 5רכא והאיש או כשהוא י תעמורכחש

 ת14אם מנטן עניעשיר איא 5י אין ' הותן ע3'אישלאם
 ע5 אני4פרע ממדו עני נאמר ףמוק כן אם ,איש

 תשככ שיגש בעבהצו' תשככ יא העשיר, מן יותר עניירי
 כ4 5ו שטהזיר מלם , העבוט את 15 תשיב 'השב עמךועבוטו
 אב5 כיומ ומחרישה כ54ה סגים , כלייה ףייה וכלי כיזםיים
 סימר ונרכךי בשמלתו ב4יה,ושכג וטחרישה ביום פגוםווא

 5א 5ח1 ואם ן מכורך את בירכך אם יכוץ 5כרכד מצוהשהוא
 שהצדקה מלמד ערקה, תהיה %1ך %% מבורךתהיה

~nS1pi פעמיו לררך השם יהל לפניו ציק שנאמר ריבויכסא לפני ' 
 שכ4 מעמר תנזוף 4א נאמי 3כי יהי' ' שכייתעשקלא

 ב4 משום יאוין נחמשוק עוכר שכיר שכרהכוגש
 תתן ביומו ומשוס י שכיר פעוףת ת4ן וכף תנזוף ב5תעשוק
 שווא*וה41ש מכ54 , השמש עדיו תכש יא ומשום ,עכוז
 , בנפשו Inw~pl שהוכש סימכה א5א 5י אין ז נפשו אתנושה
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נברותצאדה
 תעשוק 4א מניין וסויק נרדי כגק ' שאיזעושתכנפשומיאכה
 אניייפרע ממהר ואביון עני ימהנאמר אסכז , מקוםמכ4
 ן מאיריס וף4ש מאחיך, םכלאדם, יותר ואביון עני: ידיעל

 יוסי ר , יאוין כשני עזיו שעובר סרסר , צדק גר זהאומגרך'
 ן פיסקא סדיק , תעשוק ב4 ום מש אומר יהווהברגי

 ושכר ה%ילה'. כ4 גהה ששכריוס שכיי'מ4מתתזבידים
 1451 , תדין 4א 4% מלזיז היום כוו נוכההלילה

 הוא. ואייו , מעמו לשפסק פרט , הוא עני כי השתש עף'1אשא
 * נפשו את ומסריך ככבש זה עיה ימה וכי ' אתנפשונושא
 awlaI הוא ואייו נאמר %מה כ4 אם ביום בו שכרו שמתזזיו5א
 עדו מעירה שכיר שכר הכובש שכף מיסר איא נפשואת

 יכ%1' יי, א4 ע4ך יקרא 51א ' נפשו את נושט הואהכתיכאויו
 ויא' ת% ףקרות 1nlya עי'יכוי וקרא לקוות%%סשה'ש4א
 יא. ואס חטא בך יהיה ע"ך קרזל ~oa יכוף , ין אייקרגעייך

 5מה כן 5מ'אס התא בך והיה י4 חטא כך יהיהקר4ליך'4א
 'ותר קוררת 'ד' עף ייפרע אני מסהר יי א% עייך וקראנאמו

 ' פיסקא טיק קורא'ממ4שא,נו
 " אנו ירי על בנים יא כנים ידי ע4 יומתואכותשיא 4%מרנד הכחוב בא מוש וכי ע4בנ'ם, "כות"מתילאי
 בערותם; אבות יוסתו שיא , יומתו בחטאו איש נאמר ככרוהרר
 לרבוות איכנים כשהוא אכות' ש5 בעדותם נניס ולא ~otuש%
 דומו ואחי אסו ואחי אחיו ואיל"המהקרוכ,ם הקרוכיסןאת

 אמו ובעף אמו איחז אחותאביוובע4 וכעי אחותוובער[
 , עצמם בעוז מתים אבות , יוסתר כחטאו איש ' וגיסווחמר

 NpD'd/ סמקוכקמ.םת,םכעוןאכותם'

 1ה44% צריך אני מה ואפסנה, יתום גר משפטתטהלא
 מלמד. פניסן תכיר 441ש משפט 14~הטר, נאמרכבר

