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 ~לק~וח ~ררב ל~ור ~~וציא ~נכי אשר ב~לב

מקוב~
 א~ר יד כתב א~

 ב~
 ב~ור~ לידי

 בס~ר ב~חילת ~וכ~וב ש~לב
 ז~~ל אזו~אי חי~ד ברב בג~וןמיד

 שבו~
 לב~תיקו צוה

 מ~ו~
קו~~

 ישה
 מ~רי באח~ בנמצ~

 אי~ליא~
 ר~ ~סקי כולל ובוא

יש~י~
 בלכות ונדבי נדרים יבמות מס~תות שלש ~ל מ~ראני

ברמ~~ן
 וב~ורות נדרים ~ל~

 ושו~~
 כולל ברא~ון ~לקיםי בשני ג~ונים

 רבים ואולם ק~יי בסי~ ומ~יים שלם בלתי ובשני סי~ניםקכ~~ד
 ר~נו מ~ירושייש ~ קדמונים מס~רי לקו~ים א~ כי תשובות ~ינם בבםמה~ימנים

 חננא~
 ~ר~~ ~ל ~רובם

 וי~ ברכו~~
 נסים מרבנו

 מס~רויש
 בלכת~

 לר~ ה~תים ו~ס~ר הנגיד שמואל לרב ~ברוו~א
 ומס~ ~ם בישר~לרבנו ררס~ וגם אלברצ~וני~בודב

 בתשוב~ואחריםי בתרוררו~
 בבל מגאוני רובן הראשון בחלק אשר

 א~
 יש

 א~ב גםבבן
 תשובו~

 כלן ה~ני בחלק וא~ר י מ~וחרים מרבנים
 ברא~וןיהאסי~ב בחלק נכ~בו כבר אשר מבה יש אמנם בבלמגאוני
 ~שית בנראב ל~יבזאת

 מר~רי ב~ח~
 ~רובינצ~

 כמה בה יש כי

וכמ~
 י~קב בר~ משולם ~שובותמר~ וגם מלוניל אשר מר~ ~רושים

 וכבר בראב~~די וח~נו ב~ד אב אברבםור~
 אסיפב י~

 א~ר~
 ש~בנ~שי~

 בו באו נקבצו ~שר ד~ים תמים ~~ חובר ו~מנה

 מרבני תשוב~ברב~
 ~רובינצ~

 מס~ריבם לקו~ים ו~ם
 ומ~~

 לי~ו~ים~מר~י~ושי וכב כב מ~וזרים שם וגם בבלי גאונימתשובו~
 ב~~ים ומס~ר חננ~לרבנו

 ו~
 בקובץ כמו הישר

 בב~
 הנקבצים ביקרים ב~נינים בראותי~~~~י לידיי

 לבציב וח~בתי לב~~יקב ~~ו~י לבקריש לבי אלנ~~י בזא~ במחבר~
 המ~~יםי מאת נסדרו כא~ר ב~רבוב ולא לבדם ובלי~ו~יםלבדנה ה~שו~ו~

והחילו~י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ןו~ בבה ניכר אשרשגיאות כמה תיקנתי כתבי ומידי י בבל מגאוני התשובות ל~ובוהחילותי 
 ובמרקומות ידיעתו מרחוסר המעתיק

 כי בפנאי ממני חדל והלקוטיםאחר~ם מרבנים התשובות להעתיק בבאי אכן בתשובותיהםיהגאונים הביאו אשר התלמודים שני למאמררי המקורות להראותציונים הצבתי וגם ק~םי שני בין וכתבתיה מלה איזו הוספתימ~עטים
 ובנה חננאלי ורבנו נסים מרבנול~וטים א~זה לכתוב עצמי דחקתי לבעליו הספר השבת בעת ורקרבים עסקים סבבוני ג~ סבו~

 הלקו~~
שלשה שנים בחרתי חננאל ~בנו ומדברי כלם כתבתים מעטיםל~ותם נסים מרבנו

 וה~ח~י הגדה בדברי גרגירי~
 ~יקו~י~

 האלה
 ~שר את ל~ור להוציא היה ~לבי מ~ז ויהיהתשובותי א~
 נמצאו אחרים קובצים כי בשמעיאך העתקחי~

 מתשובו~
 והנם בגאונים

 רובן או כלה ע~דיאשר התשובות א~לי אמרתי כי ידי משכ~י הדפוס על לעלותמוכנים
 תמצאנ~

 מבםי ב~חד
 ע~~ ואול~

 לאור יצא לא כעת האחד ה~ובץכי י~עתי כי
 האחד ו~קובץ ~דפוס~

 ~גדול הרב מ~ת א~י שלוחה היא ~מנ~ה לי~י ובא ברל~ןב~יר נדפ~
 הכותב שי~~ר מהר~~ר ~דור מו~ת ~מו~לא~כם

 ההקדמ~
 הנצבתו~נ~ל~ת הי~רה

 ~רא~
 הס~ר

 ~~וא~
 ונב~~ות שונות כי וראי~י

 ~מדי ~הכמרו~ות בו ה~~צאות~תשובות
 ~ו~~

 התשובה ו~יא אחת
~~~בה

 פ~
 ונ~יחסה~ ט~ו ב~י~

 נמצאת ~איי ~ר~
 ש~

 ר~ תשובותב~בוצת ~~~י בסי~

 ~לוני~וס~
 אמרתי

 א~
 ~וב אמנע אל ל~י

ו~~א
 ג~ ל~ו~

 ותוח~נה ~לה את
 ב~

 למשמרת ברזל
 כהו~וס~תי עול~

 ~כ~
 ~קוראי לתועלת קטנות ה~רות איזה

~~~~
 הכתובות ~תשובות רוב

 בקו~~
 בצדן כתוב הזה

 החשובהגאון ~~
 ר~

 נכ~ב לא במ~וטן
 ~עלי~ ש~

 ~~~יין אך
 ~~ר~ת~~בות ב~לי גאוני ~די מעשה הן גם ~י י~יר ~גאונים ~ל~וה~רגול

 ב~מה עליהה כתוב ב~ליהה ש~
 ה~~מוני~~ ~~ברי התי~~ו אליו ~ר הגאוה ~ל יחו~ן~~מתת עדו~ י~ ~~

וה~~
 ~מר~י מרהערו~י~ כה י~אה מהן ב~י~ה ~י

 לר~ו~
 א~ר התשובות כל ~דר~ל פה

 ר~יתי~
 שם ~ל ב~רים ~ז~רות

 ~ובאו ~אייי ל~ב ~י~י~ ~~וי נתיח~ו אשרהג~וה
 דברי~ מ~צ~

 דביצהי פ~א המאור ב~~הת~ובה ~ה ו~ן ~אל~ ~ן ~ן
 ~ק בשערי ~תובה מקצתה פלטויי ל~ב ~~י~ו~

~~~ 
~י~ ידי ~י~ ש~ד

 הראב~~ ה~ייי לרב ~~
 וקצ~ ~~ל~ עניה ~~זכיר

 ~ברים
מהת~~ות

 והובא~
~י~ אבודר~~י ~~~~ד ב~~ דבריו

~ 
~ 

 ~ו~
 י עא ~י~ ח~מ ב~ור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~י~ 
~~ 

 ~~~י~ כ~~בי סי~ ש~ג ח~ד צדק בשערי בקצרב כתובה י נ~רונ~י לרב
 לרב

 שריר~
 ב~~ הוב~ו ממנה דברים קצת ה~ייי ורב

 בר~שית בס~ ברמב~ה וגם פ~~ב חיב בעולבתורת
 מבי~

 לרב ויי~~ם דברים ~צתי
 ~ריר~
 ב~ייי לרב ~~~י~ י

 ממנה דברי~ הבי~
 בוב~ הרי~ב~~~

 בעין
 ~~~י~ פ~~בי סוכהיעקב
 בבית ונדפסה רומי ח~מי בתשובת ממנה דברים הוב~ו
 ~~~י~ ע~בי נ~ת ד~ שד~ל להרבה~וצר
 זב ב~ימרה הכתובות תשובות המר~ב ~ה יבוד~יי לרב
 סי~ וש~ו י~~ג סי~ ש~ד ~~ג צדק ~שערי כתובות~~בע

 ו~~דמ~י
~~~ 

 הישר בס~ הוז~רו ושתים ~ב םי~ וש~~ז ~~ סי~
~י~ ו~~די שפ~~בסי~

~~ 
 ב~ור בקצרה הוב~ה ה~ייי לרב

~~~ 
 ~~~י~ רצ~~~י סי~

 ~~~י~ רס~~י סי~ שם בקצרה הוב~ה נ~רונ~יי ל~ב
 רע~~י סי~ שם ממנב דברים קצת הוב~ו עמר~י לרב

~~~~ 
 רב סברת הוזכרב

 עמר~
 רע~~~~ סי~ ב~ור שם

~י~
~~ 

 בסמ~ג הוז~רה ה~ייי לרב
 רי~

~י~ עירוביהי מצות
~ 

 בחידושי בקצרה ~וב~ה
 הרשב~~~

~י~ פ~~~י ריש לבר~ות
~~ 

 ב~ידושי מקצתב נ~רונ~יי לרב
 הרשב~~

 לחוליה
~י~ עמרםי רב מסדר שםוהובאה פ~~~

~~ 
 פ~~ב יעקב בעיה היא ה~ייי לרב

 ד~גיג~
 שנוים בקצת

 דברים ~צתוגם
 ~ב~ ער~ בערו~

~י~ שישי
 הועת~ ~~

 לברכות ה~מב~ה בלקו~ות מ~נב
 ד~

 ע~ד ~~
 סתם בגאוהמשם

 ובו~
 ~לה בכל ובר~ותנו ~~ייי רב

 יש יחוסן לאמתתעדות
 ~ו בסי~ התשובה כי לשפו~

 הי~
 ב~מת

 זה בקובץ נר~ם כ~שר ה~ייל~ב
 ול~

 בברליה בנדפםות ככתוב
 בהקדמתו שי~ר הגאוה הרב הראה וכבר קלונימוס רב שםעל
 בספר נ~ונות בלת~ רשימותכמרה

 ההו~
 ~י~ופים שס הר~ה ועוד

כ~ל~
 סי~ מיגאש בה הר~~י בשו~ת וכבר צד~י שערי בס~

 ול~ השו~ל~כתב קי~~~
 עומר~ות ~ינן הג~ונים שתשובות מ~דוננו נעלם

 מצד הה~סד בהה שנ~נס מהה הי~נות בפרט ~חד מצבעל

~~עתי~י~
 בעליההי לזו~ת תשובותיהם קצת יחסו זה ועם ~ותו
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~  

~ ~ ~

 ~~י~
~~~ 

 ד~ ~בי~ה דאתמ~ הא ששאלתם

 ב~
 ימים שני

~ובי~
 נולדה אמר רב גליות של

 בז~
 מותרת~

 אמר אסי י ורב בזה
 אסורה בזהנולדה

 בז~
 ספו~י ~סי רב ואמרי~

 ~ספ~~
 ליה

 ~רב כוו~ה זירא ר~ אמר לחומראי והכא לחו~רא הכאו~ביד
 לנו יפרש וכו~ דירחא בקבועא ידעינן דהאידנא מםת~ראאסי

 הספק זה מהאדוננו
 שנס~פ~

 כוותיה זירא ר~ ואמר אסי לרב
 איזה ביד~הם העיבור שסוד מאחר כי מסתברא אסידרב

 ספ~
נש~

 בכל שאומר הספקות אלו כל על כי
 ימים ב~ני מקו~

 ונרצה ~בריבםי המינים עלינו בהם מרחזיקים ברבה~וב~ם
 בח~מתו שהרחיב כמו בהם ~תעמרוד תואנה כל שיסירמאדוננו
 התקיעותבת~ובת

~~~ 
 סע~יה רבינו ~י ב~בריו התואנות ו~וס~ו

 ~ין כי~ בפירושו ~מרז~~ל
 ספ~

 יהיה בארץ כי לישראל אמר והוא עבדומ~ה א~ צוה ~~ב~~ה אלא מ~י~רא
 לה~

 ~חד יום
 ב~א עושיה ישראל כל ~עולםי היה וכה ימרים ~ני לארץובחוצה
 ובקשו במינים שיצאו עד החשבוןי ועל העיבור עלספק

 חכמי~
 ~ל עו~יה והיו הואי אחד והחשבוה הירח ראיי~ כילב~ו~
אותם

 הדברי~
 רבה שעשה

 ~~ליא~
 שיביו ~משה הקב~ה שאמר כמו ~קרן על ~עמוד חזרו כךואחר וכו~י השלוחים ועשו ב~בלא

עו~ים
 באר~

 אדוננו ואמר ימים ~ני לארץ ובחוצה ~חד יום
 ~אב~ לאנשיבתשובותיו

~~~ 
 ראשונים נביאים מרימררת גזרה כי

 בגלות מ~חילת ישראל את הר~ונים הנבי~ים הנהיגווכן
 יום הכפורים ויום ימים שני לארץ בחוצה ~וב יוםשעושיה
~חדי

 והיא~
 מנהג יבא

 בתוספ~
 על

 מ~
 ~כ~יב בתורה שכ~וב

שבע~



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
שבעת

 ימי~
 בסו~ו~ תאכלוי מצות

 ויבא ירריםי ~~~ת תשבו
 על תוס~ת המנהג יהיה לא כי מוצאיה ואנו שמונהיהמנה~
ה~תוב~

 על אותו חכמים שיאמרו אלא
 דר~

 ג~רה ויאמרו חיזוק
 ~נה בכל שיבאו בררועדים אבלמדרבנהי

 יאמ~
 שבעה הכתוב

 המנהג בא כיויאמרו
 שמונה~

 למה השנה ראש אחר יום ועוד
 הכ~ורים ליום מונה וכשאתה אחד אמרה והתורה שניםיעשה
 ~עלה רבותינו לו ע~ו ועוד הראשוןי מן אלא ררונה אתהאי

 אדונ~ו ואררר אחת קדושה השנה ראש של ימים שניואמרו
 בניכי

 אר~
 רואיה ואנו ימים שני ~נה ראש תו~סיה ישראל

ע~
 עתה

 א~א ~ו~סין ~י~
 ברוב אדוננו לנו יפרש א~ד~ יו~

 הס~קותי ~לו כלחכמתו
 ואי~

 יהיה
 תוס~~

 ויבאר הכתובי על
 הס~קותי אלו כלהטב

כ~
 זה כי ראינו

 שארררת~
 קנה ז~ל סעדיה רבינו שכתב

 עבור כי כ~י הוא הדבר ו~מ~ת ~ א~יקורוס את ש~חההוא

~~
 דין לבי~ ה~ב~ה החזירו ~~ש ו~בור

 שא~
 השנה ~ת עברו

 היא ~זבוה ואם~~וברת
 וא~ י ~~ו~~

 הוא החדש ~ת עברו
 ואת השנה את ~~ובעיה מה ו~~י מחוסר ח~רוהו ואםממעובר

ב~ד~
 ה~ב~הי ~ל ר~נו הוא

 והמועדי~
 ב~ביעותם הנעשים

 הם אותם אותם ת~ראו אשר ב~~ה אמר ו~ך ~~ מ~עדיהם
 ~שנה ~ור וציום ה~~~ו~~י

 לצור~
 ה~ועדים את תלה הכתוב ~י

 ~מועדים יקי~ו שלא ~ד~ ~~נהבז~י
 ~ז~

 שמקי~ים ב~רך ל~ה
 ~~ור וכן ~יבורי ~ם ואיה ~לבנה ח~~י חדשיהם אשראותם

~~
 וחג הא~~י חדש

 יא ~ס~דרין ~ז~~ל ו~נ~ו~~נהי ת~ו~ ה~םי~ וח~ השנהי בצא~ הא~~
 ב~

 מעברין סימנים שלשה על

 השנ~א~
 ה~צוהכי ואע~~ ~אילןי ~ירות ו~ל ה~קו~ה ועל האביב על

 לע~
 שלא עברוה א~ ~יכה שנה

 לצור~
 ~עוברת

 ~~ ~ס~רא חכ~ם שנושכך
 אמור~

 מועדי אותם ת~ראו אשר
 וא~ מועדיי אינן לאו ואם אח~~~ועדי ~ראתםאם

 הי~ה לא

 צר~הש~
 ~נין ~ו~עיה או שוג~ין או ~נוס~ה ו~ב~וה ל~ר

מועדי א~~ ~רא~ם אם מועדי ~ם ~~ראו ~שר תיל מעו~רת~יא
 ו~~

 מ~ע~יי אינה ~ו
 א~

 ~ו אין ~~~ש
שיש כדר~ צ~~

 צ~
 ב~~ם

~~ 
 ~מו א~א ~ת~ו~ה ו~~ני האביב

 ח~ל שנו ~ך~ו~ןי שרוא~
 י~ו~ ~~~~

 ה~~ה את ש~~רין ~~ם
 ~חדש אתיעברו כ~

 לצור~
 ת~~ל

 החד~
 הול~יה אנו ה~דש אתר

~ין
 ה~ד~ ע~ ~~י~ לה~

 ולא א~ד ~ם אלא ~~~ר
 א~ ~י~ ~~ ש~צ~ אח~ ~ם ~~א ~שלם~ה ל~חו~

 ל~
 ח~ ל~

 ולא
 ו~~רי~י

 שאמ~
 ה~~ש אחר

~~ 
 הו~ין

~~ 
 י~ול שנו

היה ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~י~
והחשבוה בלבדי ~~ יום ~ותו ת~ל ימים שני נותנין ימים שני צריך

 ~ז~
 לעשות ומ~הריה רבינו מ~המימות ישראל של בי~יהה היה העבור סו~ ש~וא שבידנו

 לפ~~
 והוא דין~ בית כשיראו

 ~יני~ה ואיה החמהי שנת נכח הל~נה שנת ותעמודה~חזור שיצא כדי ~רים חדשים ושבעה ~נה י~ט מחזור בכלמדוקדקי
~עה ~ל~

 ותפ~~
 ו~ם בלבדי חלקים

 רו~י~
 דין ~ית

 ~ב~בד ~~ויי שעשה מה לאחר או לה~דים~זה שלא~~דר לע~
 שיעש~

 שאמרו ב~בלב עמ~םש~יו ~~לכות
 חז~~

 יב ~סנה~רין
 ררעברי~ א~ א~

 ~ביעית לא השנהאת
 ול~

 שביעית במוצ~~~
 ר~יליה אימת~

 לעב~
 אין ואמרו שביעיתי~ערב

 מעבר~
 בי~י השנה ~ת

 רעב~
 י

 יא ~שם אמרואשר וז~
 א~

 העבור סוד מדת משנ~ם כי
 לחוג ממקומה שנע~רו~ראל ~גליוח כ~וה חכמים א~תם ~נו מדות בעבור העבור א~ומאחרין ומ~דימי~

 וע~~~
 כדי ~~יעו לא

 כל~

 כמו ונימו~ו גשמים מי שרבו כ~וה~סחים ~נור~ ומ~ני ר~לים עולי שי~או ~~שרים ומ~ני הדרכים ומ~ני~~ מ~~
 ש~

 יט~~נית המע~ל חוני
 א~

 תנורי ו~~ניסו באו
 פ~חי~

 כי ימוקו שלא
 הו~~דו~ צור~

 ה~ו~י בלי~ה ול~ול לצלותו האל~יס אותם ש~ר~כים
ודבר~

 ג~~יאל רבן שצוה כמו לעיבור סעד ש~ם
 א~~ ~~נ~דרי~ לכתו~

 רכ~יה גוזליא
 ואמרי~

 וזמה דעד~ין
 ~ אביב~

 ררטא

ו~שנצרכי~
 שלא שנים ומעבריה

 כס~
 בידנו אשר ~עיבור סוד

 ופורעיה ~צורך בסור כך ~ריושבי~
~~ 

 ~מה שנת כנ~ד הלבנה שנת~~עמידיה עד ~שנים מה ~לוו
 בסו~

 בר~ מ~שה שמרעוה ר~ א~~אמר יב ~שם ~ז~ל~אמרו כמו ~לקים ו~~ה שעה אלא בי~יהם י~א~ שלא של~חריו~ו המחזור אותו
 עקי~~

 ב~ית~בוש ~~יה
 ~~~ורי~

