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 א) ויברך אותש אלהיש ויאבד להם אלהים פדו ורבו : בלאשייו

 משדשי המצוה כ־ לא ההו בדאה נשבה יצדה יהקבי׳ה הפץ
 בישובו כל עולם ומתוך כך יודע מזיז יכלהי יה״ש ואמיכהו כי
 ברוב עם הזרת מלך שבסבהה מהקיימיה כנ המציה וחייב נהשהדל

 לזמן שנבלי הזי׳נ :

ר הבול לבש כל זכר : ת בריתי תדמו  ב) א

 זאה הבדיה אבד כדה אה אברהם ענ אמינה ייחיד הכס
 ושלמוה ההורה וק־ימה נא הכניס דק במינה ומציה זי נכפלה
 כמה פעמים כדרך כמה מצוה וכונן נצודך כמ״ש חז״נ יאין בכל

: ה ס פ  מ״נג שחייבין ענ ביכולה כדה כי אס זו ושיזיגיה ה

ת ניד הניצה : ויכנר א)  על כן לא יאכלו בני ישראל א

 לא נאמד על דדך סיפור אלא אזהרה השי״ה משיני ונכהב במקימו
 משדשי המצוה לעשוה רצונו שמהוך כך נוכל לעמוד ניס מ• ככננזנו

 שאוהו המלאך היה שדו של עשי ורצה לעקרו וצא •כינ:

 נ) החדש הזה לכס ראש חדשים : גא

 לחשוב ולקבוע באיזה יום ההלה כל יזזש ולעבד שניס
 ומד״ס לבדך ברכה הלבנה והדמב״ן ז״ל יחשוב קידוש היזזש
 ועיבור שניס ב׳ מציה משדשי המצוה שיעשו מועדי השס
 בזמנם חנ הפסח כשההבואה באביב וחג האסץ£ בהקיפה השנה
 ואילולי עיבור השנים יבואו המועזיס שלא בזמנס ונמסר הזבד
 בגדולי הדוד בסמיכים זוקא ועכשיו בעונוהינו שאין אנו מעבדיס
 עפ״י סמוכים אנו סומכים על החשבון המקובל מד׳ הלנ שהיה

 סמוך והיה מעבד השנים עד ביאה הנואל:

 ד) ושחטו אותו בל עדת ישראל בין הערכים :

 לשחוכן ביום י״ד _מישן שה המים לקרבן פסח ולשין בין
 הערבים כהב הדמב״ן אוהן שעוה שבין עריבה יום היא בהחלה

 שבע ועריבה לילה בהחלה הלילה :
 ד.) ואבלו אר^הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים

 יאכלוהו : אל
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 אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים : ב)
 ולא תותירו ממנו עד בוקר : נ)

 ו) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם :

 להשביה חמץ ביום י״ד בניסן קודם חצרה ופי׳ תשביתו ר״ל
 ההיו משביתים כבד :

 •ז) בערב תאכלו מצות :
 •טבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם : ד)
 חכמי המוסר אמרו החמץ והשאור רמז ליצה״ר צוה ה׳ להדחיק
 מבהינו כל ז׳ ימי החג ר״ל ימי שנוהינו ע׳ שנס להזכיר לאדם
 כל ימי חלדו ילך בדרך ניובים גס השאור מגביה העיסה והיא
 סימן נאוה צונו לההדחק ממדה המנונה מאד בעיני יה׳ ודוד

 המלך אמר גבה עיניס וגוי אהו לא איכל. ואמר החכם.
 מי ידאה השמש קודר ולא ילך מנאוהו שחוח.

 בארזים נפלה שלהבה והבער בחוח.

 כוכבי שמים ינוע ויקוים אל מנוח.
וח:  ואיך יבטח איש באחריהו וישכח אבשלום ושמשון בן מנ

 •כל מחמצת לא תאבלו • 'שלא לאכול הערובה חמץ ה)
: שלא להאכיל בשר פסח לישראל מומר ו) ו  כל בן נבר לא יאכל ב

 תושב ושביר לא יאבל בו : 0

 הושב הוא אדם מהאומוה שקבל עליו שלא לעבוד עכו׳יס
:  ואוכל נבילוח ושכיר עכו״ס שמל ולא כבל

ת מן הבשר חוצה : ח)  •לא תוציא מן הבי

 שלא להוציא מבשר הפסח ממקום חבורה :

 זעצם לא תשברו בו : ט< וכל ערל לא יאכל בו : י)

 והאי״ערל שמהו אחיו מחמה מילה ואצ״ל מומר לערלוח ובו הוא
 דאינו אוכל אבל אוכל היא במצה ומרור וכן תושב :

: ה מ ה ב כ  ה) קדש ל; בל בכור פטר כל רחש בבני ישראל באדם ו

 להת



 עשין ליום הראשון לאח

 לתת הבכור לכהניס ויקריב חלבו ודמו על המזבח והס אוכלים
 הבשר בירושלים. בדקה מניפל ל׳ יוס ובגסה נ׳ יום. ובכור אדם

 כוהן חמכה סלעים פדיונו :
 ולא יאבל המין: יא<
 ולא יראה לך חמין ולא יראה לך שאור בבל גבולך : יב<

: א ו ה  ט) והגדת לבנך:ביום ה
 לשבח להשס ביציאת מצרים בליל ע״ו בניסן ולאו דוקא לבנו
 אלא אפילו בינו לבין עצמו אס אין אחרים כי בדיבור יתעורר הלב :

 י) וכל פטר חמור תפדה בשה :

 נותן שה לכהן ופער חמור מותר בהנאה :

א  יא) ואם לא תפדה וערפתו עורפו בקופיץ מאחוריו והורגו הו
: ו נ  הפסיד ממונו של כהן לפיכך יפסד ממו

 אל יצא איש ממקומו ביום השביעי : בבלח ינ<
 בא הפי׳ ע״ז שמקומו נקרא כל שאינו הולך יותר משלש פרסאוס
ן ו  שהם י״ב מיל וחזי׳ל אסרו שלא לילך יותר מאלפים אמה ה
 לעיר. משרשי המצוה לדבק בה׳ ביום ההוא לכן לא נלך בדרך
 רחוק והעובר על זה והלך אפי׳ אמה אחת יותר מנ׳ פרסאות
 לוקה מה״ת וכן אס הלך אפי׳ אמה אחת חוץ לאלפים אמה לוקה

 מכת מרדות דרבנן :
ן מצרים : יחלו ד א  יב) אנכי ה׳ אלהיך אשר הוצאתיך מ

 להאמין שיש אל אחד היה והוה ויהיה לעד וידיעת מצוט
 זו חובה עלינו כל רגע ולמסור נופנו ומאודנו על קדושה שמו

:  הגדול ואין בנו כח להשינ גדלו ומובו
 לא יהיה לך אלהים אחרים : יד<
 שלא לעלות במחשבה שיש אל זולתו. כ׳ הגאון צד״ל נפקא להו

 מחשבה מן מלת לך כלומר שאינו גלוי אלא לך וזהו המחשבה :

: טו< ה נ ו  לא תעשה לך פסל וכל תמ

 לא תשתהוה להם : אפי׳ אין דרך עבודתם בכך: טז<
 ולא.



 עשין ליום הראיון לא״ן ה

ש : אן* שהוא דרך בזיון כגון פוער לפעור : יז) ד ב ע א ת 1  ף

ת שם ה׳ אלהיך לשוא כי לא ינקה וגו׳ : יח)  לא תשא א

 במדרש איהא כי יש אבן על התהום שחקוק בה שס א׳ והנשבע
 לשקר גורס שירום אוהה אבן והשעין העולם וז״ש לא השא לשון
 הרמה לא חהיה גורס להרים אוהה האבן וכ׳ הגאון מהרי״נו
 בכלל לא השא שאם יודע שישבע חבירו שקר שלא ישביענו ובכללה׳
 אס קבל עליו להשבע אעפ״י שלא נשבע עובר. ושלא לבדך ברכה
 שאינה צריכה וכשאדם שח שיחוה חולין ומזכיר בכללן ש״ש אפיי
 דרך סיפור ונמצא מוציא ש׳יש לבעלה מנ״ל משמשון שנאמר והרא כי
 הגיד לה כל לבו מנא ידעה אמרה חס ליה לאפוקי ש״ש לבעלה והגאון
 מהר״ח כ׳ במ״ש לא השא אה לרבוה אפי׳ בכנוי וכמ״ש שניה את
 לרבות שנפרעים ממנו וממשפחתו כמשז״ל משא״כ בשאר עבירות :

ת לקדשו : ב ש ת יום ה  ינ) זכור א

 ר״ל זכרהו על היין וביציאתו והיינו הבדלה:

 לא תעשה כל מלאכה : ימ<
 משרשי המצוה שנהיה פנויים מעסקנו לכבוד היום לקבוע בנפשותינו
 אמונת חידוש העולם שהיא חבל המושכת כל יסוד הדת העובר
 במזיד בעדים והתראה חייב סקילה ובשוני חטאת קבועה וחז״צ

 מנו ט״ל אבות מלאכה שחייבין עליה :

ך: מי ת אביך ואת אמך למען יאריבון י  יד) בבד א

 העובר עליה בטל עשה ועונשו נדול מאד שנעשה כמתנכר לאביו
 שבשמים ועד היכן כיבוד עד שיזרוק ארנקי ליס בפניו ואינו
 מכלימו. וחייב אדם בכבוד חמיו שנאמר ואבי ראה נס ראה•

 ובכלל זה לכבד החכמים כי הס אבות לתלמידים :

 לא תרצח : שלא להרונ נפש כ<
 בכלל זה המלבין פני חבירו ומונע צדקה והיורד לאומנות חבירו :
: עיקרו בא״א ובכללו כל ביאה אסורה. בא)״ ־ א נ  לא ה
 שרשו מבואר כי לא יודע מי אביו ולא יהיה איש משתדל

 במוסריו והנהגתו ויצא לתרבות רעה :
 לא



ן לאיין ik / fs i i i u i v 1 * 

 לא תגנוב • בלא לגנוב נפש ובהצגה דעה חבירו. בב)
 כתב ד״י אבדבנאל כי שם גניבה ג״נ על המדמה כמי ויגנוב

 יעקב אה לב לבן בכלל זה הגוזל והמלשין והמוסד :
ה ברעך עד שקר: שלא להעיד עדוה שקד בג)  לא תענ
 מעמו שמעיד על קונו שקר כי אלהיס נצב בעדה אל והוא כיפד
 בהשגחהו וחיובו מלקוה. (עיר מקלע והגהוה). בכלנ זה

 הילך רכיל ומוציא שס רע :

: מדה זו גורמה הקלוה הרבה כד) ד ו  לא תחמ
 וכרם נבוה יוכיח. ונחהמו עשרה דבדוה בלאו זה שהחימד
 יבא לעבור בכולן ואמר ההנא הקנאה וההאוה והכבוד מיציאין
 אה האדם מן העולם. ובדברוה אחרונוה נאמר לא חהאיה כדי
 •לחייבו בב׳ לאוין והאוה הוא בלב וחמדה הוא שמשהדל נהיצי׳

 מחשבהו לפועל. ואוי לחומד שכל ימיו מכאובים.
 ואשרי השמח בחלקו :

 לא תעשון אתי אלה י בסף ואלהי זהב כה)
 שלא לעשוה צורה אדם אפי׳ רק לנוי. והסנהדרין דרשי מזה

 שלא להעמיד דיין בשביל כספו וזהבו :
ת: כו< י ז  לא תבנה אתהן ג
 שלא לבנוה המזבח מאבנים שיגע בהם הברזל. כי עשו היא
 •היורש החרב כמ״ש ועל חרבך החיה לכן לא יבא ביה ה׳.