 בגד. ISunnI ויא ' יאוים בשני עוגם נף ש4 דינו המטרםשל4
 /. ומיתוס כת כמרתא היא ואפילו עשירה בין ש"ה בין 'אלמנה

 מחז'ר' אתה אין כאיש תוכל שאתוה אימידכרים שמש(רט
 שם, %השיארע כרי אצירה ש"פ הולך תה"ש ש4א ,לאשרה

 ן פיסקא מייקרע,

 1כירטמ11-ש י'מסאם 4שקצרההו פרט ' קע'רךתקוררכד
 קצ'רך,פרט אךכהמרן' הרוח ושיגרהונמלים
 כא' ואחר מדהו את שקצר נכרי אמרו ס,כאן טיםישקצרוהו
 מוטיב יהודה רכי י  והפיאה שכחה ומן ep~n מן פטורנתטיר

 לאחדים, פרט קצירל העומר, בשעת "א שכחהכשכחה,שאין
 ישרש! ויקח הקדש קצר יומר כשת'מצ' , להקרש פרטקצירך'
 ש5. מכ44 אומר הגלילי ;וסי ר ישר"'פטור ויקח גה ק'ירפטור
 יש! קציר לו w~w זמן כל עומר ושכחת כשבה' קעירך תקצורכי

 עומר 4ו 4וקצ'ראין זמןשאי( וכ4 , 4ושכהה מש י"שמר
 פטור ישר" ולקח הקדש קצר 14מר כשתימצ' , שכחהואין14
 כשדרת למעמר פרט , בשדך ' פטורים ישראל 51קח גויקצר
 העומר אום אתה מנאן , מהייכיס וחכמים משר ר דבריחגורו

 441ש הכית כע4 שכח הכית כעי שכח ולא פועיםששכחוהו
1nlnaeהר* כקש שחיפושו או ן בפניו הענוים עמדו פועלים 

 / NpDta סלק שכחח, אינוזה

 '1תי' פיעיי אושכ"י יכוי הגד'ש ץשץה"י" עשושנוח

 אמרר יהיה,ביכן ולאלמנה וליתום 5נר 4%טשני
 וחרובין זיתי וחכורי שכהה'שמ אינם שףשה עומרישכהה'וטמ

 אינן שלנ"מ פכט שניגרגרים , שישרואונסשכחהשכחה
 כשדה אומ וחכמים ר"הורה' רככי לטמונה פרט בשיה"*רט'
 וסת מרין שהיה הקמה' את ירבות בשרה ' ר,טסונה אתלרבות

 אינו בה עני כח שיפה קמה שכהה, 14 יש כחעני שהורעעומר
 שאינו בעומר אמרת אס יא ' שכחה לו שישדין

 מע'י
 את לא

 העומר את טצףת שהיא בקמה תאמד ' הקמה את ולאהעומר
 ' 5קהתו תשוב 5א ' הקמח  את לרבות niwa~ 4% ' הקמהואת
 שכננרנ העומר שורות ראש' אמרו 'מ'כא, שורות יראש'פרט
 שאין מוד'ס ושכחו יעיר להוליכו בו שהחז'קז והעומר 'יוכיח
 שיערו בו 'היה וכמרץ כאחר כו14 ' יקהתו תשוב 4"ששכחה'
 סאת'ם בו שיש העומר אמרו מכאן ' בעושרץסאת'םחכמים
 גמ5'אר! רבן ' סאתים ובהם עומרים שני ' שכחה איןושכתו
 גמלם רכן יהס אס , לעטים אומרו הכייוחכמו ףבעףאומ
 אמר כוחו הורע או הכית כל ש4 כח יופי העומרים סרובוכי
 סאתים ובו אחד עומר שהוא בזמן אס 4הם אמר כוחו 'ופי15

 "ר מינן , %קחתו תשוכ לא ,שכחה 'ה" שיא צין אינו סאתים ובהם עומרים שנ' שכהה אינוושכחו
 קדר ש4 שיב41ת ישמע"

