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>001 <
  בשם אל כביר על כבירים אחל לכתוב ספר אלה הדברים משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב ירמיה כתב סיפ' ודברי הימים>001<

 וקינות אלה הדברים אש' דב' מש' וכי לא נתנבא משה אלא אילו בלבד והלא הוא כתב כל התו' כולה שנ' ויכתב משה את התורה הזא' מה
 תל' לו' אלה הדב' אש' דב' מש' מלמד שהיו דברי תוכחות שנ' וישמן ישורון ויבעט כיו' בו את' או' דברי עמוס אשר היו בנקדים מתקוע

 אשר חז' על ירוש' בימי עוזיהו מלך יהו' ובי' ירב' בן יואש מלך יש' שנת' לפני הרע' וכי לא נתנבא עמוס אלא אילו בלבד והלא מכל חביריו
  דברי עמוס מלמד שהיו דברי תוכחות ומנ' שהיו דב' תוכ' שנ' שמעו הדבר הזה פרות הבשן אש' בהר שומ'>002<נתנבא מה תל' לו' 

 העוש' דלי' הרוצ' אבי' האומרות לאד' הבי' ונש' אילו בתי דינין שלהן כיו' בו את' או' ואלה הדברים אשר דבר ייי אל ישראל ואל יהודה
 וכי לא נתנבא ירמיהו אלא אילו בלבד והלוא שני ספרים כתב ירמיהו שנ' עד הנה דברי ירמיהו מה תל' לו' ואלה הדב' מלמד שהיו דב'
 תוכ' ומנ' שהיו דב' תוכ' שנ' כי כה אמר ייי קול חרדה שמענו פ' וא' שלום שאלו נא וראו אם יולד זכר מדוע ראי' כל גבר ידיו על חלציו

 כיולדה ונהפ' כ' פני' לירקון הוי כי גדול היו' הה' ואין כמ' וע' צרה היא ליע' וממ' יוושע כיו' בו את' או' ואלה דברי דויד האחרונים וכי לא
 נתנבא דויד אלא אילו בלבד וה' כ' נ' רוח ייי דבר בי ומל' ע' לשוני מה תל' לו' ואלה דברי דויד האח' וכי לא נת' דוי' אל' אי' בל' מלמד

 שהיו דב' תוכ' ומנ' שהיו דב' תוכ' שנ' ובליעל כקוץ מונד כולהם כ' ל' ביד יקחו ואיש יגע בהם ?י?מלא ברזל ועץ חנית ובאש שרף יש' בש'
 כיו' בו את' או' דב' קהלת בן דויד מל' ביר' וכי לא נת' שלמה אלא אי' בלב' מ' תל' לו' דב' קהלת מלמד שהיו דברי תוכ' ומנ' שה' דב' תוכ'

  וג' זה הוא מזרח ומערב וגו': כל הנחלים הלכים אל הים כינא את>003<שנ' וזרח השמש ובא השמש וג' הולך אל דרום וסובב אל צפון 
 הרשעים בחמה ובלבנה ובים שאין להן מתן שכר אל כל ישראל אילו הוכיח מקצתן היו אילו שבשוק אומ' כך הייתם שומעין מבן עמרם

 ולא הייתם משיבין לו דבר כך מכך שאילו היינו משיבין לו ד' ה' פעמים על כל דבר ודבר ד' א' אל כל יש' מלמד שכינסן משה מגדולם ועד
 קטנן וא' להן הריני מוכיחן כל מי שיש לו תשובה יבוא ויומר ד' א' אל כל ישראל מלמד שהיו כולם בעלי תוכחה ויכולין לעמוד בתוכחות

 א' ר' טרפון העבודה אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח א' ר' אלעזר בן עזריה העב' אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחות א' ר'
  שמים וארץ שיתיר מה' פעמים>004<> א' ר' יוחנן בן נורי מיעיד אני עלי 001עקיב' העב' אם יש בדור הזה שיודע היאך מוכיחן <

 נתקנתר על ידי עקיבא לפני רבן גמלי' ביבני שהייתי קיבלני אני לו עליו והיה מקנתרו וכל כך יודע אני בו שהיה מוסיף בי אהבה על כל
 אחת ואחת לקיים שנ' אל תוכח לץ וג' בעבר הירדן מלמד שהוכיחן על מה שעש(ן)[ו] בעבר הירדן במדבר מלמד שהוכיחן על מה שע'

 במדבר ד' א' במדבר שהיו נוטלי בניהן ובנותיהן קטנים וזורקין לתוך חיקו שלמשה ואומ' לו בן עמרם מה אנונה התקנת להן לאילו מה
 פרנסה התקנת להן לאילו ר' יהודה או' הריהו או' ויאמר אלהם בני ישר' מי יתן מות' וגו' ד' א' במדבר זה הכלל על כל מה שעשו במדבר

 בערבה מלמד על מה שהוכיחן שעשו בערבה מוא' וכ' הו' או' וישב יש' בשטים וג' מול סוף מלמד שה?כ?י' על מה שעש' על הים והמרו
  כלפי משה שלוש מסעות ר' יהוד' או' הימרו על הים וה[י]מרו בתוך הים וכ' הו' או' וימרו על ים סוף יכול>005<בתוך הים והפכו עורף 

 לא הוכיחן לא בתחילת מסע בין מסע למסע מנ' תל' לומ' בין פארן ובין תפל דבר תפלות ש[ת]פלו על המן כ' ה' או' ונפשנו קצה וג' א' להן
 שוטין כל עצמן שלמלכין אין בוררין להן אלא לחם קל שלא יהא אחד מהם גוסה ודלריא אוחזתו אבל אתם בטובה שהיטבתי לכם בה

 אתם מתרעמין לפני הוי בשטות אביכם הלכתם שאמרתי אעשה לו עזר כנגדו בטובה שהיטבתי לו בה (ת)[נ]תרעם לפני ואמר האשה אשר
 נתתה עמ' וג' וחצרות א' להן לא היה לא היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות אם למרים הצדקת לא נשאתי לה פנים בדין קל

 וחו' לשאר בני אדם ד' א' ומה מרים שלא דיברה אלא באחיה הקטן ממנה כך נענשה המדבר במי שגדול ממנו על אחת כמה וכ' ד' א' ומה
 מה שכשדברה דבר שלא שמע(תי) כל בריא אלא מקום בלבד כע' שנ' וישמע ייי כך נענשה המדבר בגנותו שלחבירו ברבים על אחת כמ' וכ'

  ודי זהב אמ' להן הא (ו)[י]תרה לכל שעשיתם מעשה עגל קשה עלי מן הכל היה ר' יהודה או' מש' למ' הד' דו' לאחד שעשה לחבירו>006<
 צרות הרבה באחרונה הוסיף לו צרה אחת א' לו הא (ו)[י]תרה לכל מה שעשית לי וזו קשה עלי יתר מן הכל כך א' להן מקום לישראל זו

 ותרה לכל מה שעש' ומעשה עגל קשו עלי יותר מן הכל שמע' או' מש' למ' הד' דו' לאחד שהיה מקבל חכמ' ותלמי' והיו הכל מעשרין אותו
 באו גוים וקיבלם באו ליסטין וקיבלן היו הבריות או' כך היא ווסתו שלפלוני לקבל את הכל כך אמ' מש' ליש' ודי זהב למשכן ודי זהב

 לעגל ר' בנייא או' עבדו עבדו יש' עבודה זרה הריהן חייבין כלייא יבא זהב משכן ויכפר מעש' עגל ר' יוסי בן חנינא הריהו או' במדבר
 בערבה וג' אילו י' נסיונות שניסו אבותינו את המקום במדבר ואלו הן ב' בים ב' במים ב' במן ב' בסליו א' במעשי העגל א' במדבר פארן

  וארץ שחזרנו על כל>007<במרגלים א' לו ר' יוסי בן דורמסקית יהודה ברבי למה אתה מעוית עלינו את הכתובים מעיד אני עלי שמים 
 מקומות ואינן מקומות שנקראו על שם מירע כן הוא או' ויקרא שם הב' עס' וג' ויקרא אותה שבע' כיוצא בד' דרש ר' יהודה משא דבר ייי

 בארץ הדרך ודמשק מנוחתו זה משיח שהוא חד לאומות ורך ליש' א' לו ר' יוסי בן דור' מה למה אתה מעוית עלינו את הכתוב מעיד אני
 עלי שמים ואר' שאני מדש' מדמשק ויש שם מקום ששמו הדרך א' לו מה את מקיים ודמשק מניו מנ' שעתידה ירוש' להיות מגעת עד

 דמשק שנ' ודמשק מנוחתו ואין מנוחתו אלא ירוש' שנ' זאת מנוח' עדי עד א' לו מה את מקיים ונבנתה עיר על תלה וג' שאין עתידה לזוז
 ממקומה א' לו מה אני מקיים ורחבה ונסבה למע' למל' לצלעות כי מוסב הבית למע' למע' סבי' סבי' לבית על כן רחב הבית למע' שעתי'

 ארץ יש' להיות מרחבת ועולה מכל צדדיה כתאנה זו שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה ושערי ירוש' עתידין להיות מגיעין עד דמשק וכ' הו'
  מנוח' ואו' והיה באחרית הימ' נכון יהי' הר בית ייי וג'>008<או' אפך כמגדל הלבנ' צפה פני דמש' וגליות באות וחונות בתוכה שנ' ודמש' 

 והלכו עמים רבים וג' כיוצ' בו דרש ר' יהודה וירכב אותו במר' המש' וג' זה יוסף שהוא בבחכמה ורך בשנים א' לו ר' יוסי בן דורמס'
 יהודה ברבי למה את מעוית עלינו את הכתו' מיעיד אני עלי שמ' וא' שאין אברך אלא לבירכיים אבריכ?ם? שהיו הכל נכנסין ויוצאין

מתחת ידו כעי' שנ' ונתון או' על כל ארץ מצ' 

>002 <
 אחד עשר יום מחו' וכי מהלך א' י' מחורב לקב' התא' ומק' הת' לחצ' והלא אינו אלא מה^לך ג' ימים שנ' ויסעו מהר ייי דרך ג' ימים ר'

 יהודה או' וכי לשלשת ימים היו יש' מהלכין א' י' מסעות והלא אינו אלא מהלך מ' יום [כ]עי' שנ' באליהו ויקם ויאכל ויש' וילך בכ' האכ'
 הה' <…> אחר שאמרתי אי איפשר חזור בך לעינין הראשון ד' א' אחד עשר יום אילו זכו יש' לא' י' יום היו נכנסין לארץ אלא מתוך

  ר' יהודה או' אילו זכו יש' לשלשה ימים היו נכנסין>009<שקילקלו מעשיהן גילגל המקום עליהם מ' יום מ' שנה שנ' במספר הימים וג' 
 לארץ שנ' וארון ברית ייי נסעי לפניהם וג' לתור להם מנוח' ואין מנוחה אלא ארץ יש' שנ' כי לא באתם עד עתה וג' ר' בנייא א' אילו זכו

 יש' ליום אחד היו נכנסין לארץ שנ' היום אתם יוצאים בח' האב' והיה כי יביאך ייי אל ארץ הכ' מיד אבה יוסי בן חנן בן יונה איש מנוחה
 אמ' איש מנוח' משום אבה כהן בן דליה אילו זכו יש' כיון שהעלו פרסת רגליהם מן הים היו נכנסין לארץ שנ' עלה רש מיד עלה רש כאשר
 בדבר ייי אל'י אבות' לך אל תי' ואל תח' ויהי באר' שנה שהשנה ב' י' חדש וכי אין אנו יודעין שהשנה ב' י' חדש ו' כ' נ' בשלשה עשר לחדש
 שנים הו' חד' אד' וכ' הו' או' לשלמה ולשלמה שנים עשר נציבים על כל יהודה ויש' ונציב אחד אשר בארץ איזהו אחד זה חדש העיבור ר'
 בנייה או' וכי עד ש(א)[ל]א עמד שלמה לא אנו יודעין שהשנה ב' י' חדש וה' כב' (א)נא' ויאמר אל' בן מאה ועש' שנה אנכי שאין תל' היום

 מה תל' לו' היום מלאו ימיו מעת לעת דב' א' היום מלמד שבאותו היום שלמולו מעת לעת ואו' והעם עלו מן הירדן באח' לח' הרא' הא צא
  ד' א' ויהי במ' שנה מלמד שלא הוכיחן אלא סמך למיתה ממי למד מיעקב>010<ומני ל' וג' ימים למפריע ואת מוצא שהשנה ב' י' חדש 

 שלא הוכיח את בניו אלא סמך למיתה שנ' ויקרא יעקב אל בניו וגו' ראובן בני או' לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו כדי שלא
 תניחנו ותלך ותדבק בעשו אחי ומפני ד' דברים אין מוכיחן את האדם אלא סמך למיתה כדי שלא מוכיחו וחוזר ומוכ' ושלא יהא חבירו

 ראהו ומתבייש ממנו ושלא יהא בלבו עליו שהתוכיחה מביאה לידי שלום וכ' את מוצ' באברהם שנ' והוכיח אברהם את אבי' מהו או'
 ויכרתו שניהם ברית וכ' הו' או' ביצחק ויא' אל' יצחק מדוע באתם אלי וג' מהו או' וישלחם יצח' ויל' מא' בש' וכ' את' מוצ' ביהושע שלא

 הוכיח את יש' אלא סמך למיתה שנ' אם רע בעיניכם לעבד את ייי בח' הל' את מי תעב' ואו' ויאמר העם אל יהוש' לא כי את ייי נעבד וג'
 ויא' עדים וכן את' מוצ' בשמואל של' הוכ' את יש' אלא סמך למי' שנ' הנני ענו בי נגד ייי ונ' משיחו וג' ואו' לא עשקתנו וג' ויא' אל' עד ייי

  דבר משה אל כל יש' וכי לא>011<בכם וג' ויא' עד וכ' את מוצ' בדויד של' הו' א' שלמה אלא ס' למי' שנ' ויקרבו ימי דויד למות וג' 
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 נתנבא מש' אלא י' דברות בלבד מנ' לכל הדיברות שבתו' הקלות והחמורות והזדונות והשגגות והכללות והפרטות הגופין והדיקדוקין תל'
לו' דב' משה אל כל יש' כאשר צוה ייי אותו אלהם 

>003 <
 אחרי הכתו את סיחן משל למלך שיצא הוא וחילותיו וחילותיו למדבר אמ' לו חילותיו תן לנו גלוסקאות חמות (שהמלך כשיר אם לאו
 מאין לי) א' להן אני נותן שוב אמ' לו חיילותיו תן לנו גלוס' חמות א' להן הופרכיס שלו בשביל שהמלך כשיר אם לאו מאין לי דחייות

 מאין תנורין במדבר כך א' מש' אם א מוכיח אני את יש' תחלה עכש' יומרו ישר' בשביל שאין בו כוח להכניסנו לארץ ולהפיל סיחון ועוג
  כן לאחר שכינסן לארץ והפיל סיחן ועוג לפני()[ה]ן ואחר כך הוכיחן לכך נא' אחרי הכתו אילו>012<לפנינו הוא מוכיחנו הוא לא עשה 

 סיחן לא היה קשה ושרוי בחישבון קשה היה ש()[ה]מדינה קשה ואילו לא היתה מדינה קשה וסי' שרוי בתוכה קשה היה שהמלך קשה על
 אח' כמ' וכמ' שהמלך קשה ומדינה קש' ואת עוג מלך הבשן אילו לא היה עוג קשה ושרוי בעשתרות קש' היה ואילו לא היתה מדינה קש'

ועוג שרוי בה קש' היתה שהמלך קש' ע' אח' כ' וכ' שהמלך קשה ומדי' קש' בעשתרות אדרעי זה מקום מלכות 

>004 <
 בעבר הירדן באר' מוא' הוא' מש' ר' יהודה או' אין הואלה אלא התחלה שנ' הואל נא ולין וייטב לבך ואו' ועתה הואלת לברך את בית

  באר את התורה א' להן כבר>013<עבדך וחכ' אומ' אין הואלה אלא שבועה שנ' ויואל משה לשב' את האי' ויואל שאול את העם לאמר 
 אנ?י? סמך למי' מי ששמע פסוק אחד ושכחו יבא וישננו פרשה אחת ושכחה יבא וישמענה פרק אח(ת)['] ושכ' יבא ויש' הלכה אח' ושכ'

יבא ויש' לכך נא' באר היטב 

>005 <
 ייי אל'ינו דב' אל' א' להן לא מעצמי אני אומ' לכם אלא מפי הקב'ה אני או' לכם רב לכם שבת בהר הזה א' להן שכר הוא לכם ישיבתכם

 בהר הז' עשיתם לכם את המשכן עשי' לכם את השולחן (לכ) עשי' ל' את כלי מנורה גדולה ד' א' הנייה היא לכם ישיבתכם בהר הזה
 קיבלתם עליכם את התו' מניתים עליכם ע' זקנים מניתים עליכם שרי אלפים שרי מאות שרי נ' ושרי עשרות הא הנייא גדולה היא לכם

ישיבת' בהר הז' ד' א' רע הוא לכם ישיבת' בהר הזה 

>006 <
  פנו וסעו לכם ובאו דרך ערד וחרמה הר האמרי ו' כ' ש' זו עמון ומואב והר שעיר בערבה זו מישור שליער בהר זו הר המלך>014<

 בשפילה זו שפילות להר שפילות דרום ובנגב ובחוף הים זו אשקלון ועזה וקיסרין ארץ הכנע' זה גבול כנען שנ' ויהי גבול הכנעני מציד' וג'
 עד לשע זו קל?ר?הי והלבנון א' להן כשאתם נכנסין לארץ יש' צריכין אתם להעמיד לכם מלך ולבנות לכם בית הבירה מנ' שאין עושין
 לבנון אלא מלך שנ' בא אל הלבנ' ויקח את צמרת הארז ואת החוח אש' בלב' ואין לבנון אלא בית המקדש שנ' גלעד אתה לי ראש ואו'

  וג' ד' א' למה קורין אותו לבנון שמלבין עונות יש' שנ' אם יהיו חטאי' כשנ' וג' עד הנהר הגדול נהר פרת>015<ונקף סבכי היער בברזל 
 משל שרובו ותוקפו כנגד ארץ יש' משל להדיוט או' עבד מלך מלך ידבק לשחין וישתחן לך ד' א' שמכריז והולך עד שכולה במגריפה ד' א'

 שפורה ורבה עד שעוברין אתו בספינות הרי כל נהרות אומ' לפרת מפני מה אין אתה משמיע קולך כדרך שקולינו הולך מרחוק א' להן
 מעשי מוכיחן עלי זורעין בי זריעה עולה לשלשה ימים נוטעין בי נטיעה עולה לשלשים יום הרי הכ' משבחני עד הנ' הג' נה' פרת מלמד

שפורה ורובה עד שמהלכין בו בספינה 

>007 <
 ראה נתתי לפני' את הא' א' להן איני או' לכם לא מאומר ולא מן שמועה אלא כשאתם רואין בעיניכם באו ורשו את הא' א' להן כשאתם

נכנסין לארץ אין אתם צריכין כלי זיין אלא קובע דיופוטין ומחליק 

>008 <
  אשר נשבע ייי לאבו' מה תל' לו' לאברהם ליצחק וליעק' אם לעינין שבועת אבות ה' כ' נא' שבועות מטות וג' מ' ()[ת]ל' לו' לאב'>016<

 ליצ' וליע' כדיי אברהם בעצ' כדי יצ' בע' כדי יעק' בעצ' משל למלך שנתן לעבדו שדה אחת במתנה לא נתנה לו אלא כמות שהיא עמד
 העבד ההוא והשביחה וא' מה בידי לא נתנה לי אלא כמות שהיא חזר ו(חז)[נט]עה כרם וא' מה בידי לא נת' לי אלא כמות שהי' כך כשנתן

 הקב'ה לאבר' אבי' את הארץ לא נת' לו אלא כמות שה' שנ' קום התהלך בארץ וג' עמד אבר' והשבי' שנ' ויטע אשל וג' עמד יצח' והשבי'
 שנ' ויזרע יצח' וג' עמד יע' והש' שנ' ויקן את חלקת השדה וג' לתת להם אילו באי הארץ ולזרעם אילו בניהם אחריהם אילו שכיבש דויד

וירבעם וכ' הו' או' והוא השיב את גבול יש' מלבוא חמת וג' ר' או' לתת להם אילו עולי בבל ולז' אילו בניהם אחרי' לימות המשיח 

>009 <
  לא אוכל לבדי שאת אתכם איפשר>017<ואמר לכם בעת ההיא לאמ' אמ' להן מש' לישר' לא מעצמי אני אומ' לכם אלא מפי הקדש 

 שלא היה משה יכול לדון את יש' אדם שהוציאן ממצרים וקרע להן את הים והוריד להן את המן והיגיז להן שלו ועשה להן ניסין וגבורות
 ולא היה יכול לדונן אלא כך אמ' להן ייי אל'יכם הרבה את' על גבי דייניכם וכן שלמה או' ונתת לעבדך לב שומע וג' איפשר לשלמה שלא
 היה יכול לדון את ישראל כן הו' או' בו ויתן ייי חכמה לשלמה וג' ותרב חכמת שלמה וג' ויחכם מכל האדם וג' ולא היה יכול לדונן אלא
 כך אמ' להן איני כשאר כל הדייאנין מלך בשר ודם יושב על במה שלודן להריגה לחניקה לשריפה ולסקילה ואין בכך כלום אבל אני אם

 חייבתי ליטול סלע נוטל שנים ב' נוטל ג' דינר נוטל מנה ואינו כן אלא אם חייבתו ממון נפשות אני תובעך כן הו' או' אל תגזל דל כי דל הו'
וג' כי ייי יריב את ריבם וג' 

>010<
  והנכם היום הרי אתם קימין כיום מיכן אמ' ז' כיתות שלצדיקים בגן עדן זו למעלה מזו למעלה מזו ראשונה אך צדיק' יודו לשמך>018<

 וג' שנייה אשרי תבחר ג?ו?' ג' אשרי יושבי ביתך ד' ייי מי יגור באהלך ה' ומי ישכן בהר קדש' ו' מי יעלה בהר ייי ז' ומי יקום במקום קדש'
 ר' שמעון ר' בן יוחיי או' לשבע שמחות פניהן שלצדיקים דומין לעתיד לבוא לחמה ללבנה לרק[י]ע ולכוכבים ולברקים לשושנים ולמנורת

 בית המקדש לחמה וללבנה מנ' שנ' יפה כלבנה ברה כחמה לרקיע והמשכילים יזהירו כזו' הרק' לכוכבים ומצדיקי הרב' וג' לברקים
כברקים ירוצצו וג' לששנים למנצח על ששנים וג' למנור' בית המק' שנ' ושנים זתים עליה ()אח' מי' הגו' 

>011 <
  ייי אל'י אבות' יוסף עליכם אמרו לו רבינו מש' או אפשנו שתברכנו המקו'ם הבטיח את אברהם אבינו והרביתי את זרעך ?כ?כו'>019<

 הש' ושמתי את זרעך כעפר הארץ וג' ואתה נותן קיצבה לבירכתינו מ(ל)[ש]ל משל למלך שהיו לו נכסין הרבה והיה לו בן קטן והיה צריך
 לצאת ממדי' הים א' אני מניח נכסיי ביד בני הוא עומד ומבזבזן אלא הריני ממנה לה אפיטרופס עד שיגדל משהיגדיל הבן הה' א' לו
 לאפיטרופס תן לי כסף וזהב שהניח לי אבה בידך עמד ונתן לו משלו כדי פרנסתו התחיל אותו (ב)הבן מיצר א' לו הרי כל כסף וזהב

 שהיניח לי אבה בידך א' לו כל מה שנתתי לך לא נתתי לך אלא משלי אבל כל מה שהניח לך אביך הריהו שמור כך א' להן מש' ליש' ייי אל'
אבותיכם יוס' על' וג' זו משלי ושלכם ויברך אתכם כאש' דב' לכ' כחול ימים וכצימחי אדמה וכדגי הים וככוכבי השמ' לרב 
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>012 <
 איכה אשא לבדי טרח' ומש' אמ' להן לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקדש אני או' לכם טרחכם מלמד שהיו טורחנין היה אחד מהן

  שני נצח בדין או' יש לי עדים להביא יש לי ראיות להביא למחר אני דן מוסיף אני עליכם דיינין לכ' נא' טרחכם מלמד שהיו>020<רואה 
 טורחנין משאכם מלמד שהיו אפיקרסין הקדים משה לצאת אמרו מה ראה בן עמרם לצאת שמא אין שפוי בתוך איחר לצאת אמ' מה

 ראה בן עמרם שלא לצאת מה אתם סבורין יושב ויועץ עליכם עצות ומחשב עלי' מחשבות קל וחו' אם היה משלבית אין כעי' שנ' ואון בן
  וריבכם שהיו דיננין היה אח' מהן מוציא סלע בשביל>021<פלת בני רא' ביודע שאשתו יועצתו לכך נא' ומשאכם מלמד שהיו אפיקרסיין 

ליטול שנים ב' בשביל ליטול שלשה לכ' נא' וריבכם מלמד שהיו דיננין 

>013 <
<הבו לכם אין הבו אלא עצה שנ' הבו לכם עצה מ' תע' הבה נתחכמה לו אנשים וכי עלת על דעתינו נשים מ' ת[']ל' אנשים ותיקין כסיפים 

  חכמים זו ששאל אריוס את ר' יוסי א' לו אי זה הו' חכם א' לו המקיים תלמודו או אינו אלא נבון א' לו כ' נא' ניבנים מה בין חכם>022
 לנבון חכם דומה לשולחני פ' צריפא המברר זהב עשיר שמביאין לו לראות רואה וכשאין מביאין לו לראות מוציא משלו ורואה נבון דומה
 לשולחני עני כשמביאין לו לראות רואה כשאין מביאין לו יושב ותוהא וידועים לשבטי' שיהו ידועין לכם הרי שנתעטף בטליתו ובא וישב
 לפני איני יודע מאי זה שבט הוא אבל אתם מכירין אותו שאתם גדלתם ביניהם לכ' נא' וידועים לשבטיכם שיהו ידועין רבן שמע' בן גמל'

 או' בין כל ישיבה וישיבה יושבת עד שהבריות מרננות אחריו ואומרות מה ראה (מ) איש פלוני לישב ומה ראה איש פלוני שלא לישב לכ'
  ואשימם בראשיכם יכול אם מניתם א(ם)[ת]ם אותן ממונין אם לאו אינן ממונין תל' לו'>023<נא' וידועים לשבט' שיהו יודעין לכם 

 ואש' ברא' אם מיניתם הריהן ממונין ואם לאו אינן ממונין יכול אם גידלתם אתם אותן הריהן גדולים אם לאו אינן גדולים תל' לו' ואש'
 ברא' אם גידלתם הריהן גדולים ואם לאו אינן גדו' ד' א' אם שומרתם את דבריכם הרי ראשיכם שמורין ואם לאו אין ראש' שמו' מלמד

שאשימיהן שליש' תלויין בראשי דיוניהן כן הוא או' בן אדם צופה וג' באמרי לרשע וג' אתה כי הזהרתה רשע וג' 

>014 <
 ותענו אתי ותאמרו היה לכם לומר רבינו משה ממי נאה ללמוד תורה ממך או מתלמידך או מתלמיד תלמידך לא ממך שנצטערת עליה

 כעי' שנ' ויהי שם עם ייי וג' ואשב שם מ' יום וג' אלא יודע אנו מה שתחת עיקבי רגליכם הייתם אומ' עכשו הוא ממנא עלינו דיינין שהן
  אני בן בני ואנו מביאין לו דרון והוא נושא לנו פנים בדין לכ' נא' ותענו אתי וג'>024<מונין אלף חסיר פרוטרוט אם אני בני אם אין 

כשהייתי מתעצל בדברים הייתי או' ייעשה הדבר במהרה 

>015 <
 ואקח את ראשי שבטיכם וג' ואצוה את שופטיכם וג' משכתים בדברים אמרתי להן אשריכם על מי אתם באין להתמנות על בני אברהם

 יצח' ויע' בני אדם שנקראו אחים וריעים כרם חמדה ונחלה צאן מרעית וכל לשון חיבה אנשים חכמ' וידוע' זו אחד משבע מידות שאמ' לו
  בממכר ראש' במשא ומתן ראש'>025<יתרו למשה הלך ולא מצא אלא ג' אנשים חכמ' וידועי' שיהו מכובדין עליכם ראשין במקח ראש' 

 בכניסה ויציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון לכ' נא' ואתן א' ר' ע' שיהו מכוכבין עליכם שרי אלפים שאם היו אלף תשע מאות צ' וט' חסיר
 אלף נתפס שר אלף שרי מאות שאם היו ק' צ' ט' חסיר א' נתפס שר' מאות שרי נ' שאם היו נ' מ' ט' נתפ' שר נ' ושרי י' שאם היו י' ט' חס'

א' נתפ' שר י' ושוטרים אילו הלוים המכין ברצועה כעי' שנ' ושוטרים הלוים לפניכם וג' ואו' והלוים מחשים לכל העם לאמ' הסו 

>016 <
 ואצוה את שפטיכם אמרתי להן היו מתונין בדין שאם בא דין לפניכם פעם שתים ושלוש אל תומר כבר בא דין זה לפני ושניתיו ושילשתיו

  בעת ההיא>026<אלא היו מתונין בדין כך היו אנשי כנסת הגדולה אומ' היו מתונין בדין והעמידו תלמידים הרב' ועשו סיג לתורה 
 לשעבר הייתם אומ' ברשות עצמכם עכשו הרי אתם עבדים משועבדין לציבור מעשי בר' יוחנן בן נורי ובר' אלעזר חסמא שהושיבן רבן

 גמל' בישיבה ולא הרגישו בהן התלמידין לעת ערב הלכו וישבו אצל התלמידין כך היתה מידתו שלרבן גמל' כשהיה נכנס ואו' שאלו בידוע
 שאין שם קנתור כשהיה נכנס ולא היה או' שאלו בידוע שיש שם קנתור נכנס ומצא את ר' יוח' בן נורי ואת ר' אלעזר חסמא שישבו להן
 אצל התלמידין א' להן יוחנן בן נור' ואלעזר חסמא הודעתם לציבור שאי אתם מבקשין לעשות סררה על הציבור לשעבר הייתם ברשות

 עצמכם מכאן ואילך הרי אתם משעבדין לציבור שמע בן אחיכם כך היתה מידתו שלר' ישמעאל כשהיו באין אצלו לדין (אצלו) לפניו אח'
<יש' ואח' גוי אם בדיני יש' היה מזכה את יש' אם בדיני אומות העולם היה מזכה את יש' א' מה אכפתלי לא כך אמרה תור' שמוע בן 

  אחי' רבן שמע' בן גמלי' או' אינו צריך אם בא לדין בדיני יש' היה דן בדיני יש' בדיני אומות היה דן בדיני אומות ושפטתם צדק>027
 צדיק בצדקו תובע ומביא ראיות משל זה עוטף בטליתו וזה או' שלו היא זה חורש בפרתו וזה או' שלי היא זה מחזיק בתוך שדהו וזה או'
 שלי היא זה יושב בתוך ביתו וזה או' שלי הוא לכך נא' צדיק בצידקו תובע ומביא ראיות בין איש להוציא את הקטן מיכן אמרו אין דנין
 יתומים בין איש ובין אחיו אין לי אלא בין איש לאשה בין אשה לאיש בין אומה למשפחה בין משפחה לחברתה מנ' תל' לו' בין איש ובין

 אחיו מכל מקום ובין גרו זה שאוגר עליו דברים א' לו חרשת תלם שלי והוא או' לא חרשתי המית שורך א' שורי והוא או' לא המית המית
שורך את עבדי והוא או' לא המית לכ' נא' ובין גרו זה שאוגר עליו דברים ד' א' ובין גרו זה שכנו ד' א' זה שושבינו ד' א' זה תותבו 

>017 <
  פלונ' (נראה) נאה אשיבנו דיין איש פלונ' ג?י?ב' אשי' דיין איש>028<לא תכירו פנים במשפט זה הממנה להשיב דיינין שמא תומר איש 

 פלונ' הלווני ממון אשיב' דיין איש פלונ' יודע בכל לשון אשי' דיין נמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכיי לא מפני שהו' רשע אלא מפני
 שאין יודע מעלה עליו כאילו הכיר פנים בדין כק' כגד' תשמ' שמא תומר הואיל וענו זה עשיר זה מצווה לפרנסו אזכנו ונמצא לפרנסו

 בנקיות תל' לו' כק' כג' תש' ד' א' שמא היאך אנו פוגם כבודו שלעשיר זה בשביל דינר אזכנו ולכיוצא לחוץ אני או' ליתן לו שאתה חייב
 תל' לו' כק' כג' תש' שאם באין שנים לדון לפניך עד שלא תשמע לדיבריהן אתה רשיי לשתוק משתשמע לדבריהן אי אתה רשיי לשתוק

  יודע לזכות את הזכיי ולחייב את החייב את רשיי לשתוק שנ'>029<משניתגלה לך הדין אי את רשיי לשתוק שמעת את הדין ואי את 
 ואלה הדברים אש' תע' דבר' אמת וגו' אי זה הוא שיש בו משפט אמת הוי או' זה ביצוע רבן שמע' בן גמל' או' המעלה את הקטן למקום
 גדול והגד' למקום קטון זה ביצוע וחכ' או' כל המבצע הרי זה חוטא שנ' ובו()[צ]ע ברך ניאץ ייי נמצא זה משבח את הדיין וזה מנאץ את

 יוצרו לא תגורו מפני איש שמא תומר מתירא אני מפלוני שמא יהרג את בני או שמא ידליק את גרישי או שמא יקצוץ את נטיעותי תל' לו'
 לא תגורו וג' וכן יהושפט או' ויאמר לשפטים דעו מה אתם עשים והדבר אשר יקשה מכם א' לו הקב'ה למשה אתה דן דין קשה חייך שני

  יכול לשומעו ואתה אי את יכול לשומעו ואי זה זה זה דינן>030<מודיעך שאי אתה דן דין קשה אני מביא עליך דין שתלמיד תלמידך 
 שלבנות צלפחד וכ' הו' או' ויקרב משה את משפטן לפני ייי כיוצא בו ואלישע וייי העלים ממני בשביל שא' כיו' בו את' או' ויגש שאול את

 שמואל בתוך השער וג' ויען [שמואל את] שאול ויאמ' אנכי הראה א' לו הקב'ה אתה הוא רואה אני מודיעך שאי אתה רואה אמתי הודיעו
בשעה שא' לו מלא קרנך שמן וג' מהו' או' ויהי בבואם וירא את אליאב וג' א' לו הקב'ה לא אמרת שאני רואה אל תבט אל מראהו וג' 

>018 <
 ואצוה אתכם בעת הה' אילו י' דיברות שבין דיני ממונות לדיני נפש' ונסע מחורב ו()[ג]' בני אדם שראו נחשים כקורות ועקרבים כקשתות

  או' המדבר הג' וה' דב' קל וחו' ומה דברים שהן הימירין כבשתים לפניהן דב' שאין הימירין>031<סרוחין ומושלכים לפניהן עליהם הוא 
על אח' כמ' וכ' לכ' נא' ונסע מחורב 
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>019 <
 ואמר [א]לכם א' להן לא מעצמי אני או' לכם אלא מפי הקדש אני או' לכם באתם עד הר האמרי משל למלך שמסר את בנו לפו(נ)דגג אחד

 היה מחזרו ומראה אותו ואו' לו כל גפנים הללו שלך כל זתים הללו שלך משיגע להראותו א' לו כל שאתה רואה שלך הוא כך יש' בזמן
 שהיו יש' במדבר מ' שנה היה משה או' להן כי ייי אל'יך מביאך אל ארץ טובה וג' כיון שראו לארץ א' להן באתם עד הר הא' אם תומרו לא

 הגיע זמן הגיע זמן ראה נתן ייי אל'יך לפניך את הא' איני או' לכם לא מאומר ולא משמעה אלא מה שאתם רואין בעיניכם עלה רש מיד
עלה רש וג' 

>020<
  ותקרבון אלי כלכם ותאמרו בערבוביא להלן הו' או' ותקר' אלי כלכם ראש' שבטי' ילדים מכבדין את הזקנים זקנים מכב' את>032<

 הרא' וכן הוא או' ותק' אל' כל' ותאמרו בערבו?ב?יא ילדים דוחפין את הזק' זקנ' דוח' את הרא' נשלחה אנשים לפנינו א' ר' שמ' עלו מבני
 אדם שכך בקשו להן מרגלים אם כשהייתם בארץ ערבה ושוחה לא בקשתם לכם מרגלים עכשו שאתם נכנסין לארץ טובה ורח' לארץ זבת

 חלב ודבש בקשתם לכם מרגלים וישיבו אותנו דבר באי זה (לכם) לשון הן מדברין את הדרך אשר נעלה בה אין לך דרך בה שאין עקמות
אין לך דרך שא' בה כמנות אין לך דב' שא' בה פרש' ואת הע' אש' נ' אל' לודע ?כ?אי זה דרך אנו באין עליהן 

>021 <
 ויטב בעיני הדב' בעיני טוב ולא ?כ?עיני מקום אם בעיני היה טוב למה נכתב עם דברי תוכחות משל לאחד שא' לחבי' מכור אתה לי חמורך

  כמה נושא בבקעה כיון שראה שאין מעכבי כלום>033<זה א' לו הין נותן אתה לי לנסיון א' לו הין בא אתה ואני אראך כמה נושא בהר 
 אלא בשביל מעותיו לכ' נא' וייטב בעיני הדבר וג' מן הברורין שבכם מן המסולתין שבכם איש אחד לש' מה אני צריך ואקח מכ' שנ' עש'

אנש' מגיד שלא היה שבט לוי עמהן 

>022 <
 ויפנו ויעלו ההר' מגיד שנק' על שם סופו כי' בו א' או' ויבא עד הר האלהים חר' מגיד שדרך מרגלים לעלות בהר וכן רחב אומרת לשלוחי

 יהושע ההרה לכו וג' מגיד ששרת עליה רוח הקדש שאילו לא שרת עליה רוח הקד' מנ' היתה יודעת שעתידין לחזור לאחר ג' ימים אלא
 מלמד ששרת עליה רוח הקד' ויבאו עד נחל אש' מלמד שנק' על שם סופו כיוצ' בו את' או' ויבא אל הר האל'ים חרבה מגיד שנק' על שם

סופו וירגלו אותה מלמד שהלכו בה ד' אומנין שתיו ערב 

>023 <
 ויק' בידם מפרי הא' א' ר' שמע' עלו מן ()[ב]ני אדם שכך נטלו בידם כאדם שנוטל באסר תאנים באסר ענבים כך נטלו בידם ויורידו אלינו

  ויא' טובה האר' אשר>034<מגיד שארץ כנען גבוהה מכל הארצות כע' שנ' עלה נע' וירש' או' ויעלו ויתרו וג' ויעלו בנגב וג' ויעלו ממצר' 
ייי אל'ינו נתן לנו וכי לטובתה אמרו והלוא לא אמרו אלא לרעתה מי אמ' טובתה יהוש' וכלב אפ' על פיכן ולא אביתם לעלות 

>024 <
 ותרגנו באהליכם ותא' מלמד שהיו יושבין בתוך משכניהם ואו' דברים כמתלהמים והמתרגנים כמתלהמים שנ' דברי נרגן אבל סכין ירדה

 מן השמים וב()[ק]עה את כריסן שנ' והם ירדו (א)[ח]רדי בטן ד' א' מלמד שהיו יוש' בתוך משכניהן בוכין ומבכין כמתלהם נוטלין את
 בניהם ואומ' להן אוי לכם דוויין אוי לכם סגופין למחר יהו הורגין מכם יהו שב[י]ן מכם יהו צולבין מכם על הצלוב נוטלין את בנותיהן

 או' להן אוי לכם דוות אוי לכם סגופות למחר יהו הורגין מכם ושובין מכם ומעמידין מכם בקלון בשנאת ייי או' איפש()[ר ש]המקום שונא
 את יש' וכ' נא' אהבתי אתכם אמ' ייי וג' אלא הן ששונאין את המקום משל הדיוט או' מה דיבליבך על רחמך מה דבליביה עלך לתת אות'

ביד הא' להש' כע' שנ' וישמע הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו 

>025 <
  רבינו משה אילו מבני אדם אחירין היינו שומעין דברים הללו לא היינו מאמינין אלא בבני אדם שב(ב)נינו>035<אנה אנ' על' א' לו 

 בניהם ובנותינו בנותהן עם גדול מלמד שהיו גבוהין בקומה ורב מלמד שהיו מרובין באכלוסין ערים גדו' ובצו' בש' רבן שמ' בן גמ' או'
 דברו כתובים לשון הביי שנ' שמע יש' אתה עוב' היו' את הירד' אבל מה שא' המקום לאבינו והרביתי את זר' ככו' הש' ושמתי את זרעך

 כע' הא' אינן דברי הביי וגם בנ' ענק רא' שם מלמד שראו שם ענק על גבי ענק כע' שנ' לכן ענקתמו גא' וג' ואמר אלכם א' להן לא מע' אני
 או' לכם אלא מפי הקד' אני או' לכם לוא תערצון ולא תיר' מה' מפני מה כי ייי אל'יכם הה' לפנ' א' להן מי שעשה לכם ניסין במצ' וכל
הניסין האילו הוא עתיד לעשות לכם ניס' בכניסתכם לארץ ככל אשר עש' את' במצ' לעי' אם אי אתם מאמינין להבא האמינו לשעבר 

<ואתחנן>
>026 <
  ואתחנן אל ייי וג' זהו' שא' הכ' תחנונים ידבר רש וג' שני פרנסין טובים עמדו להן ליש' מש' ודוד מלך יש' א' משה לפני המק' רבו'>036<

 שלע' עבירה שעברתי תכתב אחרי שלא יהו הבריות אומ' דומה שזייף משה בתורה או ש(מ)[א]מ' דבר שלא נצטוה משל למלך שגזר וא' כל
 מי שאוכל פגי שביעית יהו מחזרין אתו בקיפון הלכה אשה אחת בת טובים ליקטה ואכלה פגי שביעית והיו מחזרין אותה בקיפון אמרה

  הן הן רואין>037<לו בבקשה ממך המלך הודיע סירחוני שלא יהו בני מדינה אומ' דומה שנמצא בה דבר נאוף או שנמצא בה דבר כשפים 
 פגין תלויין בצוארי יודעין שבשבילן אני מחזרת כך אמ' משה לפני המקו'ם עבירה שעברתי תכתב אחרי א' לו הקב'ה הרינו כיתבה שלא
 היתה אלא על המים שנ' כאש' מרי' פי וג' ר' שמע' א' משל למלך שהיה מהלך ובנו עמו בקריכון שלו הגיע למקום צר נהפכה קריכון שלו

 על בנו ניסמת עינו נקטעה ידו נשברה (יד)[רג]לו כש()[ה]יה מלך מגיע לאתו מקום או' כן ניזק בני כן ניסמת עינו כן ניקט' ידו כן נשב' רגלו
 אף כך המקום מזכיר ג' פעמים מי מריבה מי מר' מי מר' לומר כן הרגתי את מרים כן הרגתי את אהרן כן הרגתי את מש' כן הוא או'

  לך שיהו הבריות או' בשביל שאהבו מחללו>038<נשמטו מידי סלע שפט' דויד אמ' לפני המקו'ם עבירה לא תכת' אח' א' הקב'ה לא שוה 
 משל לאחד שלוה מן המלך אלף כורין חיטין בשנה היו הכל אומ' איפשר ש?ז?ה יכול לעמוד באלף כורין אינו אלא משכנו המלך וכתב לו
 אפיכי פעם אחת שייר ולא שקל לו כלום נכנס המלך לביתו ונטל בניו ובנותיו והעמידן על אבן המכר באו' שע' ידעו שאין בידו כלום אף

 כל פורעניות שהיו באות על דוד היו מכופלות שנ' את הכבשה ישלם ארב' ר' חנינא אמ' ארבעתן אף נתן הנביא בא והוכיחו על אותו
 מעשה שעשה דויד וא' חטאתי ליר' מה אמ' לו גם ייי העב' חט' לא תמ' ואו' לך לבדך חטא' שני פרנסין טובים עמדו להן ליש' משה ודוד

 מלך יש' והיו יכולין לתלות את העבי' במעשיהן הטובין ולא בקשו מן המקום שיתן להן אלא חנם וה' דב' קל וחו' ומה אילו שיכולין
  רבב'>039<לתלות את העולם במעשיהן הטובים לא בקשו מלפני הקב'ה שיתן להן אלא חנם מי שאינו אחד מאל(פי)[ףא]לפי אלפין ורבי 

 מתלמידיהן על אחת כמ' וכמ' שלא יבקש מלפני הקב'ה (א)[ש]יתן לו אלא חנם ?ד?' א' ואתחנן י' לשונות נקרית תפלה זעקה שועה נאקה
 שנ' ויהי בימים הרב' ההם וג' וישמ' אל'ים את נאק' נקרית בצר' וקריית בצר לי אקרא ייי וג' נקרא רינה ופגיעה שנ' ואתה אל תתפלל

  ויעמד>040<בעד הע' הז' וג' נק' ניפול ואתנפל לפני ייי נקרא פילול שנ' ואתפלל אל ייי וג' נקרא עתירה שנ' ויעתר יצח' לייי נקרא עמידה 
 פנחס ויפ' וגו' נקרא חילוי שנ' ויחל משה וג' נקרא תחנה שנ' ואתחנן בע' הה' לאמ' משל לבני מדינה שמבקשין מלפני המלך שיעשה

 מדינתן קליניא ()[פ]עם אחת היו לו שני אויבים ונפלו לפניו אמרו הרי שעה שנבקש בה מלפני המלך שיעשה את מדינתינו קליניא כך משה
 מבקש מלפני הקב'ה שיכנס לארץ כיון שראה שנפלו סיחן ועוג לפניו א' הרי שעה שאבקש שיכנס לארץ לכ' נא' בעת ההיא לאמ' זה א' מן
 הדברים שא' משה לפני המקום הודיעני אם אתה עושהלי אם אי את עושה לי א' לו אני עושה וידבר משה אל ייי לאמ' מה אעש' לע' הז'
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 שאין תל' לו' () לאמ' ומה תל' לו' לאמ' א' לו הודיעני אם נופל אני בידם וא' לאו כיוצ' בו או' וידבר משה אל ייי לאמ' שא' תל' לו' לא'
  תל' לו' לא'>041<ומה תל' לו' לאמ' אמ' לו הודיעני אם את גואלן ואם לאו כיוצ' בו את' או' ויצעק משה אל ייי לאמ' אל נא רפ' שא' 

 ומה תל' לו' הודיעני אם את מרפא ואם לאו כיו' בו את' או' וידבר מש' אל ייי לא' יפקד ייי שאי' תל' לו' לא' ומה תל' לו' לאמ' א' לו
 הודיעני אם את ממנה עליהן פרנסין אם לאו אם (א)כן את' או' בעת הה' לאמ' שא' תל' לו' לאמ' ומה תל' לו' אם א' לו הודיעני אכנס

 לארץ אם לאו ייי כל מקום שנ' ייי זו מדת רחמים שנ' ייי ייי אל רחום וחנון וכל מקום שנ' אל'ים זו מדת הדין שנ' עד האל'ים יבא דבר
שניהם וג' אל'ים לא תקלל 

>027 <
 אתה החלות אתה התרת לי נידרי בשעה שאמ' לי לך והוציא את בני יש' מא' מצ' אמרתי לפניך איני יכול שכבר נשבעתי ליתרו שאיני זז
 מאצלך שנ' ויואל מש' לש' את האי' ואין הואלה אלא שבוע' שנ' ויואל שאול את העם ד' א' אתה החלות אתה פתחתה לי פתח שאעמוד

  היה תפוס בקדש אלא כך א' לפניו ריב'>042<ואתפלל לפניך על בניך ב(ס)[ש]עה סרחו לפניך במעשי עגל שנ' הרף ממני ואש' וכי משה 
 שלע' אתה פתחת לי פתח שאעמוד ואתפלל על בניך ועמדתי והתפללתי עליהן ושמעת תפילתי וסלחת לעונם הייתי סבור שאני עמהן

 בתפילה והן לא התפללו עליי והרי דבר' קל וחומ' אם תפילת יחיד על הרבים כך נשמעת תפילת הרבים על היחיד על אחת כמה וכמה
 להראות את עבדך וכששקראו עצמן עבדים והקב'ה קראן עבדים ויש' שקר' עצמ' עבד' והקב'ה לא קראן עבדים יש שלא קראו עצמ' עבד'

 והקב'ה קראן עבד' אברהם קרא עצמו עבד שנ' אל נא תעבר מעל עבד' והמקום קראו עבד שנ' בעבור אברהם עבדי יעקב קרא עצמו עבד
 שנ' קטנתי מכל החסדים וגו' והמק' קרא' עבד שנ' ואתה יש' עבדי משה קרא עצמו עבד שנא' להראות את עבדך והקב'ה קר' עב' שנ' לא

 כן עבדי משה בכל דויד קרא עצמו עבד שנא' אני עבדך בן אמתך והק' קרא' עבד שנ' וגנותי על הע' הזא' להוש' למע' ולמען דוד עבדי ודוד
 עבדי נשיא להם לעו' ישעיה קרא עצמו עבד שנ' כה אמר ייי יוצרי מבטן לו והק' קראו עבד שנ' כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף

 שמואל קרא עצמו עבד שנ' ויאמר דבר כי שומע עבדך והק' לא קראו עבד שמשון קרא עצמו עבד שנ' ואתה נתתה ביד עבדך את התשועה
 >043<הגדולה והקב'ה לא קראו עבד שלמה קרא עצמ' עבד שנ' ונתתה לעבדך לב שומע והק' לא קראו עבד (ע)[א]לא תלאו בדוד שנ' 

 וגנותי על העיר הזאת איוב לא קרא עצמו עבד והק' קראו עבד שנ' השמת לבך אל עבדי איוב יהושע לא קרא עצמו עבד והקב'ה קראו עבד
 שנ' וימת יהושע בן נון עבד ייי כלב לא קרא עצמו והמק' קראו עבד שנ' ועבדי כלב אליקים לא קרא עצמו עבד והק' קראו עבד שנ'

 וקראתי לעבדי לאליקים זרובבל [לא] קרא עצמו והק' קראו עבד שנ' ביום ההוא נאם ייי אל'ים אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ייי
 ושמתיך כחותם כי בך בחרתי נאם ייי דניאל לא קרא עצמו עבד והקב'ה קראו עבד שנ' דניאל עבד אלהא חייא חנניה (לא) ומישאל

 ועזריה לא קראו עצמם עבדים והקב'ה קראן עבדים שנ' שדרך מישך ועבד נגו עבידי די אלהא קיימא פוקו ואתו נביאים הראשונים לא
 קראו עצמם עבדים והקב'ה קראן עבדים שנ' כי לא יעשה ייי אל'ים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים את גדלך זו ביניין אב לכל

 גדלך שבתורה ואת ידך החזקה זה עשר מכות שהביא הקב'ה על המצר' במצר' שנ' בהן נטה את ידך אשר מי אל בשמים ובארץ שלא
  שלו שלא יחזירנו>044<כמידת בשר ודם מידת המקום מידת בשר ודם אפרקוס יושב על האפרכיא שלו מתירא הוא מן סנקתדריאון 

את שאין שלך (ש)[ס]נסתדורין מפני מה אין מוחל ל?י? מלך בשר ודם יושב על במה שלו מתיירא הוא מפני דיתוכוס שלו שלא יחזירנו (ש)
 [א]ת שאין לך דיתוכוס מפני מה אתה אין מוחל לי אשר יעשה כמעשיך במצרים וכגבורותיך על היים ד'א כמעש' במצר' וכגבור' על הירדן

>028 <
 אעברה נא ואראה איפשר שהיה מבקש מלפני המקום שיכנס לארץ כי לא תעבר את הירדן הזה משל למלך שהיו לו שני עבדים וגזר על

 אחד מהן שלא לשתות יין שלשים יום אמ' מה גזר עלי שלא לשתות יין שלשים יום איני טועמו אפילו שנה אחת ואפילו שתי שנים וכל כך
 למה כדי לפ?ו?ג דברי רבו חזר וגזר על השני שלא לשתות יין שלשים יום אמ' אפשר אני יכול היות בלא יין שעה אחת וכל כך למה כדי
 לחבב דברי רבו כך משה היה מבקש מן הקב'ה ומחבב ומבקש מלפניו שיכנס לארץ לכך נא' אעברה נא ואראה ההר הטוב הזה והלבנון

  אשר יאמ' היום בהר ייי יראה משה קראו הר שנ' ההר הטוב הזה דויד קראו הר שנ' מי יעלה בהר ייי>045<הכל קראו אתו הר שנ' 
 ישעיה קראו הר שנ' והיה באחרית הימים נכון יה' הר בית ייי גוים קראו אתו הר שנא' והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ייי

 והלבנון זה בית המקדש שנ' גלעד אתה לי ראש הלבנון ואומ' ונקף סבכי היער בברזל וגו' ולמה נקרא שמו לבנון שמלבין עוונותיהן שליש'
שנ' אם יהיו חטא' כשנ' כשלג ילבינו 

>029 <
 ויתעבר ייי בי למענכם ר' אליעזר אומ' נתמלא עליו חימה ר' יהושע או' כאשה שאין יכולה לשוח מפני עוברה למענכם בשבילכם נעשה לי

  שיתיר לו נדרו>046<כך ולא שמע אלי ולא קיבל תפילתי ויאמר ייי אלי רב לך אמ' לו משה אדם נודר לאיין הולך [לא] אצל רבו הולך 
 מה עליך לשמע דברי רבך ד' א' ויאמר ייי אלי רב לך אמ' לו דיגמא אתה עושה לדיאנין שיומרו מה עשה משה חכם חכמים גדול

 שלגדולים לא נשא לו פנים על ידי שאמ' שמעו נא המרים וגזרה גזירה שלא יכנס לארץ המענין את הדין והמעותין את הדין על אחת כמה
 וכמה ד'א ויאמר ייי אלי רב לך א' לו משה הרבי לך בידי לעולם הבא כאדם שאמ' לחבירו הרבה לך בידי אל תבישני ד' א' ויאמר ייי אלי
 רב לך כאדם שאומ' לחבירו עובר פלוני דרך על פל' ומה משה שנאמ' לו רב לך אל תוסף לא נמנע מלבקש רחמים מלפני הקב'ה שאר יש'

 על אחת כמ' וכמ' ומה חזקיה שנא' לו צו לביתיך כי מת אתה ולא תחיה לא נמנע מלבקש רחמ' שהיה דורש אפילו חרב על צוארו שלאדם
  אל תוסף מיכן היה ר' אליעזר בן>047<אל ימנע עצמו מן הרחמ' שנ' ויסב חזקיה פניו אל הקיר ויתפלל שאר יש' על אחת כמה וכמ' 

 יעקב או' יפה תפילה אחת יתר ממעשים טובים שכל מעשיו שלמשה לא נאמ' עלה ובדבר זה נאמ' עלה מיכן אמרו העמדין בחוצה לארץ
 הופכין פניהם כנגד ארץ יש' ומתפללין שנ' והתפללו אליך דרך ארצם העומדין בארץ יש' הופכין פניהן כנגד ירוש' ומתפללים שנ' והתפללו
 אל העיר הזאת העומדין בירוש' הופכין פניהן כנגד בית המקדש ומתפללין שנ' והתפללו אל הבית הזה העומדין בבית המקדש מכוונין את
 ליבן כנגד בית קדש הקדש' ומתפללין שנ' ויתפללו אל המקום הזה נמצאו עומדים בצפון ופניהן בדרום לדרום פניהם לצפון במזרח פניהם

  וראה בעיניך משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לבית לינה>048<במערב למערב פניהן למזרח נמצאו כל יש' מתפללין אל מקום אחד 
 שלו נכנס לפתח פלטורין שלו משכו ומדבר עמו נכנס לטריקלין משכו ומדבר עמו כיוון שבא לקיטון אמ' לו מיכן ואילך את אסור כך משה

 אמ' לפני הקב'ה כל עצמי איני משוך מארץ יש' אלא מלא הירדן הזה מלא חבל שלחמשים אמה אמ' לו וראה בעינ' כי ל' תעבר וצו את
 יהושע אין ציווי אלא זירוז שנ' ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל יש' חזק ואמץ חזק בתורה ואמץ במעשים טובים כי הוא יעבר

 לפני העם הזה אם עובר לפניהם עוברין ואם לאו אינן עוברין והוא ינחיל אותם אם מנחילן נוחלין ואם לאו אין נוחלין וכן את מוצא
 כשהלכו לעשות מלחמה בעי נפלו מהן כשלשים וששה צדיקים שנ' ויכו מהם אנשי עי כשלשים וששה איש וירדפום ויקרע יהושע שמלותיו

 ויפל על פניו ארצה לפני ייי עד הערב ויאמר יהוש' אהה ייי אל'י למה העב' הע' וגו' בי אדני מה אמר ויאמ' ייי אל יהוש' קום לך למה זה
 אתה נופל על פניך לא כך אמרתי למשה רבך אם עובר לפניהם עוברין ואם לאו אינן עוברין אם מנחילן נוחלים ואם לאו אינן נוחלין