 הראב״ע כ׳ הגיעם שלא יהיה מקצה מונח באשפה וזה בזיון :
: בז) י ח ב ז  ולא תעלה במעלות על מ

 •שלא יעשה מדרגוה במזבח :

: משנ-טיס לדון בדין עבד עברי לשלחו 0 כי תקנה עבד עברי  ט
 •בשביעיה או בהוך שש אס פגע היובל או בגרעין כמ״ש
 חז״ל. משרשי המצוה שיהנחמו בני ישראל מהשפליה בזנרס

 עוד מעע יצאו חפשי :
 יו) אם רעה בעיני אדוניה אשר לא לו בואו קרי יעדה :

 ליעד אמה העבריה כלומר שישאנה לו או לבנו. משרשי
 המצוה
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 המצוה דחם האל על העניה הנמכרה. ועל אביה שנצערך למוכרה
 וציה הקינה ליבא אוהה ולעבוהה גברה. והבליעה ההורה האב
 למיכרה כבהיא קענה ולא בנו לפי בהאבה נבראה לעבודה האדם :

הפדה:  יז) ו

 שיסייע האדון בפדיונה אס לא רצה ליעדה. ד׳ימ הבבלי רמז כאן
 שבן דוד בא אפיי דור שכולו חייב ז״ש אס רעה בעיני אדוניה והפדה :
 לא ימשול למכרי׳ : שלא למכור אמה האבדיה : כח)
 שארה כסותה ועונתה לא יגרע : בט<
 שארה הוא מזונוה כסוהה כפשועו ועונהה דדך ארץ נא ימנע

 מאמה האבדיה ק״ו לשאר בנוה ישראל:

 ומכה אביו ואבו • העובר חייב חנק כשעשה בו חבורה ל)
ומת• להרוג בחנק המחויב וסהס מיהס חנק :  יח< מות י

ם: לדון בדין חובל בחבירולענשו.והוא דיני קנסוה:  יט< ובי יריבון אנשי
 כ) נקס ינקם > להיוה ב׳יד הורגין בסיין£ שכ״כ חרב נוקמה :

: לא) ד ו ש  בא< וכי ינח שור את איש או אשה ומת סקל יסקל ה
 שלא נאכל משור הנסקל אפי׳ נשחע כראוי מכיון שנגמר דיני ולאו
 דוקא שור אפי׳ כל המזיקין חיה וכיוןג: משרשי המצוה מי שבא
 •הקלה על ידו נמאס ואפי׳ שוגג כמו הבהמה ועי״ז נחקור שלא יצא

 הקלה מידינו:

 בב) וכי יפתח איש בור: לדון הפוהח בור במקום שיש כשלון:
 בג) ובי יגנוב איש שור או שה ״ לדון דיני גנב :

 כד) בי יבער איש שדה או ברם:

 ילדון מי שהכניס בהמהו לשדה חבירו ואכלה או שהפסידה ברגליה:
 בה< בי תצא א*ט ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה
 או השדה : אפי׳ הדליק בהוך שלו ויצאה מעצמה והזיקה חייב
 לשלם שאדם חייב לשמור אשי שלא הצא והזיק שדרך האש ללכה

 מעצמה ופי׳ חצא משמע אפי׳ מעצמה :
נב: ו ג  בו) כי יתן איש אל רעחו בסס או בלים לשמור ו

 על
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: נדון בדין כומר הנס ודין עוטן ונטען : ע ש  בז< על בל דבר פ
 כה) בי יתן איש אל רעהו חמור או שור: דין כומר ככד :

 כט< ובי ישאל איש מעם רעהו ונשבר • לדון דיני כואל:
: ה מ  ל) ובי יפתה איש בהולה אשר לא אורשה ושכב ע

 לקנוס המפהה ביקחה לאכה וכהב החזקוני טעה אם־
 יקחנה אחד יזכיר נניהה :

: כלא להחיוה מכשן! ודבר הכלזוב בהוה לב) ה י ח  מכשפה לא ה
: כלא להונוה גר צדק בדברים : לנ) ה נ ו  וגר לא ת
 ולא תלחצנו : כלא להנוה גר צדק בממון: לד)
: לה) ן ו  כל אלמנה ויתום לא תענ

 אפילו עכירה כי דמטהה מצויה :
: להלוות לטני וחובה הוא : י ט ת ע  לא) אם כסף תלוה א

ה לו כנושה - כלא יהבט ללוה טני כבידט כאין לו לד)  לא תהי
: כלא להכיה יד בין מליה ברביה לז) שך נ ו י  לא תשימון על

 ללוה להיוה טרב סופר וטד לז״א השימון לשין רביס :
 אלהים לא תקלל: לח)

 שלא לברך השם וזה אזהרה ועונשו ונוקב שם ה׳ מיה יומה :
 אלהים לא תקלל: שלא לקלל הדיינים : לט)
: מ) ר א  ונשיא בעמך לא ת
 מלאתך ודמעך לא תאחר: מא<

 שלא להקדים הדומה לבכורים ומטשר להרומה וחדל סדרו בכורים
 והדומה גדולה שהוא חלק א׳ מחמשים ומטשר ראשי•
 ושני. ההרומה לכהן ומטשר ראשון ללוי ומטשר שני יאכלו

 בטציו בירושלים :

: מב< ו ל כ א  ובשר בשדה טרפה לא ת
 לא תשא שמע שוא : שלא לשמוט לאחד מבטלי הדין מג)
 כשאין חבירו טמו שלא יכנס בנפשו כזביו. ובכללו המספד

 לה״ר והמקבלו והמעיד עדוה שקר :
 אל



: מד) ת ידך עש רשע להיות עד חמס ש  אל ת
 כלא יקבל עדיה איכ חועא כי מי כעל עצמי לא חש כיל אחדים לא כ״ש
ה אחרי רכיש לרעות: מ״)  לא תהי

 כלא להרוג עד כהמחייביס יחד על המזכים כניס :
ת: מי) ה על ריב לנסו  לא תענ

 כלא ילמד חובה מי נלמד זכוה החלה בדיני נפנות :
ת: לנעוה אחד הדוב :  לב) אחרי רבים להטו

 ודל לא תהדר בריבו: כלא לדחם על עני בדין: טז)
: ת משאו ונו׳ עזב תעזוב עמו ח  לנ< בי תראה חמור שנאך רוב״ן ת
י המצוה להחזיק נ י נ יונלם מלנון חוזק. מ  לנון ויעזבו אה י
 במדוה החמלה ולא בלבד להמצעעי בנופו אפי׳ המצעעי באבדה

 ממונו מצוה עלינו לחמול ולהצילו :
 לא תטה משפט אביונך בריבו : מה)
 י״ל אביון במצוה לדעה הדמב״ם ולדעה הסמ״נ עני ואביון ממש:
 ונקי וצדיק אל תהרוג : מט)
 שלא לחהוך הדין באומד הדעה אפי׳ ראהו רוק* ובידו חרב

 ובס דם עד שיהיו עדים :
קח: נ)  ושחד לא תי
נמשתה: חשמענה מעבודה ונעשהם ה ו  לד) והשביעית תשמטנ
 מאכילהה אחר זמן הביעור להדאוה כי יש אדון לכל וכשחפץ
 מצוה להפקירם. ועוד יש תועלת לקנות בזה מדות הוותרנות כי

 אין נדיב מבלי תקוה אל הגמול:
: נכפלה מצות שבת י״ב פעמים ת ו ב ש  לה) וביום השביעי ת

 ושם אלהים אחרים לא תזכירו : נא)
 כהב הרמב״ן זי׳ל יהכן שיהיה לא הזכירו יוצא שלא הזכיר אוהו
: הסמ׳יג לא מנאה לעצמה ד ס  לעובדיו לאמר באלהיך העשה עמי ח

 אלא בכנל מצות :
 לא ישמע על פיך : נב)
 נלא יקיא אדם בני אדם לעבודת ע״ז ויזרז אותם ואנג״פ

ה ז  נ
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 כזה הקורא לא יעבדנה יזהי מדיה :

 ליום שני
: ה  לו) שדם רגלים תחוג לי בשנ

 לא הזבה על המין דם זבחי : נ:<

 שנא נכהוע הפסח ועדיין חמץ ברכיהו :
: שנא להלין אמורי פסח : נד) י נ  ולא ילין חלב ח

ה ה׳ אלהיך : א בי  לז< ראשית בבודי אדמתך תבי
 ז׳ מיניס שנשהבחה א״י חגיה וכעורה גפן האנה ורמין זהיס
 והמדים הסמוכים לייושניס מביאיס והרחוקים היו מייבשין. משישי
 המניה כי הכנ שלו ע״כ נצעוינו נהביא להכהנים משייזי ביתי

: י י  יאשיה הפ
: שלא לאכול בשי וחלב: נה< י  לא תבשל תבשל נדי בחלב אמ
 לא תכרות להם ולאלהיהם ברית : נד<
ן ישראל : נז<  ולא ישבו בארצך : שלא להישיב עע״ז כאי