 את ועבר
 ה~~

 מ~ם לו~מרו ~וי א~ר זו שנים שלש
 ב~ ר~י~

 וא~ת א~ת כל ו~ב~ו ישבו
 ב~~נ~
 י

 להם היה בח~שים כהו~~
 כי היום ע~נושהוא ז~ ~י~~ ~~בוה א~ ~~~ ~לש~
 ה~~

 ~חות ~~ ~יה ~~ולם
 ו~יה ~דו~יםימעוברים מרחמ~

 מ~מ~~ פ~ ב~
 במש~טן וכ~ליו~רחשוה ידו~ם ~~~ים

 ~מעו~רת מלא ראשון וא~~
 כ~~~~בו~ כשר~י~

 היו הז~ת
 קובעי~

 ~אייה על ל~דש ~ש~~ן הירחר~ית ו~שני לעולםי ה~~ושה והיא
 ~~שי~

 ל~~ יוהשלי~י
מ~

 ~רו~~ן
 ל~

 ו~יל~תי שחוזריה ~לא ~~וי שעשו ~ה מז~~ ולא ~זה
 צור~

 ~צוה
 ל~ד~

 ל~ם ואין ~ראיי~י ~ל
 ~י~ר~

~~ו~
 מש~ש~ יות~ ~ר~יי~ ~ה

 ה~כ~ ול~י י י~ים
 ~מו~~~

 ~ש~י~ו~~~י
 ~ע~~

 ח~

 א~ ~~
 ~ו~יה

 ר~~~נ~~ יו~ר ~ר~יה ו~א ~~נה~~וב~יה חד~~ ~~רב~~
~~ 

 ~ת
~ר~יי~ יר~~ו~ של~



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 ~~ ~שם ~מרו וכן יהראייה

 ב~
 חםרים תשעה ר~י וע~ה מעשה

 ח~רין חשעה ע~ינו ואמר ת~ה רבי וביה בזמנוי תדשונר~ב
 ~עוברת שנה שמא ברבי שמרעון ר~ לפניו אמר בזמנו~ חדשונראה
 תלתא דל ~לאים שניהם עשינו אשתקד ל~ שלה ועיבורהיתה
 י~ראל נר רבי א~ל בדוכתיהי ליה והויא תלתאל~הדי

 כ~
 היהי

 ב~ד צריכין חסר היוצא שהחדשובזררן
 ל~ד~

 הבא החדש את
 מלא שבוא בזמןאבל

 אי~
 שא~א בבא החדש את לקדש צריכין

 אלא ה~נה ~אש עושין אין הוועד ומקום יוםי מלי יותר~היות
 י~ים שני נוהגין מקום אותו לחחום חוץ אבל א~ייום

ושולחים קד~
 שלוח~

 ה~דשי את ב~ד ק~שו יום באיזה מקום לכל
וכל

 מקו~
 שאר א~ נוהגין אין מגי~ין תשרי ~~לוחי

 יח ~ר~ה ששנינו היא וזו ג~ י~אלא הררועדי~
 א~

 השלוחים חדשים ~שה על
 כיוה ב~~ד שעשו מה ~להגיד אלא יוצאין השלוחים ואיןיוצאי~י
 מפני אלול ועלש~ינו

 ר~~
 המועדות ת~נת מ~ני ת~רי ועל

 י~ ~שם עלבאמרינן
 ב~

 על לן מה אלול על להו דנפקו כיון
 עברוה די~מא תימא וכית~רי

 ~אלו~
 בר בר ר~ה והאמר

 עזרא מימות רבא~ר חנ~
 ואיל~

 מצינו לא מעוברי אלול מצינו לא
דלא

 דאצטרי~ ה~ ~~רי~
 והא ררעברינן

 ק~
 ר~ה~ מקלקלא

מו~~
 ~ועדותי כלהו נקלקלו ולא ר~ה תקלקל

 דייק~
 ד~תני נמי

 שלותי שאין ררקום ולכל ש~מי המו~דות תקנת מפני תשריועל
 ~יודעים ואע~פ גליותי של עושין ~ובים ימים שני מגיעיןב~ד

אי~
 כא ~שם דא~רינן ניםן חדש ראש ויודעין שנה נקבעה

 ת~רי שלוחי מ~ו ולא ניםן שלותי דמ~ו היכא כל יוחנן ר~מכריז א~
 שבאו אע~פ כי להודיע תשרי ~טו ניםן גזרה יומי תריל~ברו
 שני ועצרת י~ים שני פםת עו~ין ניםן ראש מתי להםשלוחים
 הדבר כי מרעי~רא~ הוו ד~דרי םפקא הללו ימים ושניימיםי
 מימו~הנביאי~ כי לכם~ ~פירשנוכמו

 הראשונים
 כ~

 ישראל היו
 עושין הועד בבית בא~י שהוא מרי כלנהו~ןי

 ובכל א~~ יו~ ר~~~
 ~חום אלא הועד מבית רחוק שאינו מקום אפי~ כלוהעולם
 ב~ד ייט ל~חר ר~ה שיוצא ואלתר ימיםי שני ר~ה ~ישיןש~ת

 קבעו מתי ומודיעין ~~י בכלשולחין
 ב~~~

 י תשרי החדש את

ולפיכ~
 מצוה שבח~ל ~י אבל א~י יום הרמו~~ות שאר את ~ו~ין

עליה~
 באיזה יו~ שאינו מי תזקת חזקתן כי י י~ים שני לעשות

 עליהם נ~זר םפק ~צ~ם שהוא וכיון י החדש את ~~ד קב~ויום
 שעשאו~ו הוא זה ~אם ימי~~ שניל~~ות

 ב~~
 הרי

 ~~~ עמ~~
וא~

 ~עשאו~ו ~וא זה
 ב~~

 ~ת מ~ילין ולפנים י ~יו ~מבם הרי

הםפ~
 לאחור~ ולא

 אנו כאשר
 ~ש~ או~רי~

 כ~ב~

 זירא ר~ ~~ר
אמר



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 ל~וש ~י~ ואע~~ עבדינהי לא ואר~יסר עבדינןו~יתסר דחמי~ר למימרא ליה ~רינה ל~מיה ס~~א ~ל נחמן רבאמר

 קאבח אל כתבנו וא~ר ב~~יחסרו~ו ~ילמ~
 ג~ר~

הרא~ונים הנביאים מימוח היא
 וכ~

 ישר~ל אח הנביאים הו~יעו
 כ~

 ~מ~חםוא~ר הדברי ~וא
 ו~יא~

 על בחו~~ח ~מרנהג י~א
 מ~

 שכחוב
 חאמרר ו~~ה ז~ הכחוב י~מר~הי~ך בחור~~

 ח~~ים דברי אלה אין ח~~
 אח גזר מרי כ~בנו לא כי~~וכםי

 ~~ז~~
 הזאח

 ~בנביאי~ מאח~
~~

 וכך לע~וח~ י~ר~ל א~ צוו
 יחז~אל~ הי~

 דניאל הי~ ו~~
עו~הי

 הי~~
 ~נבי~יםי ע~והו ~א~~וח היהבדבר ~ילו ~~וםבלחוסי~י י~ב~ כי יא~רו

 והיא~
 הנביאים ~ע~ו מה ~י יח~ב

 והעי~ור ~ע~וי מה ע~ו ה~ב~ה ב~צוח כי אלא עוד ולא~עוחי
 וגם י ~א~י אלא ~~ר אינו המסורת מן ~ינוי בה~י~

 ולא בלבדיהודה באר~
 וה~ור~ בע~רהיר~הי ול~ ב~ל~

 אמרה~ש~נ~
 ו~אח~דרשו

~~~ 
 הצרי~ח הדרי~וח מן זה ~י ~הל~ה והועחק

~כ~
 מקוםי ~ל

 ~דע~ ו~~
 ~םי ע~ו ~ה כאן

 ועח~
 ~א אם

 ~מקו~וחאי~
 ~מונ~

 למ~ום ~~ועוח ימיהם אח
 ~מונ~

 מכיריןואיה חד~ים
 ~בועוח~

 אם ו~כח ~ים ~ה~ליג או
יע~ה ~ה בלבד ובה~ ~ד~ אלא ס~ק בלבו ו~ין חמי~י ביום אויצא ר~יעי ביו~

 יוו~ ל~~ו~
 י~בוח וגם יצא~ ה~ ב~ם~~א וי~בוח א~ יום ~י~נ~ ראוי ~ן הלא י ה~בח

 ב~~
 ~לאחריו

 ~מ~
 יצאי ד~ יום

החאמר~
 שהק~ה לזה

 צו~
 שבחח ואחה א~ י~ ~שמור

 ש~
 ים~ור ~ה ~~לא זא~ ~ל ימיו יאריכוואם י ימים

 נקראזה סוכוח של ימים ~ני עו~ים ~אנו כ~ו ~~יעי זו~ ו~~ ~ביעיזה אח ו~ורא וי~בו~~
 ר~~~

 ול~ם רא~~י נקרא ו~ה
 ~ו~

 אנו אחרון
 מ~י האמורה ~~צוה כן ~ע~וח גל~ח בני כל על מצוהנע~~ח הנבי~י~ ~י על י~ראל נהגו שכך וכיון לרהי ושמיני לזה~מיני ~ור~

 מימוח ושמאהגב~ר~י
 בה יהו~~

 נ~
 ול~ י לע~וח ח~לומשחהים ה~צאים כל אח הנהיג ~ך

 ~~ימים מאחר לומר אלא ל~ואל נ~אר
 ~~~אל~

 ולא ל~חוח ~~י ~ל לב~ד
 להוסי~

 שב~וד מהכמ~ו הם אוחזים אלא
 ~מועח~

 הגבורהי מ~י רב~ו משה מ~י
 ש~~לנו והוא ם~קי ~אה ואין ומים ~~ עושיה ~נומה ~~~
 ב~מוע~

~
 ד~ ~ביצה

 ב~
 והאידנא

 ב~בוע~ דיד~י~

 דירחא
 מ~~

 קא
 ח~ובו~ ~חי רה לדבר ויש ~מייחרי עבדי~

שאמרנו ~הו ~דברי ~~~לקל ל~נוח ~צ~רכו שם שמד ~י~יב~ע~ים עכ~י~ ג~ כי ~הן אחח
 ~~נ~

 מל~אי ומ~קלקל~ ~מ~א וגזרי דג~רי
 ~בח~ל ישראל א~ צ~ הנביאי~ ~י~אחרח וח~וב~

 ואי~
 אנו

אמ~~~ ~ד~~
 בודאיי ~דבר ~ ~ל

 וא~
 סרה בודאי כי ~דעים אנו אין

העילה



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 וה~~ה בסורבי אותב שנסיר ~די בה תלוי ב~בר ~זבבעילה

מועת~~
 ~~מרנין דבר ~ל הגבורב מ~י ע~~ב ר~ינו מ~שה היא

 ~רני~צרי~
 רב ואמר להתירוי אחר

 יו~~
 אמינא מנא

 ל~
 ד~תיב

ל~
 ו~ומרר לאבליכםי ל~ם שובו להם אמור

 במשו~
 היו~ל

 היה רבעי כרם ותנן בהרי יעלובמרב
 הול~

 לירו~~ם
 ואיזהו צדי לכל אייום מהל~

 תחומ~
 ~דרום מן עגלה

~~~ 

 וע~רבה
 לוד בצ~וןמן

 מ~
 ואמר המערבי מן וירדן המזרח

 עול~
 ואתימא

 שוקי לע~ר כדי ~~ם מב יוחנן ר~ אמר חנה בר ~ררבה
 במזרח לר~~א לו ביה רבעי כרם ותניא ב~ירותיירו~לם

 ~בר רבי תלמרידיו א~ל לעניים~ ל~~קירו וב~ש ~בי ~~ראצל ל~
נמנו

 חבירי~ עלי~
 ל~ל~ת נ~נים ביו ~תיב מ~די ובתירוהי

ימרים
 ל~

 ~ל ~~~מר ליי למב לא~לי~ם לכם שובו ~הם אמור
 שבמניןדבר

 צרי~
 ~ימרא וכי ואומר מראי להתירוי אחר מנין

 עונה למרצותההוא
 בו~

 שמע תא ד~תא
 במר~ו~

 מכדי היובל
 בשמרוכתיב

~~~ 
 בבר עלות ל~ם

 ונגו~
 בקצהו

 במר~ו~
 היובל

 ש~~מ לילמב
~~ 

 תימא ו~י וכו~ ~במנין דבר
 ה~

 מדאורייתא מילי
אבל

 מדרבנ~
 נמרנו ליה ו~אמרינן דר~נן רבעי ~רם ת~ש לא

 תבירי~על~~
 ב~י~וריה עליו נמנו לא בא דנמנו ~עמא ו~תירוה

 דניאל ~ל די~ו ~~ית דין בית לנו מראין ע~שיו~~י~
 וש~

 יחזקא~י
 היא ~ל~הוגם

 ~י~
 עד חבירו ב~~ד דברי לב~ל י~ול ב~ד

 גזרה ~יתה אילו ~לו ודברים ובמניןי בח~ה ממנו גדולשיהא

מב~~ד~
 הנביאים עשו ה~ בדבר אם נביאים דברי ~בם ו~~שיו

 מנהג תשנו אל מתם שלחו רבותינו אמרו ולזאת יב~לםי ~~י
 ~~בור ואם י~~ותי~ם

 קידו~ ~~~
 י~ים שני ל~~ות ~גליות גזרו ב~ד

נע~ו
 ~הי לע~ות היא מצוה אלא ס~ק איה ו~~שיו מצו~י שניה~

 לעשו~ ה~ב~ה צוה ~י ז~~ל ~יומרי ~און אמרואשר
 באר~

 יו~
~~ 

 ~לבים מצות ~י אומרים אנו ~ן ימ~י שניובגולה
 מ~מת עיקרה~י ואע~~ ~י~

~~~ 
 י ~ין בית קידוש עלינו מ~~~ק שהוא

וכמ~
 מצות

 צו~
 נסתרו~י יודעים אנו ~ין ~י ~ס~קות על ה~ב~~ה

 מיום אם ~~ק שהיא שעה בי~~~שמשות ולד נולדאם
 ז~

 הלא
 מ~יימיןי אנו ב~ מצות את צוונו כאשר נעשה וכי ~צוהי בויש
 ד~אי הל~ות ~ל בלא ו~עשרות ~רומות ~וצאנו ~~~קו~ם
 ידו~ב גמורה מצוה קיום ומק~ימה ~ןמ~ות

 ~י~רה כי אע~~
 ימ~~ק

~~~ 
 מש~~י חוקותיו ~לא לאחרון ז~ בן או ~ר~שון ~~ בן

 ס~ק ו~י~ושי קידו~י ~~~י בעבור ~י אע~~ י~ועיה ~ן~מת
 הל~

~~
 ידו~י~ ~ש~~יהם ~ם

 ו~רורים
 ובמקיימ~

 מ~יים
 מצו~

 י~~הי
 ~~~ה ~ם כי ~~בר י~ ו~ב ~א~~ וכ~הו~מה

 ~צו~
 ~~ר ~ל

ל~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ידעולא
 הח~~ קידו~ אי~

 ד~ ~ביצה ב~למרוד ו~~רו יוצאיןש~וחים שי~יו הת~ינו הכותים מרש~לקלו אמרו ואשר בז~יל~ינים תו~לת ומה ימיםי שני לעשות בב~ד

 ~~ ב~
ר~ה ע~י יוצ~ין השלוחין ~יביו והחקנו בכותים וכש~לקלו א~יום ועושין ~שואות מ~יאיה היו תשרי בראש בזמרנו בחדש אתב~ד ~~~ו אם ~ראשונה ~כי נאמרר ר~~ב של י~~~ ש~י בעבור יומראחד ~דינה זב ב~ל~

 חו~
 לבית

 בוע~
 שח~ב ומי ביאיגליות של י~~ט שני בין ~לא לחומרא והכא לחומרא הכא ד~ידאסי לרב ליב שמ~פקא ובספק שפירשנוי כמו
 כ~

 אלא ~~ועה~י
~~ 

 שתי הה או הן א~ ~דושב ר~ה של ימיםשני ליה ד~~~א א~ר
 קדושות~

 כי לנועמרד ו~~ר
 קדוש~

 ר~בל בי~~~~ א~י בני בעבור אמרנו וא~ר ההי אחח
 כ~

 בדין אמ~נו
 ה~

 ~ראשונים שיעשו
 ול~

 נפ~י נוחיאבותיהם ממנבג ישנו

~~~~~~
 ~ובוח וב~דות צבור ובצר~יבצדקה עיה טוב הוא מעשים בעל מעשיםי בעל מהו

 יחז~אל כרב מפניו ולעמוד כבוד בו לנבוג אדםחייב בחכ~ה מופ~ג שאינ~ אע~~
 אבו~

 היה בח~~ה מופ~ג היב שלא ואעיפ וכו~ כנ~ר~ין הנםקליהבריה לר~י ~יחזקאל רב ליה מ~ני כדאמרי~ תורב בה ~ביביהודה דרב
 לג ~קידו~ין ש~ואלי ~ר מפניועומ~

 ב~

 מר~~ה ~נשי וא~י~
שמכניס~

אדם ו~ייב בש~ינה~י נדב~ו כאילו בם וחשובים בוי ולדבקב~ו~ר הכתוב עליהם לח~~ח בתם ומשיאיה תי~ ו~ניה אורחים
 לנהו~

 במעשים היו מ~חבחין ג~ולים חכמים שהיואע~פ הראשונים חכמים כי מפניהם ולעמוד כבוד בבם
 ב~למא ~דאמרינה~ובות ובמ~~ ~ובי~

 ~ב~~~
 פ~ד

 כ~
 המופלג מן הוא חשוב ח~א י~א ואם ממניי ג~ול מיבמע~ט ממני גדול דבתורה נבי

 לא ~~שבת כדאמרינה בחכמהממנו
 ~ ~מינ~ ~

 בהא~~זר ר~ משום י~~נה ר~ ~ורייה~דאמר בר ~~ אמרת ואת ח~איןדחיל גבר אנא
 שמוע~~~

 לו ~ין
 להקב~~~

 שמיםשנא~ יראת אלא בעולמו
 לא~ת ~וריה יוני ב~שוה שכן חכמה היא ה~ יראתהן

 ~פו בעירובין כדגרסינן ברא~וניםרבותינו מכב~ין היו ~סדים ו~ו~~ן עצמה ב~נ~יגיה לעש~ריםואפי~ ~ הינ~

 א~
 היב חסידים מכבד י~קב ור~ביב עשירים מכבד רבי

~~~ 
 שה~ולם

 מתקיי~
 י ~סדם ב~כוח

~ ~ ~
 היב

 בישיב~
 התפי~יה ~~~~יה שהתלמידים

 יותר גבוהים היוולא ~לה~
 מ~ב~

 ~רב~~ם ~ליהםי סודר ומניחין

ה~דולי~



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 תלמידיהם ישוו ~לא כדי אצבע~ת כ~לש ~ובהין היוהג~ולים
 כה וכמו~ליהם

 צר~
 בפני יתראה שלא עצמרו להצניע התלמיד

רבות~
 ~ניםי כ~ז

 ~ב~הים תפילין אם כי לו איה א~ מי~ א~
 מי דברי ה~ל~ריד ודברי הרב דברי כי ממצוב עצ~ו י~נעלא

~ומעים
 וכלנ~

 ו~מרצותיוי המקום בכבוד חיי~ים

~~
 ש~ין כמה וששאלתם ~~~~י

 צרי~
 ~כל

 וד~ ד~
 מר~ב

 והםמיכום ~ וסופרים חכמים נהגו זה ושיעור מ~ה לפחות ו~ןש~יה
 בהם שניתנה יום מר~ כנגד מ~ ברורי ~עם~ל

 תור~
 ושתים

 י הלוחות~נגד

~~~
 לשגר מותר חב~ו עם לדבר שלא שנש~ע מי ~~~~י

 מחוור זה דבר לאי או שליח או דברים כתב או פת~אלו
 שמענו ולא נ~שה יום ~כל ומעשים~וא

 שמי~~
 זה בדבר אדם

 ימ~ולם

~~~
 אם במרועד ודורכין שבוצרין ישראלים או~ן ~~~~י

 ואם עושים הן בהתרנ~םדו
 ~~ווני~

 א~י~ ~מו~ד לכ~חילה
 ~ירות או~ן לה~סיד ב~~ד ומרחוייבים לעשות להם אסורנפסדין
 יב~~~ק

 ב~
 ומ~י יאבדו במ~עד מלאכתן כיונו אם וכלן דקתני

 כרחייהוי בעל מינייהו להו דמפסדינהיא~דו

~~~~~~~
 מרהו בשבת במנחה

 למ~ר~
 ו~בו~י ~למוד

 משה נפ~ר בשבת במנחה ש~מרו מפני לא תל~וד איהאב~ת
 שמ~ ח~ם י לא ~למוד גור~יה ~נו ואבותר~ינו

 כנםיות בתי כל
 להסדיר רוצה שאינו ת~~ח וששאלתם ב~ליםי ~~י~וומדרשות
 בשבת~רשיותיו

 ורוצ~
 ~ו כן לעשות רשות לו יש תלמודו לשנוח

לאי
 כ~

 שהוא אע~פ ז~ל חכמים אמרו
 חוש~

 י פרשיותיו~רלהשלים י~~~ אל בתלמודו

~~~
 רגילים ~אנו ו~שאלתם ~~~~י

 ליק~
 של ~אשים

 לא~ול בר~הכבשים
 ולשח~~

 הכ~וריםי י~~ בערב ת~נגול א~ כל
ובמ~צאי



~ ~ ~ ~ ~ ו ~~~~~י~~
 ב~נינו ה~בו~ה לאור הא~מסתכליה מאורי בבורא שבתו~מוצ~י
 מ~יליה ו~נוובצ~רנינו