 5קט לספק ומניין הראיה' ע14 מחכירו שהסוגיא הראיהעירו מעניים רסוציא הבית כעל ספק עניים, ש4 הרי לאו ואםהכית כעי ש4 הישן הרי הקמה עם נקצות אם לקמה מניעוראשה
 פיתום %נר %% זכה כא,1% רגתל עליו מעיה בה ונתפרנסוהלך עני ומצא ידו טתוך ס5ע סניוימאבד עזריה בן "עזר אריהיה, אימנה 15 ליתום 4גר %ף פיאה פיאה ספק שכחה שכחהספק

 לזכות נתכוון ש5א מי וחומר ל רנריס והרי ן יהיהולאלמנה
 אחת ע4 לזכות סנתכוון מי ' וכה כאייו הכתוב עייומע15ץ

 סליקכמהוכמהן
~pota 

/ 

 עוהגיט זיתיהם חובטים היו הראשונים זית'י' החביטט
ז

 ביעידה
 מכ"י

 ע% שיש עומר הזיתשהוא אמרו
 פרט ן זיתיך , שכחה אינן נשכחו מלבנין שני ש4 שורותש4ש

 / יענו , תתפאר 4א הפאר, לא ' ~wipn פרט ז'תך' 'לאחרים

 האחד מניה או ' 44קט העני את מניח שאינו מ' אמרוכמכאן
 תס'נ נאןאף זה על העטי טז5 זה מהסהרי %אהד שמסייעאו
 שיש מלמד אחריך' ' שכחה 5ו ם%4ש'ש ' אחריך ' עויסננוף
 אף ' סאתים Inwlp1 להין האמור 'תום גר מה ' יתום גרלהין ונאמר 'יום גר כאן נאמר ויאימגה' יתום 4גר ' פיאה4ו

 ועסקא, סליק ,גריתוםהאמורכאןכעושהסאתיסי

 שכ141 כרם אומר אליעזר ר היה סינן ' כיסדתכצייבי
 tssipnI לא ' אונרלעניו %עקיבא הסת'עו%יולכע%

 כתף %ה יש ' נטף 41א כתף לוינם שאץ כ5 עולסת היאאיזו
 14ויאין

~wa' 

 הכיתומם בע5 ש4 היא הרי ואין4הכתף' נטף '
 מיסד שכהה wtv 14 מלמד ' אחריך ' ענגם ש5 הם הרילאו
~wiwכוף שא'ט כ% בעוים שכחה היא ח111 אמרו סיכן פאה 4ו' 
 יגר ' ה'מיטה מש'עכור כרגף'ות וייטירז 'ר'1 אתיפשוט
 גר מוש ' ויתום נר יה4ן ונאמר ו'תוס גר כא( נאמר 'וליתום
 כאן האסור יתום גר אף סאתים נעושוה קהלן האמורמתום

 ' פ'סקא סייק 'כעושהסאת'ם
 חום הוא וכן ן מליבה מתוך ש4ופיוצא אץ ' ריב יהיהנמ

11 
 ועמרו מריבה, זו אום הוי , ההוא הצדיק מן ליפרש 144טנרם מקנה4וט,מי רועי אכרםוכי( מקנה זרע ב ב י ה ו

 זו אומר הף 54קות לזה נר0 מי , הריב להם אשר האנשיםשני
 op איש מניין נשים אנשים א4א 4 אין אנשים בין 'מריבה
 בע4 ושפטום, המשפט א% ונגשו 4% מניט איש עס ואשהאשה
 4ן אם וחוה %ף %וקים םרשישם כף יכוף י והצדיקו ,נורתם
 יורע איני ועדיין לנקהי אינו ופעמים 15קה פעמים הרשעהכות
 מיוחדת חסימה מה בך'שו' שור תחסום 4א ה%וץי4% הםאי14
 הוא הרי תעשה 5א מצו שהוא כף כך לווה והוא wpnl 5אסעו

 nplS 1111 ו ד וספח
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דחתצאדו
 לוקה הוא ועשהוהה קוס כה העשחשיש מצייא כ5 אולזקה
 יוקרת הוא הרי עשרת קום בה שיש תעשה 45ש כצות כףכך
 ועשה קום כה שאק מיוחדת חסימות מה שור, תחסום 5א%ל
 קוסועשרז בה  שאיו תעשות %א  מצות כ5 כך יוקה הואיהרי
 והרשיעו הצדיק את והצדיקו אומר שמעון רבו ' קוקה הואהרי
 , השופט והפי15 ,  ייקוה שף4ש כרי צרקיהו , הרשעאת