 לה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם: הממד
 נבנוה ביה המקדכ בכניסהן לארץ:

 בטבעת האדן יהיו הבדים לא יסורו ממ:ו : נדז)
 הרב בעל כלי חמדה רמז הבדים והמצוה שלא יסירו נהימכי
ינה  לומדי הודה אשר מונח באדון שהמה בדמוה הבדים הנושאים הכי
 הנוהן מכספו ללומדי הורה שניהם כאחד. ומדוה ארון היה נהיכאיץ
 הרמז שצריך אדס שיחזיק עצמו לעולם שאינו שלם בחכמה וימשכו
 לו ב׳ הועליוה השפלוה והשקידה למלאות חסרונו. ואולי יש ה״ח
 ויאמר הן אני עץ שפל בעולם שאל יהייאש מרחמים וידע נאמנה
 עהיד הקב״ה לעמדו בעוהי׳ב לדא ועשיה לו זר זהב כמ״ש הז״ל
 צדיקים יושבים ועעדוהיהם בראשיהם. ומ׳יש פורשי כנפיס למעלה שיהיה

 לשי׳ש ונא לקנהד. ופניהם איש אל אחיו שיהיה שלים ביניהם :

: ד י מ נתת על השלחן להם הפנים לפני ת  טל) ו

 (הראב״ד משיג) מיום שבה לשבה מהדרין להם אהד מיד ומה
 כמיציאין
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 שמוציא•; חולקין ב׳ המשמדוה הנכנסיה והיוצאות עס כה״ג והיה־
 הס סילוקו כשדודו. חכמי המוסר רמזו שש המערכה לששה ימי
 ההול והיה נאכל ביוס השבה שיזכה לאכול שכרו בעוה״ב שכולו
ה מסגרות זד זהב רמז שלא יהרהר אחד מדוהיו (עשו  שבה. יצוה ה׳
 בהיוהי נע ונד על המחיה ועל הכלכלה. וצדיק ודע לו ורשע ועוב לו
 אלא יסגיר פיו. ואס יעשה כן עהיד הקב״ה לעשוה לו זר זהב:
ת יערוך אותו  מ) כאהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדו

: ׳  אהרן ובניו : הציל לערוך הכהניס נרוה המנודה לפני ה
 מא< ועשז בנדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לנהגו לי :

 ללבינ בגדי כהונה לעבודה. המצנפה ארכה ע׳יו אמה ומקיפה
 בראשי שיראה בכל עה שישא עיניו והאבנע ארכו ל״ב אמה
 ומקיפי על כל גופו ונמצא שמדגיש בכל עה בזדועוהיו ויהעודר

 בלבו לפני מי עובד :

 ולא יזה החשן מעל האפוד : גט)
 שפה יהיה לפי כביב מעשה אורג ונו׳ לא יקרע : ם)

 מב< ואכלו אותם אשר כופר בחס :

 שיאכלו הכהניס בכד קצה מהקדבנוה כגון ההעאה והאשס:
 מג) והקטיר עליו אהרן קטרת םמים בבקר בבקר :

 לא תעלו עליו קטרת זרה : סא)

 שלא להקריב במזבח הזהב שבהיכל שוס דבר חוץ מסקעורח בכל
 יוס והזאה דמיס ביוה״כ:

f מד) זה יתנו בל העובר על הפקודים מחצית השקל : כי תש 

 כל שנה :
ה ידיהם ואת רגליהם :  מה) ורחצו אהרן ובניו ממנו א

 'לקדש הכהן ידיו ורגליו לעבידה. מציה קידוש מניח ידו סימניה,
 על דגלי הימניה והשמאל על רגלו שמאליה ורוחץ עומד. וכל עבודח־

 בהמ״ק מעימד שנאמד לעמוד ולנדה :

 מו< ועשית אותו שמן משחת דש :
 בו

% 



 •בו היו מושחין כה״ג ומלכים והכליס מבהמי׳ק:

 על בשר אדם לא ייםך : שנא למשוח זר בשמן האמור: סב)
 ובמתבנתו לא תעשו כמהו •״ שלא לעשות בשמן האמור : ם:)
 והקטרת אשר תעשה במתבנתה לא תעשו לבם : שד<
ן וזנו אחרי אלהיהם וגוי : סדז) ד א  פן תברות ברית ליושב ה

 שלא לאכול ולשתות מתקרובת ע״ז ויין נשך בכננ :
 טז< וביוש השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות :

 לא הבשל נדי בחלב אטו : שו<
 שלא לאכול בשר בחלב ולא ליהנות ממנו :

 לא תבערו אש בבל מושבותיכם ביוש השבת : יקלל שז<
 ׳שלא לענוש מי שחייב שריפה בשבת הוא הדין מכאר חיובין:

 מח< אש עולה קרבנו מן הבקר זבד תמים יקריבנו : וקרא

 הקדבן דמיון חזק להשפיל נפש המתאוה שרואה בבע״ח כמוהו
 אלא שאין בו שכל נכרן£. כן נפש החועאת מצד חולשת השכל

 תכלה אס תתמיד בפעולת הבהמיות :
: ה ח נ  מט) ונפש כי תקריב קרבן מ

 סדר הבאתן מביא סלת בכלי זהב או כשן* או מתכות. ומוליכה
 לכהן והכהן מוליכה למזבח וקוכלן בראשי אצבעותיו ומקעיר הקימץ

 במזבח והשאר נאכל לכהנים :

 כי בל שאור ובל דבש לא תקטירו ממנו אשד, לה׳ : שה)
ת מלח ברית אלהיך מעל מנחתך : ש:!)  ולא תשבי

 נ) על בל קרבנך תקריב מלח :
 למלוח בשד הקרבן וכן בקמח המנחות :

: ד ק  נא) ואם בל עדת ישראל ישנו ונו׳ והקריבו הקהל פר בן ב

 שיקריבו סנהדרי גדולה קרבן אס עשו והורו שלא כהלכה בעבירות
הם:  שחייבין עליהס כרה ועשו הקהל על פי

א בשננה והביא קרבנו : ט ח  גב) ואם נפש אחת ה
 להביא



 נהביא היחיד קרבן קבועה כני׳ שהיא לננולס קרבן בהמה
 זלא עולה ויורד לפי עוכר המקריב ועניו על כנגה חיוב כדת :

: ו נ  ננ< אש לא יניד ונשא עו

 להעיד מי כיודע עדות לחבירו בב״ד:
: ׳ ו נ ת אשטו לה׳ על חטאתו אשר חטא ו  נד) והכיא א

 להביא קרבן על עבירות ידועות כאשד תכינ ידו וזו קרבן עי״י:
ת ראשו מטול ערפו ולא יבדיל: ע)  ומלק א

 ניעץ הכהן צפדניו ממיל ערפו דהיינו עצם המפרקת וחותך
 העצם עד כמניע להסימנים ומניה הסימנים בצפדנו או דובו
 של א׳ וצריך שיכוון כלא יחתוך הכל וע״ז נאמר ולא יבדיל וזהו
 מעבודות קשות במקדש. יש רמז במליקה ביונים שנמשלו ישראל

 בהם ושלא נהיה קשי מורן}:

: שלא ישים שמן במנחת חועא: עא)  לא ישיש עליה ששן

 ולא יתן עליה לבונה: במנחת חומא : עב)

: ו  נה< ואת חמישתו יום־ עלי

 לשלם הנהנה מהקדש או אוכל קדש בשגגה חומש על הקרן
 ויביא קרבן על שגגתו וזהו נקרא אשם מעילות:

:  נו) והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם

 להביא היחיד אשם על עון ספק בחעאיס שחייבים על זדונם
 כרת ועל שננתס חמאת זה נקרא אשם תלוי:

: ק ש ת העושק איטר ע ת הגזלה אשר נזל או א  נז< והשיב א
 גס צריך קרבן לכפרה:

: ן א צ  גה< ואת אשמו יביא לה׳ איל תמים מן ה

 להקריב קרבן על הידועות השוגג במעילה או גזל או בכפחה
 חדופה או כופר בפקדון ונשבע על שקר וזהו אשם ודאי:

: בח ת הדשן מעל המז  גט) והרים א

 (מהד״ם ז״ל) רמז אחר שקיבל החימא ענשי יבשר אדם נעשה
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 דנן ציי־ להניד ולבניה נגא יאמר גי זכיר מעניך הראשונים:
: עג<• א הכבה ל ו  ם) והאש על המזבח הוקד כ

נ מגיל המזבח:  נלא לכבות א
 םא< והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו׳• והוא נירי מנחות

: עד<•  לא תאפה חמ״ן חלקם נתתי אותה מאשי

 כלומר חלקם נהוא שירי מנחות אחדי נהיו מקגיידין ממנה
 במזבח נא יאפה המץ :

 םב< זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה׳ ביום המשח אותו
 להקריב כהן גדול מנחה בכל יום פעמים בבקר ובין הערבים

 וזהו מנחת חביתין :
ה לא תאבל : עד,)  וכל מנחת בהן בליל תהי
פעה : ה החעאת כמנ נ ע ת י• לענות מ א ט ח  פג) זאת הורה ה
 וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש ^
 תאבל באש תשרף : עי)
. י מ י נ ו מזין מדמם במזבח פ ות בפנים כלו׳ נהי ד חעאת הנענ  נלא יאכל מבנ

 סד) וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא :
 פה) וזאת תורת זבח השלמים : לענות כנלמיס כמנפגיו :

 לא יניח ממנו עד בקי : עז<
 שלא להותיר מקרבן תודה מחרתזביחתן :

 סו) והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרן:
 לא יחשב לו פגול יי׳יה : עה<
 שלא לאכול קרבן שחשב עליו הכהןמחנבה פסולה בנעתזביחה או הקרבה:
( צ  והבשר אשר ינע בבל טמא לא יאבל : ע

 בשר קדשים שנטמא :
 פז) באש ישי־ף: לשרון* קדשים שנטמא :

: פ<  כל חלב שור וכשב ועז לא תאבלו
( א  וכל דם לא תאכלו בכל משבותיכם לעוס ולבהמה פ

 ראשיכם
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: :מי:׳ פב<  ראשיכם איי תפרעו
 כלא יכנסו הכהנים למקדש מגידלי ככד כאבלים כי אין לבוא לבית