 ל~ו~
 בכוס

 מר~~
 ושותים~ מים

 ל~רש ו~א~תםו~~~כין וחוז~~
 בכל~נשי ורוב לחכמים ל~ובה הוא נ~ש ~ב י לכ~

 כ~
 ראשים ~ו בשר לוקחיה ר~~ה ב~רב לעשותי רגילין

 ו~ו~רים ~ומרהי בושיש בישול מבשלין ו~יה ~ מר~יקב ~ל בדבר ~ו ~~םני ~ותוומב~לין
 כ~

 ובשר השנהי כל מ~תיקב מיני נ~כל
 כדישמה

 שתב~
 יהיה ולא וערבה מתו~ב כלה שנה

 ב~
 דבר

 צרהי ודבררע

י~~~~~
 ~דם כשמ~ייב

 ~שבועה~
 עת ב~י~ב לחבירו

 כ~תחזור ובחמרישי בשני צבורא ~דמר~נ~יה בש~א ~דמרשביעוי
 בעלי מעכביה העת ~ותו לתיבה~~ת

 דיניה~
 ש~מרה ~~ה ז~ל ג~ון צמח רב לאדוננו ור~ינו הת~י~היועכוב גדול ~ורח מ~ה ועלינו צבור ב~ני מליש~ע נמנ~יה והה לוישבע העת ב~ו ו~ומרים

 ~חוריה בצבור ס~ת נשו~ה וביא ב~ניב מנ~ין כתובתי עלהשביעוני
 לאיש כה לאשה~ם חוקעיה ושו~רות מנדה הכנסת וח~ה העם ~ל~י ו~ניבל~רוה

 ל~
 ביתה ~ילו וד~י שכןי כל

 השב~ע~

 נשבע ~ו~ינו שמתביש ~פשרברבים
 ונמצ~

 ב~ה הדיה שורת ל~ד יחי הג~והאדוננו יורנו מוקדשי ש~ים שם
 ו~י~

 המנה~

 ביש~בה
 השבועה ודבריהקדו~ב

 כדיקצרים ~ם ארוכים אם ב~~יו בח~ן שמחרי~
 שנסמו~

 אדוננו יורנו תרעומתי ב~ה בדבר יש כי כלה עלאחת אמרן או אחת כל על אמה אומר ו~ם עליבם
 ו~סתל~

 חייב שהוא מי ~ת להשביע לכתחילה מנבגנו י ת~ובה יהס~ק
 ולבוציאוי ס~~ת את ל~ל~ל צריכיה שאיה ו~מישי שני שיביהלהם ונו~ ה~~ילהי את מסיימיה ~הצבור אחר צבור~ ל~נישבועה
 ~צ~ל הדבוראל ~ותה מרוצאין אנו איה היא צנועה אשה ~ם שבועהשמתחייבות והנשים ~ליהי כו~יה דין שבית ~סוקה הלכה בו איה זה~דב~

 ~צבור~
 שלשה ב~ני ~ותה מ~~יעין בצניעות אלא

 ~לא ל~יכשר~ם~
 נית~

 ~ה מקל
 אל~

 את בו לרדות
 ~~ ~םו~הש~נינו הסו~~

 ב~

 י ויראה ~בא לראות הרוצה וכל
 וכ~

 מצינו
 לה ~ג~יןבתלמרוד

 א~
 ביראה י~ודה לרב ירמריה ר~ ~~~ל

~~~ 

 ואשבעהבב~ד אדרה
 חו~

 והתוב~ הת~ילהי סיום בש~תלבשביעו י~דמן לא אם בצבור ולישבע להמנע לאדם ואין בצבורילהש~י~ו ~כתחילב מרנהגנו ~יש כל אבל י וכו~ ~לביד
 רבים אנשים ל~בץ יכול

~
 שנשבע בשעה נועדים

 ואי~
 ב~ני~םי ~~ישבע להמנע לנשבע

~~
 ~ם ~~ה הנש~ע ב~ני ~מ~רימיה ה~בועה ד~י אמרתם

ארוכים



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 המנהג עיקר ~מן~ עונה ~מה על והנשבע ~צרים~ אוארוכים
 העליון דין בית בחרם יהוי דישראל בשמתא במשביע~שיאמר
 יאבה לא המקראות שני ויקרא התחתוןי דין ביחובחרם

~ 
סלו~

 תבריה וכו~ ש~רע מי ומסיים וגו~ לרעה ה~ והבדילו ~גו~ לו
 ואם בעגלאייהא

 ח~~
 המ~ביע

 אל~ ע~ ~להוסי~~
 הדברים

 מהכל
 ~י~ שבוס~~

 אמן א~ן הנ~~ע וכשיאמר אותוי מחזירין
 מנין יו~ר~ על אותו כו~ין איה ומיושב ברור מ~מר ~עמים~ני
 לומר הנשבע את ומ~יי~ין אמן אמן האשה ואמרה שכתוב~רמה
 אלא נ~בע אני שבלבי דבר על לאב~יו

 ע~
 דיןי בית ~~ת

~~~
 איזהו לאי א~בואאו חרםושמתאדבר ~~~~י~~~וש~אל~ם

 ~תיחאי עליו וכותבין אותו שמנדין נדוי שמ~א שמתא ואיזהוחרם
 שלשים אותו ש~נדיןלאחר

 יו~
 בידו ~היה ממה בו חוזר ואינו

 החרמתאי היא ומה ישראלי ~רכלל ~ותו ומוציאין חרםי עליוכותבין

כ~
 ~לוני י ~ותבין

 ~לו~ ב~
 שלומכם וזקנים ישיבות ורא~י לחכמים

 אתכם אנו מודיעים יירבה
 ~ש~ב~~

 וחתכנו ~~ של ממון ~ליו יש
 ונדינו קבלי ולא אותו ודנינו אחת עבירה עבר או ~בלי ולאעליו
 קבל~ ולא יום ~לש~םאותו

 וצוינו נדויוי תבע ולא חזר ולא
 אותווהחרמנו

 א~
 ה~ריזו תמידי יום בכל או~ו החרימו אתם

 יין ויינו כותי ~ת ש~תועליו
 נ~~

 ספרי וס~~יו ~~~ם ו~יר~יו
 תשתו עמוולא ~א~לו ולא ~~זוז~ו וע~רו ציצותיו וחתכוקוסמים

 ולא בבה~כ תורב בניו את תלמדו ולא בן לו תמולו ולאעמו
 ה~~ות לחברת ולא מצוה לחברת תכני~והו ואל מת לותקברו
 חז~ל ו~~רו ~ נכרים מנהג בו ונבגו אחריו כוסו~~~ו

~ו ~מי~
 א~

 שונב לא מוחרם לוי ונ~~רין נשכר לו ושונין שונה מנודה
 נשכר לא לו שוניןולא

 ול~
 ושמענו לוי נשכרין

 ש~~
 בני ~~~ו~כם

אד~
 מלהש~~~עצ~ן א~ מונעין שאין א~ם בני ויש אדם~ לכל שבועה ש~ו~רין

 י~ה ולא כן~ ואינו נשבע~ן אנו באמת ואומרים
הן

 עוש~
 כליה ~ורמים שהם

 ל~צמן~
 שב~ה של ~נשב וח~רור

 אדם וכשמתחייב ~רו~הי משוה ~חות על א~י~ חלהשהיא
 הכתו~ות ה~ללות על אותו ויכינו ס~ת יוציאו להשביעוובקשתם ש~וע~

בתורה~
 שבם כלים עליה וי~רשו מתים בה שנו~אין ~~ה ויביאו

 ויביאו הכנסת בית של ותינוקות שו~רות וי~ציאו המתים על~ו~שין
 אדם לאותו ב~ד וי~מרו המ~ה ל~ני אוחן ויש~יכו נ~וחיםנאדות

 ה~יש אותו שלמחר יודע הוי ~ותו~ש~שביעין
 מושל~

 כנאדות
 ומ~~~ה א~ר ומבי~ין נרות ~~דליקיה ת~~ולין ו~ביאיןהללו

~ת



~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 ל~לוני לו י~ אם ~ב~פ אתה לו ואומרים ב~ניויאותו ו~~יה בשופ~ת ותוק~יה הא~ר על שבועה שנ~חייב ה~ישאת

ממוןז~ ~לי~
 הת~~~ות ועונין בשו~רות ותוקעין כלו הנדוי כל ~~ניו אותוומנדין בוי יד~קו ~זה בס~ר הכתובות הקללות כל כו~רו ואתה

 אמהי שם העומרדיםוכל

~~~~
 בחלום שנתנדה למי שמתא

 צרי~
 דשרו עשרה בי

 ~ו א~ה ליה דש~רית חזי וא~י~ ומדות אבות דגמרי והואליה
 עבדי אוק~ן

 למר~ר~ ונרי~
 ע~רב בי ליכא ואי ~רסהי עד

 בי~ ליכא ואי דהוי כל ע~רה א~~ הלכתאדמתנו
 עשר~

 לי~וק
 בתלתאיא~י~ ליכא ו~י ליהי ל~רו עשרה בי ליה מ~תד~רו ואי הרביםילרשות

 שמתאי שרי מומ~חה ויחיד בעוי קא רח~י מ~~~
 שמעתי ה~ י מרס~ר מתיו ויהי ימות ואל ~~ונייחי עליוי יב~ו יסוריה ולא קללה לא חרמריוי יהו שרויין נ~וייוייהיו מחולין אסוריוי יהו מותרין שלמיהי ית מרתעני דקב~~המקמיה בחלמיה~ ~לוני דא~תמרית מחמת הכי~ אמור ליה שארווהיכי

 שמ~~
 יראתי

וכ~
 ~עמיםי ג~ ~ה ועושה ינקה עד ויעבור

 ~עמיםי ג~ ויעבור אומרים ~יו נדרים מתיריןכשהיו בי~יב~ מרנ~~ ו~~

~~~
 אמו בשם נקרא למה צ~ויה בן יואב וש~~לת ~~ייי

 הוא מהו~וד
 שכ~וב כמו הוא ידוע אבי~ם שם ~אביהםי ~~

 א~~ד~ה
 ד~~

 אחות אמרוש~יתה ומתוך ~רשיםי גיא אבי יואב ~ת הוליד ושריה
 המל~

 ובח~ים בהי לגדלו שמה נקראעל דוד
 שמעוןר~

~ 
 ר~ של בתו ~~יא מ~ני אמו שם ~ל נק~א ~זי

~יי~
 בנדה כדמ~ורש

~~~ 
אחותא ו~~י ~וי ~חזקיה י~ודה ~ר ד~מר

 וג~
 ח~~ בר רבב

~~ 
 אחותו

~~~ 
 חייא ר~ של

 ו~~
 ~רב

יצח~
 מר ~אמר חייא ר~ של אחותו היא מרתא בר שמואל בר
 ה~~סנהדריה

 א~
 ור~ ומרתא ושילת וחנה איבו

 חיי~
 סלא~ אחא בראבא בני כל~ו

~~~
 קיח ~~סחים אומרים אנו ואשר ~~י

~ 
 גער

 באומ~
~כ~

 נכתביה ~אומות כל וכי ותמהת א~ בקול~וס נכתביה מעשיה
 ברור ~~ר י הא שנא ומאי ~ולמוסיה ב~נימע~~ה

 ~ו~
 ~~יה

ד~ר ב~
 זכ~

 ~לא ע~~ר כל
 מ~~~

 ו~ה ~ה א~
 ~~ מע~~

 ~~ר י



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 א~ ~קולמום ~נכ~בין~רו

 י~
 האחד ל~רשןי דרכים ~ני בו

 וא~ ~ולמוםאי חד כוליה לכללא כתביה ~ינשיכדאמרי
 ב~יית

~~~
 נ~~קין ~מ~שיהן אומות יש כלו~ר חד קלם כ~בה אומר

 ר~ו~ ומהן~ובות מה~
 והממונים ~לאכים כותבין

 ~ר~
 זו אבל זה

 ~ר~ וי~ ר~~~י ~ר~~יה כל ~תבין א~כלל
 כי א~~ת

 זכיות לכתובה~רמונה המ~א~
 ~ו~

 ובהיות חו~ת ל~תוב הממונה מן
 לאד~

זכו~
 זו ואומה בקולמוםו כו~ב וזה בקולמוסו כותב זה וחובה

 כלו~י לו כתב לא והאחר א~ בקולמום נכתבין מ~שיהכל

~~~
 ש~אלתם ~~~

~~ 
 ~נהגו ~רה

 ה~~
 ב~~ת להז~ר

 א~~~ מים לשתות ~לא~~קו~ה
 יד~נו שלא

~~~ 
 אנו צריכין

לחוש
 של~

 דבני בגמרא וקאמרי בישראלי זה מנהג~ ~ש~ חנם ~ל
 ~ל לחוש אנו צרי~ין אמי ר~ א~ר מ~~רידין איה בפרקמ~רבה

 ~~יב ~~חים וב~רבי וכו~ חוששין דברייתא~ה
~~ 

 ~~י~ א~ררי
 י ~ליהם ~ורה ר~ה ~וח ברזל ב~לי~רחו~ין

 וי~
 שבכל ל~י ~ו~ררים

 תקו~ו~ ~ארב~ ואחתאחת
 וב~וד ~ליהה ממונים מלאכים

 לשום נזק ~יצא יתכן אחרים מלאכים~מתחל~ים
 אד~

 ~מו
 ~רקימים וא~~~כ ש~רת ודםבשר מל~

 מל~
 יוד~ים ואינם ת~תיו ~אחר

 וי~ ר~י ~וב יהיה אםהבריות
 םימנא ~רשום ~הוא או~ררים

 ~אינ~ ל~יב~למא
 ה~קו~ה בראש להת~יל רוצים

 במי~
 שהוא

 לזה ודמיון ה~לידבר
 ~ר~

 אל אותו והורדתם ה~~ה דוד שא~ר
 כלו~רגיחון

 שת~רש~
 מל~ותוי

 א~
 ~חלת שהיא ב~~ור כאן

 ה~נהגי זה~שו התקו~~

~~
 ~~י

~~~ 

 ~סנהדרין ו~שאלתם
 ~וב~

 חדודים ~~שה מהו

~~
 ~ינוי שהוא לנו נראה כך אלא ~~ינו ~א וגם שמ~נו לא
 בזה זה מודבקין הרים שני כ~ין אותה כנה~~גבות

 וכ~
 אנו

 םח ~יומאשונין
~~ 

 שלש
 מילי~

 ~ירושו חדודו בית ו~ד מירושלם היו
 מדובקין הריםשני

 א~
 ב~גבות את כנה כאה

 ול~ חדודי~
 כ~לא

 לא ~קום ~בכלכד~כה
 חל~

 כדרכה ~לא ובין כדרכה בין ה~תוב
 א~~ר ואי הוא כלום ולא ~דודים מ~~ה אבל ול~ונשיןלמכות
 גנאיי ד~ר שהוא מ~ני לגמרי הדבר אתלברר

 נב ~~וכה ודא~רינן ~~י~~~

 א~
 הר~ ביצ~

 לצ~~ים שדומה

 רש~ים וב~יני ~בו~ כ~~ב~יניה~
 ו~~~ ה~~ר~ כ~ו~

~ 
ב~ת א~



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 הי~~ אח~בע~

 דבר יראה
 א~ה ו~י אח~י ~~~ ו~~ ד~ אח~

י~ו~
 ~~ים ~~ני לומר

 ש~~
 אמר~ ואי בוכיןי והללו ~וכין הללורש~ים וב~ני צדי~ים בפני ושוח~ו אמ~ו

 ~יניהם יכהה הי~ךנ~הה הר~~ים ~ין~ ~אור
 ~שובו~מש~י אחד בו יש זב דבר י זה דבר ~ירוק מה ושאל~ בוריוי ~לעמדו שלא מדבר ~מיהן נמרצאו ע~ה אבל הד~ר ~ו~ן ~מיה היהודאי הללו הצדי~ים לכובשו יכולנו לא היאך ו~מהו גבוה כהרר~והו אילו ודאי בוריוי על ~לא דבר לראו~

 רואין ~הללו או
 או~~

 בש~ה ג~וה כ~ר
 או~ו רואיההאחרים ~אי~

 ו~מהי~
 יכולנו לא האיך ו~צבים

~ו~ לכ~ו~
 בוכיא ~ל

 הזה~
 ו~ח~~כ

 כהר~
 מרכוונין והללו הללו ו~ין והו~ך ב~ל והוא ~~ניהםאו~ו והורגין המלאכים ~וככין ~ין

ב~~~ מראי~
 גבוה כהר או~ו רו~יה ~~ללו או הריג~ו

בו~יא וכחו~ אח~ ב~~
 ~ח~~ ב~~

 ~לי~ם נ~שהאו~ו ~כב~~ם וא~ם הוא גבוה כהר ~י להן לומר
 כחו~

 או~ו רואין והללו ~ו בוכיא
 כחו~

 ו~ח~כבו~יא ~ל
 רואי~

 ~בוה ~הר או~ו
 לומ~

 להם
 כחו~

 או~ושהגבר~ם ו~~ם הוא
~~ 

 גבוהי כהר ~ליכם נ~~ה ~~מר~ם

~~~
 יב ~מגי~ה שאמררו ~ירוש ~הו ~~אל~ ~~י~~י

 ב~
 הונא רב ~ר ור~ההונא רב בר דרבה ב~די הוב בנימרוסו מוכ~ר מררדכי נחמה רבאמר

 ~די~
 מיניהי

~~~ 
 רבה

 ב~
 ~~רה ~ל ב~די ~שורהיב הונא רב

 בוי ~הי~ה ~נוה~ש~יל ביו~ר חביב והיה ח~אי ירא~ ו~~
 ~מ~~

 כח
 א~

 של בנימוס ו~די כ~רלו ~~ור בנימו~ו מרדכי והיה
 ו~נו~נו~ יהודי~ ד~

 רב בר דר~ה
 ~מרדכיי~די~~ הונ~

~~~
 וש~אל~ ~~י

 אחו~ו ו~~צב ב~~
 מ~חו~

יא ~סו~ב ד~מרי
 א~

 נא~ר ~כינב ~ם ~ל ה~ה ה~סוק כל
 ~ואחר~

 ב~ל~ידים שכינהכי יו~~ בוי שכינהי לשון ~הוא וממראי לחכ~ה ~מא~ור חוה ה~כ~יב ~בלהו
 האור או~ו ~יניהם ~ו~ן ואו~

 נקר~
 לא ה~וכש~ור~ו שכינבי

~הוא כלומר מרח~רא חסורי אלא הדברים באמ~~
 ש~ינ~

 והחכמב ה~י ו~ור~ו ה~
 ~צמ~

 היא
 אומר פסוקכל ו~ל וגו~ אמון אצלו והיב וגו~ דרכו רא~י~ קנני ה~ שאמרוהוא הש~ינו~ אח~

~ 
 ~היא

 משכינו~ אח~
 וביא

 לו~וד מר~ו~~ נצרה ~~ה ~ל אחו~ו זא~ ~י ~ל והיא~ח~מיםי ~חו~ נ~ר~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~י
~~~ 

 ניהוי ~אי באויר הפורח מגדל א~רת ואשר
 באוירי ה~ורח במגדל שונין ואחיתופל דואג שהיו ה~כותואוחה
 ~ו~חגי~ה

 ב~
 באויר ה~ורח המגדל זב ~י יודע בוי ה~י ררה

 ~גדלאינו
~ 

 של מגדל א~א בנין
~~ 

 ישמעאל בל~ון הנקרא בוא
 של ויש בנין של ישכזאנא

 ע~
 ~לד ב~ירובין דתנן בביא וכי

 ישמעאל רב ע~רוב בריזב ה~~~ח ו~~ד ב~ניו ונעלו ב~גדלנתנו ב~

~~~
 ~המ~~ח יודע אינו אם אומר

 במקומ~
 ואמרינן עירוב אינו

על~
 ורב רבב

 יום~
 תרווייבו דאמרי

 הכ~
 ע~קינן שלעץ במגדל

 ~י ועודוכו~
 ההי~

 באבלות ~רקא ריש דתנן
 ~~~ד~

 שעומד מגדל
באויר

 ~וררא~
 כלים ב~ביו ~ומאב ~הורים ~~תוכו כ~ים בתוכו

 עומד היה ~חצהי ~ל מח~ב ~ומר יו~י ר~ ~הוריםשבתוכו
 ~הור שבתוכו מה בבית ~ו~אה ~מא ה~~ת בתוכו ~ומאההבית ~תו~

שדר~
 הארץ ל~ין שבינו כלים ליכנםי ~ר~ב ואין לצאת ~ומאה

 ~מאים ~~ח ~ותח יש אם הקו~ות לבין שבינו בכותל לביןשבינו
 ~ומא~ ~ ~הורים לאוואם

 ג~ולים עיקרים אלו ~מאי הבית שם
 וענפים ~~~ות בהם לבוציא בהם וכיוצא ואחיתו~ל דואגשיכולים
 באויר ה~ורח מ~דל ~אמרו וזב בת~מודי כדרר~ורש ענ~יםוענ~י
 מ~רשים~ש

 שבו~
 ומזו מתוח כעמר~ד תלוי

 הדר~
 בו יש

 ואע~~~ בעייןילכמב דר~
 אינו באויר ~ורח אמרינן ד~י רואים שאנו

 בחו~תלוי
 ולא

 בשלש~~
 תלוי כשאינו באויר עומד אלא

 כדר~
 ע~שהעו~

 ב~עשה או באויר
 נ~

 כמעשב ~ליו שאומר כשם או
 ח~ ~בכורות אמורו עובר ב~לוקח חנניה בן יהושעדר~

 ב~

 דאמר
שם

 וסלי~
 ~מי לע~ני ואיכא העולםי ~אויר יתיב

 זרו~ במג~
 ~ה~בתו~

 דהכין וממאי ררלתא בבא בעי כ~ה נמי ו~יכא זרוק

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~

בשערב
 מוע~ מקר~

 מרובות ~הל~ות
 מרתו~

 אלו את שדימה
 ~ראשונים את ודמה שער ~ל בנימא תלויים גדוליםכברים
 ~י למדנו באויר~~ורחין

 כ~
 באויר ~ורח שאומר ררקום

 ~ מת~ווניםהם לכ~