 ידות ושתי לחפניו שליש , והכהו , מעומד מלקין 'r~aמלמד
 ועיניו לוקה שיהדת ו5א בו ועיניו קקה שהוא לפניו ,מאחריו
 ת% :IDiCDI לוקה יהיה יכוף ומת ףוקה יהירה יכול ' אחרבדבר
 כדי % ומשלס לוקה יה4ש יכוף ומת יוקרה אין , רשעתוכדי

 'nlat~w ארכעי יכה ' יכנו ארכנו , ומשים לוקה איןרשעתו
 אומר יהודיה רבי , לארבעים סמוך מנין ארבעים כמספר5%

 spi וף4ש יכנו כת'פיו גין לוקה ה41י והיכן , שלימותארבעים
 5א ' כאהד שניס מיקים אין יננו' כסות, ע5 51אהקרקע,יכנו

 כזמן ח4%ש "י אין תעשה 145 עי עוכר מוסיף היה אסיוסיף,
 דין בית ואומדשאמדוהו אומר כ5 ע5 , מנין ע5שמוסיפים
 וא 5י אין רבה מכה , מקוס מכי יוסיף 5א יוסר תיזמורמניין
 נאמר ימוש כן אם ' איה ע5 ת5 מניין מעוטה מכה רבהמכה
 אחיך ונקירת ' מכהרבה הראשונה מלמרשאין רבדהמכה
 אמרו מיכן ילעיניך

 מתק5קי
 רכי ' פטור כמיס בי, נריעי כין

 חיכי ימ5מדשכף במים והאשרה בריעי האיש אומריהורה
 אומר  גמיא כן חנניה רבי ן כדיתן מיד נפסדובדוהזתש5קו

 הכות ב( אם והווה שנ."מר רשע הכתוב אותו קורא היוםכ%
 אחיךי  ובקיה שנאמר אחיך קוראו הכתוב  משיקה אביהרשע
 אשר כל גי שנאמר מוכרע ה41י טמקומו  אומר שמעךרני

 העושות הנפשות ונכרתו האקוה התועבות מכו(יעשות
 והרי , בהם וחי הארם אוחם  אשריעשרץ ואומד , עטםסקרכ
 פורענות סירת אם ומרץ וחומר קירברים

 המיספי
 בהם

 המטפיבעושי ' עבירתך כעוברי הודש הריבעובויעבירוה
 ומרץ אומר ברבי שמעון רבי ' ובמוש כמה אחת ע%מצורת
 שכר מקבל ממנו הפורש הימינו יוצאות אים  שף שנפשוהרם
 ן ומחמדתן יהס מתאווה ארם שר( שנפשו ועריות נז5טוב

  סוף ער  וירורותיו 5ו שיזכה וכמה כמה אחת עי מהםהפירש
 ן  באהליך יגור מי אומר הוא הרי אומר  יהורה רבי 'ניהרורות

הויך
 תמיסופועי

 י4ש , צרק
 רג%עי

 בעיניו נכוות , ישובו
 חירר אומר הוא העניין  וסוף , וצרק משפט ועושות צריקיהיה כי אומרואיש אחרהוא ובמקום ,  בנשך גתן כסבורא ,נמאס
 כותבים עכירה עבר ולא כיהיושב איא וה עשה מהיחיהוכי