שלחתם והלכת אחריהם 

>030<
  ונשב בגיא אמ' להם מי גרם לנו שנשב בגיא בשביל מעשים רעים שבפעור ד' א' אמר להן ראו כמה ביניכם לביני הרביתי כמה>049<

 תפילות וכמה בקשות וכמ' תחנונים ונגזרה עלי שלא אכנס לארץ אבל אתם הכעסתם לפניו ארבעים שנה שנ' ארבעים שנה אקוט בדור
ולא עוד אלא הגדולים שבכם משתחוים לפעור וימין פשוטה לקבל שנ' ועתה יש' שמע הרי אתם ח?ר?שים כבר מחול לשעבר 

>031 <
 שמע יש' ייי אל'ינו ייי אחד למה נא' לפי שנ' דבר אל בני ישראל אל בני אברהם אל בני יצחק לא נאמ' כן אלא דבר אל בני יש' זכה יעקב

 אבינו שייאמר דיבור לבניו לפי שהיה יעקב אבינו מפחד כל ימיו ואו' אוי לי שמא תצא ממני פסולות כ?דר?ך שיצאת מאבותיי אברהם
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  ישמעאל שעבד עבודה זרה שנ' ותרא שרה את בן הגר המצר' מלמד שעובד עבו' זרה דברי ר' עקיבה ר' שמעון בן יוחיי>050<יצא ממנו 
 או' ארבעה דברים היה ר' עקיבה דורש ואני דורשן ודברי נראין מדבריו הרי הוא אומ' ותרא שרה שעבד עבוד' זרה ואני אומ' לא היו

 צרים אלא לעיניין שדות וכרמים שכשבאו לחלוק היה (ר') ישמעאל אומ' לו אני נוטל שני חלקים שאני בכור וכן שרה אמ' לאברהם גרש
 את בן ודברי א(ין)[ני] רואה מדבריו כיוצא בו אתה אומ' הצאן ובקר ישחט לכם שווה להם אם את כל דגי הים שווה להם דב' ר' עקיבה

 ואני אומ' אפילו את מכניס להן כל צאן ובקר שבעולם סופו לדון אחריך השיבה אותו רוח הקדש עתה תראה היקרך דברי אם לא ודברי
 אני רואה מדבריו כיוצא בו אתה אומ' בן אדם יושבי החרבות האלה על אדמת יש' והרי דבר' קל וחו' ומה אברהם שלא עבד אלא אלוה
 אחד יירש את הארץ אנו שעובדין אל'ות הרבה אינו דין שנירש את הארץ ואני אומ' ומה אברהם שלא נצטווה אלא מצוות יחידות ירש

את הארץ אנו שנצטוינו מצוות הרבה אינו דין שנירש את הארץ ומה נביא מושיבן על כך כה אמר ייי על הדם תאכלו ועי' תשת' אל גלול(ו)
  עמד' על הר' עשי' תועבה ואיש אל אשת ?ר?ע' טמא והארץ תירש' ורואה אני את דברי מדברי(ו)[ר'] עקיבה>051<[י]כם והדם תשפכו 

 כיוצ' בו אתה אומ' כה אמר ייי צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העש' הרביעי זה שבעה עשר בתמוז שבו הוקבעה העיר
 ולמה נקרא שמו רביעי שהוא חודש ד' צום החמישי זה תשעה באב שבו חרב הבית בראשונה ובשנייה ולמה נקרא שמו חמישי שהוא חדש

 ה' צום השביעי זה שלשה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו ישמעאל בן נתניה ללמדך שקשה מיתתן שלצדיק' לפני הקב'ה
 כחורבן בית המקדש צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלם שנ' ויהי דבר ייי אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי

 בעשור לחדש לאמ' בן אדם כתוב לך את שם היו' את עצם היום הזה סמך מלך בבל על ירוש' ואני או' צום העשירי הוא יום החמישי אלא
 שביהודה מתענין על המעשה ובגולה על השמועה שנ' ויחי בשתים עשר' שנה בעשירי בחמשה לחדש לגלותינו בא אלי הפליט ושמעו ועשו

  ממנו ישמעאל יצחק יצא ממנו עשו אבל אני [מתיירא ש]לא יצא>052<יום שמועה כיום שריפה ודברי רואה אני מדבריו אברהם יצא 
 ממני פסולת כדרך שיצת מאבותיי כן הוא או' וירד יעקב נדר לאמ' עלת על לב שהיה יעקב אבינו אומ' ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש

 והיה ייי לי לאל'ים ואם לאו אין אל'ים ת'ל ושבתי בשלום מכל מקום מה ת'ל לאל'ים שייחל שמו עלי שלא יצא ממני פסולת מתחילה
 ועד סוף וכן הוא או' ויהי בשכן יש' בטח כיוון ששמע יעקב כן נזדעזע אמ' אוי לי שמא [ש]אירע פסולת בבניי עד שנתבשר מפי הקדש

 שעשה ראובן תשובה שנ' ויהיו בני יעקב שנים עשר והלא בידוע ששנים עשר הם אלא שנתבשר מפי הקב'ה שעשה ראובן תשובה ללמדך
 שהיה ראובן מתענה כל ימיו שנ' וישבו לאכל לחם ואחיהן הגדול אינו עמהן ללמדך שהיה מתענה כל ימיו עד שבא משה וקיבלו בתשובה

 שנ' יחי ראובן ואל ימות וכן את מוצא כשהיה יעקב אבינו נפטר מן העו' קרא להן לבניו והוכיחן כל אחד ואחד בפני עצמו שנ' ויקרא
  אל בניו ראובן בכורי אתה שמעון ולוי אחים יהודה אתה יודוך אחיך מאחר שהוכיחן כל אחד ואחד בפני עצמו חזר וקראן>053<יעקב 

 כולן כאחד אמ' להן שמא יש בלבבכם מחלוקת על מי שאמ' והיה העו' אמרו לו שמע יש' אבינו כשם אין בליבך מחלוקת כך אין בליבנו
 מחלוקת על מי שאמ' והיה העולם אלא ייי אל'ינו ייי אחד ועל כן הוא או' וישתחו יש' על ראש המטה וכי על ראש המטה השתחווה אלא
 שהודה ושיבח שלא יצא ממני פסולת ויש אומ' וישתחו יש' על ראש המ' שעשה ראובן תשובה ד' א' שאמ' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
 ועד אמ' לו הקב'ה יעקב הרי שהייתה מתאווה כל ימיך שיהו בניך משכימין ומעריבין וקורין קריית שמע מיכן אמרו הקורא קריית שמע

 ולא השמיע לאזנו לא יצא ייי אל'ינו למה נאמ' והלא כבר נאמ' ייי אחד מה ת'ל ייי אל'ינו עלינו הוחל שמו ביותר כיוצא בו אתה או' שלש
 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ייי אל'י יש' ומה אני צריך והלא כבר נא' את פני האדון ייי מה ת'ל ייי אל'י יש' עלינו הוחל

  אמ' ייי צבאות אל'י יש' מה אני צריך והלא כבר נא' אני ייי אל'י כל בשר הממני יפלא כל דבר>054<שמו ביותר כיוצא בו את' או' כה 
 מה ת'ל אל'י יש' על יש' הוחל שמו ביותר כן הוא או' שמעה עמי ואדברה יש' ואעידה בך עליך הוחל שמי ביותר ד'א ייי אל' ייי א' על כל

באי העו' ייי אל' בעו' הזה ייי אל' בעולם הבא וכן הוא אומ' והיה ייי למלך על כל הארץ וגומ' 

>032 <
 ואהבת את ייי אל'יך עשה מאהבה הפריש בין העושה מאהבה לעושה מיראה העושה מאהבה שכרו כפול ומכופל לפי שהוא או' את ייי
 אל'יך תירא יש לך אדם שמתירא מחבירו כשהו מצריכו מנ[י]חו והולך לו אבל את עשה מאהבה שאין לך אהבה במקום יראה ויראה

 במקום אהבה אלא במידת מקום בלבד ד' א' ואהבת את ייי אל'יך אוהב?ה?ו על הבריות כאברהם אביך כעיניין שנ' ואת הנפש אשר עשו
 בחרן והלא אם מתכנסין כל באי העו' לברות יתוש אחד להכניס נשמה אינן יכולין אלא מלמד שהיה אבינו אברהם מגיירן ומכניסן תחת

  בכל לבבך בשני יצרך ביצר טוב וביצר רע ד'א בכל לבבך בכל לב ?ב?ך שלא יהא לבך חלוק על המקום בכל נפשך>055<כנפי השכינה 
 אפילו הוא נוטל את נפשך כן הוא או' כי עליך הורג' כל היום ר' שמעון בן מנסיא או' וכי היאך איפשר לו לאדם ליהרג בכל יום שמעון בן

 (מנסיא) עזיי או' בכל נפשך אהבו על מיצוי נפש ר' אליעזר או' אם נאמ' בכל נפשך למה נאמ' בכל מאדך ואם נא' בכל מאדך למה נאמ'
 בכל נפשך אלא יש לך אדם שגופו חביב עליו ממונו לכך נאמ' בכל נפשך יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמ' בכל מאדך ר'

 עקיבה אומ' אם נא' בכל נפשך קל וחומ' בכל מאודך מה ת'ל בכל מאודך בכל מידה ומידה שהו מודד לך בין במידת הטוב ובין במידת
  וכן איוב או' ייי נתן וייי לקח יהי שם ייי מבו' על מידת הטוב קל וחו' על>056<פורענות וכן דוד או' כוס ישועות אשא ובשם ייי אק' 

 מידת פורענות מה אשתו או' ת'ל עודך מחזיק בתומתך מה אמ' לה ברך אל'ים ומת ומה אמ' לה כדבר אחת הנבלות תדברי וגו' אנשי
 מבול היו כעורין בטובה וכשבאת עליהן מידת פורענות קבלוה על כורחן אנשי סדום היו כעורין בטובה וכשבאתעליהם פורענות קיבלוה

 בעל כורחן והרי דבר' קל וחו' אם מי שכעורין בטובה נאה בפורענות אנו שנאין בטובה לא נאין בפורע' והוא שאמ' לה כדבר אחת הנבלות
 תדברי ועוד יהא אדם שמח בייסורין יותר מן הטובה שאילו אדם בטובה כל ימיו איני נמחל לו מעון שבידו במה נמחל לו אילו ייסורין ר'
 אליעזר או' הרי הוא או' כי את אשר יאהב ייי יוכיח מי גרם לבן שירצה לאב הוי או' אילו ייסורין ר' מאיר אומ' הרי הוא וידעת ע' לבבך

 את וליבך יודעין מעשים שעשית ויסורין שהבאתי עליך שלא כנגד מעשיך הבאתי עליך ייסורין ר' יוסי בר' יהודה אומ' חביבין ייסורין
  יוסף אומ' כשם שברית כרותה לארץ כך ברית>057<ששמו שלמקום חל על מי שייסורין באין (ב)[ע]ליו שנ' ייי אלהיך מיסרך ר' נתן בן 

 כרותה לייסורי(ך)[ן] שנ' ייי אל'יך מיס' ואו' כי ייי אל'יך מביאך אל ארץ טובה ר' שמעון בן יוחיי אומ' חביבין ייסורין ששלוש מתנות
 טובות ניתנו להן ליש' שאומות העולם מתאוין להן ולא ניתנו להם אלא על ידי ייסורין ואילו הן תורה וארץ יש' והעולם הבא תורה מנ'

 לדעת חכמה ומוסר אשרי הגבר אש' תייסרנו יה ומתו' תלמדנו ארץ ישרא' מנ' ייי אל'יך מיסרך כי ייי אלהיך מביאיך אל ארץ טובה וכן
 הוא אומ' ובו תדבקון אפעל פי שהו מביא עליכם ייסורין ובו תדבקון וכן הוא אומ' והם תכו לרגליך אפעלפי שהן לוקין אינן זזין העולם

 הבא מנ' כי נר מצוה ותורה אור אי זה הוא דרך שמביאה את אדם לעולם הבא הוי אומר אילו ייסורין ר' יוסי אומ' חביבין ייסורין שכשם
 שקורבנות מרצין כך ייסורין מרצין בקורבנות הוא או' ונרצה לו לכפר עליו ביסורין הוא אומ' והסירם את עונם ועוד שייסורין מרצין

 יותר מן הקורבנות שקרבן בממון וייסורין בגוף וכן הוא אומ' עור בעד עור וכל אשר לאיש וכבר היה ר' אליעזר חולה ונכנס ר' טרפון ור'
 יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבה לבקרו אמ' לו ר' טרפון רבי חביב אתה ליש' מגלגל חמה שחמה מאירה בעולם הזה ואת היארתה

 בעולם הזה ובעו' הבא אמ' לו ר' יהושע רבי חביב אתה לישראל ממתן גשמים שגשמין נותנין חיים בעו' הזה ואתה נתתה בעו' הזה ולעו'
  אלעזר בן עזריה ר' חביב אתה ליש' מאב ואם שאב ואם מביאין בעו' הזה ואת' הבאת בעו' הזה ולעו' הבא אמ' לו>058<הבא אמ' לו ר' 

 ר' עקיבה ר' חביבין ייסורין אמ' לה(ן)[ו] ר' אלעזר לתלמי' סמכוני ישב לו ר' אליעזר אמ' לו אמור עקיבה אמ' לו הרי הוא או' בן שתים
 ועשר' שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירוש' ואמ' גם אלה דברי משלי שלמה וכי עלת על לב שחזק' מלך יהודה לימד לכל יש'
 תורה ולמנשה בנו לא לימדו תורה אלא כל תלמוד שלימדו וכל עמל שעמל בו לא הועיל לו אלא הייסורין שנ' וידבר ייי אל מנשה ואל עמו
 ויבא ייי עליהם א' כל שרי הצבא אש()[ר] למלך אשור וילכדו את מנשה בחוחים ויאסר' בנחש' וילי' בבל וכהצר לו חלה את פני ייי אל'יו

 ויכנע מל' ייי אל'יו ויתפלל אליו ויעתר לו הא חביבין ייסורין ר' מאיר אומ' הרי הוא אומ' ואהבת את ייי אל'יך אהבהו בכל לבך כאברהם
 אביך כעיניין שנ' ואתה ישראל עבדי בכל נפשך כיצחק שעקד עצמו על גבי המזבח כעינ' שנ' וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת בכל

 מאדך כעינ' הוי מודה לו כיעקב אביך שנ' קטנתי מכל החסד' >059<

>033 <
 והיו הדבר' האלה ר' אומ' למה נאמ' לפי שנאמ' ואהבת את ייי אל'יך איני יודע כיצד עובד ואוהב המקום ת'ל והיו הדברים האלה תן

 הדברים האלה על ליבך שמתוך כך את מכיר את מי שא' והיה העולם ומידבק בדרכיו אשר אנכי מצוך היום שלא יהו בעיניך כדיוטוגמא
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 ישנה שאין אדם סופנה אלא כדיוטוגמא חדשה שהכל רצין לקראתה על לבבך מיכן היה ר' יאשיה אמ' צריך אדם להשביע את יצרו שכן
  ידי אל ייי בבועז הוא או' חי ייי שכב' עד הבקר>060<את מוצא בכל מקום הצדיקים משביעין את יצרן באברהם הוא או' הרימותי 

 בדויד הוא או' חי יש' כי אם ייי יגפנו ובאלישע הוא או' חי ייי אשר עמדתי לפניו אם אקח שלא לעשות כך רשעים משביעין את יצרן
לעשות שנ' חי ייי כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאומה 

>034 <
 ושננתם שיהיו מחודדין בתוך פיך שכשאדם שואלך דבר לא תהא מגמגם בו אלא תהא אומרו מיד כן הוא אומ' אמור לחכמה אחתי את
 ואומ' קשרם על אצבעותיך ואו' חציך שנונ' מה שכר לזה עמים תחתיך יפלו ואומ' כחצים ביד גבור מה נא' בו אשרי הגבר אשר מלא את
 אשפתו מהם ד'א וש(ע)[ננ]תם אילו בשינון ואין קדש לי והיה כי יביאך בשינון שהיה בדין אם ויאמ' שאינו בקשירה הרי הו בשינון קדש

 לי והיה כי יביאך שהן בקשירה אינו דין שיהו בשינון ת'ל ושננתם אילו בשינון ואין קדש לי והיה כי יביאך בשינון ועדיין אני אומ' אם
  דין שיהו בשינון אמרת קל וחו'>061<ויאמר שקדמוהו מצוות אחירות הרי הן בשינון עשרת הדיברות שלא קדמום מצוות אחירות אינו 

 הוא אם קדמ לו והיה כי יביאך שהן בקשירה אינן בשינון עשרת הדיברות שאינן בקשירה אינו דין שלא יהו בשינון הרי ויאמ' יוכיח לי'
 דיבר' שאף על פי שאינן בקשירה יהו בשינון ת'ל ושננתם א?י?לו בשינון ואין י' דיברות בשינון ושננתם לבניך אילו תלמידך וכן את מוצא

 בכל מקום שתלמידין קרויין בנים שנ' ויצאו בני הנביאים אשר בביתאל אל אלישע וכי בני נביאים היו אלא תלמידים היו אלא מיכן
 לתלמידים שקרוין בנים וא' ויגשו בני הנביאים אש' בידי אל אלישע וכי בני נביאים היו והל' תלמידים היו אלא שתלמידין קרויין בנים

 וכן את מוצ' בחזקיהו ?מ?לך יהודה שלימד כל התורה ליש' וקראן בנים שנ' בני עתה אל תשלו וכשם שתלמידין קרוין בנים כך הרב קרוי
 אב שנ' ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי וג' ואו' ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו וירד אל' מלך יש' ויבך ויפ' על פניו ויא' אבי אבי
 רכב יש' ופרש' ודברת בם עשם עיקר ואל תעשם טפילה שלא יהא משאך ומתנך אלא בהם שלא תערב בהם דברים אחירין כפלוני שמא

  ואלמד חכמת האומות תל' לומ' ללכת בהם ולא ליפטר מתוכם וכן הוא אומ' יהיו לך לבדך וג' ואו'>062<תאמר למדתי חכמת יש' אלך 
 בהתהלכך תנחה אות' וגו' בהתה' תנח' אות' בעו' הזה בשכבך תש' על' בשעת מיתה והקיצות בימות המש' היא תש' לעולם הבא ובשכבך

 יכול אפילו שכב בחצי היום תל' לומ' ובקומך יכול אפילו עמד בחצי (ה)[ל]י(ום)[לה] תל' לומ' בשבת' בבי' ובלכ' בדרך דרך ארץ דיברה
 תורה וכבר היה ר' ישמעאל מוטה ודורש ור' אלעז' בן עזריה זקוף הגיע זמן קרית שמע נזקף ר' ישמעאל ו(ח)[ה]יטה ר' אלע' בן עזר' אמ'

 לו ר' ישמעאל מה זה אלעזר אמ' לו ישמעאל אחי אמ()[ר] לאחד מפני מה זקנך מגודל אמ' להן כנגד המשחיתין אמר לו אתה היטיתה
  הלל ד' א' שלא יקבע הדבר חובה שבית שמי אומ' בערב כל יטו ויקרו ובבקר יעמדו כו'>063<כדברי בית שמי ואני נזקפתי כדברי בית 

מתני' 

>035 <
 וקשרתם אילו בקשירה אין ויאמר בקשירה שהיה בדין אם קדש לי וה' כי יב' שאינן בשינון הרי הן בקשירה ויאמר שהוא בשינון ואינו

 דין שיהא בקשי' תל' לומ' אילו בקשי' אין ויאמר בקשירה עדאין אני אומ' אין קד' לי וה' כי יב' שקדמום מצוות אחירות הרי הן בקשירה
 י' דיברות שלא קדמום מצוות אחירות אינו דין שיהו בקשי' אמר' קל וחומ' הוא אם ויאמר שהו בקשי' אינו בקשי' (ד) י' דיברות שאינן

 בקשי' אינו דין שלא יהו בקשי' הרי קד' לי וה' כי יב' יוכיחו שאינן בקשירה הרי הן בקש' והן יוכיחו לי' דיבר' שאפעלפי שאינן בקשי'
 שיהו בקשי' תל' לומ' וקשרתם אילו בקשי' אין י' דיברות בקש' וקשרתם לאות על ידך כדך אחד שלארבע טוטפות שהיה בדין הואיל
 ואמרה תורה תן תפילין ביד (ב)[ת]פילים בראש מה ראש ד' טוטפות אף ביד ד' טוטפות תל' לומ' וקשרתם לאות על ידך כ(ד)[ר]ך אח'

 שלארבע טוטפות או כשם שביד כרך אף כך שלראש כ?ר?ך אח' תל' לומ' והיו לטוטפ' טוטפת ט(ו)[ט]פות הרי ד' טוטפות אמ' יעשם ד'
  טוטפות תל' לומ' וקשרתם לאות על ידך כיס אחד שלד' טוטפות על ידך בגובה (ב)[ש]ביד את' אומ' בגובה שביד או על>064<כיסין שלד' 

 ידך במשמעו והדין נותן הואיל ואמרה תו(ר')[' תן] תפילין בראש תן תפילין ביד מה בראש בגבוה שבראש אף ביד בגבוה שביד ר' אליעזר
 אומ' בגבוה שביד ואת' אומ' בגבוה שביד או על ידך במשמעו תל' לומ' והיה לאות על ידך לך לאות ולא לאחירין לאות ר' יצחק או' בגבוה

 שביד את' אומ' בגבוה שביד או על ידך במשמעו תל' לומ' והיו הדב' האל' וג?'? דבר שכנגד ליבך ואי זה זה זה גבוה שביד על ידך זה
 שמאול את' אומ' זה שמאול או אינו אלא ימין אפעלפי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ידה ליתד תשלחנה וימינה וג' הא אין ידך האמור בכל

 מקום אלא שמאול ר' נתן אומ' וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קש(ו)[י]רה בימין ר' יוסי אומ' מצינו שאף ימין קרוייה יד שנ'
  וקשרתם לאו' על יד' כל זמן>065<וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו וג' אם כן מה תל' לומ' על ידך להביא את הגירים שיהא נותן בימין 

 שליד ביד שלראש בראש מיכן אמרו כשנ?ו?תן תפילין נותן שליד תחילה ואחרכך שלראש כשחולץ חולץ שלראש תחילה אח(כך)[רכ]ך
 שליד בין עיניך בגובה שבראש את אומ' בגובה שבראש או בין עיניך במשמעו תל' לומ' <…> והדין נותן הואיל ואמ' תור' תן תפיל' ביד תן

תפי' ברא' מה ביד מקום שראוי לטמא בנגע אחד אף בראש מקום שראוי לטמא בנגע אחד 

>036 <
 וכתבתם כתב שלם מיכן אמ' כתב לאלפין עינין ולעינין אלפין לביבין כיפין ולכיפין ביבין לגמלין צדין לצדין גמלין לדלתין ראשין לראשין

 דלתין להיהין חיתין לחיתין היהין לווין יודין ליודין ווין לזיין נונין לנונין זיין לטיתין פיתין לפיתין טיתין לכפופין פשוטין לפשוטין כפופין
  פתוחה לפתוחה סתומה כתב שלא בדיו או>066<לממין סמכין לסמכין מימין לסתומין פתוחין לפתוחין סתומין כתב לפרשה סתומה 

 שכתב שירה כיוצ' בה אמ' שכתב את הזכירות בזהב הרי אלו יגנזו וכתבתם שומע אני על גבי אבנים הרי את דן נאמ' כן כתב ונ' להלן
 כתב מה כתב האמור להלן על גבי אבנים אף כתב האמור כן על גבי אבנים או כלך לדרך זו נאמ' כן כתב ונאמ' להלן כתב מה כתב האמור

 להן על הספר בדיו אף כתב ה(מ)[א]מור כן על הספר בדיו את דן כלשון הזה אני (מ) אדין כלשון שבעל דין חולק נא' כן כתב ונא' להלן
 כתב מה כתב האמור להלן על גבי אבנים אף כתב האמור כן על גבי אבנים אמרת הפריש אלמוד דבר מדבר אדין דבר מדבר אלמוד דבר

 שהוא מנהג לדורות מדבר שאינו מנהג אלא לשעה נא' כן כתב ונ' להן כתב מה כתב ה(מ)[א]מור להלן על הספר בדיו אף כתב האמ' כן על
 הספר בדיו אפעלפי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי ואני כותב על הספר בדיו על מזוזות שומע אני שתי

  אחד למעט דב' ר' ישמע' ר' יצחק אומ' אין צריך הרי הוא אומ' ולקחו מן הדם ונתנו על שתי>067<מזוזות תל' לומ' בשנייה מזוזת ריבה 
 המזוזות ועל המשק' בנה אב כל מקום שנ' מזוזות הרי הן בכלל שתים עד שיפרוט לך הכתוב שתי מזוזות על ירך על ימין בכניסה ואתה
 או' על ימין בכניסה או על ימין ביציאה תל' לומ' על ביתך על בי(ת)[א]תך על ימין בכניסה בשעריך שומע אני שערי בתים והלולין והרפת
 ומתבן ובית התבן ובית הבקר ובית האוצרות ובית העצים ואוצ' יין ואוצ' תבואה ואוצ' שמן במשמע תל' לומ' לביתיך מה ביתך מקום
 כבוד ובית דירה במשמע אף שעריך מקום כבוד ובית דירה שומע אני אף שערי סיל[ק]אות ובמסאות ומרחציות במשמע תל' לומ' ביתך

 מה ביתך מקום כבוד ובית דירה אף שעריך מקום כב' ובית דירה שומע אני אף שערי מקדש במשמע תל' לומ' ביתך מה ביתך חול אף
  ותפילין>068<מקדש חול מיכן אמ' הלשכות פתוחות לקודש קודש פתוחות לחול חול חביבין יש' שם אמן הכ' במצוות תפילין בראשיהן 

 בזרועותיהן מזוזה לפיתחיהן ארבע כנפות טלית ועליהן א' דויד שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך וג' נכנס למרחץ ראה עצמו ערום א'
 אוי לי שאני ערום מן המצות נסתכל במילה התחיל סודר עליה את השבח למנצח על השמינית מז' לדו' משל למלך בשר ודם שאמ'

 לאשת(ר)[ו] הוי מתקשטת בכל תכשיטה כדי שתהא רצוייה לי כך אמ' להן הקב'ה ליש' היו מצויינין במצוות כדי שתהיו רצויין לי כן הו'
או' יפה את רעי' כתרצה יפה את שאת רצויה לי 

<עקב>
>037 <
  והיה עקב כי הארץ אש' את' בא שמ' לרש' הרי זו נאמרה הפסא ליש' בשעה שיצאו ממצרים שהיו אומ' לא נכנס לארץ יפה כזו>069<

 ואמ' להן המקום כי הארץ אשר את' בא שמ' לרש' מגיד שארץ כנען משובחת ממנה בשבח ארץ יש' הכ' מדבר או בש' ארץ מצ' תל' לומ'
 חברון שבע שנים נב' מה היה מקום מלכות שלהן כ' ה' א' כי היו בצען שריו וג' חברון מה היתה פסולת לארץ יש' שנ' ממרא קרית הארבע
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 היא חברון והרי דב' קל וחומר אם חברון פסולת לארץ יש' הרי משובחת בשבח ארץ מצ' שמשובחת מכל הארצות קל וחומר לשבחה
<שליש' אם תאמר לו מי שבנה זו בנה את זו שנ' ובני חם כוש ומצרים חם לפי שבנה את זו בנה את זו איפשר שבנה את הכיעור ואחר כך 

  בנה את הנאה אלא בנה את הנאה ואחר כך בנה את הכיעור משל לאדם שבנה שתי טריקלין אחד כעור ואחד נאה אין בונה את>070
 הכיעור ואחר כך בונה את הנאה אלא בנה את הנאה ואחר כך בו' את הכי' שפסולתו שלראשון מכניס בשיני הא לפי שהיתה חברון

 משובחת ממנה היא נבנת תחילה וכן את בדרכי מקום שכל מי שחביב עליו מחבירו קודם את חבירו תורה לפי שחביבה מכל ניבראת
 קודם לכל שנ' ייי קנני ראשית דרכו וג' ואו' מעולם נסכתי מראש וג' בית המקדש לפי שחביב מכל נברא כל לפני כל שנ' כסא כבוד מרום

 מראש' וג' ארץ יש' שחביבה מכל נבראת לפני כל שנ' עד לא עש' ארץ וחו' ארץ שאר ארצות וחוצות אילו מדברות תבל זו ארץ יש' ר'
 ישמע' בן יוחי אומ' תבל זו ארצו שנ' משחקת בתבל ארצו למה נקרא שמה תבל על שם שהיא מתובלת בכל שכל הארצות יש בזו מה

 שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו אבל ארץ יש' אין חסירה כלום שנ' לא תחסר כל (ח) בה ד'א ארץ אילו שאר ארצות חוצ' אילו מדברות
  שנ' בגוים אין תורה מיכן שתורה>071<תבל זו ארץ יש' למה נקרא שמה תבל על שם תבל שבתוכה אי זה זה זה תבל שבתוכה זו תורה 

 היא בארץ יש' וכ' את מוצא בסנחריב כשבא לפתות את יש' מה אמ' להן עד באי ולקחתי את' אל ארץ כארצ' אל ארץ יפה מארצכם אין
 כתוב כן אלא אל ארץ כארצ' והרי דב' קל וחו' אם מי שבא לומר שבחה שלארצו לא אמ' גנייה שלארץ יש' קל וחומר לשבחה שלארץ יש'

 ר' שמע' בן יוחי אומ' שוטה היה זה ולא היה יודע לפתות משל לאדם שהלך לישא אשה אמ' לה אביך מלך ואני מלך אביך עשיר ואני
 עשיר אביך מאכילך בשר ודגים ומשקך יין ישן ואני מאכילך בש' ודג' ומשק' יין ישן אין זה פיתוי כיצד או' לה אביך הדיוט וא' מל' אביך
 עני ואני עשיר אביך מאכילך ירק וקטנית ואני מאכילך בשר ודגין אביך משקך יין חדש ואני מש' יין ישן אביך מוליכך למרחץ ברגלך ואני

 מוליכך בגלגטיקא והרי דב' קל וחו' אם מי שבא לומר שבחה שלארצו לא אמ' גנייה שלארץ יש' קל וחומ' לשבחה שלארץ יש' הרי הוא
 אומ' צידונים יקראו וגו' ובמקום אחר הוא אומ' ועד הר שיאון חר' נמצא קרוי ד' שמות וכי מה צורך לבאי העול' לכך אלא שהיו ד'

  הרי ארץ יש' ד' מלכיות>072<מלכיות מתכחשות עליו זו אומרת יקרא על שמי וזו אומרת יקרא על שמי וה' דב' קל וחומ' אם פסולת 
 מתכחשות עליו קל וחו' לשבחה שלארץ יש' כיוצא בו את' אומ' ודנה קרית סנה היא דביר ובמקום אחר הוא אומ' ושם דביר לפנים קרית

 ספר נמצת קרויה ד' שמות וכי מה צו' לבאי העולם בכך אלא שהיו ד' מלכיות מתכחשות עליה זו אומרת תיקרי על שמי וזו אומרת
 תיקרי על שמי והל' דב' קל וחו' אם פסו' ערי ארץ יש' ד' מלכיות מתכחש' עליה קל וחו' לשבחה שלארץ יש' כיוצ' בו את' אומ' עלה אל

 הר העברים ?ה?זה ובמק' אחר הוא עלה ראש הפסגה נמצא קרוי ג' שמות וכי מה צו' לבאי העולם בכך אלא שהיו ד' מלכיות מתכחש' על'
 זו אומ' יקר' על שמי וזו אומר' יקר' על שמי וה' דב' קל וחו' אם פסולת הרי ארץ יש' ד' מלכיות מתכחש' על' קל וחומ' לשבח ארץ יש'

 הרי הו' או' ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צ' ג' ארץ שעשויה חוילאות חוילאות למלכים ולשלטונים שכל מלך ושלטון שלא קנה בארץ
 ישראל אומ' לא עשיתי כלום ר' יהודה אומ' וכי אחד ושלשים מלך שהיו לשעבר כולם היו בארץ יש' אלא כדרך שעושין ברומי עכשו שכל

 מלך ושל()[ט]ון שלא קנה ברומי אומ' לא עשיתי כלום כך כל מלך ושל()[ט]ון שלא פלטידות וחוילאות בארץ יש' אומ' לא עשיתי כלום
  כך פירות ארץ יש' קלין לבוא מכל פירות ארצות ד'א מה צבי זה כשאת מפשיטו>073<נחלת צבי מה צבי זה קל ברגליו מכל בהמה וחיה 

 אין עורו מחזיק את בשרו כך ארץ יש' אין מחזקת פירותיה בשעה שיש' עושין את התורה מה צבי זה קל לאכל מכל בהמה וחיה כך פירות
 ארץ יש' קלין לאכל מכל הארצות או קלין לא יהו שמינין תל' לומ' ארץ זבת חלב ודבש שמינין כחלב ומתוקין כדבש כן הוא אומ' אשירה
 נא לידידי וגו' מה שור זה אין בו גבוה מכתיפין כך ארץ יש' גבוהא מכל הארצות או מה שור זה אין בו פסולת מקרנו כך ארץ יש' פסולת

 מכל הארצות תל' לומ' בקר[ן]: בן שמן שמינה היא ארץ יש' ללמדך שגבוה מחבירו משובח מחבירו ארץ יש' לפ(נ)[י] שגבוהא מכל
 משובחת מכל שנ' עלה נעלה וירש' אות' ויעלו ויתרו את הארץ ויעלו בנגב ויעלו ממצרי' בית המקדש לפי שגבוה מכל משובח מכל שנ'

וקמת ועלית אל המקום ואו' והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה וגו' ואו' כי יש יום קראו נוצרים וגו' 

>038 <
 לא כארץ מצ' ארץ מצ' שותה מן הנמוך ארץ יש' שותה מן הגבוה ארץ מצרים נמוך שותה גבוה אין שותה ארץ יש' נמוך וגבוה שותה ארץ

 מצ' נמוך שותה ואחר כך גבוה ארץ יש' שותה נמוך וגבוה ארץ מצ' גלוי שותה שאין גלוי אין שותה ארץ יש' גלוי ושאינו גלוי שותה ארץ
  יום ארץ מצ' אם את עמל בה בפסל ובקרדום>074<מצ' שותה ואחר כך נזרעת ארץ יש' שותה ונזרעת ושותה ושות' בכל יום ונזרע' בכל 

 ונותן שנת עינך עליה ואם לאו אין בכך כלום אבל ארץ יש' אינו כן אלא הן ישינין על מיטותיהן והמקום מוריד להן גשמים משל למלך
 שהיה מהלך בדרך ראה בן טובים אחד ומסר לו עבד אחד לשמשו שוב ראה בן טובים אחד מעודן ומפונק ועסוק בפ()[ע]ולה ומכירו את

 אבותיו אמ' גזירה שאני עושה בידי ומאכילו כך כל הארץ ניתנו להן שמשין לשמשן מצ' שות' מן הנילוס בבל שותה מן הנהרות אבל ארץ
 יש' אינה כן אלא הן ישינין על מיטותיהן והמקו'ם מוריד להן גשמים וללמדך שלא כדרכי בשר ודם דרכי מקום בש' ודם קונה לו עבדים

 שיהיו זנין ומפרנסין אותו אבל מי שאמ' והיה העול' קונה לו עבדים שיהא הוא זן ומפרנסן וכבר היה ר' אליעזר ור' יהושע ור' צדוק שהיו
 מסובין בבית משתה בנו שלרבן גמל' מזג רבן גמל' כוס לר' אליעזר ולא רצה לנטלו נטלו ר' יהושע אמ' לו ר' אליעזר מה יהושע בדין שאנו

  העולם שימש מלאכי שרת וכסבור שהן ערביין>075<מסובין ורבן גמליאל עומד ומשמשנו אמ' לו ר' יהושע הנח לו וישמש אברהם גדול 
 עובדי עבו' זרה שנ' וישא עיניו וירא והנה (גמל' באים) [שלשה אנשים] וה' דב' קל וחו' ומה אם אברהם גדול העולם שימש מלאכי שרת
 וכסבור שהן ערביין עוב' עבו' זרה גמליא' ברבי לא ישמשנו אמ' להן ר' צדוק הינחתם כבוד מקום ואתם עסוקין בכבוד בש' ודם אם מי
 שאמ' והיה העולם משיב רוחות ומעלה עננים ומוריד גשמים ומגדל צמחין ועורך שולחן לכל אחד ואחד גמל' ברבי לא ישמשנו את' או'

 לכך הוא אומ' לפי שארץ יש' פסולת כל הארצות היקשה הכת' לארץ יש' תל' לומ' כגן ייי כארץ מצ' כגן ייי באילנות כארץ מצ' בזרעים או
 אינו מקישה לגאונה ולמשובח שבה תל' לומ' אשר ישבתם בה מקום שישבתם בו שנ' במיטב הארץ אינו מקישה אלא לשעת גנאתה תל'

 לו' אש' יצא' משם כשהייתם שם היתה מתברכת בשבילכם ולא עכשו שאין ברכה עליה כדרך שהייתם אתם שם וכן את מוצא בכל מקום
 שצדיקים הולכין ברכה באה לרגלם יצחק ירד לגרר ברכה באת לרגליו שנ' ויזרע יצחק וג' ירד יעקב אצל לבן ברכה באת לרגליו שנ'

 נחשתי ויברכני ייי בגללך ירד יוסף (ל)[א]צל פוטיפר בר' באת לרגליו שנ' ויברך ייי את בית המצרי בגלל יוסף ירד יעקב אצל פרעה ברכה
  תיראו אנכ' אכל' את' מה כילכול בשני>076<באת לרגליו שנ' ויברך יעקב את פרעה במה בירכו שנמנעו ממנו שני רעב שנ' ועתה אל 

 רעבון הכת' מדבר אף כילכול ה()[א]מור כן בשני ריעב' הכת' ר' שמע' בן יוחי אומ' אין זה קידוש השם שדיברי צדיקים קיימין בחייהון
ובטילין לאחר מיתתן א' ר' אלעזר בר' שמע' רואה אני דברי ר' יוסי מדברי אבה שזה קידוש השם שכל זמן שצדיקין בעולם ברכה בע(ל)
 [ו]לם נסתלקו צדיקים מן העול' נסתלקה ברכה מן העולם וכן את מוצא בארון האל'ים שירד לבית עובד אדום הגתי ונתברך בשבילו שנ'

 ויגד למלך דויד לאמר בר' ייי את בית עובד אדום ואת כל אש' לו בעבור ארון ייי וה' דב' קל וחו' ומה ארון שלא נעשה לא לשכר ולא
 להפסד אלא לשיברי לוחות שבו נתברך בשבילו קל וחו' לצדיקים שבעבורם נברא העול' אבותינו באו לארץ ברכה באה לנגדן שנ' ובתים

 מלאים כל טוב וגו' ר' שמע' בן יוחי אומ' והלא בידוע שלא מלאתה שעכשו באת לארץ ובורות ()[ח]צו' א' ל' הצו' והלא בידוע שלא (נטע')
 חצבת שעכשו באת לארץ כרמים וזתים אש' לא נטעת והלא בידוע שלא נטע' שעכשו באת לארץ מה תל' לומ' מלאת חצבת נטעת זכותך
 היא שגרמה וכן את מוצ' שכל שנה שהיו ישר' במדבר היו אנשי ארץ יש' בונין בתים וחופרין בורות שיחין ומערות נוטעין שדות וכרמים

  כדי שיבואו אבותינו לארץ ומצאו אותה מלוייה ברכה או לפי שברכה זו עליהן יכול היו אוכלין ושביעין תל' לומ'>077<וכל עץ מאכל 
 ואכלת ושבעת אתה אוכל ושבע הן מונעין מנשיהן מבניהן ומבנותיהן כדי שיבואו אבותי' לארץ ומצאו אותה מלוייה ברכה זה הוא

 שאמרנו אשר יצא' משם כשהייתם שם הייתה מתברכת בשבילכם ולא עכשיו שאין ברכה עליה כדרך שהייתם אתם את' אומ' לכך בא
 הכת' להקיש ביאתה שלזו בביאתה שלזו ארץ מצ' הייתם עליה מיניין שנים שמטים ויובלות יכול אף ביאת ארץ כנען כן תל' לומ' לרשתה
 לרשתה אתם באים לא להיות עליה מיניין שנים שמט' ויובלות אלא הפריש בין ביאתה שלזו לביאתה שלזו ביאת ארץ מצר' רשות ביאת

 ארץ יש' חובה ארץ מצ' בין שעושין רצונו שלמקו' ובין שאין עוש' רצו' שלמק' הרי לכם ארץ מצ' ארץ יש' אינו כן אם אתם עוש' רצו'
שלמק' הרי לכם ארץ כנען ואם לאו הרי אתם גולין מעליה וכן הוא אומ' ולא תקיא הארץ אתכם בט' או' וג' 

>039 <
 והארץ אש' את' עב' שמ' לרש' ארץ הרים ובקע' או בגנות ארץ יש' הכת' מדבר שמזכיר בה הרים תל' לומ' ובקעות מה בקעות לשבח אף
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 הרים לשבח ועוד שנותן טעם בהר טעם בבקעה שפירות ההר קלין ופירות הבקעה (קלין)[שמ]ינין ר' שמ' בן יוחי או' כשהיא בקעה עושה
  בית כור מן הדרום בית כור מן המזרח בית כור מן המערב בית כור מלמעלה נמצא חמשה מכופלות שנ'>078<בית כור כשהי הר עושה 

 כה אמ' ייי א' זאת ירוש' וגו' וב()[מק]ום אחר קורא אות' הארץ כיצד יתקיימו שני כתבים ארץ שיש בה מיני ארצות הרבה בית האדמה
 בית החלית בית ה(ח)[ע]פר דב' אח' אר' הרים ובקע' מגיד שלא שוו טעם פירות הר לטעם פירות בקעה ולא טעם פירות בקע' לט' פיר' הר

 אין לי אלא שלא שוו טע' פי' הר לט' פי' בק' ולא טע' פי' בק' לט' פי' הר מנין שלא שוו טע' פי' בק' לט' פי' הר ולטע' פי' הר לט' פי' בק'
 תל' לומ' ארץ הרי' ובקע' הרים הרים הרבה בקע' בקע' הרבה ר' שמע' בן יוחי אומ' ב'י ארצות ניתנו כנגד ב'י שבטי יש' ולא שוו לטעם

 פירות שבטו שלזה לטעם פירות שבטו של זה ולא טע' פי' שב' של זה לטע' פיר' שב' שלזה ואילו הן כי הארץ אש' את' עב' שמ' לרש'
 והארץ אש' את' עב' שמ' לרש' ארץ הרים ובק' ארץ אש' ייי אל'יך דור' אותה כי ייי אל'יך מביאך אל ארץ טובה ארץ חט' ושע' ארץ זית

 שמן ודבש ארץ אש' לא במסכ' ארץ אש' אבניה ברז' ארץ נ' מ' על הארץ הטובה אשר נתן לך הרי ב'י ניתנו כנגד ב'י שבטי יש' ולא שוו טע'
  שלזה ולא טע' פי' שב' של' לט' פי' שב' שלז' תל' לומ' ארץ הרים ובק' הרים הר' הרבה בק' בק' הר' ר'>079<פי' שב' שלז' לטע' פי' שב' 

 יוסי בן משולם או' מני' את' אומ' כשם שנותן מטעמים לארץ כך נותן מטעמים בים תל' לומ' ולמקוה המים קרא ימים והלא ים אחד שנ'
 יקוו המים מה תל' לומ' ולמקוה המים קרא ימ' מקיש שלא שוה טעם דג העולה מעכו לעולה מצידון לעולה מאספמיא או לפי שעפרו של

 הר קל ושל בקעה שמ(ץ)[ן] יכול יהו מים גורשין את העפר ממקום בקעה ותהא בקע' מחוסרת מים תל' לומ' ארץ הרים ובק' הר' לפי
 משהו ובק' לפי מש' כן הוא אומ' שאלו מייי מטר בעת' וגו' או לפי שארץ יש' מכופלת בהרים יהא גלוי שותה שאין גלוי אין שותה תל'

 לומ' למטר השמים תש' מים גלוי ושאין גלוי שותה כ' ה' או' אף ברי יטריח אב וגו' והוא מסבות וגו' שיהו עננים מקיפות אותה ומשקות
 אותה מכל רוח או לפי ששותה מי גשמים אבל אין שותה מי שלוחים שותה ובזה או' כי ייי אל'יך מביאך וגו' או לפי ששותה מי שלוחים

  ירד הגשם והש' מן הש'>080<אבל אין שותה מי שלגין תל' לומ' למטר השמ' תש' מים כשהוא אומ' מים אף מי שלגין כשאו' כי כאש' 
 וגו' ואו' כי לשלג יאמר הוי ארץ או לפי ששו' מי שלגין אבל אין שותה מי טללים תל' לו' למטר הש' תש' מי' כשהו אומ' מים אף מי

 טללים תשתה ד'א מה גשמים לברכה אף טללים לברכה כשהו' או' ויתן לך האל'ים מטל הש' וגו' ואו' יערף כמט' לקח' וגו' ואו' אהיה
כטל ליש' והיה שארית יעק' 

>040<
 ארץ אשר ייי אל'יך דורש אותה וכי אותה בלבד הוא דורש ו(ל)[ה]לוא כל הארצות הוא דורש שנ' להמטיר על ארץ לא איש להשביע שואה

 ומשואה מה תל' לומ' ארץ אש' ייי אל'יך דורש אותה כויכול אין דורש אלא אותה בשביל דרישה שדורשה דורש את כל הארצות עמה
 כיוצ' בו את' או' הנה לא ינום ולא ישן וגו' וכי יש' בלבד הוא שומר והלא הוא שומר את הכל שנ' אש' בידו נפש כל חי וגו' מה תל' לומ'

 שומר יש' כויכול שאינו שומר אלא יש' בשכר ששומרן שומר הכל עמהן כיוצ' בו את' או' והיו עיני ולבי וגו' ו' כ' נ' ועיני ייי המה משוטט'
 בכ' הא' וג' הנה ייי עיניו משוט' בכל האר' ואומ' בכל מקום עיני ייי מה תל' לומ' והיו עיני ולבי וגו' כויכול אין עיני ולבי אלא שם כיוצ' בו

  דורש אותה ניתנה לדרישה להפריש ממנה חלה>081<את' אומ' קול ייי יחיל מדבר [יחיל ייי מדבר קדש] מה תל' לומ' זה בי()[ות]ר 
 ותרומה ותרומה ומעשרות או אף שאר ארצות ניתנו לדרישה תל' לומ' אותה אותה ניתנה לדרישה ולא שאר ארצות ניתנו לדרישה ד'א

 דורש אותה מגיד שניתנה בשכר דרישה שנ' ולמדתם אתם וג' למען ירבו ימיכם וגו' ואו' [ו]יתן להם ארצות גוי' וגו' בעבור ישמרו חקיו וג'
 תמיד עיני ייי אל'יך בה כ' ה' א' תמיד עיני ייי אל'יך בה וכ' את' או' המביט לארץ ותרעד וגו' כיצד יתקיימו שני כתוב' (כ)כשיש' עוש' רצון
 מקום תמיד עיני ייי אל'יך בה ואין ניזוקין כשאין עוש' רצון המקו'ם המביט לארץ ותרעד לעינין טובה הוא אומ' תמיד עיני ייי אל'יך בה
 לעינין רעה הוא אומ' המביט לארץ ותר' לעינין טובה כיצד היו רשעים בראש השנה ונגזרו עליהן גשמים מועטין וחזרו בהן להוסיף עליהן
 אי איפשר אלא תמיד עיני ייי אל'יך בה מורידן [בזמן כדיי בארץ ושולח בהן ברכה] [?ל?רעה כיצד הרי שהיו (ישראל רשעים בראש השנה
 ונגזרו עליהם גשמים מועטין וחזרו בהן) צדיקים גמורים בראש השנה ונגזר עליהן גשמים מרובין ולבסוף סר<חו> לפחות מהן אי אפשר

  המארה ומורידן על ארץ שאין>082<שכבר נגזרה גזירה אלא ?המביט? לארץ שנא' מורידן שלא בז?מנן?] שלא בזמנן ושולח בהן את 
 צריכה להן לימים ולמדברות שנ' צייה גם חם יגזלו מימי שלג וג' מעשים שעשיתם עימי בימות החמה שלא הפרשתם תרומה ומעשרות

 מנעו מכם את הגשמים מראשית השנה ועד אחרי' שנ' מגיד הכת' שמראש השנה נגזרו עליה כמה גשמים כמה טללים כמ' חמה תזרח
 עליה כמ' רוחות נושבות עליה ד'א מראשית אני אברך אתכם במשא ומתן בבינין ובנטיעה באירוסין ובנישואין וכל מה שאתם משולחין

 ביאת ידיכם אני אברך אתכ' ד'א מראש' וגו' וכי יש פי' בשדה מתחילת השנה ועד סופה אלא הן ברשותי ליתן בהן ברכה בבית כשם שאני
 נותן ברכה בשדה שנ' יצו ייי את הברכה וגו' ואו' עוד הזרע במגרה מניין אף באוצר ברוך אתה בעיר וגו' מנין אף בעיסה ברוך טנאך ומש'

 וגו' מני' אף בכניסה וביציאה ברוך את' בבואך וגו' מני' אף אכילה ושביעה תל' לומ' ושבעת מני' אף כשירדו לתוך מעיו תל' לומר
 והסירותי מח' מקר' הן ברשותי ליתן בהן ברכה כשם שאני נותן ברכה בשדה לא כינה ורקביבות פירות ולא יין מחמיץ ולא שמן מבאיש

  לפי שמידת טובה מרובה ממידת פורענות יכול לא יה(י)[ו] ברשותי ליתן בהן מאירה בבית כשם שאני נותן מאירה בשדה תל'>083<או 
 לומ' והבאתם הבית ונפחתי בו וגו' ואו' ישלח ייי בו את המארה וא' המ' וא' המגערת וגו' מני' אף באוצר ארור את' בעי' מנ' אף בעיסה

 תל' לו' ארו' טנא' וגו' מני' אף בכניסה וביציאה ארור את' בבו' מני' אף באכילה ושביעה שנ' ואכלתם לא תשבעו מנ' כשירדו לתוך מיעיין
 תל' לומ' וישחך בקרבך הן ברשותי ליתן בהן מארה בבית כשם שאני נו' בר' מא' בש' כינה ורקבובית בפירות ויין מחמיץ ושמן מבאיש ר'

 שמע' בן יוחי או' משל למלך שהיו לו בנים ועבדים הרבה והיו ניזונין ומתפרנסין מתחת ידו ומפתחות שלאוצר כשהן עושין רצונו הוא
 פותח את האוצר והן אוכלין ושביעין וכשאין עוש' רצו' הוא נוטל את האוצר והן מתין ברעב כך יש' כשעוש' רצו' שלמקו' יפתח ייי לך את

 אוצ' הטו' וכשאינן עושין רצו' מה הוא אומ' וחרה אף ייי בכם ר' שמע' בן יוחי או' כ()[כ]ר ומקל ירדו כרוכים מן השמים אמ' להם אם
  שלדבר את תאבו ושמע' וגו' ואם תמאנו ומריתם וגו'>084<עשיתם את התורה הרי ככר לוכל ואם לאו הרי מקל ללקות בו היכן פירושו 

 ר' אליעזר המודעי אומ' ספר וסייף ירדו כרוכים מן השמים אמ' להם אם עשיתם את התורה הכתובה בזה הרי אתם ניצולין מזה ואם
לאו אתם לוקין בו היכן פירשו שלדבר ויגרש את האדם 
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 והיה אם שמע תשמע' אל מצו' למה נא' לפי שנ' ולמד' אות' ושמרת' לעש' שומע אני שלא נתחייבו בתלמוד ואין לי אלא מצוות עד שלא

 נכנסו יש' לארץ כגון בכורות וקורבנות ומעשר בהמה מצוות שנכנסו יש' לארץ כגון העומר והחלה ושתי הלחם ולחם הפנים מנ' תל' לומ'
 והיה אם שמוע תש' אל מצ' לרבות שאר מצוות אין לי אלא עד שלא כבישו וישבו משכיבישו וישבו כגון ל()[ק]ט שיכחה ופיאה ומעשרות

 ותרומה שמיטין ויובלין מנ' תל' לומ' והיה אם שמ' תשמ' אל מצו' וג' להוסיף עליהן מצוות אחירות ולמדתם אתם ושמ' לעש' מגיד
  תלמוד תלוי במעשה וכן מצינו שענש על התלמוד יותר מן המעשה שנ' שמעו דבר ייי בית יש' כי ר[י]ב>085<שמעשה תלוי בתלמוד אין 

 לייי אין אמת אין דברי אמת נאמ' שנ' אמת קנה וגו' אין חסד אין דברי חסד נא' שנ' חסדך ייי מלאה הארץ וגו' אין דעת אין דברי דעת
 נא' שנ' נדמו עמי מבלי דעת וגו' ואו' לכן כאכל קש לשון אש וכי יש לך קש שהוא אוכל את האש אלא קש זה הוא עשו הרש' (כ)[ש]כל זמן
 שמרפין יעקב ידיהן מן המצות שולט בהן ואו' מי חכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ייי אליו וג' ויאמר ייי על עזבם את תורתי וגו' ואו' כה

 אמ' ייי על שלשה פישע' יהו' וגו' וכבר היה ר' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' עקי' מסובין בבית עריס בלוד נשאלה שאלה מי גדול תלמוד או
 מעשה אמ' ר' טרפון גדול מעשה ר' עקיבה אומ' גדול תלמוד ענו כולם ואמרו גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה ר' יוסי הגלי' או'

  המעשה כך>086<גדול תלמוד שקודם לחלה מ' שנה ולמעשרות נ' וד' ולשמיטין ס' א' וליובלות ק' וג' וכשם שענש על התלמוד יותר מן 
 נותן שכר על התלמוד יותר מן המעשה שנ' ולמדתם את' את בני' וג' מהו אומ' למען ירבו וג' ואו' ויתן להם ארצות גוי' וג' בע' ישמ' חקיו

 אש' אנ' מצ' את' היו' מנ' אתה אומ' שאם שמע אדם דבר מפי קטן שביש' יהא בעיניו כשומע מפי חכם תל' לומ' אש' אנכי מצוה את' ולא
 הושמע מפי חכם כשומע מפי חכמים שנ' דברי חכמים כדרבנות מה דרבן זה מכוין לתלמיה כדי להביא לבעלים כך דברי תורה מכוונין

 דעתו שלאדם לדעת המקום ולא השומע מפי חכמים כשומע מפי סנדרי שנ' בעלי אסופות אין אסופות אלא סנדרי שנ' אספה לי שב' איש
 מזקני יש' ולא השומע מפי סנדרי כשומע ממשה שנ' ניתנו מרעה אחד ויזכר ימי עו' משה עמו ולא השומ' מפי משה כשומ' מפי הגבורה

 שנ' נתנו מרעה אחד רועה יש' האזינה שמע יש' ייי אל'ינו ייי אחד הרי הוא אומ' עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים עיניך אילו זקנים
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  המתמנין על הציבור כן הוא או' כי נסך עליכם רוח תרדמה ויעצ' את עיניכם וג' בריכות מה בריכה זו אין אדם יודע מה שבתורה>087<
 כך אין אדם עומד על דברי חכמ' בחשבון בחישבונות שניגמרין בעצה ומחשבה היכן נגמרין בבתי מדרשות על שער בת רבים כ' ה' א' אפך

 כמגדל עשיתם את התורה קח לאליהו שאמרתי לו לך שוב לדרכך מדברה דמשק ואו' זכרו תורת משה עבדי וגו' הנה אנכי שלח וגו'
 והשיב וגו' לאהבה שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשביל שאיקרי רבי בשביל שאקבל שכר לעול' הבא תל' לומ'

 לאהבה כל שאתם עושין לא תעשו אלא מאהבה ולעבדו זה תלמוד את' או' זה תל' או אינו אלא עבודה הרי הוא אומ' ויקח ייי אל'ים את
 האדם וגו' וכי מה עבודה לשעבר מה שמירה לשעבר הא למדת לעבודה זה תלמוד לש(מ)[ומ]רה אילו מצות וכשם שעבודת מזבח קרויה

  תפילה אתה או' זו תפילה או אינו אלא עבודה תל' לומ' בכל לבב' וב' נפ' וכי יש>088<עבודה כך תלמוד קרוי עבודה ד'א ולעובדו זו 
 עבודה בלב ה' מ' תל' לומ' ולעבדו זו תפילה וכן דויד אומ' תכון תפילתי קט' לפ' וגו' ואו' ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה וגו'
 ואו' וכמקרביה לגבא לדניאל בקל עציב זעק וגו' וכי יש שלחן בלב הא מ' ת' לומ' ולעבדו זו תפילה וכש' שעבודת מזב' קרויה עבודה כך