י בדרך כמהה ונדל פרט הוא ל׳ יום :  המלכות ד
ם : פג) י א הפרומו : כלא יכנסו לבהמ״ק קרועי מד  ובגדיכם י
 ומפתה אחל מועד לא תצאו : בכעת עבודה : פד)

ה ובגיך אתך בבואכם אל ת א ת ש  יין ושכר אל ה
 אהל מועד: פה)

 כה) זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה :

 לבדוק סימני בהמה וחיה ככנרצה נאוכנם: (הדאב״ד מכיג)

ת זה לא תאכלו ממעלי הנדה פו)  אך א

:  כלא נאכול בהמה עמאה

ת זה תאכלו מכל אשר במים : לבדוק סימני דניס :  כס) א

 מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו ז די עמא : פז)
ז לא יאבלו שקין הם : פח)  ואת אלה תשקצו מן העו

ת זה תאכלו מבל שרץ העוף ההולך על ארבע אשר  ע< אך א
 לו כרעים ממעל לרגליו : לבדוק סימני חגביס :

 עא< וזה לבם הטמא בשרץ השורץ על הארץ החולד :
 להיות שמנה שרצים כימאים ומעמאין: הרמב״ן דיל אינו מונה דין

 הטומאה לפי שהן רשות מכל צד :
 עב) מכל האוכל אשר יאבל אשר יבא עליו מים יטטא :

 כל האוכלים אחר שנתלשו ובא עליו מיס או שאר משקה שהן
 י״ד שח״ט ד׳ים מכשיר זרעים לטומאה :
 ענ< וכי ימות מן הבהמה אשר היא לבם לאבלה :

 ובל שרץ השורץ על הארץ שק״ן הוא לא יאכל פט)
 לא תאבלום בי שקין הם : צ]

 שלא לאכול שרצים הנולדים בפידית וזרעים :

ת נפשותיכם בכל השרץ השורץ: צא]  אל תשכצו א
 1 שלא



י לאל-ן י ם שנ ו י  עשי; ל

 שלא לאכול כרץ המיס ו והדמב״ן דל שיבר כאין זה נאי מייחד אנא
 לאי כולל) :

ה נפשותכש ככל השרץ הרומש על הארץ צכן  ולא תטמאו א
 שלא לאכול מן השדציס המתהייס מן הטפושיס :

 עד] אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שכעת ימים: הזייע
א : צ;ן ע ואל המקדש׳ לא תכ  בכל קדים לא תנ

| ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא בבש לעולה  עה
 ,. ובן יונה ונו׳ או תור לחטאת :

 עון אדם כי יהיה בעור בשרו שאת :
 המצורט יובא לכהן לטהרו או לטמאו :

את הנתק לא ינלח : צדן  ו

 כדי שיכיר הכהן סימני טומאה בשערות :
 עזו בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה :

: ת ע ר  עח| והבגד כי יהיה בו ננע צ
ה תורת המצורע ביום טהרתו :  עט1 זאת תהי

ת בל שערו:  פ) וגלח א
ת בשרו במים וטהר :  פאן ורחץ א

: ה א  • שנטמא באיזה טומאה יטהר במקוה מ׳ ס

 ליום שלישי
 פב| וביום השמיני יקח שני כבשים תמימים :

 שיקריב המצורט כשיתרפא ב׳ כבשיס ונ׳ טכדוניס :•

ת והניד לכי•! * לטמא בית המניגט :  פנ] ובא אשר לו הבי

ה טומאתו בזונו •״ זב בכתי ראיות טמא ומטמא :  פד! וזאת תהי

| וביום השמיני יקח לו שתי תורים : שיקריב זב קרבן כשיתרפא :  פה

יע * להיות ש״ז טמא :  פו] ואיש כי תצא ממנו שכב״ ז
 ואכה



א  ליום שלישי לאיין י

ה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים  פז| ואשה בי תהי
ה בגדתה :  תהי

 פה| ואשה בי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת גדתה :
ה שתי תורים : הזבה ככההרפא :  פטן וביום השמיני תקח י

 ואיי יבא בכיי עת איי הקדש : אהיי אנא כדי לגינות עבודהם : צה1
 צ ן בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת :

 קרבנוה ביוה״כ היו כי״ו ב׳ המידין ופד ב׳ אלים ז׳ כבנים כולן
ה חוץ ונאכל לנדב והנני בפנים נ ג אה א׳ נ די הנ גי  גונוה נני נ
 וננדן* ועוד פד בן בקד לחמאה כולם הקדיב כה״ג לבד. וכן קטורה

ד :  והטבה נדוה והוידוי ונילוח הנטי
 ואל פתה אהל מועד לא הביאו : צו1

 נלא להקריב קדנים בחוץ :
ת דמו ובשהו בעפר :  צאן ושפך א

 לכשוה דם חיה ועוןג אחר זביחהו:
ה : צז1 ת  איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לנלות ע
 שלא לההקרב נאחה מהטריוה בשום קירוב כחיבור, וכשוק ודומה דיש

 לא הקריבו שהקריבה גורמה נגלוה טרוה
 ערות אביך לא תנלה : נאו נושן! טל משכב זכוד : צח!
 וערות אמך לא הגלה אמיך היא לא תגלה עדותה : צט]
 ערות אשת אביך לא הגלה : ק]
 ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חו״ן: קא1

 אחיהו מאביו או מאמו או מאנישה אביו או מאמו הזנוה
 נאשדה לו :

 ערות בת בנך לא תגלה : קב]
ה : קנ]  או בה בתך לא תגלה עדותן כי עדותך הנ
ת קד] ב  ערות ה

 מגז״ש וק״ו מטדוה בה בנך אהיא הנה הנה זמה זמה:
 ערות



p«s עש־ז ליד־ שלישי 

 ערות בת אשת אביך לא ״גלה : אחיהי מנכיאה א3יו
 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא :

: קזן א י  ערות אחות אמך לא תגלה בי שאר אביך ה
 ערות אחי אביך לא תגלי• • בכנ גינץ כיהיה נקרא אחיי : קהן
א: קטן  אל אשתו לא תקרב דודתך הי

 אבה אחי אביו נאסרה אפינו גרב? אי במה :
 עדותך כלתך לא תגלה: קין
 ערות אשת אחיך לא תגלה : קיאן
 ערות אשד, ובתה לא תגלה : ליבן
ת בת בנה : קיג| ואת כת כתה לא ,חקה: קידן  א
 ואשה אל אהותה לא תקה לצרור : קטון
 ואל אשד. בגדת טומאתה לא הלהב : לעז ן

 בכיס
 ומזרעך לא תתן להעביר למולך : קיזן
 ואת זכר לא תשכב משכבי אשד׳ : ליח ן

 אזהרה לכוכב וננכככ:

ה : ליג-ן  ובכל בהמה לא תתן שכבהך לטמאה ג
 ואשד, לא תעמוד לפגי בהמה לרבעה תבל היא י לך ן

 צב| איש אמו ואביו היראו : קלביב
 אפי׳ הכו וירקו בפניו נא יכלימם :

 אל תפגו אל האלילים יי כלא לפניה אחר מי׳ז אפי׳ במרכבה : קכאן
 ואלהימםכה לא תעשו לכם• ואפילו לניי : קכב;
 והנותר עד יום השלישי כאש ישר־״ : לככ

: הד י  מקדכיס אחד זמן המוגבל אכילהו כלא נאכיל הנ

  לא תכלה פאת שדך לקצור קב
 צנו לעני ולנר תעזוב אותם :

 ולקט קצירך לא תלקט׳• הכבליס הנישלים בכמה קצירה : קבה



 עשין ליום שלישי לא-ין יב

דבה :  •צד! יעני דינר תעזוב אותם׳* גיי״ז נקנה מדה החמלה ודוח נ
דס : קנני!  וברק־ לא תעולל •י בלא לאשון* כל פירוה הנ

 צח! לעני ולנר תעזוב אותם :
ו  ופרש בדמך לא תלקט : גרגיר א׳ או ב׳ הנפרעיס מהאבכול: קמ

 צו] לעני ולנר תעזוב אותם •י פרע הכרס הנזכר :
 לא תננבו •י ואפי׳ ע״מ להחזיר ואסור לקנוה מגנכ : קבח1
: קל] : קבצו ולא תשקרו איש בעמיתו  ולא תבהשו
: בבועה ביכייי: קלא] ר ק ש  ולא תשבעו בשמי ל
j ו ין| /ו • — ׳ n 1 w/i1. 

 בלא להחזיק בממון חבירו דדך רמאוה :
 ולא תגזול י גזל נקרא בניעל בכח ובפרסים בע״כ : קלג1
 לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר : קלד]
 לא תקלל חרש : קלה!

 בלא לקלל אדס באינו במוע בכס מן הכמוה או _ בכנוי כיון חנון
 ורחום ומה בקודאין הגויס להקב״ה בלעז בכלל הכנוין. והמקלל
 עצמו ליקה בנא׳ הבמד לך וצריך עדים וההראה. וזה אחד

 מג׳ לאיין באעפ״י באין בו מעבה לוקין עליו :

 ולפני עור לא תתן מכשול: קלו!