 פיסקא, pt~o ן%ושכרבעושהמצוה
 ףעקות מניין שור  א,ןייא%א ' ברישו שהיתחמוסלקם

 , lpa מכר שור תחסום רא תר בשור ניועא ושףהיה

 ;"CDI אתה אכי הוסה אתרה אי שור , שור נאמר ימה בןאם
 עכורות שאר ירבות מנין ' ברישו אירש יי  אין ברישו 'ארס
 מיותר דייש מה קדישו, נאם 5מה גכ מקוס מכי תחסום  יאת5

 מיאכתו גמר  כשעת הקרקע מן זת5וש הארז מןשגידולו
 הארץ מן  שנירויו  כפרבר כך י  אוכלם עושות שהוגשובשעה
 עושות שהוא ובשעה מלאכתו גמר כשעת הקרקע מןותגוש
 שעזשדש מיזהד דייש מדה אומד יהזדדץ כרבו יזמי רבי ,אוכל

 פיסקאן סייקבגופו, 45י אב5 וכרגייו כידו העושרה יצובי 'ניריווברג4ווכגופו

 ב"כ( בעוימוי היה שלא יאחיו פרט ,  אחיםישםכי
 אחר רהט  ונורר מהם אחר ומת  אחים שביאמרו

 טן לאחים פרט י יחדיו י אחיו אשת את השיני ייבם 3ךואחר

 האם מן אח ששורץ התורה מן כאחים שיש שמצינו 5פיהאם
 םאםנ ףאח'ו פרט "חדו לא ת5 כן כאן אף יכיף האב מןףאח
 מהם אהד ומת סנים שהם בזמן אף4ש l'ks '5 מהם אהדומת
 מנייןאפייוסתו מהס, אחר וסת %% מרובים אפייוהםמניין
 אחד אשת סהם אחר נאמר  ורוש י מהם אחד ומת תלכולם

 ן ור %איש החתה  רבת אשת תהוה וכף,יא נכריו  אחיותשיש נשואים אחים מישה  אמנו מיכן י שנים אשת וקאמתייבמת

 451ש מתייבמת אחד אשת יהדן שאמרנו 4פי צריך אני5מה
 ההוצדת המת אשת תהיה 5א 5% כן כאן אף יכוף שניםאשת
 פוטר גט יהיה יכוף ' אחים ידי ע5 ופסיה יעצמו פסגהיעצמו נט הנותן , מתייבמת או חויצת או עושה הוא כיצד , זרלאיש
 גט ' ביבם פוטרת בחשה פוטרת שאינה חמצה ומה הואודין

 ףעצמו קנאתה כיבמתו מאמר העושות ' בהיצרה ' זריאיש החוצת אשת תהיה 5א 5 ת ביבם שפוטר דין אינו באשהשפוטר
 יכופש יבכה תל נומרבה מאמר יהיה יכול , האחים עלופסלה
tnfipהיא ואפיקו ברעון, בין נאונס כין , כמזיר בין כשזגג גין 'עייה יכופל יבמה ' כה נומרת מאמר ואין גומרתבוה כיאה 
 יבם ו%קח'ו5קחה י סז'דה והיא שונג הוא או מזיד, והואשוגגת
 עשררץ תטש אמרו וכן העריות טכ5 %צרות פרט ויבמוקויבם
 ז פיסקא סייק , ובו צרותיהם וצרות פוטרותנשים

 יקריש יוסי שמו היה אם 'יכול תיר אשרהככורלהיפז
 אחיו שם  עי ל ת יוחנן שםו יקרא יוחנן יוסישתו

 5ה5ן  שנ ולי , המת ,  אחיהאב עקשם אחיווי4שיקויעישם ' עייר ראויה  ושאינה %איילונית פרט תוס' אשרהגרויייבם, ע% שמצוה הבכורמימר והיה  נאמר ומה כן אס ,סבימקום
 ייכס ראשון מת מניין ' שנים אשת וף4ש מתייבמת אחדאשת
 י הכתוכ ריברץ , הסת,המת תר tct~wi שיניייבס טת ,שיני
 יחפוץ %א יואס ששמומחוי לסריס מישריפרט  שמו 'מחהולא
 שחייכו העריות  אניאת המקוס'מוציא בה חפץ  שיא ולאהאיט
 בף4ש שוום העירות את אוציא יא ועייף ' דין בית סיחותעליו
 ,חת , alpDnn~i אכה ש4%ש ,ולא אנה'במי  %.יאהעשה
 ת5ר אשר הככור והיה שנאמר מפני צריך אני מה , יכמתואת
 ושאינסה וקטנה  ואיייונית וזקינח עקרות YID'" שאנייכוף