~~~~~
 ~ותר ~בית לזו לכנוס שלא ~נ~בע מי

 לשלשל~
בת~לי~

 משום נתחייב לא הכין דעביד דמאן ~זינן הכין לא~ או
 שלא אלא זה נתכוון שלא בי~וישבועת

 כדר~ יכ~
 א~ם ש~~י
נכנםין



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

נכנסיה
 ואמררינ~

 ~שבועו~ נמי
 יז

 ב~
 ר~ אמר

 ~ו~עי~
 ה~נוגע לבית הנכנס מרחברייא ומסתפינא מ~תא~~ימא בעי~א
 אל וה~א ~נ~~ ~הור מחו~מו חוץ כ~לו ואפי~אחוריו דר~
 לא אבא ר~ אמר נמי כוליה הכי אי ~ורה א~רהבי~ה ד~~ הבי~

 דכתיב שבביתמכלים גר~
 י~מ~

 אין הל~ו גגין תנ~~ה בבית אשר כל
 ו~מא ~ליםי קדשים שם שו~~יה ואיה קדשים קד~י ~םאוכליה
~נכנס

 דר~
 והבא תבא לא ~מר~~ש ואל שנא~ פ~ור למקדש גגות

 הביתאל
 דר~

 תורהי אסרה ביאה

~~~~~~~
 שמת או ו~לה אחיו אצל יכנס שלא שנשבע מי

 לקברוי או לבקרו א~לו ליכנסמותר
~~ 

 שאחיו זמרן כל רואים אנו
 לאחי

 יכנ~
 אצלו נכנס זה אין מרת אם אבל ~בקרו אפי~ ~צלו

 לקברוי ליכנס הואו~ו~ר

~~~
 ~~וי

~~~ 
 חרם לעכב יכול חברו ואין~נאמנות מהני לא הראש ו~דרת סתם דחרם תנאה

 סת~
 לגזול האמינו שלא הכללמן ~וציאני לו ולומר

 וא~
 ליה דאי~ מאה כל אלא דגזלה ~אן כל לימא לא סתםמחרים וכי ~רם עליו לו אין גזל לא

 אנחנו שאין יודעין והוו ליהוי והכי הכי ליה מהדר ולאגזלה
~ת~א לי כתבו ויאמר שיבא מרי לכל ~~ות ליתה רגילין אבותינוולא

 ~ל~וות~
 ס~~ להחרי~ לי ותנו

 בצבור
 כ~ אל~

 ~נו
 לאו ואם ביניכם הדי~ן הרי ידוע אדם תובע א~ה אםאומרים
מ~ור

 ~~~ ~בי~~ א~~
 המעלים ~ל דין

 מרמ~
 אותן וקלל

 ~באו י~ומיםאבל כר~ונ~
 ב~ענ~

אנו איה ואמרו שלהם א~ו~רו~וס או בם
 ~~צ~ יודעי~

 דל~וותאי פתקא כותבין כלום למורישנו יש מי

 ~~~~~~יי~~~
 כ~ ~~~

 שמשומד השמים מן הראוני
 ליה נפק ליה ~אשתמרד ~כיוה ~עמא מאי ישראל אביו א~יורש ~ינ~

 ירושה הויא דלא ואשכחינן ~אבוה ומ~דושה ~י~ראל~~דושה

~~
 ונתתי דכתיב אבוהי בתר דמרתיחס ישראל ל~ר

 ולזרע~ ל~
אחרי~

 להיות דכתיב ישר~ל אחר דמתיחם כשר זרע
 לאלהי~ ל~

 אחרו~ולזרע~
 ~זר~ו מי

 מיוח~
 מרתיחס שאין משומד יצא א~ריו

 א~יו~חר
 י~א~

 לו כ~אמר ~בינו באברהם מצינו ו~וב
 הקב~~

 יהיה ~ר ~י ~~~יד~
 ~רע~

 ישמ~אל לו ש~יו אע~~י
 ויצח~

 לא
פרע



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
~ר~

 ~ו~ו
 יצ~~ ~ל~

 ביצ~ק כי ~נא~
 זר~ ל~ יקר~

 ~צ~ק וכ~בא

~~~~
 וי~קב ~~ו לו ~היו

 ~ר~ ל~
 י~קב אלא ~ובו

 אינו לירו~ה ו~ןל~צריםי ונכנ~
 יור~

 א~ריו מתי~ס ~ה~א זר~ו ~לא
 מ~~~תונקראת

 ~ביו~
~~ 

 ~~ומב נ~לה מת~ברת מ~ומד ~בל ~מו
 א~ יור~ נ~רי יו~נן ר~ ~מר אבין בר ~ייארב ~~ י~ ~קידו~ין ד~מרר הא תאמר ו~ם כןי ~ו~ין ו~יןל~~מה

 תורה דבר ~ביו
 יור~ נ~רי ק~מרינן ה~יןהתם

 כי ~נ~~ תורה דבר ~ביו ~ת
 ~רי~ וה~ין ~~יר הר ~ת נ~תי ל~~וירו~ה

 ג~ון צדוק רב ~רר
 ליב ו~~ררוז~ל

 במתיבת~
 להו ~מר י~ר~לי אביו ~ת ~ילמא

 דיצ~ק דלאו ה~תא ~ד~~ררתון~ ~~ו וירתיה דיצ~ק ~~יר הראי
 וקאמרינן גויםי לבניה ל~ור~ינון ל~~ו ירו~ה כי קאמרר ה~יהוה

 ~בל בניה ליה וירתין הוה ~ר~ומד די~ר~ל ~~ו ~אניודילמא
 גמורגוי

 ל~ אימר~
 ~לא בניהי ליה ירתי ד~א

 מהכ~
 לבני כי

לו~
 הכין ~י קמיב ו~~ר~ו גויי~י לבניה ל~ורו~יה ירו~ה נתתיה

 יור~ דגויהוא
 ה~יל ומרי הגוי ~ם ~~קנו מה גוי ~ביו את

 יור~ גוי לומר ~~ינו גוי ~למ~~~ו
 להון וא~רר גוי אביו את

אצ~רי~
 ומרת י~~אל ביד ~~דון ~ו מלוה לגוי ליה ~ת ד~י

בהו~
 כי גוי

 ק~
 יור~ גוי א~רינן

 תורה דבר גוי ~ביו את
 לאהדורה י~ראלמ~ייב

 לההי~
 ליור~יו ~קדון או ~לוה

 ~ינו גוי ~מרינן ו~יגוי דההו~
 יור~

 הגר ~נכסי תהוי גוי א~יו את
וקנינון

 ההו~
 י~ראל בר

 ול~
 היכא וכן ליור~יוי ל~ה~ורי מ~ייב

 יור~ אינ~ גוי ~מרת אי י~ר~ל בהון וה~זיקו נ~סי גויד~בק
 בבן ~מ~זיק וכל הגר כנכסי בוי גוי אביוא~

 ~כ~
 בבן

 וה~ת~
דקיימר~

 יור~ דגוי לה
 ~~ום בהון ו~ית ~בון ירית גוי ~ביו ~ת

 ~מרתיבתאי רבנן וקבלוהגז~
 ל~יכ~

 ~ברו ~ת ב~רלוה
 אביו מתו~~יכ~ ונ~תמ~~

~~ 
 נ~ר~ אין מר~ו~רד

 ~רממון ~לו מלוה י~ראל

 ~אי~ו מ~ני מ~~ו~ד ~ל ~ביו י~ר~ל~הני~
 יור~

 י~ר~ל את מ~ומד

 המ~ומדי ~ל די~~~ל וא~ריהאבי~

 לתיובתא ~יתא~~~~~ו~י
 ד~

 ~זינן ~כין לאי או
 י~ראל לבר אלא ירו~ה הויא ~א א~כ~ןד~מר דה~

 דמתיי~~
 בתר

 ליתהאבוה
 ו~~

 לא א~ריך וזר~ך ודכתיב ~ילתא הא ~~כ~ינן
 מ~נהגמרינן

 לירו~~
 ד~למאי

 וב~
 אבא בר ~ייא ר~ ד~מר

 גוי יו~נן ר~א~ר
 יור~

 יור~ גוי ודאי תורה דבר אביו את
 את

 קאמר גויאביו
 ו~יכ~

 ד~ל מלתא בא ~יה ד~~ת~קא
 דרב~ ההי~

קיימ~
 יור~ גוי דאמר

 קונהו ~ם ו~~ב ~נ~~ תורה דבר אביו את



~ ~ ~ ~ ~ ו~ ~~~~~י~~  רבא וארררי~ הוא גוי אב וההוא ~ונ~ו יור~י ~םולא
 לא ~~~~

 גוי ~בא ~ר חייאר~ דאמר רבנן דנ~י~י ו~ירו~א ל~~מיהוןי ו~~ר~י חייא כר~י~מר
 ומהכאגוי וביה י~ראל ~~ין ~ורה דבר אביו ~~ יור~

~~ 
 י~ראל דיל~א ליה ררק~ו

 ~הוא ~אני מ~ו~~
 דלא איררא גוי ~י~~ אבל י~ר~ל א~יו א~יור~

 ואפ~ה ירי~
 לו~ לבני כיררה

 ר~ר ודא~ר הווי ~וים לו~ ~בני ירו~ה נ~~יה
 כהה רב דמר רר~מריה נ~רונאי~~

 צ~~
 ז~ל

 דה~~ ~~~
 ל~ול~~ו ירו~ה כי

 הוא דירי~
 רריצ~~

 מר~ומד י~ר~ל דילמא ~אני מ~וררד י~ראל ודילמא ודא~~וגויים לבניה ~אורו~יה ל~~ו ד~וייה א~א
 גויים בניה~ורי~

 רחו~
 מן לררימרא ואפוקי הוא

~~~~ 
 ~~יר הר אי וד~~ררר הכיהיפ~~יה דלאו

 ~י~ח~
 ~ויהדלא יי~ר ררי כדארררן ~וה

 ר~~נ~
 והוא כדיליה

 ו~וד ~ל~~וי אור~~
 ה~

 קאמר
 י~ח~לי~

 א~י~ ו~וד ררו~בךי יהיה הארץ ~~מני ~נה ל~~ו
~ררר~

 דכ~יב ו~יון ~רר~ליו~~י ~אני א~אלגרי~ו~א ~~וררד י~ר~ל ~אני ~אמר לא נ~רונאי רב כדאמר
 אם דאלמא לואין ובן ימו~ כי אי~

 ~ב~ב ~ודםו~נן בן י~
 א~ ~~

 אלא ~~~ר מ~ומד ~ן ל~נויי לן לי~ ומנחילנוחל אבי את בבן
 כ~

 אלא א~מר לא כדאבל אי~~ר
 פסי~

 ולא כ~ר ~נא לא ו~ני ו~~יב
~נ~

 רר~ומרדי

~~~
 אלעזר בה ירמיה ר~ דאררר הא ו~~אל~ם ~~ייי

 יח~~י~יובין
 כ~ ב~

 הוליד בנ~וי הרא~ון א~ם ~היה ה~ני~ או~ה

~~~

 ~ה ו~~~ה

 ו~

~~ 
 ופ~~~ררה

~~~~ ~~~~ 
~ ~  ה~יא זו ב~~ו~ה ~פר~ו ~ה כי יו~~ הוי מרררנביפיר~ ~~ 

 ~כב~
זר~

 ~~רב ~ירו~ו ~ין לאנסו ד~~א
~~ 

 לא ~רי רר~ום מכל ~ן א~ ~~אמר כדי ד~~ך~ל ~~ל~ה ~~~ו לאנ~ו הא~ה
 פיר~

 ~היו ארררו ~ךאלא מרמנה
 נכנ~ו~ ר~ו~ רוחו~

 בו
 וכופו~

 ב~רך או~ו
 יוצ~ זר~ ו~כב~~~מי~

 ואינו נכ~ה כ~הוא לאנ~ו מררנו
 בו נ~~המרה יוד~

 ו~דיי~
 הנכ~ין מן הרבה

 ~ר~ ~כב~
 והיו מהם יוצא

 או כד~~ן ממנו יולדו~ הרוחו~או~ה
 אנו שאיה בינוניו~ בריו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~ 

~~~~~~ ~  ~  ~היא א~~ר רחמב לח~ר ו~כני~נה ~ הא~ה ~~חנה אםכחץ 
~ל~ן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 לב~ול יכולני דאמר לדשמואל חיישינה ~י מהו שעברהבתולה
 ליתה דש~ואל דילמא או דם בלא בתולותכמה

~~~ 
 באמב~י והא

 שכבת כל שמרו~~ והאמר איני ~יתה ד~~ואל א~לעברה
 יורה מ~יקרא נ~רי ~א מזר~ח אינה כחץ יורהש~ינו זר~

 כח~
 הואי

 יאמר זאת ~י ~לוגם
 מ~ ~ר~

 הא~הי

~~~
 לו ~סו~ה ~אמרו במרה ~שאלת ~~י

 ויצת~ ב~
 שכ~ת

 הבאי לשון הצ~רנים אצל זרע לשכבת מרהו ידיו צ~רני מביהז~ע
 וכדאמרר בשמים ובצורות גדולות ערים כעניה בדקדוק ולאהוא
 מקום כל קאמר והכי ו~רכת ות~וח ג~ן לענין אמיר~

 ולצאת ל~ת~זר ~רקום זרעשכבת שמצא~
 נ~זר~

 משםי ויצאה

זה

~ ~  

 ~~י

 ~~~ו~י~~~ון~~~ןא~~~

 ~צב
~~ 

~~~ 
 הכין~כתוביםי

 הו~
 הם ~ירא בן דברי אלא

 וכתובי~
 ~בל היו

 המ~רא ~עם ~אומרים רז~~ל רגילים ועוד הקדש בכתבילא

~~~
 ~~א ~שם כדאמרינן הכתוב בלשון

 ב~

 תקרי ~ל ~וב מהיות
 דכתיב הא כי ומהדרינן גוונא האי כי כתיב ומי ומק~ינןרע
אל

 תמנ~

 כתיב נ~י והכא מרבעליו ~וב
 הול~

 יחכם חכמים את
 ירו~י כסיליםורועה

~~~
 יא ~ר~~ה רב~ל ד~מר הא ~~י

 כ~ ~
 ~עשה

 וכו~ נבראובקומרתן בר~~י~

 ואשכ~~
 ב~ירו~

 ~קב~ה שא~ר ז~ל ~און
 ~וצה אתה היאך ברא~י~ ממ~שהבריה ל~

 שאברא~
 לו ~ו~ר והוא

 וכ~כ~
 שיברא ~ודם ממש בו יש כ~ום וכי ~צביונו בוראו והוא

 א~וננוי ילמדנו צ~י~י לושיהיה

 ז~~~~~
 אותו יודעים אנו אין ד~שכח~ון

 ול~
 סבי~א

לן
 וקושי~

 וי~ י אית~ לי~ דאקשיתון
 ~~ילוסו~ים דברי ~~י ~~יר~ו

 י~ חיים ב~לי של ~~יניה~י
 כ~ו ~יו~ני ודמות מרשלים להם

 בחכמת שישנם למ~בעות~ותם
 שהדברים אע~~ ה~קו~

 לק~וא ישראל חכמי רבותינו מ~ברי ורחוקים בעצמן~ן רחו~י~
 צביונותה~ם ל~~~ו~

 ל~יכ~
 מיה שכל ~~יר~ו ויש ~הי ב~לים ד~רים אלו

 ברקיע ~מקום כמרותה ברא ~בע~~חומ~יה
 ממי~

 הרוחניים המלאכים
 שאברא רוצה אתה להםואמר

 ו~אי~ ב~ול~ כמות~
 רוצה אתה
שי~א



~ ~ ~ ~ י~ ~~~~~י~~
~יב~

 ושאנו ולצביונוי בראו לד~תו ב~ולם כמותך
 שצפה ~כשיו של ולד~תו ~צביונו קאמרר ה~י~ריב~ל ~ומרי~
 אחר ו~כשיו בראן ולפיהן וצביונן ~~~ן תהא מה לפניווגלוי הקב~~

 היב שיבראו להם ~מרר אילושנבר~ו
~ 

 וא~ר וצביונןי ד~~ן
 ~ז ~ב~מ אמררינן וכן בקמתן דדכווא~א לי~נא בקומתןכ~~ת

 א~
 ל~דםאסור

 שי~מו~
 בש~ה חבירו שדב ~ל

 מ~~~מוד ב~~א ק~נה אש~ו אח יורש אדם מראי~תי אמרו כןוגם בקמחהי ש~ו~ד~
 זובקמתהי

 הי~
 דדכוואתאי לי~נא

 ~~י~~~~~
 ז~לי ה~יי ורב

~~~ 
 ישמ~אל ר~ דאמר הא

 מרספר והתחיל וכו~ ש~ורוכמה
 בכלל ופור~

 ו~~ ובפ~~
 שמות

 ~מות ש~וראכאדם
 לא~~

 ר~ אמר ו~וד י חבירו
 י~מ~~~

 וכו~ ~~יבא ר~ לפני הדברים אתוהרציתי כשבאתי
 ו~ו~

 ישמעאל ר~ אמר
כ~

 ~ד וכו~ מרי
 ובלב~

 י~מעאל ר~ אם לי~~ הוצרכנו זה ודבר וכ~י כך קומתואומרר והתחיל יום ב~ל ~משנה אותו שונה ש~~א
שמ~

 יא~חגי~ב והתנה קאמר ~~ד~תו למימר איכא ואי ~אי או הל~~~ ~רבו
 ב~

 ~לא מי כל
 ח~

 ~נו יבאר וכו~~ קונו כבוד ~ל
 אלא ה~ב באר ~ה דבר לכם לברר ~~~~~י ה~בי ~אר הזה הדבראדוננו

 ~רד~ת הללו ~ברים אמר ישמ~אל שר~ ו~לום ~~ כיב~למא כללי~
 שיוצרנו ו~וד אדםי של מרד~תו הללו ~~מים באים ומרניןעצ~וי
 מיאל כי דברים של כפ~ו~ן ומדות איברים לו מהיות ומ~ולהמררומם

 דומר~
 דמוח ומרה אל

 י~רו~
 מדות לו שיש מי אלא א~םל~ל ל~סרן שאיא ו~תרים ורזי~ י הן וסודות ~להם רמזים והללומאד ונפלאים הררי~~ ה~י מרכל גבוהים גדולים ~~מים~~וניהם שיש הה חכמרה דברי אלא לו

 ~ל כי פ~~יהםי שכן וכלפר~ים ראשי ואפי~ בידנוי המסורו~
 ד~~

 ו~ל זה
~~ 

 שהוא
 ל~~~

מרמר~
 יג ~שם חז~~ל ~מררו מרכבה ממרעשה

 א~
 ~יא ר~ אמר

 דו~ג שלבו והוא דין בית לאב אלא פרקים ר~שי מו~ריןאין ~~~
 איה אמי רי אמר אלו מכל ~למ~ה ובדברים יב~בו

 לחשי ונבוה חרשים חכם ליו~ץ ~לא תורה~תר~ מוסרי~
לו לוחשי~ ובלח~

 אותו מר~יה השמים ומן בהםי רץ ~וא לו נותנין וכלל~
ב~ח~

 במר~רש דאמררו לבו
 א~ י~ ~ש~

 זה ונבוה לחש ונבון
 ה~~~

 מתוך~~ר
 לח~ ~בר~

 ס~רי ~ו למ~ר ש~וי ~ה
 ו~~הבל~~י תור~שני~~

~  
 הכרת לחבירו אח~ חכמים ~סרו

 ס~ר זב בסדר ~מורים ש~קצתן~ר~ו~ים ~~~י פנ~~
 ~~~ תולדו~

 ומ~צ~ן
~ס~ר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
ב~דר

 ~סו~
 ~אין זא~ על ~לא בראם ונקבה ז~ר ~~~חריו

 ראוים סימנים ~ו ~ר~אין ל~י אלא הללו ורזים סתרים~וםרין
 א~~ר ~אי אלא ~לינו ~תם ~ח~ובים ל~ם זאת והגדנולכךי
 הללו בדברים ל~תוחלנו

 וא~
 ~ראויי~י ל~רי אלא ~ה על לא

ואחרי
 האס~

 אדם ~~ין ~~~ום לי~~ ראויים ~כלן ו~ל~ה ~נים
 מי ~כל רצון יהי רחמים ~ליכם ~נו מרבק~ים אלא ~ם~ובר
 ~יניוי את י~י~ו ה~~ים מן ר~וי~הוא