 •לסומא בדבר בלא יהן לו עצה באין הגון :
 לא תעשיה עול במשפט: ובכללה המענה דין קלז]
 ולא תהדר פני גדול: כלא לבדך לאחד ככעומדין בדין : קלח1

 צז) בצדק תשפוט עמיתך •י לסשווה בעלי הריב בכל הדברים:
 לא תלך רכיל : בעטיך קלטו לא תעמוד על דם רעך: קמ1
 שלא להמנע להציל נפש או ממון כשהוא בסכנה ונסמכו ב׳ מציה

 שכרכיל מביא לש״ד:
ת אחיך בלבבך: קשא)  לא תשנא א

 הנשיין מוכיח שגורס רעיה דביה שנאה הכבושה בלכ :
 הוכח



 עעיז ליום שלישי לאוין

 צהן תוכה תוכיח את עמיתך :

 אפי׳ מאה פעמים ואפי׳ קטן לגדול וצריך השגחה איך וכיצד
 ומי. ומי כיכ בידו למהות ואינו מוחה נתפש ני נא נמצא
 מקום כהכי״ת הזר מדיבורו העוב כי אם דוקא בעד התדכנית

 זה כדמוכה יחזקאל ט׳ וממקדשי החלו נהיה בידם למחיה :
 ולא תשא עליו חטא •י קשב ן
 שלא לבייש חבירו ברבים בהחלה ההוכחה ואם נא יכיב מציה

ז שישיב:  להכלימו פ

 לא תקום : קטנן
 שלא לנקום מחבידו שהרע לו כי העון היא המשובב :

 ולא תמוד : אפי׳ להזכירו אשור כי עי׳׳ז יעודד מדנים : קנודן
 צטן ואהבת לרעך כטוך: זה כלל גדול בהודה:

 בהמתך לא הרביע כלאים: קשה ן
 שדך לא תזרע כלאים: קמדן.
: קכ:זן ל כ א  שליש שנים יהיה לכם ערלים לא י

:  ק] ובשנה הרביעית יהיה בל פריו קדש הלולים לה׳
 נאכל כמו מעשר שני בירושלים וזה קדושהן והכונן :

 לא האבלו על הדם •י קנודןן

 אכילה המביאה לשפוך דם וזהו אכילה זולל ושונא ובכננ
-  שלא לאכול מבהמה עד שהצא נפשה ואכילה קדשים קודם זריקה ד

 ושלא יעעוס עד שיהפלל:
ן : ׳ : ל ננו  לא תנחשו : (קמט) ולא העו
 שנא יאמר דבר זה אירע לי עוב או אינו. ומעונן שאומר שעה זו

 טובה או להפך:
 לא תקיפו פאת ראשיכם: בפאוה ראש נא אחז״ל קנא!

 שיעור והרמב׳יס כה׳ שאין מניחין פחוה ממ׳ שטדיה :
ת פאת זקנך•׳ קנב! ת א  ולא תשחי
 ה׳ פאוה יש בזקן ובכל א׳ חיוב מלקיה אפי׳ נמנן כאחד ואין החיוב.

 אלא



נ י לוויין י ע י ל  עשין ליום ע

 אנא בהעד כיב בו השההה ובמשפדים מוהר. ולהדמב״ם משפדים־
 ככנין העד פגיוד אבנ אשוד:

ו בנש : קננו  וכתובת קעקע לא תתנ
: לנהונ בו כבוד ולא יקל דאבו : ׳ י  קא| ומקדשי תיראו אני י

ח ואל הידעונימ : קנה] נ  אל תפנו אל האובות : ק
 קבו מפני שיבה תקום והדרת פני זקן :

 אינקנוש פירש מן קדם דשבר באורייתא אפי׳ יניק וחכים :
 לא העשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה : קנון

 קנו מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לבש :
ת אביו ואת אמו מות יומת : קנזן  כי איש איש אשר יקלל א

ה ואת אמה זמה היא באש ישרפו ש א ה  קדו ואיש אשריקח א
 אותו ואתרי! • לדון בשריפה המחויב :

 (הדמב״ן ז״נ לא מנה ד׳ מיהוה למצוה ובפשוק ובערה הרע ם״צ
 שנכלל כל דיני ביעוד) :

 ולא תרבו בהקה הנוי אשר אני משלח מפניבש : קנה]

 ליום רביעי
 לנפש לא יטמא בעטיו : כהן הדיוע זולהי המפירשים קנם]

 קהו לה יטמא • שיעמאו הכהנים נקרוביהם המפורשים :
 רש״י ז״ל פי׳ לה יעמא מצוה. והדאב״ע ז״ל פי׳ לה יעמא
 דשוה. ועניין זה הוא מחלוקה ההנאים בזבחים לר״ע ש״ל חובה
 ור״י ש״ל דשוה ובשלמא נדש״י ז״ל ניחא דפי׳ מצוה דאהי כד״ע
 כחייב במצוה זו דהא קייל״ן הלכהא כדי׳ע מחבידו וכ״ש מהנמידי
 אנא הראב״ע ז״ל מי הכריחו לפרש כד״י ושמעהי הי׳ נכון מהרב.
 צבי הירש בן הרב מענדל ז״ל שההכרח הוא ממשמעוה שארו דרש״י
 פי׳ שארו זו אשהו ודאב״ע פי׳ שארו כלל לקרובים ואח״ך פרטי
 נאמו ולאביו וכו׳ לפ״ז רש״י ז״נ דפי׳ לה יעמא מצוה דאין לומר
 רשיה דהא כהיב לא יעמא בעל בעמיו להחלו ר״ל לאשהו פשולה.

 משמע



 ע*״ ליום רביעי לאי-,

 משמע לאבהו כברה דכיה ולמה הזר וכהב בהדיא כי אס לבארו
 זו אבהו אלא ודאי מוכה דחובה כד״ע מבא״כ הראב״ע ז״ל דפי׳
 •לה יעמא רבוה הוא מכה הדיוק לא יעמא בעל בעמיו להחלו לאבהו
 פסולה אשור ליעמא הוא דוק מילה לאבהי כברה רבוה דמוהר ליעמא
 לה א״כ לא יוכל להביא עוד היבה מלבארו בהרי פ״ לבארו סכל

 לקרובים ומוכרח בהיא כר״י ודפה״ח :
ת שש אלהיהש : קשן  ולא יחילו א
 בלא יבמב כהן גיבל יום עד ביערב במבי כ׳ קידס הערב במב

 אהד הכבילה נעבה בני לעימאה :
 אשד. זונה לא יקהו : וקשאן וחללה לא יקהו : קככ)
 ואשד. גרושה מאישה לא יקחו : קככן

: אפי׳ בעי׳כ ואחזל לפהיח דאבון ולברך דאכין :  קוו וקדשהו
: כלא יכנס כ״נ באהל המה: קכדן א כ  ועל כל נפשות מה לא י
: בלא יטמא כי׳נ אפי׳ בקרוביו : קשה ן סמא  לאביו ולאמו לא י

 קז| והוא אשה בבתוליה יקח : הכ־׳י ולא קטנה וביגרה :
ח : קשו ן ק ת אלה לא י  אלמנה ונדושה וחללה זונה א
 לא יחלל זרעו בעמיו : קכזן
מוש: קשה ן  איש מזרעך למרותם אשר יהיה בו

 בלא יטבוד כהן בטל מים קבוט :
 כי בל איש אשר בו מוש לא יקרב : קשב• ן

 בלא יעבוד בעל מיס עובר :
 (הרמב״ן ז״ל אינו מונה לאו זה ויכליל הלאי מים קביע) :

 אך אל הפרוכת לא יבא : לען
 ר״ל בהיכל : (רמב״ן ז״ל אינו מונה לאי זה):

: שלא יעביד בעידו טמא : קעאן ת שש קדשי  ולא יחללו א
 איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל

 עד אש יטהר קעבן
ן  וכל זר לא יאכל קדש: לעי

 תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש : קעדן
 כנ



 עשק ליום רביעי לאיי? יד

 כיי ערל לא יאכל קדש: קעהו
 כהן בלא נימינ במתו איזיי מיזמת מינה :

כת כהן כי תהיה לאיש זר היא כתרומת הקדשימ לא,תאכל : קעיו  ו
ת אשר ירימו לה׳ : קעזו ת קדשי כני ישראל א  ולא יחללו א

 בלא לאכול כנבל והיא בלא ניגינ ממני תרומות ומגיברות :
 בי1 אשר בו מום לא תקריבו : נא תקריבים למזבח : קעחז

 קה| תמים יהיה לרצון : (הראב׳יד ז״ל מבינ) :
* • <»>-» י«,י* ׳->־•—.י- . קעטו ך. י י -  יי ל סןש לא י

. w k ! ן י ׳ •״׳ • <•׳«.! ...׳w נ ׳ י  — . •»״ ̂- • י« י
ב או ילפת י ו שבור או חרוץ או יבלת או נ א ת ר י  ע

 לא תקריבו : קפ!
ו מהם על חמזבח לה׳ : קפא!  ואשרי לא תתנ

 בנא נהקגייר אימיריהס ההנב בנינ הקרב והקיבה וכל הכליות ,יכיל
 הכםלים יייתרת הכבד נקרא אימירים ניסן* בכבב בניגינים

 כים היניא כבבדרה עד מקים הכליות:
: בלא לזרוק דמם : קפכ!  מעוך וכתות לא תקריבו לחי
: בלא לסרס בום ב׳יח וכ״ב אדם : קפנו ו ע ע  ובארצכם לא ת
 ומיד בן נכר לא תקריבו: בגילי מימין : קפד!

ת אמו ומיום השמיני. ירצה: ח  קטן והיה שבעת ימים ת
 אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אהד : קפה!
ת שם קדשי : קפו1  ולא תהללו א
 דדב מהד״ם מקוצי ז״ל המכחיב לנוי מחלל הכם ועון זה אינו
 מתכפר גיר יום המיתה ונם אין מקיפין בה ונכפל לאו זה ונא

: ׳  תחנל בם אנהיך אני ה
 קיו ונקדשתי בתוך בני ישראל: למסור נפב לקדב הבם

 ננל קיים הדת :
 קיא! ביום הראשון מקרא קדש יהיה לבם« לבבית בגי׳יו בניסן :

 כל מלאכת עבודה לא תעשו : קפז|
 קיב1 והקרבתם אשד, לה׳ שבעת ימים: קרבן מיסן*:

 וביום
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 קינן וביום השביעי בקרא קדש : נכביה ביום ז׳ כנ ניסה:
 בל מלאכת עבודה לא תעשו : קפה ו

 העובד ביטל עבה ולא העבה:
ת עומר ראשיה קצירבם :  קידן והבאתם א

 להקריב ביוס ב׳ דפסח מנה? עימד ובאה ד־קא מא׳׳י
 ו ומההדב ומהבטודיס ומציהו לקצור בליל י״ו אפילו בכבה ומקמה

 ומן הנה בנא׳ כרמל
 ולהם וקלי וברמל לא תאבלו עד עצם היום הזה : קפטן
: קצאן : קצן וברמל לא תאבלו  וקלי לא תאכלו
 בנא לאכול מהבואה הדבה קידס ט״ז בניסן ונאו בנהס כאי בקלי

 ולאו בכרמל :
ה : נ י  קטו1 וכפרתם לבם ממהרת השבת שבע שבתות תמימות תהי

 ספידוה הטומר:
 קטזן ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים :

 להקריב בהנ הבבוטוה נחס חמץ מן ההטה החדבס
 וזה נקרא מנחה חדבה ארכן היה ז׳ טפהיס ירהבן ד׳ טפחים
ם  ונבהן ד׳ אצבטוה והכהנים היו אוכלים אחרי הנפהן ע