 השערהן ,ועיתהיכמתו הכתו ריבה יבמתו'יכמתחואויה,%ף
 מאן , בזקנים ושיהיה עיר ש5 בגובהה שיהא דין ככיחכצוה
 להקים רצה שאט ףסריס פרט בישר", 'DW לאחיו להקיםיבמי
 שם ונא%להין שס כאן נאמר אומר יהורה % , שם , יכוףאינו
 שם מה ' נחלה כאן האמור שם אף נהיה ףהלן האמור שםמה

 בנרי'  ויא ורע,גישראי, כאן האמור שם זרלאף row~iהאמור
 בקרושתן שיא הורתן שהייתכם  גרים אחים שנים אסרותיבן
  שבאסר ' ~alattn ומן החי'צוה מן פטורים בקדושרזחידתן

 אבהברץ שיא  וף4ש ' יבמי אגה י4י ' בגחםג'שראיוי4ש
 ' פיסקא סהק 'המקום

 ו א,ל 'ייברו עייי  ביקבי מעויץ ' עייי  יקביייוקראך

 יקר הוגש  היה שאס הנוגים מה , הגוניםדברים
 ן 15 שישאנרץ ואמה ועמד ,  ייערה והיא וקן הוא וקינהוהיא

 ן ףביתיד קטטה להכניס %ך ףמה 1% אומר כסותך אצלכ5ך

 שא  אומרירוריו שאין  מיסר ' לקחתה חפצתי יא  ואנףועמד
 ברץ חפש סף4פ 451ש ' 5קחתרץ חפצת' 45ן 'געמ'דוץ

 רוק י בפניו הרקנה 5עיניהזשנים א5'1 'נמתיוננשי; פיסקא' סליקהמקום'
 עמו שמתייחדת ס5מד , הזקנים %עיניהנראה

 מניין אחוים ש5 , ש5ו גע15 , נעיו והיצר, י הזקינים5שגי
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ננריראהרט
 נאמר למדו כן אם מקום מכף הנעל ה14ץ הנע% ח5שת5

 חופה שאין ו,טן בו יי5ך יכוץ ן שאי יגדוי פרט נעיווח4צח
 מע4 היא, פסולה שחליצתו עקם ףו ושאין ' הרכל רובאת
 אף ימנית יהלן מרץ רגלו %הין רג%וונאמר כאן נאמר 'רג4
 , כשירה חליצתו ולמטה הארכובה מן אסוו מיכ( , יממתכאן

 ן כפניווירקה

 לעיני הנראה רוק הוקינים 4עימ % נפטו יכוי
 חייצתרץ קראתה 457י ורקקה חיצרץ אמרו מיכן יהזקמם
 ן חלצה ' פסולה חליצתו הלצה ויא ורקקה קראתה ,נשירח

 פסוירץ חייצתה אומר אליעזר רכי רקקה 44פ אכ5וקראתה
 נאמרדץ / ואמרה וענתה ' כשירה הקיצתה אומר עק'כאכרכי
 כלשון האמוי5הין ענייה מה ענייה לחין ונאמרה ענ"הכאן

 לאיש יעשה הקדש,ככה כלשק כאן האמורה ענייה אףהקורש
 לדש אשר אומר אייעזר רכי , אחיו בית את יבנאםאשר5א
 כרכר יעשות ככה אומר יהושוע רכי , לבנות עתיד ויאבנרץ

 'עשרה םשםראייהככה עקינא רבי אםריו מעכב,שמעשה
 רבי ן בישראל שמו ונקרתן ' כאיש מעשרץ שהוא דברלאיש