~~~
 ~סנהדרין ד~מ~ר הא ו~~אלתם ~~ייי

 ל~
 ב
~ 

 יוחנן ר~

~ל~
 לו היו ~ועלים ~מ~~ות ~אות

 ל~
 עלה ~א ומכלן מאיר

 א~ ~לאבמדנו
 אבו~ ~~~

 וא~רי ת~הינה בנים ו~ני בוםר א~לו
 ~~זניל~

 צדק~
 רר~לי~ ~י לכם ד~ו

 מרוסרים להם י~ אלה
ולי~ודים

 ~אומרי~
 ~נקרא ~להנדויין כתב כגון חיות מ~י כאילו

כלילה
 בה ~י~ וד~נ~

 מ~לים וב~לל ומ~יצה חכמה ~דברי ~וסרי~
 מהם א~ כל היה ~איר לר~ לו ~היו הררמ~ל~ת ואלו חיותי~ל

 ~~ועל מרע~ה מרו~לים הן וכן ל~~~ו ~דו~ב במקרא ~למו~~ך
 בא לה~בי~ך בידי יש מה ~ועל לו אמר ל~~לו הארי ~ליו~בא
 ~~תה ~~ן א~ם אותך ~ר~ה ~אני~מי

 ~ור~
 ו~ב~

 והיה ~מנו
 ~מר הא~י ~ר~הו וכיון מראחריו~ יו~ב ואדם מ~ו~ה גומץ~ם

 לו אמר ~כ~ילניי ~לא זה ~ל מרת~ילתו מתיירא ~~יניל~ו~ל
 ה~ון מגי~ו בנך ל~ן אלא ~נך ולא מתירא אתה איה~ו~ל
~כ~יו

 ה~ב~
 בארי נת~~ב ברבה~ זמרן בנך בן ו~ד ר~בונך

 מ~יץ הגוררץ ~~ת ~ל לו ו~מד ~ו~ל לו בא בהי ונ~ל ~גו~ץ~ל וק~~
 ~ליך באה ה~ור~נוח ~אין אמרת הלא הארי לו אמר~ליוי

~ל~
 בנך בן

 אמר~ ~הי נת~~
 לו

 ~ו~~
 אבי ~ל עון יש כבר

~אתה אבי~
 א~ ו~ו~י בו~ר י~כלו אבות ה~רי לו אמר בוי נ~~~

 ב~~ל י~ מרוסר ~י~י וכמה מברא~ונה כך ח~בת לא ול~הב~ועל
 מ~לותי ב~אר וכן~~ה

~~
 ו~~אלתם ~~י

 וה~
 ~סנב~רין אלי~זר ר~ ד~מר

~~ 
א~

 לבקרו חכמים כ~נכנםו
 ~הו~

 ~ה ואמרי ו~קיר~ם~~ואין בנ~י~ו~ הלכות ~~ ~ונה
 אם לי~ע ובק~תם אל~יםי ~ל~~

~~ר~
 וכיצד כלום ההם ~הלכות מן

 הי~
 ק~ואין ~נ~י~ת מ~~ה

 מבלכות אלוו~קירתםי
 כש~י~

 שצוה ~מאחר יו~~ים והוו
 הם מה לגלות ~~בר נצרך ~מכש~ים את להמית בתורהה~קום



~ ~ ~ ~ ~ י~ ~~~~~י~~
המר~~~י~

 מע~ה הוא ~היוד~ין היו מראיה כה ולולי הורגיה הם ~ה על ידעו למען
 ~ממיחיה~

 ~~נהדריה רבינו מ~ה ונ~ה ~לי~ימרמי~יה ש~יה מ~~ה הוא ומרה עליו
 ~ו~םי~ל~דם כ~~ים הלכו~ בקבל~

 ול~כ~
 א~~ו

 ~~ם~
 ~למד לא

 א~ה אבל לע~ו~

~~

 ~~~~ן
 ~~ ~להורו~

~~~~~ 

 ~~י~~~~~~~ה

~ ~  ~~~ 
 ~נראה ~~ואיה נ~י~~ ב~סקיר~א

 וגם י~קרוי ~חרים ובמריליהבמיליה קי~ואיה מרלאה כל~ ~ד~
 נביא ואין או~םבו~קיה סנהדריה נביאים ~ל או~ו~

 א~~
~~ ~סנהדרין ו~נינו בסנהדריהי ~מר~ו~ל

 א~
 לנו ~~ין וע~~יו ו~ו~י ~~ב~ א~ לא דניה ~יה

 וי~ ~קלהי יהא ~לא בקבלה ללמדם ל~נצרכומי~ו~ ~רב~
 מהם

 חכמיםי או~ה ~ל בניהם ביד מםוריה סו~ו~~~ה מרע~
 למ~רה ~~יה דין בי~בחרם ברי~ וי~

 אל~
 בו ~~ואיה ולמרי לנאמנים

 ~כ~י ~ראוי~נים ה~~~

~~~
 כב ~ב~~ב דאמר והא ~~י

 א~
 רבא בר חנה רב

 מנ~בו~רוחו~ אר~~
 ורוח יום בכל

 מרנ~ב~ צ~וני~
 א~ ~ל עם

 ~עולם איה ~ן~אלמלא
 מ~קי~

 ורוח
 מרכולם ק~ה דרומי~

 ~~מהו אל העולםי מחרבח מר~מידה נץכה ~אלמל~
 בכל כי מראל~

 ג~ולהרוח ע~
 וחז~

 אלא
 ~מנ~בו~ רוחו~ ארב~

 זו ~עם יום ב~ל
 זוו~~ם

 מנ~ב~ ובנח~
 ורוח

 מנ~ב~ צ~וני~
 אדם חיי ~מה

 ~רוח ו~~מיםנ~ימו~י
 וגובר~ מרנ~~~ דרומי~

 ביא
 ~מ~חרב~

 ~נ~~ו~י א~ומ~ר~~
 ה~ב~~~ ו~~

 ~דול נץ
 ~~ור~

 ~~ניה ~נ~יו
 הי~וב מר~ום אל ב~ה ואל~לא חזק~ה א~ ו~ובר מרוצאבמררקום
בחזק~~

 נץ יאבר המבינ~ך ~כ~וב וזהו מחריב~וי הי~ה
 ~~ימהיכנ~יו י~רו~

~~~~~ 
 י

~~~ 

 כ~ח ~סו~ה י ~קלים ~יחח מהו ו~~~לחם
~~~ 

 בו ~איה יום כיאמררו
 נ~יב~

 וכ~~~ה הרוח
 ~ור~

 אינה סדין
~~נענע~

 ורואיה לזה זה קרובים ~~ם דקלים ~ני ביה ~ומ~ם
~י~

 דברים כמרה ~הם ~מכיריה םימן בו לנו יש ל~ה זה ינועו
 ז~ל קאבסי א~רהם מר כי~מ~ו

~~~ 
 ~היה גאוה

 ב~נ~
 ~ק~~מ

 מכיר היהל~~רו~
 דקליםי ב~יחו~

~~~
 מ~ו ו~~אל~ ~~י

 נוד~
 על

 אם רביםי ד~~
 ~לא או ~יע~ה דבר על ו~ור~דם י~~ו~

 אע~~ יע~~
 ~מ~ו ~רבים
~~נו



 לבו שם וא~ ~~ וכל~~נו
 א~

 טעם
 הדב~

 לנ~ר יש אעפ~~כ
 על נדר אם לו וכשאמ~ ~תחי לו ל~תוח לתכם וישלישאל
 כןדעת

 ~ו~
 או~ מ~ירין ל~ו אומר

 ~ש~ו לפי לזה חו~יה ואין
 בדעתו ~תלוי ~הנודר ל~י בש~ו~תו ~תם אלהרבים

 ול~
 ב~עת

 על לרבים שאמר ~כ~ון ר~ם דעת ~ל נדר אם אבל~חרים
 נו~ר אנידע~כם

 כ~ שאעש~
 לו אין ~עשב שלא או

 דר~
 להש~ל

 ~בל ~ח~םי בדעת ~לא ~~עתו תלוי ה~~ר ש~ין ל~י נדרו~ל
 שית~נו או תענית שיעשו עצמם על שקבלו ר~ים על ששאלתמה~

תי~וני~
 ה~בר ~ת לשנות והישר ה~וב כי להם נודע ואח~כ

וד~
 וברור

 שי~
 ~חות רצו שאם שכן כל לשנות להם

שאין ולהו~י~
 בכ~

 להתיר הם רשאים דבר שום על החרימו ו~ם כלוםי
 ואיןהחרם

 בכ~
 להם נראה השינוי להיו~ שר~וי אלא כלום

 והי~רי ה~וב הואכי

~~~~~~~
 מהוי ~~ורים ביום להתענות שנשבע מי

 ולעשותה שמ~ים שם לדחות ~ורים במר~תה שאין רואיםאנו כ~
 ~עודה שיעשה וא~שר סיני מהר עליה מושבע ~~ואכמצוה
~לילה

 ויוצ~
 חובתוי ידי בה

~~~~~~~
 לשון ~כל חברו ~פי הזכרה השומע

 צרי~
לנ~ות~

 שמנדה מי י בלבד ~~דש ל~ון על ~לא מנדין אין דיל~א או

בכ~
 מנדה לשוה

 ו~סידי~
 כהי עושים

 ו~~ץ עליו גבר שיצרו מי ש~אלתם ז~~לי שלום שר רב~~~
 א~ה שלא בידו ~שהיא בתורהונשבע

 וכ~ כ~
 או

 של~
 ~א

 כך ואחר ~לוניתאשב
 י~ מתחר~

 לאי או שבועתו להתיר לו

~

 וכל נדרים להתיר שיכול מי הללו בדורות שאין ראינו
 יקיי~ הנש~ע וזה שבועותשכן

 שנשבע האשב ~ת ישא ולא ~שבועתו

 וא~~לי~
 אשתוי ש~ום משום בו ו~ין יגרשנה היא אשתו

~~~
 א~לנו וידוע ייה לשתות שלא שנ~~ע מי י ז~~ל ~~וי

 הוא שאמרייןש~י
 עלענבי~

 לשתות לו מותר צמו~~ם של הוא ושכר
 שנ~בע מי וכן י ~~ו ~וה~כר

 של~
 לשתות לו ~ותר ~כר י~תה

יין



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

י~
 ~ה~ אח~ ~ם ל~ו ~בררייהי

 ~בר של ~ללו אחרי בכלל יכנס
 בנדרים ברור ~ה דבר חכמיםאמרו

 ~ל~
 אדםי בני לשוה אחר

 ונותנים נושאים שהם יושביו ב~ברי מקום ב~ל שידוע מרהולפי
 בשבו~ותיהםי ~ה בנדריהםמתחייבים

 ו~
 ~נדרים ~כמים שנו

נא
 ב~

 מן אוסרי יוסי ור~ בקום ~ותר החלב מן הנו~ר
 ביה בה א~ור ה~בינה מן הנודר אוסרי יוסי ר~ בחלבמותר ה~ו~

 באשי~ם אסור הע~ש~ם מן הנודר ורמינהו חפלה ביןמלוחב
 באתרייהו כאת~יהי ומר כא~ריב מר קשיא לא מתיר יוסיור~

~ר~~
 לחלבא קרו

 חל~
 יוסי ~ר~ באתריב קומאי ול~ומא

 לקומ~
 נמי

 דחלבאי קומא ליבקרו
 לפיכ~

 ~כל המ~ום בדיבור ידוע אם
 ~לא א~ור זה איה ענבים של הוא סתם ייןה~ומר

 ב~
 ענב~ם

 ואנו המרשכריה כל כולל זה הרי הק~ש בלשוה אמר אםאבל
 הו~י שכר בכלל יום ארב~ים בה שהייןרואים

~~~
 ~לונית בכנסת יתפלל שלא נשבע ראובן ששאלתם ~~י

 לכנסת אותו ולפתוח א~תו לסתור ורצב ממנה קרוב מ~ום לוויש
 שבו~תו שבשעת כיוה אמררינן מי ויתפלל מקום באותו ~ישבמהו
 או בו להתפלל ~~ה לו מותר הכנסת בבית מקום אותו ביבלא

דילמא
 לאות~ שנ~~ כיו~

 ל~תפלל ואסור כמותה נ~~ה כנסת
 תנה ובבית דמי ~עלמא כבית הכנסת ~ית כי ראינו ~ך יבו

 נו~נדרים
 ב~

 ~נודר
 מ~

 מה ~~א אסור אינו הבית
יכול הבי~ מה הכהה ויצא מרי רב מתיב לא ולחוץ ומקשינןולפנים המ~קו~

 יל~
 לביתו

 וי~ג~
 יכול ~ביתי פתח אל ת~ל

 יעמו~
 תחת

המש~ו~
 ~בית מרן ת~ל ויסגיר

 שיצ~ ע~
 כיצד כלו בבי~ ~ה

 עומ~
 המש~ו~בצ~

 ~ני~ ומ~גירי
 שאם

 ~מ~
 ~חת

 המש~ו~
 והסגיר

או
 שבל~

 הבית מה ~רא ~אמר הכא שאני ומפר~ינן מ~םימכל הבי~ ~~ והסגיר ~~~ל מוסגר שהסגרו והסגיר ~בי~ו
 ע~

 שיצא
 כלו ~ביתמה

 הכ~
 מה ב~נ~ת בית באותו להתפלל אסור נמי

המשקו~
 הכנסת בבית ערכו אם לו ~הוא מר~ום ואותו ולפנים

 שבועתו בשעת ~אמרר ואם בוי להתפלל א~ור זה ר~ובהברי
 הרי בשאלה כתוב כאשר הכנסת בבית מקום ~ותו היהלא

 הנו~ר כי רבותינופירשו
 ובנשב~

 שהוא ב~בר עצמרו את אוסר
 הנודר לרשות בא שלא ודברמתח~ש

 נז ~שם ~תנה והנשב~
 פי ~ל בן קונם עלי האלו פירותקונם ~~

 קו~
 א~ור ~פי הה

 בחילופיהם מותר ~ו~ם שאני אוכל שאני י ו~י~וליההבחילופיהה
 מרז ~שם עלה ואמרובגי~וליהם

 א~
 קונם חמא בר ר~י בעי

פירות



~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~~י~~
 דידיה גבי ~מר~ינן ~י ב~ילו~יהם מהו ~לוני ~ל ה~לו~ירות
 ~וםר ו~דםהו~יל

 ~ירו~
 דבר ~ו~ר ~דם עצמו על חברו

 של~
~~

 ~ירות ~וםר ~דם ו~ין הו~יל ח~רו ג~י עצמו~ ~ל ל~ו~ם
 ח~רו ~לחבירו

 ~י~
 ד~ר ~ו~ר ~דם

 של~
 לעולם ~א

~~ 
 ח~~ו

~ו
 דל~~

 משום
 דחילו~~

 דמי~ כגידולן
ח~ירו שנ~ ול~ הו~ שנ~ ל~

 ו~סי~נ~
 לכ~חי~ה

 ל~
 ע~ד וע~ד ~בר ו~י

 שלא או דשל~~~ל ~צמרו ~ל ~וסר ש~דםש~~ינן בעי~ מה~
 ב~

 רשות לאותו
 למריררר ~תית ~י ~שבועהי צ~~ל ~תה ו~י~~ונם

 דה~
 ש~ועה

דר~ו~ה
 דמי~ ל~

 ולא ~לי הללו ~ירו~ לקונם
 דמי~

 לש~ני ~לא
 ק~מרר דבכי ~ו~ם ש~ני~ו~ל

 מצלינ~ ל~
 מותר דבה~י התם

 ו~~י~גדו~יהן
 דל~

 אני ש~מר מי ליה דררי ש~ו~בי ~שעת הוב
 שכיון ה~ה ~~ה~~~נמת~לל

 שנתכוו~
 ל~ית

 ידו~
 ש~ה ~~ותה לו

 ~ליו הוסי~ו~ם
 נמ~~

 ~ם ~בל ~חר בית
 ל~

 ה~ב ~בכ~~נ ~מר

~ל~
 שהוסי~ו המקום ונ~נס ~ליה הו~י~ו ~ם ~לונית בהכ~נ

 ~~ללה~ליה
 ונקר~

 הרי ~חת כלה
~~ 

 ~כ~ל המרקום ~ותו
השבו~ה

 תני~ ובהדי~
 ח~ ~ב~ב

~~ 

 ~~ירו מ~ני הנ~ה ה~ודר
 מבית הנודר ל~יכך ~ו ~סור חדש י~~~ שם וישב ~חר בא~ם

הכנסת
 ונום~

 ~~ל ~וי ~סור מוחל~ת הוס~ה ~חר בית ~ליה
 מבית משונה ~הוסי~ו במקום נ~שה~ם

 הכנ~~
 רו~יו ו~ומרים

 כל ליווי שם או ~הכ~~נ שלחדר
 שהו~

 ~ם מת~ללין הצ~ור ו~ין
 נג ~נ~רים ששנינו כמו מותר בהכ~~נ לשם ע~ו שנ~~ל~~~~פ

 מו~ר הסתוניות מן תמריםי בדבש מותר התמררים מההנודר ~~
 ונדר קרויה ת~דתו ~שם כל אומר יהודה ר~ סתוניותבחומץ
 ~סורבימרנו

 ביוצ~
 כ~ן ~ד מתירי~י וחכ~ים הימנו

 ל~
~לא ~ליגי

 ~יוצ~
 הימנו

 ונקר~
 ~רי~ דבש ~ו סתוניות חומץ

 ~בל
~ם

 נקר~
 םתוניות ~ו תמרים

 ל~
 ~ליגי

 שהו~
 ות~נת ~סורי

 ~הר~ו~ן
 של~ הנ~~~

 לבית וישימ~ו שלו המר~ום ~ת יקדיש
הכנסת

 ~ל~
 מנת על הכנסת ל~ית י~תחהו

 שהו~
 שלו

 שם לה~~ללמותר ~י~~~
 ו~~

 מו~ו אחר כי התנה
 יה~

 בבית ~קדש
 דמיי ש~יר כ~והכנסת

~~~
 לו שיש גוי ושש~לתם ~~י

 ש~ו~~
 ו~ינו ישר~ל ~ל

 ישר~ל בש~ועת להש~י~ורוצה
 ~ל~

 שנ~~עים כמו גוים ~שבועת
~~ללה

 בי~ ~ל~יל~
 ש~ו~ה

 חמור~
 וימנ~ ישר~ל כש~ו~ת

 ~צמו
 ~וממנה

~ 
 חמורה ששבו~ה ר~ינו כך קילות~י

 הי~
 בה ו~ין

קילות~
 י ~יקר ~ל

כ
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 ג~~ה ו~~רין למעבד מל~א עליהן דמ~בלין
 ובשמרתאבס~~~

 וב~~מרו~
 יכיל ד~א ~~י ו~א מ~~ר~ין ב~יןוב~ר איםורא בה ונהגו עלב למעבר ד~א

 צבור~
 מ~מרה לב~ולה י~ולין ~ודאי~~ינה בכי ~ה למי~ם

 ~עמרי~
 ~נדרים דאמ~נה ~דא

כ~
~~ 

 י~לון דלא מראי בצבור~ל ג~רה למג~ר להוה~ מ~בעי ~לא ועוד ~חר~הי ~ו~~ין
 צ~ור~

 ד~מרינן בה ל~י~ם
 ~ע~~~

 לו

 ~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~ר~~ו~~~~ ~~~~ן~~~~
בגווהי

~~~
 לא דאש~~ע מאה ש~אל~ם ~~~~י

 כר~ דהלכ~א ד~י~ל כ~ה וכעכיה ס~וג לאכול מרבוקצוב זמן ~~ אכי~

 יו~נ~
~~~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~ו~~י~~~~~~ר~~י~~~~ל~ל~~

~~ב

 ו~~~ יו~~~~~~ר~~~~~ם~~צ~

 ~ד~י~

 ~~~~ ~~ב~ו~
עו~

 אלא
 הדבי~ ולב~ו~ הרתי~

 אצלנו עו~יה וכן הוא
שמן שמר~~י~

 ~~~לי~
 מה גריסו~ גרי~ו~ ועושיה מ~כו~ מיני של

 ה~צ~
 ועו~ רו~חי והשמן האש על ~~הוא או~ןומ~גנין

 מב ~ברכותהונא דרב מע~ה
~~ 

 ~עכי ר~תי ~ריסר דא~ל
~~~ 