 כבבי בלמים :
: לבבוה בהנ הבביעילז ש ד  קיז| וקראתם בעצם היום הזה מקרא ק
: קצבן ו ש ע  כל מלאכת עבודה לא ת

: ן  קיה1 בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתו
: קצ;ן ו ש ע  כל מלאכת עבודה לא ת

: להקריב קרבן מיסן< ברייה :  קיטו והקרבתם אשה לה׳
ת נפשוהכם :  קב| אך בעשור לחדש השביעי. ועיניתם א

חס: : קרבן מוסף ביוה׳יכ כמפירב בפי פנ  קכאן והקרבתם אשה לה׳
 וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה ״ קצדן
ה: קצה ן ה בעצם היום הזה ונכרתה מעמי  כל הנפש אשר לא תענ

 קבב1 שבת שבתון הוא לכם : האי בבהון עבה הוא :
 בהמכה
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א קדש :  קבגן בחמשה עשר וגו׳ ביוש הראשון מקי
 בל מלאכת עבודה לא תעשו : קצו]

 קבד] שבעת ישיש תקריבו אשד. לה׳: קרבן מושן} בח: השנות :

 קבה] ביוש השמיני מקרא קדש יהיה לבש:
: קדבן מושן£ : א י  קבו] והקרבתם אשת לה׳ עצרת ה

 כל מלאכת עבודה]לא תעשו : קצז]
 קבז] ולקחתם לבם ביום הראשון פרי עין הדר כפות תמרים וענה

 עין עבות וערבי נחל :

 ליגיינ נינב א׳ ואתדונ א׳ וכני בדי ערבה וני בדי הדש ככד :
ז . ״ ״ י י י « ••**»««»• ו •»• •»« , •*•.>•.«. 
. £ . י י - ! i י / ׳ — w L w J l ו , . U . I ' 1 - ן  י

 ובשנה השביעית שדך לא תזרע : בהי קצח]

ה : קצט] כ מ נ ש ה נ  וכרמך לא תזמור: בלא לעבוד נס באילנות ב
ת םפיחקצירך לא תקצור : ר]  א
ר: רא]  ואת ענבי נזירך לא תבצו

ת שנימ ונו׳ שבע פעמיש 1  קבס] ושפרת לך שבע שבתו
ע י י ד י ייי״ל/ ד*>ר ו י ̂' י*יייי -•יד• ״ ן לייי״יימ י״ד״ד ^•י•• ^ « v-v̂ י  ׳# * '־s / Jv v.. ׳״ ן 

יס עד יובל : נ  נל נ
 קל< והעברת שופר תרועה ביוש הבפוריש:

 לפרסם חידות העבדים וכל הקרקעות חוזרות לבעליהן
: ק  ולנביתת א

ת החמשיש שנה : ת שנ  קלא] וקדשתש א

עס :  בבישול עבודת אדמה והפקד מה נתצמיח כמו בננת הנמי
: נלא לעבוד האדמה והאילנות : רב1 ו רע  יובל היא לא תז
ת שפיחיה : רנ]  ולא תקצרו א
ת נזיריה : רד]  ולא תבצרו א

 קלב] וכי תמכרו ממכ־ לעמיתך או קנה :

 אל
 גדין דיני מקה יממכד
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: באונאת ממין הכתיב מדבר: ו י ח  אל תונו איש את א
 ולא תונו איש את עמיתו : אונאת לבדים :

 והארץ לא תמכר לצמיתות : דהיינו מכירה ניינמית :
ו לארץ:  קלנ< וככל ארץ אחוזכם גאולה תתנ

 להכיב לבעליו:
 קיד< ואיש כי ימכור בית מושכ עיר הומה :

 שיהיה פדיון לקרקעות הנמכרים תיך הומת המדינה עד תום
 לבד ואהר השנה יתקיים לקינה ונא יצא ביובל וזה זריזות

 שישתדנ נגאונ אותה :
 ושדה מנרש עריהם לא ימכר :

 לא ישנה העיר מגרש ונא המגרש עיר ולא השדה מגד:
 המגרש שדה :

ן לו בנשך:  את כספך לא הה
 הוכפלו אזהרות בעסק זה שחמדת הממון מפתה להודות
 לעצמו וכל המקבל רבית מכחיש ביציאת מצדים ואבד העשר

: ע  בענין ד
 לא תעבוד בו עבודת עבד :

 בע״ע שיש בה בזיון ועינוי :
: ד  לא ימכרו ממכרת עב

 שלא למכור ע״ע בהכרזה אלא בהצנע :
 לא תרדה בו בפרך:

 שלא לעבוד ע״ע בדבר שאין לו צורך:
 קלה) לעולם בהם תעבודו :

 ומשחררו בשן ועין העבד כנעני :
ניך:  לא ירדנו בפרך לעי

 שלא להניח הגוי בא״י להעביד עבד עברי• שמכר עצמו:
ת: ו בארצכם להשתהו  ואבן משבית לא תתנ

 אי
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: גי:י-י ך נפשות לה׳ נ י י בע ד  קלו) איש בי יפליא נ

 מי שיאמר טדכי כיני או כדך כי׳ כיהן לכהן כפי טדך הנהוב לזו״נ:

 לא יחליפנו ולא ימיר : רטר

 כלא להמיר קדשיס בבהמוה אחדוה:

ה קדש: י ה י ו ת י ו תט או  קלל) והיה הו
י • י י י  s»י))«י ריי״״ךי י•״״• י
• P ' ו | ו"־ י ב י ו ־  «"־' •« ה

: ך הכהן י י הע ו ה הבהמה לפני הכהן  קלה) והעמיד א
ת ביתו קדש לח׳ : דין טדכי בהיס :  קלט) ואיש בי יקדיש א

 קמו ואט משדה אחוזתו יקדיש : נדון טדכ׳ כדוה :
 קמא) אך כבוי אשי יבכר לה׳ בבהמה לא יקדיש איש אוהו :

 נא יכנה מקדבן לקדבן :

: דיו)׳  אך בל חרם אשר יחרם איש לה׳ מכל אשר לו

 דין חדמיס אס לה׳ או לכהן :

 לא ימבר : ריז) ולא ינאל בל חרם : ריח)

 קטב) וכל מעשר בקר וצאן העשירי יהיה קדש :

 הבהמוה המהורוה כנ שנאמר להביא המעשר לידושליס ואוכלו שס

 אחר הקרבה חלב ודס :

אי : מעשר בהמה אלא יאכלו בעליו או מי שרצו הס ריט) נ  לא י

: נבא ף ג  קמנ< וישלחו פן הטחנה כל צרוע ובל זב ו

ה טחניהם: רך)  ולא יטמאו א

 שלא יכנס כל טמא משער הנקטר ולפנים שהוא עזרה ישראל:

: טיקר הודוי להכיר שחטא וישוב ורפא לו: ם ת א ט ת ח  קמד) והתודו א

: להביא הסוטה לכהן: ו אל הכהן ה ש א ת  קמה) והביא האיש א

: במנחה סוטא שלא יהיה קרבנ׳ מהודר: דכא) ושטן  לא יצוק עלי

׳ > ב ב  ולא יהן עליו לבונה : ר

 שסרה מרדכי אמהוה הנקדאיס נבטה הלבינה :
 מיין
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ת י ש  מיין ושנר יזיר חמין יין וחמין שנר לא ישתה ונל מ
: רנג) שתה  ענבים לא י
 ענבים לחים ונוי לא יאבל: רנד)
 ויבשים לא יאבל: רבה] מחרצנים לא יאבל: רבו)
 ועד זנ לא יאבל : ־בז)
: רנח)  תער לא יעבור על ראשו

 קמו נדל פרע שער ראשי־ •י בינדל הנזיד בעדו נל ימי נזרי:
. ־נט< א ב  על בל נפשות מת לא י
 לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא : רל)

 קמז<ביום מלאות נזרו והקריב קרבנו ונלח הנזיר:
ם : ת בני ישראל: נברך הנהני׳ אח יבדאנ בננ ״  קמח) בה תברבו א

 ליום חמישי
י ישאו: את האדון : ת נ  קמט) עבודת הקדש עליהם ב

 קנן בחדש השני בארבעה עשר יום ונו׳: בהכליהך פשח בני :
 קנא) על מצות ומרורים יאכלוהו :

 לא ישאירו ממנו עד בקר : רלא)

 ועצם לא ישברו בו : ־*ב)
 קנב) וביום שטחהבם ובמועדיבם ובראשי חדשיבם ותקעתם

 בחצוצרות על עולותיבם:
ו לה׳ תרומה : שלח לך  קגג< מראשית עריסותיכם תתנ

 כ״ד מתנות ניתנו לנהנים א׳ חטאת בהמה ב׳ הכאת
 טוף. נ׳ אבם ודאי. ד׳ אכם תלוי. ה׳ זבחי שלמי צבור ו׳ לי:
 שמן בל מצורע ז׳ מותר הטומר ח׳ בתי לחס. ט׳ לחם הפנים.
 י׳ בידי מנחית. אלי טשרה שבמקדש היו אוכלים (ד׳ בדיבנים)
 הבניד. ובכורים. המירם מתודה ובלמים ואיל נזיד. עידית
 קדביס. (עבדה בנבילין) הדומה תרומת מעבד חלה פדיי; הבז
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 פדיין המיר ראכיה הגז. זרוכ ונחייה וקיבה שדה אחוזה שדה
 הדמיה. גזל הגד :

) ועשו להם ציצית : נרמז הדי״ג מציה צירוף ח׳ חיגייס ה׳ קשרים: י  קנ
 ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם: דלג]

 הדהיר מיניה וזניה כי לבא וניינא הדי סרסורי דחכיא הם :
: קדח ל ה א  קנה) ושמרו משמרתך ומשברת בל ה

 אך אל בלי הקדש ואל המזבח לא יקריבו: רלד)

 כבידה הכהן אסיר כליי וכן נהפך :

 וזר לא יקרב אליבם: לכבודה הקודם : דלה)

ת הקודש : דלו)  ושמרתם את משמי

 שמירה בבהמ״ק : כל מקום שנא׳ השמד פן ואל הוא ל״ה :

ת בבור האדם ואת בבור הבהמה  קנו) אך פדה תפדה א

ה תפדה : א מ ט  ה

 אך בבור שור או בבור בשב או בבור עז לא תפדה : דלו)