 תפילה קרויה עבודה ר' אליע' בן יעקב אומ' ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפש' ו' כ' נ' בכל לבבך ובכ' נפש' להלן יחיד כן לציבור להלן לתלמוד
כן למעשה הואיל ושמעת עשה עשיתם מה שעליכם אף אני אעשה מה שעלי ונתתי מטר ארצכם בעת' 
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  כמטר כל הארצות כ' ה' א' הנותן מטר על פני ארץ וגו' ר' נתן אומ'>089<ונת' אני לא על ידי מלאך לא על ידי שליח מטר ארצכם ולא 

 בעתו מלילי שבת לשבת כדרך שירדו בימי שלמצו המלכה וכל כך למה רבי אומ' כדי [שלא] ליתן פתחון פה לבאי העו' לומר הרי שכר כל
 מצוות אלא אם בחקתי תלכו ונתתי גשמי' בע' והיה אם שמע תשמ' אל מצו' ונתתי מטר ארצכם בעתו ומנין שניתנה ברכה אחת ליש'

 שכל ברכות כלולות בה תל' לומ' אוהב כסף לא ישבע כסף ואו' ויתרון ארץ בכל הוא וגו' מלך שכל ברכות זה ששולט באוצרות שלכסף
 וזהב ואין משעבד אלא ליוצא מן השדה הלמדת שניתנה ברכה אמ' ליש' שכל ברכות כלולות בה יורה שיורד ומיורה את הבריות להכניס
 פירותן ולהטיח גגותן ולעשות כל צורכן ד'א יורה שמתכוין לארץ ואינו יורד בזעף ד'א יורה שיורד ומרוה את הארץ ומשקה עד תהום כ'
 ה' א' תלמיה רויה וגו' יורה במרחשון ומלקוש בניסן את' או' יור' במר' ומלק' בניסן או יורה בתשרי ומלקוש באייר תל' לומ' בעתו תל'

  וגרנות תל' לו' מלקוש>090<בעתו יורה במרחשון ומלקוש בני' כ' ה' א' והורדתי הגשם בעתו וגו' או מה יורה משיר פירות שוטף זרעים 
 מה מלקוש לברכה אף יורה לברכה או מה מלקוש מפיל ב()[ת]ים עוקר אילנות ומעלה סקוי תל' יורה מה יורה לברכה אף מלק' לברכה כ'

 ה' א' ובני ציון גילו ושמחו בייי אלהי' וגו' ואספת וג' דגנך מלא תירושך מלא יצהרך מלא או ואספת דגנך תירושך ויצהרך מפני מעוט
 הפירות תל' והשיג לכם דיש את בציר מקיש דיש לבציר מה בציר משאת מתחיל בו אי את יכול להניחו אף דיש משאת מתחיל בו אי את
 יכול להניחו ד'א שיהא חורש בשעת קציר וקוצר בשעת חריש וכן איוב אומ' וטל ילין בקצירי ואספת למ' נא' לפי שנ' לא ימוש וגו' שומע
 אני ?כ?משמעו תל' לומ' ואספת וגו' דרך ארץ דיברה תורה דב' ר' יש' ר' שמע' בן יוחי או' אין לדבר סוף קוצר בשעת קציר חורש בשעת

 חריש דש בש' שרב זורה בשעת הרוח אימתי אדם לומד תורה אלא כש יש' עושין רצון המקו'ם מל(כ)[א]כתן נעשה על ידי אחירין שנ'
 ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו' וכשאינן עוש' רצ' המק' מלאכתן נעש' על ידי עצמן ולא עוד אלא שמלאכת אחירין נעשת על ידן שנ' ועבדת

  ד'א ואספת דג' ות' ויצ' שתהא ארץ יש' מלאה דגן תירוש ויצהר וכל ארצות דואבות למלאות אותה כסף וזהב כעי'>091<את איביך וגו' 
 שנ' וילקט יוסף את כל הכסף ואו' וכימיך דבאך שיהיו כל הארצות דואבות כסף וזהב לארץ יש' ד'א דגנך כמשמעו תירשך זה דבאך היין

 כענ' שנ' כה אמר ייי כאשר ימצא התירש וגו' יצהרך זה השמן כע' שנ' והשיקו היקבים תירוש וגו' לא כעני' שנ' והיה אם זרע יש' ו' מ' וגו'
אלא כענ' שנ' נשבע ייי בימינו ובזרוע עזו אם אתן את דגנך עוד מאכל וגו' כי מאספיו יאכל' 
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 ונתתי עשב בש' לבהמ' שלא תהא מצטער למדברות א' א' של' תה' מצ' למדב' או אינו אלא ונתתי עש' בש' לבה' במשמעו תל' לומ' ואכלת

  בש' לבה' בין התחומין>092<ושבעת הא מה אני מקי' ונת' עש' בש' לבהמתך של' תה' מצטער למדברות ר' יהודה בן בבא או' ונתתי עש' 
 ר' שמע' בן יוחי או' ונתתי עש' בש' לבה' שתהא גוזז ומשליך לפני בהמתך כל ימות הגשמים ואת מונע ידך ממנה קודם לקציר ל' יום

 והיא עושה ואינה פוחתת מדגנה רבי או' ונת' עש' בש' לבהמ' זה פישתן כ' ה' א' מצמיח חציר לבה' ואכלת ושבעת סימן טוב לאדם
 כשבהמתו אוכלת ושביעה כע' האמ' יודע צדיק נפש בהמתו וג' ואכלת ושב' כשבהמתך אוכלת ושביעה עובדת בכח את האדמה שנ' ורוב

 תבואות בכח שור ד' א' ואכלת ושב' מן הולדות אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ובאו ורננו במ' ציון ונהרו וגו' ואכלת וש' השמרו
 לכם אמ' להן היזהרו שמא תמרדו במקום שאין אדם מורד במקו' אלא מתוך שובע שנ' פן תאכל ושבעת וגו' ובקרך וצא' ירבי' מהו אומ'

 ורם לבבך כיוצ' בדב' את' או' כי אביאנו אל האר' וגו' כי' ב' א' א' וישב העם לאכל וש' מהו או' עשו להם עגל מסכה כי' בד' את' או' וכן
 את מוצא באנשי דור המבול שלא מרדו אלא מתוך שבע מה נא' בהן בתיהם שלום מפחד וגו' שורו עבר וגו' ישלחו כצ' עוי' וגו' יבלו

  היא אין אנו צריכין לו>093<ימיהם בטוב וגו' היא גרמה להן ויאמרו לאל סור ממנו מה שדי כי נעבדנו וגו' אמרו טיפה א?ח?ת גשמים 
 ואיד יעלה מן הארץ אמ' להן המק' בטובה שהיטבותי לכם בה אתם מתגאין לפני בה אני נפרע מכם ויהי הגשם על הארץ וגו' ר' יוסי בן

 דורמסקית אומ' הם נתנו עיניהם עליונה ותחתונה כדי לעשות תאוותן אף המקו'ם פתח עליהן מעיינות עליונים ותחתונים כדי לאבדן שנ'
 ביום הזה נבקעו וגו' וכן אמ' מו' באנשי מגדל שלא מרדו במקום אלא מתוך שבע מה נא' בהן שנ' ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אח'

 ויהי בנסעם מקדם וגו' ואין ישיבה האמורה כן אלא אכילה ושתייה כע' שנ' וישב הע' לאכל וש' היא גרמה להן הבה נבנה לנו עיר וגו' מה
 נא' בהן ויפץ ייי אותם ויחדלו וכן את מוצ' באנשי סדם שלא מרדו אלא מתוך שובע שנ' בהן ארץ ממנה יצא לחם מקום ספיר אבניה נתיב

 לא ידעו עיט לא הדריכוהו בני שחץ וגו' אמרו אנשי סדום הרי מזון אצלינו הרי כסף וזהב אצלינו נעמוד ונשכח תורת הרגל מארצנו אמ'
<להן המק' בטובה שהיטבתי לכם אתם מבקשין לשכח תורת הרגל מבניכם אני משכח אתכם מן העולם מה נא' בם פרץ נחל מעם גר 

  לפיז בוז וגו' ישליו אהלים וגו' וכן הוא או' חי אני נאם ייי אל'ים אם עשת סדם הנה זה היה עון סדם אחותך וגו' כל כך ויד עני>094
 ואביון לא החזי' ותגבהינה כיו' בד' את' או' כי כלה משקה ותשקין את אביהן יין וכי מאין היה להן יין במערה אלא שנזדמן להן לשעה כ'
 ה' או' והיה ביום ההוא יטפו ההרים ע()[ס]יס אם כך נתן למכעיסיו קל וחומר לעוש' רצונו וכבר היה רבן גמליאל ור' יהושע ור' אלעזר בן
 עזריה ור' עקי' נכנסין לרומי שמעו קול הומייה שלמיפטיילוס עד ק' וכ' מיל התחילו הן בוכין ור' עקיבה מצחק אמרו לו עקיבה מפני מה

 אנו בוכין ואת מצחק אמ' להן אתם למה בכיתם אמרו לו ולא נבכה שהגוים עוב' עב' זרה מזבחים לאלילים משתחוים לעצבים יושבין
  השדה אמ' להן אף אני לכך צחקתי אם כך נתן>095<בטח שלוה ושאנן ובית הדום רגלו שלאלהינו יהא לשרפת אש ומדור לחית 

 למכעיסיו קל וחומ' לעושי רצונו שוב פעם אחת היו עולים לירוש' הגיעו לצופים וקרעו בגדיהן הגיעו להר הבית ראו שועל אחד יוצא
 מבית קודש הקדשים התחילו הן בוכין ור' עקיבה אמ' לו עק' לעולם את מתמיה שאנו בוכין ואת מצחק אמ' להן אתם למ' בכיתם אמ' לו
 לא נבכה על מקום שנ' בו והזר הקרב יומת הרי שועל יוצא מתוכו עלינו נתקיים על זה היה דוה לבנו על הר ציון שש' וג' אמ' להם אף אני

 לכך צחקתי הרי הוא אומ' ואעידה לי עדים נאמנים וגו' וכי מה עיניין אוריה אצל זכריה ומה אמ' אוריה כה אמר ייי ציון שדה תחרש
 ומה אמר זכריה כה אמ' ייי צבא' עוד ישבו זקנים וזקנות וגו' ורחבות העיר וגו' אמ' המקו' הרי לי שני עדים האילו אם קיימין דברי

 אוריה קיימין דברי זכריה ואם ב?ט?לו דב' אוריה בט' דב' זכריה שמחתי שנתקיימו דברי אוריה לסוף שדברי זכריה עתידין לבוא כלשון
  ד'א ואכלת ושב' השמרו לכם א' להן הזהרו שמא יטעה אתכם יצר הרע ותפרשו מדברי תורה שכיון>096<הזה אמ' לו ניחמתני עקיבה 

 שאדם פורש מדברי תורה שנ' סרו מהר וגו' ואו' אם ייי הסיתך בי ירח מנחה וגו' וסרתם מדרך חיים לדרך מוות וכי תעלה על דעתך
 שדויד המלך עובד עבוד' זרה אלא כיון שפוסק מדברי תורה הולך ומידבק בעבו' זרה וסרתם מדרך חיים לדרך מוות ועבדתם אל'ים
 אחירים וכי אל'ים הוא וה' כ' נ' ונתון את אלהיהם באש וגו' למה נקרא שמם אל'ים אחרים שעושין את עובדיהן אחרין ד'א אל'ים

 אחרים שאחרין קורין אותן אלוהות ד'א אל'ים אחרים שאחרין הן לעובדיהן כ' ה' א' אף כי יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו ר'
  והרי נקרא על שמו>097<יוסי אומ' למה נקרא שמן אל'ים אח' שלא ליתן פתחון פה לבאי העול' לומ' אילו נקראו לשמו היה בם צורך 

 ולא היה בהן צורך אימתי נקרא על שמו בימי אנוש בן שת אז הוחל לק' בשם ייי באות' שע' עלה עוקיינוס והיציף שלישו שלעולם אמ'
 להן הקב'ה אתם עשיתם מעשה חדש וקריתם לעצמכם אף אני אעשה מעשה חדש ואקרא לעצמי הקורא למי הים וישפכם וגו' ר' יצחק

 אומ' אפילו נפרט שמו על עבודה זרה לא ספקו להן כל עיירות שבעולם ר' אליע' אמ' למה נק' שמו אל' אחר' שמחדשין להן אלוהות בכל
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 יום שאם היה שלזהב וצריך לו עושהו שלכסף שלכסף עושהו של נחושת של נחושת עוש' של ברזל ברזל עושהו שבדיל בדיל עוש' שלעופרת
 של עופרת וצריך לו עוש' של עץ ר' חנניה בן אנטוגנס א' צא וראה לשון שתפסה תורה מלך כל שימליכוהו עליהן אפילו שעה א' ר' א' למה

  והשתחויתם להם להן אתם משתחוים>098<נקר' שמ' אל' אח' שהן אחירין לאחירין שבמעשים שמישחן אחרון במעשים קראן אלהות 
 לי אי אתם משתחוים כע' הא' וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמ' אל' אלהיך יש' וגו' אחרין אומ' אילו לא שיתפו יש' שמו שלמקום בעבודה זרה

 כלין חייו מן העו' ר' שמע' בן גמל' והלא כל המשתף שמו שלמקום בעבוד' זרה הרי הוא חייב כלאה שנ' זובח לאל'ים יחרם וגו' מה תל'
 לומ' אל'ים אחרים מלמד שעשו להן עגלים הרבה כע' האמ' גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות וקט' לא הקטירו ועו' לא העלו

 בקדש לאלהי יש' וקטרת לא הקטירו מקטרין הן לדבר אחר ועולות לא העלו מעלין הן לדבר אח' בקודש לא העלו בחול העלו לאלהי יש'
 לא העלו לדבר אח' עשיתם כן וחרה אף יהוה בכם משל למלך ששיגר את בנו לבית המשתה והיה יושב ומפקדו ואו' לו אל תאכל יתר
 מצורכך אל תש' י' מצו' כדי שתבוא נקי לביתך לא השגיח הבן ההוא אלא אכל יותר מצורכו ושתה יתר מצורכו הקיא וטינף את בני

  חלב>099<מסיבה נטלוהו ביד(ו)[י]ו ורגליו זרקוהו לאחר פלטורין כך א' ל' הקב'ה ליש' הכנסתי אתכם לארץ טובה ורחבה לארץ זבת 
 ודבש לוכל מפריה ולשבוע מטובה ולברך שמי עליה לא הייתן בטובה היו בפורענות וחרה אף ייי בכם וחרה אף ייי בכם שומע א' שהן כלין

 מן העול' תל' לומ' ועצר את השמ' מיני פורעניות הן וכ' הו' או' חצי אכלה בם חציי כלין והן אינן כלין כ' ה' א' כלה ייי את חמתו נא' כן
 חרי אף ונ' להלן חרי אף מה חרי אף האמ' לה' חרב אף האמור לה' חרב דבר וחיה רעה אף ח' אף האמ' כן דבר וחיה רעה מה חר' אף הא'

 ל' עצירת גשמים וגלות אף ח' א' האמור כן עצירת גשמים וגלות נמצינו למדין שכל מקו' שנ' חרון אף מיני פורענות הן חרב ודבר וחיה
 רעה ועצי' גשמים וגלות ד'א וחר' אף ייי בכם ול' באומות העול' שהיו אומ' העול' שרוין בטובה והן שרוין בצער אומות העו' אין קוברין

  גשמים מנ' אף טללים>100<ביניהם ובנותיהן והן קו' בנ' ובנו' ועצר את השמים ש[י]הו עננין טעונין ועומדין ואין מורידין אפילו טיפת 
 ורוחות תל' לומ' ונתתי את שמי' כברזל ואת ארצ' או בית שלחין יהא עושה פירות תל' לומ' ואת ארצ' כנחוש' והא' ל' ת' א' יבולה אף לא

 נופלה והא' ל' ת' א' יבו' או לא פשאת מביא לה או יהא אילן עושה פירות תל' לו' ועץ הש' לא יתן פריו או ילך לחוצה לארץ ויהא שרוי
 בטובה תל' לומ' והיו שמי' וגו' ד' א' וחרה אף ייי אחר כל ייסורין שאני מביא עליכם אני מגלה אתכם קשה גלות ששקולה כנגד הכל שנ'

 ויתש(כם)[ם] ייי וגו' והיה כי יאמ' אנה נצא וגו' כה אמ' ייי אשתך בעיר תזנה וגו' אל תבכו למת וגו' אל תבכו למת זה יהויקים מ' יהו' מה
  את בג' כלאו וארוחתו וגו' נמצינו למדין שנבלת>101<נא' בו קבורת חמור יקבר וגו' בכו בכו לחו' זה יהויכין מל' יהו' מ' נ' ב' ושינה 

 יהויקים מ' יהו' שהיית מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה חב?י/ו?בה מחייו שליהויכין מ' יהו' שהיה כסאו מעל כסא מלכים ואוכל
 ושותה בטרקלני מלכים ואבדתם מהרה מיד (ולדורות) אני מגלה אתכם ונותן לכם ארוכה אם תאמרו אנשי מבול נתן להם ארכה ק' וכ'
 שנה אנשי מבול לא היה להן מה שילמדו אתם יש לכם שתלמודו ד'א ואב' מה' גולה אחר גולה וכ' את מוצא בי' שבטים גולה אח' גולה

 וכ' א' מוצ' בש' יהו' ובנימן גולה אחר גולה גלו בשנת שבע לנבוכדנאצר בשנת ח' עשרי בשנת כ'ג ר' יהושע בן קרחא אומ' משל לליסטי?ם?
 שנכנס לשדה בעל הבית קצר קופתו שלבעל הבית ולא הקפיד בעל הבית קצר בשוב' ול' הק' בע' הבית עד שגדש בקופתו ויצא כ' ה' א' כי

  ר' שמ' בן יוח' אומ' אם משנ' בהן מהרה לא גלו אלא לאחר זמן קל וחו' למי של' נא' בהן מהרה ד'א>102<לא מועף לאש' מוצ' לה וג' 
 ואבדתם מה' אפעלפי שאני מגלה אתכם מן האר' לחוצ' לארץ היו מצויינין במצוות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים משל למלך שכעס

 על אשתו וטרפה בית אביה אמ' לה הוי מקושטת ב()[ת]כשיטיך כשתחזרו לא יהו עלייך חדשים כך אמ' להם הקב'ה ליש' בני היו מצויינין
 במצוות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים הוא שירמיה אומ' הציבי לך ציו' וגו' אילו המצות שיש' מצויינין בהן שימי לך תמרורים זה

 חורבן בית המקדש בע' הא' אם אשכחך ירוש' וגו' ת()[ד]בק לשוני וגו' שיתי לבך למסילה ד' ה' א' להן הקב'(ק)[ה] ליש' ראו באילו דרכים
 הלכתם ועשו תשובה מיד אתם חוזרין לעריכם שובי בתולת יש' שובי אל עריך אלה ד'א ואבדת' מהר' אתם גולין ואי אתם נכנסין לארץ

טובה כיוצ' בה ר' יהודה או' טובה זו תורה כ' ה' א' כי לקח טוב נת' וגו' בחוצה לא' 

>044 <
  ושמתם את דברי א' וגו' זו תורה וקשרתם או' לא' ע' יד' איל' תפילין אין לי אלא תפילין ותלמוד תור' שאר מצות שבתו' מני' הרי>103<

 את' דן מביניין אב שבין שניהם לא ראי תפילין כראי תלמ' תורה ול' ראי תל' תו' כראי תפיל' הצד השוה שבהן שהן מצוות הגוף שאין
 תלויות בארץ ונוהגות בארץ ובחוצ' לארץ כך כל מצוות הגוף שאין תלו' בארץ נוהג' בארץ וחוצ' לאר' ושתלויה בארץ אין נוהגת אלא

בארץ חו(צ)[ץ] מן הערלה והכלאים ר' אלעזר אומ' אף החדש 

>045 <
 ושמ' את דב' מגיד שנמשלו דב' תור' בסם חיים משל למלך שכעס על בנו והכהו מכה רעה ונתן רטייה על גבי מכתו אמ' לו בני כל זמן

 שרטייא זו על גבי מכתך אכול מה שהנייך ושתה מה שהנאך ורחוץ בין בחמין בין בצונין ואי אתה נזוק כלום אבל אם הגבה ת' אותה מיד
 היא מעלה נמייה כך אמ' ל()[ה]ן הקב'ה ליש' בראתי לכם יצר הרע שאין רע הימנו הלא אם ת?ט?יב שאת היו עסוקין בד' תו' ואינו שולט

  הוא שולט בכם שנ' לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו אין משאו ומתנו אלא בך אבל אם>104<בכם ואין פורשין אתם מדברי תורה הרי 
 רצה אתה תשלט בו שנ' ואתה תמשל בו ואם רעב שנאך האכ' וג' כי גחלים וגו' רע הוא יצר הרע מי שברא אותו הוא מעיד עליו שהוא רע

שנ' כי יצר לב האדם רע 

>046 <
 ולמדתם את' א' בני' לדב' בם את בניכם ולא את בנתיכם דב' ר' יוסי בן עקי' מיכן אמ' כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו בלשון
 הקו'() ומלמדו תורה אם אין מדבר עמו בלשון הקוד' ומלמדו תורה ראוי לו כאילו קוברו שנ' ולמדתם את' בני' אם למדתם אתם את

בניכם למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואם לאו למען יתקצרו ימי' וימי בני' שכך דברי תורה נדרשין מכלל הין ללאו מכלל לאו להין 

>047 <
 למען יר' ימ' בעולם הזה וימי בני' לימות המשיח כימי הש' על הא' ל()[ע]ולם הבא אש' נשב' ייי לאבותי' לת' לכ' אין כתי' כן אלא לת'

  ואוהביו כצ' הש' בג' ר'>105<להם נמצינו למדים תחיית המתים מן התור' כימי הש' על הא' שיהו פניהן שלצדיקים דומין כיום כ' ה' א' 
 שמ' בן יוחי אומ' לשבע שמחות פניהן שלצדיקין עתידין להקביל פני שכינה לעו' הבא ואלו הן ואהביו כצ' הש' בג' יפה כלבנה ברה כחמה
 המשכילים יזה' וג' וכברקים ירוצצו למנצח על שושנים ויהי כזית הודו וגו' שיר למעלות למי שעתיד לעשות מעלות לעבדיו צדיקים לעו'

 הבא ר' עקיבה או' שיר למעלה מזו רבי אומ' שיר למעלה אין כת' כן אלא שיר למע' ט' מעלות זו למעלה מזו או לפי שיש מעלות זו למעלה
 מזו שומ' אני שביניהן איבה שנאה קנאה ותחרות תל' לומ' ומצדיקי הרב' ככו' לעו' מה כוכבים אין ביניהן איבה שנ' קנ' ותח' כך צדיק'

  ומצדיקי הרבים אילו גבאי צדקה ר' שמע' בן מנסיא או' אילו זקנים כענ' הא'>106<מה כוכב' אין אורן שלזה כאורן שלזה כך צדיקין 
 ואוהביו כצ' הש' בגב' מי גדול האוהבין או המאוהבין הוי אומ' המא?ח?יבין את האוהבים ואוה' כצא' הש' קל וחו' המאהיבים מה כוכב'

 רמין ומנוטלין על כל באי העו' כך הן צדיקין מה כוכב' רודה את שורו מסוף [ה]עולם ועד סופו כך צדי' מה כוכב' פעמים נכנסין פעמים
 ניגלין כך צדי' מה כוכ' כיתות כית' שאין להן מניין כך צדי' או בין עושין רצונו של מקו' ובין שאין עוש' רצו' תל' לומ' והיה זרעך כעפ' הא'

 אם עושין רצון מק' הרי הן ככוכבין ואם לאו הרי הן כעפ' הא' כ' ה' א' כי אבדם מלך אשור וישימם כעפר לדוש ד' א' כימי הש' על הא'
  קל וחו' לצדיקים שבעבורן נברא העול' ר' שמע' בן יוחי>107<שיהו קיימין לעול' ולעולמי עול' כ' ה' א' כי כאש' הש' החדש' וגו' ודב' 

 אומ' הרי הוא אומ' כי כימי העץ ימי עמי ואין עץ אלא תורה שנ' עץ חיים הי' למחזי' בה וד' קל וחו' ומה תורה שלא נבראת אלא לכבודו
 שליש' חיין קיימין לעול' ולעולמי עול' קל וחומ' לצדיק' שבעבורן נברא העו' ר' י()[הו]ש' בן קרחה אומ' הרי ה' או' דור הולך ודו' בא אל

 תקרי כן אלא ארץ הולכת וארץ באת ודור לעולם עומד ולפי ששינו מעשיהן שינה המקו'ם ע()[ל]יהן סידורו שלעולם כ' ה' א' והיה מספר
 בני יש' כחול הים אש' לא ימד ול' יספר מר' כשיש' עוש' רצון המקום כחול הים אש' לא ימ' ול' יס' ואם לאו והיה מספר ואו' עד אם
 נותרתם כתו' ואו' כי כה אמ' ייי העיר היוצ' אלף תש' וגו' והיה מספר בני יש' זה מספר שמים כחול הים אש' לא ימ' ול' יס' זה ספר

האדם 
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>048 <
  כי אם ש' תשמר' מגיד הכת' שכשם שאדם צריך להיזהר בסילעו שלא>108<כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת למ' נ' לפי שנ' 

 תאבד כך יהא אדם צ' להיזהר בתלמודו שלא יאבד כ' ה' א' אם תבקשנה ככסף מה כסף קשה לקנותו כך דב' תור' קשין לקנותן או מה
 כסף קשה לאבדו כך דבר' תו' קשין לאבדן תל' לומ' לא יערכנה זהב וזכוכית קשין לקנותן כזהב ונחין לאבדן ככלי זכוכית ותמורתה כלי

 פז היה ר' שמע' או' רק השמר לך ושמר נפשך מאד משל למלך שצד צפור ונתנו ביד עבדו אמ' לו הוי זהיר בציפור זה לבני אם איבדתה לא
 תהא סבור ציפור באיסר איבדתה אלא כאילו נפשך איבדת כ' ה' א' כ' לא דבר רק הוא מכם וגו' דבר שאתם אומ' ריק הוא הוא חייכם ר'

 שמע' בן יו' אמ' משל לשני אחין שהיו מסגלין אחר אביהן אחד מצרף דינר ואוכלו ואחד מצ' דינר ומניחו זה שהיה מצרף דינר ואוכלו
 נמצ' אין בידו כלום וזה שמנ' דינר ומני' נמצא עשיר לאחר זמן כך תלמ' חכמ' למד שנים ג' דברים ביום ב' ג' פרקים בשבת שתים ג'

 פרשיות בחודש נמצא עשיר לאחר זמן ועליו נא' וקובץ על יד ירבה זה שאמר היום אני למיד למחר אני למד היום אני שונה למחר אני
  וגו' ואו' מחרף עצל לא יחרש וש' בקצ' וא' שומר רוח לא יזרע וג' על שדה>109<שונה נמצא אין בידו כלום ועליו הוא אומ' אוגר בקיץ 

 איש עצל עברתי וגו' והנה עלה כולו קמשנים וגו' על שדה איש עצל עב' זה שקנה שדה כבר ועל כרם חסר לב זה שקנה כרם כבר הואיל
 וקנה שדה וקנה כרם ולא עמל בהן מנ' שסופו נקרא עצל ולמ' נקרא חסר לב שקנה שדה וכרם ולא עמל בהן מנ' שסופו להנח שנים ג' דבר
 בפרשה שנ' והנה עלה כלו קמשו' מנ' שמבקש פתחה שלפרשה ואינו מוצא שנ' כסו פניו חרולים ועליו הוא אומ' וגדר אבניו נהרסה מתוך

 שראה שלא עמדה בידו הוא יושב מטמי את הטהור ומטהר את הטמא של חכמין ופורץ גדירן של חכמה לסוף מה עונשו בא שלמה ופירש
 עליו בקבלה ופורץ גדר ישכנו נחש הא כל הפורץ גדירן שלחכמ' לסוף שפורעניות באות עליו ר' שמ' בן מנס' א' הרי הו' או' נפש שבעה וג'

  נ' מה נופת זו מצ(ו)[י]אה קמח בפני>110<תלמיד לא למד מתחילתו כל דבר נפש רעבה כל מר מתוק לא היה אלא מה שלמד נפש שב' ת' 
 עצמו סובין בפ' עצ' קיבר בפנ' עצ' כך יושב ומברר דב' תו' ומשקלן איש פל' אוסר א' פ' מתיר איש פ' מטמי איש פל' מטהר ר' יהודה אומ'

 תלמיד שכוחו יפה דומה לספוג שסופג את הכל שיני לו דומה למוך שאין סו' אלא צורכו זה שאמ' דיי מה ששנה לי רבי ר' שמ' בן יוחי
 אמ' הרי הו' או' שתה מים מבורך וג' שנה ממי שעימך בעיר ואחר כך היפרש בכל מקום כ' ה' א' היתה כאניות סוחר ר' שמע' בן מנסיא

 אמ' שתה מים מבורך שתה מי(ם)[מ]יו שבראך ואל תשתה מים עכורין ותמשך עם דברי מינין ר' עקיב' אמ' הרי הו' או' שתה מים מבורך
 בורך תחילתו אין יכול להוציא טיפת מים מאילו לא היה אלא מה שבתוכו כך כל תלמיד לא למד מתחילתו כל דבר לא היה אלא מה

 שלמד ונוזלים מן בארך דומה לבאר מה באר מנזלת מים חיים מכל צדדי()[ה] כך באין תלמידין ולמידין הימינו כ' ה' א' יפוצו מעינותיך
 וגו' נמשלו דב' תו' במים מה מים חיים לעולם כך דב' תורה חיים לעולם כי חיים הם למוצאיהם מה מים מעלין את הטמאין מטומאתן

  צרופה אמרתך מאד וע' אה' מה מים משיבין נפשו שלאדם שנ' מים קרים על נפש>111<כך דב' תור' מעלין את הטומאה מטומאתן 
 עיפה כך דב' תו' משיבין נפשו שלאדם תורת ייי תמימה וגו' מה מים חנם לעולם כך דב' תו' חנם לעו' שנ' הוי כל צמא לכו למים מה מים
 אין להם דמים כך דב' תו' אין להם דמים יקרה היא מפנינים וגו' או מה מים אין משמחין את הלב כך דב' תור' אין משמחין את הלב כי

 טובים דודיך מיין מה יין משמח את הלב אף דב' תו' משמ' הלב פקודי ייי יש' משמחי לב מה יין את טועם טעם מתחילתו וכל זמן
 שמתישן בקנקן סופו להשביח כך דב' תו' כל זמן שמתישנין בגוף סופו להשביח בישישים חכמה וגו' מה יין אי אפשר לו להתקיים לא

 בכלי כסף ולא בכלי זהב אלא במי שהו בעיניין בירוד שבכלים בכלי חרס או מה יין פעמים שהוא רע לראש ורע לגוף יכול אף דברי תו' כן
 לריח שמניך טובים מה שמן יפה לראש יפה לגוף כך דב' תו' יפין לראש יפין לגוף כי לווית חן וגו' ואו' תתן לראשך לווית חן וגו' נמשלו

  שאם שמע אדם דבר מדב' תור' ומקימו כשם שראשנים>112<דב' תו' בשמן ודבש ומתו' מדבש ונו' צו' כי אם שמר תשמ' מנ' את' או' 
 מתקימין בידו כך אחרונין מתקי' בידו שנ' כי אם שמור תש' ולפי ששומע ראשון ומשכחו כשם שאין הראשון מתק(מ)[יי]מין בידו כך אין

 האח' מתקי' בידו תל' לו' והיה אם שכח תשכח אי את מעלים עיניך ממנו עד שילך לו שנ' התעיף עיניך בו ואיני' כתוב במגילת חסידים
 יום עזבתני יום אעזבך ד' א' כי אם שמ' תש' שמא תאמר ישנו בני הזקנים ישנו בני הגדולים ישנו בני הנביאים תל' לומ' כי אם שמר תש'
 מגיד שהכל שווין בתורה כ' ה' או' תורה צוה לנו משה מור' קה' יע' כהנים לוים ויש' אין כת' אלא קהלת יע' כ' ה' או' אתם נצבים היום

 כולכם מה אילו זה שעמד קיים תו' ביש' לא היתה תו' משתכחת ואו' ודבר בעתו מה טוב מה אילו לא שפן בשעתו עזרא בשעתו ר' עק'
 בשע' לא ה?י?' תו' מש' מיש' ואו' ודבר בע' מה טב שאמר זה שקול כנגד הכל הרי הוא אמ' ישוטטו לבקש א' דבר ייי ולא ימצאו רבותינו

  שהולכין מעיר לעיר וממד' למדינה על שרץ שנגע בככר לידע א(ת)[ם] תחילה הוא אם שנייה ר' שמע' בן יוחי או' לומר>113<היתירו 
 שהתורה עתידה להשתכח מיש' ו' כ' נ' כי לא תשכח מפי זרעו אלא איש פל' אוסר איש פל' מתיר איש פל' מטמי אי' פל' מטהר ולא ימצאו

 דבר ברור ד' א' כי אם שמע תש' תו' הריני קורא פרשה קשה ומניח את הקל(ל)[ה] תל' לומ' כי ל' ד' ר' הוא מכם מדבר שאתם אומ' ריקן
 הוא הוא חייכם שלא תומר לימדתי הלכות דיי תל' לומ' מצוה המצוה כל המצוה למוד מדרש הלכות והגדות כש הו' או' כי לא על הלח'
 לבדו יח' הא' זה מדרש כ' על כל מו' פ' ייי אילו הלכות והגדות וכ' שה' או' חכם בני וגו' בני אם חכם לבך ר' שמ' בן מנ' או' אין לי אלא

 אביו שבארץ אביו שבש' מנ' תל' לו' גם אני לרבות אביו שבש' אשר אנכ' מצו' את' לעשתה למ' נ' לפי שנ' כי אם שמ' תש' שומע אני כיון
 ששימר אדם דב' תו' ישב לו ולא יעשה תל' לומ' לעשותה תשובתה לעשותה למד אדם תורה הרי בידו מצוה אחת למד ושימר הרי בידו ב'

 מצות למד ושימר ועשה ועשה אין למעלה הימנו לאהבה שמא תו' הריני למד תו' בשביל שאיקרי חכם בש' שאשב בישיבה בש' שאריך
 >114<ימים לעו' הבא תל' לומ' לאהבה למוד מכל מקום וסוף הכבוד לבוא ו' ה' א' עץ חיים ה' למח' בה וגו' ואו' כי חיים הם למוצ' ואו' 

 תתן ל()[ראש]ך לווית חן בעו' הזה עטרת תפאר' תמגנך בעו' הבא ארך ימים בימינה לעו' הבא ובש' עש' וכבוד בעו' הזה ר' אלעזר בר'
 צדוק או' עשה דברים לשום פעולתן דבר בהם לש(ם)[מ]ם והוא היה אומ' ומה בלשצר שנשתמש בכלי בית המקדש וכלי חול היו נעקרו
חייו מן העו' הזה ומן העו' הבא המשתמש בכלי שנברא בו העול' הזה והעו' הבא ע' א' כ' וכ' שייעקרו חייו מן העו' הזה ומן העו' הבא 

>049 <
 ללכת בכל דרכיו אלו הן דרכי מקום ייי אל רחום וחנון ואו' והיה כל אשר יקרא בשם ייי ימלט וכי היאך איפשר לו לאדם לקרוא בשמו

 שלמקום אלא נקרא המקום רחום וחנון שנ' חנון ורחום ייי וגו' אף אתה הוי חנון ועשה מתנות חנם נקרא המקום צדיק כי צדיק ייי
 צדקו' אהב אף את הווי צדיק נק' המק' חסיד כי חסיד (ייי) [אני] נא' ייי אף את' הוי חסיד לכך נא' והיה כל אש' יקרא בש' ייי ימלט ואו'
 כל הנק' בש' וגו' ואו' כל פעל ייי למענהו ולדבקה בו וכי היאך אפשר לו לאדם לעלות למרום ולדבק באש ו' כ' נ' כי ייי אל'יך אש אוכלה

  הידבק בחכמין ותלמידיהן ומעלה אני עליך כאילו עלית למרום ונטלתה ולא שעלית ונטלתה>115<הוא ואו' כרסייה שביבין דינור אלא 
 בשלום אלא כאילו עשיתה מלחמה ונטלתה וכ' ה' או' עלית ל?מ?רום שבית שבי דורשי הגדות אמרו רצונך שתכיר מי שאמ' והיה העו'

למוד הגדה שמתוך כך את מכיר את מי שאמר והיה העו' ומדבק בדרכיו עשיתם מה שעליכם אף אני אעשה מה שעליי 

>050<
 והוריש ייי ייי מוריש ואין בשר ודם מוריש את הגוים שומע אני במשמעו תל' לומ' האלה ואין לי אלא אל(א)[ה] מנ' לרבות מסעיהם תל'

 לומ' האלה מלפניכם שתהו אתם רבים והולכין והן מתמעטין והולכין כ' ה' או' מעט מעט אגרשנו מפניך ואו' לא אגרש' מפ' בש' אח' דב'
 ר' יע' א' לו ר' אלעזר בן עזר' או לפי שיש' צדיקין הן למה יראון מן החיה והלי אם צדיקין הן אין יראין מן החיה שנ' כי עם אבני הש'

 ברי' וגו' אם תומר למה יגע יהושע כל אותה יגיעה אלא לפי שחטאו יש' נגזר עליהן מעט מעט אגרש' מפניך וירשתם גוים גדולים ועצמים
 גדולים בקומה ועצ' בכוח מכם אף אתם גדול' ועצומים אלא שהן גדולים ועצומ' ר' אליעזר בן יע' או' משל לאדם שאומר איש פל' גבור

  ועצ' ממך מה תל' לומ' מכם מלמד שאחד>116<וזה גבור הא' זה גיבור שהלה גיבור ממנו ד' א' מכם למ' נ' וכ' נא' שבעה גוים גדו' 
משבעה עממין גדול וקשה כנגד כל יש' כ' ה' א' אנכי השמדתי את האמרי מפני' אש' כגובה ארזים גב' ו' ה' כאלונים 

>051 <
 כל המקום אש' תד' כף רג' בו אם ללמד על תחומי ארץ יש' הכבר נא' מן המדבר והלבנון מ' ת' ל' כל המק' אש' תד' כף רג' בו אמ' להן כל
 מקום שתכבשו חוץ ממקומות האילו הרי הוא שלכם או רשות בידן לכבש חוץ לארץ עד שלא יכבשו ארץ יש' תל' וירשתם גוים גדו' ועצ'
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 מכם ואחר כך כל מקום אש' תד' כ' ר' ב' שלא תהא ארץ יש' מטמא בגילולים ואתם חוזרין ומכבשין חוצה לארץ אלא משתכבשו ארץ יש'
 תהו דשאין לכבש חוצה לארץ הרי שכיבשו בחוצה לארץ מנ' שמצוות נוהגות שם הרי את' דן נא' כן יהיה ונ' להלן יהיה מה יהיה האמור

 להלן מצוות נוהגות שם אף יהיה האמ' כן מצוות נוהג' שם ואם תומר מפני מה כיבש דויד ארם נהרים וארם צובה ואין מצוות נוהגות
 שם אמר דוי()[ד] עשה שלא כתורה התורה אמרה משתכבשו הארץ תהו רשיין לכבש חו' לא' הוא לא עשה ()[כ]ן אלא חזר וכיבש ארם

 ואת צובה ואת היבוסי סמך לירוש' לא הוריש את היבוסי סמך לפלטורין שלך לא הורשת היאך אתה חוזר ומכבש ארם נהר' וא' צו' הרי
  הרי הוא שלהן תל' לו' מן המדבר והל' מן המדבר גבולכם ואין המדבר גבולכם ואם>117<שכיבשו בחוצ' לארץ ומנ' שכנגדן בים 

 כיבשתם יהי גבולכם והמדבר גבולכם מן הנהר נהר פרת מן הנהר גבולכם ואין הנה' גבו' אם כיבשתם יהי גבולכם והנהר גבולכם ועד הים
 גבולכם ואין הים גבולכם אם כיבשתם יהי גבול' כל האר' הא' וגבול ים והיה לכם הג' יהיה גבולכם והים גבולכם נמצית אומ' כל מקום
 שהחזיקו עולי בבל מארץ יש' ועד כייב לא נאכל ולא נעבד עולי מצ' נאכל אבל לא נעבד איל(ו)[ך] ואיל(ו)[ך] נאכל ונעבד תחומי ארץ יש'

 עד מקום שהחזיקו עולי בבל פרשת אשקלון חומת מגדל שר שן דר וחמת עכו והאש מגיאתו וגיאתו עצמה כברתא ובית זניתא קצרא
 דגלילא קבייא דעייתא מצייא דעכתא נמותא דכיריין סחורתא דיתר נחלה דאבצל בית עד מר עשתא לולא רבתא כרכא דבר סנגרא מיסף

  דקיטרי בית סוכות ויקנת ורגם דחגרא וטרכונא דזימרא דביתחום בוצרא יובקא וחשבון>118<ספנתא נקיבתא רעייון תרנגלא עילאה 
תחלת זרד ססותא נימרין מליה זירואי ורק?ם? גיאה וגינייא דאשקלון ודרך גדולה ההולכת במדבר 

>052 <
 לא יתיצב איש בפניכם אין לי אלא איש אומה ומשפחה אשה בכשפיה תל' לו' לא יתיצב איש מכל מקום אם כן לא נא' איש אפילו כעוג

מלך הבשן כע' שנ' כי רק עוג מ' הב' פחדכם ומוראכם והלא אם נפחדין הם יראים הם אלא פחדכם על הקרובים ומוראכם על ה(קר)
 [רח]ו(ב)[ק]ים [הרחוקים] כע' האמ' ויהי כשמע כל מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכ' מל' הכנ' אש' על הים את אש' הוביש ייי וכן

 רחב אומ' לשלוחי י()[ה]ושע כי שמענו את אש' הוביש ייי את מי ים סוף מפניכם ונשמע וימס לבבינו וגו' תאמר שלא היו אנשי יריחו
 גדולין וקשין וכ' נ' וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשי' וגו' ואת ידי יריחו בכלל היתה ולמה יצאת להקיש אליה מל' שהיתה קשה

  משה ובני יש' משה בכלל היה ולמה יצא מלמ' ששק' כנגד כולם כיו' בו א' א' וישלח אותם משה>119<כנגד כולן כיו' בו א' א' אז ישיר 
 אלף למ' לצ' וגו' פינחס היה בכלל ולמה יצ' ששק' כנגד כולן כיו' ב' א' א' וידבר דויד את דב' הש' הז' וגו' שאול בכלל היה ול' יצ' שה' קש'

 כנ' כולן כיו' בו א' א' ויפקדו מעבדי דויד שלשה בני צרויה וגו' עשאל בכלל היה ול' יצ' מל' שהי' קשה כנ' כולן כיו' בד' א' א' והמלך
 שלמה אהב נש' נכר' וגו' ואת בת פרעה בכלל היי' ולמה יצ' מל' שהית' מחבבה יתר מכולן וכלפי חט שהחטיאה אותו יתר מכולן יתן ייי

 אלהיכם למ' נא' לפי שנ' שלוש פעמים בשנה יראה כ' וגו' שמא יאמרו יש' הרי אנו עולין להשתחות מי משמר לנו את ארצנו א' להן
 המקום עלו ושלכם אני שומר שנ' ולא יחמד איש א' אר' וגו' אם בעיניו אינו חומרה כיצד בא ליטול נכסין ובהמה וכן את מו' ביש' כשהן

 עוש' רצונו שלמקום מה נעמן אומ' לאלישע ואולי [י]יתן נא לעבדך משא צמד פרדים אדמה ו' דב' קל וחומר אם עפר הרי הוא מתירא
ליטול מארץ יש' שלא ברשות כיצד הוא בא ליטול נכסין ובהמה כאשר דבר לכם היכן דיבר את אימתי אשלח לפניך 

<ראה>
>053 <
  ראה אנכי וגו' למה נא' לפי ש' החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקל' שמא יאמרו יש' הואיל ונתן המק' לפנינו שני דרכים דרך>120<

 חיים ודרך מוות נלך באי זו מהן שנרצה שנ' ובחרת בחיים משל לאחד שהיה יושב על פרשת דרכים והיו לפניו שני שבילין אחד שתחילתו
 מישור וסופו קוצים ואו' שתחי' קוצים וסו' מיש' והיה מודיע את העוברין ואת השבין אמ' להן אתם רואין שביל זה שתחילתו מישור

 כשתים ג' פסיעות את מהלך במישור וסופו לצאת לקוצין ואתם רא' את' שביל זה שתחילת' קוצין כב' ג' פסי' אתה מהלך בקוצין וסו' לצ'
 למיש' כך אמ' להם מש' ליש' אתם רואין את הרשעים שהן מצליחין כב' ג' ימים הן מצליחין בעולם הזה וסופן לדחות באחרונה כ' ה' א'

 כי לא תה' אח' לר' וגו' ואו' והנה דמעת העשוקים וגו' ואו' הכסיל חובק את ידיו וגו' ואמ' דרך רשעים כאפלה אתם רואין צדיקין
  בעו' הזה כב' ג' ימים הן מצטערין וסופן לשמח באחרונה שנ' להיטיבך באחריתך ואומ' טוב אחר' דב' מראשיתו ואו'>121<שמצטערין 

 כי אני ידעתי את המחשבות אש' אנכי וגו' ואו' אור זרוע לצדיק ואו' ואו(')[ר] צדיקים כאור נוגה ר' יהוש' בן קרחה אמ' משל למלך
 שעשה סעודה והזמין את האורחין והיה אוהבו מיסב ביניהן והיה רומזו ליטול מנא יפה ולא היה בו דיעה כ' ה' א' אשכילך ואורך וגו'

 כיון שראה שלא היה בו דעה אחז את ידו והניחה על מנה יפה כע' הא' ייי מנת חלקי וכוסי וגו' יש לך אדם שניתן לו חלקו ואין שמח
 בחלקו אבל יש' מודין מפויסין שאין חלק יפה מחלקן ולא נחלה כנחלתן ול' גורל כגורלן והן מודין ומשבחין על כך הו' אומר חבלים נפלו

לי בנע' וגו' אב()[ר]ך את ייי אש' יעצני וגו' 

>054 <
 ברכה וקללה הברכה אם תשמעו והקללה אם לא תשמעו כיו' בדבר א' א' הלא אם תיטיב שאת ברכה ואם לא תיטיב שאת קללה ר'

 אליעזר בנו של ר' יוס' הגל' אומ' מי לחשך אמרה תורה הברכה והקללה הברכה אם תשמ' והקללה אם לא תשמעו כיוצ' בדבר את' או'
 >122<מוות וחיים ביד לשון ואוהב את הטובה אוכל פירותה ואוהב את הברכה אוכל פירותיה ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלי' מלחשך 

 שא' תו' נצר לשונך מרע כיו' בד' את' א' צדיק בא' יש' ר' אליע' ב' שלר' יוס' הגל' אומ' מלחשך שא' תו' כל פעל ייי למענהו וגו' והקללה
 אם לא תשמ' נמצינו למדין שלא ציוה יעק' אבינו את בניו אלא משכלו ימיו משנטה למות משראה כל ניסין שנעשו לו ל' נ' אחרי הכתו א'

 סיחון וס()[ר]תם מן הדרך מדרך חיים לדרך מוות מן הדרך אש' צויתי את' לל' וגו' מיכן כל המודה בעבוד' זרה כופר בכל התורה כולה
וכל הכופר בעבודה זרה מודה בכל התורה כולה 

>055 <
 והיה כי יביאך אין והיה אלא מיד כי יביאך קבל עליך מצוה האמורה בשכר (ת) שתבוא תירש ונתתה א' הברכה על הר גר' וגו' וכי בא

 הכת' ללמדנו שברכה על הר גרי' והק' על הר עיבל וכ' נ' אלה יעמדו לברך את העם על הר גר' ואלה יעמדו על הק' ב' עי' מ' ת' ל' ונתתה
  הבר' וגו' שיכול שיהו כל הברכות קודמות לקללות אלא להקיש קללות לברכות מה קללות בלוים אף ברכות בלוים מה>123<את 

 קללות בקול רם אף ברכות בקול רם מה קללות בלשון הקודש אף ברכות בלשון הקודש מה קללות בכלל ופרט אף ברכות בכלל ופרט מה
 קללות אילו ואילו ע(י)[ו]נין ואומרין אמן אף ב' אילו ואילו עונין ואומ' אמן כשהפכו פניהם בשעת ברכה אל הר גריזים ובש' קללה אל הר

עיבל 

>056 <
 הלא המה בעבר הירדן מעבר לירדן ואילך ד' ר' יהודה אחרי דרך מבוא השמש מקום שחמה זורחת ולהלן הוא אומ' ויעבר אברם בא' וגו'

 מה אלון מורה הא' ל' שכם א' אל' מו' בן שכם אמ' ר' אלעזר בר' יוסי אמרתי להן לסופרי כותיים זייפתן את התורה ולא הנחתם בה
 כלום שכתבתם אצל אל' מו' שכם אף אנו למדין שזה הוא הר גריזים והר עיבל שבין הכותיים שנ' הלא המה בע' היר' ויעבר אברם בארץ

  מה אלון מור' הא' ל' שכם אף א' מו' האמ' כן שכם ר' אליעזר אומ' לא זה הוא הר גריזים והר עיבל שבין כותין שנ' הלא המה>124<
 בעבר הירדן הסמכין לעבר הירדן אח' דר' מבוא הש' מקום שחמה שוקעת בא' ה()[כ]נ' לא היה אלא מן החוים הישב בע' לא היה אלא בין

 ההרים הגלל הגלל אין אילו רואין את הגלל ר' אליעזר בן יעקב אומ' לא בא הכת' אלא להר()[א]ותן דרך בדרך שהראם בראשונה בדרך
לכו אל תלכו בשדות בישוב ולא במדבר במישור ולא בהרים 

>057 <
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 כי אתם עבר' את הי' אל הארץ מעבי?ר?תכם את הירדן אתם יודעין שאתם יורשין את הארץ אל הארץ אש' ייי אל'יכם נותן לכם בזכותם
וירשתם את' וישב' בה בשכר שתירש תשב 

>058 <
 ושמרתם זו משנה ועשיתם זו מעשה את כל החוקים אילו מדרשות ואת המשפטים אילו הדינין אש' אנ' נות' לפניכם היום יהו חביבין

עליכן היום כאילו היום קיבלתן אותן מהר סיני יהו רגילין בפיכם כאילו היום שמעתם אותם 

>059 <
  אלה החקים אילו המדרשות והמשפטים אילו הדינין אש' תעש' זו משנה לעשות זו מעשה בארץ יכול כל מצוות כולן נוהגות>125<

 בחוצה לא' תל' לומ' לעש' בארץ יכול לא יהו כל מצוות כולן נוהגות אלא בארץ תל' לומ' כל הימים אש' אתם חיים על האדמה אחד
שריבה הכת' מיעט הרי אנו למ(י)[ד]ין אותן מן האמור בעניין מה אמור בעינין אבד תאבדון א' כ' המקומות מה עבודה זרה מיוחדת שה(ו)

 [י]א מצוות הגוף שאין תלוייה בארץ נוהגת בארץ ובחוצ' לארץ כך כל מצות הגוף שאין תלויה בארץ נוהגת בארץ ובח' לאר' ושתלויה
בארץ אין נוהגת אלא בארץ חוץ מן (הגוף) הערלה והכלאים ר' אליעזר אומ' אף החדש 

>060<
 אבד תאבדון את כל המקו' מנ' את' שאם קיצץ אשירה והחליפה אפילו י' פעמים שחייב לקוצצה תל' לומ' אבד תאבד' וגו' מגיד שהיו

 כנעניים שוטפין בעבודה זרה יתר מכל אומות העו' אש' את' יורשים או' א' אלהיהם מפני מה אתם יורשין את אלהיהן שלא תעשו כמעש'
  יכול עובדין את ההרים ואת הגבעות את מצווה לאבדן תל' לומ' על ההר' הרמים וגו'>126<ויבאו אחרין ויירשו אתכם ר' יוסי הגל' או' 

 אלהיהם תחת כל ע(צ)[ץ] רענן ולא עץ רענן אלהיהם אלהיהן על הגבעות ולא על הגבעות אלהיהן מפני מה אשרה פסולה אמ' ר' עקי' אני
איהא אבין לפניך <…> [?ב?כל מקום שאתה מוצא עץ רענן] דע שיש שם עבודה זרה לכך נא' על ההרים הרמים וגו' 

>061 <
 ונתצתם את מזבח' מיכן אמרו שלוש אשירות הן אילן שנטעו מתחילה לעבודה זרה הרי זה אסור שנ' ואשריהם תשרפון באש החליף נוטל
 מה שהחליף שנ' ופסילי אלהיהם תגדעון לא החליף אלא העמיד תחתיו [עבודה זרה] וסילקו הרי זה מותר שנ' ואבד(ם)[תם] את שמם לא
 תעשון כן לייי אל'יכם ונתצתם את מזב' זו אבן שחצבה מתחילה ושברתם את מצב' זו שחצב חציבה ועבדה ואשיר()[ה]ם תשרפון באש זו

  ג' בתים הן בית>127<אשירה שנעשית תחילה לעבודה ופסיל' תשרפ' באש זו שהיתה נטועה ועבדה אבידת כלאה כלה שרוף שבור גדוע 
 שבנאו מתחילה ל(ב)[ע]בודה זרה הרי זה אסור שנ' אבד תא' את כל המקו' חידש נוטל מה שחידש שנ' ואבד' את שמם לא תעש' כן לייי

 אל'יך לא חידש אלא הכניס לתוכו עבודה זרה והוציאו הרי זה מותר שנ' ונתצתם את מזב' נתצת את המזבח הנח לו ושברת את המצבה
 הנח לה יכול את מצווה לרדוף אח' ואין את מצווה לר' אח' בחוצ' לארץ ר' אליע' או' מני' לקוצץ את האשרה שחייב בשורשה תל' לו' וא'

 א' ש' אמ' לו ר' עק' מ' א' צ' ו' כ' נ' אבד תא' מ' ת' ל' ואבד(ם)[תם] את שמם לשנות את שמם או יכול לשבח ת' ל' שקץ וגו' מני' לנותץ
 אבן אחת מן ההיכל מן המזבח ומן העזרות שעובר בלא תעשה שנ' ונתצתם לא תע' כ' לייי אל'יך ר' ישמעאל או' מני' למוחץ אות אחת מן

 השם שעובר בלא תעשה שנ' וא' א' שמם ל' ת' כ' לייי אל'יך ר' גמל' אומ' וכי תעלה על דעתך שיש' נותצין למזבחותיהן חס ושלום אלא
שלא תעשו כמעשיהן ויגרמו מעשיכם הרעים למקדש אבותיכם שיחרוב 

>062 <
  על פי נביא יכול תמתין עד שיומר לך נביא ת' ל' לשכנו תדרשו ובא' שמ' דרוש ומצוא>128<אם אל המק' אש' יב' ייי אלהי' מ' ש' דרוש 

 ואחר כך יאמר לך נביא וכ' א' מו' בדויד זכור ייי לד' א' כ' ע' אש' נש' לא' יע' וגו' אם אבא וגו' אם אתן וגו' עד אמצא וגו' מני' שלא תעשה
 אלא על פי נביא שנ' ויבא גד החוזה ויאמר לו עלה הקם מזבח בגרן ארו' היבו' ואו' ויחל שלמה לבנות בית ייי בירוש' בהר המור' אש'
 נראה לדויד אביו וגו' כ' א' א' באחד שבטיך וכ' א' א' מכל שבטיך כיצד נת' שני כתו' יודעין היו שבית המק' עתיד ליבנות בחלק יהו'

 ובנימן לפיכך הפרישו דושנה של יריחו מי אכלו כל אותן השנים בני קיני חתן משה אכלוהו ת' ומ' שנה שנ' ובני קיני חתן משה באו מעיר
 התמרים אבל משניבנה הבית נסעו והלכו להן דב' ר' שמע' ר' יהו' או' אצל יעבץ היו שהלכו ללמוד תורה שנ' ומשפחות סופ' ישבי יעבץ כ'
 א' א' באחד שבטיך ו(מ)[כ]' מכל שבטי' הכסף מכל שבטיכם בית הבירה משב' אחד בא' שבטיך זו שילו מכל שבטי' זו ירוש' כ' ה' א' ויקן

  לארנן במק' זהב משקל שש מאות כיצ' נשי' כתו' הם ב' י'>129<דויד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים וכ' א' א' ויתן דויד 
 שבטים נטל נ' שקלים מכל שבט ושבט נמצאו ת'ר שקלים לכל השבטים לשום את שמו שם נא' כן שמו ונ' להלן שמו מ' שמ' האמ' להלן
 בלשון הקו' אף שמ' האמ' כן בל' הקו' מה ש' האמ' לה' ברכת כהנים אף שמ' האמ' כן ברכת כהנים אין לי אלא במקדש בגבולין מנין ת'

ל' בכל המק' אש' אז' א' ש' אם כן למ' נא' לשום את ש' שם במקדש אומרין את השם ככתובי ובמדינה בכינוי(י)[ו] 

>063 <
 ובאת שמה והבא' שמה ל' נ' לפי שנ' אלה תע' לייי במו' יכול אין לי קריב ברגל אלא קורבנות רגל בלבד מנ' לקורבנות ציבור שהוקדשו