 לברךי צריך עליו סעודה ~ובעיהשאחרים כל עד
 וממעשה~

 ~~ם~
 דרב

 ~~~יצח~
 ליה ע~יק

 לברי~
 המוציא עליבון מרברך כעכין ~ על סעודתיה אינישדקבע די~ינ~דכיון עליהו ד~בע ~תם עד

ברכו~ ו~ל~

 הנ~

 על אסי~י וכעכן ס~ג
 הנ~ב~

 יו~ביצה ~עירא ר~ דאמר נהמא דמ~ריא וא~~~ג דיי~א למריכל ליהשרי מי ו~וד ה~ת על
 א~

 ו~ה לא או בנהמא נה~א דאכלי ~~~אי בבלאי הני
הנ~ב~

 דמאי אמרר אם
 דסלי~

 אדעתיה
 עלשבועה ~עידה כוונ~יה והוו~

 ה~~
 או וב~נור ב~ורני א~וי דליתיה מאי למריכל ליה ו~רי ~ונתו~ל ~מיך מי בלחוד ו~~ורני ב~נור הא~ויה ~ימנו

 וסו~~יס~ ד~חיל~ וסו~גנין מקרו נהמא וכעכיה דסו~גניה ~זינן הכיןלאי
 כילנא א~רמיא אנ~נא וה~י אינוןי היכי ידעינה לא ~יסה

~ 
 דאשתבענא שניה ~~ין מה ~לתא

 ב~ע~
 ולית מכ~ית ~חות וא~~ ~ירורין ~ה אשתייר דלאב~דרה ~צנומה ~~ לנא ~רו זמן דההוא ורבוואתא סבי וכל שבועה האכי דעת קני~ת

~ו~יתא ב~



~ ~
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תודית~
 שרו ולא ~רו~י כ~ין דבוי אלא ~י~ר כל דנהמא

 למר~ר~א א~א ~ל~יסה אכילה ב~ורתלמיכלה לנ~
 מ~ר~

 שתייה ~כ~ין
 וא~~~ דכלהון באםמכתא ~~ידנאובכין

 מ~חילה ~ת דהוות
 לה דנ~קאכיון

 מתור~
 כ~ין~מיחא לה ובויא לה וא~רחייא לחם

לא
 מר~רי~

 נהמא
~~ 

 וכו~י התמרים מן הנודר וכדתנן ~יקר
 לחם מתורת נפיק ~~י דובשא או דקי~א בשרא ביה מ~רבואי
 שרי גופי ודייסא דיי~~י או חביצא כ~יןוהוי

 הית~
 ג~ור

ד~~~בע לררא~
 דל~

 דאכלי זירא ר~ דא~ר והא לח~אי אכיל
 אמר אם דכ~~~ון מ~י אבל נינהוי הבאי דבריבנהמרא נהמ~
 הנשב~

~ל~
 בלבד וב~ורני בתנור הא~ויה ה~ת ~ל אלא כוונתו היתה

 והכ~כין והדוב~נין הסו~גנין ש~ין א~רראו
 באותה בד~~ובהן וכיוצ~ והאס~רי~י~

~~~ 
 וכך שבו~תי ~כלל שאינן סבור והייתי

 בל~ד ובפורני בתנור בא~וי אלא נאסר שאיני כונתיהי~ה
 ~יה ולא בצוארו תלוי ה~ולרהרי

 צרי~
 דאפי~ להשאל

 ~שיח~ן אדם בני לשון שאינו למרה ~נ~כונ~י ~באו~ררמרמרה בשבו~~

הזא~
 כ ~נדרים תנן הא

 א~
 אלא נ~ר~י לא ~מר בחרם נדר

 לא וא~ בקרבן נדר י ים שלבחרמו
 נדר~

 אלא
 אל~ נדר~י לא ואמר ~רבן ~צמי הרי ימרלכים בקרבנו~

 שהנח~י ב~צם
 אלא נדרתי לא וא~רר לי נהני~ ~ש~י קונם י בו נודרל~י~ת
 שגרשתי~ ~ראשונה~אשתי

 ~שאלין ואם להם נשאלין אין כולם
 ~ותחין אומרים וחכ~ים מ~~יר ר~ דברי ~ליהם ומחמירין א~~ן~ונשיה
 כן ~ושין יהו שלא או~ן ומלמדין אחר ממ~ום פתחלהם

 ~~~ ~~~ ~~~~ינ~~~

 ~~ודא

~~ ~~~~~~ 

 ~ן

 בשאל~כא ~מפרשא מל~א הא וכי ~~יוי ומחמירין או~ו~ונשין

קיל~
 מן

 טוב~ הכ~
 דלון לא מ~ירין נשאל אם האי וכגון

 י אדם בני לשון דהא ד~~יה הוה הכין אלא ~בדמרמרה

~~~
 במ~~ דאמרינן הא וששאל~ם ~~י~~י

 ~דרי~
 ~~ב

ב~
 הא לן ו~שיא בחר~ה ו~ו~חין ישראל לאלהי נזקקין הלכה

~~~~ 
~~ 

~ 
 ~שם~

 נזק~ין ~ן

 לאל~~

 י~ל

 ~ו~

 ~רקונם

 מירמי לא א~רא ד~ברא חזינן ~~י ישראלי לאלהינזק~יה
 ור~ אםידרב

 הלכ~א ודאי ובש~~תא ~ל~גיי נחמן
 נחמה כר~

ד~ו~חין
 כ~וה ~מתני ~ב~יא ולא ד~פרש היכי וכי בחר~~

~~ם
 א~ ס~

 וחכמרים כנולד ואינן כנולד ש~ן דברים יש אומר ר~מ
מודים
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 ~שם ועוד לוימודים
 ב~

 הכתוב מה לאדם פותחין רימ אמרר
 וכגוןבתורה

 ~שם~
 דר~ ומעשה א~תוי בכתובת לאדם פו~חין

 וכגון~ע~יבאי
 א~ ~~

 בשבתות לאדם ~ותחין
 כב~שם ברבי כר~ש דגמ~ אפי~ אלא בניו וכבוד עצמרו בכבודלא~ם ופוחחין וי~~

 ב~

 כג ~שם יוסי בר~ ישמרעאל וכר~
 א~

 מיהו ושבועתהון נדריהון על לאחרו~י פתחין ~הא י דבב~ון ל~יליה וכתבינהו
 דענין בנינא הוא הכין ועל ניהוי אסי כ~ר~ מ~תאעי~ר

 שגגות שבועת כגון לה דמשוינן או~ה להפר ל~בועה~~דקקינן ~~יק~
 כה ~שם~תנן

 ב~
 מותרים שגגות ונד~י מרותרות שגגות שבועות

 ליה אסתבר אשתבע כי דהא הכתו ושלא גנבתו שלאונודע בני את ושהכתה כי~י את שגנבה לי נהנית אשתי קונםכגון
 הוהדאילו וכיון ~הכי ממלתא הות ולא בנו את והכ~ב כי~ו א~דגנבה

 יד~
 ~רי משתבע הוה לא הכתה ו~לא גנבה שלא

~~
 ~ו~ר

 ול~
 לה והויא בשבוע~ו מרחייב

 שבו~~
 דתנן ההיא וכי אחר בדבר נדרו כתולה ליה הוה מלתא~רו~ח נ~י אי אשתבע ה~י דמשום בפיו אמר אי דו~אי אסי רב~אמר והכיה שגגות

 סו~שם
 א~

 נאה והיא ~ע~ה פלונית א~ נושא שאיני ~ונם
 וכדתנן ~עות שהנדר אלא וכו~ נאה ונעשית~עורה שהית~ מפני לא ארוכה היא והרי ק~רה לבנה היא והרישחורה

 ~שם~
 קונם

 יפה~ללב כופרי בצל והלא א~ל ללב רע שהבצל ~ועם שאניבצל
 בדעתיה דהוה דמוכח מלתא בהדא מבעיא דלא רבנןוקםברי
 ושבועתו נדרובעידן

 בחילו~
 משתבע ~וה לא שבועתו בעת בה ידיע הוה או לה דכירהוה ואי השבועה או הנדר בעת בדעתיה הוה דלא אחרינאמדעם אי~ אפי~ אלא בודאי דאיתי~ מראי

 מ~ד~קין ישראל באלהי ואפי~ משת~ע הוה לא בדע~יה הוייןדאי מילי ואדכורי בכה~ג ~יה ל~פתח לן ואית ~מיין מריליןכאילין
 ומתירי~לי~

 דחר~ה פתחא ליה כדא~כחן שבועתו את
 הווח ולא כדעתיה והוות ליה דאידמיא מלתא בשביל~משתבע ~אה כגון משתבע לא ליה דכיר הוה דאי מדעם דאינשימאן וחשבינ~

 ליה דאידמיא דמלתא אדעתאמרשתבע ודאי דאי ס~ל אסי רב אבל מיליןי כאיליה והלכתא ליהיכדא~מי
 והוו~

 הוות ולא בדעתיה
 ליהכדאדמי

 ע~
 דלא ואשתכח שבועתו

 הו~
 לו נשאליה הכי

 ולא שבועתוי אתומתירין
 צרי~ הי~

 ליה למפתח לומר לו
פת~אי

~~ 
 דלא מל~א ל~דכודי

 הו~
 הוה דאילו בדעתיה

 רב אמר והכי בהי לן לית מ~תבעלא דכי~
 יום~

 ה~י
 ~מעת~

לי~נא ב~אי
~~ 

 כא
 ב~

 רב אמר
 יהוד~

 א~י רב אמר
 א~

 חכם
 ~לאמת~ר

 אר~~~
 בחר~הי ~ו~~ין אין קסבר הללו נ~רים

וסב~



~ ~~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 דמ~~ב~ דמר~ןרסבר

 ב~לוהי
 ל~ י~ר~~

 א~~ ליה מרזדקקינה
 ל~בו~~יה דא~לי מרילי הני ב~ומי א~ר דודאיהיכא

 בהו~
 כ~~וה

 כדאמרי~~~~ לי נהני~א~תי
 כב

 ב~
 ההוא

 דאת~
 דרב לקמיה

 נדר~ ב~ראי א~לאםי
 ~מוהי נדר~ אי ~~~ל י~ר~ל באלהי א~~ל

 וזהו לךי מרזדקיקנא ~א ישראל לאלהימזדקיקנא
 נזק~יה איה ~ירו~

 י י~ראללאלוקי
 ורבנ~

 דאד~תיה נ~~יה דאדכר וד~י היכא אמרי

א~~ב~
 ש~לה צ~יך לא לי נהנית א~תי כ~וה ~~תכ~~ ולא

דאמרי~
~~~ 

 כא
 ב~

 י~ודה רב אמר
 א~ר~

 נדרים אר~עה א~י רב

צריכי~
 תני ~נא לי ~מ~ר ד~מרואל ק~~יה ~~רריתה כי לחכם ~אלה

 וא~ ח~~ים ה~ירו הללו נדריםאר~~ה
 ~א~ה צרי~יה ~~ררת

וכי
 אצ~ריכינ~

 ~אלה
 ~דכריב דלא במר~י דע~יה לגלויי ל~כ~

ב~ומיהי
 ה~ת~ ואנ~

 דמר ~בדינה א~י ~דרב קרוב עבדינה אי
 ל~בועו~ אזדק~י מר~~יב~א ~ליק ז~ל יבו~ארב

 הוה ולא
 ~ית א~ררי הוו דב~~יה ומ~המזדקיקי

 ל~
 ~בד דלא ~~י למר~בד

 ~קנתא בה ד~י~ מרלתא מתרמרי כי ~ריהא ~לא יבודאי רבררר
 מצוהאו

 כגו~
 ~לום ~~יי~

 ~~ בי~
 ~למא וכ~ון לא~~ו

 דצבור~
ד~נ~ת~

 לזה ו~דומרין
 מרזדקקינ~

 דרב לק~יב דא~א ההוא כי ~~~י ~בל ~םילדרב קרו~ וברוריה דמ~וכ~ה ב~ילי ~ה
 וכר~~~

 ברבי
 לקמיה ד~~א ~ההוא דאביי וכדביתהו יו~י בר~ י~מרעאלוכר~

דר~~
 ~בדינהי לא ~ה ו~יוצא

~~~
 ו~~אל~ם ~~ייי

 ל~ני~
 ~הנו~ ~ל~ ~נ~ב~ מי

 ~~~ו

ולי~
 ~גלוי ב~~~ה ידע בודאי אי ולגר~ה כתובב ל~לומי ליה
 לא והיא ~ני נ~אר א~~ ל~לומי ליה דלי~ יוצרו ל~ניוידו~

~~
 ~צ~ביא

 ב~אר מחייב ~לים דלא וכ~ה כ~וב~ה ל~לומי א~~
 הרי ו~ונה~ות

 ~ו~
 ~נ~~~ כמ~י

 המצוה א~ לב~ל
 ~~יליה להניח ו~לא לולב לי~ול ו~לאםוכה ל~~ו~ ~ל~
 וכיוצ~

 והרי בבה
 ~י~ ~א~תב~ דב~ידה ו~~~ג ~ואי ~בו~תזו

 ~~רים של ~~ו~ן
 המצוה ~לל~בור

 ~ל~
 המצוה את ל~בור לידי דק~~י כיוה

 ב~ידנא ב~~~יה הוה ודאי ואי י ~וא לידי ה~בו~ה ב~ההרי

דא~~ב~
 וכמה ל~לו~י ליה דלית

 דל~
 כםות ב~אר ~חייב מר~לם

 ו~~~~~כו~ונה
 מ~תב~

 זו הרי דמחייב ~~י ~ביד דלא
 לאוכלה ו~רי ארב~ים מ~לקות זדונה ~ל ~חיי~יה מ~יקרה~וא ~~ו~~

 וא~צ ב~ונתה ולמיקם ולכםויהולא~קוייה
 ~י אבל חכםי ה~ר~

לא
 מילי~ הוי~

 ~יה כםבור ~לא ~בו~תו ב~ידן בד~~יה ~ילין
 ב~בו~~ו ~~מודשיכול

 ולב~ו~
 דח~ב או יכול~ ~לא ליה אגלאי

ד~ית



~ ~ ~ ~
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י~
 ~יעור ליהד~י~

 ו~דח~~ כ~וב~~
 או א~~חי לא ב~ריליה

~יכיל ד~~~
 כ~וב~ה ולמ~וי לג~~~

 עלי~
 בהלואה

 ולב~ו~ ו~ו~
 דינא מן ליה דלי~ליה אגלאי

 למעב~
 א~רינא ~נ~א או ה~ין

 לאובאלו כיוצ~
 שבוע~

 ה~א ~וא
 עליה ול~~

 דמיא~גגות ל~בוע~ אל~ מלקו~
 ומ~~

 בהדיא
 תנ~

 לאדם ~ו~חין ב~~ ~ה ~נ~ים
~~~וב~

 כ~וב~ה והי~ה הנאה ~~~ו ~~דר בא~ד ומעשה א~~ו
 הכא נדר בתם ~יל~א דאמ~י~ון מאי ולענין וכו~י ~וזי~~

 ~~בועו~ נמי תנההא שבוע~
 כה

 ב~
 דא~מור מאי ~דומיאואע~ג וכו~~ ~ו~רו~ ש~גגו~ שנדרי כ~ם
 ~ב~

 וזה אוכל ושלא שאוכל בי~וי לעניה ~כמים ה~ירוה~~נ א~לתי ו~לא ש~כל~י מה לענין
 שנ~ב~

 ~מה דמן ואע~~ג ~כם~ ש~ל~צרי~
 ~ורו~

 ל~ו ~ליקו
 דבר דלאו שאני מ~חא הא בכילש~ועה התר~

 ר~ו~
 שבוע~ו~י~~י מרצי ולא ~וא

 ול~
 ה~רהי רבנן מנעיה

 יהודאי רב מר קמאי מה~~י~~
 רי~ ~ו~

 ז~~ל ~תיב~א
 של~ ~י~ו~י~

 ור~ כ~ב סעודה במקום
 יוחנ~

 ~ו
 אי~

 קא ~~סחים כש~ואלי סעודה ~מקוםאלא קידוש
~~ 

 ואמ~
 אמור

 י כ~~ואל ~ ~~ו~אדעבדינן רבנ~

~~~
 א~~~גוא~ר י עליה מברכיה מאי מבשל כד ארו~א ~מיה מה שאילו
~  

 ~קא~רי~ תיוב~א וש~ואל לרב מ~בינן~
 ~ברכו~

 ל~ א~~~ור~נ~ל~
את ~כוסס וה~ניא ~~ונות ~יני בורא ~לי~ מברכינן

 מ~ר~ ~~
 ו~א וכו~ עליה

 הויא ו~א כר~ה ל~ מ~וקי~
 ~~ם ו~אמרינן הדרינן ~דקא ד~~~ואלתיובתא

~ 
 ריה~א ה~י

ן
 דח~~

 ביה ~
 דמ~ז~

 דרב מ~ונות מיני בורא עלה מ~רכינה
 בו שיש כל ~ווייהו ~א~רימואל

 ה~~ניה מ~ש~
 מבר~

 עליה
 ~~~נות ~יניבו~א

 ~ה~כ~ ~ל~
 חמ~ת דעל ושמואל כרב

 ררזונו~ מיני בורא ד~רכינההוא המיני~
 אבל

 לאי אארו~~
~~

 שאלו
 ~מי~ ~

 לבי למיעל או מרלצלויוי מהו נדה
 וא~~~נ~~אי

 דמריי ש~יר

דצלי
 צ~

 ל ~ב~י
 ד~י לאיה ~~ ה

~~ ~ ~  
 ~ר

 ר~הי באהבבנ~~ר

~~
 רבא דאמר הא ~מיה מה שא~לו

 ברא~
 דהיה מ~נה

 יג ~ברכותקורא
 ב~

 ואמר כר~~מ הלכה ~~~ש לענין
 כוו~~ הל~

~~~
 מן שאילו

 קמי~
 כרב במ~הו שב~ורה איס~ריה כל

 עג ~ע~ז ורשב~לי יוחנן כר~ ~עם בנותה אוו~ררואל

 ב~

 ואמר

מ~אצ~רי~



~ ~
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 ל~ ~~סחים למימר לוןמד~צ~ריך
 א~

 בין בזמנו חמץ רבא אמר
 שארא בא כרב דבלכתא ניבו בבא כרב במינו שלא בין~מינו
 ~עםי בנותן ל~יש ~יש יוחנןכר~

~~~
 בבשר ~ם לבשלו מבו ש~ר~ו כחל ק~ה מן שאילו

 דמיי שפיר לחו~יה ~ל אסור ו~מר~~רב

~~~
 שאילו

~ 
 ~חולין דאמרי~ קמיה

~~ 
 ב~

 אמצ~יים מים
 באיזב לת~שיל תבשיל ביה אלא שנו לא נחמה רב ואמררשות
 בין ואמרתבשילי

 תב~י~
 גבינבי ל~ב~יל ב~ר

~~~
 בלין קמיה מן שאילו

~~~ 
 ~ילוויבו מברכינן מאי מז~י

 ~כלאים בתוספתא תניואמר
 פ~ג~

 כל
 שמוצי~

 מ~י~רו ~לין
 ובלין ~ליב~בפה~~י ~רוכי מינב נפ~א הוא~~ב

 מזו~
 מב~כינן

~ילווייבו
 בור~

 ד~מי רב מר מסגי קא דהוב ואמר האדמב ~רי
 בריב מארי רבומר

~~~ 
 ביזמי ~ץ ביגי לאבוב ררארי רב ואמר

 היזמ~נא ~~מא מאי~שב
 י הודרנא מבדר ומפקא לגמרי יבש~

 ~~י~ראי ומלבלבא ב~ילנא כמשאוהגנתא

~~~
 במרלוב קמיב מן שאילו

 א~
 למדינת ל~~ת ובקש תברו

 ~נו ב~י~ לא ו~דיין~ים
 לפרו~

 י לא ואמר י ל~ב~ו לו יש לו
יש

 ל~
 לאי ואמר ~~בי לי תן לומר

~~~
 משומדים ~רובים לו שיש ישראל ק~יב מן ש~ילו

 מרתב~יי ~א ואמר להברותןמבו
 ~ש~י ולא לבברותו מהו מ~רב אבל קמיה מן שאילו~~~~

~~~
 ב~ורא קמיה מן ~אילו

 בתור~
 חדש בראש

 י חנוכה ב~ל ואמר חנוכה ~של או מפ~יר חדש ר~ש בשלו~בת חנוכ~

~~~
 לאנשי ש~דש מי ~מיב מן שאילו

 בית~
 א~ל ובא

 י יקדש לא ואמר וי~דשי ~י~זור מהו ל~דש יוד~יה שאיהאנשים

~~~
 ואמר ביתב גויים משב~ה ר~ב ~מיב מן שאילו

 ~ו ~יבמות ה~מרי~ ~מ~יב ואמרואיןי
 א~

 לאו רבא אמר בדר
 להו אית מגיירי כי חת~ת להו לית בגיותן ד~מרי הואמלתא
 וכו~חתנות

 ואמר ~בב ביכי ~בוש~
~~~ 

 שנכנסו לאחר מיל~ בני
ישראל

 לאר~
 לא ו~דיין נ~גיירה ~דיבוש~ מרגלים משנכנסו רחב

נכנסו
 ישר~

 לארץי

~~~
 מה~כת כשהיא בס~נה יושב ביב ~מיב מן שאילו

 מהו י ול~לאתו דלי לשלשל מ~ובשבת
 ל~שלי~

 ו~צמות כוסות שיורי
 ~פחים ארב~ב על ~רב~ה בו שיש דלי י~~~ ואמר י ליםו~ליפים

ומשלי~
 וממלאי לתו~ו

~~~
 ל~ל~ל ב~ויים מן ר~ות לשכור מהו קמיה מן שאילו

 לא ואמר בס~נב~כל
 צ~~
תוב י



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~י~~
~~~

 שנ~נסה ~פינה שמ~ק
 ~נ~

 והיתה
 בתו~

 ~תחום
 מותרי ואמר בשבתי הימנה לירד מהו יוםמבעוד

~~~
 שבאת ספינה ~מ~ק

 מחו~
 לעלות מהו לתחום

 מותרי ואמ~ י בשבתהעיר בני ל~
~~~