: עד ת עבודת אהל מו  קנז) ועבד חלוי חוא א

ת מעשר בני ישראל ונו׳ תרומה נתתי ללוים:  קנה) בי א

 קנט< ואל הלוים הדבר ונו׳ והרמותם טמנו תרומת ה׳ מעשר

 מן המעשר :

: חקת מה  קם) ויקהו אליך פרה אדומה תמי

: א מ ט  קםא< אדם בי ימות באהל ובל אשר באהל י

 קםב) והזה הטהור על הטמא ומזה מי הנדה יבבס בגדיו :

 קםנ) איש בי ימות ובן אין לו ונוי: סנלוס לדון דיני נחלוה :

ת קרבני לחמי ונוי בבשים בני שנה שנים ליום :  קסד) א

 קםה) וביום השבת שני כבשים * קרבן מוסף כל המיד היום :

) ובראשי הדשיכם תקריבו עולה לה׳ : ,  קב
 י וביום
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 קםז< וביום הנפורים בהקריבכם ונו׳ : קרבן מוסף בעצרת :

 קםה) יום הרועה יהיה לכם : לשמוע כיפר בר״ה :

 קסט) איש כי ידור נדר : מפולז לדון בהפרת נלריס:

: כלא לכנות מה כנדר: ריייז*  לא יהלדברו

 קע< ונהנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת : מסעי

 ואנו הן ערי מקלע :

 ולא יומה הרוצח עד עטדו לפני העדה לטשפט : רלט<

: רוצח בכינה :  קעא) והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו

 ועד אהד לא יענה בנפש למות : רמ<

 ולא הקהו בופר לנפש רוצה: רמא)

 ולא תקחו כופר לנום אל עיר מקלטו : רמב)

 לא תכירו פנים בטשפט : דבלים רמנ

: ואתחנן רמד< ש י  לא תנורו טפני א

ף אפילו בלב : רמה) ע ה בית ר  ולא תתאו

: ליחדו בלב אחדות גמורה: ד ה  קעב) שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ א

ת ה׳ אלהיך : לדעת דרכיו ולאהבה אותו :  קענ) ואהבת א

 קעד) ושננהם לבניך: והי׳הלשאר תלמידים:

 קעה) ודברת בם בשבתך ונו׳ ובשכבך ובקומך:

 קריאת שמע שחרית וערבית :

 קעו) וקשרתם לאות על ידך * תפילין של יד :

 קעז) והיו לטוטפות בין עיניך * של ראש :

 קעה< וכתבתם על מזוזות ביתך ובשערך : מזוזה :

ת ה׳ אלהיכם : כלא לכשוה הנביא המוחזק : רמו)  לא תנסו א

 קעט) החרם תחרים אותם • ז׳ עיייייס •
 ולא



י לא״ז יח ע י מ ח ם ו י  >־•־! ל

 ודא תחנם : (רמז) ולא תתחתן בם : רמח)

הם: עי,,•: מגפיי גט״ז: רמט א תהמד בב־ וזהב עלי  י

 ולא תביא תועבה אל ביתך : כוס דבי כייחוס אליה : רנ<

ך: ׳ אלהי ה ת  ק־< ואכלת ושבעת וברכת א

 בסמ״נ אה נדבות בעה״ב :

ך תירא: אלהי ה ה׳ ת הנר: קפב) א  קפא) ואהבתם א

: בה״ח ק ב ד ת ו ב  קפנ) אותו תעבור: נההפנל : קפד) ו

: דאבידודמב״ן ז״נ מכינין כאינה חובה ע ב ש ת ו ב ש ב  קפה) ו

 אנא דכיה :

 ליום הששי
ת: לאל לאבד פ״ז ולא נניח רוכס : י-י: י מו ת בל המקו  פו) אבד תאבדון א

 לא תעשון כן לה׳ אלהיבם רנא)

 מחיקה כס או סהירה דבר קדוככ :

 קפל) והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם:

 השמד לך פן תעלה עולותיך בבל מקום אשר הראה : דנב)

ך : בביה הבחירה :  קפה) שם העלהעולותי

 קפמ< רק בבל אות נפשך הזבה ואבלה בשר:

 לא תובל לאבל בשעריך מעשר דגנך: אא״כ נפדה : רננ)

: (רנד ויצהרך: רנה) ובבורות: דנו) ך ש מ י ת  ו

 בקרך וצאנך: הניאה ואכס חוץ לקלעים : רגז)

 ובל נדריך אשר הדור : זה עולה : רנה)
ט נ ך: הודה וכלמיס לפני זריקה דמס : י נדבותי  ו

> ס ך: כלא יאכל אדם בכורים נרוץ : ר די  ותרומת י
 השמר



 עשק ליום הששי לאו־ז

סא ת הללי מלת? נהם חקם : י  השמר לך פן תעזוב א

 קצ) וזבחת מבקרך ומצאנך • שחיעה :

 ולא תאבל הנפש עם חבשי : אבד מן החי : רםב)

 קצא) רק קדשיך אשר יהיה לך. ונדרך תשא ובאת אל המקום:

: רבד) ו  לא תדסיז עליו : רםג< ולא תגרע ממנ

. רבה)  לא תשמע אל דברי הנביא ההוא : המהנבא בכס יי״ ז

: רםז) ו : רסו) ולא תשמע אלי  לא תאבה לו

 ולא תחום עינך עליו : כלא להצילו ככהוא בסכנה : רכה)

ח לא יייעןן : רכס) ו כ : אס יודכי לי ז ו  ולא תחמול עלי

 ולא תכסה עליו •י אס יודגי לו חוב חייב ללמוד : רע)

: כלא להסיח : רעא]  ולא יוםיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך

: חקירה העדים : ב ט י  קצב] ודרשת וחקרת ושאלה ה

 קצנ] ושרפת באש את העיר הנדחה :

ה עוד : רעב]  לא תבנ

 ולא ידבק בידך מאומה מן החרם: רעג]

 לא תתגודדו : רעד]

 על מה ובכללה כלא יהיו בני הנייר חלוקים במנהגם :

 ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת : רעה]

: פסולי המוקדפין : רעו] עבה  לא תאכלו בל תו

 קצד) כל צפור טהורה תאכלו :

 לבדוק סימני העוף :(הדמב״ן מכינ)

 ובל שדין העוף טמא הוא לבם לא יאבלו : רעז]

 לא תאכלו בל נבלה : כנפסלי בשחיטתן : רעח<
את זרעך : ת בל תבו  קצה] עשר תעשר א

 מעשר



, יט ׳ י לאו ע ש  ע״ק ליום ה

 מעבד כני ולאכלו או פדיונו בידובלים :

ת כל מעשר תבואתך :  קצו ן מקצה שלים שנים תוציא א

 מעבד עני והוא בנה בליביה ובביה מהבמיעה היו מפדיבין
 מעבד עני במקום מעבד בני :

: כלא להביע הובויז בבמיעה : רעט) ת רעהו  לא ינוש א

ת הנכרי תנוש :  קצז] א

ת אחיך תשמס ידך •י כמעה כספים :  קצה) ואשר יהיה לך א

ת ידך מאחיך ת לבבך ולא תקפו״ן א  לא תאמין א

 האביון : רפ]

׳ והוכפלה מצוה זאה: ת ידך לו: אפי׳ק׳פעמי  קצמ< פתוה תפתח א

ת  השב־ לך פן יהיה דבר עם לבבך ונו׳ קרבה שנ

 השבע : רפא]

 בנא ימנע מהלווה מפני פחד הכמיעה כלא הפקיע החוב :

א תשלחנו ריקם . כביצא העבד לחידוה בסוף בב או יוכל : רפב]  י

 ר] הענק תעניק לו: אחז״ל באין פוחהין לו מבלשיס סלע :

 לא תעבוד בבכור שורך: וה״ה כאד קדביס : רפנ<

א תגוז בכור צאנך : וכן כאד קדכים : רפד) ל  ו

: רפה] ן  לא האבל עליו חמי

 בנא יאכל חמץ אחר חצוה י״ד בניסן :

 ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב: חנינה הפסה : רפו]

ה הפכה באחד שעריך: רפז]  לא תוכל לזבה א

 בבמוה יחיד:

ך: רב) שלש פעמים בשנה יראה  רא< ושמחת בהנ

כ : רפח י א ן י ב ד א י נ ת פני ה׳ רקם : ב  ולא יראה א
 כופעים



 עשיז ליום הששי לאויז

 רג) שופטים ושוטריםתתן לך בבל שעריך : בוכ:יב

ע לך אשרה נל עין אצל מזבח : בניזרה : רפט) ט  לא ה

 זלא הקים לך מצבה : דין)

 והוא בנין גבוה כל אבנים אי כיפר :

 לא תזבח לה׳ אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מוט : יצא)

 אפיי מום כיבד:

: הב״ד הגדול : ן ך  רד) ועשית על פי הדבר אשר יגידו ל

ב צ ד הגדיל : - ׳ ג ה  לא תפור מן הדבר אשר יגידו לך •

 רה] שום תשים עליך מלך:

 לא תוכל לתת עליך איש נכרי : ־צג]

 לא ירבה לו כוכים י דק למרכבהי ולמרכבה פרםיי : רצד]

 לא הוכיפון לשוב בדרך הזה עוד : רצה]

 ולא ירבה לו נשים : כלא ירבה לו המלך נכים יוחד ימי״ח : רצו)

 וכפז וזהב לא ירבה לו מאד : רצז]
 ו

: את ת משנה התורה הז  רו] וכתב לו א

 לא יהיה לכהניש הלוים כל שבט לוי הלק ונחלה : רצח]

 ונחלה לא יהיה, לו : כלא יניול חלק בבזה : רצט!