 >130<לפני הרגל שיבאו ברגל ושהוקדשו ברגל שיבואו ברגל קורבנות (ציבור) [יחיד] שהוקדשו לפני הרגל שיב' ברגל שהוק' ברגל שיב' 
 ברג' ת' ל' אלה תעש' לייי במו' וגו' לרבות עופות ומנחות להתיר שכולן שיב' ברגל יכל רשות תל' לו' אל' תעש' לייי במו' אם להתיר כבר
 התיר אם כן למ' נא' אלה תע' לייי במו' לקובעם שכולם שיב' ברגל יכול באי זה רגל שירצה תל' לו' ובא' שמ' והב' שמ' אם להתיר כבר

 היתיר אם לקבוע כבר קבע אם כן למ' נא' וב' שמ' והב' שמה לקובעם ח()[ו]בה שלא יביא אלא ברגל הראשון שפגע בו יכול אם עובר רגל
 אחד ולא הביא יהא עובר עליו משום בל תאחר ת'ל אלה תע' ל' במ' הא אין עובר עליו משום בל תאחר עד שיעברו עליו רגלי שנה כולה

 עולותיכם עולת יחיד ועולת ציבור וזבחים זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמ' ציבור מעשרותיכם ר' עקיבה אומ' בשני מעשרות הכת' מדבר א'
 מע' דגן וא' מעש' בהמה ותרומת ידיכם ()[אלו] בכורים כע' שנ' ולקח הכהן הטנא מיד' ובכורות זה הבכור בקרכם וצא' אלו חטאות

ואשמות 

>064 <
  שלמים אף שמ' האמ' להלן>131<שנ' ואכלתם שם לפ' ייי א' במחיצה ושמחתם נא' כאן שמחה ונ' להלן שמחה מה שמחה האמ' כן 

שלמים בכל משלח ידך בכל מה שאתם שולחין בו ידיכם ברכה אשלח בו אתם ובית' זו אשתו אש' ברכך ייי אל'יך הכל לפי ברכה הביא 

>065 <
 לא תעשון כן אש' אנ' עש' פ' הי' היום אנו מטלטלין את המשכן משנבוא לארץ אין אנו מטמ' המשכן היום אנו אסורין ב?ב?מה ר' יהודה

 אומ' יכל יהא ציבור מקריב בבמה תל' לו' איש היחיד מקריב בבמה ואין הצי' מקרי' בבמה ד' א' לא תעש' ככ' אש' אנח' עו' פה הי' חובה
 בבית העולמים ורשות בבמה ד' א' לא תע' צאו ועשו מיכן אמרו עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם

 המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים באו לגלגל הותרו הבמות באו לשילו נאסרו הבמות באו לנוב וגבעון הותרו הבמות באו לירוש'
 נאסרו הבמות מיכן ואיל' לא הותרו איש כל היש' בעיניו כל שנידר ונידב קריב בבמת יחיד כל שאין נידר ונידב אין קריב בבמת יח' ר' שמ'

אומ' היום אנו [מ]קריבים חטאות ואשמות משנבו' לארץ אין אנו מקרי' חט' ואש' 

>066 <

14
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  עד מתיי כי לא באתם עד עתה וגו' ליתן היתיר בבמה בין מנוחה לנחלה נחלה זו שילו מנוחה זו ירוש' שנ' זאת מנוח' עדי עד דב' ר'>132<
(מ)[ש]מ' ר' יהוד' או' חילוף הן הדברים 

>067 <
 ועברתם את היר' ויש' בא' ר' יהו' אומ' שלוש מצוות נצטוו יש' בשעת כניסתן לארץ למנות להן מלך לבנות להן בית הבירה ולהכרית זרע

 עמלק איני יודע אי זה יקדום אם למנות להם מלך אם לבנות להם בית הבירה אם להכרית זרע עמלק ת'ל ויאמר כי יד ע' כ' יה משישב
 המלך על כסא ייי ועד' את מכרית לזרע עמלק מנ' שכסא ייי זה המלך שנ' וישב ש()[ל]מה על כסא ייי ועדיין איני יודע אם לבנות להן בית

 הביר' אם להכרית זרע עמלק מה ת'ל אש' ייי אל'יכם מנחיל אתכם ואו' ויהי כי ישב המלך בביתו וייי הניח לו מס' ואו' ויאמר דויד אל
נתן ראה אנכי ישב בבית ארזים וארון האלהים יושב תחת יריעות היו שם שתי מחיצות מחיצה לקו' קדש' ומחי' לקו' קלין 

>068 <
  עולותיכם עלת יחיד ועלת ציבור זבחיכם זבח' שלמ' וז(ח)[ב'] של צי' מעשרותי' ר' עקי' אומ' בשני מעשרות הכת' מדבר א' מעשר>133<

 דגן וא' מע' בה' ותרו' יד' אילו ביכורים ונדבתיכם לרב' נדרין ונ(ב)[ד]בות מנ' לרבות בכורות ומעשרות חטאות ואשמ' ת'ל מבחר נדריך
וכל מב' נדר' רבי אומ' אם נאמרו למעל()[ה] למה נא' למטה ראשונה לעינין שילו שנייה לעי' ירוש' 

>069 <
 ושמחתם נא' כן שמ' ונא' לה' שמחה מ' שמחה האמו' להלן שלמ' אף שמ' האמ' כן שלמ' לפני ייי אל'יך במחיצה אתם ובנ' ובנ' חביב

 חביב קודם והלוי אש' בש' כל מק' שא' מוצ' את לוי הזה לומר תן לו מחלקו אין לו חלק תן לו מעשר עני א(נ)[ן]: לו מעשר עני תן לשלמים

>070<
  גוים דב' ר' שמע' ר' יהוד' אומ' ולא עולת גוים שהוקדשו בחוצה לארץ בכל מקום אש'>134<השמר בלא תעשה פן תעש' על' ולא עולת 

 תראה מעלה את בכל מקום שיומר לך הנביא כדרך שהעלה אליהו בהר הכרמל כ' ה' או' באח' שב' וכת' א' א' מכל שבטיך זו היא שר'
 יהודה אומ' כסף מכל שבטיכם בית הבי' מש' אח' שם תע' עולו' אין לי אלא עולה שאר קורבנות מנין ת' ל' שם תעש' וגו' ועדן אני או'

 עולה שהיא בעשה ולא תעשה שאר קורבנות לא יהו אלא בעשה ת'ל שם תע' עול' עולה בכלל היתה ול' יצאת להקיש א' ליה מה עלה
מיוחדת שה' בעשה ול' תעשה כך כל שהן בעשה והרי הו' בלא תעשה 

>071 <
 רק בכל אות נפ' תזבח ואכלת במה הכ' מד' אם בבשר תאוה כבר אמור ואם באכילת קדשין כ' א' הא אינו אומר אלא בפסולי המוקדשין
 שיפדו יכול יפדו כל מום עובר ת' ל' רק תזבח ואכלת ולא גיזה בשר ולא חלב יכול יהו אסורין לאחר ?ז?ביחה תל' לומ' כברכת ייי אל'יך

  נ' לך יכול אם קדם מום קבוע להקדישן וניפדו יהו אסורין ת' ל' רק מנ' שאין נשחטין אלא על מום קבוע אמ' קל וחו' ומה>135<אש' 
 בכור שאין נוהג בכל הילדות ויוצא לחולין שלא בפידיון אין נשחט אלא על מום קבוע קדשין שהן נוהגין בכל הילדות ואין יוצאין לחולין

 אלא בפידיון אינו דין שלא יהו נשחטין אלא על בעל מום קבוע לא אם אמ' בבכור שכן קדושתו ברחם ואין קדושה חלה עליו אבל על בעל
 מום (עקב)[קבו]ע תומר בקדשין שאין קדושתן מרחם ואין קדושה חלה עליהן על בע' מום קבוע אף ת'ל שעריך שעריך לגזירה שווה מה

 שע' האמ' להלן אין נשחט אלא על מום קבוע אף שעריך הא' כן אין נשחט אלא על מום קבוע טמא יאכל אין לי אלא טמא טהור מנ' תל'
 יאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו מגיד ששניהם אוכלין מן קערה אחת יכול אף תרומה נאכלת מן קערה א' ת' ל' יחדו יאכלנו זה נאכל

 מתוך קע' אח' וא' תרו' נאכ' מת' קע' אח' יכול יהו חייבין במתנות ת'ל כצבי אוציאו מכלל מתנות ולא אוציאו מכלל חזה ושוק ת'ל
<שעריך שעריך לגזירה שווה אך מה הצבי כולו מותר אף זה כולו מותר אף זה כולו מותר ת' ל' רק ר' שמע' אומ' יכול כשם שנתנה תורה 

  מחיצה בין קודש' קדש' לקד' קלין בזמן שהן בעלי תמימין כך נת' תו' מחי' בין קדש' קדש' לקדש' קלין בזמן שהן בעלי מומין ת'ל>136
 כצבי וכאיל מגיד הכת' שכשם של' נת' תו' מחיצה בין צבי ואייל כך לא נתנ' תו' מחי' בין קדש' קדש' לקד' קלין שהן בעלי מומין רק הדם

 לא תא' לאו אחד יש בו ואין בו שני לוין כדם מוקדשין ת'ל רק הדם לא תאכלו לאו א' ישבו אין בו שני לווין על הארץ תשפ' ולא לתוך
 ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים תשפכנו כמים ולא לתוך מים עצמן כמים מה מים מותרין בהנייא אף [דם] מותר בהנייא מה מים

מכשירין את הזרעין אף הדם מכשיר את הזרעין מה מים (מ) פטורין מלכסות אף דם פטור מלכסות 

>072 <
 לא תוכל לאכל בשע' ר' יהושע בן קר' אומ' יכולני אבל איני רשיי כיוצ' בד' א' א' ואת היבוסי יש' ירוש' לא יכלו בני יהו' יכולין היו אבל

  מני' ת' ל' תירשך אין לי אלא טהור טמא מנ' ת' לומ'>137<אין רשיין מעשר אין לי אלא טהור טמא מנ' ת'ל דגנך לקוח בכסף מעשר 
 ויצהרך ר' שמע' אמ' מכלל שנ' לא אכלתי באני ממנו ול' בע' ממ' בטמא היכן הוא מוזהר איני יודע תל' לומ' לא תוכל לא' בש' מעש' יכול
 הנותן במתנה יהא חייב ת'ל לא תוכל לאכל בש' מע' האוכל חייב ואין הנותן במ(נ)[ת]נה חייב ר' יוסי הגלי' אומ' יכול לא יהו חייבין אלא

 על טבל שלא הורם ממנו מעשר כלום מנ' הורם תרומה ממנו ולא הורם ממנו מעשר ראשון מעשר ראשון ולא הורם ממנו מעשר שיני
 מעשר שיני ואפילו מעשר עני מנ' ת' ל' לא תוכל לאכל בשע' ר' שמעו' או' לא בא הכת' אלא ליתן מחיצה בין קדשים לקדש' ותרו' ידך אלו

 הבכורים וכי מה בא הכת' ללמדנו אם לאוכל בכורים חוץ לחומה קל וחומר ממעשר ומה מעשר שמותר לזרים האוכל ממנו חוץ לחומה
 עובר בלא תעשה בכורים שאסורין לזרים האוכל מהן חוץ לחומה אינו דין שיהא עובר בל' תעש' הא לא בא הכת' ללמדך אלא לאוכל

  ללמדינו אם אוכל תודה ושלמים>138<ביכורים עד שלא קרא עליהן שעובר בלא תעש' נדבתך אמ' לו תורה ושלמים וכי מה בא הכת' 
 קל וחומ' ממע()[ש]ר מה מעשר שאין חייבין עליו משום פיגול נותר ושמא האוכל ממנו חוץ לחומה עוב' בל' תע' תודה ושלמ' שחייבין

 עליהן משום פיגול נותר וטמא האוכל מהן חוץ לחומה אינו דין שיהא עובר בל' תע' הא לא בא הכת' ללמדך לאכל תו' ושל' לפ' זריקת דם
 שעו' בל' תעש' ובכורות זה הבכור וכי מ' ב' הכ' ללמדנו לאוכל בכור חוץ לחומה קל וחו' ממעשר אם לפני זריקת דמים קל מתודה

 ושלמים מה תודה ושלמ' שמותרין לזרים האו' מהן לפ' זריק' דמ' עו' בל' תעש' בכור שאסור לזרים האו' מ' ל' זר' דמ' אין דין שיהא עובר
בל' תע' הא לא הכת' ללמדך אלא לזר שאכל בשר בכור בין לפ' זרי' דמ' בין לא' זר' דמ' שעו' בל' תע' 

>073 <
 בקרך וצאנך זו חטאת ואשם וכי מה בא הכת' ללמדך אם באוכל חטאת ואשם חוץ לחומ(ת)[ה] קל וחו' ממעשר לפ' זרי' דמ' קל וחומר

 מתודה וש' לא' זר' דמ' קל וחומ' מבכור ומה בכור שהם קדשין קלין האוכל ממ' לפ' זר' דמ' עוב' בל' תע' חטאת ואשם שהן קדש' קדש'
האוכל מהן לפנ' זריקת דמ' אינו דין שיהא עו' בל' תע' לא בא הכ' ללמדך אלא לאוכל חטאת ואשם חוץ לקלעים שעו' בל' תע' 

>074 <
<נדריך זו עולה וכי מ' ב' הכ' ללמדינו אם באוכל עולה חוץ לחו' קל וחו' ממע' לפ' זרק' דמ' קל וחו' מתדוה ושל' לאחר זרי' דמי' קל 

  וחו' מן הבכור (ל)[ח]וץ לקלעים קל וחו' מחטאת ואשם מה חטאת ואשם שמות' באכילה האו' מהן חוץ לקלעים עוב' בל' תע' עו'>139
 שאסורה באכי' האו' ממנה חוץ לקלע' עו' בל' תעש' עולה שאסורה באכילה האוכל ממנה חוץ לקלעים אינו דין שיהא עו' בל' תע' הא ל' ב'
 הכ' ללמדך אלא באוכל עולה בין לפ' זרי' דמי' בין לאחר זרי' דמים בן לפנים מן הקלעים בין חוץ לקלעים שעו' בלא תעש' כי אם לפני ייי

 אל'יך זו שילו תאכלנו במק' אש' יב' ייי אל'יך בו את' וב' וב' וע' ואמ' חביב חביב חביב קודם והלוי אש' בשע' כל מקו' שאתה סומך לוי
 הזה לומר תן לו מחלקו אין לו חלקו ת' ל' ממעשר עני אין לו מעש' עני תן לו שלמין השמר בלא תעשה פן תע(ו)[ז]ב את הלוי כל ימיך
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אפילו שמיטין ויובלות על אדמתך ולא בגולה 

>075 <
 כי ירחיב ייי אל'יך עשה מצוות האמורה בעינין שבשכרה ירחיב ייי אל'יך את גבולך כאש' דבר לך מה דבר לך אם ארץ קנזי קנזי וקדמוני
 רבי אומ' כבר אילו אמורין מה דיבר לך מפאת קדים ועד פאת ים דן אחד יהודה אחד דן אחד ואמ' אכלה בש' ר' ישמ' אומ' מגיד שבשר

  להן ר' עקיבה אומ' לא בא ה' אלא ללמדך מצוות האמורות בו ר'>140<תאוה נאסר להן ליש' במדבר ומשבאו לארץ התירו חכמ' 
 אליעזר בן יע' או' לא בא הכת' ללמדך דרך ארץ שלא יכל אדם אדם בשר אלא לתיאבון יכ()[ו]ל יקח מן הש(דה)[ק] ויאכל ת'ל וזבחת

 מבק' ומצא' הא אין אדם אוכל עד שיהו לו בקר וצאן יכול יזבח כל צאנו וכל בקרו תל' לו' מבקרך ולא כל בקרך מצאנך ולא כל צאנך
 כאש' צוי' מה קדשין בשחיטה אף חולין בשחיטה או מ' קדש' במקום אף חולין במקום ת'ל כי ירחק ממך המק' וזבחת ברחוק מקום את
 זובח ואי את זובח במקום פרט לחולין שנשח()[ט]ו בעזרה אין אלא תמימין בעלי מומין מנ' ת' ל' ושחטו פתח אהל מו' יכול אף חיה ועוף

 פתח א' מ' תל' לומ' א' או' אותו פתח א' מו' אין חייה ועוף פתח אה' מו' או' מה קדש' בזמן אף חולין בזמן ת' ל' ואכלת בשעריך ב' או' נפ'
 או מה קדשין במחיצה אף חולין במחיצה ת'ל ואכלת בשע' או מה קדש' ביום אף חולין ביום ת'ל ואכל' בשע' או מה קדשים בטהרה אף
 חולין בטה' ת'ל הטמ' והטה' יאכל' אין לי אלא טמא טהור מנ' ת' ל' והטהור יאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו מלמד ששניהם אוכלין

 מתוך קערה אחת יכל אף תרומה תהא נאכלת מתוך קערה אחת ת' ל' יחדו יאכלנו זה נא' מתוך קערה אח' ואח' תרו' נאכ' מת' קער' אח'
 יכול יהו חייבין בחזה ושוק ת'ל כצבי אוציאו מכלל חז()[ה] ושוק ול' אוציא מכלל שתי הכליות(י)ו יתרת הכבד ת' ל' כאיל או מה צבי כלי

 מותר אף זה כולו מותר ת'ל אך אך כאשר יאכל את הצ' ואת האיל ר' אליעזר הקפר ברבי או' וכי מה בא הכת' ללמדינו בין צבי לאיל
  כאש'>141<אלא הרי זה בא כמלמד ונמצא למד מה בהמה בשחיטה אף חיה בשחיטה אבל עוף אינו אלא מדברי סופרין רבי אומ' 

צויתיך מגיד שנצטווה על הוושט ועל הגרגרת ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה 

>076 <
 רק חזק לב' אכל הדם ר' יהודה או' מגיד שיש' שטופין בדם קודם למתן תו' יכל אף משקיבלו אותה בשמחה מהר סיני אמ' ר' שמע' בן

 עזיי והלא שלוש מצות עשה בתורה כיוצא בזה ללמד מה הדם שאין בכל מצוות קל ממנו הזהירך הכת' עליו שאר כל מצוות ע' א' כ' וכ' ר'
 שמ' אומ' כל מצוה שקיבלו אותה יש' בשמחה מהר סיני עושין אותה בשמחה כל מצווה של' קיב' או' יש' מהר סיני בש' אין (א)עוש' או'

 בשמ' ר' שמע' בן גמ' אומ' כל מצווה שמסרו יש' נפשן עליה בשעת השמד נוהגין אותה בפרהסייא וכל מצוה שלא מסרו יש' נפשן עליה
 בש' הש' עד אן מרופא היא בידן כי הדם הוא הנפש להגיד מה גרם לא תא' הנ' עם הבש' זה אבר מן החי והלא דין הוא מה בשר בחלב

 שמותר לבני נח אסור ליש' אבר מן החי שאסור לבני נח אינו דין שאסור ליש' יפת תאר וכל הדומין לה תוכיח שאסורה לבני נח ומותרת
  תתמה על אבר מן ה()[חי] שאפעלפי שאסור לבני נח שיהא מותר ליש' תל' לו' ול' תאכל הנ' עם הב' זה אבר מן>142<ליש' אף את אל 

 החי ר' חנניה בן גמליאל אומ' זה הדם מן החי לא תאכלו לרבות בשר בחלב והלא דין הוא מה נבלה שאין חייבין על בשולה חייבין על
 אכילתה בשר בחלב שחייבין על בישולו אינו דין שחייבין על אכיל' כילאי זרעין יוכיחו שחייבין על זריען ואין חייבין על אכילתן אף את'

 אל תתמה על בשר בחלב שאף על פי שחייבין על בישולו שלא יהו חייבין על אכילתו תל' לומ' לא תאכלנו לרבות בשר בחלב ר' אליעזר
 אומ' ומה פסח שאין חייבין על בישולו חייבין על אכילתו בשר בחלב שחייבין על בישולו אינו דין שחייבין פיטום הקטורת תוכיח שחייבי'
 על פיטומה ואי' חיי' על ריחה וא' את' אל תתמה ע' בש' בח' שאפע' שחיי' על בישולו שלא יהו חייב' על אכי' ת' ל' לא תא' לרב' בש' בח' ר'

 גמל' ברבי אומ' הרי הו' או' רק חזק לבלתי אכול הדם מה דם שאין בכל המצוות קל ממנו הזהירך הכת' עליו שאר כל המצוות על אחת
כמ' וכ' 

>077 <
 רק קדשיך אש' יה' לך ול' תש' וב' א' המק' במה הכת' מדבר אם בקדשי הארץ כבר אמור הא אין מד' אלא בקדשי חוצה לארץ תשא

 ובאת שחייב בטיפול הבאתן עד שיביאם לבית הבירה ר' יהודה או' עד באר הגולא חייב באחריותן מבאר הגולא ואילך אינו חייב
  ומעשר ת'ל נדריך קדשים שהן באין בנדר ובנדבה יצאו בכור ומעשר שאינן באין בנדר ובנדבה יכול שני>143<באחריותן יכול אף בכור 

 מוציא ()[ח]טאת ואשם ת'ל קדשיך מלחשך להביא את חטאת ואשם ולהוציא את בכור ומעש' אחר שריבה הכת' מיעט מביא אני חט'
 ואש' שאין להן פרנסה אלא במקומן ומוציא אני בכור ומעשר שיכולין להתפרנס בכל מקום ר' עקיבה אומ' בתמורת קדשין הכת' מדב'

 תש' וב' אל המק' יכל אף בכור ומעש' ת' ל' נדריך יכל יהא מעשר בהמה נוהג בשותפות ת'ל אש' יהיו לך יכול שני מוציא את האחין שקנו
בתפיסת הבית ואחר כך חלקו ת'ל אש' לך בן עזי או' יכל יהא מעשר בהמ' נוהג ביתום ת' ל' רק 

>078 <
 ועשית עלתיך הבשר והדם על ר' יהו' אומ' אם אין דם אין בשר ואם אין בשר אין דם ר' אליע' אומ' ודם זבחיך ישפך דם אפעלפי שאין
 בשר מה אני מקיים ועש' על' הבש' והדם מיקיש בשר לדם מה דם בזריקה אף בשר בזריקה יכל יהא עומד ?ב?מרוחיק וזורק ת'ל וערך

  מכלל שנ' והקטיר הכהן את ה' המזב' לרבות העצמות והגידים ו()[ה]קרנים>144<הכהן אתם עומד בקרוב וסודרן על גבי מערכה 
 והטלפים יכול אפעלפי פרשו ת'ל ועשית עלתיך הבש' והדם או ועש' על' הבש' והדם יכול יחלץ גידים ועצמות ויעלה בשר על גבי מזבח ת'ל

 את הכל הכיצד מחוברין יקרבו פרשו אפילו הן בראשי המז' יורידן מנ' לכל קדשין שטעונין מתן יסוד ושפיכה אחת על גבי מזבח תל'
 ועשית מנ' למעשר ופסח שאם נתנן במתנה אחת כיפר ת'ל ועשית על' למע' ופסח שלא ינתנו במ(נ)[ת]נה אחת ת' ל' ודם זבחיך ישפך ר'

 ישמעאל או' בתמורת קדשין הכת' מדבר תש' ובא' א()[ל] המקו'ם הרי הו' בא למקום מה יעשה לו ת'ל ועשית על' הב' וה' מה עלה טעונה
 הפשט וני(נ)[ת]וח וכליל לאישים אף תמורתה כיוצ' בה מה עלה טעונה מתן יסוד ושפיכה אחת על גבי מזב' אף תמורתה כיו' בה מה עלה

 פקעו אברין מעל גבי המזבח מ?ח?זיר(י)ן למערכה אף תמורתה כיו' בה כל הקדשין אינן מותרין בבשר אלא לאחר זריקת(ן)[ד]מ' אף תמו'
כיו' בהן 

>079 <
  שמר ושמעת אם שמעת מעט סופך לשמוע הרבי אם שמרת מעט סופך לשמור הרבי אם שמרת מה ששמעת סופך לש()[מ]ר מה>145<

 שלא שמעת שמור מה בידך וסופך ללמוד לעתיד ד' א' זכה אדם לתלמוד תורה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סופ כל הדורות שמור
 ושמ' כל שאינו בכלל משנה אינו בכלל מעשה את הדברים הא' אש' אנ' מצ' שתהא מצוה קלה חביבה עליך כמצוה חמורה כי תעש' הטוב
 והישר בעי' שמים והיש' בעיני אדם דב' ר' עקיבה ר' ישמ' אמ' הטו' והישר בעיני שמים והטוב בעיני אדם וכ' הו' או' ומצ' חן וש' טו' בעי'

אל'ים ואדם 

>080<
 כי יכרית ייי אל'יך את הג' עשה מצוה אחת האמור בעינין שבשכרה יכרית ייי אל'יך את כל הגו' אש' אתה בא שמה לרשתה או' מפ' בשכר

  שתבוא תירש וירש' או' ויש' בארצם מכלל שנ' וירשתם ויש' בערי' ובבת' יכול את רשיי להוסיף על הבינין ת'ל וירש' או' ויש' באר'>146<
 כל מקום שאתה רוצה בונה וירש' או' ויש' מעשה בר' יהודה בן בתירה ור' מתיה בן חרש ור' חנניה בן אחי ר' יהושע ור' יונתן שהיו יוצאין

 חוץ לארץ ותבעו והגיעו לפטלום וזכרו את ארץ יש' וזקפו את עיניהן וזלגו דמעותיהן וקרעו את בגדיהן וקראו את המקרא הזה וירשתה
 וישב' בה ושמרת לעשות את אמרו ישיבת ארץ יש' שקולה כנגד כל המצוות שבתורה מעשה בר' אלעזר בן שמ(ע)[ו]ע ור' יוחנן הסנדלר

 שהיו הולכין לנציבין אצל ר' יהודה בן בתירה ללמוד ממנו תורה והגיעו לציירן וחמדו לארץ יש' וזקפו את עיניהן וזלגו דמעותיהן וקרעו
 את בגדיהן וקראו את המקו' הזה וירש' או' ויש' בה ושמרת לעש' את החק' הא' ואת המש' אמרו ישיבת ארץ יש' ששקולה כנגד כל

16



© – התקנת המילון ההיסטורי ללשון העברית – האקדמיה ללשון העברית 2, 32– כ"י וטיקן ספרי דברים 

המצות שבתורה חזרו ובאו להן לארץ יש' 

>081 <
<השמר בלא תעשה פן בלא תעשה פן תינקש אחריהן פן תימשך אחריהן או שמא תדמה להן שמא תעשה כמעשי' ויהיו לך למוקש אחרי 

  השמדם מפניך מפני מה אני משמידן מפניך שלא תעשה כמעשיהן ויבואו אחרין וישמידו מפניך ופן תדרש לאלהיהן לא' שמא>147
 תאמר הואיל והן יוצאין בא?ב?יטגא אף אני אוציא באביטגא הואיל והן יוצאין בארגמן אף אני אצא בארגמן הואיל והו' יוצ' בתולסין

 אף אני אצא בתולסין ואעשה כן גם אני יש כן לעבדה וישכן למתעביד מיכן אמרו בדבר שמקריבין אותו למזבח אם מקריבין אתו לעבו'
 זרה חייב דבר שמקריבין אתו לעבו' זר' אם הקריבו למזבח (ב)[פ]טור דבר שאין מקרי' אתו למזב' והקריבו לעב' זר' אם מקר' כיו' בו

 חייב אם לאו פטור יכול יהו מקריבין חטא' ואש' תל' לו' כי כל תועבת ייי אש' שנא דבר הסנוי ומתועב למקום ד'א לא נתכוונו להקריב
 אלא ממה שהמקום שונא כי גם את בני' ואת בני' אין לי אלא בני' ובנת' אבות ואימהות מנ' תל' לומ' בניהם גם בניהם בנתיהם גם

בנתיהם אמ' ר' עקי' אני ראיתי גוי אח' שכפתו לאביו והניחו לפני כלבו ואכלו 

>082 <
  את כל הדבר א' א' מצ' את' שתהא מצוה קלה חביבה עליך כמצוה חמורה אותו תשמ' לעש' ר' אליע' בן יעקב אמ' לתן לא תעשה>148<

 על כל עשה האמור בפרשה לא תסף עליו ול' תגרע ממ' מיכן אמרו הניתנין [ב]מתנה אחת שנתערבו בניתנין במתנה אחת ינתנו במתנה
 אחת ד' א' לא (ס)[ת]סף עליו מנין שאין מוסיפין על הלולב ועל הציצית ת'ל לא תס' על' מנ' שאין פוחתין מהן ת'ל ול' תגרע ממנו מני'

שאם פתח לברך ברכת כהנים לא יאמ?ר? הואיל ופתחתי לברך אומר ייי אלהי אבת' יוסף עליכם ת'ל דבר אפילו דבר לא תסף עליו 

>083 <
 כי יקום בק' נב' מה משה בכה אמר אף נביאים בכה אמר מה משה אמר מקצת וקיים מקצת אף נביאים אמרו מקצת וקיימו מקצת מה

 >149<משה אמ' כלל ופרט אף נביאים אומר' כלל ופרט או מה משה זקן ו(כ)[ב]ן פ' ובן עמרם יכול אף הנביאים כין ת'ל נביא מכל מקום 
 או חולם חלם מכלל שנ' למשה פה אל פ' אד' בו יכול אף נביא כן תל' לומ' או חולם חלום בקרבך לרבות את האשה ונתן אליך אות

בשמים כע' הא' והיו לאותות ולמועד' מופת בארץ כ' ה' א' אם יהיה טל על הגזה לבדה וע' כ' ה' חרב וגו' ויעש ייי כן בלילה 

>084 <
 ובא האות והמופת א' ר' יוסי הגל' ראה עד היכן הכ' סוף עובדי עבו' זרה ונתן להן ממשלה אפילו חמה ולבנה כוכבים ומזלות אל תשמע
 להן מפני מה כי מנסה אמ' ר' עקי' חס ושלום שמעמיד המקום חמה ולבנה כוכ?ב'? ומזלות לעו' עבו' זרה הא אינו מדבר אלא במי שהיו

  כחנניה בן עזור לא תשמ' אל דב' הנ' הה' ולא החוזר בו או אל חו' הח' הה' ולא>150<נביאי אמת מתחילה וחזרו להיות נביאי השקר 
החשוד למפריע כי מנסה וגו' 

>085 <
 אחרי ייי אל'יכם תל' זה ענן ואתו תיראו שיהא מוראו עליכם ואת מצוותיו תש' מצוות עשה ובק' תש' ליתן לא תעשה בקול נביאיו תעב'

בתו' עיבדו במקדשו ובו תדבקון הפרישו מעבו' זרה ודבקו במקום 

>086 <
 והנביא ההוא ולא אנוס או חול' הח' ההוא ולא מוט()[ע]ה יומת כי דבר סר' ע' ייי אל'יכם וד' ק' ו' מ' המזייף דב' חבירו חייב מיתה

  מצ' אפי' אין לו עליך אלא שהוציאך מארץ מצ' די ויפדך מבית עבדים>151<המזייף דבריו שלמקום ע' א' כ' ו' המוציא אתכם מא' 
 אפילו אין לו עליך אלא שהוצי' שפדאך מבית עב' די להדיחך מן הדרך נא' כן הדחה ונ' להלן הדחה מה הדחה הא' לה' בסקילה אף הדחה

 הא' כן בסקילה ר' שמ' או' אין מיתתו שלזה אלא בחניקה ד' א' להדיחך מן הדרך זו מצוות עשה אש' צוך ייי אל'יך זו מצות לא תעש'
ללכת בה לא האומר מקצת ומשייר מקצת ובע' ה' מק' בע' עושה הרעות מיש' 

>087 <
 כי יסיתך אחיך בן אמך אין הסתה אלא עיניין טעות שנ' הסתה אתו איזבל אשתו אחרין אומ' אין הסתה אלא גירוי שנ' ועתה שמע נא

 אדו' המל' את דב' עב' אם ייי הסיתך כי ירח מנחה וגו' מכלל שנ' לא יומתו אבות על בנ' למדנו שאין מעידין זה לזה יכול כשם שאין
 מעידין זה את זה אחיך זה אחיך מאביך בן אמך זה בן אמ()[ך] או בנך בנך מכל מקום או בתך מכל מקום או אשת זו ארוסה חיקך זו

 נשואה או רעך זה הגר אש' כנפשך זה אביך בסתר מלמד שאין אומ' דבריהן אלא בסתר כ' ה' א' בנ(ס)[ש]ף בערב יום וג' אבל דברי תורה
  נלכה ונע' ר' י()[וס]י הגלי' או' הרי זה דבר גניי>152<אין נאמרין אלא בפרהסיא כ' ה' א' חכמות בחוץ תרנה וגו' בראש הומיות תק' וגו' 

ליש' שאומות העו' אין מניחין מה שמסרו להן אבותיהן ויש' מניחין מ' שמסרו להן אבותי' והולכין ועוב()[ד]ין עב' ז(ה)[ר]ה 

>088 <
 מאל'י העמ' אש' סב' הקר' אל' מהקרובין את יודיע (א) מהן רחוקין מקצ' הא' וע' קצ' הא' אילו חמה ולבנה שמהלכין מסוף ()[ה]עול' וע'

סופו 

>089 <
 לא תאבה לו מכלל שנ' ואהבת לרעך כמוך יכל אתה אוהב לזה ת'ל לא תאבה לו ולא תשמע אליו מכלל שנ' עזוב תעזב עמו יכול אתה עוזב

 עם זה ת'ל ול' תשמ' אליו ול' תחוס עי' עליו מכל שנ' לא תעמד על דם רעך יכול אי אתה רשיי לעמוד על דמו של זר שנ' לא תח' עי' על'
 ולא תחמול לא תלמד עליו זכות ולא תכסה עליו אם אתה יודע לו חובה אי את' רשיי לשתוק מנין ליוצא מבית דין חייב אין מחזירין אתו

 לזכות ת'ל כי הרוג יצא זכיי מנין שמחזי' אותו ל(ז)[ח]ובה ת'ל תהרגנו ידך תהיה בו מצוה ביד הניסות להמיתו מני' לא מת ביד הנסה
ימות ביד כל אדם ת'ל ויד כל העם באחרונה 

>090<
  וסקלתו באבנים יכל באבנים מ?ה?כות ת'ל באבן אי באבן יכל באבן אחת ת'ל באבנים אמור מעתה לא מת בראשונה ימות>153<

 בשנייה כי בקש להדיחך נא' כן הדחה ונ' להלן הדחה מה הד' האמ' כן בסקי' אף הדח' הא' לה' בסקי' מעל ייי אל'יך המוצי' אפילו אין לו
עליך אלא שהוציאך מארץ מצ' מבית עבד' די 

>091 <
 וכל יש' ישמ' ויראו(ן) משמרין אותו עד הרגל וממתין אותו ברגל שנ' וכל העם יש' ויראו דב' ר' עקי' ר' יהו' או' אין מענין בבית דין אין לי

 אלא זה בלבד מני' לא[ו]מר אעבוד אלך אעבוד נלך ונעבוד אלך אזבח נלך ונזבח אקטר אלך ואקטר נלך ונקטר אנסך אלך ואנסך נלך
 וננסך אשתחוה אלך ואשתחוה נלך ונשתחוה ת' ל' לא תוסיפו לעשות לא כדבר ולא כרע ולא כזה יכול אף המגפיף והמנשק והמרביץ

והמרחיץ והסך והמלביש והמנעיל והמעטיף ת'ל הזה זה בסקילה ואין כל אילו בסקילה 
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>092 <
 כי תשמע ולא החוזר והמצתת ודרשת מן התורה וחקרת מן מן העדים ושאלת מן התלמידין הוידטוש ת'ל ודרשת וחקרת ושאלת היטיב

  באחת עריך עיר אחת עושין עיר הנדחת ואין עוש' ג' עיירות נדחות יכול אף לא שתים ת' ל' באחת עריך אשר ייי אל'יך נתן לך בכל>154<
מקום לשבת שם לאמ' פר()[ט] לירוש' שלא ניתנה לבית דירה 

>093 <
 יצאו אנשים ולא נשים אנשים ולא קטנים אנשים אין פחות משנים בני בליעל בני עוול בני אדם שפרקו עולו של מקום מקרבך ולא מן

 הספר וידיחו את ישבי עירם ולא יש' עיר אחרת לאמר בהתראה נלכה ונע' אל'ים אחרים אש' לא ידעת' ודרשת וחק' ושא' הי' מכלל שנ'
 והוגד לך ושמ' ודרש' היטיב היטיב היטיב לגזירה שווה מלמד שבודקין אותן בשבע חקירות בדיקות מני' ת'ל והנה אמת נכ' הדב' אם

 סופינו לרבות בדיקות מה ת'ל ח()[ק]ירות אמר אחד איני יודע עידותו בטילה בדיקות אמר א' איני יודע ואפילו שנ' אומ' אין אנו יודעין
 עידותן קי(מ)[י]מת א' חקירות וא' בדיקות בזמן שמכחישות זו את זו עדותן בטילה והנה אמת נכו' הד' וגו' לרבות גרים ועבדים

משוחררין 

>094 <
  הכה תכה מנ' לא יכול להמיתו במיתה האמורה בו המיתו באחת מכל מיתות האמורות בין קלות בין חמורות ת'ל הכה תכה מנ'>155<

 לא יצא ידך ויצא ידו ת' ל' הכה תכה את יש' הע' הה' ולא ישבי עיר אחרת מיכן אמ' מקימין הן את הטפלין אבה חנן או' לא יומתו אבות
 על בנים בעיר הנדחת הכת' מדבר הכה תכה א' יש' הע' ה' ול' יש' עיר אחרת מיכן אמ' החמרת והגמלת העוברות ממקום למקום הרי אלו

 מצילין אותה לפי חרב לתוך פיה שלחרב שלא תנוולים החרם אתה פרט לניכסי צדיקים לה את כל אשר בה לרבות נכסי צדיקים מיכן
  אובדין ושבחוצה לה פולטין ושלרשעים בין מתוכה ובין מבחוצה לה אובדין ואת בהמתה ולא בהמת>156<אמרו נכסי צדיקים שבתוכה 

הקדש 

>095 <
 ואת כל שללה לרבות נכסי רשעים שבחוצה לה אל תוך רחבה אין לה רחוב עושין לה רחוב היה רחוב חוצה()[ל]ה מני' שכונסין אותו
 לתוכה ת'ל רחבה ושרפת באש את ה' וא' כ' ש' ולא שלל שמים מיכן אמ' אילנות המחוברין מותרין והתלושין אסורין בורות שיחין

 ומערות וכיתבי הקודש מות' שנ' שללה ולא שלל שמים ד' א' שללה ולא שלל שמ' מיכן אמרו הקדשות שבתוכה ייפדו תרומות ירקבו
 מעשר שני וכתבי הקודש יגניזו כליל לייי אל'יך כע' האמ' וישבע יהושע ארור האיש לפני ייי וגו' את יריחו וכי אין אנו יודעין שיריחו שמה
 אלא שלא יבנו אותה ויקראו שמה עיר אחרת ושלא יבנו עיר אחרת ויקראו שמה יריחו בבכורו ייסדנה יכול שוגג ת' ל' כדבר ייי אשר דבר

ביד עבדו יהושע בן נון אמור מעתה מזיד היה 

>096 <
  ולא ידבק בידך מ' מ' ה' מיכן אמ' נטל מ()[ק]יל או מזלג או כרכר או שרבי()[ט] כולן אסורין בהנייה נתערבו בא()[ח]רין כולן>157<

 אסורין בהנייה מה יעשה להן יוליך הנאן לים המלח כללו של(ל)[ד]בר כל הנהנה מעבוד' זרה יוליך הנאו לים המלח למען ישוב ייי מחרון
אפו כל זמן ש(ב)[ע]בו' זרה בעו' חרון אף בעו' נסתלקה עבו' זרה מן העו' נסתלק חרון אף מן העו' ונתן לך רחמים ורחמך לך רחמים (ל)

 [ו]לא לאחרים רחמים מיכן ר' גמל' ברבי אומ' כל זמן שאתה מרחם על הבריות מרחמין עליך מן השמים אין את מרחם על הברי' אין מר'
 על' מן הש' והרבך כמה שנ' והרבתי את זרעך ככוכבי הש' כאש' נשבע לאב' הכל בזכות אבותיך כי תש' בק' ייי אל'יך מיכן אמ' התחיל

 אדם לשמוע בקימעה סופו לשמוע משמיעין אתו הרבי לשמר ולעשות א' כ' מצוו' אש' אנ' מצ' היום שתהא מצווה קלה חביבה עליך
 כמצוה חמורה לעשות הישר בע' ייי אל'יך זו שאמר ר' ישמעאל הישר בעיני שמים בנים אתם לייי אל'יכם ר' יהודה אומ' אם נוהגין אותם

<מנהג בנים הרי אתם בנים ואם לאו אי אתם בנים ר' מאיר אומ' בין כך ובין כך בנים אתם לייי אל'יכם וכ' ה' א' והיה מס' בני יש' וגו' 
  לא ת()[ת]גד' לא תיעשו אגודות אלא היו כולם אגודה אחת כ' ה' א' הבונה בש' מעלותיו ד' א' לא תתגדדו פ' לא תתעדדו כדרך>158

 שאחרין מתעדדין שנ' ויתגודדו ?כ?מש' ולא תשימו קרחה יכול לא יהו חייבין אלא על בין העיניים בלבד מני' לרבות כל הראש ת' ל'
 בראשם לרבות כל הראש יכול הכהנים שריבה בהן הכת' מצוות יתירות חייבין על כל קרחה וקרחה וחייבין על הראש כבין העיניים אבל
 יש' שלא ריבה ב' הכ' מצו' יתירות לא יהו חייבין אלא אחת ולא יהו חייבין אלא על בין העינים בלבד ת'ל קרחה קרחה לגזי' שו' מה קר'
 הא' בכה' חייבין על כל קר' וקר' וחיי' על הראש כבין העינ' אף קרחה הא' ביש' חיי' על כ' קר' וקר' וחיי' על הרא' כב' העי' מה קר' האמ'

ביש' אין חיי(ן)['] אלא על המת אף קר' הא' בכה' אין חיי' אלא על המת 

>097 <
 כי עם קדוש א' לייי אל'יך קדושת עצמך כי עם קדוש את' לייי אל'יך קדושה שהיא עליך היא גרמה לך ד' א' לא תגרום לעם אחר להיות

 קדוש כיוצא בך כי בך בחר ייי כי ()[י]עקב בחר לו יה להיות לו לעם סגולה ויש' לסגולתו ובו תדבון אף על פי שמביא עליך ייסורין ובו
  מלמד שכל אחד>159<תדב' וכן הוא או' והם תכו לרגליך אפעלפי שהן לוקין מתורתך אין זזין ובך בחר ייי אל'יך לה' ל' ל' סג' מ' ה' 

 ואחד [חשוב] לפנ' הקב'ה מכל אומות העו' יכול אף מאבות הראשונים ת'ל מכל העמים אש' על פנ' הא' אמור מעתה משלפניו ומשלאחריו
ולא מאבות הראשנים 

>098 <
 כל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסות ומעלת גרה עד שיהו בה ג' סימנין הללו אינה מותרת באכילה אבה חנן משום ר' אליעזר

 אומ' השסועה מין חיה א' ר' יוש[י]ה כל מקום ציפור בטהורה הכת' מדבר א' ()[ר'] יצחק עוף טהור נקרא עוף וניקרא ציפור והטמא לא
 נקרא אלא עוף בלבד והראה זו דיה וכולן מין דיה איסי בן יהודה אומ' יש לו מאה מיני עופות במז(ב)[ר]ח וגו' איה דיה והדאה ו()[ה]ראה

למה נשנו במשנה תורה ?בב?המה ובעוף מני הדיה 

>099 <
  ממנה שעובר בלא תעש' ת'ל לא תאכל כל תועבה אחרין אומ'>160<לא תאכל כל תועבה ר' אליעזר או' מני' לצורם אוזן הבכור ואוכל 

 בפסולין המוקדשין הכת' מד' נא' כאן תועבה ונ' (להלן) [ל' תזבח] לייי א' שור ושה מה תוע' האמ' להל' בפסו' המו' הכ' מד' אף תו' האמ'
כן בפסו' המו' הכת' מד' 

>100<
 זאת הב' אש' תאכ' וגו' אייל וצבי וגו' מלמד שחיה בכלל בהמה מנ' שאף בהמה בכלל חיה ת'ל זאת החיה וגו' מלמד שחייה קרויה בהמה
 ובהמה קרויה חייה ומל' שבהמה טמאה מרובה מבהמה טהורה בכל מקום הכת' מדב' פורט את המועט ת'ל זאת הבהמ' אש' תאכל' וגו'

איל וצבי ויחמור וגו' ותאו ר' יוסי או' תאו זה שור הבר 

>101 <
 ד' אחר כל בהמה מפ' פר' לפי שמצינו שרבה טרפה כעין טרפות אף אני ארבה את הפסול כעין פסולין ואי זה זה זה החורש בשור
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 ובמוקדשין ת' ל' שור שה כש' ושה עז' תאכלו מרבה אני את אילו ועדאן לא ארבה את הרובע ואת הנרבע מוקצה ונעבד ואתנן ומחיר
  אני אלו ועדן לא ארבה את שנעב()[ד]ה בו עב(וד)[יר]ה על פי עד או על פי>161<וכלאים וטרפה ויצא דופן ת'ל שור שה כש' וגו' מרבה 

 הבעלים ת'ל שור שה כש' מר' אני את אילו ועדן לא ארבה את ש()[נע]ברה בו עבירה על פי שני עדים ועדן לא נגמר דינו ת'ל שור שה כש'
 תאכ' מרבה אני את שגדלו בטהרה ועד אן לא ארבה את ולד טרפה שינקה מן הכשרה ת' ל' בבהמה מרבה אני את ולד טרפה שנקה מן
 הכשירה ועד אן לא ארבה את ולד טר' שינק' מבהמה טהורה עם הטמאה ת'ל בבהמה כל הבהמה בבהמה תאכלו לרבות שילייה יכול

 אפילו יצת מקצתה ת'ל אותה אותה תאכלו אותה באכי()[ל]ה ואין בהמה טמאה באכילה אין לי אלא בעשה מנ' אף בלא תע' ת'ל הגמל
 והארנבת והשפן והחזיר מבש' לא תאכלו אין לי אלא אילו בלבד שאר בהמה מני' דין הוא ומה אילו שיש בהן סימני טהרה הרי הן בלא

 תעש' שאר בהמה טמאה שאין בהן סימני טהרה אינו דין שיהו בלא תע' על אכילתן נמצאו הגמל וה(ר)[א]רנבת והש' והחזיר מן הכת'
ושאר בה' טמ' מקל וחו' נמצ' מצות עשה שלהן מן הכת' ומצות לא תעש' מקל וחו' 

>102 <
אך את זה לא תא' וגו' השסועה א' ר' עקי' וכי משה קניגי היה או בלסטירי היה אלא מיכן תשובה לאומרין אין תורה מן השמים 

>103<
  וגו' יכול כשם ששחוטה אסורה כך משולתחת תהא אסורה ת'ל כל>162<כל צפור טהורה תאכלו מכלל שנ' וצוה הכהן ולקח למטהר 

 צפר טהו' תא' או כשם שמשולחת מותרת כך שחוט' תהא מותרת ת'ל וזה אש' לא תא' מהם הנשר והפרס והע' ר' עקי' או' נא' כן נשר ונ'
 להלן נשר מה נ()[ש]ר האמור לה' עשה כל הא' בנשר בל תאכיל ובל תאכל אף נשר האמ' כן נעשה כל האמ' עם הנשר באל תאכיל ובל

 תאכל ר' שמ' אומ' נא' כן איה ונ' לה' איה מה איה הא' כן עשה את הראה מין איה אף האמו' להלן נעש' את הראה מין איה עורב זה עורב
 הגדול ואת כל עורב להביא את העורב העמקי ועורב הבא בראש יונים ל(י)מינו להביא את הזר(י)[ז]יר כשהוא אומ' למינהו להביא את בן
 חוריה ואת בת היענה וגו' ואת הכוס וגו' והקאת וא' הרחם וא' השל' והחסידה וגו' מלמד שעוף טהור מרובה מעוף טמא בכל מק' הכת'

 מדבר פורט את המועט סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה סימני העוף לא נאמרו אמרו חכמ' כל עוף דורס טמא שנ' נשר מה נשר
 מפורש אין לו זפק ואין לו אצבע יתירה ואין קורק[בנו] (בנו) ניקלף ודורס ואוכל טמא כך כל שכיוצא בו אסור כל שאין כיוצא בו מותר כל

  לכם מצוות לא תעשה ר' שמ' או' כל עוף טהור תא' אילו חגבין טהו' כל שרץ>163<עוף טה' תא' מצות עשה כל שרץ העוף טמא הוא 
העוף טמא הו' ל' ל' יאכלו אילו חגב' טמא' 

>104 <
 לא תאכלו כ' נ' לגר אש' אין לי אלא נבלה טרפה מנ' ת'ל נבלה כל נבלה לגר אש' בש' מלמד שניתנה במתנה לגר תושב מנ' אף לנכרי ת'ל
 לנכרי מנ' שמוכרה לגר תושב ת'ל או מכור מנ' אף לנכרי ת' ל' לנכרי כשתימצי או' מוכרה ונותנה במתנה לנכרי ולגר תושב ר' יהו' אומ'
 דברים ככתבן דבר' המותרין ואחרין נהגו בהן איסור אי את רשיי לנהוג היתר בפניהן כי עם קדוש אתה לייי אל'יך קדש את עצמך לא

 תבשל גדי בחלב אמו למ' נא' ג' פע' כנגד ג' כריתות שכרת הקב'ה עם יש' א' בחורב וא(ת)[ח]ת בערבות מואב ואחת בהר גריזים ובהר עיבל
 ר' עקי' או' חיה ועוף אינן מן התורה שנ' לא תבשל גדי בחלב אמ' ג' פע' פרט לחיה ועוף ובהמה טמאה ר' יוס' הגל' או' נא' לא תאכ' כל

נבלה יצא עוף שאין לו חלב אם 

>105 <
  עשר תעשר מלמד שאין מע(ר)[ש]רין משנה לחברתה אין לי אלא מעשר שני שבו דיבר הכת' מנ' לרבות שאר מעשרות ת' ל' עשר>164<

 תעש' מנ' למעשר בהמה שאין מעשרין אתו משנה לחברתה ת'ל עש' תע' שנה שנה ר' שמע' בן יהוד' או' מש' ר' שמ' מנ' למעשר בהמה שהו
 בעמוד ועשר ת'ל עשר תע' יכול ()[ד]בר שגידוליו מן הארץ כגון סט?ו?ס וקוצא יהא חייב במעש' ת'ל עשר תע' ואכ' יכול אף דבש וחלב ת'ל
 היצא הש' שנ' שנ' אמור מעתה דבר היוצא מרשות שדה מכלל שנ' ואכלת לפני ייי אל'יך במק' אש' יבחר יכול אין לי חייב במעשרות אלא

 דגן תירוש ויצהר מני' לרבות שאר פירות ת'ל תבואת זר' יאמר זה שאילו כין הייתי אומר מה תבואה מיוחדת שמכניסה לקיום ודרכה
  איני מרבה אלא את כיוצא בה את מה אני מרבה את האורז והדוחן והפרגין והשומשמין מנ' לרב'>165<להאכל כמות שהיא אף אני 

 שאר קיטניות ת'ל עש' תעש' מרבה אני את הקטניות שדרכן להיאכל כמות שהן ועדאן לא ארבה את התורמוס ואת החרדל שאין דרכן
 כמות שהן ת'ל עש' תע' יכול אפ על פי שלא השרישו ת'ל ואכלת מנ' לרבות ירקות למעשרות ת'ל כל מעש' האר' זרע הא' לרבות שום

 שחלים וגרגיר יכל שני מרבה לפת וצנונות וזרעוני גינה שאין נאכלין ת'ל מז' האר' ול' כל זרע הארץ מפרי העץ לרבות פירות אילן יכל שני
 מר' חרובי שיטה וחרובי צלמונה וחרובי גירודא שאין נאכלין ת' ל' מפרי העץ ולא כל פרי העץ מנ' שאדם מעשר את שאוכל ת'ל עש' תעש'

 יכל אפעלפי שלא נגמרה מלאכתו בשדה ת'ל כדגן מן הגרן והרי הו' בשדה ת'ל עשר תע' מנ' שזורע ת'ל היצא הש' מנ' שכונס ת'ל תבואת
 זר' אמרו חרבו חניות בני חנן שלוש שנים קודם לארץ יש' שהיו מוציאין פירותיהן מידי מעשרות שהיו דורשין לומר עשר תעש' ואכלת

ולא מוכר תבואת זרעך 

>106 <
  ואכלת לפני ייי אל'יך במ' אש' יב' ר' יוסי אמ' ג' דברים משם ג' זקנים ר' עקי' אמ' יכול יהא אדם מעלה בכורות מחוצה לארץ>166<

 לארץ ת'ל ואכלת לפני ייי אל'יך במ' אש' יב' ממקום שאת מביא מעשר דגן אתה מביא בכו(כ)[ר]ות מחוצה לארץ שאי את מביא מעש' דגן
 אין את מביא בכורות שמעון בן זומא אומ' יכל כשם שנתנה תור' מחיצה בין קדשין לקקלין כך נתנה תו' מחי' בין בכור למעש' שני דין הו'

 בכור טעון הבאת מקום ומעש' שיני טע' הב' מק' מה בכור אין נאכל אלא לפנים מן החומה אף מעש' שני לא יהא נאכל אלא לפנים מ()[ן]
 החומה מה לבכור מיעט מקום אכילתו שכין מיעט זמן אכילתו תומ' במע' שני שריבה זמן אכילתו תומר במע' שני שריבה זמן אכילתו

 הואיל וריבה זמן אכילתו ירבה מקום אכי' ת' ל' ואכלת לפני ייי אל'יך במק' אש' יב' מ' בכ' אין נא' אלא לפנים מן החומה אף מעש' שני
 לא יהא נאכל אלא לפ' ()[מ]ן החומה ר' ישמ' א' יכל יהא אדם מעלה מעשר שני לירוש' בזמן הזה ואוכלו דין הוא בכור טע' הב' מקום
 ומעש' שני טע' הב' מק' מה בכור אין נאכל אלא בפני הבית אף מעש' שני לא יהא נאכל אלא בפני הבית לא אם בבכור שיש ממנו דמין

 ואימורין למזבח תו' במע' שני שא' מ' דמ' ואימו' למזבח ביכורים יוכיחו שאין מהן דמ' ואימו' למזבח ואין נאכלין אלא בפני הבית לא
  אש' יב' מיקיש בכור>167<אם אמ' בביכו' שטעונין הנח לפני המזבח תו' במע' שני שאין ט' הנח לפ' המזבח ת'ל ואכלת ל' ייי אל'יך במ' 

 למעש' שני מ' בכור אין נאכל אלא בפנ' הב' אף מע' שני לא יהא נא' אלא בפני הבית אחרין אומ' יכול בכור שעיברה זמנו משנה לחברתה
 יהא פסול כפסולי המוקדשין ת'ל ואכ' לפ' ייי אל'יך אם ללמד על הבכור שנאכל לפנים מן החומה אין צ' שה' כ' נ' ל' ייי אל'יך תאכלנו לא
 תוכל לאכל בש' אם כן למ' נא' ואכל' לפ' ייי אל'יך מקיש בכור למע' שני מה מעש' ש' נאכל משנה לחברתה אף בכור נא' משנ' לחבר' למען

תל' ליר' את ייי אל'יך מגיד שהמעשר מביא את האדם לידי תלמוד תו' כל הימים בין בארץ בין בחוצה לארץ 

>107 <
 כי ירבה ממך הדרך יכול ברוחק זמן הכת' מד' ת'ל כי יר(בה)[חק] ממך המ' ברחוק הכת' מד' ולא ברחוק זמן אין לי אלא בזמן שהו

 מרובה מנ' אפילו למועט ת'ל כי לא תוכל שאתו אין לי אלא עני עשיר מנ' תל' לומ' כי יברכך ייי אל'יך ונתת הכסף מלמד שאין מתחלל
 אלא על הכסף מנ' לעשות שאר מטביע ככסף דין הוא הואיל והקדש מתחלל ומעשר שני מתחלל מה הקדש עשה בו שאר מטביע ככסף אף

 מעשר שני עשה בו שאר מטבע בכסף מה להקדש עשה בו שאר מטבע ?ב?כסף שהרי עשה בו שאר מטלטלין ככסף שנ' ונתת הכסף דבר
  צורה בידך פרט לשיצא חוץ מרשותך>168<שדרכו ליצרר דב' ר' ישמעאל ר' עקי' אמ' דבר שיש עליו צורה פרט לסימון שאין עליו 