 ' כישראי ' מעככת ורקיקה מעככת חף'צרץ אומרישמעאל
 להין ונאמר כישראל כאןנאמר

 טשר"
 האמור כישראל מה ,

 דין פכית פרט כאן האמור כישראף אף ריי ינית פרטלהין
 מצורץ ולא כדיינים מצורץ ' הנערץ חלוז בית ,שיגרים
 יומר שם העומדים כ% ע% מצוה אומר יהודה רבי 'בתימידיס
 יושבין היינו אחת פעם יהודה 4 אסר ' הנעי חיוץ הנעיחיוך
 חיוך הנעף חלוץ ואמרו כולכם ענו 5נו ואמר שמעון רב'לפני

 , פיסקא סליק יהנעף

 , שיוסיוצאמתוךמעוות אין'נצואנשים'נד
 אכרם מקנה רועי כין ריב ויהי אומר הודשוק

 עריק מאותו שיפרוש 55וט גרם מי לוט מקנות רועיובין
 להם אשר האנשים שני ועמדו אומר הוא וכז מריבה אומרהוי
 אין , אנשים ' מריבה זו אומר הוי פיקות 5זה גרם מי ,הריב
 'חדיו 5% מטי! איש עם ואשה אשה עם איש אנשים' א4א4
 וקרבה י אתווה 5הם שאק יעכרו פרט ואחיו איש , מקוסמכ5
 את יפציל ' דין כיה שייח אשת ויא איש אשת ן האחדאשת
 1הם שעשרה כתורה מזיקים שיש שמצינו לפ' אומר רביאשה,
rt*wוהחזיקה תל סכנה בו שיש דבר לוכות מניין י מנושיואינם 5י אין במבושיו 5% כן כאן אף יכוף , כמחכוין מחכויו 

 ן שמקא סליק ן מקוםמכ5

 שאם מנ"ל יהצ'יה ח"ב שצתה מ%4 כפה את רתהרקק
 הצילהבנפשה נכפה להצייה יכוף אתרץאין*
 ונאמר תחוס 5ה כאן אומרגאמר טיהורה ' עיניך י*תחזט%%
 ' פיסקא סליק ' ממק כאן אף ממו! להין מה תחוס יא5הי!
 מירה אעב:שנ:ג:: בכב י5ג 'ייןלא
 יהירו 5א הקטנה את מכחשתעתיות

 נוטי
 ומהזיר כגדוףרץ

 משקף פחות סאה יעשה ש5א מניין אום עקיבא רבי ,כקטנה
 אומר כרבי יוסי רכי ן לך יהיה ת4 מטרפעיקא פחות דינר51א
 איפרת כביתך 5ך יהירה 4א 4ך יהיה ב4א הוא הרי קיימתאם

 ת5 תרקכ ורבוע תרקכ וחרו תרקכ קב יעשה 4א יכוף ,ואיפה
 יהירה שףא הקטנה _את שכחשת שהירס גר41ה וקמהנד57ה
 ש45פ מניין אומר אייעזר רבי כקצרה, ומחזיר כנדויהנום5
 מתו לתוך בה מודר להיות קבים ארבעת בת מרת אדםיעשה
 451ל שמכריעים כמקים יעיי( NSW' מניין ן 4ך יהירה 4א%%
 י וצדק שקימה אכן , 5ך יהיה 5א 5% שמעיינים כמקוסיכריע
 אני הרי או ' שסכריעיס גמקוס מעתן הריני אמר שאםממין

 ערש להוסיף או הדמים מן לפחחי שמעיינים כמקוסמכריע
 ש5א מביין ן יהיה4ך מרק 4% ףו שוםעיס שאין מגיי(הדמים
 נודש הריני או הדמים מן לו לפחות שמוחקים כמקוסיגדוש
 15 שומעים שאו( הדמיס קדם 14 להוסיף שמוחקיםבטקום
 אסרו מיכן , המידות ע5 אנדדימיס טמח , לך וצדקיהיהתל

 אחת הכית וכעף יום, 5שישיס אחת מוותיו את מקנחהסיטון
 או נרון כן חזקיה בן חנניה כן אלעזר רבי , הורש עשרלשנים
 קרויות קטנה גדוףוהזאיפה שאיפה אל~שמ5מר ,אחתהיא וככשילי אילים מידת , לכבש ואיפה 4איף ואיפדה 5פראיפה