 רז] ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה :

: הרימה גדילה :  רח] ראשית דננך תירושך ויצהרך תתן לו

 רט] נז צאנך תתן לו :

 די] ושרת בשם ה׳ אלהיו : כהיו גייבדים בביהמ״ק למכמדה :

 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קכמים . ש<

 מעונן ומנחש ומכש־ : שא) וחכר הבר: שב<

: שד| י נ ידעו  ושואל אוב : שנ] ו



 עשי! ליום הששי לאוי! כ

 ודורש אל המתים •י הנן בביה״ק שתשרה ניניו דוח עומאה : שה|

 ריא< נביא מקרביך ונוי אליו תשמעו; :

 אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשטי : יםז]

 ואשר ידבר בשם אלהים אחרים . שז1

 לא תגור ממנו: כלא לידא מלהרוג נביא כקד אנא קיום
* . שח] י - ׳ ^ ^ > w 

 ריב) שלש ערים תבדיל לך בתוך ארצך תכין לה הדרך :

 כיהיו מיישרים הדרנים כלא יהיה דבר שיעכב הרוצח בבדחו:

 לא תהום עינך עליו: על הרוצח ברחמי רבעיס אכזרי : שט)

 לא תשיג נבול רעך: לאי נושף על לא הנזיל : שי]

ש: שיא]  לא יקום עד אחד באי
 לנל עין ולכל חעאת אבל קם הוא לבביע׳ באם א׳ מעיד כדברי

 התובע חייב הנתבע ליבבע :

 רינ] ועשיתם לו נאשר זמם לעשות לאחיו :

; תערצו מפניהם: שיב)  א

 ליום השבת
: ם ע  דיד] והיה כקרבכם אל המלחמה וננש הכהן ודבר אל ה

 למנות נהן מבוח מלחמה להוניח לעם בכעת המלחמה והמשכר

 בין יבתבח ליוצר אוד חיזר מעורכי המלחמה:

 רמו] והיה אם שלום תענך ונוי ועבדוך:

 לא תחיה בל נשמה: במלחמות חובה מזי עממין : יטינ]

ת העגלה בנחל :  רמז] בי ימצא הלל וגו׳ וערפו שם א

ת עצה לנדוח עליו גרז;: שיד] ת א  לא תשחי
 אשר



ת לאוי! ב ש  עשין ליום ה

(  אשר לא יעבד בו ולא יזרע : עטו

 שלא לטבוד ולזרוע בכחל איהן שטרפו:

 ריז] וראית בשביה אשת יפת תואר : כי תצא

 להתנהג טס יפ״ת כמשפט הכהוב:

 ומבד לא הטברנה בבםף: שטז]

 שלא למכור אשת יפ״ת שבא טליה פ״א:

יהה : שיז] ת אשר ענ ח  לא תתעמר בה ת

 ריח] ותלית אוריו על ע״ן : המנדף וטובד ט״ז :

 לא תלין נבלתו על העין : שיה]•
 ריט] בי קבור תקברנו ביום ההוא ;

 רב] השב תשיבם לאחיך ונוי

 להשיב אבידה לבטליה ובכלל זה חיוב השבת נשמתו של חבידו כי
 בהיותנו טדביס זה לזה חייב להשיבו בתוכחה נפש החוטאת ולכן

 אפקי׳ קרא בלשון השבה ולא בלשון חזרה:

 לא תובללהתעלם: שיט!.

 ר״ל שיטשה טצמו כאילו אינו רואה :
ה חטור אחיך או שורו נופלים בדרך שך<  לא הראה א

 רבא) הקם הקים עטו :

נה:  זו טעינה כי כמו שבא צווי על הפריקה בא י׳יכ טל הטטי

 לא יהיה בלי נבר על אשה : שכא<

 מעטן הצניעות תלוי במלבוש ואדז״ל על שאול המלך שלא נראו

 ראשי אצבעותיו חוץ למלבישו :

 לא ילבש נבר שטלה אשה : שבב)
(  לא תקה האם על הבנים . שכנ

 לאו



א • pvS כ ר ב ע  ?*•ן ליום ה

 לאו זה וכיוצא נקרא נאו הניהק לעכה כאין לוקין :

: רכנ) ועשית מעקה לגגך: ם א ה ה  רכב) שלא השלח א

 ולא השים דמים בביהך : שבד*

 כלא להניח המככלוח באדצנו ובבחינו :

 לא הזרע כרמך כלאים : שכה)

 פן הקדש המלאה הזרע אשר הזרע ונו׳: שבו)

דס :  כנא לאכול כלאי הנ

 לא החרוש בשור ובחמור יחדיו י• וה״ה לכל ב׳ מיכין שבז)

 לא הלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו: שבח<•

 רבד) בי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה האכה נקני׳ ־ בנד״ד:

ה לאשה : מוציא כס דע :  רבה) ולו תהי

 לא יובל לשלחה בל יטיו : שבט)•

 רבו) וסקלתם אתם באבנים : וא׳ מהן נעד׳ מאודס׳ ובועלה :
 ולנערה לא העשה דבר : בלא לענוה העוכה דבד באונס : על<

ה  רכז) ונתן האיש השוכב עטה לאבי הנערה ן׳ בסף ולו תהי

ו: שלא) ת אשר ענה לא יובל שלחה כל ימי ח  לאשה ת

: שלכ)  לא יבא פצוע דבא וברות שפבה בקהל ה׳

 לא יבא ממזר בקהל ה׳ בלא יבא בוז יכדאל: שלנ<

 לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה׳ : אבל כנקבוה מוהדוה : שלד)

 לא תדרוש שלומם וטובתם : שלה)

 בלא להבלים עס עמון ומואב:

א: שלו) ך הו אחי בי טי ו ב אד ע ת  לא ת

ית בארצו : שלז< ב מצרי בי נר הי ע ת  לא ת

 בי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה: שלה)
 כלא



ת לאיין ב ש  עשי! ליום ה

ה לך :  בלא יבא למחכה לריס : רנה) ויד תהי

 מקום קבוע לפכוה מחוץ למחכה ואין יד אלא מקים:

נטית ת ו שנ י ה לך על אזניך והיה בשבתך חוק ו  רבט<ויתד תהי

: לנל א׳ מאכבי החיל נלי חפידה : ת צאתך  א

 לא תםניר עבד אל אדוניו י עבד שברח מחי״ל לא״י : שלט)

 לא תוננו : שט) לא תהיה קדשה טבנות ישראל; שטא)

 לא תביא אתנן זונה ומחיר בלב ונו׳ שטב<

 רל) לנברי תשיך: לא תשיך לאחיך: שטנ)

; יוהד מג׳ דנליס : שמד)  בי תדור נדר לא תאחר

 רלא) מוצא שפתיך תשמור ועשית באשר נדרת :

 ר לב) כי תבוא כברם רעך ואכלת ענבים בנפשך שבעך:

:  להיוה הכניד אוכל מדבר כיעבוד בי

: שמה) ן ת  ואל כליך לא ת

ז על קמת רעך : שטו) י  והרמש לא תנ

 רלנ) וכתב לה כפר כריתות: לנדכ המנדכ אה האכה בספר:

 לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה:

> ז מ  אחר בכבאה או נהארשה : ש

 בי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא: שמח<

ת אשתו אשר לקה:  רלד) נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח א

 לאיחבול רחיש ורכב: שטט)

( J U . i l y ! A l l / J J - W U l i 

. שנא) ו ט ו ב  לא תבוא אל ביתו לעבוט ע

 בלא ימבכן חבידו מביה ומבחוץ בזרוע:

 לא תשכב בעבוטו : שנא)
 שלא



ב ת לאק כ ב ש  עש••! ליום ה

 בלא למנוע המשכון מבני כיו בכיה כהוא צריך לו:

ה העבוט כבוא השמש:  דלה! השב השיב לו א

 דלו) ביוטו ההן שברו :

 ושכיר יוס נובה כל הכיכה וע״ז נאמד ולא הלין פעילה ככיר:
(  לא יומתו אבות על בנים: שננ)

 בלא לקבל עדוה פישיל קרוביה :

ח נ  לא הטה משפט נר יתום ונו׳ ונכפלה האזהרה : ש

 ולא תחבול בגד אלמנה : שנה

 דלז< ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתה לגר ליתום

 ולאלמנה יהיה :

 לא תשוב לקחתה : לאי זה נק׳ לאי הניהק לעכה שנו)
 רלה< והכהו לפניו כדי רשעתו במכפ־ :

יחדה :  להלקוה העוברים על קצה מציה מי
: שנז< : י כ ו  ארבעים יכנו לא י

 ואם על הדכע כחייב חסה הודה ק״ו על הנכרים :

: שנח)  לא החבוש שור בדישו

 שלא נמנע הבהמה מנאכול דבר כהעביד בי:

ה אשת המת החוצה לאיש זר: שנט)  לא תהי

 •שלא הנשא היבמה לאיש זר:

 רלט< יבמה יבא עליה ולקחה : להיוה היבם נושא אכה אחיו מאביו:

 רמ< וחלצה נעלו טעל רגלו :

 להיוה היבמה חולצה ליבם אם כא ישאכה :

ה כפה :  רמא< וקצה א

 להציל הנדזן£ אפי׳ בנפש הרוזן* אם לא ניכל להצילו בא׳ מאבריו :
 לא



ת לאח ב ש  עש־! ליום ה

 לא תהום עינך ; בנא נהוס כיל הרודן* ומיניה נאבדו : שם<

 לא יהיה לך בביםך אבן ואגן ;דולה וקטנה: שבא<

ת אשר עשה לך עמלק:  רמב) זבור א

 לזכור בפה כל הימיס מה בעבה עייללן: שכבי׳

 רמנ) תמהה את זבד עמלק •י להכדיה זרעו עד בני השאיר בדיד :

 לא תשבה י בלא נבכה מה בהדע לנו זרע עמלק: שםב<

 רמד! וענית ואמרת ונו׳ ארמי אובד אבי : ני ־.בא

 מקרא בכורים להההיל בבבח עובוהיו :
 רמה) ואמרה לפני ה׳ בערתי הקדש ונו׳ ;

 ודוי מעבר אהד בנה י׳. מפריבין מעבר עני ביו״ע אהרון מבנה
 הרביעיה וכן בבנה שביטיה :

ב באנ־ניה : שבגו  לא אבלהי באוני ממני י בלא לאכיל מע׳

 לא בערתי ממנו בטמא י בלא לאכול מט׳ב בטומאה: שבד)

 ולא נתתי ממנו למת : שבה)

 שלא להוציא דמי מעבר כני אלא בצרכי אכילה ובתיה :

 רט0 והלכת בדרכיו ;

 מה הוא דהום אן* אהה וכו׳ מה הוא מלביש ערומים וכו׳:

ה העם האנשים והנשים והט־. ; וילך  רמז) הקהל א

; ה א ז ת השירה ה  רמה< ועתה כתבו לבם א

 להיוה כל א׳ מישראל כוהב היה אם אפכד נו :

 תיו ש״ל ב״ע