 והלכת אל המק' א' יב' ייי אל'יך זו שילו ובית העולמים ונתת הכסף ב' א' תאוה נ' ר' יהו' א' שלשה כספים נאמרו בעינין א(מ')['] למעשר
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 שיני וא' ללקוח בכסף מעשר יכול הלוקח בכסף מעשר שניטמא טעון פידיון דין הוא ומה מעשר שני עצמו שנטמא הרי הו נפדה הלקוח
 בכסף מע' שנטמא אינו דין שיפדה ת'ל כסף כסף ראשון ולא כסף שני אין לי אלא טהור טמא מנ' ת'ל כסף כסף ראשון ול' כסף שני בכל
 אש' תאוה נפשך יכול בעבדים ושפחות וקרקעות ת'ל בבקר ובצאן אין לי אלא אכילה שתייה מניין ת'ל ביין ובשכר אין לי אלא אכילה

 ושתייה מני' אף משביחו אכילה ושתייה כגון הקושט והחימום וראשי בשמים והתיאה והחילתית והפילפלין וחלות הר[י]ע ת'ל ובכל אש'
 תשא' נפשך יכ' אף מים ומלח ת'ל בבקר ובצאן וביין ובש' מה אילו מיוחדין שהן פרי מן הפרי וגידולן מן הארץ אף אין לי אלא דבר שהוא

 פרי מן הפרי וגי' מן הארץ בן בג בג או' בבקר ולקחת פרה על ידי עורה בצאן ולקחת רחל על ידי גזתה ביין ולקחת חבית על ידי קנקנה
  מה שמחה הא' לה' שלמים אף>169<ובשכר ולק' תמד משתחמיץ יכול יקח בהמה למשתה בנו הרי את דן נא' כן שמחה ונ' לה' שמחה 

 שמ' האמ' כן של' או מה שמ' הא' לה' עו' וש' אף שמ' הא' כן עו' ושל' ת'ל ואכלת ושמחת שמחה שיש עמה אכילה יצאו עולות שאין עמם
אכילה 

>108 <
 והלוי אש' בש' כל מקום שאת סומך לוי הז' לומ' תן לו מחלקו אין לו חלקו תן לו מע' עני אין לו מעשר עני תן לו שלמים אין לו שלמ'

פרנסהו מן הצדקה כי לו חלק ונחלה עמך להגיד מה גרם 

>109 <
 מקצה יכול בחג ת'ל כי תכלה לעש' או כי תכל' לע' יכל בחנוכה ת'ל קץ והלא נא' קץ מ' קץ הא' לה(ן)[ל'] רגל אף קץ האמ' כן רגל או מה
 קץ האמ' להל' חג הסוכות אף קץ האמ' כן חג הסוכות ת'ל כי תכלה לע' רגל שהמעשרות כלין בו הוי אומ' זה הפסח מיכן אמ' ערב יום

 טוב האחרון שלפסח שלרבי(ב)[ע]ית ושלשביעית היה ביעור ברביעית מפני מעש' עני שבשלישית בשביעית מפני מעשר עני שבששית יכול
  שנה שחייבת במעשר יצת שנת שביעית שאין חייבין במע' יכול יהו שני מעשר'>170<אף שנת שביעית תהא חייבת במע' ת'ל שנת המע' 

 נוהגין בה ת'ל שנת המע' מעש' א' נוהג בה ואין שני מעש' נוהג' בה אין לי אלא מעש' עני שבו דיבר הכת' מני' לרבות שאר מעשרות ת' ל'
 מעש' תבו' ריבה תוציא את כל מע' תבו' בש' הה' מלמד שמוציאין אותו ממקום טומאה למקום טהרה יכול אף שלשאר שנים יהו

 מוציאין אתו ממקום טומאה למקום טה' ת'ל בשנ' הה' שלשנה ההיא את מוציא ואי את מוציא שלשאר שנים ממק' טו' למ' טה' של שנה
 ההיא את מבער ירק שיצא מראש השנה ועד הפסח והנחתו בשעריך אם אין שם עני הניחו באוצר איני יודע מי ידחה מפני מעש' עני אם

 מעש' ראש' אם מעש' שני ת'ל ובא הלוי כ' א' לו חלק יבא הלוי ויטול חלקו מכל מקום דב' ר' יהוד' ר' אליע' בן יע' או' אינ צ' הרי הוא או'
 ולבני לוי הנה נת' כ' מ' בי' לנ' מה נחלה אינה זזה אף מעשר אינ()[ו] זז יכול אף לקט שכחה ופיאה יהו חייבין במעש' ת'ל ובא הלוי כי א'

 והי' דברים שאין לו חלק בהן ונחלה עימך אתה נותן לו יצאו אילו שיש לו בהן חלק ונח' עמך >171<לו חלק ונח' עמך והגר 

>110<
 והגר והית' והאל' יכל בין חסירין ובין שאין חסירין אל תתמה שהרי הו' או' לא תחבל בגד אלמנה בין ענייה ובין עשירה ת' ל' עני מה עני

 חסיר אף כולן חסירין יכול בני ברית ובין שאינן בני ברית ת'ל לוי מה לוי בן ברית אף כולן בני ברית ואכלו ושבעו תן להם כדי שובען מיכן
אמרו אין פוחתים לעניים בגורן מחצי קב חיטים או קב שעורין בשעריך מל' שאין מוציאין אתו מן הארץ לחוצה לארץ פי אמ' מש(ח)

[פ]חת בית נבלטה היתה בירושלם ונתנו להן שש מאות ככרי זהב ול' רצו להוציאן חוצ' לירוש' 

>111 <
 מקץ שבע שנים יכול מתחילת השנה או בסופה הרי את דן נאמ' כן קץ ונ' לה' קץ מה קץ האמ' להל' בסופה ולא בתחילתה אף קץ האמ'

  יכל ז' שנים לכל א' וא' הרי את' דן>172<כן בסו' ולא בתחילתה תעשה שמיטה שמוט כל זמן שיש לך שמיטה אתה משמיט שבע שנים 
 חייב שבע שנים בשמיטה וחייב ז' שנים במלוה מנ' (ז')[ש]בע שנים האמ' בשמיטה ז' שנים לכל העולם אף ז' שנים האמ' במלוה ז' שנים

 לכל העו' או כלך לדרך זו חייב שב' שנ' בעבד עברי וח?י?יב ז' שנ' במל' מה ז' שנ' האמ' בעבד עב' ז' שנ' לכל א' וא' אף ז' שני' האמ' במל'
 ז' שנ' לכל א' ()[ו]א' נראה למי ד(ו)[מ]ה דנין דבר שתלוי ביובל מדבר שתלוי ביובל ואל יוכיח עבד עברי שאין תלוי ביובל או כלך לדרך זו
 דנין דבר שנוהג בארץ ובחוצ' לארץ מדבר שנוהג בארץ ובחוצ' לארץ ואל יוכיח השמיט מלוה שאין נוהג אלא בארץ ת'ל שבע שנים שבע

 שנים לגזי' שווה מה ז' שנ' אמור בשמיטה ז' שנ' שלכל העולם אף שבע שנ' האמ' במלוה ז' שנים שלכל העו' ר' יוסי הגלי' או' הרי הוא או'
 קרבה שנת השבע שנ' השמ' אם ז' שנ' ?ל?כל א' וא' היאך היא קרובה אמור מעתה שב' שנ' לכל העו' יכל יהא השמט מלוה נוהג

 במדבר(ו)ת['ל] תעשה שמטה שמוט או אינו או' תעש' שמטה שמוט אלא בארץ יש' שאתה עושה שמיטה בחוצ' לארץ שאי את עוש' שמטה
אין את משמיט ת'ל כי קר' שמ' לייי בין בארץ ובין בח' לארץ 

>112 <
 וזה דבר השמיטה זה דבר לשמיטה שאם יאמרו לו עמוד קרא ודרוש ותרגום אומר להן משמיט אני שאם דחקוהו ולא קיבל עליו ת' ל'
 וזה דבר השמטה פעם א' הוא משמיט ואינו משמיט פעמיים וזה דבר השמיטה מיכן אמ' המחזיר חוב בשביעית יומר להן משמיט אני

  וזה דבר השמיטה שמיטה משמטת מלוה ואין יובל משמיט מלוה שה(ו)[י]ה בדין מה שמיטה שאין מוציאה עבדים>173<כוליה מתני' 
 משמטת מלוה יובל שמוצי' עבדים אינו דין שישמט מלוה ת'ל וזה דבר הש' שמיטה משמטת מלוה ואין יובל משמט מלוה קל וחו'

 לשמיטה שמוציא עבדים ומ' יובל שאין משמיט מלוה מוציא עבדים שביעי(ם)[ת] שמשמטת מלוה אינו דין שתוציא עב' ת'ל ובשנת ובש'
 היובל הזאת שביעית משמטת מלוה ויובל מוציא עבדים ת'ל שמוט כל בעל יכול אף בגזילה ובפיקדון ת' ל' משה ידו או משה ידו יכל שכר

 שכיר והקפת החנות חמו?ר? ת'ל אשר ישה ברעהו אם סופנו לרבות כולם מ' ת' ל' משה ידו מה משה ידו בזקוף אף כולן זקופין לא יגש
לתן עליו בלא תעשה את רעהו פרט לאחרים את אחיו פרט לגר תושב כי קרא שמי' לייי בין בארץ בין בח' לארץ 

>113 <
את הנכרי תגש מצות עשה וא' י' ל' א' אח' ולא שלאחיך בידך מיכן את' או' המלוה על המשכון אין משמיט את אחיך תש' ידך ולא המ?ו?

סר שטרותיו לבית דין מיכן אמרו התקין הילל פרוסבול כול' מתני' 

>114 <
  אפס כי לא יהיה בך אביון ולהלן הו' או' כי לא י(היה)[חד'] אבי' מק' הא' בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אביונים באחרין>174<

 וכשאין אתם עוש' רצו' של מקו' אביונים בכם כי ברך יברכך ייי בא' מגיד שאין ברכה תלויה אלא בארץ אש' ייי אל'יך נתן לך לרשתה
בשכר שתירש תכבוש 

>115 <
 רק אם שמע תש' בק' ייי אל'יך מיכן אמר' שמע אדם קימאה משמיעין אתו הרבי שמ' אדם דברי תור' משמי' אותו דברי סופרין לשמר

לעשות את כל המצוה הזאת אש' אנ' מצ' הי' שתהא מצוה קלה חביבה עליך כמצוה חמורה 

>116 <
 כי ייי אל'יך ברכך כאש' דב' לך מה דיבר לך ברוך את' בעיר וגו' והעב[ט]ת גוים רבים יכול תהא לווה בסלע ומלוה בשקל כדרך שאחרין

 עוש' ת'ל ואתה לא תעבט ומש' בגו' רבי' יכול תהא מושל באחירין ואחרין מושלין בך כע' שנ' ויאמר אדני בזק ע' מלכים לכך נא' ובך לא
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 ימשלו כי יהיה בך אביון בך ולא באחרים אביון תאיב קודם אחיך זה אחיך מאביך כשהו' או' מאחד אחיך מל' שאחיך מאביך קודם
  באח' שע' יושבי עירך קודמין ליושבי עיר אחרת בארצך יושבי ארץ קו' ליוש' חוצ' לאר' כשהו' או' באח' שע' היה>175<לאחיך מאמך 

 יושב במקום אח' את מצוה לפרנסו היה מחזיר על הפתחין אי את זקוק לו לכל דבר אש' ייי אל'יך נת' לך בכל מקום אל תאמץ את לבבך
 יש כן אדם שמצטער אם יתן אם לא יתן ול' תקפץ את ידך יש בן אדם ש(ק)[פ]ושט את ידו וחוזר וקופצה מאחיך האביון אם אין אתה
 נותן לו סו(ך)[פ]ך ליטול הימנו מנ' אם פתחת פעם אחת פתוח אפילו ק' פעמים ת'ל כי פתוח תפת' את ידך לו והעבט תעבי' פתוח תפת'

 פתח לו בדברים שאם היה בוישן אמור לו את צריך ללות מיכן אמ' צדקה ניתנת כמלוה העבט תעבי' נותנין לו ומחזירין וממשכנין אתו
 דב' ר' יהו' וחכמ' או' לו הבא משכון כדי להגיס דעתו די מחסורו אין את מצוה לעשרו אש' יחסר לו אפילו סוס ואפילו עבד מעשה בהלל

 הזקן שנתן לעני בן טובים אחד סו()[ס] שהיה מתעמל בו שיהא משמשו שוב מעשה בגליל העליון שהיו מעלין לאורח ליטרא בשר שלציפרי
בכל יום לו זו אשה כע' שנ' אעשה לו עזר 

>117 <
  השמר לך הוי זהיר שלא תמנע רחמים שכל המונע רחמים מוקש לעוב(ד)[ר]י עבירות ופורק עול שמים מעליו שנ' בליעל בלי על ד'>176<

 א' השמר לך השמר בלא תעשה פן בלא תעשה פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר זה שקרוי עבוד()[ה] ז()[ר]ה נא' כן בליעל ונ' לה' יצאו
 אנשים בני בלי' מק' מה בני בליעל האמ' להל' עבו' זר' אף בני בלי' האמ' כן עבו' זר' קרבה שנ' השבע שנ' הש' זו היא שאמ' ר' יוסי הגלי'

 אם ז' שנים לכל א' וא' היאך היא קרובה אמור מעתה שבע שנ' לכל העו' קרובה ורעה עינך בא' הא' ול' תת' ל' וק' על' יכול מצוה שלא
 לקרות ת'ל וקרא יכול מצוה לקרות ת' ל' ול' יק' יכול אם קר' על' יהיה בך חט ואם לאו לא יהא בך חט ת'ל והיה בך חט מכל מקום אם

 כן למה נא' וק' על' אל ייי ממ?ה?רני ליפרע על ידו קורא יתיר משאינו קורא מנ' אם נתת פעם אחת תתן אפילו ק' פעמ' ת' ל' נתון תתן לו
 בינך לבינו מיכן אמרו לישכת (ח)חשי[י]ן היתה בירוש' כי בגלל הדבר הזה אם אמ' ליתן ונתן נותנין לו שכר אמירה ושכר מעשה אמר

 ליתן ולא הספיק בידו ליתן נותנין לו שכר אמירה כשכר מעשה לא אמ' ליתן א()[ב]ל אמ' לאחרין תנו נותנין לו שכר על כך שנ' כי בגלל
 הד' הזה לא אמר ליתן ולא אמ' לאחרין תנו אבל נוח לו בדברים טובים מנ' שנותנין לו שכר על כך ת'ל כי בגלל הד' הז' יב' ייי אל'יך ב'

מע' וב' מש' ידך 

>118 <
  כי לא יחדל אביון מקרב הא' ולהלן הוא אומ' אפס כ' לא י' בך אב' כיצד נתקי' שני כתוב' בזמן שאתם עוש' רצו' שלמקו' אביונים>177<

 באחרין כשאין את' עוש' רצו' של מקו' אביונים בכם על כן אנכי מצ' לא' על כן מפני כן אנכי מצוך לא' עצה (א) טובה אני נותן לך
 מטובתך פתוח תפתח וגו' למה נאמרו כולן הראוי ליתן לו פת נותנין לו פת עיסה נותנ' לו עיסה מעה נותנ' לו מעה להאכילו בתוך פיו

 מאכילין אותו בתוך פיו מנ' כשאתה קונה לא תהא קונה אלא עבד עברי ת'ל כי תקנה עבד עב' מנ' כשהוא נמכר אינו נמכר אלא לך ת'ל
 ונמכר לך מנ' כשבית דין מוכרין אתו או מ' א' אלא לך ת'ל כי ימכר לך אח' הע' או הע' יש כן בעברי מה שאין בעברייה בעברייה מה שאין

 כין בעברי עברי יוצא בשנים וביובל ובגירעון כסף מה שאין כין בעברייה עברייה יוצא בסימנין ואין נימכרת ונישנית ומפדין אותה על
 כורחה מה שאין כן בעברי הא לפי שיש בעברי מה שאין בעברייה ובעברייה מה שאין בעיברי צרך לומר בעיברי וצרך לומר בעברייה ועבדך

  שלא קם תחת האב>178<שש שנים אף את הבן יכל אף היורשים ת' ל' שש שנים יעבד מלחשך להביא את הבן ו(ה)[ל]הוצ' את היורש 
ליעדה ולשדה אחוזה ברח וחזר מנ' שמשלם לו שניו ת'ל שש שנ' יע' חלה ונתרפא יכל יחזיר לו שכר בטילתו ת'ל יצא לחו' חנ' 

>119 <
 וכי תשלחנו חפש' מע' וגו' הענק תעניק לו יכל אין מעניקין לו אלא ליוצא בשש מנ' ליוצא ביובל ובמיתת אדון ואמה עבריה בסימנין מנ'
 ת'ל תשלח כי תשלח וכי תשלחנו יכול אף למשתלח בכסף אתה מעניק ת'ל כי תש' חפ' מע' וגו' למי שאתה משלחו אתה מעניק ואי אתה

 מעניק למי ששילוחו מעצמו מנ' הענקת לו פעם אחת העניק אפילו ק' פעמים ת'ל הענק תע' לו ולא ליורשיו מצאנך מג' ומיק' יכל אין
 מעניקין אלא מצאן מגרן ומיקב מיוחדין שהן ראויין לברכה מניין לרבות כל דבר ת'ל הענק תע' לרב' כל דבר אם כן למה נא' מצ' מג'

 ומיק' מה צאן גרן ויקב מיוחדין שהן ראוין לברכה יצאו כספים שאין ראוין לברכה דב' ר' ישמעון ר' אליע' בן יעק' או' יצאו פרדות שאין
 יולדות אשר ברכך ייי אל'יך יכל נתברך בית בגלל' מעניקין לו לא נתברך הב' בגל' אין מעניקין לו ת'ל הע' תע' לו מכל מקום אם כן למ'

נא' אש' יב' ייי אל'יך הכל לפי ברכה את מעניק לו 

>120<
  וזכרת כי עבד הי' בא' מצ' מה במצ' הענקתי לך ושניתי לך אף אתה הענק לו ושניתי לו מה במצ' נתתי לך בח(ור)[רו]ב יד אף את>179<

 תתן לו ברחוב יד כע' האמ' כנפי יונה נח' בכסף זו ביזת מצ' אברותי' בירק' חרוץ זו ביזת הים תורי זהב נעש' לך זו בי()[ז]ת הים עם נקדת
הכ' זו ביזת מצ' על כן אנכי מצו' א' הד' הזה היום ביום רוצעין ואין רוצעין בלילה 

>121 <
 והיה כי יא' אל' פעם א' ת'ל ואם אמר יאמר ()[ע]ד שיומר וישנה אם אמר בתוך שש ולא אמ' בסוף שש הרי זה אין נרצע שנ' לא אצא

 חפשי עד שיומר בשעת יציאה אמר בסוף ולא אמר בתוך ו' הרי זה אין נרצע ואם אמ' יאמ' הע' עד שיומר בשעת שהו עבד כי אהבך מכלל
 שנ' אהבתי את אדני וגו' מיכן את' או' היה הוא אוהב את רבו ורבו אין אוהבו עד שיהא אוהב לרבו ורבו אוהבו היה הוא אוהבו על רבו

 >180<והוא אין אוהב את רבו הרי זה אין נרצע שנ' כי אהב' וגו' לו אשה ובנים ולרבו אין אשה ובנים אין נרצע שנ' כי אהב' וא' בית' 
האם חלה הוא או רבו הרי זה אין נרצע 

>122 <
 ול' את המר' מני' לרבות את הקוץ ואת הזכוכית ואת הקרמיות של קנה שנ' ולק' דב' ר' יוסי בר' יהודה רבי או' מרצע מה מרצע המיוחד

 מן המתכת אף אין לי אלא מן המתכת מיכן היה ר' ישמעאל או' בשלשה מקומות הלכה עקפת על המקרא התורה אמרה ושפך את דמו
 וכסהו בעפר והלכה אמרה בכל דבר שמגדיל צמחין התורה אמרה ושפך את דמו וכסהו בעפר וכתב לה ספר כריתות והלכה אמ' בכל דבר
 שהוא בתלוש התורה אמרה במרצע והל' אמ' בכל דבר רבי אומ' בדלת ולא במזוזה מעומד מרצע זה מרצע גדול ולקחת את המר' שו' אני

 בינו לבין עצמו ת'ל והגישו אדניו אל האל' אצל הדינין שימסור במוכרין (ה)[ב]מרצע בכל דבר שהו רושם אמ' ר' אלע' והלוי יודן ברבי
 היה דורש שאין רוצעין אלא במילת וחכמ' אומ' אין כהן נרצע שמא נעשה בעל מום ר' מאיר אמ' אף מן הסחוס שהיה ר' מאיר אומ' אין

  אזנו נאמ' כן אזנו ונ' להל' אזנו>181<כהן נרצע אם במילת הוא נרצע היאך נעשה בעל מום אלא מלמד שאין רוצעין אלא בגבוה שבאוזן 
 מה אזנו הא' להל' ימנית אף אזן הא' כן ימנית ימנית בגבוה שבאוזן ונ' באוזנו ובדלת יכול בצד אזנו ת'ל באז' ובד' מגיד שנותן באוזן עד

 שמגיע לדלת והיה לך עבד עולם כל ימי עולמו שלאדון אף הוא נמכר שלשים שנה ומ' שנה לפני יובל מיכן את' אומ' עבד עברי עובד את
 הבן ואינו עובד את הבת נרצע לא את הבן ולא את הבת מנין ליתן את האמור כן להלן והא' להלן כן ת'ל עלם עלם לגזירה שוה ואף

לאמתך תעשה כן להעניק יכל אף לרציעה ת'ל ואם אמ' יאמר העב' ולא אמה 

>123 <
 ולא יקשה בעיניך וגו' מיכן את' אומ' שכיר עוב?ד? ביום זה ביום ובלילה יבי' ייי אל'יך יכל בטיל ת'ל בכל אש' תעשו וברכך ייי אל'יך כל

מקום שהכתוב עונש ממון כתוב ברכה וביותר מקום שיש בו חיסרון כיס 
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>124 <
  כל הבכור אש' יולד בבקרך מגיד שהבכור נאכל כל שנתו אין לי אלא בכור ()[ת]ם בעל מום מני' ת'ל כל הבכור מכלל שנ' לא תעבד>182<

 בב' שו' וגו' מלמד שהבכור אסור בגניזה ובעבדה אין לי אלא בכור תם בעל מום מני' ת'ל כל הבכור אש' יול' פרט ליוצא דופן ב(ק)[ב]קרך
 ובצ' הז' תקדיש לייי אל'יך מלמד שהבכור נאכל כל שנתו אין לי אלא בכור נאכל כל שנתו מנ' לרבות שאר כל הקדשים ת'ל כל הבכור

 מכלל שנ' לא תעבד מל' שהבכור אסור בגניזה ועבו' אין לי אלא בכור שאר כל הקדשים מנ' ודין הוא ומה הבכור שאין נוהג בכל הלידות
 יוצא לחולין שלא בפי()[די]ון ואסור בגני ועב' קדש' שנוהגין בכל הלידות ואין יוצא לחולין אלא בפי()[די]ון אינו דין שיהו אסורין בגי' ועב'
 לא אם אמר' בכור שקדושתו מרחם קדושה חלה עליו בבעל מום קבוע ת'ל בקרך וצאנך תקדיש ולא תעבוד ולא תגוז תק' לייי אל'יך אמ'

  אחר או' תקדיש <…> הקדש מזבח יכל אף הקדש בדק הבית שאינו הקדש מזבח או דבר שאת>183<ר' ישמעאל כת' אח' א' הקדש וכ' 
 למידו לדרך אחד את למידו לכל הדרכים שיש בו מה בכור מיוחד שהו' קד' קלין ונאכל לשני ימים ונוהג בבקר ובצאן אף אני אני מרבה

 אלא כיוצ' בו מנ' לרבות קדש' קדש' וק' קלין שליחיד ושלציבור ת'ל בקרך וצ' תק' ול' תע' ול' תגז לא יצא בכור אלא ללמדך מה בכור
 מיוחד שהו' הקדש מזבח יצא הקדש בדק הבית שאינו הק' מזבח ר' יהוד' אומ' לא תעש' בבכור שור' עובד אתה בש(א)[ל]אחירין ול' תג'

 ב' צא' גוזז את שלאחירין ר' ישמ' אומ' לא תג' ב' שו' עו' את בבכו' אדם ול' תג' בכ' צ' גוזז את פטר חמור אין לי אלא בכור שור בעבו' וב'
 צ' בגיזה בכור שור בגיזה ובכ' צאן בעב' מנ' הרי את' דן ומה במקום שלא שוה בעל מום של בקר לתמים שלבקר ליקרב על גבי מזבח שוה
 לו ל(ו)[ע]בודה מקום ששוה (ל)[ת]מי()[ם] של צאן לתמים של בקר לתם שלצאן ליקרב על גבי מזבח אינו דין ששוה לו בעבודה והוא הדין

  על גבי מז' שוה לו בגי' מקום ששוה תמים שלבקר לתמים>184<לגזירה שוה ומה במקום של' שוה בעל מום של צאן לתם שלצאן ליק' 
 שלצאן ליק' על גבי מזבח אי' דין ששוה לו בגיזה ועדאן לא למדנו אלא תמימים בעלי מומין מנ' ומה במקו' שלא שוה תמים של בקר

 לבעל מום שלבקר לקרב על גבי מזבח שוה לו בע' מק' ששוה בעל של צאן לבעל מום של בקר שיקרב לגבי מזבח אינו דין שישוה לו בעב'
 וה' הד' לגי' ומה במק' שלא שוה תמים שלצאן לבעל מום שלצ' ליאכל עמו בגבולין שוה לו בגי' מקו' ששוה בעל מום שלבקר לבעל מום

שלצ' ליאכל עמו בגבולין אינו דין שישוה לו בגי' ת'ל לא תע' וגו' 

>125 <
לפני ייי אל'יך תא' שנ' בש' מלמד שהבכור נאכל לשני ימים יום א' לשנה זו ויום א' לשנה (ז)[ה]באה 

>126 <
 וכי יהיה בו מום אין לי אלא שנולד תמים ונעשה בעל מום נולד בע' מום ממעי אמו ת' ל' כל מום רע מנ' לבעל גרב וב' יבלת ובעל חזזית
 וזקן וחולה ומזוהם ת' ל' מום כל מום רע לא תזבחנו לייי אל'יך יכול לא ישחוט עליהן במקדש אבל ישחט עליהן בגבולין ת'ל פיסח או

 עיור פסח ועור בכלל היו ול' יצאו להקיש מ' פסח ועור מיוחדין מום שבגלוי ואינו חוזר אף אין לי אלא מום שבגלוי ואינו חוזר רק הדם
  שיעור כזיית שאמרה תור' על הארץ לא>185<לא תאכל שתייה בכלל אכילה רק זו התריית עדים שהית(י)רו בו בשעת הנייתו רק ליתן 

 על הע?ו?קה ולא על הגומא לא על ה[י]מים והנהרות המהלכין אלא נכנס לתוך הכלי שלא יטנף את כל הבית ובשוק לא יעשה כין שלא
 יחקה את המינין תשפכנו אין אלא מן הצואר ר' אליעזר אומ' על הא' תשפ' כמים מה מים מכשירין את הזרעים אף דם שחיטה מכשיר

 את הזרעים או דם נחירה דם עיקור קילוף הקיז הטחול השליל והתמצית הכבד הלב והמיתה במשמע ת'ל תשפכנו כמים יצאו אילו
שאינן מכשירין 

>127 <
 שמור את חודש הא' שמור את החדש סמך לאביב מפני אביב שיהא בזמנו יכל אם היתה שנה חסירה ר' יוס' אומ' ה' י' יום את נותן לה ד'

 י' יום או ה' י' יום ת'ל חדש לא פחות ולא יתר יכול אם היתה שנה חסירה ארבעי' יום או חמשים יום [?את נותן לה? ארבעים יום או
 חמשים יום ת'ל] ת'ל חודש לא פחות ולא יתר שמור א' חו' הא' בג' מקומות מזכיר פרשת מועדות בתורת כהנים מפני סדרן בחומש

 הפיקודים מפני קורבן במשנה תור' מפני הציבור ללמדך ששמע מ(ו)שה פרשת מועדות מסיני ואמרה ליש' וחזר ושנאה להן בשעת מעשה
 מיכן אמ' משה מזהיר להיות שונין ודורשין בו >186<

>128 <
 ועשית פסח שתהא עשייתו לשם פסח ש(ם)[א]ם שחטו שלא לשמו פסול אין לי אלא שחיטתו מנ' לרבות קיבול דמו וזריקת דמו ת'ל

 ועשית יכול שני מרבה צלייתו והדחת קרביו ת'ל וזבחת זביחה בכלל היית ול' יצא' להקיש אליה מ' זבי' מיו' שהי' מש' עבו' יצאו אלו
 שאינן לשם עבודה וזבחת פסח לייי אל'יך לשם המיוחד כי בחדש האביב חדש שהו כשר לא חם ולא צונן כ' ה' א' אל'ים מושיב יחידים

בי' וגו' הוציא' ייי אל'יך ממצ' לילה וכי בלילה יצאו והלא לא יצאו אלא ביום שנ' ממחרת הפס' אלא מלמ' שנ?ו?גאלו בלילה 

>129 <
 וזבחת פס' לייי אל'יך שתהא שחיטתו לשם פסח שאם שחטו שלא לשמו פסול אין לי אלא שחיטתו מנ' לרבות קיבול דמו וזריקת דמו ת'ל

 ועשית יכל שני מרבה את הקטר חלביו ת' ל' וזבחת זביחה בכלל היית ול' יצ' להקיש אליה מ' זביחה מיו' שמעכבת את הכפרה יצת
  צאן ובקר והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים אם כן למ'>187<הקטרה שאין מעכבת את הכפרה לייי אל'יך לשם המיוחד 

 נא' צאן ובקר צאן לפסח לא בקר לפסח צאן לפסח ובקר לחגיגה צאן לפסח צאן ובקר לחגיגה להקיש כל הבא מן הצאן ומן הבקר לפסח
 מה פסח שהו בא חובה אינו בא אלא מן החולין כך כל דבר שהו' בא חובה אינו בא אלא מן החולין במק' אש' יבח' ייי לש' שמ' שם שם זו

שילו ובית העולמים 

>130<
 לא תאכל ע' ח' ר' יהו' או' מנ' לאוכל חמץ משש שעות ולמעלן שעו' בלא תע' ת'ל לא תאכל ע' חמ' שבעת ימים תא' על' מצ' אמ' ר' שמ'

 יכול כן הוא דבר ת'ל לא תא' ע' ח' וגו' מצות את שהו בקום אכול מצה הרי הו בבל תאכל חמץ את שאי' בקום אכול מצה אינו בבל תא'
 חמץ לחם עוני פרט לחליט ולעשישה יכול לא יהא אדם יוצא ידי חובתו בהדראה ת'ל מצות אפילו כמצה שלשלמה אם כן למה נאמ' לחם

  כי בחפזון יצ' מא' מצ' יכל חיפזון ליש' ולמצ'>188<עוני פרט לחליט ולעשישה ר' שמע' לא נק' לחם עני אלא על שם עינוי שנתענו במצ' 
 תל' לו' ולכל בני יש' לא יחרץ כלב לשנו אמור מעתה למצרים היה חפזון ולא היה חפזון ליש' למ' תז' את יום צ' מא' מצ' זו הי שא' ר'

אלע' בן עזר' הרי ני כבן שבעים שנה ול' זכי' כול' מתני' 

>131 <
 לא יראה לך שאר רואה אתה לאחרים לא יראה לך ש' רואה את לגבוה ל' י' ל' ש' רואה את לפטיר ל' יר' ל' ש' בטיל בליבך מיכן אמ'

 ההולך לשחוט את פסחו כול' מתני' לא יר' לך חמץ ול' יר' לך שא' זהו חילוק שבין בית שמי לבית הלל שבית שמי אומ' שאר כזית וחמץ
  ולא יל' מן הבש' אש' תז' בער' אי זו זביחה את זובח על מנת לוכל לערב הוי אומ' זה הפסח>189<ככותבת ובית הלל אומ' זה וזה כזית 

 ביום הראשון לבקר לבוקרו שלשני או יכל לבקרו שלשלישי ת'ל נדר אם נדר נדבה או נדבה לרבות חגיגה הבאה עם הפסח (תא)[שת]אכל
לשני ימים הא מהן אני מק' לבקר לבוקרו שלשני 

>132 <
 לא תאכל לזבח את הפסח בא' שע' ר' יהודה או' מנ' לשחוט את הפסח על חמץ בארבעה עשר שעובר בלא תעש' ת'ל לא תו' לז' א' הפ' בא'
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 שע' ר' יוסי או' פעמים שהו א' שחוט אותו עליו פע' שהן י' ואין שוחטין אתו עליהן הא כי צד אי יכול לאוכלו שוחטין אותו עליו י' ואין
 יכולין לאוכלו אין שוחטין אותו עליהן שלא יבי()[א]ו את הפסח לידי פסול אלעזר בן מתתיה או' לפי שמצינו שהציבור פסח בטומאה

  יכל יהא יחיד מכריע את הערלה ת'ל לא תא' לז' את ה' בא' שע' ר' שמע' אמ' השוחט את הפסח על היחיד>190<בזמן שרובן טמאין 
 בבמת יחיד בשעת איסור הבמה עו' בל' תע' יכל אף בשעת היתר הבמה ת' ל' באח' שער' בשעה שיש מכונסין במקו' אחד בשעת איסור

הבמה ולא בשעת היתר הבמה 

>133 <
 כי אם אל המק' אש' יב' ייי אל'יך ר' אליע' או' בערב אתה זובח כבא הש' אתה אוכל מועד צא' ממצ' את' שורף ר' עקיב' אומ' בערב אתה

זובח כב' הש' את' שורף עד מתי עד מועד צא' ממצ' ד' א' מועד צאתך ממצ' לשחיטתו כבא השמש לצלייתו בערב לאכילתו 

>134 <
 ובשלת ואכלת במק' מל' שמחזיר את החתיכות ואת האברין דב' ר' יהו' ר' יוסי או' בשבת בין כך ובין אסור ביום טוב בין כך ובין כך

  ומנחות יין ולבונה ועצים ת'ל ופנית כל>191<מותר ופנית בבקר והל' לא' מלמד שטעונין לינה אין לי אלא אילו בלבד מנ' לרבות עופו' 
 פונות שאתה פונה מן הבקר ואילך ר' יהו' או' יכל יהא פסח קטן שאינו טעון אלא יום א' וחכמ' או' הרי הו' כעצים ולבונה שטעונין לינה

 ששת ימים תא' מצו' ר' שמ' א' כ' א' א' ששת ימ' תא' מצ' וכ' א' א' שבעת ימים מצות תאכלו מצה הנאכלת כל שבעה אוכלה ששה מן
החדש ובשביעי מן הישן 

>135 <
 וביום השבי' עצר' לייי אל'יך ר' או' יכול יהא אדם עצור בבית המדרש כל היום כולו תל' לומ' עצרת לייי אל'יך הכיצד תן חלק לבית

 המדרש ותן חלק לאכילה ושתיה ר' ישמ' או' לפי שלא למדנו שימי מועד אסור במלאכה מנ' לימי מועד שאסורים במלאכה ת'ל ששת
 ימים תאכל מצ' ובי' הש' עצ' מה שביעי עצור אף ששי עצור או מה ז' עצור מכל מלאכה אף ו' עצו' מכל מלאכה ת' ל' ששת ימים תא' מצו'

 וב' השבי' עצ' שביעי עצור מכל מלאכה ואין ששי עצור מכל מלאכה הא לא מסרו הכ' אלא לחכמ' לומר אי זה י()[ו]ם אסור ואי זה יום
מותר אי זו מלאכה אסורה (לחכמ') ואי זו מלא' מותרת 

>136 <
  מנ' ת' ל' חרמש בקמה>192<שבעה שב(ו)[ע]' תספר לך בבית דין מנ' לכל אחד ואחד ת'ל וספרתם לכם ממחרת השבת כל א' א' 

 משתתחיל חרמש בקמה שיהו הכל בקמה שיהא תחילה לכל הנקצרין שלא תהא קצירתו אלא בחרמש יכול יביא ויספור ויקצור כל זמן
 שירצה ת'ל מהחל חרמש בק' יכל יקצור ויספור ויביא כל זמן שירצה ת'ל מיום הביאכם תספרו יכל יקצור ויספור ביום ויביא ביום ת'ל
 שבע שבת' תמי' תהי' אימתי הן תמימות משאתה מתחיל מבערב יכל יקצור בלילה יספר בלילה ויביא בלי' ת' ל' מיום הבי' תספרו אין

הבאה אלא ביום הכיצד קצירה וספירה בלילה והבאה ביום 

>137 <
 ועשית חג שבו' לייי אל'יך מכלל שנ' וחג הקציר בכו' מע' יכל אם יש לך קציר אתה עושה יום טוב ואם לאו אי אתה עושה יום טוב ת' ל'
 ועשית חג שבו' לייי אל'יך בין שיש לך קציר בין שאין לך קציר אתה עו' יום טוב מסת נדבת ידך אש' תתן מלמד שאדם מביא חובתו מן

החולין מנ' שאם רצה להביא ממעשר יביא ת'ל כאש' ברכך ייי אל'יך 

>138 <
  ושמחת נא' כן שמחה ונ' להלן שמחה מה שמח' הא' לה' שלמ' אף שמ' האמ' כן שלמים אתה ובנך ובת' וע' וא' והל' אש' בש' והגר>193<

 וגו' חביב חביב קודם ר' יוסי הגלילי אומ' ג' מצות נוהגות ברגל ואלו הן חגיגה ראייה ושמחה יש בראייה (מ)[ש]אין בשמחה בחגיגה שאין
 בשתיהן בשמחה שאין בשתיהן ראייה כולה לגבוה שאין בשתיהן חגיגה נוהגת לפני הדיבור ולאחר הדיבור שאין כן בש()[ת]יהן שמחה

נוהגת באנשים ובנשים מה שאין כן בשתיהן הא מפני שבזו מה שאין בזו צרך הכת' לומר את כולן 

>139 <
 וזכרת כי עבד הי' במצ' מיכן שכל נוהגין בעצרת נוהג בפסח וחג או אף כל שאין נוהגין בפסח וחג יהו נוהגין בעצרת ת'ל אלה אלה נוהגין

בעצרת ואין סוכה ולולב ושבעה ומצה יהו נוהגין בעצ(ת)[ר]ת 

>140<
 חג הסוכות וגו' להידיוט מנ' אף לגבוה ת' ל' חג הסכ' שבע' ימ' לייי אם כן ל' נ' תעשה לך כל זמן שאתה (?ש?) עושה סוכה מעלה אני עליך

  תעש' לך פרט לסוכה ישנה מיכן את או' הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת וא' הקיסוס וסיכך על גבן פסולה>194<כילו לגבוה את' עושה 
 ר' אליע' אומ' כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראש' שלחג בלולבו של חבירו כך אין אדם יוצא ביו' טוב הראש' שלחג בסוכתו

 של חבירו שנ' תעשה לך וחכמ' אומ' בלולבו שלחבירו אינו יוצא שנ' ולקחתם לכם לכל א' וא' בסוכתו שלחבירו יוצא ונ' כל האזרח ביש'
יש' בסו' כל יש' ישבו בסוכה אחת ר' שמע' א' פסח וחג מלאכה עשה זה וזה ח' עצרת שהיא עונת מלאכה אינה אלא יום א' בלבד מלמד ()

 [ש]היסך הכת' ליש' באספך מגרנך ומיקבך מה גורן ויקב מיוחדין שהן גדלין על מי שנה שעברה יצאו ירקות שאין גדלין על מי שנה
שעברה דב' ר' יוסי הגלי' ר' עקי' או' מה גרן ויקב שגדילין על כל מים לפיכך מתעשרין לשנה הבאה 

>141 <
  ושמחת בכל מיני שמחות יכול אף בעופות ומנחות ת' ל' בחגך במי שחגיגה באה מן יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן>195<

אתה ובנך וב' וע' ואמ' והלוי אש' בשע' חביב חביב קודם 

>142 <
 שבעת ימ' תח' לייי אל'יך ו' כ' נא' חג הסכות שבעת ימים לייי מה ת'ל שב' ימ' מלמד שכל הרגל תשלומין לראשון אם כן למ' נא' ז' ימ'

 תשלומין כל שבעה כי יברכך ייי אל'יך יכול בו במין ת'ל בכל תבואך ובכל מעש' ידך וה' א' שמ' לרבות לילי יום טוב הראש' לשמחה יכול
שני מרבה לילי יום טוב האחרון לשמ' ת'ל אך מיכן אמ' יש' יוצ' ()[י]די חובתן בנדרים כול' מתני' יכל אף בעופות ובמנחות ת' ל' אך 

>143 <
  כך בא לראות זכורך זכורן להוציא את>196<שלוש פעמים אין פעמ' אלא זמנים כענ' האמ' תרמסנה רגל וגו' ייראה בדרך שבא לראות 

 הנשים כל זכורך להביא את הק(נימ)[טני]ם מיכן אמר' אי זה הו' קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפי אביו לעלות מירושל()[ם] להר הבית
 דבר' בית שמי שנ' זכורך ובית הלל אומ' כל שאין יכול לאחוז בידו שלאביו לעלות מירוש' להר הבית שנ' שלוש רגלים את פני ייי אל'יך
 אם עושה אתה כל האמור בעינין מנה אני מכל עסקיי ואיני עוסק אלא בחג המצות ובח' השב' ובח' הסכ' ר' שמע' א' אין ת'ל בחג הס'
 דיבר הכת' מה ת'ל חג השבו' ו()[ב]חג הסו' מלמד שאין עובר משם בל תאחר עד שיעברו רגלי השנה כולה ולא יראה א' פ' ייי ריקם מן
 הצדקה וח(מ)[כ]מ' נתנו שיעור בית שמי או' הראייה מעה כסף ושמחה מעה ובית הלל אומ' הראייה מעה כסף ושמחה שתי כסף איש
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 כמתנת ידו מיכן אמ' מי שיש לו אוכלין מרובין ונכסין מ(רוב)[ועט]ין מביא שלמין מרובין ועולות מועטות אוכלין מועטין ונכסין מרובין
מביא עולות מרובות ושלמ' מועטין זה וזה מועט על זה אמרו מ()[ע]ה כסף שתי כסף זה וזה מרובין על זה נא' איש כמתנת ידו כ(רכ)

[ברכ]ת ייי אל'יך אשר נתן לך 

<שופטים>
>144 <
  שפטים מנין שממנין בית דין לכל יש' ת'ל שפטים תתן לך מ(י)ני עליך דיינין (בכל) ומנ' שממנין שוטרים לכל יש' ת'ל שטרים תתן>197<

 לך ר' יהוד' אומ' מנ' שממנין אחד על גבי כולם ת'ל תתן לך ואו' ושטרים הלוים לפניכם חזקו ועשו ויהי ייי עם הטוב ומנ' שממנין בית דין
 >198<לכל עיר ועיר ת'ל שפטים לשעריך ומנ' שממנין שטרים לכל עיר ועיד ת'ל ושטרים לשעריך ומנ' שממנין בית דין לכל שבט ת'ל 

 שפטים לשבטיך ומנ' שממנין ש(ו)[ט]רים ל' ש' וש' ת' ל' ושטרים לשבט' רבן שמע' בן גמל' או' לשבטיך ושפטו מצוה על כל שבט ושבט
 להיות דן את שבטו בכל שעריך בא להקיש סנדרי גדולה לסנדרי קטנה מה גדולה דנה והורגת אף קטנה דנה והורגת ()[ש]פט' ושט' ר'

 אלעזר בן שמוע אומ' אם יש שוטר יש שופט אם אין שוטר אין שופט שפט' ושט' נקראו שופטים נקראו שוטרים נק' זקנים נקר' דיינין ול'
 הוכשרו עד שיהו בהן עשר מידות וכן הוא אומ' ויאמר המלך לאשפנז ילדים אש' אין בהם כל מום טובי מראה ומשכילים בכל חכמה

 יודעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד וללמדם ספר ולשון כ(ס)[ש]דים ודניאל הבין בכל חזון וחלומות ושפטו את העם בעל כורחו
 משפט צדק והל' כ' נ' לא תטה משפט וגו' מ' ת' ל' משפט צדק זו מי()[נו]י הדיינין לא תטה משפט בממון לא תכיר פנים בדין ד' א' לא
 תטה משפט שלא תומר איש פל' נאה אי' פל' קרובי לא תכיר פנים שלא תומר איש פל' עני איש פל' עשיר ולא תכיר פנים בכבוד שלא

  צריך לומר לזכות את החייב ולחייב את הזכיי אלא>199<תושיב את הראוי למעלן למטן ואת הראוי למטן למעלן ולא תקח שחד אין 
 אפילו לזכות את הזכיי ולחייב את החייב כי השחד יעור עיני חכמ' ואין צריך לומר עיני טיפשים ויסלף דב' צדיקים וא' צר' לו' דב' רשע'
 ד' א' כי הש' יעו' ע' חכ' אומ' על טמא טהור ועל טה' טמא ויסלף דב' צדי' אומ' על האסור מותר ועל המותר אסור ד' א' כי השחד וג' אין

 יוצא ידי עולמו עוד אלא עד שיורה צדק בהראותו ויסלף דב' צדיק' אי()[ן] יוצא ידי עולמו עד שידע מה שידבר צדק צד' תרדף מנ' יוצא
 ד' א' צד' צ' ת' רדו()>200<מבית דין זכיי אין מחזירין אותו לחובה ת'ל צד' צ' תרדף יצא חייב מנ' שמחזירין אותו לזכות ת'ל צד' צ' תר' 

 [ף] אחרי בית ()[ד]ין שדינו יפה אחר בית דינו של רבן יוח(ן)[נ]ן בן זכיי ואחר בית דינו של ר' אליעזר ל' ת' וירש' או' הא מלמד שמינוי
הדינין כ?(י)?די' הוא להחיות את יש' ולהושיבן על אדמתם ושלא להפילם בחרב 

>145 <
 לא תטע לך אשרה כל עץ מלמד שכל הנוטע אשרה עובר () בלא תעשה ומ' לנוטע אילן ובונה בית בהר הבית שהו עו' בל' תעש' ת'ל כל עץ

 ר' אליעזר בן יע' או' מנ' שאין עושין אכסדרא בעזרה ת'ל כל עץ אצל מזבח ייי אל'יך כשהוא אומ' אשר תעש' לך לרבות במה לא תטע לך
אשרה אמר' תור' ואשיר' תגדעון קל וחומר שלא תטע מנ' שלא יקיים ת'ל לא תטע לך מכל מקום ד' א' אפילו בית אפילו סוכה 

>146 <
 לא תקים לך מצב' אין לי אלא מצבה אשרה ועבו' זרה מנ' ודין הוא (מ)[ו]מנ' מצב' שאהובה לא בית שנואה לבנים אשרה ועבו' זרה

ששנואה לאבות דין הוא שתהא שנואה לבנים 

>147 <
  לא תזבח לייי אל'יך שור ושה ר' יהודה אומ' יכול השוחט חטאת בדרום יהא עובר בל' תעש' ת'ל לא תז' וגו' על מום עובר בל'>201<

 תעש' ואין השוחט חטאת בדרום עו' בלא תעש' וחכמ' אומ' אף השוחט חטא' בדרום עובר בל' תע' יכל המקדים קדשים זה לזה עולה
 לחטאת פסח לתמיד מוס()[פ]ין לתמידין יהא עוב' בל' תע' ת'ל לא תו' לאכל בשעריך ול' תו' לז' את הפ' ול' תז' לייי אל'יך שור ושה על

 אילו עובר בל' תע' ואין מקדים קדשין זה לזה עו' בל' תע' אש' יה' בו מום אין לי אלא שנול()[ד] תם ונעשה בעל מום נולד בעל מום ממעי
 אמו מנ' ת'ל כל דבר רע מנ' בעל גרב בעל יבלת בעל חזזית ת' ל' מום כל דבר רע מנ' לזקן וחולה ומזוהם ת'ל שור ושה כל ד' רע מנ'

  תועבת מנ'>202<לקדשים ששחטן חוץ לזמנן וחוץ למקומן שעו' בל' תע' ת'ל דבר שתלוי בדבר מנ' לרובע ונרבע ומוקצה ונעבד ת'ל 
 לאתנן ומחיר כלאים וטרפה ויוצא דופן ת'ל כי תוע' ר' יהודה אומ' הוא תועבה אין הוולד תועבה ר' שמע' א' לפי שמצינו ברובע ובנרבע

 שהן פסולין בבהמה יכול אף באדם ת'ל הוא כזבח דיברתי ול' דיברתי בזובח וזה אחד מן הדברים שכתבו לתלמיי המלך אשר לא צויתי
על יפתח ולא דברתי למישע ול' על' על לבי ש[י]קריב אברהם את בנו על גבי המזבח 

>148 <
 כי ימצא בעדים מכלל שנ' להלן על פי שנים עדים או על פי ג' עדים יקום דבר זה בניין אב שכל מקום שנ' ימצא בשני עדים ובג' עדים

 בקרבך באחד שער' מ' ת' לפי שנ' והוצאת את האיש הה' או א' הא' הה' שומע אני שע(ד)[ר] שנמצאו בו ושער שנידנו בו ת'ל שעריך שע'
 לגזי' שוה (כי) [מ'] שע' הא' לה' שער שנמצאו בו ושער שנידנו בו לפי שמצינו שהנדחין בסייף יכול אף המדיחין ת'ל א' הא' או את האש'

  א'>203<וסק' באב' ומתו לפי שמצינו שאין עושין עיר הנדחת (ע)[לא] על פי עד אחד ול' על פי האשה יכול יהו פטורין ת'ל איש או אש' 
 יע' את הרע קרוי ה' שמות חרם ותועבה שנוי ומשוקץ ועוול המקום קרא לו ה' שמות רע ומיפיר ברית מ()[נ]אץ מכעיס וממרא וגורם ה'
 דברים מטמיא את הארץ ומחלל את השם ומסלק את השכינה ומפיל את יש' בחרב ומגלה אותן מארצן אין לי אלא זה בלבד עובר מנין

 שנ' וילך ויעבד מנ' אף המשתחוה ת'ל וישתחו להם ולשמש או לירח וגו' לעובדם להביא את המשתיף ר' יוסי הגלי' או' מכלל שנ' אשר
 חלק ייי אל'יך אתם וגו' יכול שחילקן לאומות העולם ת'ל אש' לא ידעום ולא חלק להם ר' יוסי או' אלעזר בני או' בו ג' דברים אשר לא

צויתי בתו' אש' לא דיבר' בי' דיברות ול' על' (ל)[ע]ל לבי שיקריב אדם את בנו על גבי מזבח 

>149 <
  וחק' וש' היט' היטב לגזיר' שוה מלמד שבודקין אותו בז' חקירות אין לי אלא>204<והוגד לך [ו]שמע' ודר' היט' ולה' הוא או' ודרשת 

 חקירות בדיקות מנ' ת'ל והנה אמ' נ' הד' אם סופנו לרבות בדיקות מ' ת' ל' חקירות חקירות אמר אחד איני יודע עידותן בטילה בדיקות
 א' א' איני יודע ואפילו שנים אומ' אין אנו יודעין עידותן קיימת א' חקירות וא' בדיקות בזמן שמכחישות זה את זה עידותן בטילה ביש'
 אין לי אלא יש' גרים ונשים ועבדים מנ' תלמ' ל' והוצאת את האיש ה' א' א' הא' הה' אל שע' שו' אני שער שנמצאו בו ושער שנידנו בו ת'

 ל' שער שער לגזי' שוה מנ' ש' הא' לה' שער שנמצאו בו ולא שער שנידנו בו אף שעריך הא' כן ש' שנמ' בו ול' שע' שנדנו בו ההוא ולא אנוס
 ול' שוגג ול' מוטעה ההיא ול' אנוסה ולא שוגגת ול' מוטעת וסקלתם באבנ' יכול באב' מרובות ת'ל באבן או באבן יכול אפילו באבן אחת

ת'ל באבנים אמור מעתה לא מת בראשנה ימות בשנייה שתהא סקילתן מיתתן 

>150<
  בלבד מנ' לרבות שאר המומתין ת'ל על פי שנ' עד'>205<על פי שנים עדים או ע' פי שנ' עד' יומת המת יכול אין לי מת כסדר הזה אלא זה 

או על פי ג' עד' יומת המת מנ' לא ילמד עד חובה ת'ל לא יומת על פ' ע' א' מנ' לא ילמד תלמיד חובה ת'ל לא יומת על פי עד אחד 

>151 <
 יד העד' תה' בו מצוה בעדים להמיתו מנ' לא מת ביד עדים ימות ביד כל אדם ת'ל ויד כל העם בא' וגו' ובע' הרע מקרבך בע?ר? עושי הרע

מיש' 
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>152 <
 כי יפלא מלמד שבמופלא הכת' מדבר ממך זו עצה דבר זו הלכה ד'א כי יפלא ממך דבר מקצתו ולא כולו וכ' ה' או' ונעלם דבר מעיני

 הקהל מקצתו ולא כולו למשפט זה הדין בין דם לדם בין דם לדם בין דם נידה לדם ילדות לדם זיבה ד' א' בין דם לדם אילו דיני הרוגים
 ודיני גלות מנ' ת'ל בין דין לדין דבר שהוזק בגופו בין דם לדם ול' כל הדם בין נגע לנגע ולא כל נגע דברי כלשון ראשון לא כלשון האחרון

 בין דין לדין בין דיני ממונות לדיני נפשות לדיני מכות בין נגע לנגע בין ניגעי אדם לנגעי בתים לניגעי בגדים דברי אילו ערכין חרמין
  סוטה ועריפת עגלה וטהרת מצורע בשעריך זה לקט שכח' ופ' וקמת מיד וקמת בבית דין מיכן אמ'>206<והקדישות ריבות זו השקיית 

 שלשה בתי דינין היו שם א' על (ת)[פ]תח הר הבית וא' על פתח עזרה ואמ' שבלי שכת הגזית באין לזה שלשער הר הבית ואו' כך דרשתי
 וכך דרשו חביריי כך דרשתי וכ' חבי' כך למדתי וכך למד' חביריי אם שמעו אמ' להן ואם לאו אילו ואילו באין לבית גדול שבלישכת
 הגזית שמשם תורה יוצא לכל יש' שנ' מן המקום ההוא אש' יבחר ייי וקמת ועלית אל המק' אש' יבחר ייי אל'יך בו מלמד שארץ יש'

גבוהא מכל הארצות ובית המקדש גבוה מכל ארץ יש' 

>153 <
 ובאת לרבות בית דין שביבני אל הכהנים והלוים מצוה בבית דין (דין)[שי]הו בו כהנים ולוים יכל מצוה אם אין בו יהא פסול ת'ל אל

 השפט אפעלפי שאין בו כהנים ולוים כשיר אש' יהיה בימים ההם אמ' ר' יוסי הגלי' וכי עלת על דעתינו שופט שאינו בימיך אלא שופט
  כשיר וכ' ה' א' אל תאמר היה שהימים הראש' היו טו' מא' וגו' ודרשת>207<שהוא כשיר ומוחזק לך באותן הימים היה קרוב ונתרחק 

והגידו לך את דב' המש' אילו דיקדוקי משפט 

>154 <
 ועשית על הדבר על הוריית בית דין הגדול שבירוש' חייבין מיתה ואין חייבין על דברי סופרין הוריית בית דין שביבני על פ()[י] התורה אש'

 יורוך על המשפט מצות עשה ולא תסו' מן הדב' אש' יגידו לך מצות לא תע' ימין ושמאל אפילו מראין בעיניך על ימין שהיא שמאל ועל
שמאל שהיא ימין שמע להם 

>155 <
 והאיש ולא שמע מפי בית דין ומורה אשר יעשה על מעשה הוא חייב ואינו חייב על הורייא בזדון על זדון הוא חייב ואינו חייב על שגגה

  או>208<לבלתי שמע אל הכ' ולא שומע מפי שומע אל הכהן העומד מגיד שאין שירות כשיר אלא מעומד האם ישב ועבד עבודתו פסולה 
 אל השופט זהו שאמרנו אפעלפי שאין בו כהנים ולוים כשיר ומת האיש בסתם מיתה האמו' בתור' בחניק ההוא לא אנוס ולא שוגג ול'

מוטעה ובע' הר' מיש' בער עושי הרעות מיש' 

>156 <
 כי תבא אל הארץ עשה מצוה האמ' בעינין תיכנס לארץ אש' ייי אל'יך נ' לך בזכותך וירש' ויש' בה בשכר שתירש תשב ואמ' אשימה עלי

 מלך ר' ()[נחמייה] אומ' הרי זה דבר גניי ליש' שנ' כי לא אותך מאסו ממלוך עליהם אמ' לו ר' יהודה והלי מצוה מן התורה לשאל להן מלך
 שנ' שום תשים על' מל' למה נענשו בימי שמואל לפי שהקדימו על ידם ככל הגוים אש' סבי' ר' נהריי אמ' לא ביקשו להן (ל..')[מל]ך אלא

להעבידן עבודה זרה שנ' והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכינו ויצ' לפ' ונל' את מלח' 

>157 <
  תש'>209<שום תשום מת מני אחר תחתיו מלך ולא מלכה אש' יב' ייי אל'יך בו על פי נביא מקרב ולא מחוצה לארץ אחיך ולא אחרין 