 שמ~~~

 רב דאמר ~א
 ~ונ~

 ~כתובות
 ~~ י~

 על לה~~י~ו מהו ו~~ה שו~ה עבד ~~ד דעת ~ל אותומ~ביליה ק~ה
 ~גרי ~אמר ב~~ד~עת

~~~
 ואמר מ~ו ~ולד את ושחרר שפחה שנשא נתיה שמיק

 וכר~כ~מזר
 ~ר~~

 שמ~~~~~ א~ ס~ ~קידושיה ד~שרי
 שפרשוהו בגד

 ונג~
 כמה מותרואמר ב~נאהי ~הו מת של בגופו

 דל~
 אזמניה

 מתםרי ל~
 ש~~~~~~

 מתבעיי לא ואמר שמצויינת במגילה לקרות מהו

~~~
 גויי~ בישו~י משום בהה יש שלי~י אהיני שמ~ק

 ואמר
 הע~י פרי בורא וא~ר עלייהוי מברכינה ~אילאי

~~~
 או כרת באי~ור איתה מי ~בלה שלא נדה ~מ~~ק

 איתהי ו~~רלאי
 ~ביל~ שמ~~~~~

 מה לנ~ה
 קל ואמר ~ניהי התור~

 ~~~היוחומר

 שמ~~~~~~
 ~י אב שאיה במ~ום שמלו ב~ד

 יבר~
 להכניסו

 מברכיהי הכל ואמרבבריתוי
~~~

 אחת העבדים את ~מל שמ~ק
 מבר~

 ו~מר שת~םי או
ה~ל

 ~~ר~
 להכניסוי במ~ום~לה העב~ים ~ת ~מול מברכיה וקוניו המילהי על א~ב~ו

~~~
 שמ~~ק

 מח~
 שנמצאת

 תחוב~
 חושש~י ואמר לאי ~ולה חוששיה ל~נים וראשה

 שמ~~~~~
 שלא וס~~ו ב~שהו ש~~ב ~ופר

 ~ת מ~כב אםואמר מא~ במי~
 פ~~ התקיע~

 וכי
 ב~ ~ ~רי~ ~אמ~י~

 התקיעה מעכב~את אי~אם
 כש~

 ~~י א~ל ב~ש~ו
 ר~ודנש~~ר ~אע~ג~

 דעבדי~ פסו~
 ליש~ כתריה

 והוא כשרבמינו לחומראי נתן דר~
 ~סול במינו שלא רובוי שנשתי~

 ואע~~
 דאשתייר

רובוי
 מ~ו~ שמ~~~~~~

 ואמר ל~~~ע מתביישים אדם שבני
 מד ~שבועות כגוה לא או בדיה לו יש ש~גדו על השבועהה~~ו

א~
 ~בעיה שבתורה ~נשבע~ה כל

 ול~
 לא אנא ואמר משלמיה

 למימר ליה לית ואמר ו~~~לי אח אשתבע ופ~~אמשתבענא

כ~
 ~משלם או ו~פקע דמ~תבע אי

 בל~
 שבועהי

תוב
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 ש~~~~~
 ה~~ב

 במ~
 לו וברור מים וה~~יה וע~ד

 צריך נגעשלא
 נ~~

 לאי ~ו ידים
 שמ~~~~~

 דהדן ~ירו~א
 ~םו~~

 וירד ש~רים ~לה מי
 מימשהי

 א~~
 ל~ם ~חו ד~תיב אהרן בח~ניו רוח

 ~רל~
 ח~ני~םי

 אליהו כשמלה מים צרר~רי
 ~ה~

 הקים מי באדר~ו~ המים את
 מה העם ~~מר ב~עה ד~ני ואמר משי~י ארץ א~~יכל

 שאול הגם ~יש לבןהיה ז~
 ומי ויאמר ~~ם אי~ ויען בנבי~י~

 תורה לדברי אב יש וכי ~הם ~~ר אביהם ומי מאיאביהםי
 נאמר ~ברוהלא

 מר~
 תורה א~~רא תדע ~י ~נו שם ומה שמו

אהרן לשמיםי דעלה משה נ~~ש ~~ה חזו קאמר הכי ירוש~ילאו
 ד~ס~

 ~ש~ מיםי דצ~ר אליהו רו~י
 ארץי א~~י כל ~ם

 ~ה כוותהון למעבד ויכלין ~וותהון נ~י~ין דהוו בני להו הוומי
 ~השמ~ו

 ש~
 תדע מה~ין ת~~י כי בנו

 ד~ור~
 ~ה~יןוכ~יב ירושהי ל~ו

 ~ני~
 ~חלת ו~ון בית

 ~~ו~
 מ~~לת ~~ה ו~ה~

בתו~~
 ~ר~י ~אמר

~~
 מכו~י ~י~עום ~הו המזוה בר~ת ~מ~רך ~~ק

 ~ב~ל ליה נ~ב הבית לבעל למתן ~יה ניחא איואמר
 ה~~

 בלא
~~עם

~~ 
 מברך

 ~ר~
 ה~ן ~רי

 אל~
 כוליהי ל~~ייה

 שמ~~~~~~
 רבנן ~~ליגי הי~א כל מרתיבתא ריש ~מרר

במל~
 ~מר ו~~רגם

 ק~
 כחד

 הל~ת~ מנ~~
 כוותיהי

 שמ~~~~~
 דא ~ר~יתרי ~ירו~ ~חי~ צינים ו~מר פחיםי צינים מהו
 וה~נ~

 ~וב
 אמ~

 אמר תוב ו~מדנא רחמנא

רח~נ~
 ~י מ~נית~ה

 ~~ ה~
 בר ב~א

~~~ 
 נח ~חולין

 ב~
 בגר~א

 ש~ר~~~~~קאמרינןי~
 ~תנה ~א

 ~ר~~
 כג

 ב~
 שעשו הדם ומה אר~ש

 כדאיתאי וכו~ הימנה ~זתה אדםשל
 שמ~~~~~

 ~ו
 נ~ של~

 קא דהוה ואמר ליו~~י לו
 ולא ~~ש ~~ינו ~~קבקרי

 ~ס~
 ~י~י

~~~~~ 
 ~ו

 ~~~~ ~אב~
 כעורכי עצ~ך תעש אל

 ~נא וא~ר~דייניהי
~~ 

 וא~ר דין בעל ו~~י ~~~~י~ כען ~~ך

 ל~ ~ינ~ ~~ ~~~~~~י~
 מיניהי ~~רש~~ מ~ב~י

 שמ~~~~~
 ~אבות ~רהו

 ~~~ג~
 ואמר לתורה ~ייג מ~שרות

 מיר~י רבנה ות~ינו ויצה~ך ותירו~ך דגנך מעשר אמרדרח~נא

~~~
 ~מ~~~~ו

 ~שם~
 הדין ואמר ~ר~~ות ~יי~ נדרים

גמ~ר~
 ~~ית

 ~י~א~ בנדרי~
 דח~י~ו דהאי

 קונ~ רב~
 דילמח

 לה~ ~מר ~ילמא ~אי מאי הכי אמר ~י ~~ נדר למימר~~י

ול~



~ ~ ~ ~ ~ י~ ~~~י~~
 ביה כדא~ור ז~נו בלא שם ה~דבר וכל נדרי ~~רולא

 ל~רישותי סייג רבנהתקנו הלכ~
~~

 י~ ~~וטה רב ~~ר יהודה רב דא~ר ש~י~ק~א
 א~

 כ~יב והא שנה כ~~ב לי זכור רבש~~ע הקב~~ה ל~ני ש~שוןאמר
וה~

 עולם ובסדר ~שטי ולא שנה עשרים ישראל את ש~ט
 תנאי עשרי~נ~י

~~~
 הא ז~לי האיי ~רבינו ז~ל ברכיה בר נחשון רב

 ז~ ~גטיןדגרסינן

~ 
 ~~גילה ירו~ל~י ובתל~ודוכו~ ד~סור לן ~נא ז~רא עוקבא ל~ר ליה ש~חו

 ~~~ג~
 נ~י הונא ור~ גילי אל כע~ים ~ש~ח ~ל י~~ל דכתבגלותא ריש עו~בא ד~ר ~~עשה ו~שטו ~סוקא ~ן ~יליה תריןלכתוב ~הו להו דאבעיא ~צינו

ש~~
 הושעיה לר~ כתב

 ראשי~~
~סוקים וכתבו שר~טו לא ולמרה שרטטו שלא מר~ני שהן כמרוה~סוקים ל~~כתבי ישראל ~ארץ ~לו כי נא~ר אם נס~ו~י ~הן~יזה על אחרי~~י ~אד ותשגה ~צער

 אל~
 ראינו ו~ד ה~כוםי

 די~
 ~~קד שאינו ~י וישה~סו~ים על ~נקד ז~~ל הג~ונים ~ן

 וה~נ~~
 אנו וה~יב אדונינוי ~נוי~רש כשרטוטי שהנ~וד ~דע ~נין

 ע~

 ו~אי ~~כין ש~ו תל~וד
ד~סי~

 ל~אי חיישינה ~א הכא
 דאית~

ד~סת~א ~לתא לגלו~ וד~י התםי
 הכ~

 ~~רשא דלא או
 ~כ~

 נ~י ~כחשא ולא
 ~~ום דלאו ~רלתא ~חזיא ואחדוואקד~ו ~סו~י התם דשנו מראי ולענין ד~ר~אי ~לתא נמ~י איעליהי ~~כי~

 שר~ו~
יכתבו ~~א ~שום אלא

 ~סו~
 ~צינו ו~רי י גויים בידי מר~ולח ו~יה ~ור~ו

 ש~~
 בלא כת~ו~~ם

 שרט~
 ~ב דא~ר שהה ~~ות ~סו~ים

~גטין ~וס~
 ב~

 אב~ר ~ר~ לה לי~א ~אן
 ~ס~כ~

 הא ועוד הוא

 הו~
 נינהו ומראי וכו~ ~כאה ~שם העולים אדם בני יהודה לרבדשלח
 חנה בר בר ורבהזעירי

~~~ 
 ר~ ואמרר שרטו~י בלא ליה ו~~ב

יצח~
 ~נים

 כותבי~
ד~א כל אטו ~יי ליה א~ר כו~י~י איה שלשה

 ~ר~ ליה ש~י~
 יצח~

 לחיי ~סברא~תליא ~ל~א בשל~א הוא רבא גברא לאו
 אל~

 ~וא ג~רא הא
 וג~~

~נן לי~~ ש~י~ לא
 ק~

 ח~ינן
 ג~~י~

 ו~כיה עבדינן ~א והכין ~נקדיןאו ו~שר~טיה ~הה כ~~ ~ו~י וכתבי ודיאס~י ~~וטיאתרוותא לכל ~כת~י ~~ו~~י דרבנה יו~י ~ה זיל
~ 

 דור אחר דור ש~ענא
 שהנ~וד בהדיא ש~עתא וד~י ~~וב כשרטוט ד~נ~דיה נ~ודדהאי

כשר~ו~
 חזי לא

 ל~
 ~יהא ~לא

 ע~~
עבדיהי הכיה ור~וותא דבר

לרב



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~

 ~~וביה צריכה אחרוני~ ~י~ וששאלתם ~~~~~~יי~~~
 ואח~כ יד~ם לי~ולכלן

 מבר~
 במזו~ן י~יו שי~ול או המזון ברכת

לב~כה
 ולאח~

 ה~ורחי מפני בביתו וא~ א~ כל י~ול שיעמ~ו
 שמנהגל~~נו כ~

 ל~~
 כלן י~הם ולי~ול שלחן

 ולבר~
 אמרינה דקא

 מרו~ברכות

 א~~ ב~
 רבנה דאתוה א~~~ג ששת לרב גלותא ריש

 ר~ אמר עלה וקאמררינן וכו~ ~פי פקעין פרסאי סעו~הבצרכי
 הוא באחרונה תחילה י~יו הנו~ל כל רב אמר א~י ברחייא
 לי~ול להון מתבעי כלהון אלמא תחילה ומ~קאמר לברכהמרזומן
 א~ מי~וידיהן

 ניח~
 להון

 לבר~
 ~רשות י~יהם לי~ול ואח~כ

 ~בר אכלו שלא בזמן ואימתיבידן
 מזו~~

 מזוהם דבר אכלו אבל
 נג ~שם לןקיי~א

 ב~
 ~סולות מזוהמות י~ים

 לבר~~
 ~ן ומה

 שפסול מזו~מין~ברים
 ~~ לבר~ אד~

 כל חכמים א~רו שי~ול
 ב~מרה וכל פוסלי אינו ל~רבן ה~זבח ע~~ג ~~בש~יה

 המרזבח לגבי קרביןשאין ~עו~
 וחי~

 עד פסולין כלן ודגים
 פסולין וכשהן יי~ו שי~~

 לבר~
 כשמברכין אלא פסולין אין

 ע~
 כום

 ~של
 ברכ~

 ~ל מברכין אין אם אבל
 כו~

 פו~ליןי אין
 לברכה שמזו~ן ~ותו אלא ~סול אינו נמי היין עלכשמברכין וא~

בל~ד
 שצרי~

 רב אמר יהודה רב ~אמר והוא כוס בי~ו ל~ול

 במתני~~~שם~
 והא וכו~ ק~ושים ו~ייתם ו~תקדשתם תנא

 ~ב ~שם רב אמר אשי בר חייא רב~אמר
 א~

 בן תכיפות שלש

תכ~
 י~ים לנ~ילת

 בר~~
 אלמא

 נ~י~ תחיל~
 ואחר ידים

 כלןברכה כ~
 למ~ר~

 ועי~ר
 כשמבר~

 מ~~~ ~~וס~ על
 קאמרינן דלא

 מפני י~ים ~לא מזוהםא~ם
 שצרי~

 בידוי כוס לי~ול

~~~~~ 
 כשגומרין וששאלתם

 סעוד~
 בשלחן את מסלקין

ואח~כ
 מבר~י~

 דבר לפני~םי ושלחן מברכין או ~מזון ברכת
 ז~

אי~
 אלא חכמים מ~ברי בירור לו

 כ~
 מסל~ין בחול שלנו מנהג

 השלחןא~
 ונו~לי~

 על מברכין בשבת י מברכין ואח~כ לידים
 ~ח~כ~שלחן

 מ~~קי~

 נמי בה ויש לחול שבת בין ל~נות כ~י
 המאריך כלמרשום

 ע~
 י שלחנו

~~~
 על ששאלתם ~~ייי

 האור ברכת ~אורי ברכ~
 ראשונים ונ~גו ניכריןי ש~ה ~ברים שני ביה ~מכיר מי כל עלהיא חוב~

הבי~



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 י~ים ~~ר~ו~ילה~י~

 ע~
 בכל מרצויות שהן ~פני ביניהם שיכיר

~ ~~~ ~~~ ו~~~  י~~ 
 הלכ~

 אין

~~~~~~~ 
 שיש ש~ומרים מהזקניםושמרענו

 בשר~ו~
 ~ימן בי~ פסת

 ~ועו~בוי להתבר~
 מנבגנו

לעולם ורבות פרות שהן מפני ואומרים בצפרנים לבבי~
 הלכ~

 זו ברכה חובת י~י לצאת שרוצה מרי
 צרי~

 י~חי מרוציא ל~ור הנאותצבור ש~יח וגם ~ברכה ב שיתחי כ~י הר~~ונים שנהגו כמו הנראור שיאות

 ער~~~~~~~~
 וה~לי~ו מעונן שהיה שבת

 ~מותר לה~לי~ה מותר הנרות כבו אם חמה זרחהואח~כ שבת של נ~
בהן להוסי~

 ע~
 ל~ותן א~~צ כבו לא ואם החמה שקיעת

 ולה~~י~~
שהנרות

 א~
 אחרתמנאכה לעשות מותר וכה מתיריה ואין השבת את או~רין
 ע~

 י החמה ש~יעת

~  ~ער~י כיון ובאי~ורח משום אלא ברכות שבעב תקנו שלא כהלכתן י~ח מתפלליןשבם אומרים יש העתי ו~ח~תן חמה ~מ~ומי עם ש~י ביום~מנחה תפילת שאמרו צבור על ששאלתם האייי ורב ~~י~~~
 הו~

 י~ח בשבת שמשלים לן אכפת לא
~ר~

 שפירשו ויש אחרונותי ו~לש תפילה ושומרע ר~שונות שלשאומר אומרים ויש ופוסקי ראשונות שלש אומר ~אומרים ויש חולי
 כמראןיהלכה יתג~ל ואומר השמש בא כי בה שמרגיש ברכה ב~ותהשפו~~יה

~ ~
 שבתחיל מר~מע השמש בא כי בה שמרגיש ברכהבאיזו פוסק שאמררתם ו~מה חמה ~מ~ומי עם ש~מר~תם

 ~~ הש~ ב~ל~ וע~יי~
 כי זה הוא יפה

 מ~
 בשמש

 עונ~ ע~
 אע~~פ השמרש בא לא וע~ייןחמה ~מר~ומי שיש בשעה ש~~צ שמתחיל~ וב~מן י~חי לומר רוח ישע~בית ק~~ש

 שב~
 כ~אתרמי ~רבנןמנהגא והכיה משליםי השמש

 ~וח~
 פניהם על ~ופלים אין אבל העת

 איואם ~ה עושין לעשות א~שר אם בו~אי כי אומרים ואנואחריהי
 אפש~~וח~~

 ~וב יום או שבת
 ~וח~ ל~ אי~

 להב~נו שאפי~ בעת ~וחק ואם ~ביננויומתפלל מזה ג~ול

 אי~

 שהות בו
 שבת ~הכנ~ת זהכל וחות~י ~ם ו~~ושת וגבורות אבות ולומר כן לעשות לו ישב~אי

 גו~ר אלא באי ל~ולי צריכינן לא החול בי~יאבל מזו זו משונות תפילות שתי ~איכא ויי~
 ~ול~

 אפי~
בליל~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 אפילו ויתפלל ק~~ש יקרא להת~לל יכול שאין ~ולהבלילהי
 ומשמשיו ~וא החולי עליו ~~ד ואםמיושב

 ~~ור~
 לה דגמ~י~

מסוכה
 ~~כ~

 כו
 א~

 מצ~ער ~~וריןי ~שמשיו דחולב
 הו~

~~טור~
 חייביהי ומשמשיו

 כנסיות בבתי ולהבדיל ל~דש שיש דעו ~~~~~~יי~~~
 מבדיליןי דודאי בבדלה מ~עי ולא שםי אוכליה אורחים שאיהאע~פ

דכיו~
 י חובת~ ידי כלן הצבור כל יצ~ו צבור שליח ליב דא~יל

 ואם בידו הרשות בביתו ולהבדיל לחזורוהר~ב
 ל~

 שאין או רצה
 ב~ב~ת י~ח יצא ייהלו

 אלא צבורי של~
 א~

 דבלכב ק~דוש
 י~ישו ~פ~כ ס~ודה ב~קום אלא קידוש דאין ~אר~וחת

 ע~
היי~

 שהמ~עמת מפני ~~ם ררב הכנסתי בבית
 קידו~ ש~

 שבת
 ש~ועם וזב לוי היארפ~ב

 כ~
 ל~עום הוא שחובב לא הצבור

א~
 שחובה

 לשמו~
 קידוש

 וא~~צ י~ח ינא קידוש ששמע ו~יוה בל~~
 מג ~ברכות דקא~י~ ר~ואב משום ל~עום נותנין אבלל~עום

 יין ליה דלית הצבור מן דאיכא זמנין הלכך וכו~ גסבפ~יעה ב~
 הכנסת בבית ~יין על לקדש לרבנן ת~נו ר~א עלומקדש
 רפוא~ימשום

כ~

 ~י~~

 ש~לתם ~~~~

~  

 ~~~י~~~חים
 ק~

~~ 
 לא דהכא ו~קידושא שרגא ~ת~קרא~ ל~ש~יזייכו~עיי~ו
 וקשינפקיתו

 הדי~ ל~
 מ~ או שבתות בלילי יין לו שאיה מי ~מא

 ~עמא אית או בשבת מתענב ~צא ~עום לו א~ור~ ~ושכבה
 בסעודה אלא בנר תלוי זה דבר ~~ין ראי~ כךא~רינא~

 ~שם~~א~רי~
 במקום אלא ~דוש אין סבר הונא רב

~בור ~וד~
 אח~ ~

 ל~כול ד~ו נתי~בה ו~א בנר כבתב ש~~ש
~~תו

~  ב~~ 
 ל~ית ~גדיו לו ופנו

 חופ~
 ו~דש ו~ר בנו

~ל~
 של~ ~מ~ו~

 ל~צמו חשב
~  

 חזר ~~א הראשוה ה~דוש
 ל~~ו שנייה ~דו~ידש

 שהו~
 ~ובר

 שאי~
 במ~ום ~לא קדוש

 אח~ בחשך לאכול דעתו נ~י~בה ואילו~ו~י
 הנר שכבתב

 ל~~וע ד~ו נתישבה ~לא ו~עבור לוי ~ולה וב~ידוש היבמוחר
~~ו

 ש~
 ~בני אומר ביה~ רב~~ וכן ס~ודבי במקום וקידש ~זר

 אכלו ~ם ש~קדש א~~יתו
 כא~

 בשיעור
 מ~

 ש~קר~~
 לכם י~להלמ~ן ס~ו~~

 ה~ידו~
 כי

 ת~~לו ~~ ו~ם ביאי ס~ו~~ ב~~~
כ~ום



~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~
 סעו~~כם ל~בוע דע~כם ~~ישב ולא ~נר ~כבב שמאכלום
 לכם עלב ולאבחשך