 ן פיסקא pt~o ןאיפה

 שמתן מכתורה מצות מכל אחת זו ' ימיךיאריכי(למען
 גרונרת/ ומה וחומר קף דברים והרי , כצידהשכרה

 אריכות כוה נאמר האיטיקי כאיסר כאים מארץ מן אחרשאין
 כ1 ' וכמה כמרץ אחת ע% כיס חסרון בה שיש מצוון שארימים

 15 תימור כויס את שיעכור עד ח"ב 'היה 4א 'כו5 ' "תועבת
 פ'רות מערבים א'1 אמרן מיכ( מהם אחת אפיו אלה עושהכ5

 'פה ואפילו נד'נר סאה אפילו כישנים הדשים אפילובפירות
 ' ע51 עושה כ5 כדינר סאה ו'מכרס יערבס %א וטר'ס'תנכונר
 וכן , כיב תשכח ואי נפה זכור עםלץ יד עץהאשרזבדים ' 4י'ק ' ותזענת חרם משוקך שטא' עוי שמות חמשהקווי

 קרדאף4ש אין ' כדרך קרך אשר ' גאולתכם כשעתבצאתכם, טירופיכם' כשעת כדרך, ירנזון, עמי שמעוהוואומ
 הירץ ש5א מלכד , אחריך הנחשלים כל בך ויזנב , %ךנזדמן
 מתהת ונחשיו המקום מדרכי שנימכו ארם כני אף4פהורג
 מכ4 5ך איומך יי בהטח והירס , ויגע עיף ואתה , המקיםכנפי
 ן עמלק ונר את תמחה / מבקש אתה יורש שאתה מה 'אלהיך יי אשר כארז ' אגורות ו;4ך ש45ותאגור ' כסנובאויביך

 % יד כי ואוח , עמיק זכר את אמחה סחה כי אומר הואולהין
 ז סיררא סליק , דור מדור בעמלק ליי מלחמה יהכס

 תבא כימישת
תכואאףהארז,עשהמצוההאמורהבענון 1 1 1שו י מי "א5 זיטדהיה

 ן איהיך יי אשר ' לארז תיכנסשכשכרכם

 מראשית ולקחת , זתשכ תנכש שתירש מה ן כה וישבתוירשת
 4% נכיכוריס חייבים כוים הפירות כ5 יכוף ן האדמהנתפרי
 ואיזח ח"כ ן מי איזה יודע איני ,ועדיין ראשית כי ו5אמראשית

 ביכורם הכא ונאמר צ'כזר ביכורי הכא נאמר דן, הריני פטורמין
 אף at~tan, משבעת עיבורשנאמריהיןיחידימוהביכורי

 אף ושעורים היטיס  להלן  ומע , המינים משכעת יחידסיכורי
 כיכורי 5% מינים שאר לרכות מניין , ושעורים "Dtetכאן

 ידון עליך איז הגש הכתובמיעט שריבה אחר ריבה ,אדמתך
 בשכח האמורים המינוס משכעת ציבור ביכורי מרץ ,ציבור כיכולי הכא ונאמר יחיד ביכורי הכא נאמר , הראשון כד'(אלא
 זיון ארז זרימון ותאינה ונפן ושעורה חיטרץ הס ואייו ןהארז

~IQV
 מראשיתן , תמרו דכש זה רכש, , אגורי זית ז'ת,זה ורכש,
 אתרץ פוי , פר' כ5 , אחת גווגרות ואפילו אחד אשכז5אפי5ו'
 ן הארמה ' כוכוחם ושמן יין מכיא אתרץ ואין ' ביכוריםמביא

 מכיאומש01 שאין ri~1s1i 51סיקרקון החכורות 5ערו0,םפרט
 זמן כ5 , מארצך תביא אשר / אדמתך כיכורי ראשיתוכנאמר
onwן ארצך פגי ע5 מצויים 

 שאתרץ זמן ג5 קורא שאתה יכוי
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