 על' מל' וכ' נ' שום תש' ע' מל' מה ת'ל תש(מ)['] עליך מל' שתהא אימתו עליך מיכן אמרו מלך אין רוכבין על סוסיו ואין יושבין על (ס)
 כסאו ואין משתמשין בשרביטו ואין רואין אותו ערום ולא כשהוא מס(פ)[ת]פר ולא בבית המרחץ ול' כשהו' בבית המים אלא הוא יושב
 והכל עומדין הוא מדבר דבר והכל שומעין לו הוא קוראן אחי ועמי כע' שנ' שמעוני אחיי ועמי והן קורין לו אדונינו כע' ש' אבל אדונינו

 המלך דויד המליך את שלמה ד' א' תש' על' מל' מצות עשה לא תו' לת' (ל)[ע]ל' איש נכרי מצות לא תעשה איש נכרי מיכן אמ' האיש
 ממנין פרנס על הציבור אש' לא אחיך הוא כשהיה אגריפס מגיע לפסוק זה היה בוכה עד שזולגות עיניו דמעות והיו כל ישראל אומ' לו אל

תירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה 

>158 <
 רק לא ירבה לו סוסים יכול לא ירבה למרכבתו ולפרשיו ת'ל לו לו אינו מרבה אבל מרבה הוא למרכבתו ולפרשיו ת'ל למ' הרבות סוס

  ומ' מצרים>210<סוסין בטילין מנ' אפילו סוס א' בטל כדיי הוא שיחזיר את העם ל(צ)[מ]צ' ת'ל רק לא יר' לו סוסין והלי דברי' קל וחו' 
 שהברית כרותה עליה עבירה מחזרתן לשם שאר ארצות שאין הברית כרותה עליהן על א' כ' וכ' ד' א' לא ירבה לו סוס' מרבה הוא כדי

מרכבה וכך עשה דויד כע' שנ' ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב 

>159 <
 לא ירבה לו נשים אלא י'ח ר' יהודה אומ' מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו מסירות את לבו ר' שמ' אמ' אפילו אחת מסירה את לבו לא

 ישאנה אם כן למ' נ' לא ירבה לו אפילו כאביגיל וחברותיה שהן כשרות לא ישאנה וכגון איזבל וחברותיה שהן רעות היא מסירה לבו וכסף
 וזהב לא ירבה לו מאד אלא כדי שיתן לאספיניא ת' ל' לו אינו מרבה אבל מרבה הוא כדי שיתן לאפסונית ד' א' כדי שיתן אפסונית וכן

עשה דויד והנה בעיניי הכינתי לבית אלהיי אבל שלמה שינה כעיני' שנ' וישלך את הכסף בירושלם כאבנים 

>160<
 והיה כשבתו על כס' ממל' אם עושה הוא כל האמור בעיני(י)[ן] כדיי הוא שישב על מלכותו וכתב לו לשמו שלא יהא נואית בש()>211<

 [ל]אבותיו משנה אין לי אלא משנה תורה שאר דב' תו' מנ' ת'ל לשמר את כל דב' התו' הז' וא' החוקים הא' לעש' אם כין למ' נ' משנה
 תורה שעתידה להשתנות אחרין אומ' אין קורין ביום הקהל אלא משנה תורה בלבד על ספר ולא על לוח ולא על הנייר אל' על המגילה שנ'
 על ספר מלפ' הכה' והלוים על ספר על גבי עור בהמה טהורה ומגיהין לו מספר עזרה על פי בית דין שלשבעים ואמ' מיכן דרש ר' אלעזר בן

ערך שסוף תורה עתידה להשתכח 

>161 <
 והיתה עמו וק' בו כל ימי חייו מיכן אמ' המלך יצא למלחמה והוא עמו נכנס והוא עמו יושב בדין והוא אצלו מיסב והוא כנגדו שנ' והיתה

  כל ימי חייו ימי חייו>212<עמו ד' א' והיתה עמו כשהוא פנוי וקרא בו שיהו עיניו בו בשעה שהו קורא בו כל ימי חייו בשעה שהוא פנוי 
 הימים כל ימי חייו הלילות למ' ילמ' ליר' את ייי אל'יך מלמד שהמראה מביאה לידי מקרא מקרא מב' לידי תרגום תר' מב' לי' משנה מש'

 מב' ליד' תלמוד תל' מב' ליד' מעשה מעש' מב' ליד' יראה לפי שמצינו ששווה הדיוט למלך בדברי תו' יכול ישווה בדברים אחירין ת'ל
 לשמר את כל דברי התו' וגו' לדברי תורה שווה לו ואין שווה לו לד' אח' מיכן אמ' מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מ(ח)[מ]חין בידו להחריב
 לו סרטיאות ואין ממחין בידו דרך המלך אין ל(ו)[ה] דרך ואין ממחין בידו שיעור וכל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש ד'

א' ואת החקים האלה אילו חוקי מלכיות מלכות 
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>162 <
 לבלתי רום לבבו מאח' ול' משלקודש ולבל' סור מן המצ' ימין ושמ' שלא יסור מן המצוה ימין ושמאל למ' יא' ימ' ע' ממ' אם עושה הוא

 >213<משכת' בעינין כדיי הוא שיאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו שאם מת בנו עומד תחתיו ואין לי אלא זה בלבד מני' לכל פרנסי יש' 
 שבניהן עומדין תחתם ת'ל בקרב יש' כל שהו בקרב יש' בנו עומד תחתיו ר' חנניה בן גמל' או' הרי הוא או' גם אשר לא שאלת נתתי לך גם
 עושר גם כבוד נת(נ)[ת]י לך אשר לא היה כמוך איש במלכים וגו' על מה שלא התניתי בתורה ליתן נתתי לך ומה שהתניתי ליתן אינו נותן

אלא אם כן עשית וכן ה' או' ואתה אם תלך בדרכי לשמור את מצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את ימיך 

>163 <
 לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי מכלל שנ' ושרת בשם ייי אל'יו אין לי אלא תמימין בעלי מומין מנ' ת'ל כל שבט לוי חלק זו ביזה

ונחלה זו נחלת הארץ ואשי ייי אילו קודשי מקדש וקודשי הגבול מנ' ת' ל' ונחלתו יאכלון 

>164 <
ונחלה זו נחלת שלשה לא יה' לו בק' אחיו זו נחלת חמשה ייי הוא נחלתו כאש' דבר לו להגיד מה גרם 

>165 <
  זה יה' מש' הכה' מלמד שהמתנות יוצאות בדינין יכול אף קדשים יהו חייבין במתנות ודין הוא ומה חולין שאין חייבין בחזה>214<

 ושוק חייבין במתנות קדשים שחייבין בחזה ושוק אינו דין שיהו חייבין במתנות ת'ל וזה יהי' מש' הכה' מאת העם ולא מאת אחרים מאת
 כהנים מאת זבחי הז' פרט לטרפה מאת זובחי הזבח אין לו בו אלא בשעת זביחה בלבד מיכן אמ' גר שנתגייר והיתה לו פרה נשחטת עד

 שלא נתגייר פטור משנתגיר חייב ספיק פטור המוציא מחבירו עליו הראייה אם שור אם שה לרבות כלאיים אם שור אם שה בין בארץ בין
 בחוצה לארץ והלא דין הוא חייב בן וחייב בראשית הגז מה מצינו בראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ אף מתנות נוהגות באר' ובחוצה
 לארץ או כלך לדרך זו חייב כן וחייב בתרומת ראשית מה תרומת ראש' אינו אלא באר' אף מתנות אינן נוהגת אלא בארץ נראה למי דומה
 דנין דבר שאין תלוי בארץ ובקודש מדבר שאין תלוי בארץ ובקודש ואל תוכיח תרומת ראשית שהי תלויה בארץ ובקודש או כלך לדרך זו
 דנין דבר שנוהג בין במרובה בין במועט מד' שנוהג במרובה ובמועט ואל יוכיח ראשית הגז שאין נוהג אלא במרובה ת'ל אם ש' א' ש' בין

  ונתן לכהן לכהן עצמו הזרוע זרוע שלימין והלחיים זה לחי תחתון והקיבה במשמעה ר' יהודה או' דורשי>215<בארץ בין בחוצה לא' 
 רשומות אומ' נתן לו זרוע נותן לו זרוע תחת היד וכ' ה' א' ויקם מתו' העם ויקח רמ' בי' הלחיים תחת תפלה כ' ה' א' ויעמד פינחס ויפלל

וגו' קיבה תחת קיבה ()[ש]נ' ואל האשה אל קבתה 

>166 <
 ראשית דגנך תיר' ויצ' מלמד שאין תורמין אותו אלא מן ה()[מ]ובחר מה מצינו בשני מינין שבאילן אין תורמין מזה על זה כך שני מינין

 שבתבואה ושבירק אין תורמין מזה על זה ראשית הגז ולא ראשית שטף ראשית הגז פרט לטרפה רא' הג' בין בארץ בין בחוצה לארץ צאנך
 ולא של אחרין מיכן אמרו הלוקח גז צאנו שלנוכרי מראשית פטור מראשית הגז לקח גז צאנו של חבירו אם שייר המוכר חייב ואם לאו

  תתן לו שיהא בו כדי מתנה כמה נותן לו משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעין בגליל מלובן ולא צוי' כדי>216<הלוקח חייב 
 לעשות ממנו בגד קטן שנ' תתן לו ()[שיה]א בו כדי מתנה כמה צאן יהיו לו ויהא חייב בראשית הגז ב()[ית] שמי אומ' משתי רחילות שנ'
 והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן בית הלל אומ' מחמש שנ' וחמש צאן עשויות ר' עקיבה או' ראשית הגז שתים גז צאנך

<…> [ארבע תתן לו הרי] חמש 

>167 <
כי בו בחר ייי אל'יך מגיד <…> ושרת עבודתו פסולה הוא ובניו כל הימים בין בארץ בין בחוצה לארץ 

>168<
 וכי יבא הלוי יכל כבן לוי ודיי הכת' מדבר ת'ל מאחד שעריך מי שלא נטלו שעריהן במקום אחד יצאו לוים שנטלו שעריהן במקום אח'

 ושרת בראוי לשרת יצאו לויים שאין ראוים לשרת מכ' יש' אש' הו' ג' ש' בכל מקומות מושבותיהן ובא בכל אות נפשו מנ' את' א' כהן בא
  ובא בכל אות נפשו מנ' את' או' כל המשמרות שוין בקורבנות הרגל הבאין מחמת הרגל ת'ל>217<(ב) ונושא כפיו (מ)[ב]משמרת שלו ת'ל 

ובא בכל אות נפש' יכול לעולם ת'ל מאחד שע' בשעה שיש' מוכנסין בשער אחד בשלשה רגלים 

>169 <
 ושרת בשם ייי אל'יו על גבי הרצפה מיכן את' או' ערל טמא עומד יושב על גבי כלים או על גבי בהמה או על גבי רגלי חבירו פסול מנין

 אתה אומ' כל משמרות שווין באמורי הרגל ובחילוק לחם הפנים ת'ל חלק כחלק א' חלק לאכול ()[כח]לק לעבוד חלק לאכילה חלק
 לעבודה יכול כל המשמרות שוין בקורבנות הרגל הבאין שלא מחמת הרגל ת'ל לבד ממכריו ע' הא' מה מכרו האבות זה לזה אתה שבתך

ואני שבתי 

>170<
 כי אתה בא אל הארץ עשה מצוה האמורה בעיניין שבשכרה תיכנס לארץ אש' ייי אל'יך נותן לך בזכותך לא תלמד לעש' כתוע' הגו' יכול

אי אתה רשיי ללמוד ל(די)[ה]רות ולהדין ת'ל לעש' לעש' אי אתה למיד אבל אתה למד להורות ולהדין 

>171 <
  מעביר בנו ובתו באש אין לי אלא בנו ובתו בן בנו ובן בתו מנ' ת'ל בתתו מזרעו למלך עד אן>218<לא ימצא בך להזהי[ר] בית דין על כך 

 אני אומ' כן באש ולהלן למלך מנ' ליתן את האמ' להלן ואת האמ' להלן כן העברה העברה לגזי' שווה מה העברה האמ' כן באש אף הע'
 הא' לה' באש מה העברה הא' כן למולך אף הע' הא' להל' למולך נמצא את או' עד שימסור ויעביר באש ובמולך הא עד שיומרו שני כתובין

 ואם לאו לא שמענו קסם אחד קסמים אח' מרובה ואחד מועט לחייב על כל קוסם וקוסם אי זה הוא קוסם זה האוחז במקל ואו' אם
 >219<אלך אם לא אלך חייב כ' ה' או' עמי בעצו ישאל ומק' יגי' לו מעונן ר' ישמעאל אומ' זה המעביר על העיין ר' עקיבה או' אילו נותני 

 העתים וחכמ' אומ' אילו אוחזי העינים כגון אילו האומ' לימודי ערבי שביעיות להיות יפות עקידות קטנות להיות רעות ומנחש אי זה הוא
 מנחש כגון האו' נפלה פתי מפי נפלה מ(ל)[ק]לי מידי עבר נחש מימיני ושועל משמאלי ופסק צבי את הדרך לפניי אל תתחיל בי שהרי ראש

 חודש הוא שהא הרי מוצאי שבת הוא מכשף העושה מעשה ולא האוחז את העניים ר' עקי' או' משם ר' יהוש' <…> מלקטין קישואין
 <…>

>172 <
 וחובר חבר א' חובר הרבה וא' חובר מועט אחד חובר את הנחש ואח' חובר את העקרב ושאל אוב וידעני אוב זה פיתום המדבר משיחיו

 ידעוני המדבר בפיו הן עצמן בסקילה והנשאל בהן באזהרה ודורש אל המתים אחד המעלה בזכורו ואחד הנשאל בגולגלת מה בין מעלה
בזכור לנשאל בגולגלת מעלה בזכורו אין עולה כדרכו ואין נשאל בשבת והנשאל בגולגולת עולה כדרכו ונשאל בשבת 
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>173 <
  כי תוע' ייי כל עוש' אלה יכול לא יהא חייב עד שיעבור על כולן ת'ל כל עושה כל עושה אלה אפילו אחת מהן ובגלל התועב' האלה>220<

 ייי מורישם מפנ' אמ' ר' שמע' מלמד שהוזהרו כנעניים על כל המעשים האלו שאין עו[נ]שין את אדם עד שמזהירין אותו כשהיה ר'
 אליעזר מגיע לפסוק זה היה אומ' הבל עלינו מי שמידבק בטומאה רוח טומאה שורה עליו המידבק בשכינה (פ) דין הוא שתשרה עליו רוח

 הקודש ומי גרם תמים תה' כשאת תם חילקך עם ייי אל'יך וכן דויד או' ואני בתומי אלך פדני וחונני כי אני בתומי כי את עוונותיכם היו
מבד' וגו' תמכתה בי ותצבני לפניך לעולם תמים תה' עם ייי אל'יך אם עשית כל האמור בעיניין הרי את תמים לייי אל'יך 

>174 <
 כי הגוים הא' אש' את' יו' או' עשה מצוה האמורה בעיניין שבשכרה אתה יורש את הגוים האלה אל מעונ' וא' קוס' ישמ' שמא תומר להן

יש במה להשאל ולי אין לי ת'ל ואת' לא כן וגו' 

>175 <
  נביא מקרבך ולא מחוצ' לארץ מאחיך ולא מאחרים יקים לך ייי אל'יך ולא מן הגוים מה אני מקיים נביא לגוים נתתיך בנוהג>221<

מנהג גוים אליו תשמעון אפילו אומ' לך על אחת מן המצוות האמורות בתורה כאליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע לו 

>176 <
 ככל אשר שאלת מעם ייי אל'יך בחורב בין זכו' שיעמדו להם נביאים לא אסף לשמע וג' ויאמר ייי אלי היט' אש' דב' כיוונו לדעת נביא

 אקים להם וגו' הלמדת שבשכר יראה שנ' תיראו זכו שיעמדו להן נביאים ונתתי דברי בפיו מיכן ואילך הוי יודע היאך רוח הקודש ניתנה
בפי נביאים ודבר אלהם שלא להשיב את התורגמן את כל אש' אצו' אומ' על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון 

>177 <
  נבואתו כיונה בן אמתי והמותיר על דברי נביא מחביריו של>222<והיה האיש אש' לא יש' אל דברי שלשה מיתתן בידי שמים הכובש 

 מיכה ונביא שעובר על דברי עצמו ושלשה מיתתן בבית דין המתנבא מה שלא שמע בצדקייה בן כנענה ומה שלא נא' לו כחנניה בן עזור
שהיה שומע דברים מפי ירמיה שהי(ם)[ה] מתנבא בשוק העליון וחוזר ומתנבא בשוק התחתון והמתנבא בשם עבוד' זרה ואו' כך אמרה ()

[ע]בו' זרה אפילו כיוון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור 

>178 <
 אך הנביא אש' יזיד וגו' ומת בסתם מיתה האמור' בתו' בחניק וכי תאמר עתידין אתם לומר איכה נודע את הדבר ר' ירמיה א' הנה כלי

 בית ייי הולכים בבלה חנניה א' הנה כלי בית ייי מוש()[ב]ים מבבל ואיני יודע למי אשמע ת'ל אש' ידבר הנביא בשם ייי וגו' הוא הדבר אש'
 ל' ד' ייי אי זה הוא דבר שדיברו מקום זה שאו' ובא בזדון דברו הנביא על זדון הוא חייב ואינו חייב על שגגה לא תגור ממנו אל תמנע

עצמך מללמד עליו חובה 

>179 <
<כי יבי' ייי אל'יך (א) אל הגו' אש' ייי א' נ' לך את ארצם בזכותך וירש' ויש' בע' ובב' מכלל שנ' וירש' אות' ויש' בא' יכול אי אתה רשיי 

 להוסיף על הביניין ת'ל וירש' ויש' בע' ובא' כל מקום שאתה רוצה לבנות בנה >223

>180<
 שלוש ערים ערים ולא טירים ערים ולא כרכים ערים ול' כפרים תבדיל לך ולא לאחירים בתוך ארצך ולא בספר אש' ייי אל'יך נותן לך

 לרשתה מה שתירש תכבוש תכין לך הדרך תכין לך ס(ר)[ט]רטאות שיהו מפורשות לתוכה ושלש' את ג' אר' שלא יהיו מפוזרות אלא יהיו
מכוונות כשתי שורות שבכרם אש' ינחילך ייי אל'יך לרבות עבר הירדן והיו לנוס שמה כ' רוצח שלא יהא גולה מעיר 

>181 <
 וזה דבר הרצח מ(כלל)[יכן] אתה או' רוצח שגולה מעיר לעיר מקלט מכלל שנ' פן ירדף גואל הדם אח' הר' אין לי אלא רודף וגואל גואל

 ולא רודף רודף ולא גואל לא רודף ולא גואל מנ' ת'ל רוצח רוצח ריבה מכלל שנ' כי יחם לבבו אין לי אלא מי שיש לו חמות הלב האב את
  מנ' ת'ל שמה שמה שמה ג' פעמים שם תהא ירידתו שם תהא מיתתו שם תהא>224<הבן והבן את האב מנ' ת'ל רוצח רוצח ריבה 

 קבורתו מנ' ת'ל רעהו רעהו רעהו ג' פעמים רעהו פרט לאחירים רעהו פר' לגר תושב רע' כבר קראתו התו' רע' אש' יכה את רעהו בבלי דעת
וגו' הא אם שונא לו אינו גולה מתמול שלר' יהודה אומ' תמול שנים שלשום ג' 

>182 <
 ואש' יבא א' רע' ביער מה יער רשות לניזק ולמזיק להכנס לשם לחטב עצים אבה שאול אומ' מה חטיבת עצים רשות יצא יצא האב המכה

את בנו והרב הרודה את תלמידו ושלוח בית דין 

>183 <
  ונדחה ידו בגרזן לכ' הע' מיכן א' או' נתכוון לקוץ את האילן ונפל על אדם והרגו הרי גולה ונשל הב' מ' הע' המבקע ר' או' מן העץ>225<

 המתבקע ומצא במצוי מיכן היה ר' אליעזר בן יעק' או' אם משיצאת אבן מידו והוציא הלה את ראשו וקיבלה הרי זה פטור הוא ינוס א'
 אח' מ' הע' הא' וחי שלא יהא גולה מעיר לעיר פן ירדף גואל הדם אחרי הר' מצוה ביד גו' הדם לרדף כי יחם לבבו וגו' האם שונא אינו

גולה מתמל שלשם זו היא שר' יהו' או' ת(ל)[מ]ול ב' שלשום ג' על כן אנ' מצ' לא' וגו' להזהיר בית דין על כך 

>184 <
 ואם ירחיב ייי אל'יך את גבו' עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה ירחיב ייי אל'יך את גבול' אש' נש' לאבו' הכל בזכות אבותך ונתן לך

את כל האר' הכל בזכות אבותך 

>185 <
 כי תשמע א' כ' המצוות הז' וגו' ויספת וגו' מיכן אתה אומ' ג' ערים הפריש משה בעבר הירדן וכשבאו לארץ הפריש עוד שלוש ולעתיד

  ג' הרי שש ועוד ג' הרי תשע ר' נהוריי או' ג' על ג' ועוד הרי ט' על השלש הרי שתים עשרה ר' שאול או' ג'>226<לבוא מפרישין עוד ג' ע' 
על ג' ועוד הרי ט' על ג' הרי י'ב האלה הרי חמש עשרה 

>186 <
ולא ישפך דם נקי בק' אר' וגו' 
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>187 <
 כי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו מיכן אמרו עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה חמורה עבר על ואהבת לרעך כמ' וחי אחיך

 (אמ)[ע]מך סופו לעבור על לא תקם ולא תטור א' ב' עמ' ועל לא תשנא א' א' בלבבך ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך עמך עד שבא לידי
 שפיכות דמים לכך נאמ' כי יהיה [איש] שונא לרעהו וא' לו וקם על' מיכן היה ר' יוסי בר' יהודה או' ההורג את הנפש בין בשוגג בין במיזיד

 הכל מקדמין לערי המקלט בית דין שולחין ומביאין אותן משם משנתחייב מיתה הרגוהו שנ' ו(לק)[של]חו זקני עירו ולקחו וגו' מי שלא
 נתחייב מיתה פטרוהו שנ' והצילו העדה את הרצח וגו' מי שנתחייב גלות מחזירין מח' אותו למקומו שנ' והשיב' או' הע' א' ע' מק' אש' נס

 שמה וגו' ר' אומ' רוצח גולה לעיר מקלט כסבור שקולטתו ?כ?דרך שקולטתו שוגג זקני העיר שולחין ומביאין אתו משם שנ' ושלחו זקני
<עירו וגו' ומת ביד הדם מני' לא מת ביד גואל הדם ימות ביד כל אדם שנ' ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת ולא תחוס עיניך על' ובע' דם 

 הנקי שמא תאמרו הואיל ונהרג זה למה אנו באים לחוב בדמו שלזה ת'ל לא תחוס עיניך בעד עושי הרעות מיש' >227

>188 <
 לא תסיג גבול רעך אש' וכ' נא' לא תגזל מ' ת'ל לא תסיג מלמד כל העוקר תחומו שלחבירו עובר בשני לוין יכול בחוצ' לארץ ת' ל' בנחלתך

 אש' תנחל בא' יש' עובר בשני לוין בחוצה לארץ אין עובר אלא משם לוו אחד בלבד מנ' לעוקר תחומן שלשבטים שעובר בלא תע' ת'ל לא
 תסיג גב' רע' מנ' למחליף דב' ר' אליעזר בדברי ר' יהושע ?ב?דברי ר' אליעזר לומר על טמא טהור ועל טהור טמא שהוא עובר בלא תעשה

 ת'ל לא תסיג גבול רעך מנ' למוכר קברות אבותיו שעובר בלא תעש' ת'ל לא תסיג יכול אפילו לא נקבר בו אדם ת'ל בנחלתך אש' תנחל
  לא יקום עד אחד באיש אין לי אלא לדיני נפשות לדיני ממונות מנ' ת'ל לכל>228<האם קברתו אפילו נפל א' ברשות אינו עובר בלא תע' 

 עוון לק(ו)[ר]בנות מנ' לכל חט' למבית מנ' ת'ל לכל חטאת אשר יחטא להעלות לכהונה ולהוריד מן הכהונה מנ' ת'ל לעוון ול' חטא' אין לי
 אלא לעידות איש לעדות אשה מנין ת'ל לעוון ול' חטא' ב' חט' אש' יחטא אם סופנו לרבות אשה מנ' ת'ל איש לעוון אינו קם קם הוא

 באשה להשיאה דב' ר' יהו' ר' יוסי או' לעון אינו קם קם הוא לשבועה אמ' ר' יוסי קל וחומר דברים ומה אם במקום שאין פיו מצטרף עם
 פי עד אחד למיתה הרי זה נשבע על פי עצמו מקום שפיו מצטרף עם עד אחד לממון אינו דין שיהא נשבע על פי עצמו לאו מה לנשבע על פי

 עצמו שכן משלם על פי עצמו ישבע על פי עד אחד ת'ל לכל עון לעון אינו קם קם הוא לשבועה על פי שנים עדים או על פי של' עידים יק'
  מקנה על פי שנים ומשקה על פי עד אחד שהיה בדין>229<דב' על פי כתבן ולא על פי תורגמנם מיכן אמ' המקנא לאשתו ר' אלעזר אומ' 

מה אם עידות הראשונה שאינה אוסרתה לעו' אינה מתקיימת בפחות משנים ת'ל ועד אין בה כל שיש בה לא היתה שותה 

>189 <
 כי יקום (ח)[ע]ד חמס אין חמס אלא גוזלן שנ' לענות בו סרה אין סרה אלא עבו' זר' שנ' השנה אתה מת ביסרה דיברת מגיד שאינו חייב

עד שיכחיש עד עצמו מיכן אמרו אין העדים נעשים זוממים עד שיזמו את עצמן כיצד מעיד אני באיש פל' שהרג את הנפש 

>190<
  ועמדו מצוה>230<הדיינין יושבין ובעלי דינין עומדין ד' א' אזהרה לבעל דין שלא ישמ[י]ע דבריו לדיאן קודם שיבוא בעל דין חבירו 

 ביאנין שיעמדו שני האנשים אין לי אלא בזמן שהן שני אנשים ואיש עם אשה ואשה עם איש שתי נשים זו עם זו ת'ל אשר להם הריב מכל
 מקום יכול אף אשה תהא כשרה לעדות נא' כן שני ונ' להלן שני מה שני האמ' להלן אנשים ולא נשים אף שני הא' כן אנשים ולא נשים

 אש' להם הריב יבוא בעל השור ויעמוד על שורו לפני ייי שהן סבורין לפני בשר ודם הן עומדין אינו אלא לפני המקום לפני הכהנים
 והשפטים אש' יהיו בימים ההם וגו' זו היא שאמ' ר' יוסי הגלילי וכי עלתה על דעתינו שופט שאינו בימיך אלא שופט שהוא כשר ומוחזק

 לך באותן הימים היה קרוב ונתרחק ()[כ]שר וכ' ה' א' אל תא' מה היה שהימים וג' ודרשו השפט' הט' ולהלן הו' או' והוגד לך ושמעת
 ודרשת היטיב היטיב בחיטב לגזירה שוה מלמד שבודקין אותן בשבע חקירות בדיקות מנ' ת'ל והנה אמת נכון הדבר נעש' מנ' ש(ע)[ה]עד

 עושה את עצמו שקר ת'ל והנה עד שקר ומנ' שעושה את חבירו שקר ת'ל והנה עד שקר העד יכול אף משנחקרה עדותן בבית דין ת'ל שקר
 >231<ענה באחיו אמור מעתה כל זמן שבית דין צריכין להן ולא משנחקרה עידותן בבית דין כשתמצא או' זומם מזומם ואפילו הן מאה 

 ועשיתם לו כאש' זמם לעש' לאח' אם ממון אם מכות מכות אין עונשין שמענו עינושין אזהרה מני' ועש' לו מיכן אמ' אין העדים זוממין
 נהרגין עד שיגמר הדין שהרי צדוקים אומ' עד שיהרג שנ' נפש בנפש ר' יוסי הגלי' אומ' מה ת' ל' ועש' לו כא' זמ' לע' לא' לפי שמצינו בכל
 עונשין שבתורה מיתות איש למיתות אשה וזוממהן כיו' בהן אבל בת כהן ובועלה לא השווה מיתות איש למיתת אשה אלא מיתות האיש

 בחנק ומיתת האשה בשריפה אבל זוממין לא שמע()[נ]ו מה יעשה להן ת'ל ועשיתם לו וגו' במיתת אחיו מיתתו ולא כמיתת אחותו מנ'
 שהמבייש משלם ממון נא' כן לא תחס עינך ונ' לה' לא תחוס עיניך מה לא תח' עי' האמ' לה' ממון אף ל' תח' עי' הא' כן ממון ר' יהודה

 אומ' נא' כן יד ורגל ונ' לה' יד ורגל מ' יד ור' הא' כן ממון אף יד ורג' הא' לה' ממון ר' יוסי הגל' או' מנ' שלא יוציא למלחמה עד שיהיו לו
  ושניים ת'ל לא תחוס עי' נפש בנפש וגו' כי תצא למלחמה על אי' במלחמת הרשות הכת' מדב' על אויביך>232<ידיים ורגליים עיניים 

 כנגד אויביך אתה נילחם וראית סוס ורכב מה הן יוצאין עליך בסוס ורכב אף אתה צא עליהן בעם רב לא תירא מהם מי שהעלך מארץ
מצ' הוא עמך בעת צרה 

>191 <
 והיה כקרבכם אל המלחמה יכול זה יום הקריבן בו למלחמה כשהוא אומ' ואמרת אלהם שמע יש' א' ק' היום הרי היום הקריבין בו

למלחמ' אמור ה' מ' ת'ל והיה כק' אל המל' כיון שמגיעין לספיר כהן מתנה אליהם כל התניין הללו 

>192 <
 ואמר א' ש' יש' א' ק' ה' ל' על אויבכם לא על אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמע' על יהודה שאם תפלו בידן ירחמו עליכם כע' שנ'

 וישבו בני יש' מאחיהם וגו' <…> ושם היה נביא לייי ושמו <…> ועתה בני יהודה וירוש' אתם אומ' <…> כמה שנ' להלן וי(כ)[ק]ומו
 ה(נ)[א]נשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מע' הל' מן הש' <…> על אויבכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם

 אל ירך לבבך אל תיר' ואל תחפזו אל ירך לב' מפני צהלת סוסים אל תיראו מפני הגפת תריסין שפעת עקלגסי(ו)[ן] ואל תחפזו מקול
הקרנות אל תערצו מקול הצוחה כנגד ד' דב' שאומ()[ות] העו' עושין מוגפין ומריעין וצווחין ורומסים ואתם באים במצחונו של מקום 

>193 <
  כי ייי אל'יכם ההולך עמכם וגו' מי שהיה עמכם במדבר הוא עמכם בעת צרה וכן הו' או' ייי ילחם לכם וגו' להלחם לכם עם>234<

 איביכם להושיע אתכ' משרפים ועקרבים ורוחות הרעים עד כאן היה משוח מלחמה מדבר מיכאן ואילך ודיברו השוטרים וגו' אפי'
 אלמנה אפי' שומרת יבם אפי' שמע שמת לו אחיו במלחמה חוזר הכל שומעין דברי כהן מערכי במלחמ' והן חוזרין ומספקין מים ומזון

 לאחיהם ומתקנים הדרכים ודברו השוטרים יכול דב(י)[ר]ים אחירים כשהוא או' ויספו הש' ל' א' הע' ואמרו למדנו שהן הדברים מ' ת' ל'
ודברו השו' כיון שהתחיל שוטר לדבר כ' ה' משמיע להן כתנאין הללו 

>194 <
 מי האיש אשר בנה אין לי אלא בונה ירש לקח ניתן לו במתנה מנ' ת'ל מי האיש אש' בנה אין לי אלא בית מנ' לרבות בונה בית התבן ובית

 הבקר ובית העצים ובית האוצרות ת' ל' אש' בנה יכול אף הבונה בית שער ואכסדרא ומרפסת ת'ל בית מה בית מיוחד שהוא בית דירה
 יצאו אלו שאין בית דירה ולא חנכו פרט לגוזל(ו)[ן] ילך וישב לביתו ילך וישמע דברי כהן מערכי מלחמה חוזר פן ימות במלחמ' אם אינו
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  ואיש אחר יחנ' יכול דודו ובן דודו נא' כן אחיך ונ' לה' אחיך מ' הא' להלן נכרי אף אחר>235<שומע לדיברי כהן לסוף הוא מת במלחמה 
ה' כן נכרי 

>195 <
 ומי האיש אש' נטע אין לי אלא נוטע ירש לקח נית' לו במתנ' מנ' ת'ל מי הא' א' נטע כרם אין לי אלא כרם מני' לנוטע ה' אילני מאכל

 ואפילו מחמשת המינין ת'ל אש' נטע יכל אף הנוטע ה' אילני מאכל וה' אילני סרק ת'ל כרם ר' אליעזר בן יעקב או' אין לי במשמע אלא
 כרם ולא חללו פרט למבריך ולא חיללו פרט למרכיב יל' ויש' לבי' ילך וישמע לדברי כהן מע' מל' ויחזור פן י(ש)[מו]' במלחמה אם לא יש'

לדברי כהן לסוף הוא מת במלחמה ואיש אחר יחללנו ויכול דודו ובן דודו כול' 

>196 <
 ומי הא' אש' ארש אש' אחד המאריס אלמנה ואפילו שומרת יבם ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה חוזר ובא לו ולא לקחה באשה

 הראויה לו פרט למחזיר גרושתו ואלמנתו לכהן ג' גרוש' וחלוצה לכהן הדיוט ממז' ונת' ליש' ובת יש' לממזר ולנתין ילך וי' לבי' ילך ויש'
לדב' כהן ויחזור בו 

>197 <
  ויספו השטר' לדבר אל העם ואמרו למדנו שהן הדברים מי האיש הירא ורך הלבב שיש עבירה בידו בסתר ויש' ל' ר' עקיבה או'>236<

 הירא ורך הלבב במשמעו ר' יוסי הגל' או' הירא ורך ת'ל שהוא בן מ' ולא ימס מלמד שאם היה א' מהם מתירא מן העבירות שבידו כולן
חוזרין ובאין 

>198 <
 והיה ככלות הש' בעריבו שלעם מעמידין זקופים מלפניהם ואחריהן וכשילין שלברזל בידיהן וכל המבקש לחזור רשות בידו לקפח את

 שוקיו שתחילת ניסה נפילה שנ' אשר נס יש' מפני פלשתים וגם מגפ' גדו' היה בעם במ' דב' אמו' במלחמת רשות אבל במלחמת מצוה הכל
יוצא אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה 

>199 <
  כי תקרב אל עיר במלחמת הרשות הכת' מדב' אל עיר ולא לכרך אל עיר ולא לכפר להל' עליה ולא להרעיבה ול' להצמיאה ול'>237<

 להמיתה מיתת תחלואים וקרא' אל' לשל' גדול שלום שאפילו (שלו)[מתי]ם צריכין שלום ג' ש' שאפילו בשעת מלחמתן שליש' צריכין
 שלום גד' ש' שדרי רום צריכ' של' שנ' עוש' של' במרומיו גד' של' שחותמין בו ברכת כהנים ואף משה היה אוהב שלום שנ' ואשלח מל'

ממדב' קדמ' וגו' 

>200<
 והיה אם שלום תע' יכול אף מקצתה ת'ל ופתחה לך כולה ולא מקצתה והיה כ' ה' הנ' בה לרבות כנעניים שבתוכה י' ל' למס וע' אמרו

 מקבלין אנו עלינו מיסין ול' שעבוד שעבוד ול' מיסין אין שומעין להם עד שיקבלו עליהן זו וזו ואם [לא] תש' עמך ועש' עמ' מל' וצ' הכ'
 מבשרך שאם אינה משלמת עמך לסוף שהיא עושה עמך מלחמה וצרת עליה אף להרעיבה אף להצמיאה אף להמית(ת)[ה] במיתת

  נותנה בידך והכית א' כ' ז' לפי חרב שו' אני אף הקטנים>238<תחלואים ונת' ייי אל'יך בידך אם עשית כל האמור בעיניין לסוף שייי אל' 
 שבתוכה ת'ל רק הנשים והטף והב' או אינו אלא טף שלנקיבות אמרת ומה מדין שהמית את הגדולות החייה את הקטנות הא אינו או' כן

 טף אלא טף שלזכרים מנ' שעושה עמך מלחמה ת' ל' רק הנשים ו' ו' אש' יהיה בע' כל שללה יכול תהא ביזתן אסורה לך ת'ל תבז לך
ואכלת וגו' 

>201 <
 כן תע' ל' הע' וגו' הרחוקות כתורה הזאת ואין הקרובות כתורה הזאת אש' לא מע' וגו' אין ערי הגוים האל' כתו' הזאת רק מערי וגו'

 בסייף כי החרם תחרי' יכול תהא ביזתן אסור' לך ת'ל בתים מלאים כל טוב וג' החתי והא' הכנ' והפ' החוי והיבוסי כשהוא אומ' כאש'
צוך ייי אל'יך לרבות את הגר גשי 

>202 <
 למען אש' ל' יל' את' לע' ככ' תוע' מלמד שאם עושין תשובה אינן נהרגין וחטאתם לייי אל'יכם אם לא עשיתם כל האמור בעי()[ני]ין

נקראתם אתם חטאים לייי אל'י' 

>203 <
 כי תצור אל עיר במלחמת הר()[ש]ות הכ' מדבר אל עיר ול' לכרך א' עיר ול' לכפר ימים רבים ימים שנים רבים ג' מיכן אמרו אין צרי(ך)[ן]

  להלחם על' לתפשה ול' לשבותה לא תש' א' עצה לנ' ע' גר' אין לי אלא>239<על עיר שגוים דרין בה פחות משלשה ימים קודם לשבת 
 ברזל מנ' אף למשור הימנה אמת המים ת'ל תשחית את עצ' ב()[כ]ל דבר כי תצור אל עיר מגיד שתובע שלום שנים שלשה ימים עד שלא

 נלחם בה וכן הוא אומ' וישב דוד בציקלג ימים שלשה ואין צרין על עיר בתחילה בשבת אלא קודם לשבת שלשה ימים ואם הקיפוה
 ואירעה שבת להיות און השבת מפסקת מלחמת' זה אחד משלשה דברים שדרש שמי הזקן אין מפליגין את הספינה לים הגדול אלא קודם
 לשבת שלשה ימים במ(י)[ה] דברים אמו' בדרך רחוקה אבל בדרך קרובה מפליגין אותה כי ממנו תאכל מצוות עשה מלמד שחייו של אדם

 אינן אלא מן האילן ר' ישמעאל או' מיכן חס הכת' על פירות האילן קל וחומר מאילן ומה אילן שעושה פירות הזהירך הכת' עליו פירות
עצמן על אחת כמה וכמה לבוא מפ' במצ' קוצצהו 

>204 <
 רק עץ אש' תדע זה אילן מאכל כי לא עץ מאכל הוא זה אילן סרק אם סופנו לרבות אילן סרק מ' ת' ל' עץ מאכל מלמד שאילן סרק קודם

  ת'ל רק אתו תשחית וכרת עושה את ממנו תיקין ונדכיאות>240<לאילן מאכל יכול אף מעולה ממנו בדמים ובדברי ר' אלעזר בר' ישמע' 
ובנית מצור ע' הע' עוש' אתה לה מיני מטרניאות ומביא אתה לה מיני בלצטיאות עד רדתה ואפילו בשבת 

>205 <
 כי ימצא ולא בשעה שמצ(ר)[וי] מיכן אמ' משרבו ה(בטל)[רצח]נים בטלה עגלה ערופה משבא אלעזר בן דיניי ותחתא בן פרישא היה נקרא
 חזרו לקרותו בן הרצחנים חלל ולא חניק חלל ולא מפרפר באדמה ולא טמון בגל נופל ול' תלוי באילן בשדה ולא צף על פני המים אש' ייי

 א' נ' ל' לרש' לרבות עבר הירדן ר' אלעזר או' בכולן היו עורפין אמ' לו ר' יוסי בר' יהודה וכי אינו חנוק ומושלך בשדה שמא היו עורפין
  לא נודע מי הכ' האם נודע מי הכהו ואפילו אחד מהם ראהו לא היו עורפין ר' עקיבה או' מנ'>241<אלא בכולן אם היה חלל עורפין 

 ראוהו בית דין שהרג ולא היו מכירין אתו לא היו עורפין ת'ל וענו ואמרו וגו' ויצאו זקניך שנים ושפטיך שנים אין בית דין שקול מוסיפין
 עליהן עוד אחר הרי חמשה דב' ר' יהודה ר' ישמעאל או' זקניך ושופטיך שנים אין בית דין שקול מוסיפים עוד אחד הרי שלשה ומדדו א'
 הע' מן החלל אל הערים ולא מן הע' אל החלל מיכן אמרו נמצא ראשו במקומו אחד וגופו במקומו א' מוליכין את הראש אצל הגוף דברי
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ר' אליעזר ר' עקיבא או' הגוף אצל הראש נמצא סמך לספר לעיר שיש בה בבית דין 

>206 <
 והיה העיר הק' אל החלל הקרובה שבקרובות מיכן אמרו נמצא מכוון בין שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות דב' ר' אלעזר ואין

  ולקחו זקני העיר ההיא ולא זקני ירוש' עגלת בקר ר' אליעזר אומ' עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכ'>242<ירוש' מביאה עגלה ערופה 
 אומ' עגלה בת שתים פרה בת ג' ובת ד' ד'א עגלת בקר שיהא בה שני דרכים הא כיצד בשתים עגלת בקר ד'א רחיצה בזקנים וכפרה

בכהנים אש' לא עבד בה כל עבודה מנ' בעול ת'ל אש' לא משכ' בעול ת'ל אש' לא משכה בעל 

>207 <
 והורידו זק' הע' הה' מצוה בזקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן איתן במשמעו קשה ואפעלפי שאינו (מצוה בזקני העיר) איתן כשר
 עורפין אותה בקפיץ מאחוריה מקומה אסור מלזרוע מלעבוד יכול יהא אסור לסרוק שם פישתן ולנקר שם את האבנים ת'ל אשר לא יע'

 בו ול' יזרע זריעה בכלל היתה ול' יצאת להקיש אלי?ה? מה זריעה מיוחדת שהיא חובת קרקע יצאו אלו שאין חובת קרקע וערפו שם נא'
 כן עריפה ונ' לה' עריפה מה ערי' הא' לה' עורפו בקופיץ מאחריו ואסור בהניה וקוברו אף ערי' הא' כן עורפה בקופיץ מאחוריה וקוברה

ואסור בהניא בנחל ואפעלפי שאינו איתן 

>208 <
  ונגשו הכה' בני לוי מכלל שנ' ושרת בשם ייי אל'יו אין לי אלא תמימין בעלי מומין מני' ת'ל בני לוי כי בם בחר ייי אל'יך מגיד>243<

 ברכת כהנים כשירה בבעלי מומין לשרתו ולברך בשם ייי מקיש ברכה לשירות מה שירות ב(מ)[ע]מידה אף ברכה בעמידה ועל פי' יה' כל
 ריב וכל נג' מקיש ריבין לנגעים מה ריבין ביום אף נגעים ביום מה ריבין שלא בקרובין אף נגעים שלא בקרובים או מה רי' בשלשה אף

נגעים בג' דין הוא אם ממונו בג' גופו לא יהא בג' ת'ל או א' אח' מבניו הכהנים ()[ל]למדך שכהן אחד רואה את הנגעים 

>209 <
 וכל זקני העיר ההיא ואפילו הן מאה לפי שאמרנו להלן שלושה וחמשה יכול אף כן ת'ל וכל זקני הע' הה' ואפילו הן ק' ורחצו את יד' על

העגלה על מקום עריפתה של עגלה יכול יעלם מן הנחל ויאמרו ת'ל בנחל שתהא ענייתן ואמירתן בנחל 

>210<
  וענו ואמרו ידינו וגו' כפר לעמך אילו החיים אש' פדית אילו המתים מגיד שהמתים צריכין כפרה נמצינו>244<וענו ואמרו בלשון הקודש 

 למידין ששופך דמים חוטא עד יוצאי מצ' אש' פד' ייי על מנת כן פדיתיו שלא יהו בינינו שופכי דמים ד' א' על מנת כן פדיתיו שאם נחטא
  בית דין שופכי דמים הן אלא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו>244< וכי עלה על ליבינו שזקני >243<אתה מכפר עלינו 

 הכהנים אומ' כפר לע' יש' כשהו' או' אש' פדי' ייי מלמד שכפרה זו מכפרת על יוצאי מצ' ואתה תבער בעד עושה הרעות מיש' (כל זמן)
ורוח הקודש אומרת כל זמן שתע()[שו] ככה הדם מתכפר לכם 

<כי תצא>
>211 <
  כי תצא למלחמה במלחמת הרשות הכ' מדב' על איביך כנגד איביך ונתנו ייי אל'יך בידך אם עשית כל האמור בעיניין סוף שייי>245<

 אל'יך נותנו ביד(י)[ך] ושבית שב' לרבות כנענים שבתוכה וראית בשביה בשעת שביה אשת ואפעלפי שהיא אשת איש יפת תואר אין לי
אלא בזמן שהי יפת תואר אף עלפי (כ)[ש]אינה יפת תאר ולק' לך לאש' שלא תומר הרי זו לאבה הרי זו לאחי 

>212 <
 והב' א' תו' בית' ול' לבית אחר וגלחה וג' ר' אליעזר או' תקוץ ר' עקיבא או' תגדל אמ' ר' אליעזר נאמרה עשייה בראש ונא' עשייה

  אף עשייה האמ' בצפרנים העב' ר' עקיבה או' נא' עשי' בר' ונא' עשי' בצפ' מה עש' ברא' ניוול>246<בצפרנים מ' עש' הא' בראש העברה 
אף עש' האמו' בצפ' ניוול וראיה לדברי ר' אליעזר ומפיבשת בן שאול ירד מרוגלים לקראת המלך ול' עש' רג' ול' עש' שפמו 

>213 <
 והסירה א' שמואל שביה מעליה מלמד שמעביר ממנה בגדים נאים ומלבישה בגדי אלמנות שהגוים ארורים ובנותיהן הן מתקש?טו?ת

 במלחמה בשביל להזנות אחריהן וישבה בבית' בבית שנשתמש בו נתקל בה ונכנס ונתקל בה ויוצא לקרויה ?ד?ומה ורואה בניוולה ובכתה
 את אביה וא' אמה יר' ימים אביה ואמה ממש דב' ר' אליעז' ר' עקיבה אומ' אין אביה ואמה אלא עבוד' זר' כענ' שנ' אמרים לעץ אבי את'

 ולא' את ילד' ירח ימים ל' יום ד'א ירח ימים שנים הרי שלשה חדשים כדי בגדי נויה שהיו עליה ונויה וחימדה ותיקון הולד ?כ?דברי ר'
  שתהא בת ישר' שמחה וזו בוכה בת ישראל>247<עקיבא בין זרע ראשון לירח שיני ר' אליע' או' ירח ימים כמשמעו וכל כך למה 

 מתקשטת וזו מתנוולת הא אם לא עשה בה את כל המעשים האילו ובא עליה הרי זו בעול' זנות ואח' כן תב' אל' ובעלת' אין לך בה אלא
מצות בעילה וה' ל' לאש' כע' שנ' שארה כסותה וע' לא יגרע 

>214 <
 והיה אם לא חפצ' בה הכ' מ()[ב]שרך שאתה עתיד (לשמחה) [לשנאה] ושלח' לנפ' ולא לבית אל'יהה ושלחתה בגט כדברי ר' יונתן ואם

 היתה חולה ימתין לה עד שתבריא קל וחומ' לבנות ישר' שהן קדושות וטהורות ומכ' לא תמכר' בכסף אין לי אלא שלא ימכרנה בכסף מנ'
 שלא יתננה במתנה ולא יעשה בה טובה טובה ת'ל ומכר לא תמ' בכ' לא תתע' בה שלא תשתמש בה ד'א לא תתעמר בה לא … כדב' ר'

יונתן ד'א הרי זו אזהרה לבית דין תחת אשר עניתה אפילו לאחר מעשה יחידי 

>215 <
  ה?ו?יה משמע מוציא את אילו ומוציא את היבמה ר' שמע' או' בדרך ארץ>248<כי תהיין שיש בהן ה?ו?יה יצאו שפחה ונכרית שאין בה' 

 הכת' מדב' מגיד שסופו להיות שונא אותה ואוהב אחרת ומוציא ?הארוס'? שאין לה ה?ו?יה וילדו לו בנים להוציא את הספק בן תשעה
 לראשון ובן שבעה לאחרונה אין לי אלא היוצא ממקום הלודה יוצא דופן מנ' ת'ל וילדו לו מכל מקום כי תהי' לאיש שתי נש' אין לי אלא
 שהן שתים מנ' אפילו הן מרובות ת'ל נשים אלא בזמן שהן מרובות ומקצתן אהובות ומקצתן שנואות ()[מ]נ' אפילו כולן אהובות ()[כו]לן

 שנואות ת'ל אהובה האהובה שנואה השנואה ריבה הכת' אין לי אלא בזמן שהן מרובות וכולן אהובות או כולן שנואות מנ' אפילו הן
 שתים ת'ל שתי נשים אין לי אלא בזמן שהן שתים אחת אהובה וא' שנואה מנ' אפילו אחת והיא אהובה ואפילו א' וה' שנואה ת'ל אהובה
 אהובה שנואה שנואה ריבה הכת' אי זו היא אהובה אהובה לפני מקום שנואה שנואה לפני מקום יכול אין לי אלא אנוסה ומפותה שאינן

 לו כדרך כל הנש' מנ' אלמ' לכהן גדול גרוש' וחלוצ' לכהן הדיוט ת'ל שנואה שנ' ריבה ריבה את העריות שהן בלא תעשה ועדן לא ארבה
  העריות שחייבין עליהן כרת בידי שמים ת'ל שנואה שנ' ריבה את העריות שחייבין עלי' כרת בידי שמים ועדן לא ארבה את>249<את 

 העריות שחי' עליהן מיתה בבית דין ת'ל שנו' שנ' ריבה יכול אפילו שפחה ואפילו נוכרית ת'ל כי תהיינה לאיש מי שיש לו ()[ב]הן הו(י)[ו]יה
 יצאו אילו שאין בהן הו(י)[ו]יה ויל' לו בנים מי שהולדת שלו יצאו אילו שאין הולדות שלו ד' א' ויל' לו בנים הבנים ?כ?תורה הזאת ולא

 הבנות כתורה הזאת לפי שמצינו שהבנות ניכנסות בנחלה תחת האחין לחלוק בשוה יכול תהא בכורה נוהגת בהן ת'ל ויל' ל' בנ' הבני'
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כתובין הזא' ולא הבנות כתובות הזאת והיה הבן ולא טומטום ואנדרוגינס הבכור ולא הספק לשניאה ה()[כ]' מבשרך שבן הבכור לשניאה 

>216 <
 והיה ביום הנ' את בניו ביום מפילין נחלות ואין מפילין נחלות בלילה את אש' יה' לו מלמד שהבן [נוטל] כראוי כבמחוזק לא יוכל לבכר

 מלמד שאינו רשיי לבכר יכול לא יבכר ואם בי(כ)[ק]ר יהא מבוקר ת' ל' ל' יו' לבכר האם ביכר אינו מבוכר את בן האהובה כיון שיצא
ראשו ורובו בחיים פוטר את הבא אחריו מן הבכורה על פני בן השנואה הבכור אפ עלפי שבן הבכור לשנואה 

>217 <
  כי את הבכור בן השנ?י?אה יכיר שיכירנו לאחירין מלמד שנאמן אדם לומר זה בני בכורי ר' יהודה אומ' כשם שנאמן אדם לומר>250<

 זה בני בכורי כך נא' לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה וחכמ' אומ' אין אין נאמן לתת לו פי שנים פי שנים בו או פי שנים בכל נכסים הרי
 את דן הואיל ונוחל עם א' ונוחל עם ה' מה מצינו כשנוחל עם אחד פי שנים אף כשנוחל עם ה' פי שנים ?ב?אחד מ?ה?ן או כלך לדרך זו

 הואיל ונוחל עם א' ונוחל עם ה' מצינו כשנוחל עם א' פי שנים בכל הנכסים אף כשנוחל עם ה' ()[פ]י שנים בכל הנכסים ת' ל' וה' ביו'
 הנחילו את בניו ריבה נחלה לבנים אחר שלמדנו שריבה נחלה לבנים אחר שלמדנו שריבה נחלה לבנים ה' אין עליך לדין אלא כדין הראשון

 הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד פי שנים בו אף כשנוחל עם ה' פי שנים באחד מהן ואו' ואני נתתי לך
 שכם אחד על אחיך ואו' ובני ראובן בכור יש' כי הוא הבכור ובחללו וגו' כי יהודה גבר באחיו הואיל ומצינו שהבכורה ליוסף ובכורה
 לדורות פי שנים בא' מהן בכל אשר ימצא לו מלמד שאין הבכור נוטל בראוי כבמחוזק כי הוא ראש' אונו ולא ראש' אונה שלאשה לו

משפט הבכורה מלמד שהבכורה יוצא בדינין 

>218 <
  קטון פטור שלא בא לכלל מצוות (סרסר) [סורר סורר] שני פעמ'>251<כי יהיה לאיש בן ולא כשיהיה בן לאיש בן ולא בת בן ולא איש 

 (ומורה שוטה תורמין) [שטי ומרי?ד?] ומו(ד)[ר]ה שמו(ד)[ר]ה לעצמו דרך אחרת ד'א בשביל שאכל זה ממון אביו אמרת בן סורר ומורה
 נידון על שם סופו ימות זכיי ואל ימות חייב אביו שלוח חשק יפת תואר והכניס שטן לתוך ביתו ונעשה בנו סורר ומורה וסופו להמיתו

 מיתה משונה כי יהיה באיש חטא משפט מות והומת לא בשבת אלא בשאר ימים ד'א סורר על דברי אביו ומורה על דברי אמו סורר על
 דברי תורה ומורה על דברי נביאים וכתובים סור' על דב' נביאי' עדים ומורה על דברי הדיינין א'ר יאשיה שלשה דברים אמ' לי זעירא

 משום אנשי ירושל' סוטה אם רצה בעלה למחול לה מוחל סורר ומורה אם רצו אביו ואמו למחול לו מוחלין זקן ממרא על פי בית דין אם
 רצו בי' די' למחול לו מוחלין וכשבאתי והרצתי הדברים לפני ר' יהוד' בן בתירה על שנים הודה לי ועל אחד לא הודה לי על סוטה ועל בן

 סורר ומורה הודה ()[ל]י ועל זקן ממרא על פי בי' די' לא הודה לי מפני שהיה מעמיד מחלוקת בישראל איננו שו' בקול אביו ובקול אמו
  מה איננו שו' הא' להלן זולל וסובא>252<יכול אפילו אמרו לו אביו ואמ(ר)[ו] להדליק את הנר ולא להדליק ת'ל איננו שומ' לגזי' שווה 

 אף איננו הא' כן זולל וסובא מה איננו שו' הא' להל' עד שיגנב משל אביו ומשל אמו אף איננו שומע הא' כן עד שיגנב משל אביו ומשלאמו
ויסרו אתו במכות ול' יש' אל' מל' שמלקין אותו בפני שלשה 

>219 <
 ותפשו בן אביו ואמו כל שאינו חייב עד שיהו לו אב ואם דברי ר' מאיר ר' יהודה או' אם לא היתה אמו ראויה (לדבר) [לאביו] אין נעשה בן
 סורר ומורה וה?וצ?י או' א' זקני עירו וגו' מצוה בזקני עירו ובשער מקומו ואמרו אל זקני עירו בננו זה זה הוא שלקה בפניכם מלמד שאם

 מת מהן אחד אין נסקל היה אח' מהן גידם או חיגר או אילם או סומה או חירש אין נעשה בן סורר ומורה שנ' ותפש' בו ולא גידמין
 והוציאו או' ולא חיגרין ואמרו ולא איל[מ]ין בננו זה ולא סומין איננו שומע בקול' ולא חירשין מתרין בו בפני שלשה ומלקין אתו חזר

 וקילקל נידון בב' ושלשה ואין נסקל עד שיהו שם ג' הראשונים שנ' בננו זה והוא שלקה בפניכם זולל וסובא זולל בבשר וסובא ביין
אפעלפי שאין ראיה לדבר זכר לדבר אל תהי כסובאי יין וגו' כי זו' וסו' יורש וגו' 

>220<
  ורגמהו כל אנשי עירו וכי כל א()[נש]י עירו רוגמין אותו אלא במעמד כל אנשי עירו באבנים יכל באבנים מרובות ת'ל באבן יכול>253<

 באבן א' ת'ל באבנים אמור מעתה לא מת בראשונה ימות באחרונה אמ' ר' יוסי וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין נסקל
 אלא הגיעה תורה סוף עיניינו שלזה ואמרה זה ימות זכיי ואל ימות חייב שמיתתן שלרשעים נאה ונאה לעו' לצדיקים רע להם ורע לעולם

 יין ושינה לרש' נא' לה' ונא' לעו' לצדיקים רע ל' ורע לעו' שקט לרשעים רע ל' ורע לעו' לצדיקים נאה לו ונאה לעו' ובערת הרע מקרבך בער
עושה הרעות מיש' 

>221 <
 כי יהיה באיש חטא וג' האיש נתלה ואין אשה נתלית ר' אליעזר או' אף האשה נתלית אמ' להן ר' אליעזר והלא שמע' בן שטח תלה נשים

 באשקלון אמרו לו פ' אשה תלה ואין דנין שנים ביום אחד אלא שהשעה צריכה ללמד בה את אחרים יכול יהוא כל הנסקלים נתלין ת'ל כי
  שפשט ידו בעיקר והרי הו' נתלה כך>254<קללת אל'ים תלוי אחר שריבה הכת' מיעט הרי אנו למידין אותה מן המגדף מה מגדף מיוחד 

 כל הפושט ידו בעיקר יהא נתלה ר' אליעזר אומ' מה מגדף מיוחד שהו ניסקל והרי הו נתלה כך כל הנסקלין נתלין יכול יהו תולין אותו
 חיי בדרך שהמלכות עושה ת'ל והומת ותלית אותו ולא את כליו ולא את עדיו אותו ולא את זוממיו ת'ל אותו מלמד שאין דנין שנים ביום
 אחד מלמד על עץ יכול בע()[ץ] התלוש או בעץ המחובר ת' ל' כי קבר תקברנו בעץ שניקבר עמו אמו מע' בעץ התלוש ולא בעץ המחובר מנ'

 למילין את מיתו שהוא עובר עליו בלא תעש' ת'ל ל' תלין נ' ע' העץ הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכים יכול יהא עליו ת'ל על עץ מה עץ
 מיוחד שהוא ניוול לו יצא דבר שאין ניוול לו לא תל' נב' ע' הע' מצוות לא תעשה כי קבר תקב' מצו' עשה כיצד עושים ממתינים לו עד

 חשיכה ותולין אותו ומתירין אותו מיד ואם לן עוברין עליו בלא תעשה שנ' לא תלין נבלתו על העץ כלומר מפני מה זה תלוי מפני שקילל
  אלא שהאיש תולין>255<את השם ונמצא מתחלל האיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה ר' יהוד' או' אחד האיש ואחד האשה 

 אותו ופניו כלפי העם ואחוריו כלפי העץ והאשה פניה כלפי העץ ואחוריה כלפי העם האיש סרט אחד מלפניו והאשה שני סרטים אחד
 מלפניה ואחד מאחריה מפני שכולה ערוה ולא תטמאו א' א()[דמ]' ונמצא שם שמים מתחלל אש' ייי אל'יך נ' לך נח' להזהיר בית דין על

כך 

>222 <
 כי תראה אפי' רחוק ממנו מלא מול כי תפגע שיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל שהוא ריס נמצינו למידין שהוא עובר על מצות

 עשה ועל מצות לא תעשה עזב תעזב עמו זו פריקה הקם תקים עמו זו טעינה דבר' ר' יהוד' בן בתירא לא תראה את שור אח' שור אחיך
 מצות לא תע' ול' ה' או' כי תפגע מצות עשה שור אחיך אין לי אלא שור אחיך שור אויבך מנ' ת'ל איביך מכל מקום אם כין למה נא' אחיך

  הנידחתן בידה מצא>256<מלמד ש()[ל]א דברה תורה אלא כנגד היצר או את שיו נדחים בדרך הנידח(ן)[ת]ן מיכן את או' אי זו היא 
 חמור או פרה רועין בדרך אי זו הי אבידה חמור וכליו הפוכין פרה ורצה בית הכרמים הרי זו אבידה והתעלמת פעמים שאתה מתעלם

 כיצד היה כהן והוא בבית הקברות או שהיה זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה שלו מרובה משלחבירו פטור לכ' נא' והתעלמת מהם פעמים
 שאת מתעלם פעמ' שאי' את מתעלם השב תשיבם החזירה וברחה אפילו ה' פעמ' חייב שנ' השב תשיבם החזירה למקום שראוהו אחירים

לא יטפלו בה נגנבה או אבדה חייב באחריותה לעו' אין חייב באחריותה עד שיכניסה לרשותו לכ' נא' השב תש' לאחיך 
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>223 <
 אם לא קרוב אחיך אין לי אלא קרוב רחוק מנ' ת' ל' ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך ולא לבית אחר והיה עמך עד דר' אח' א' עלת על לב

 שאת נותן לו עד שלא יתן את סימניו א' כ' ל' נ' עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם ()[ר]מיי הוא אם אינו רמיי וחשב לו אף
לא את עצמך אתה משיב לו 

>224 <
  וכן תעשה לחמורו היתה חמור עושה ואוכלת כסות מנערה אחד לשלשים יום שוטחה לצורכה אבל לא לכבודו כלי כסף וכלי זהב>257<

 וכלי נחשת משתמש בהן לצורכן אבל לא לשחקן כלי עץ משתמש בהן כדי שלא ירקיבו אף השמלה היתה בכלל אילו ולמ' יצאת להקיש א'
 ליה מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה תובעין כך כל שיש לו סימנין ויש לו תובעין אין לי אלא אילו בלבד שא()[ר] אבידות מנ'

 ת'ל לכל אבידת אחיך אש' ת' מ' ומ' פרט לפחות משווה פרוטה ר' יהודה או' ומצאתה לרבות פחות משו' פרוטה לא תוכל להתע' לתן עליו
בלא תעשה 

>225 <
 לא תראה מצות לא תעש' ול' הו' או' כי תראה מצות עש' חמור אחיך אין אחיך חמור שנאך מנ' ת'ל חמור שנאך מכל מקום אם כן ל' נ'
 אחיך מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר או שהיו נופלין ולא עומדין בדרך ולא ברפת מיכן אמרו מצאה ברפת אין חייב בה ברשות

 הרבים חייב בה והתעלמת פע' שאת מתעלם כיצד היה כהן והן בבית הקברות או שהיה זקן אינה לפי כבודו או שהיתה אבידה שלו
  משלחבירו פטור שנ' והתעלמת פעמ' שאת מתעלם פע' שאי את מתע' הקם תקי' עמו הלך וישב לו ואמ' לו הואיל ועליך>258<מרובה 

 מצוה העמידה ונפלה העמידה ונפלה אפילו ה' פעמ' חייב שנ' הקם תקים עמו הלך וישב לו וא' לו הואיל ועליך מצווה אם רצית לפרוק
פרוק פטור שנ' עמו יכול אפילו זקן ואפילו חולה ואפילו מוכי שחין ת'ל הקם תק' עמ' 

>226 <
 לא יהיה כלי גבר על אש' וכי מה בא הכת' ללמדנו שלא תלבש אשה כלי לבנים והאיש לא יתכסה ציבעונין ת' ל' תועבה דבר הבא לידי

 תועבה זהו כללו שלדבר שלא תלבש אשה כדרך שהאיש לובש ותלך לבין האנשים והאיש לא יתקשט בתכשיטי נשים וילך לבין הנשים ר'
 אליעזר בן יעקב א' שלא תלבש אשה כלי זיין ותצא למלחמה מנ' ת'ל ל' יה' כ' גב' ע' אש' האיש לא יתקשט בתכשיטי נשים ת'ל ()[ו]לא

ילבש גב' שמל' אש' כי תוע' ייי אל'י' כל עושי אלה כל עושה אלה קרוי ה' שמות חרם תועבה שנוי משוקץ ועוול 

>227 <
  כי יקרא פרט למזומן מעוט אפרוחין שנים מעוט ביצים שנים מנ' אין שם אלא אפרוח או ביצה אחת חייב לשלח ת'ל קן קן מכל>259<

 מקום מכלל שנ' והאם רובצת על האפ' א' ע' הב' יכול שאני מוציא אווזין ותרנוגלין שקיננו בפרדס ת'ל לפניך אין לי אלא ברשות היחיד
 ברשות הרבים מנ' ת'ל בדרך על האילנות מנ' ת'ל בכל עץ על הארץ מנ' ת'ל או על הא' והאם רובצת על הא' או על הבצים מה אפרוחים

 בני קיימא יצאו מתים אף בצים בני קיימא יצאו מוזרות מה בצים צריכות לאימן אף אפרוחין צריכין לאימן יצא[ו] המפרחין צריכין
 לאימן והאם ()[ר]ובצת כשהיא רובצת עליהם פרט למעופפת יכול אפעלפי שכנפיה נוגעין בקן ת'ל והאם רובצת ע' הא' א' ע' ה' וגו' אף על
 פי שאינה עמהם יכול עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא יהא חייב לשלח ת'ל והאם רוב' על האפ' עד שיהו
 כולן מין אחד לא תקח האם ע' הבנים מכלל שנ' ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות יכול יקחנה ל(מ)טהר בה את המצורע ת'ל לא

תק(ום)[חה]אם על הבנים אפילו לטהר בה את המצורע לא תק' הא' ע' ה' מצות לא תע' 

>228 <
  שלח תשלח מצות עש' שילחה וחזרה שילחה וחזרה אפי' ד' ה' פעמ' חייב לשלח ת'ל שלח תשל' האווזין ותרנגולין ?שמרדו?>260<

 ושיקיננו בפרדס חייב לשלח בבית פטור מלשלח אפרוחים או בצים מיעוט אפרוחים שנים מעוט בצים שתים מה אפרוחים שיש בהן צורך
 בצים יצאו מתים שאין בהן צורך אף בצים שיש בהן צורך יצאו מוזדות שאין בהן צורך ואפי' אין שם אלא ביצה אחת או אפרוח אחד

 חייב לשלח כי יקרא קן צפור לפניך מכל מקום בדרך בכל עץ או על הארץ מה דרך רשות יצאו מוקשרין שהן ברשות אח?ר? ד'א שלח
 תשלח בטהורה הכ' מד' או אף בטמאה ת'ל כל צפור טהורה תאכלו זו בנין אב כל מקום שנא' צפור בטהורה הכת' מד' כדב' ר' יאשיה הא

 אם שילחה והחזיר בדרך את פניו פטור מלשלח שלח תשלח בנקבות הכת' מדב' ולא בזכרים קורא זכר ר' אליעזר מחייב בשיל()[וח] שנ'
שלח תש' וחכמ' פוט' והאם פרט לקורא זכר מיכן אמרו הנוטל את האם מעל הבנים <…> מצוות חמורות שבתורה 

>229 <
  כי תבנה בית אין לי אלא בונה לקח כשניתן לו במתנה מנ' ת'ל בית מכל מקום לא תשים דמים בבי' אין לי אלא בית מנ' אף הבונה>261<

 בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות ת'ל ולא תשים דמים בביתך יכול אף הבונה בית שער אכסדרא ומרפסת ת'ל בית מ' בית
 מיוחד שהוא בית דירה יצאו אילו שאינן בית דירה ועשית מעקה לגגך אין לי אלא גג מנ' לרבות בורות שחין ומערות ונעצין ת'ל ל' תשים

 דמים בביתך אם כן למ' נ' גג פרט לכבש בית לרבות היכל גג פרט לאולם חדש ר' אומ' משעת חדשתו עשו לו מעקה כמה הוא מקום
  ועשית מעקה לגגך (יכול) מצו' עשה לא תשים דמים בביתך מצ' לא תע' כי יפול הנופל ממנו>262<מעגילן ג' טפחים בית דורסן עשרה 

 ראוי היה זה שיפ?ו?ל אלא שמגלגלין זכות על ידי זכיי וחובה על ידי חייב ממנו ולא לתוכו שאם היתה רשות הרבים גבוהה ממנו י'
 טפחים ונפל ממנה לתוכו פטור שנ' ממנו ולא לתוכו ד'א כי תבנה ר' ישמע' או' בא הכת' ללמדך כיצד הוא נידון שנ' כי לא ידע האדם את

 עתו כדגים הנאחזים בית שאין בו ארבע על ארבע פטור מן המעקה ומן המזוזה ומן העירוב ואין עושין אותו עירוב לעיר ולא טיבול
 למעשרות ואין נותנין לו ארבע אמות לפיתחו ה?נ?ודר מן הבית מותר לישב בו ואין מטמא בנגעים ואין צמות ביובל ואין חוזרין עליו מן

המלחמה 

>230<
<לא תזרע כרמך כלאים מה אני צריך והלי כ' נ' שדך ל' תז' כלאים מלמד שאין שכל המקיים כלאים בכרם עובר בשני לווין אין לי אלא 

  כרם יחידית ועושה פירות ת'ל כרם מכל מקום מנ' לכלאי הכרם שאסורין בהניא נ' כן קודש ונ' לה' קו' מה לה' אסור בהניא אף כן>263
 אסור בהניא פן תקדש המ' הז' מימתיי המלאה הזרע מתקד()[ש]ות משתשרישו וענבים משיעשו כפול לבן זרע פרט לזרע שיצא עם

 הזבולין או עם המים הזורע והרוח מסערתו יכול שני מוצא הזרע והרוח מסיעתו ת'ל אש' תזרע המקיים קוצים בכרם ר' אלעזר או' קודש
 שנ' אש' תזרע וחכמ' אומ' זרע פרט למקיים קוצים בכרם ותבואת הכרם מימתיי התבואה מתקדשת משתשריש וענבים משיעשו כפול

 לבן אין לי אלא כרם שהוא עושה פירות כרם ש()[אינ]ו עושה פירות מנ' ת' ל' ל' (תזרע) כרם מכל מקום אין לי אלא כרם שלך כרם
 שלאחירים מנ' ת' ל' ל' תזרע כרמך מכל מקום המתיר זמורה של גפן על גבי זרעים אפי' אמ' על אמה הגפן אסורה ופירותי' יכול לא

  על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו ת'ל יחדו אבל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו מותר ד'א כלאים לחייב משום כרם ומשום>264<יחרוש 
שדה ד'א פן תקדש המלאה פן תיאסר המלאה כר' יהוד' אשר תזרע אין לי אלא שזרע זרע חבירו ורצה לקיימו מנ' ת'ל תזרע מכל מקום 

>231 <
 לא תחרוש בשור ובחמור יחדו יכול לעולם כשהו' או' למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך כבר שור וחמור עושין מלאכה אם כן למ'

 נא' לא תחרוש וגו' זה עם זה שור וחמור אין לי אלא שור וחמור מנ' לעשות שאר בהמה חייה ועוף מוצא בשור ואדם בשור ובחמור אי
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 אתה חו' חו' את באדם ובחמור לא תחרוש אין לי אלא חורש מנ' לרבות הדש היוצא והמנהיג ת'ל יחדו מכל ר' מאיר פוטר ביושב יחדו
פרט לרמך יחדיו פרט לקושר את הסוס לצידי קרון או לאחר קרון ואת הלופדקס ל()[ג]מלים 

>232 <
  לא תלבש שעטנז יכל לא ילבש גיזי צמר וענ?י?צי פשתן ת' ל' שעטנז דבר ששע וטווי ולוז ר' שמ' בן אלעזר או' נלוז מילין הוא את>265<

 אביו שבשמים עליו לא תלבש אין לי אלא שלא ילבש מנ' שלא יתכסה ת' ל' ל' יע' עליך יכול לא יפשילנו בקופה לאחריו ת'ל לא תלבש
 לבישה בכלל היתה למה יצאת להקיש א' ליה מה לבישה מיוחדת שהיא הניית הגוף יצא דבר שאין הני' הגוף יכול לא ילבש חלוק שלצמר
 על גבי חלוק שלפשתן וחלוק שלפשתן ע' ג' ח' שלצ' ת'ל יחדו ר' חנניה בן גמליאל אומ' מנ' שלא יקשור סרק שלצמר ושלפשתן לקשור בו

 את מתניו אף על פי שהרצועה באמצע ת'ל יחדו מכל מקום שתמציאו הסק והקופה מצרפין את הכלאים צמר ופשתים יחדו אבל זה בפני
עצמו וזה בפני עצמו מותר הלבדין אסורין משום כלאי' אע'פ שאין בהן משום ארוג יש בהן משום שוע 

>233 <
  ו()[ש]מור נאמרו בדיבור אחד מחלליה מות יומת וביום>266<לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך אומר שניהם נאמרו בדיבור אחד זכור 

 השבת שני כבשים נאמרו בדיבור אחד עדות אשת אחיך לא תגלה יבמה יבא עליה שניהם נאמרו בדיבור אחד וכל בת יורשת נחלה
 ממטות בני ישר' ולא תסב נחלה ממטה אל מטה שניהם נאמרו בדיבור אחד מה שאי איפשר לבשר ודם לומ' שני דברי' כאחת שנ' אחת

דיבר אל'ים שתים זו שמענו וגו' 

>234 <
 גדילים תעשה לך למה נא' לפי שנ' ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת'ל גדילים כמה גדילים נעשות אין פחות

 משלשה חיטין כדברי בית הילל בית שמי או' מארבעה חוטין של תכלת וארבעה חוטין של לבן של ארבע ארבע אצבעות והלכה כדברי בית
 שמי במה דברים אמורים בתחילה אבל בשיורה ובגרדומיהא כל שהוא על ארבע יצאו בעלי שלוש ובעלי חמש ובעלי שש ובעלי שבע ובעלי

 שמונה גדילים תע' לך זה לבן מנ' לרבות את התכלת ת'ל ונתנו על צי' הכ' פי' תכלת תעשה ולא מן העשוי שלא יוציא נימין מן הטלית
  ליתקרקי?ס? לבורסים לברדסין לפי שאין מרובעין ר'>267<ויעשה על ארבע ולא על שמונה כסותך פרט ליטגא לתיבלא לתיבלטירין 

 אליעזר בן יע' או' מנ' שלא יתן על אמצע בגד אלא על שפמו ת'ל על ארבע כנפות כסות' פרט לכר כסו' פרט לסדין תכסה פרט ליסגוס בה
פרט למעפורת שלא תכסה ראשו ורובו 

>235 <
 כי יקח איש אשה ובא אליה אם בא עליה לוקה ואם לאו אינו לוקה מיכן א' או' עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצ' חמורה עבר

 על ואהבת לרעך כמ' סופו לעבור על לא תקם ולא תטר ועל לא תשנא את אחיך בל' וחי אחיך עמך עד שבא לידי שפיכות דמים לכך נא' כי
 יקח איש אשה וב' א' וש' ()[ו]שם לה עלילות דב' יכול א' לה הקדחת את התבשיל ולא הקדיחה ת'ל עלילות דברים עליל' דב' לגזירה שווה

  מה עליל' דב' הא' להלן מקום בתולין אף עליל' דב' הא' כן>268<מה עלי' דב' האמ' להן טענת בתו' אף עלי' דבר' האמ' כן טענת בתו' 
 מקום בתולין מנ' לרבות ביאה אחרת ת'ל והוציא עליה שם רע ואמר א' הא' הז' מלמד שאין או' דבריו אלא בעמידה לקחתי ואקרב אליה

 ול' מצ' לה בתו' הרי עדים שזינתה בבית אביה איש אשה למה נאמר לפי שנא' איש אשר ינאף את אשת איש אחת שבאו לה ערים בבית
 בעלה שזינת בבית אביה ואחת שבאו לה ערים בבית אביה שזינת בבית אביה משמע שתהא נידונת על שער העיר והרי הכת' מוציא את
 שבאו לה ע?ד?ים בבית בעלה שזינת בבית אביה שתהא נידונת על פתח בית אביה לכך נאמ' כי יקח איש אשה ר' ישמע' אומ' בוא וראה
 מה שנאה גורמת שהיא מביאה לידי לשון הרע ולקח אבי הנע' ואמה אין לי [אלא] שיש לה אב ואם אם ולא א(ם)[ב] מנ' אב ולא אם לא

 אב ולא אם מנ' ת'ל נערה מכל מקום אם כן למה נא' אבי הנערה ואמה הם שגידלו גידולין רעים יבואו ויתנוולו עם גידוליהן והוציאו את
  הזקנים מיכן שאין רשות לאשה לדבר במקום האיש את בתי נתתי ()[ל]איש הזה מל'>269<בתולי הנערה כמשמעו ואמר אבי הנערה אל 

שהרשות לאב לקדש את בתו קטנה 

>236 <
 לאשה וישנאה ואלה בתולי בתי הרי עדים לזה.. עדיו שלזה ר' יהוד' או' אינו חייב לעולם אלא אם כן בעל מלמ' שתובע מתחיל בדברין

תחילה בעולת בעל ר' ישמע' או' בא הכת' ללמדך על היבמה שהבא עליה אינו חייב עד שתיבעל 

>237 <
 ופרש' השמ' לפ' זק' הע' יבואו עדיו של זה ועידיו שלזה ויאמרו דבריהן לפני זקני העיר ר' אליעזר אומ' דברים ככתבן ופרשו השמלה

 יחוורו דברים כשמלה זה אחד משלשה אתים שהיה ר' ישמעאל דורש מן התורה במשל כיו' בו א' או' אם זרחה הש' על' דמ' לו וכי עליו
 השמש זורחת ומה ת'ל אם זרחה הש' על' דמ' לו אלא מה השמש שלום לעו' אף זה אם היה יודע שהוא שלום ממנו והרגו הרי זה חייב

  אומ' הרי הוא>270<כיוצ' בו א' או' אם יקום וה' בח' ע' מש' על בוריו וכן הוא או' ופרש' הש' ל' ז' ה' יחוורו דברים כשמלה ר' עקיבה 
אומ' ופרשו הש' ל' ז' ה' נמצאו עידי הבעל זוממין 

>238 <
 ולקחו זקני העיר ההיא א' האיש ולא את הקטן ויסרו אותו במכות וענשו אותו ממון מאה כסף צורי ונתנו לא' הנע' שיהו שלו ונתנו ל' ה'
 ולא לאבי הבוגרת ונתנו לאב' הנ' פרט לגיורת שהיתה הו?רת?ה שלא בקדושה ולידתה בקד' שאין לה מאה כסף כי הוציא שם רע ע' בת'

 יש' ולו ת' לא' מל' ששותה בעציצו ואפילו חיגר' ואפילו היא סומא ואפילו מוכת שחין נמצא בה דבר זימה או שאין ראויה לבא ביש' יכול
יהא רשיי לקיימה ת'ל תהיה לאשה באשה הראויה לו ולא יוכל ש' כ' ימיו ואפילו לאחר זמן משלחה הוא ליבם 

>239 <
 ואם אמ' הי' הד' הז' לא נמצ' אין לי אלא כדרכה שלא כדרכה מנ' ת'ל היה יכל שני מרבה את מאה במקום אחר ת' ל' הזה ל' נמ' ב' לנ'

  והוציאו את הנ' א' פ' ב' א' אין לי אלא שיש לה אב ויש לה פתח בית האב יש לה אב ואין לה פתח>271<אין עדים להזם עידיו שלזה 
בית האב יש ל()[ה] פתח בית אב ואין לה אב מנ' ת'ל והוציאו את הנער' מכל מקום אם כן למה נא' אל פתח ב' א' מצוה 

>240<
 וסקלוה אנשי עירו וכי כל אנשי עירה סוקלין אותה אלא במעמד כל אנשי עירה באבנים יכול באבנים מרובות ת'ל באבן כול' כי עשה

 נבלה ביש' לא עצמה בלבד ניוולה אלא כל בתולת יש' לזנות בית אביה מה אביה האמור להלן זנות עם זקיקת הבעל אף אביה האמור כן
זנות עם זקיקת הבעל ובערת הר' מק' בעד עושי הרעות ביש' 

>241 <
 כי ימצא איש בעדים שוכב עם אש' בע' ב' להביא את שנבעל בבית אביה ועד אן היא ארוסה ומתו בסתם מיתה האמורה בתו' בחנק שנים

  האיש הש' עם הא' ואפעלפי קטנה והאשה אפעלפי>272<ולא העושין מעשה הירודס כשהוא או' גם שניהם לרבות הבאים אחריהם 
 שנבעלה לקטן ובערת הרע בעד עושי הרע מיש' מעשה הרודס כשהוא או' גם שניהם לרבות הבאים אחריהם האיש השכב עם האשה
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ואפעלפי קטנה והאשה אפעלפי שנבעלה לקטן ובערת ה' בעד עושי הר' מיש' 

>242 <
 בעיר בשדה מנ' ת'ל ואם בשדה וגו' עמה פרט לשאחד מחזיק ואחד שוכב דב' ר' יהודה ומת האיש אש' שכב עמ' לב' הראשון בסקילה

והשני בחנק 

>243 <
  ולנערה לא תע' דבר מל' שפטרה הכת' מן המיתה מני' אף מן הקורבן ת'ל חטא מנ' אף מן המכות ת'ל חטא מות מל' ש(ל)[כ]ל>273<

 עינושין שבתורה פטורין ומצילין אתן בנפשן אין לי אלא זה מנ' אף הרודף את חבירו להרגו ואחר הזכור ת'ל כן הדבר הזה יכל אף הרודף
 אחר בהמה והמחלל את השבת והעובד עבו' זרה ת'ל הזה זה בסקילה ואין כל אילו בסקילה כי בשדה מצאה יכול בעיר חייבת בשדה

 תהא פטורה ת'ל צעקה אם יש לה מושיעי<ם> בין בעיר בין בשדה חייבת ואם אין לה מושיעים בין בשדה בין בעיר פטורה צעקה פרט
לשאמרה הנח לי דב' ר' יהודה 

>244 <
 כי ימצא איש נערה בתולה נא' כן בתולה ונ' (ל)[ב]תולה במפתה מה אונס חמור אינו חייב על בתולה מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב

  חמור אינו דין שיהא חייב על הבתולה ועל>274<על בתו' או חילוף אם מפתה הקל הרי הוא חייב על בתולה ועל שאינה בתו' אונס 
 שאינה בתולה מה ת'ל בתולה באונס שיכול לא יהא נותן לה אבל יהא נותן לאביה ת'ל בתולה פרט לבעולה אין לי אלא בעולה מוכת עץ

 מנ' ת'ל בתולה פרט למוכת עץ נא' כאן אש' לא ארשה ונ' אש' לא ארש' במפתה מה אונס חמור אינו חייב על שנתארסה או שנתגרשה
 מפתה הקל אינו דין שלא חייב על שנתארסה או שנתגרשה או חילוף אם מפתה הקל הרי הוא חייב על שנתארסה או שנתגרשה אונס

 חמור אינו דין שיהא חייב על שנתארסה ושנתגרשה מה ת'ל אשר לא ארשה באונס שיכול לא יהא נותן לה אבל יהא נותן ל(בי)[אב]יה ת'ל
 אשר לא ארש' אש' לא ארש' שני פעמים שלא יהא נותן לה ולא לאביה נאמ' כאן נערה ונ' נערה במפתה מה אונס חמור אינו חייב אלא על
 הנערה או חילוף מה מפתה הקל הרי הוא חייב על נערה ועל שאינה נערה אונס חמור אינו דין שהיא חייב על נערה ועל שאינה נערה ת' ל'

<ונתן לאבי הנע' ולא לאבי הבוגרת והלא דב' קל וחומר ומה אונס חמור אינו חייב על הבוגרת מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב על 
 הבוגרת להחליף את הדין אי אתה יכול שהרי כבר נא' נע' נע' שני פעמים ושכב עי' כל שכיבה ונמצאו בעדים >275

>245 <
 ונתן האיש ולא הקטן השכב עי' כל שכיבה לאבי הנע' שיהו שלו לאבי הנערה ולא לאבי הבוגרת חמשים כסף צורי ולו תהיה לאש' מל'

 ששותה בעציצו ואפילו היא חיגרת כול' תחת אש' ענה לרבות את היתומה מיכן אמ' יתומה שנתארמלה או נתגרשה ר' אלעזר או' האונס
חייב והמפתה פטור לא יוכל שלחה כל ימיו משלחה הוא ליבם 

>246 <
 לא יקח איש את אשת אביו מיכן אמ' נושאין על האנוסה ועל המפותה ()[ה]אונס וה[מ]פתה על הנשואה חייב כול' מתני' ר' יהודה אוסר

באנוסת אביו ובמפותת אביו לכך נא' לא יקח איש את אשת אביו 

>247 <
  לא יבוא פצוע דכא אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו הבצים שלו ואפילו אחת מהן מה בין פצוע דכא וכרות שפ' אלא שפצוע דכא>276<

 חוזר וכרות שפכה אינו חוזר זו היא הילכת רופאין אין לי אלא כולן מנ' אף מקצתן ת'ל וכרות שפ' כל שנכרת הגיד הפוסיק א' ר' ישמעאל
 בר' יוחנן בן ברוקה שמעתי בכרם ביבני שמי שאין לו אלא ביצה אחת זהו סריס חמה בקהל ייי ר' יהודה או' ארבע קהילות הן קהל

כהנים קהל ל(ל)[ו]וים קהל יש' וקהל גרים וחכ' אומ' שלשה 

>248 <
 לא יבא ממזר בקהל ייי בין א(ש)[יש] בין אשה לא יבא ממזר כל שהוא ממזר אי זהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דב' ר' עקיבה שנ'

 לא יקח איש את אשת אביו ולא יבא ממזר בקהל ייי מה אשת אב מיוחד שאר בשר שהו בלא יבא והוולד ממזר כך כל שאר בשר שהו
 בלא יבא הוולד ממזר שמעון התמני אומ' כל שחייבין עליו כרת בידי שמים שנ' לא יקח איש את אשת אביו ולא יבא ממזר בק' ייי מה

  אומ' כל>277<אשת אב מיוחדת שחייבין עליה כרת בידי שמים הוולד ממזר כך כל שחייבין עליו כרת בידי שמים הוולד ממזר ר' יהושע 
 שחייבין עליו מיתות בית דין הוולד ממזר שנ' לא יקח איש את אשת אביו ולא יבא ממ' מה אשת אב מיוחדת שחייבין עליה מיתת בית

 דין והוולד ממזר כך כל שחייבין על' מיתת בית דין והולד ממזר כך כל שחיב' על' מיתת בית דין הוא ממזר דור עשירי לא יב' עד עולם נא'
כאן דור עשירי ונ' להלן דור עשירי מה דור עשירי האמ' למטן עד עולם אף דור עשירי האמ' כאן עד עו' 

>249 <
 לא יבא עמני ומוא' בזכרים הכת' מדב' ולא בנקיבות ד' א' עמני ולא עמנית מואבי ולא מואבית דב' ר' יהודה וחכ' או' על דבר אש' לא

 קדמו אתכ' בלחם ובמ' מי דירכן לקדם אנשים ולא נשים שהיה בדין ומה ממזר שלא נא' בו עד עולם עשה בו נשים כאנשים עמנים
 ומאבים שנ' בהן עד עולם אינו דין שנעשה בהם נשים כאנשים או חילוף מה עמונים ומואבים שנ' בהן עד עו' לא עשה בהם נשים כאנשים
 ממזר שלא נא' בו עד עולם לא עשה בהם נשים כאנשים ממזר שלא נא' בו עד עו' אינו דין שלא נעש' בו נש' כא()[נ]' ת'ל לא יבא ממזר בין
 איש בין אשה אחר שריבה הכת' מיעט האין עליך לדין אלא כדין הראשון ומה ממזר שלא נאמ' בו עד עו' עשה בו (א)נשים כאנשים עמו'

ומו' שנ' ב' עד עו' אינו דין שנע' ב' נשים כאנש' ת' ל' עמוני ולא עמונית דב' ר' יהודה 
  נאמ' כאן דור עשירי ונ' למעלן דור עשירי מה דור>278<> אם נא' דור עשירי למה נא' בו עד עו' מופנה להקיש ולדון לגזירה שווה 249<

עשירי האמ' כן עד עולם אף (א) דור עשי' האמ' למעלן עד עולם 

>250<
על דבר אש' ל' קדמו את' בל' ובמ' כשהו או' על דבר אף על העצה וכין הוא או' עמי זכר נא מה יעץ בלק בדרך בשעת טירופכם בצאת()
 [כ]ם ממצ' בשעת גאולתכם אשר שכר את בלעם הרי זה דבר ניול בלעם ולא אבה ייי מלמד שכל המקלל הרי הוא מקולל שנ' ויהפך ייי

אל'יך לך את הקללה מל' שאף המקלל נתקלל מפני מה כי אהבך ייי אל'יך 

>251 <
 לא תדרש שלומם מכלל שנ' כי תקרב אל עיר יכול אף כאן כן ת'ל לא תדרש שלומם מכל מקום וטובתם מכלל שנ' בטוב לו לא תוננו יכל

אף כאן כן ת'ל וטובתם כל ימיך לעולם ולעו' עו' 

>252 <
  מצרי מפני מה כי גר הי' בא' א' ר' אלעזר בן עזריה המצריים אלא>279<לא תתעב אדמי מפני מה כי אחיך הוא וגדולה אחוה לא תתעב 

 לצורך עצמן וקבע להן המק' שכר והרי דב' קל וחו' אם מי שלא מתכוין לזכות מעלה עליו הכת' כאילו זכה המתכוין לזכות על אחת כמה
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 וכ' ר' שמ' או' מצר' טיבעו את יש' במים ואדומי[י]ם קידמו את יש' בחרב ולא אסרן הכת' אלא עד שלשה דורות עמונים ומואבי' מפני
 שנטלו עצה להחטיא את יש' אסרן הכת' איסור עולם ללמדך שהמחטיא את האדם קשה מן ההורגו שההורגו אין מוציאו אלא מן העולם

הזה ומחטיאו מוציאו מן העול' הזה ומן העו' הבא 

>253 <
 בנים ולא בנות דב' ר' שמע' וחכ' או' אשר יוולדו להם לרבות את הבנות א' ר' שמע' קל וחו' הדברים ומה אם במקום שאסר זכרים עד

 עולם התיר את הנקבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות כול' בנים ולא בנות דור שלישי יכול ראשון ושיני מותר
 ושלישי יהא אסור ת'ל דור שלישי א' ר' יהודה בנימן גר מצרי היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבה ואמר אני גר מצרי ונסוי אני אשה גיורת

  בן בני כשר לבוא בקהל לקיים שנ' דור שלישי י' ל' בק'>280<מצרית והריני הולך אני להסיא את בני אשה בת גיורת מצרית כדי שיהא 
ייי 

>254<
 כי תצא מחנה על איב' כשתהא יוצא הוי יוצא במחנה על איביך כנגד איביך אתה נלחם ונשמ' מכל דבר רע שומע אני בטהרות ובטמאות

 ובמעשרות הכת' מד' ת'ל ערוה אין לי אלא ערוה מנ' לרבות עבו' זר' ושפיכות דמים וברכת השם ת'ל ונשמרת מכל דבר רע או ונשמרת
 מכל דבר רע יכול בטהרות ובטמ' ובמעשרות הכת' מד' ת'ל ערוה מה ערוה מיוחדת מעשה שגלו עליו כנעניים מסלק שכינה כך כל מעשה

שגלו עליו כנענים מסלק שכינה כשהו או' דבר אף על לשון הרע ד' א' ונשמרת הזהיר שלא תהרהר בעבירה ותבא לידי קרי 

>255 <
 כי יהיה בך ולא באחרים איש פרט לקטן אש' לא יהיה טהור מקרה לי()[ל]ה אין לי אלא קרי יום קרי לילה מנ' ת'ל אש' לא יהיה טהור

 >281<מכל מקום אם כן למ' נא' מק' לי' אלא מגיד שדיבר הכת' בהווה ויצא אל מחוץ למח' מצות עשה לא יבא אל תוך המח' מצוות לא 
תעש' ר' שמ' ויצא אל מחוץ למח' זו מחנה לויה לא יבא אל תוך המחנה זו מחנה שכינה 

>256 <
 והיה לפנות ער' ירחץ במים מל' שהקירי פוטר בזיבה מעת לעת ובבא הש' ביאת שמשו מעכבתו ליכנס לפנים מן המחנה ואין זיבתו

מעכבתו ליכנס לפנים מן המחנה 

>257 <
 ויד תה' לך מחוץ למחנה ויד תה' לך מ' למ' אין יד אלא מקום שנ' והנה מציב לו יד ואו' איש על דגלו ויצ()[א]ת שמה חוץ ולא בעמידה

 ויתד תהיה לך על אזנ' אין אזינך מכל מקום אלא זיינך והיה בשבתך חוץ ולא בישיבה וחפרת בה ושבת וכסית את שומע אני יהא חופר
באחת ומכסה באחת ת'ל וחפרת בה ר' שמע' אומ' מנ' שלא יהא אדם הופך מותניו כלפי דרום ת'ל וחפרת בה וגו' 

>258 <
  כי ייי אל'יך בקרבך מיכן אמרו לא יקרא את שמע בצד משרה שלכובסין ולא יכנס לא למרחץ ולא לבורסקי וספריו ותפיליו בידיו>282<

 להצילך ול' אי' אם עשית כל האמור בעיניין לסוף שהו מצילך ונותן אויבך לפניך והיה מחניך קדוש קדשהו מיכן אמ' לא ייכנס ל(א)[ה]ר
הבית במקלו ובמנעלו כול' לא יראה בך ערות דב' מל' שעריות מסלקות את השכינה 

>259 <
 לא תסגיר עבד אל אדניו מיכן אמ' המוכר עבדו לגוים או בחוצה לא' יצא לחירות אשר ינצל א' מ' לרבות גר תושב עמך ישב ולא בעיר

 עצמו בקרבך ולא לספר במקום אשר יבחר במקום שפרנסתו יוצא באחד שע' בשעריך ולא בירושלם כשהו או' באח' שע' שלא יהא גולה
מעיר לעיר בטוב מנוי הרע לנוי היפה לא תוננו זו הוניית דברים ד' א' לא תסגיר עבד בגוי שניצול מעב' זר' הכת' מד' 

>260<
  לא תהיה קדשה מבני יש' אין את מוזהר עליה באומות ולא י(ק)[ה]יה קד' מבנ' יש' אין את מוזהר עליו באומות שהיה בדין אם>283<

 קדשה קלה את מוזהר עליה ביש' קדש חמור אינו דין שתהא מוזהר עליו ביש' או חילוף אם קדש חמור אי את מוזהר עליו באומות
 קדשה קלה אינו דין שלא תהא מוזהר עליו באומ' מה ת'ל קדש צריך לאומרו שאילו נא' קדשה ולא נא' קדש הייתי או' אם קדשה קלה
 אתה מוזהר עליו ביש' קדש חמור אינו דין שתהא מוזהר עליו ביש' ת'ל לא תהיה קד' מ' יש' אי את מוזהר עליה באומות לא יהי' קדש

מב' יש' אי את מוזהר עליו באו' זו א?זה?רה למופנה שנ' לא היתה בזה קדשה 

>261 <
 לא תביא אתנן זונה אין לי אלא אתנן זו' אתנן כל העריות מנ' ת'ל אתנן מכל מקום ואי זה הוא אתנן האו' לזונה הילך זה בשכרך אפילו

 מאה כולן אסו' האו' לחבירו הילך טלה זה ותלין שפחתך אצל עבדי ר' אומ' א[י]נו אתנן וחכ' אומ' אתנן ומחיר כלב אי זהו מחיר כלב
  תועבה>284<האו' לחבירו הילך טלה זה תחת כלב זה יכול אפילו העבירו ברגלו בעזרה יהא חייב נא' כן תועבה ונ' להלן תועבה מה 

 האמורה לה' לשם ז(י)[ו]בח אף תוע' הא' כן ?ב?שם זובח נדר פרט לדבר הנידור כשהו או' לכל נדר לרב' במה בית ייי אל'יך פרט לפרת
 חטאת שאינה באה לבית דב' ר' אליעזר וחכ' אומ' לרבות את הריקועים לכל נדר להביא את העוף שהיה בדין ומה מוקדשין שהמום פוסל

 בהן אין אתנן ומחיר חל עליהן עוף שאין המום פוסל בו אינו דין שלא יהא אתנן ומחיר חל עליהן ת'ל לכל נדר להביא את העוף יכול
אפילו שכר פ(ע)[ק]עתה יהי אסור ת'ל כי תועבת ייי גם שניהם ולא ארבעה הם ולא וולדותיהם 

>262 <
 לא תשיך לאחיך זה לווה מלוה מנ' ת'ל אל תקח מאתו נשך ות' מכלל שנ' כספך ולא כסף אחרים אכלך ולא אוכל אחרים או כס(ף)[פ]ך

 ולא כסף מעשר אכלך ולא אכל בהמה כש' או' נשך כסף לר' כסף מעשר נשך אוכל לרבות אוכלי בהמה אין לי אלא נשך אוכל נשך כסף מנ'
 לרבות כל דבר ת'ל נשך כל דבר אש' ישך ר' שמעון או' מנ' שלא יומר צא ושאל שלום פל' או דע אם בא איש פל' ממקום פל' ת'ל נשך כל

דבר אש' יש' 

>263 <
  לנכרי תשיך מצו' עשה ולאחיך לא תשיך (צ)[מ]צ' לא תע' רבן גמל' או' מה תל' לו' ולאחיך לא תשיך והלא כב' נא' לא תשיך לאח'>285<

 אלא יש ריבית מוקדמת ויש ריבית מאוחרת כיצד נתן עיניו ללות ממנו כול' מתני' למען יברכך ייי אל' בכ' מע' קבע לו הכת' ברכה
בשליחות יד על הארץ אש' א' בא שמ' לרש' בשכר שתבוא תירש 

>264 <
 כי תדר נדר נאמ' כן נדר ונ' להל' נדר מה נדר האמ' כאן נדר ונדבה אף נ?ד?ר הא' להלן נדר ונדבה מה נדר האמ' כן לא תאחר לשלמו אף
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 נדר הא' ל' לא תא' לש' לייי אל'יך אילו הערכים וחרמין והקדשות לא תאחר לשלמו ולא חליפיו כי דרש ידרש' אילו חטאות ואשמות ייי
אל'יך אילו הקדש בעל הבית מעמך זה לקט שכחה ופיאה והיה בך חטא ולא בקורבנך חטא 

>265 <
  וכי תחדל לנדר ר' מאיר אומ' טוב אשר לא תדר משתדר טוב מזה ומזה שלא תדור כל עיקר ר' יהודה אומ' טוב אש' לא תדור טוב>286<

 מזה ומזה שנודר ומשלם מוצא שפתיך (צ) מצ' עשה תשמר מצו' לא תעשה ועשית ה()[ר]י זו אזהרה לבית דין שיעשוך כאשר נדרת זה נדר
לייי אל'יך אילו ערכין וחרמין והקדשות נדבה זו נדבה אש' דברת זו הקדש בדק הבית בפיך זו צדקה 

>266 <
 כי תבא בכרם רעך יכול לעולם ת'ל ואל כליך לא תתן בשעה שאת נותן לתוך כליו שלבעל הבית רעך פרט לאחרים רעך פרט לגבוה ואכלת

 ממצמץ ענבים ולא תאנים מיכן את' או' היה עושה ב()[ת]אנים לא יאכל ענבים בענב' לא יאכל תאנים כול' מתני' ר' לעזר בן חסמה או'
  ואל כל' לא תתן בשעת שאת נותן לתוך>287<לא יאכל פועל יותר על שכרו ת'ל כנפשך וחכ' או' שבעך מל' שאוכל פועל יתר על שכרו 

כליו שלבעל הבית 

>267 <
 כי תבא בק' רע' יכול לעו' ת'ל וחרמש לא תניף בשעה שאת מניף חרמש על קמת בעל הבית מכלל שנ' רעך פרט לאחרין רעך פרט לגבוה

וקטפת מלילות ביד' שלא תהא קוצר במגל וחרמ' לא תניף בשעה שאת מניף חרמ' על קמת בעל הבית 

>268 <
 כי יקח איש אשה ובע' מל' שהאשה נקנית בכסף שהיה בדין ומה אמה העבריה שאין נקנית בבעילה נקנית ב(ק)[כ]סף אשה שנקנית

 בבעילה אינו דין שתהא נקנית בכסף יבמה תוכיח שנקנית בבעילה ואין נקנית בכסף ואף אתה אל תתמה על האש' שאפעלפי שנק' בבע'
 שלא תהא נקנית בכסף ת'ל כי יקח א()[י]ש אש' מל' שהאשה נק' בכסף ובעלה מל' שהאשה נק' בבעילה שהיה בדין ומה יבמה שאין נקנת

 ב(ס)[כ]סף נק' בבעי' אשה שנקנת בכסף אינו דין שנק' בבע' אמה עבריה תוכיח שנק' בכ' ואין נק' בבע' ואף את אל תתמה על אמה
 העבריה שאף על פי שנק' בכ' שלא תהא נק' בבע' ת'ל ובעלה מל' שהאשה נקנת בבעי' ומנין אף בשטר דין הוא ומה כסף שאין מוציא קונה

 >288<שטר שהוא מוציא אינו דין שיהא קונה לא אמ' בכסף שקונה הקדישות ומעשר שני תומר בשטר שאין קונה הקדישות ומע' שני 
ת'ל וכתב לה ויצאה מביתו מקיש הוויתה לזה כיציאתה מזה מה יציאה מזה בשטר אף הוויתה לזה בשטר 

>269 <
 והיה אם לא תמצ' חן בעינ' מיכן היו בית שמי או' לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערות דבר שנ' כי מצא בה ערות דבר ובית

 הלל אומ' אפילו הקדיחה תבשילו שנ' כי מצא בה ערות דבר אמרו בית הלל לבית שמי אם נא' דבר למה נא' ערות ואם נאמ' ערות למה
 נא' דבר שאם נא' דבר ולא נא' ערות הייתי אומ' היוצא מפני דבר תהא מותרת לינשא והיוצא מפני ערוה לא תהא מותרת לינשא ואל

 תתמה אם נאסרה מן המותר לה לא תהא אסורה מן האסור לה ת'ל ערות ויצאה מביתו ואם נאמ' ערוה ולא נא' דבר הייתי אומ' מפני
 ערוה תצא מפני דבר לא תצא ת'ל ויצאה מביתו ר' עקיבה או' אפילו מצאה אחרת נאה הימנה שנ' והיה אם לא תמצא חן בעיניו וכתב לה

 > בדיו בסם ובסקרא1> מנ' <2לשמה מיכן אמ' כל גט שנכתב שלא לשם אשה פסול כיצד היה עובר בשוק כול' מתני' אין לי אלא כתב <
  אין לי אלא ספר מנ' עלי קנים עלי אגוז עלי זית ()[ע]לי חרוב ת'ל ונתן מכל מקום>289<בקימוס ב(ל)[ק]לקנתוס ת'ל וכת' לה מכל מקום 

 אם כן למה נא' ספר מה ספר מיוחד שהוא שלקיימה יצא דבר שאינו שלקיימה ר' יהודה בן בתירה אומ' מה ספר מיוחד שהוא תלוש מן
 הקרקע יצא דבר שמחובר לקרקע כריתות שיהא כרי()[ת]ת מיכן אתה אומ' האומר לאשה הרי זה גיטך על מנת שלא תלכי לבית אביך
 לעולם על מנת שלא תשתי יין לעו' אין זה כריתת על מנת שלא תלכי לבית אביך מיכן ועד שלשים יום על מנת שלא תשתי יין מיכן ועד

 שלושים יום הרי זה כריתות המגרש את אשתו ואמ' לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפל' ר' אליעזר מתיר וחכמ' אוסר' לאחר מיתתו
 של ר' אליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו ור' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' אלעזר בן עז' ור' עקיבה ר' טרפון אומ' הלכה וניסת

 לאחיו ומת בלא וולד היאך היא ()[מ]תיבמת לא נמצא מתנה על הכת' שבתו' וכל המתנה על הכת' שבת?ו?' תנאו בטל הא למדת שאין לו
 כריתות אמ' ר' יוסי הגלי' האיך מצינו בתו' שמותרת לאחד ואסור לאחד אלא מותרת לאחד מותרת לכל אדם אסורה לאחד אסורה לכל

 אדם הלמדת שאין זה כריתות ר' אלעזר בן עזר' אומ' כריתות דבר הכרות בינו לבינה א' ר' יוסי הגלי' רואה אני את דב' ר' אלעזר בן
 עזריה ר' עקיבה אומ' (וי)במה החמירה תורה בגרושה או באלמנה חמורה גרוש' מאלמנה מה אלמנה קלה נאסרה מן המותר לה גרושה
 חמו' אינו דין שתהא אסורה מן האסור לה הא למדת שאין זו כריתות ד' א' הלכה וניסת לאחר והיו לו בנים ממנה ומת ואחר כך ניסת

  בידה אין לי אלא בידה מנ' לרבות גנה חצירה וחורבתה ת'ל>290<לזה ולא נמצאו בניו שלראשון ממזרין הא למדת שאין זו כריתות 
 ונתן מכל מקום אם כן למ' נא' בידה מה ידה מיוחדת שהיא רשותה כך כל דבר שהי רשותה ונתן בידה ושלחה מביתו כיון שנותנו בידה

ושלחה מביתו מיכן אמ' הזורק גט לאשתו זרקו לה בתוך ביתו או בתוך חצרו כול' מתני' אמ' לה כנסי שטר ()[ח]וב זה כ?ו?ל' מתני' 

>270<
 ויצאה מביתו מגיד שהאשה יוצאה יוצאה מלפני האיש והלכ' והי' לאיש אחר שלא תינשא עמו בשכונה אחר כבר קראתו התו' אחר

 ושנאה האיש האח' הכת' מבשרך שאת עתיד לסנותה [או] כי ימות האיש האח?ר?ון הכת' מבשרך שעתידה לקוברו אין לי אלא גרושה
 אלמנה מנ' ת'ל או כי ימות הא' האח' אם סופנו לר' אלמנה מה ת'ל גרושה אלמנה מותרת ליבם גרושה אסורה לייבם יכול אף שקילקלה

 על בעלה לאחר שנתגרשה תהא אסורה לחזור לו ת'ל וכתב לה ויצאה היוצאה בגט תהא אסור' לחזור לו ולא שקילקלה על בעלה תהא
  הראשון מנ' לאשה שהלך בעלה למדינת>291<אסורה לחזור לו מני' לנותן גט ליבמתו שאסורה לחזור עליה ת' ל' לא יוכל בעלה לא יוכל 

 הים ואמרו לה מת בעליך וניסית ואחר כך בא בע' תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ת'ל לא יוכל לשוב לקחת(ו) את אשר שילח אין לי
 אלא מן הניסואין לניסואין מן האירוסין לאירוסין ומן האירוסין לנישואין ומן הנישואין לאירו' מנ' ת'ל לא יוכל בע' הר' לא יוכל
 הראשון לקחת את אשר שילח ר' יוסי בן כופר אמ' מש' ר' אל עזר בן עזריה מן האירוסין מותרת מן הניש' אסורה שנ' אחרי אש'

 הוטמאה וחכ' אומ' בין מן האירוסין בין מן הנישואין אסורה אם כן למ' נא' אחרי אש' הט' לרבות סוטה שנסתרה וכין הוא או' לאמר הן
 ישלח איש את אשתו והלכה מאתו כי תועבה היא ר' יהודה אומ' היא תועבה ואין הולד תועבה ולא תחטיא את הארץ להזהיר בית דין על

כך 

>271 <
  יבם ת'ל ושמח את אשתו מכל מקום אם כין למ' נא'>292<כי יקח א(ש)[יש] אש' חדשה אין לי אלא בתולה מנ' לרבות אלמנה ושומרת 

 חדש' מי שחדשה לו פרט למחזיר ג()[ר]ושתו ואלמנה לכה' גד' גרוש' וחלוצה לכהן הדיוט ממז' ונ()[ת]' ליש' בת יש' לממזר ולנתין לא יצא
 בצבא יכול לא יצא בצבא אבל יספק כלי זיין ומים ומזון ת'ל ולא יעבר עליו כל דבר או ולא יעבר עליו לכל דבר שומע אני אף בנה בית

 וחנכו נטע כרם וחיללו וארש אשה ולקחה ת' ל' עליו אינו עובר עובר הוא על כל אילו נקי יהיה לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו ושמח את
אש' זו אשתו אש' לקח להביא את יבמתו 

>272 <
 לא יחבל ריחים ורכ' אין לי אלא רחיים ורכב המיוחדין מנ' לרבות כל דבר ת'ל כי נפש הוא חובל אם כן למ' נא' ריחים ור' מה ריחים
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 ורכב מיוחדין שהן שני כלים ועושין מלאכה אחת חייב על זה בפני עצמה ועל זה בפני עצ' כ(ל)[ך] כל שני כלים שעושין מלאכה אחת חייב
על זה בעצמו ועל זה בעצ' כי נפש הוא חובל להגיד מה גרם 

>273 <
  כי ימצא בעדים איש פרט לקטן גונב נפש מאחיו ולא מאחרין מבני יש' להביא את הגונב את בנו ומכרו שהו חייב דב' ר' יוחנן בן>293<

 ברוקה וחכ' אומ' הגונב את בנו ומכרו פטור והתעמר בו מגיד שאינו חייב עד שיכניסנו לרשותו ר' יהודה אומ' עד שיכניסנו (למקו)
 לרשותו וישתמש בו והתעמר בו ומכרו ומת הגנב בסתם מיתה האמ' בתו' בחנק ההוא ולא הגונב את העבד ההוא ולא הגונב את שחציו

עבד וחציו בן חורין ובערת הר' בער עושי הרעות מיש' 

>274 <
 השמר בנגע הצרעת השמר בלא תע' בנגע זו שער לבן הצרעת זו מחייה אין לי אלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה ואחר ואחר הפטור
 מנ' תל' לו' לשמר מאד ולעש' אין לי אלא נגעי אדם נגעי בגדים ונגעי בתים מנ' ת'ל ככל אש' יורו אתכם הכהנים הל' אין לי אלא מתוך
 החלט מתוך הסגר מנ' ת'ל כאש' צויתים אין לי אלא כולן מנ' אף מקצתן ת'ל לשמור ולעש' עושה אתה בה והולך ואי את חושש שמא

הלכה לה צרעתו 

>275 <
  זכור את אשר עשה ייי אל'יך למרים וכי מה ענין זה לזה נתנו הענין לו ללמדך שאין נגעין באין אלא על לשון הרע והלי דב' קל וחו'>294<

 ומה מרים שלא דיברה אלא בפניו שלמשה ולהנייתו שלמשה ולשבחו שלמקום ולבנינו שלעו' כך נענשה כל המדבר בגנותו שלחבירו
 ברבים על כמ' וכ' בדרך בשעת טירופכם בצאת' ממ' בשעת גאולתכם אלא שתולה הכל ללמדך שכל זמן שהדגלים נוסעין לא היו הולכין

עד שמרים מקדמת לפניהן וכין הוא אומ' ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים 

>276 <
<כי תשה ברעך אין לי אלא מלוה מנ' לרבות שכר שכיר והקפת החנות ת'ל משאת מאומה לא תבא אל ביתו יכול לא ימשכננו מבפנים 

  אבל ימשכננו מבחוץ ת'ל לעבט עבטו מבחוץ יכול לא ימשכננו מבחוץ אבל ימשכ' מבפ' ת'ל בחוץ תעמד כשהו' או' והאיש לרבות>295
שליח בית דין 

>277 <
 ואם איש עני אין לי אלא עני מני' אפילו עשיר ת'ל ואם איש אם כין למ' נא' עני ממהרני ליפרע על ידי עני יתר מן העשיר לא תש' בעבטו

 אלא שלא תשכב ועבוטו עימך הש' תשיב לו את העב' מל' שמחזיר לו כלי יום ביום וכלי לילה בלילה סגוס בלילה ומחרישה ביום אבל לא
 סגוס ביום ומחרישה בלילה ושכב בשמ' וברכך מל' שהו' מצווה לברכך יכול אם בירכך מבורך ואם לאו אי את מבורך ת'ל ולך תהיה

צדקה מעצמך את עושה צדקה ולך תהיה צדקה מל' שהצדקה עולה לפני כסא הכבוד וכין הוא או' צדק לפניו יהלך 

>278 <
  מש' בל תעשק ולא תגזל ולא תלין>296<לא תעשק שכיר עני ואביון והלי כ' נא' לא תגזל מל' שכל הכובש שכר שכיר עובר בחמשה לווין 

 פעלת שכ' ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש כי עני ה' מכלל שנ' ואליו הוא נושא אין לי אלא מלאכה שהוא עושה מלאכ' שאין עושה
 בנפשו מנ' גרדי וסורק מנ' ת'ל לא תעש' מכל מקום אם כן למ' נא' עני ואביון ממהרני לפרע על ידי עני ואביון יתר מכל אדם מאחיך ולא

 מאחרים או מגרך זה גר צדק מל' שעובר עליו בשני לוין ור' יוסי בר' יהודה אף מש' בל תעשק בשעריך ולא ברושלם אין לי אלא שכר אדם
שכר בהמה שכר כלים מנ' ת'ל אשר בארצך כל שבארצך מל' שעו' עליו ()[ב]שני לוין בר' יוסי בר' יהודה משם בל תעשק 

>279 <
  הש' כי עני הוא>297<ביומו תת' שכרו מל' ששכר לילה גובה כל היום ושכר יום גובה כל הלילה מנ' ת'ל לא תלין וגו' ולא ת(ל)[ב]וא עליו 

 פרט לשפסק מעמו ואליו הוא נו' את נפש' וכי למה זה עלה בכבש ומסר לך את נפשו לא שתתן לו שכרו בו ביום אין כין למה נא' ואליו
 הוא נושא את נפ' אלא מלמד שכל הכובש שכר שכיר מעלה עליו כאילו הוא נושא את נפ' ולא יקרא עליך אל ייי יכול מצווה שלא לקרות

ת'ל וקרא עליך אל ייי כולה 

>280<
 לא יומתו אבות על בנים וכי מה בא הכ' ללמדנו שלא יומתו אבות על ידי בנים ולא בנים על ידי אבות והלי כבר נא' איש בחטאו יומ' אלא

 שלא יומתו אבות בעידותן שלבנים ולא בנים בעידותן שלאבות כשהו' או' בנים לרבות את הקרובין ואילו הן קרובין אחיו ואחי אביו
 ואחי אמו ובעל אחתו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו ואגיסו איש בחטאו יומת' אבות מתים בעוון עצמן ובנים מתים

בעון אבי' 

>281 <
  תכיר פנים אלא מלמ' שכל המטה דינו שלגר עובר בשני לוין>298<לא תטה מ()[ש]פט גר מה אני צריך והלי כב' נא' לא תטה משפ' ולא 

 ואם היה גר ויתום עובר בשלשה לוין לא תחבל בגד אל' בין ענייה ובין עשירה אפילו היא כמרתא בת בייתוס ר' שמעון אומ' דברים
שאתה חובל באיש אי את מחזיר לאשה שלא תהא הולך ובא אצלה שלא להשיאה שם רע 

>282 <
 כי תקצר קצירך פרט לשקצרוה ליסטין וקירסמוה נמלין ושיברתה הרוח או בהמה (צ) קצי' פרט לשקצרוהו גוים מיכן אמ' נכרי שקצר
 את שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט כול' מתני' קצי' פרט לאחרים קצירך פרט להקדש כשתימצי או' קצר הקדש ולקח יש' פטור

  עומר ויש לו שכחה>299<קצר הגוי ולקח יש' פטור ר' יוסי הגלי' או' מכלל שנ' כי תקצ' קצי' ושכ' עומ' כל זמן ש(אין)[יש] לו קציר יש לו 
 כל זמן שאין לו קציר אין לו עמר ואין לו שכחה כשתימצי אומ' קצירך פרט לאחרים קצי' פ' להקדש כשתימצי אומ' קצר הקדש ולקח

 יש' פטור קצר הגוי ולקח יש' פטור בשדך פרט למעמר בש' חבירו דב' ר' מאיר וחכמ' מחייבין מיכן אמ' העומר ששכחוהו פועלין ולא
שכחו בעל הבית כול' מתני' 

>283 <
 ושכחת עומ' ולא הגדיש יכול אף לא שנים ת' ל' לגר ליתום ולא' יה' מיכן אמ' שני עמרים שכחה ושלשה אינן שכחה כול' מתני' בשדה

 פרט לטמונין דב' ר' יהודה וחכ' אומ' לרבות את הטמונין בשדה לר' את הקומה שהיה בדין ומה עומר שהורע כוח עני בו יש לו שכחה בו
  את העומר לא את הקמה תומר בקמה שהיא>300<קמה שייפה כוח עני בה אינו דין שיש לו שכחה לא אם אמ' בעומר שאינו מציל לא 

 מצלת את העומר ואת הקמה ת'ל בשדך לרבות את הקמה לא תשוב לקחתו פרט לראשי שורות מיכן אמ' ראשי שורות העומר שכנגדו
 מוכיח העומר שהחזיק בו להוליכו כול' לא תשוב לקחתו כולו כאחד וכמה יהיה בו שיערו חכ' בעושה סאתים מיכן אמ' העומר שיש בו

 ס()[א]תים ושכחו אינו שכ' שני עומרים ובהן סאתים רבן גמל' אומ' לבעל הבית וחכ' אומ' לעניים כול' מתני' לא תשוב לק' מיכן אמ' ר'

37



© – התקנת המילון ההיסטורי ללשון העברית – האקדמיה ללשון העברית 2, 32– כ"י וטיקן ספרי דברים 

 ישמעאל שבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה אם נקצ' כול' בעל הבית המוציא מעניים עליו הראיה שהמוציא מחברו עליו הראיה ומנ'
 ש(פ)[ס]פק לקט לקט ספק שכחה שכחה ספק פיאה פיאה ת'ל ליתום ולאל' יה' אמ' ר' אלעזר בן עזר' מני' למאבד סלע מתוך ידו ומצאה

  דבר' קל וחומ' מי שלא נתכוון לזכות וזכה מעלה עליו הכת'>301<עני והלך ונתפרנס בה מעלה עליו כאילו זכה ת'ל לגר ליתום ולא' והל' 
כאילו זכה המתכ()[ו]ון לזכות וזכה על אחת כמה וכמ' 

>284 <
 כי תחבט זיתך הראשנים היו חובטין זיתיהן והיו נוהגין בו עיין יפה מיכן אמר' זית שהו עומד על שלוש שורות שלשני מלבנים כול' זיתך

 פרט לאחרים זיתך פרט להקדש לא תפאר לא תתפאר לעני בו מיכן אמ' מי שאינו מניח את העניים ללקט או שמניח את אחד מהן ואת
 אחד ל(ו)[י]ו או שמסייע את אחד מהן הרי זה גוזל את העניים על זה נא' אל תשג גבול עול' אחריך מל' שיש לו שכחה אח' מל' שיש לו

פיאה לגר ליתום נא' כן ויתום ונ' להל' ויתום מה גר וית' האמ' לה' בעושה סאתים אף גר ויתום הא' כן בעושי סאתים 

>285 <
  כי תבצר כר' מיכן היה ר' אליעזר אומ' כרם שכולו עוללות ר' אליעזר אומ' לבעל הבית ר' עקי' או' לעו' לא תעולל אי זו היא>302<

 עוללת כל שאין לה לא כתף ולא נטף ואם ספק לעניים אחריך מל' שיש לו שכחה מל' שיש לו פיאה מיכן אמ' אי זו היא שכחה בעדים כל
 שאינו יכול לפשוט את ידו וליטלה וברוגליות מש' הימ' גר יתום נא' כן גר וי' ונ' לה' גר וית' מה גר וית' לה' בעושי סאתים אף גר וית' הא'

(ל)[כ]ן בעושי סאתים 

>286 <
 כי יהיה ריב בין אנשים אין שלום יוצא מתוך מריבה וכין הוא או' ויהי ריב בין רעי מקנה אברם מי גרם ללוט ליפרש מן הצדיק הה' הוי

 אומ' זו מריבה וכן הוא אומ' ועמדו שני האנשים אמ' להם הריב מי גרם לזה ללקות הוי אומ' זו מריבה בין אנש' אין לי אלא אנשים איש
 עם אשה ואשה עם איש ושתי נשים זו עם זו מנ' ת'ל ונגשו אל המש' מכל מקום ושפטום בעל כורחן והצדיקו וגו' יכל כל מרשיעין יהו

  הר' פעמים לוקין פעמ' אינו לוקה ועדן איני יודע אילו הן הלוקין ת'ל לא תחסום מה חסימת שור>303<לוקין ת'ל והיה אם בן הכות 
 מיוחדת מצות לא תעש' והרי הוא לוקה כך כל מצות לא תעש' הרי הוא לוקה או כל מצות לא תעשה שיש (ק) בהם קום עשה יהא לוקה
 ת'ל לא תחסום שור בדי' מה חסימת שור מיוחדת שאין בה קום עשה והרי הוא לוקה כך כל מצות לא תעש' שאין בה קום עשה הרי הו
 לוקה ר' שמ' או' והצדיקו את הצדיק צדקהו כדי שלא ילקה והיה אם בן הכות הרשע פעמ' לוקה והפילו הש' והכהו מלקה אתו שליש
 מלפניו ושתי ידות מאחור()[י]ו לפניו שיהא לוקה ועיניו בו ולא שיהא לוקה ועיניו בדבר אחר יכול יהא לוקה ומת ת'ל כדי רשעתו אין

 לוקה ומת יכל יהא לוקה ומשלם ת'ל כדי רשע' אין לוקה ומשלם ארבעים יכול ארבעים שלימות ת'ל ארבעים מנין שסמוך לארבעים ר'
  יכ' אין מלקין שנים>304<יהודה אומ' ארבעים שלימות היכן הוא לוקה יתירה בין כתיפיו יכנו ולא [על] הקרקע יכנו ולא על כסותו 

 כאחד לא יוסיף אם היה מוסיף עובר בלא תעש' אין לי אלא בזמן שמוסיף על הארבע' מנ' על כל אומ?ר/ד? ואומ?ר/ד? שאמ?ד?והו בית
 דין ת'ל פן יוסיף מכל מקום מכה ר' אין לי אלא מכה מרובה מכה מעוטה מנ' ת'ל על אלה אם כין למ' נא' מכ' רב' מל' שאף הראשונה

 מכה רבה ונקלה אחיך לע' מיכן אתה או' נתקלקל בין ברעי בין במים פטור ר' יהודה אומ' האיש ברעי והאשה במים מל' שכל חייבי
 כריתות שלקו נפטרו מידי כרתן ר' חנניה אומ' כל היום כת()[וב] קראו רשע שנ' והיה אם בן הכות הר' אבל משלקה הרי הוא אחיך שנ'

 ונ(לק)[קל]ה אחיך לע' ר' שמעון אומ' מקומו מוכרע שנ' ונכרתו כל הנפ' העש' ואו' אשר יעש' או' הא' וחי בה' והלא כבר נא' קל וחו' אם
 מידת פורענות ממועטת הנטפל לעו' עב(וד)[יר]ה הרי הוא עושה דינו כעוב' עב' הנטפל לעושה מצוה על אח' כמ' וכ' ר' שמע' בר' או' הרי

  ר' אומ' הרי הוא או' ייי מי יגור באה' הולך תמים ופע' צד' כל המזמור ואיש כי יהיה צדיק>305<הוא או' רק חזק לבלתי אכל הדם כול' 
וגו' אל ההרים לא אכל ובסוף ענין הו' או' צדיק הוא חיו יחיה וכי מה עשה הא כל היושב ולא עבר עבי' נותנין לו שכר כעוש' מצוה 

>287 <
 לא תחסום שור אין לי אלא שור מנ' לעשות שאר בהמה חייה ועוף כיוצא בשור ת'ל לא תחסום מכל מקו' אם כן ל' נ' שור את השור אי

 את' חוסם אתה חוסם את האדם בדישו אין לי אלא דייש מנ' לר' שאר כל עבודות ת'ל לא תחסום מכל מק' אם כן למ' נא' בדישו מה
 דייש מיוחד שגידוליו מן האר' ותלוש מן הקרקע בשעת גמר מלאכה בשעה שהוא עושה הרי הוא אוכל כך כל דבר שגידוליו מן הארץ

ותלוש מן הקרקע בשעת גמר מלאכה בשעה שהו עושה ביד(ו)[יו] וברגליו ובגופו יצא העושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בגופו 

>288 <
  ומת אחד מהן ונולד להן אח ואחר כך ייבם הש' כול' מתני'>306<כי ישבו אחים פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו מיכן אמ' שני אחין 

 יחדו פרט לאחיו מאמו לפי שמצינו שיש באחים בתו' שעשה בהן אח מן האם כאח מן האב יכול אף כאן ת'ל יחדיו פרט לאחיו מאמו ומת
 אחד מהן אין לי אלא בזמן שהן שנים ומת אחד מהן מנ' אפילו הן מרובין ת'ל ומת אחד מה' מנ' אפילו מתו כולן ת'ל אם כן ל' נ' ומת

 אחד מהן אשת אחד מתיבמת ולא אשת שנים מיכן אמ' שלשה אחין נשואין שלש נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה שני מאמר ומת
 כול' ובן אין לו אין לי אלא בן בן הבן ובת הבן ובן הבת ובת בת הבת מנ' ת'ל ובן אין לו מכל מקום אם כן למ' נא' ובן אין א' לו פרט ליש

 לו מן השפחה ומן הנכרית פרט לשיש לו מכל מק' לא תהיה אש' המת החוצ' לאיש זר למה אני צריך לפי שאמרנו להלן אשת אחד
  ליבמ()[ת]ו פסלה>307<מתיבמת ולא אשת שנים יכול אף כן ת'ל לא תה' אש' ה' ה' כיצד הוא עושה או חולצת או מתיבמת הנותן גט 

 לעצמו ופסלה על ידי אחין יכל יהא גט פ[ו]ט(ו)רה ודין הוא ומה חליצה שאין פוטרת באשה פוטרת ביבם גט שפוטר באשה אינו דין
 שיפטור ביבם ת'ל לא תה' אש' המ' וגו' אלא בחליצה העושה מאמר ביבמתו קנאה לעצמו ופסלה על ידי אחין יכול יהא מאמר גומר בה

 ת'ל יבמה יב' על' ביאה גומרת בה ואין מאמר גומר בה יבמה יבא ע' בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא
מזידת הוא מזיד והיא שוגגת כול' ולקחה יבם ויבמה פרט לצרת כל העריות מיכן אמ' חמש עשרה נשים פטרות צרותיהן כול' 

>289<
 והיה הבכור אש' תלד יכול אם היה שמו יוסי יקרא שמו יוסי היה שמו יוחנן יקרא אותו יוחנן ת'ל יקום על שם אחיו מכל מקום אם כן
 למ' נא' והיה הבכור אש' מלמד מצוה בגדול לייבם אשר תלד פרט לאיילונית שאין ראויה לילד על שם אחיו ולא על שם אחי אביו המת

  מנ' מת ראשון ייבם שני מת שני ייבם שלישי ת'ל המת המת ריבה ולא>308<לפי שאמרנו לה' אשת אחד מתי(מ)[ב]מת ולא אש' שנים 
 ימחה שמ' מיש' פרט לסריס שכבר שמו מחוי ואם לא יחפץ האיש ולא שחפץ בה מקום מוצא אני עריות שחייבין עליהן מיתת בית דין
 ועדן לא אוצי את העריות שחייבין עליהן כרת בידי שמים ועדן לא אוציא את העריות שהן בלא תעש' תל' לו' ולא אבה יבמי ולא שלא

 אבה בה מקום לקחת את יבמתו מה אני צריך מפני שנ' והיה הבכור אשר תלד יכול שני מוציא עקרה וקטנה זקנה ואיילונית שאינן
 ראויות לילד ת'ל יבמתו יבמתו ריבה הכת' ועלתה יבמתו הש' מצוה בבית דין שהוא בגבוה שבעיר ושיהא בזקנים מאין יבמי ולא שמיאן

 בה המקום להקים לאחיו פרט לסריס שאם רצה להקים אין יכול שם ר' יהו' אומ' נא' כאן שם ונ' להל' שם מה שם הא' להל' נחלה אף
 שם האמ' כן נח' מה שם האמ' לה' זרע אם שם הא' כן זרע ביש' ולא בגרים מיכן אתה או' שני אחין גרין שהיתה הורתן שלא בקדושה

ולידתן בק' פטורין מן החליצה ומן היב(מ)[ום] שנ' ביש' ולא בגרים לא אבה יבמי ולא שאבה בה המקום 

>290<
  וקראו לו זקני עירו מצוה בזקני עירו ודברו אליו בהוגנת לו שאם היה הוא ילד והוא ילדה ועמד ואמר מל' שאין אומ' דבריו אלא>309<

בעמידה לא חפצתי לקחתה ולא שלא חפץ בה המק' 
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>291 <
 ונגשה יבמתו מל' שמתיחדת עמו לעיני הזקנים וחלצה נעלו אין לי אלא נעלו שלו שלאחרין מנ' ת'ל חלוץ הנ' מכל מק' אם כן למ' נא'

 וחלצה נע' פרט לגדול שאין יכול להלך בו ובקטן שאינו חופה את רוב הרגל וסולייס שאין לו עקב שחליצתה פסו' מעל רגלו נא' כאן רגלו
 >310<ונא' להלן רגלו מה לה' ימינית אף [כן] ימינית מיכן אתה אומ' מן הארכובה ולמטה חליצ' כשירה מן הארכובה ולמעלן חליצ' פסו' 

 וירקה בפניו יכל בפנ' ממש תל' לו' לעיני הזקנים רוק שנראה לעיני הזקנים מיכן אמרו חלצה ורקקה ולא קראת חליצ' כשי' קראת ירקה
 ולא חלצה חליצ' פסולה חלצה וקראת ולא רקקה ר' אליעזר או' חליצ' פסו' ור' עקי' או' חליצ' כשי' וענתה נא' כן ענייה ונ' להלן ענייה מה

 ענייה הא' לה' בלש' הקו' אף ענייה הא' כן בל' הקו' ככה יעשה לאיש אש' לא יב' ולא עומד לבנות אמ' ר' אליעזר ככה יע' בדבר שמעשה
 מעכב א' לו ר' עקיבה משם ראיה ככה יעש' לא' שמעשה באיש ונקרא שמו ביש' ר' שמע' או' חליצה מעכבת ואין הרקיקה מעכבת ביש'

 נא' כאן ביש' ונא' להן ביש' מה ביש' הא' לה' פרט לבית דין שלגרים אף ביש' הא' כאן פרט לבית דין של גרים בית חלוץ הנ' מצוה בדיינין
  על כל העמדים שם לומר חלוץ הנע' חלוץ הנ' אמ' ר' יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני>311<ולא מצוה בתלמידין ר' יהודה אומ' מצוה 

ר' טרפון ואמ' ענו כולכם ואימרו חלוץ הנע' חלוץ הנע' 

>292 <
 כי ינצו אנשים אין שלום יוצא מתוך ניצות וכן הו' או' ויהי ריב בין רע' מי גרם ללוט שיפרוש מן הצדיק ההוא הוי אומ' זו מריבה וכן הוא

 אומ' ועמדו האנש' א' ל' מי גרם לזה ללקות הוי אומ' זו מריבה אנש' אין לי אלא אנש' איש עם אשה ואשה עם איש מנ' ת'ל יחדו מכל
מקום איש ואחיו פרט לעבדים שאין להם אחווה וקרבה אש' האחד ולא אשת שליח בית דין להציל את איש' רבי אומ' לפי שמצינו (א)

 [ש]יש מז[י]קין בתו' שעשת בהן שאין מתכוין כמתכוין יכול אף כן ת'ל במבושיו מגיד שאין חייב על הבושת עד שהוא מתכוין מבושיו אין
 לי אלא מבושיו מנ' לר' דבר שיש בו סכנת נפשות ת'ל והחזיקה מכל מקו' אם כן למ' נא' מבושיו מ' מבושיו מיוחד דבר שיש בו סכנת

נפשות והרי הוא בקצותה את כ()[פ]ה כך כל דבר שהו בסכנת נפשות הרי הוא בקצותה את כפה 

>293 <
  וקצותה את כפה מלמ' שחייב אתה להצילה בכפה הצילה בנפשה ת'ל לא תחס עי' ר' יהודה או' נא' כן לא תחס ע' ונ' להל' ל' תח'>312<

עי' מה לא תחוס עי' הא' לה' ממון אף לא תח' ע' הא' כן ממון 

>294 <
 לא יהיה לך בכסך אבן ואבן יכול לא יעשה ליטרא וחצי ליטרא ורביע ליטרא ת'ל גדולה וקטנה גדולה שהי מכחשת את הקטנה שלא יהא

 נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה ר' עקי' או' שאין עושין סאה פחות משקל ולא דינר פחות מטרפעיקא ת'ל לא יהיה לך ר' יוסי בר' יהודה
 אומ' אם קיימת הרי הוא בלא יהיה לך לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה יכול לא יעשה תרקב וחצי תרקב ורביע תרקב ת'ל גדולה וקטנה

 גדול' שמכחשת את הקטנה ר' אליעזר אומ' מנ' שלא יעשה אדם מידה בית ארבעת קבין להיות מודד בה בתוך ביתו ת'ל לא יה' לך מנ'
  יכול אפילו אמ' הריני מעיין במקום>313<שאין ?מ?עיין במקום שמכריעין ולא יכריע במקום שאין מעיי(ן)[נין] ת'ל אבן שלמה 

 שמכריעין על מנת לפחות לו מן הדמים או להכריע במק' שמעיינין על מנת להוסיף לו על הדמין ת'ל וצדק יהיה לך מנ' לא יגדוש במקום
 שמוחקין ולא ימחוק במק' שגודשין ת'ל אבן שלמה מנ' שאם א' הריני מוחק במקום שגודשין על מנת לפחות לו דמים או גודש במק'
 שמו()[חק]ין על מנת להוסיף לו דמים ת'ל וצדק יהיה לך מני גרדמים על כך מיכן אמ' הסיטון מקנח מידותיו כול' אלעזר בן חנניה בן

 חזקיה בן גרון או' הרי הו' או' איפה לפר ואיפה לאיל ואיפה לכבש וכי מדת פרים אלים וכב' אחת היא והלי כבר נא' שלשה עשרנים לפר
ושני עשר' לאיל ועשרון אחד ל' אלא מלמד שאיפה גדולה ואיפה קטנה קרויה איפה 

>295 <
  דבר' קל וחו' ומה הגרוגרת שאינה אלא אחד ממאה>314<למען יאריכון ימיך זו אחת ממצות האמורות בתו' שמתן שכרה בצדה והלי 

 באיסר נתנה תו' אריכת ימים עליה שאר מצות שיש בהן חסרון כיס על אחת כמ' וכמ' כי תועב' ייי אל'יך כל עש' אלה יכל לא יהא חייב
 עד שעבור על כולן ת'ל כל עש' אלה אפילו אחת מהן מיכן אמ' אין מערבין פירות בפי' ואפילו חדשים בחדש' ואפילו סאה בדינר וסאה יפה

דינר וטריסית לא יערבם וימכרם סאה בדינר כל עשה עוול קרוי חמשה שמות חרם ותועבה סנוי משוקץ ועול 

>296 <
 זכור בפה לא תשכח בלב וכן הו' או' שמעו עמ' ירג' בדרך בשעת טירופכם בצא' ממצ' בשעת גאולתכם אשר קרך אין קרך אלא שנזדמן לך

 ויזנב בך כל הנחש' מל' שלא היה הורג בהן אלא בני אדם שנמשכו מדרכי מקום ונחשלו מתחת כנפי ענן ואתה עיף ב()[מ]דה שמדדת בה
  והיה בהניח ייי אל'יך מל' שלא תיאגד עליך אגודה בארץ אש' ייי אל'יך לרש' בארץ מה שתירש>315<מדדו לך מה אתה עיף אף הוא עיף 

תכבש תמחה את זכר עמלק ולה' הו' אומ' כי מחה אמחה ואו' כי יד על כס יה וגו' 

<כי תבוא>
>297 <
  והיה אין והיה אלא מיד כי תבא אל הארץ עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה תבא לארץ יש' אש' ייי אל'יך נ' ל' נ' משתירש>316<

 תכבש ויש' בה משתירש תשב ולקחת מראשית יכול כל פירות כולן יהו חייבין בביכורין ת'ל מראשית ולא כל ראשית ועדן אני יודע אי זה
 מין פטור אי זה מין חייב הריני דן נא' הבא ביכורי ציבור והבא ביכורי יחיד מה ביכורי ציבור משבעת המינין אף ביכורי יחיד משבעת

 המינין או מה לה' חיטין ושעורין אף כן חיטין וש()[ער]ין מנ' לרבות שאר מינין ת'ל ביכורי אדמתך ריבה אחר שריבה הכת' מיעט האין
 עליך לדין אלא כדין הראשון נא' הבא ביכורי ציבור והבא ביכורי יחיד מה ביכורי צי' הא' לה' משבעת המי' האמורין בשבח הארץ אף

 ביכורי יחיד הא' כן משבעת המינין האמו' בשבח הא' ואילו הן חטה ושעורה זית זה זית אגורי דבש זה דבש תמרים מראשית אפילו
  פרי (א) פרי את מביא ביכורים ואי את מביא יין ושמן ביכורין האדמה פרט לאריסין ולחכורות>317<אשכל אחד ואפילו גרגר אחד 

 ולסיקריקון ולגזלן שאין מביאין משם אתו הטעם שנ' ראשית בכורי אדמתך יכול שאת מביא כל זמן שאת קורא ת'ל אש' תביא מארצך
 כל זמן שהן מצוין על פני ארצך יכל את קורא כל זמן שאת מביא ת'ל ואמרת ושמחת אין קריאה אלא בשעת שמחה כשתימצי מעצרת
 ועד החג מביא וקורא מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא ר' יהודה בן בתי' או' מביא וקורא אשר ייי אל'יך נ' ל' פרט לנוטע בתוך שלו
 ולמבריך בתוך שליחיד או בתוך שלרבים והמבריך מתוך שליחיד ומתוך שלר' (ו)[ל]תוך שלו הנוטע לתוך שלו והמבריך בתוך שלו ודרך
 היח(ו)[י]ד ודרך הרבים באמצע הרי זה אינו מביא ר' יהודה אומ' בזה מביא מאי זה טעם אינו מביא משם שנ' ראשית בכורי אדמ' עד

שיהיו כל הגידולין מאדמתך 

>298 <
 ושמת בטנא מל' שט(ו)[עו]' כלי והלכת אל המקום זו שילו ובית העולמים ובאת אל הכהן אש' יה' בי' ההם זו היא שאמ' ר' יוסי הגלי' וכי
 עלת על דעתינו כהן שאינו בימיך אלא כיון שהו כשר ומוחזק לך באותן הימים היה קרוב ונתרחק כשר וכין הוא אומ' אל תאמר מה היה

וגו' 

>299 <

39
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  ואמרת אליו ולא כפיי טובה הגדתי היום לייי אל'יך כי באתי פעם אחת בשנה את קורא ואי את קורא פעמיים בשנה אשר נש' ייי>318<
לאב' פרט לגוים לתת לנו פרט לעבדים ר' שמע' או' פרט לעבר הירדן שלא נטלתו מעצמך 

>300<
 ולקח הכהן הטנא מידך מיכן אמרו העשירים מביאים את ב()[כ]וריהם בקלתות שלכסף כול' מתני' הסלים והביכורין ניתנין לכהנים

 בשביל לרבות מתנה לכהנים מידך מלמד שטעונין תנופה דב' ר' אליעזר בן יעקב והניחו לפני מז' ייי אל'יך כל זמן שיש לך מזבח יש לך
ביכורין כל זמן שאין לך מז' אין לך ביכורין מיכן אתה או' ניטמו בעזרה נופץ ואינו קורא 

>301 <
  יודע>319<וענית ואמרת נא' כן ענייה ונ' להן ענייה מה ענייה האמ' לה' בל' הק' אף עני' הא' כן בל' הק' מיכן אמ' בראשונה כל מי שהו 

 לק' קורא כול' התקינו שיהו מקרין את מי שאינו יודע סמכו על המקרא וענית אין עניה אלא מפי אחירים ואמרת לפנ' ייי אל'יך ארמי
 אבד אבי מל' שלא ירד אבינו יעקב ל()[א]רם אלא על מנת לאבד מן העו' ומעלה על לבן הארמי כילו איבדו וירד מצרימה תומר שירד
 ליטול כתר מלכות ת'ל ויגר שם יכול באכלוסין הרבי ת'ל במתי מעט כענ' שנ' בשבעים נפש ויהי שם לגוי ג' (ו)[ע'] ורב מלמד שהיו יש'

 מצויינין שם וירא את עניינו כול' ר' יהודה היה נותן בהם סימנין דצ'ך עד'ש באח'ב ויביאנו אל המקום הזה זה בית המקום או יכל ארץ
 יש' כשהו אומ' ויתן לנו את הארץ הזאת הרי ארץ ישראל אמורה מה תל' לו' ויביאנו אל המ' הז' נתנה לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב
 ודבש נאמ' כאן אר' זב' ח' וד' ונא' ל' אר' ז' ח' ו' מה ארץ ז' ח' ו' הא' לה' ארץ חמשה עממין אף ארץ ז' ח' ו' הא' כן ארץ חמשה עממין ר'

  את ראשית פרי הא'>320<יוסי הגלי' או' אין מביאין בכו' מעבר לירדן שאינה ארץ (א) זב' ח' ו' ועתה מיד הנה בשמחה הבאתי משלו 
 מיכן אמ' יורד אדן לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה מל' אשר נתת לי ייי מיכן אתה או' האפ()[טר]ופין והעבד והש' והאשה וטומטום

 כול' שאינן יכולין לומר אשר נתת לי ייי והנחתו לפני ייי אל'יך והשתחוית מל' שטעון הנחה שני פעמים אחת בשער קריאה ואחת בשער
 השתחויה ושמחת בכל מיני שמחות בכל הטוב זה השיר אשר נ' לך ייי אל'יך ולבתיך מלמד שאדם מביא ביכורין מנכסי אשתו אתה והלוי

והג' אש' בקר' מיכן אמ' יש' וממזרין יכולין להתודות אבל לא גרים 

>302 <
 כי תכלה לעש' יכול בחנוכה הרי את דן נא' כן קץ ונ' לה' קץ מה קץ הא' לה' רגל אף קץ הא' כן רגל או מה קץ הא' לה' חג הסוכות אף קץ

 הא' כן חג הסוכות ת'ל כי תכלה לעשר [רגל] שהמעשרות כלין בו הוי או' זה פסח מיכן אמרו ערב יום טוב הראשון של פסח שלרביעית
  בשנה השלישית שנה שחייבת>321<ושלשביעית היה הביעור בשנה השלישית שנת המע' יכול אף שנת שביע תהא חייבת במעשר ת'ל 

 במעשר יצת שנת שבוע שאין חייבת במעשר יכול יהו שני מעשרות נוהגין בה ת'ל שנת המע' מעשר אחד אתה נוהג בה ואין שני מעשרות
נוהגין בה ת'ל אין לי אלא מעשר עני שבו ריבה הכת' מנ' לרבות שאר מעשרות ת'ל מעשר תבואתך ריבה 

>303 <
 ונתת ללוי לגר לית' ולא' תן לכל אחד ואחד לפי חלקו ואכלו ושבעו תן להם כדי שבען מיכן אמרו אין פחתין לעניים בגורן בשעריך מלמ'

 שאין מוציאין אותו מן הארץ לחוצה לארץ אמרו משפ(ת)[חת] בית נבלטא היתה בי()[רו]שלם ונתנו להן חכמ' שש מאות ככרי זהב
 ולאר(ץ)[צ]ו להוציאן חוץ מירוש' ואמרת בכל לשון לפני ייי אל'יך זה וויד()[ו]י מעשר בערתי הקו' מן הבית זה מעשר שני ונטע רבעי ללוי
 זה מעשר לוי וגם נתתיו זו תרומה ותרומת מעשר לגר לית' ולא' זה מעשר עני לקט שכ' ופ' אף על פי שאינן מעכבין את הווידוי מן הבית

 זו חלה ד' א' מן הבית כיון שהפרשתו מן הבית אין את נזק()[ק] לו לכל דבר ככל מצותך שאם הקדים מע(ר)[שר] שני לראשון אין בכך
 כלום אשר צויתני לא נתתיו למי שאין ראוי לו לא עברתי ממצותיך לא הפרשתי ממין על שאינו מינו לא מן התלוש על המחובר ולא מן

  ולא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו לא אכלת' באני ממ'>322<המחובר על התלוש לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש 
 האם אכלו באנינה אינו יכול להתודות ?ו?לא בערתי ממנו בטמא לא שאני טמא והוא טהור ולא שהוא טהור ואני טמא ולא נתתי ממ' למ'

 לא לקחתי ממנו ארון ותכריכין למת דב' ר' אליעזר אמ' לו ר' עקיב' אם למת אף לחי אסור מה ת'ל לא נתתי ממ' למ' שלא החלפתי
 אפילו בדבר טהור שמעתי בקול ייי אל'יי והביאתיו לבית הבירה עשיתי ככל אשר צויתני שמחתי ושימחתי בו השקיפה ממע' קו' עשינו

 מה שגזרת עלינו עשה עמ' מה שהבטחתנו וברך את עמך יש' בבנים ובבנות ואת האדמה אש' נ' ל' בטל ובמטר וביולדות בהמה ארץ זב' ח'
וד' כדי שתתן טעם בפרות 

<ניצבים>
>304 <
  ויאמר ייי אל משה הן קרבו ימיך למות ר' שמעון בן יוחי אומ' ברוך דיין אמת אדון כל המעשים שאין עוולה ומשוא פנים לפניו>323<

 וכן הוא אומ' אל תאמינו ברע ואל תבטחו באלוף משיב משה לפני הקב'ה ריבו' שלעו' הואיל ואני נפטר בנסים גדול מן העו' הראני אדם
 נאמן שיעמד על ישראל שא()[צ]א ידיהן לשלום כין הוא אומ' אשר יצא לפניהם ואו' אחות לנו קטנה ארבע מלכיות מושלות בהן ביש'

 ואין בהן חכם ואין בהם נבון בימי אחאב מלך יש' ובימי יהושפט מל' י' היו יש' נפוצין על ההרים כצאן ולא תהיה עדת ייי כצאן אש' א'
לה' רועה 

>305 <
  לך אינו אלא בלקיחה לפי שאין חבר נקנה אלא בקשי קשאין>324<ויאמר ייי אל מש' קח לך את יהוש' בן נון קח לך גברתן שכמותך קח 

 מיכן אמ' יקנה אדם חבר לעצמו שיהא קורא עמו ושונה עמו אוכל עמו ושותה עמו וגולה לו כל סתריו וכין הוא אומ' והחוט המשולש וגו'
 משיב הקב'ה ואו' לו למשה תן לו ליהושע תורגמן ויהא שואל ודורש ומורה הוריות בחייך כשתיפטר מן העו' לא יהו' יש' אומ' לו בחיי

 רבך לא היית מדבר ועכשיו אתה מדבר ויש אומ' העמידו מן הארץ והעמידו בין ברכיו והיו משה ויש' מגביהין ראשיהן לשמע דברי יהושע
 מה היו אומ' ברוך ייי שנתן תורה לישר' על ידי משה רבינו כך היו דבריו של יהושע ר' נתן אומ' היה משה מתעצב בליבו שלא עמד אחד

מבניו אמ' לו הקב'ה משה במה את מתעצב שלא עמד אחד מבניך והלא בני אהרן אחיך כאילו מבניך הם אף אדם שאני מעמיד על יש' יל?
 ך? ויעמד על פיתחו של אלעזר משל למלך שהיה לו בן ראוי למלכות נטל מלכות ממנו ונתן לבן אוהבו אמ' לו אפעלפי שנתתי לך גדולה לך

 ועמד על פתחו שלבני כך אמ' לו הקב'ה ליהושע אפעלפי שנתתי לך גדולה לך ועמד על פתחו שלאלעזר שנ' ולפני אלעזר הכהן יעמד באו'
 ש' נתגבר כוחו שלמשה והיה מחזק את יהושע שנ' ויקרא משה ליהושע ויא' לו חזק ואמץ אמ' לו עם זה שאני מוסר לך עדאן גדיין הן עדן

  עליהן על מה שהן עושין שאף ריבונן לא הקפיד על כל מה שעשו כן הוא או' כי נער יש' ואוה' ר' נחמיה>325<תינוקות הן אל תקפיד 
 אומ' אין לי רשות האם יש לי רשות אכניסם בצד אוהלי רועים בצד אחד שהיו דורשין בו ומעשה ברבן יוחנן בן זכי שהיה רכוב על חמור
 והיו תלמידיו מהלכין אחריו ראה רובה אחת מלקטת שעורין מתחת גללי בהמתם שלערביין נתעטפה בש(ר)[ע]רה ועמדה לפניו אמ' לו ר'

 פרנסני אמ' לה בת מי את אמ' לו בתו שלנקודימון בן גוריון אמ' לו רבי זכור אתה כשחתמתה על כתובתי אמ' להן רבן יוחנן בן זכי
 לתלמידיו אני חת()[מ]תי על כתובתה שלזו אלף אלפים דינרי זהב שלבית חמיה ואביה לא היה נכנס להשתחוות בהר הבית עד שהיו

 פורסין לו פילאי מילת תחת רגליו נכנס ומשתחוה וחוזר לביתו בשמחה כל ימיי ביקשתי את המקרא הזה ומצאתיו אם לא תדעי לך היפה
 בנשים אל תהי קורא גדיותיך אלא גויותיך שכל זמן שיש' עושין רצונו שלמקו' אין כל אומה ומלכות שולטת בהן כשאין עוש' רצו' שלמ'

 ] שלשה1] צדיקים [2 בשנה אחת מתו [>326<מוסרן ביד אומה שפלה שבאומות ולא ביד אומה שפ' אלא ביד בהמתן שלאומה שפלה 
 משה אהרן ומרים שנ' ואכחיד את שלשת הרעים בירח אחד וכי בירח אחד מתו והלא בשנה אחת מתו שנ' נדיבי עמים נאספו אלא מתה
 מרים בטלה הבאר וחזרה בזכות שניהם מת אהרן בטל עמוד ענן וחזרו שניהם בזכות משה מת משה בטלו שלשתן ולא חזרו באות' שע'
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 שמת אהרן היו יש' נפוצין וערומין מכל מצות נתקבצו כל יש' אצל משה אמ' לו אהרן אחיך היכן הוא אמ' להן אל'ים גנזו לחיי העו' הבא
 ולא היו מאמינין לו אמרו לו יודעין אנו בך שאכזרי אתה שמא אמר לפניך דבר שלא כהוגן וקנסת עליו מיתה מה עשה הקב'ה הביא

 מיטתו שלאהרן ותלאה בשמי שמים והיה הקב'ה עומד בהספד ומלאכי שרת היו עונין אחריו ומה היו או' תורת אמת היתה בפיהו
 באותה שעה אמ' לו הקב'ה למלאך המות לך והביא לי נשמתו שלמשה הלך וע()[מ]ד לפניו ואמ' לו משה תן לי נשמתך אמ' לו במקום

 שאני יושב אין לך רשות לעמוד ואת' אומ' תן לי נשמתך גער בו ויצא בנזיפה הלך מלאך המות והשיב דברים לפני הגבורה שב ואמ' לו
 הקב'ה לך והבא לי נשמתו שלמשה הלך למקומו וביקשו ולא מצאו הלך אצל הים אמ' לו משה ראית אמ' מיום שהעביר את יש' בתוכי

  אמ' לו מיום ששקיבלו יש' תורה מסיני שוב לא ראינו אותו הלך>327<לא ראיתי אותו הלך אצל הרים וגבעות אמ' להן משה ראיתם 
 אצל גהינם אמ' לה משה ראית אמ' לו את שמו שמעתי אתו לא ראיתי הלך אצל מלאכי שרת אמ' להן משה ראיתם אמ' לו אצל בני אדם

 הלך בא אצל יש' אמ' להן משה ראיתם אמ' לו אל'ים הבין דרכו וה' ידע את מקומו אל'ים גנזו לחיי עולם ואין כל ביריא יודעת בו שנ'
 ויקבר אתו בגי וגו' וכיון שמת משה היה יהושע בוכה ומצטער ומתאבל עליו במרר והוא או' אבי אבי רב()[י] רבי אבי שגידלני מנעורי רבי

 שלמדני תורה והיה מתאבל עליו ימים הרבי עד שאמ' לו הקב'ה ?י?הוש' עד כמה אתה מתאבל עליו ימים הרבי עד שאמ' והולך וכי לך
 בלבד משה מת ולא לא מת אלא לי שמיום שמת אבל גדול הוא לפני כע' שנ' ויקרא ייי אל'י' צבא' לבכי ו()[ל]מספד ולא עוד אלא שמובטח

שבן העו' הו' שנ' ויאמר ייי אל מש' הנך שכב עם אבות' וקם וגו' 

<האזינו>
>306 <
  האזינו הש' ואדב' היה ר' מאיר אומ' כשהיו יש' זכיין הן היו מעידין בעצמן שנ' ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם>328<

 קילקלו בעצמן שנ' סבבוני בכחש אפרים העיד בהן שבטי יהודה ובנימן שנ' ועתה ישבי ירוש' מה לעשות עוד לכרמי וגו' קילקלו שבט
 יהודה שנ' בגדה יהודה העיד בהן הנביאים שנ' ויעד ייי ביד כל נביא וחוזה לאמר שובו נא קילקלו בנביאים שנ' ויהיו מלעיבים במלא'

 העיד בהן את השמים שנ' העדותי בכם היו' א' הש' קיל' בשמים שנ' האינך רואה הבנים מלקטים עצ' והא' מבע' א' האש וגו' העיד בהן
 את הארץ שנ' שמעי ארץ הנה אנ' (ב)[מ]בי' רעה אל העם הז' פרי קילקלו בארץ שנ' וגם מזבחותם כגלים על תלמי שדי העיד בהן את

 הדרכים שנ' כה אמ' ייי עמדו ע' דר' וראו קילקלו בדרכים שנ' אל כל ראש דרך בנו רמ' וגו' העיד ב' א' הגוים שנ' לכן שמעו הג' ודעי עד'
  הרים א' ריב ייי קילקלו בהרים שנ' על ראשי הרים יזבחו>329<א' א' בם קיל' בגוים שנ' ויתערבו בגוים העיד בה' א' ההרים שנ' שמעו 

 העיד בה' א' הבהמה שנ' ידע שור קונהו קילקלו בבהמה שנ' וימירו את כבודם וגו' העיד בהם א' החיה שנ' גם חסידה בשמים קיל' בחיה
 ועוף שנ' ו(ב)[א]בא ואראה והנה כל תבנית רמש העיד ב' א' הדגים שנ' או שיח לארץ ותורך וגו' קיל' בדגין שנ' ותעשה אדם כדגי הים

העיד בה' א' הנמלה שנ' לך אל נמלה עצל וגו' אשר אין [לה] קצין וג' תכין בקיץ וגו' ר' שמע' בן אלעזר אמ' עלוב היה אדם זה שצריך ל()
 [ל]מד מן הנמלה אילו למד ועשה עלוב היה אלא שצריך ללמד מן הנמלה מדרכיה ולא למד עתידה כנסת יש' שתומר לפני הקב'ה ר' שלעו'

 הרי עידי קימין שנ' העדותי ב' היום את השמ' ואת הא' אמ' לה הריני מעבירם שנ' הנה אנכי בורא שמים חרשים וארץ חדשה אמ' לפניו
 ר' שלעו' הריני רואה מקומות שקילקלתי ובושתי שנ' ראי דרכך בגי וגו' אמ' לה הריני מעבירן שנ' כל גי ינשא וגו' אמ' משה לפניו רב'

 שלעו' הרי שמי קיים אמ' ליה הריני מעבירן שנ' וקורא לך שם חדש וגו' אמ' לפנ' רב' שלעו' הרי שמך קרוי על שם בעלים אמ' ליה הריני
  את שם הבעלים אמ' לפ' רב' שלעו' אפעלפי כן בני בית מזכירין אותו אמ' לה ולא יזכרו עוד בשמם שוב>330<מעבירו שנ' והסירותי 

 למחר עתידה שתומר לפניו רב' שלעולם כבר כתבת לאמר הן ישלח איש את אשתו וגו' אמ' לה כלום כתבתי אלא איש ו' כ' נא' כי אל
 אנכי ולא איש וכי גרושים אתם לי בית יש' והלא כבר נא' כה אמר ייי אי זה ספר כריתות אמכם ד'א האזינו השמ' ואדברה משל למלך

 שמסר את בנו לפודגוג להיות יושב ומשמרו אמ' אותו הבן כסבור אבה שהועיל כלום שמסרני לפודג[ו]ג עכשיו הריני משמרו כדי שיאכל
 וישתה וישן ואלך אני ואעשה צרכיי א' לו אביו אף אני לא מסרתיך לפודגוג אלא כדי שלא יהא מזיזך כך אמ' להן משה ליש' שמא אתם

 סבורין לברוח מתחת כנפי שכינה או לזוז מעל הארץ ולא עוד אלא שהשמים כותבין שנ' יגלו שמים ע[ו]נו וארץ ומנ' שנ' אף הארץ מודעת
 שנ' וארץ מתקוממה לו עתידה כנסת יש' שתעמוד בדין לפני המק' ואו' לפניו רב' שלעו' איני יודעת מי קילקל במי ומי שינא במי אם יש'
 קילקלו לפני מקום אם המק' שינא בהן ביש' כש' או' ויגידו שמים צדקו הווי יש' קיל' לפני מק' ואין המקו' שינא ביש' שנ' כי אני ייי לא

  ד' א' האזי' הש' היה ר' (מ)[י]הודה או' משל למלך שהיו אפטרופין במדינה והישלים להן את שלו ומסר להן את בנו ואמ'>331<שניתי 
 להן כל זמן שבני עושה את רצוני היו מעדנין אתו ומפנקין אתו ומאכילין את' ומשקין או' וכשאין בני ע?ו?שה רצוני אל יטעום משלי כלום
 כך בזמן שיש' עוש' רצו' של מק' מה נא' בהן יפתח ייי לך וגו' וכשאין עוש' רצו' שלמקו' מה נ' בהן וחרה אף ייי בכם וגו' ד' א' האזינו הש'

 ר' (ח)נחמיה או' משל למלך שיצא בנו לתרבות רעה התחיל לקבול עליו לאחיו והתחיל קובל ע<…> לאוהביו וה' קו' על' לשכיניו וקוב'
 על' לקרוביו לא זז האב ההוא מלהיות קובל על?יו? והולך עד שאמר לשמים וארץ למי אקבול עליך חוץ מאילו ל' נ' האזינו הש' ואדב' ד'א

 האזינו הש' וא' ר' יהודה או' אילו אין דיין שלצדיקים אלא שמרויחין על העולם שהן בתוכו שבזכות שיש עו' רצו' של מקו' מה נא' בהן
  העו' שהן בתוכו>332<יפתח ייי לך ונ' אין לשון פתוח אלא לשון הרויח שנ' ויפתח את רחמה ואילו אין דיין שלרשעים אלא שדוחקין את 

 שבעון שאין יש' עוש' רצ' של מק' מ' נ' ב' וחרה אף ייי בכם ועצר וג' אין לשון עצירה אלא לשון הדחק שנ' כי עצר עצר ייי וגו' ד' א' האזינו
 אמ' לו הקב'ה למשה אמור להן ליש' הסתם לו בשמים שבראתי ל(מ)[ש]משכם שמא שינו את מידתן או שמא אמר גלגל חמה איני עולה

 מן המזרח ומאיר לכל העו' כולו לא כע' שנ' ו()[ז]רח השמש ובא השמש ולא עוד אלא שהוא שמח לעשות לי רצוני שנ' והוא כחתן וגו'
 ותש' הא' א' פי הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם כלום שינת את מידתה שמא זרעתם בה ולא צמחה או שמא זרעתם חיטין והעלת

 שעורין או שמא אמרה פרה איני דשא ואיני חורשת היום או שמא אמר חמור זה איני טוען ואיני הולך וכין לעינין הים הו' או' האותי לא
 תיראו נאם ייי וגו' שמשעה שגזרתי עליו שמא שינא את מידותיו ואמר אעלה וא(ט)[צ]וף את העולם לא כעני' שנ' ואשבור עליו חוקי

 ואמר עד פה ת' ול' תסיף ופה אש' ב' ג' ולא עוד אלא שמצטער ואין יכול מה לעשות כע' שנ' והמו גליו ול' יוכלו וג' ו' ד' קל ו' ומה אילו
  בניהן ועל>333<שלא נעשו נעשו אלא לשכר ולא להפסיד אם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטין אין מקבלין פורענות ואין חסין על 

 בנותיהן לא שינו את מידתן אתם שא(תם)[ם] זכיתם אתם מקבלין שכר ואם חטאתם אתם מקבלין פורענות ואתם חסין על בניכם ועל
 בנותיכם על א' כמ' וכמ' שאתם צריכין שלא תשנו את מידותיכם ד' א' האזינו היה ר' בנייא אמ' בזמן שאדם מתחייב אין עושין בו יד

 אלא עדיו תחילה שנ' יד העדים וג' ואחר כך בני אדם שמשמשין ובאין ויד כל העם באחרו' כך בזמן שאין ישר' מה נא' בהן וחרה אף ייי
 וגו' ואחר כך פורענות משמשות ובאות ואבד(ם)[ת]ם מהרה ובזמן שיש' עוש' רצ' שלמקו' מ' נ' ב' והיה ביום ההוא נאם ייי אענה והארץ
 תענה וזרעתיה לי בארץ ד' א' האזינו היה ר' יהודה בן חנניה אומ' בשעה שאמר משה האזינו הש' ואדב' היו שמים ושמי שמים דוממין

 ותשמ' הא' אמ' פי היתה הארץ וכל אשר עליה דוממין ואם תמה אתה על דבר צא וראה מה נאמ' ביהושע ויא' לעי' כל יש' שמש בגבעון
 דום וידם השמש וג' ולא היה ביום ההוא וגו' נמצינו למידין שהצדיקים שליטין בכל העו' כלו ד' א' האזינו לפי שהיה משה קרוב לשמים

  וסמך לדבר שמעו ש' והא' ארץ שמעו שמים שהיה>334<אמ' האזינו הש' ולפי שהיה רחוק מן הארץ א' ותש' הא' אמ' פי בא ישעיה 
 רחוק מן השמים והאזיני ארץ שהיה קרוב לארץ ד'א לפי שהיו שמים מרובין פתח להן בלשון מרובה ולפי שהית' ארץ מועטת פתח לה
 בלשון מועט ותש' הא' אמ' פי בא ישעיה וסמך לדבר שמעו שמ' וה' א' ליתן את המרובה למרובין ואת המועט למועטין וחכ' אומ' אין

 הדבר כן אלא שהעדים באין ומעידין אם נמצאו דבריהן מכונין כאחד עידותן קימת ואם לאו אין עדותן קיימת כך אילו אמ' משה האזינו
 הש' ושתק היו שמים אומ' לא שמענו אלא בהנאתה ותש' הא' היתה ארץ אומרת לא שמעתי אלא בשמיעה בא ישעיה וסמך לדבר שמ'

 שמ' והא' א' לתן האזנה ושמיעה לשמים והזאנה ושמיעה לארץ ד' א' האזי' הש' ואד' על שום שניתנה תורה משמים שנ' אתם ראיתם כי
 מן השמ' ד' עמ' ותש' הא' א' פי שעליה עמדו יש' וקיבלו ואמרו כל אש' ד' ייי נע' ונש' ד' א' האזינו שלא עשו מצוות שניתנו להן מן

 השמים ואילו הן <..>צוות שניתנו להן מן השמים עיבור שנים וקביעת חדשים שנ' והיו לאתת וג' <…> הא' שלא עשו מצות שנתנו להן
 בארץ וא(ו)[י]לו הן מצות שניתנו לה' בא' לקט שיכ' <..>אה תרומה ומעשרות שמיטין ויובלות ד' א' האזינו וגו' שלא עשו כל המצות

  אמר>335<<שניתנו> להן מן הש' ולא עשו כל מצות שנית' להן בארץ משה העיד בהן ביש' ?שני? <..>דים שהן קימין לעולם ולעו' עול' 
 אני בשר ודם אני ולמחר אני מת מה אם יר<..> יש' לומר לא קיבלנו את התורה מי בא מכחישן לפיכך העיד בהן שני עדים שהן קימ' לעו'

 ולעו' עול' וה?מ?קום ?הע?יד בהן את השירה אמר שירה תעיד בהן ל?מ?טן ואני למעלן מנ' שהמקום קרוי עד שנ' וקרבתי אלי' למשפט
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 והייתי עד ממהר וג' וא' אנכי היודע ועד נאם ייי ואו' ויהי ייי בכם לעד ייי מהכל קדשו יערף במטר לקחי אין לקחי אלא דברי תו' שנ' כי
 לקח טוב וגו' קחו מוסרי ואל כסף וגו' אין מו?סר? אלא דב' תור' שנ' שמע בני מוסר אביך שמעו מוסר וחכמו החזק במוסר אל תרף קחו

  כמטר מה מטר חיים לעולם כך דב' תו' חיים לעו' או מטר זה מקצת>336<עמכם דב' אין דב' אלא דב' תו' שנ' את הדברים האלה וגו' 
 עו(שין)['] שמ(י)[ח]ין בו ומקצת עו' עציבין בו מי שבו()[ר]ו מלא יין וגתו וגרנו לפניו מצירין בו יכל ()[א]ף דב' תור' כין תל' לו' תזל כטל

 אמרתי מה טל כל העו' שמיחין בו אף דב' תו' כל העו' שמיחין בהן כש' עלי ?ד?שא מה שעירים הללו יורדין על עשבין ומעלין אותן
 ומגדלין אותן כך דב' תו' מעלין ומגדלין אות?ו? וכ' ה' או' סלסלה תרוממך וגו' וכרבי' עלי עשב מה רביבים הללו יורדין על עשבין מעדנין
 אות(ך)[ן] ומפנקין אות(ך)[ן] (כ' ה' א') כ(י)[ן] (ל)[ד]ב' תו' מעדנין או' ומפנקין או' כ' ה' א' כי לוית חן הם לראש' וגו' תתן לרא' לוית חן ד'

 א' היה ר' נחמיה א' לעו' ?ה?וי כונס דב' תו' כללים ומוציאן כללים ת'ל יערף אין יערף אלא לשון כנעני משל אין ?אד?ם אומ' לחבירו
 פרוט לי סלע זו אלא ערוף לי סלע זו כך הוי כונס דב' תו' כללים ופורט ומוציאן כטיפין הללו של מ()[ט]ר ולא כטיפין הללו של מטר שהן

 גדולות אלא כטיפין שלמטר שהן קטנות כשעירים על' דשא מה שעירין הללו יורדין על עשבין ומפשפשין בהן כדי שלא יתליעו כך הוי
  יעקב בן חנינא לרבי בוא ונפשפש בהלכות בשביל שלא [יעלו] חלודה וכר' ע'>337<מפשפש בדב' תו' בשביל שלא תשכחם כך א' לו ר' 

 עשב מ' רבי' הללו יורד' על עשבין ומנקין אותן ומפטמין אותן כך הוי מפטם בדב' תו' ושונה ומשלש ומרביע ד' א' יערף רבי אליעזר בנו
 שלר' יוסי הג' אמ' אין יערף אלא לשון הריגה שנ' וערפו שם וגו' על מה עגלה מכפרת על שפי' דמים כך דב' תו' מכפרין על כל עבירות כש'
 ע' דשא מה ()[שעי'] הללו באין על חטאות ומכפרין כך דב' תו' מכפרין על כל חטאים וכר' עלי עש' מ' רבי' הללו באין תמידין ומכפרין כך
 דב' תו' מכפר' על כל עבירות ד'א יערף חכמ' אומ' אמ' להן משה רבינו ליש' שמא אי אתם יודעין מה צער <..>טערתי על התו' וכמ' עמל
 עמלתי בהן כמה יגיעה יגעתי בה כע' שנ' ויהי ש?ם? עם ייי וגו' ואשב בהר וגו' נכנסתי לבין המלאכים נכנ' לבין החיות נכ' לבין השרפים
 שאחד מהן יכול לש?רוף? כל העו' כולו על יושביו כע' שנ' שרפים עמדים וגו' נפשי נתתי עליך דמי נתתי עליך כדרך שלמדתי אותה בצער

 כך תהיו למדין אותה בצער או כדרך שאתם למידין אותה בצער כך תהיו מלמדין אותה בצער ת'ל תזל כטל אמר' תהו ר[ו]אין אותה
  בזול אחד משלוש וארבע בסלע כש' ע' דשא כשאדם הולך ללמוד תו' תחילה כתחילה נופלת עליו כשעיר ואין שעיר>338<כאילו ה(ו)[י]א 

 אלא שיד שנ' ופגשו ציים א' איים ושעיר וגו' וא' ושעירים ירקדו שם ד' א' יערף היה ר' בנאה או' אם עשית דב' תו' לשמן דב' תו' חיים הן
 לך שנ' כי חיים הם למוצ' וגו' ואם לא עשית דב' תו' לשמן דב' תו' ממיתין אותך שנ' יערף אין עריפה אלא לשון הריגה שנ' וערפו שם וגו'

 וא' כי רבים חללים הפילה וגו' ד'א יערף ר' דוסתי בן יהודה אומ' אם כנסת דב' תו' כדרך שכונסין מטר בבור לסוף שאת מנזל ומשקה
 אחירים שנ' ונ?וז?לים מתוך בא' יפוצו מעי' חוצ' וגו' ד' א' יערף היה רבי א' לעולם הוי כונס דברי תו' כללין שאם כונסן פ?ר?טים מיגעין

 אות?ו? ואין יודע מה לעשות מ()[ש]ל לאדם והלך לקיסרי וצריך ק' זוז או ר' זוז הוצאה נוטלן פרט מיגעין אותו ואין יודע מה לעשות אבל
  ו?כ?ין מי שהו לך לבית אילייס פ' שוק וצריך ק' מנה או שתי ריבו אם>339<מצרפן ועושה אותן סלעים ופורט ומוצי בכל מקום שירצה 

 מצרפן סלעין מיגעין אתו ואין יודע מ' לעשות אבל אם מצרפן ועושה או' דינרי זהב פורט ומוצי בכל מקו' שירצה כש' עלי דש' כשא<..>
הולך ללמוד תורה כתחילה אין יודע מה לעשות עד ששוה שני סדרין או שנ<..> (ספרים) <…>
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