 ש~בה או נר לו שאין מי ל~יכך זהי ~ידו~
 ~ו ועו~ב בוא ומו~ר ל~~ום אסור ~ינונרו

 ב~י~ו~
 דע~ו אם

 לסעודמיוש~~
 בחש~

דעחו איה ואם לאורהי שסועד לבנב שיש או
 מיושב~

 סעודב ש~ובע עד לו עולב ~ידוש איה ~אכול עליו
 ביוםי קידוש ~ו ועולבו~קדש

~~
 לשום או ב~תייה שמשי דבי ב~ידו~א ושכ~ב~ם ~~י

 בלילי בקידוש כוס א~ שמשים מרי שמ~נו ~א העיןי גביעל
~ב~

 עיניו גבי על
 אל~

 ודאיי בשתייה

~~~
 שכתוב וש~~~ם ~~ו~~י

 כסא ליה מיי~ו אחרינא ליה ו~תו~~ים ולא ואש~לי קדש בבלכו~
 ומבר~ אחרי~

 עליה
 ולא וש~יבפב~~ג

 צרי~
 אהדורי

 קדוש~
 קדישו סעו~ה במרקום ~י דמיבי~י םגיאי לא וזמניה בבכי סגיא דזמנין לה םבירא בכי וכו~י~עם א~ המר~דש מר דאמר

 ושקל~
בוא ו~דייה לכסא אחרינא

 צריך דוכ~א ההוא מרן ~ם או קדיש סעודה במקום שלאואי ודיוי בפ~ה אחר כוס על מרברך בהם סגיא במקומו יוש~
 י ו~קדושימהדר

~~~
 ל~ל מרח~יא דמ~א ר~מ ששנא בר עמרם ~~~~י

 אחינו ושאר ו~למידי~ןר~נן
 בדדים ישראל בי~

 בר~לונא במדינ~
 שלומם לפנינוי ו~הובים ונכבדיםי~רים

 ירב~
 בני ומה גדולבי סנבדרי במ~ום שהם הסמוכים חכמריםומכל כליי רישי ומה דבבא דיינא צררח רב וממר ממני שלום~~לו ויג~לי ~עד

 ו~יח ו~נאים ח~מים ומשאר ~טנהי סנהדרי במ~ום שהם~יומי
 ~~מיד כלהישבישיבה

 בשלומכ~
 ומב~שים שואלים אנו

 ואלו~ים אב~~ד ~פנינו כשיושבים ל~נינו או~ם וקראו צוינולפנינו שש~ל~ם בשאלות הרביםי ברחמיו המ~ום עליכם שירחםעליכם רחמרי~
 שכ~וב מה על ועמדנו ב~ם ו~~בוננו ~למידיםי וכלוחכמים
בבם

 וכ~
 של כוס ש~אל~ם ה~מיםי ~ה ~ר~ונו

 מן דמקדש ביכא מילי בני ~עון וא~~~ל י לא או ל~חריוברכב טעוה קידו~
 ו~~דש ~~ורא מיי~י אי א~ל ~~ורא דליתיקמי

 א~~ור~
 ל

 ~עון פ~ורא מי~י לא בין ~~ורא מיי~י ~ין דילמא~עוןי

בר~~



 ~ל ל~~וי~רכה
 ביר~ של~ ז~~

 חייב ~מזון ברכת
 לבר~

 ~ר~ה

~ח~ונ~
 ט~מא מ~י וכו~ ~ג~ן ~ל ש~יא

 דל~
 ליה חשיב ~א

~ו~
 ב~~י ~י~וש

~~ 
 ~אין

 ל~חרי~~ ב~כ~ טעו~י~
 דקא~רינה

~ברכ~
 מד

~ 
 ~טעון כל מי~י

 ב~~
 ל~ניו ברכה ט~וה לאחריו

 ~~ו~~~
 ט~ון ואין ל~ניו

 ~ותבינן דקא הלכה היא וזו י ~חר~
 למ~וטי אבדימי בר יצחק לרב ~שלמא וקאמרינן מינהתיובתא
 לר~ בר~הי ט~ון ~איה~רקא

 יצח~
 ט~ונין דאין מאי ~מ~ו~י

 מצותי למ~~י מאי למ~וטי ~~א לרב אלא ל~חריהןברכה

ו~ק~י~
 לשמור אקב~ו מבר~ין ת~ילי מםלקין דכד ~~רבא ~בני

 ברכ~ ט~וניה דאין רוחני למ~וטי מ~י למ~ו~י~~יו
 לאחריהה

ואילו
 כו~

 לאחריוי ברכה ט~ון א~מא כלל ~דכרי לא קי~ש של
 ליה דלית היכא מיליוהני

 לכו~ חמר~
 אי ~בל המזון ברכת של

 ליה~ית
 כו~

 אית דהא ד~תיה מ~ח לא ד~דיין כיון ברכה של
ליה

 כו~
 של

 ברכ~
 אחר לברוכי צריך לא

 כו~
 ואי ~קידושי של

 מבר~ למ~ כה א~~~
 ברכה של ~~כום

 ב~ה~~
 דא~סקא מ~ום

 ההוא מן לבד ליה הוה דלא נמי והיכא ~מ~וןיבב~כת
 כו~

 של
 א~רי אי~~דוש

 ~~רי~
 ולא המזון בב~כת ליה נפיק בהמ~ז

 וכ~
 ~תורא מקמי קידש שנא ולא בהמ~~ז בתר הג~ן ~ל ~רוכימ~~~
 תימא וכי ~~ראי ~ל ~~ש שנאלא

 ד~ו~
 של

 קידו~
 נ~יש לא

וכיוה
~~ 

 לא טובא ~י
 צרי~

 ~ל לברוכי
~~~ 

 חכ~ים נתנו כ~ר
 לא ~ב~כות יו~נה כר~ אכילה בשתיהי ובין באכילה ביןשי~ור

 מלוח זיתשאכל ב~
 וביר~

 ת~ילה ~ליו
 וסו~

 הוא דזה ובמ~~נא
 בברכה נתחייב כבר רבי~ית כדי ששתה כיון שתייה~גוריי

ר~שו~~
 ~י ואחרונהי

 ב~
 מיום ~גמרינן אומא

 הכ~ורי~
 דחנן

 ~~ו~ לוגמ~ מל~~~ו~
 י ~כ~ורים

 ואב~~~
 ~אמרינן

 ~ש~
 יד

 ברכ~ ~~יכ~ אינהמ~~~ת א~
 בת~ני~ וה~רוי

 ואין ~ו~ם
 בכ~

 וכ~כלו~
 ו~ידי ואידי רבי~ית ~~ ~~~י ~סי ור~ ~מי ~~

קריבין
 ~א~ר ואם ~~~ורא~ לח~

 שמ~
 קי~וש

 ול~
 רבי~~ שתה

~~
 ~ן

 ~~ ל~
 ~~חי~ ~~א~~נה ~ו~תו ~~י ~

 קז
 א~

 המקדש

 ~~~ו~~~
 לוג~יו

 י~
 א~ שכן וכל יצא לא לאו ואם

 ש~הו

ל~ו~
 ~לו

 ש~~
 ~יון וא~ת ~אח~יו ל~ך

 דכו~
 הוא ~מצוב

 כי~
 ב~~~ נ~~יי~ ~~י~ וביה ~כילה ~ין כשי~~~~ט~~

 אחרונ~י

ו~~
 זה מ~~ש

 ו~די~
 ~~ורין ו~אי ~ב~~ית ט~מו ולא ~רו זה

 אח~ונהימב~ה

~~
 ה~ ו~~אלת~ ~~י

 קו ~~~חים רבנן דאמור
 ב~

 נטל
 ~~~~ו~א י~~~ ~א~~ו

 את~~ ~ב~
 או

 ~כ~
 ואת~~ל א~ר קי~ש

בקידו~א



 ~מר ברונא רב אמר קאמרינן ~כין מאיו~ע~א שימשי ~בי שבקידוש ראינו כך י מאי ~עמא אתמר~ רבא~~ידושא
 ר~

לא ידיו נ~ל
 יקד~

 על
 ~י~

 על אלא
 מאי ה~

 ~~מא~יי~
 ~ין

 צרי~
ידים נ~~לת

 שכ~
 ~ו ~~ולין חכמים אמרו

 א~
 ~רי ל~ירות ידיו ~נו~ל

 ~וא ו~ת הרוח מגסיז~
 ד~עו~~

 י~יו דנ~ל ו~יון ידים נ~ילת
 ושם הייה מה דעתו~~ר

 דע~
 ב~ת~ על

 ל~~כ~
 י~יו נ~ל אם

 רב ~מר וכה הפת על אלא הייה עלי~~ש ל~
 א~

 א~ר ~הבה בר
 לא אכת~ ש~ואל בר יצ~ק רב להו אמררב

 נ~
 שכחתינהו דרב נפשיה

 מידילש~עתיה
 בנ~~

 י~יו
 ו~

 נ~ל
 ~י~

 ה~ת ו~ל הייה על קידוש נ~ללא בין נטל בין ~לחא
 ~~ רשו~

 ד~נין
הו~ ס~יאי~

 ~~ן ד~ב קמיה קאימנא
 עלי~ ~~י~~

 מקדש ר~תא

~רפת~
 ~~רא עליה דחביבא ו~מנין

 א~~~~ ~ד~

 דגרסי~ הא וששאלתם ~~י~~~
 ~~סתי~

 ~ה
~~ 

 חי~א רב
בר

 עילווייהו קאי והוא בסעו~ה יתבי בוו ~רב ותלמידי שלמי~
רב

 המנונ~
 נ~סוק יומא ו~דיש נגה אי חזי ליה אמרי סבא

ונבקעי~
 להו אמר לשבתא

 ל~
 ~בת צריכיתו

~~ 
 נ~~ה ~בעה

 ~מעשר קובעת ~בשבת כשם רב אמר~~תם
 אדוננוילמדנו ל~ידוש קובע~ כ~

 אנ~
 אמר

 שמוע~ ר~
 זו

 ~ירוש~ וביא~
 שמצינו

 י~ראל ארץבתלמוד
 כמע~

 ב~קומות ~ת כמו ויש לנוי נתברר ולא

אחרי~
 ש~ו~ר

 מ~י ש~וע~
 חכ~

 א~ו ו~יה
 כגון אותה מוצאי~

דאמרינן
 ~ב~~

 ~סב
 מסייע~ ב~

מלא~ו ~ז~יה דא~ר לחזקיה ליה
 ~~שה אל כשרי בקרובי~

 הרבה כי ב~ני~~
 בל~

 מניה
 שנאמרו שמועות בתלמודי~

 מ~~י~ ~תו~
 לא דשמעתא וגו~א

 בה והוו גו~א ואמריה דהדרין דזמנין א~ריתי בדוכתאנאמר
 ל~ דשבקיוזמנין

 צריכיחו ולא לה גמרינן בלחוד דו~א ההוא ומן
 דאמררו ברייתא משניות כה על ויותר אחריתיי בדוכתאלאשכוחה

 א~שר וקאמרינןלן~ מ~יין מכילתא כל~ו דלאו אמירה היכה ידעין ולא ותניא רבנןתנו
 ל~ בשת~

 ואהדר ליה אהדר
 לי~

 ב~בילתא
~חריתי

 הכ~
 שמעתא

 ד~מ~
 ~בא המנונא רב

 ~ד~
 דוכתא הוא

ולכ~
 בו שתאמר כד~ מע~ה ~וזכר

 שמו~~
 זו

 בגמראי ולמק~ע~
ו~

 בנעורינו
 כ~

 מציאות באלו שמעתא ה~יא בעבור אלינו ~גיע
 לא~ב~מ

 ב~
~כרת אלמנ~ דתנה מאי ד~דכרינן ס~רא ורב ~יסור

 ~ל~
 ואמר דיה בבית

 לי~
 א~ר ול~ו ספרא לרב אבא ר~

 ~מרעלה
 יוס~ ר~

~בל ~ומחין דין לבית צריכה אין נ~ררן ~ב ~מר
 צריכ~

 שמראין הדיו~ות ד~ה לבית
 דבר~~

 דאתמר הללו
 ~ל~

בדוכת~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 ו~דוכ~הב~וכ~ה

 ליכ~
 מרידי

 והכ~
 בלחוד

 הו~
 ~לה ד~~~מרה

 ~מ~נווכמה
 מז~~

 ה~למוד רוב שר~ינו ~ד
 כ~

 ב~ינינוי וישר הוא
 כשם ~מדנו מיהא ~~ה ~~~~ן ש~~~אוהא

 למ~~רמוקצה קוב~~ שהשב~
 ו~י~ו~ לקידושי שב~ קוב~~ כ~

 בזב~כי הדבר
ה~~

 ~~ק חשכה ס~ק שהיא
 ~ינ~

 הוד~יי א~ מ~~רין ~ין ח~כה
 ש~גי~~ מהוכל

 הז~~ ~ונה
 נקב~ הרי ~שר ולא

 כל מוקצה
השב~

 ~שב~ ו~נן כלה
 קכו

 ב~
 לא ~בל ודמ~י ~רומה מ~ניה

 ~דם ו~ן וכו~ ה~בל~~
 לקבו~ צ~~

 שה~~ק בלבבו
 אדם ואין למוקצהאו~ה קוב~~

 צרי~
 וכן ולחקורי לבדוק

 מע~
 שרו~ה

 ~ב~ נקב~~ ה~י ~שכה ס~קאדם
 ו~יה לקידוש

 צרי~
 לחקור

 ~~מרו כ~רו ה~ידוש ~~ ה~גי~ דקלים ראשי מן או הגגוחמה
 ~וקבעה כבר כי להם ש~~י~ מ~~ה ~לא~~לחן ~~ וי~ינו לקידוש שי~סיקו כדי ל~ם לבדוק המנונא לרבלו

 שב~
 והוקצה

 שמרצ~~ם ו~ה י לקידוש השלחן ~~ ומ~יאין לה~סיק נ~חייבוה~בל
 ~רץב~ל~וד

 ישרא~
 מהו יוד~ים ~נו איה זו שמועה כ~נין

 ~כםי הגדנו ב~ירושה דג~ירנא~ר~י ~ל~
 וסי~~

 ~רינה סבור ~שמ~~א
 דקב~ היכיכי

 לקידוש
 קבע~

 היא ~סוקה ~לכה כי להבדלה
 ~~~סי~י~כש~

 לקידוש
 כ~

 עמרם רב להו אמר ל~בדלהי מ~סי~ין
 לקידוש רב ~מרהכי

 להבדל~ קוב~~
 ~ינה

 ו~~ ~וב~~
 ~מרן

 ל~~וקיאלא
 קב~~

 מסלקינן דלא לא~סוקי רבנן לה ~רי~ו והכי
 חשכה שס~ק בש~ה חייבין ש~יה כלום מ~~עום ולה~סיק~~חן
 ומבדלי יומא דנ~יק ב~ר אלא מ~חילין איה בס~ודה לה~חילאבל
 ~~ינה אמרינהו~י

 ל~~םי~ קוב~~
 הני ל~~~וקי מחייב ולא

 דמ~סיק א~רינן לא נמי ול~~ייה י מ~~יק לש~ייה ~בל ל~כילהמילי
~לא

 ח~ר~
 אבל וש~רא

 ~ר~~יקי ~~ ~י~

~~~
 ש~מרו ב~ה ש~ל~ם ~~ייי

 ~שב~
 יב

~~ 
 יקרא ולא

 ו~מר הנרלאור
 רב~

 קומו~ ש~י גבוה ו~~י~
 ב~ירושי ומצאנו

 שב~ו~ בלילי ו~~~רים ~כ~ורים יום בלילי ~נשים~ר~ק~ים כנ~יו~ בב~י ב~רו~ן כ~ן ומנהגנו ~רבהי דהל~הרבינו
 וקורין

 וביה הכנם~ דבי~ רבים בין ה~רש יש ה~~~יו~ לאור~~ה~ים
 ר~ינו ו~וד ל~י ~ו ל~~~יו~ הנרו~ בין או דב~ים~ר~ים

ל~~וננו
 מו~ר ~חד ב~נין שנים כי ~שובו~ במקצ~

 ז~
 ~~נין

~
 לשב~ הצריכה ~רשה כמו הוא רו~ר

 או
 לאו~~ שצריכיה חזנו~

שב~
 ה~למי~ים שרוצים דבר כל או

 לק~ו~
 כמנהגם ב~למוד

 י~ כי לא או מו~ר אחד בענין כלןבחול
 ש~סרו מהקדמו~ם

יל~רדנו



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~
 אדם ואיה כרבה בלכתא ודאי אדוננויילמרדנו

 י~לו~
 דבכי מרותר א~ד בעניה ~קוריןו~נים עליוי

 סלק~
 דבא למי~ר וליכאאהדדי דמנ~רי דמלתא ו~עמא א~ד בענין ~ורין ~נים אמר~סיקא ומלתא ~מרעתא

 מרלת~
 ב~~נות או ב~ר~ה

 ~צור~
 לאותה

 ~מיע ולא לנא ~~י ולא ב~י למע~ד רבנה רגילי לא מריבוסלקא הכי ג~רא תלמרודי וא~י~ מרותר ל~נים א~ ~ניה כל ~לא~בת
 לאו דאמר ו~אן ~~תאי בלילי ב~רגא וגרסי נ~~א דנקי~לן

 נק~גמרר~
 כמנבגאי ~וי ~ייג אלא

י ~ ~ ~ ~ ~  ברבים בר~ות ~לה ~~ער ה~נ~ת ~ית~
וי~

 ל~תו~ וצריכיה מ~~נים בדלת א~ורי או מר~~וץ ~ער~ל ב~לוה ב~~תח את מרניח אותו וכ~נו~ליה מב~נים מרנעול לו
 אותו

 יגנבו~לא הגנבים מר~ני ~~וח כ~הוא לבני~ו יכוליה ו~ין לת~י~הב~בת
 לה~ י~ ה~~~י~

 ר~ות
 ל~תו~

 לאי או ברב~~ר ה~ער ב~ניעומדים כ~בן ~בחוץ אותו
 כ~

 ~~תוח ~מותר ראינו
 כ~בןהדלת

 מבחו~ עומדי~
 ~~וא כל כי ברב~ר ה~ער ב~ני

 אמרות מארבע ~~ות ברה~~ר ו~ל~ול כרה~~ר ה~ער מר~ני~וה
 ו~ם הואימרותר

 י~
 ארבעה ~לון

 ע~
 מר~ני א~ור אר~עה

 ~תל~תוח עליב עומדיה ~א~ם אסקו~א י~ ואם לר~ותי מר~ות~וציא ~בו~
 לחוץ ביה ל~ני~ ביה כב ~יו~ לה~ ~יביכדי ארבעה על מרארבעה ~~ות אלא תע~וה אל הדל~

 אל~
 מר~ני ה~נסת בבית ~ביה כלוםמהו~יא ~רי~ין ~תהיו

 ~~ת~ מרה~לום שתכניסו או ול~וץ ה~ת~
 המ~תח את ~נותניה עו~ים ~אתם ~~ה ול~נים

ב~לו~
 הוא י~ה ה~ער גבי ~~ל

 ~ל~
 להכני~ואבל בה ~הוא הר~ות מן יצא

 א~
 הד~ת א~ורי

 מב~ני~
 ~הוא אסקו~ה ~ם ~י~ ב~מן א~ילו אלאברה~~ר ~ה~~ח ב~מן מבעיא לא

 מק~~
 ~~ור

 הדלת נעילת ואחר דמרי כלחוץ נ~ול שבואב~מן

 אסו~
 הדלתי ~~ורי אל כלוםמ~ם להכני~

~~~
 רבנן דאמרור הא ~~ייי

 י~ ~~ב~
 א~

 ~ב מנהג לנהוג מרהווכו~ מ~ליגיה איה
 בנהרו~

~ל ונילוס ו~רת דגלת כ~ון גדולות
 ול~נ~ מצרי~

 ~ל~ה בס~ינב אדם
 ~בים ל~יהנהר לס~ינת הים ~~י~ת דומב אינה או מהלכת כ~ביא ב~בתבה ולי~ב ל~בת קודם ימי~

כל מרמנה לצאת יכול ואינו ביב~ה מה ~תר~ק~
 ~מ~

 ליב~ה בקרוב מתבלכת ובנהר ~י~צה
 וכ~

 זמן
~וצא ~מרב~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ א~יו~  
 נוה~ין היו וכ~יה מצרים ובני אחרינאי ~~~מא

 ב~וס חמור~י~ור
 של~~

 הס~י~ות מן לצאת מרמהרין והיו

~ שב~~~ר~  
 מ~צ~ ועדיין להם שה~ירו ~י אצלם ~בא

~~גי~
 ~ו

 מאבו~נו ~מע~ו לא אנו ~שותי רא~ ביא~ ~~י~

ו~~
 ישיבו~ ~~ כחכמי

 ליש~ שהתיר מי מרעולם
 בנהרות בס~ינת

~~
 ~הי בדבר נוהגין הה ואי~ור בזולתם ולא ב~רת ו~א ב~~~ת

~מי
 ~ה~~ שב~

 א~י~ כי ~~ה י~ה לא במ~רים ~ה הדבר ~ת
 נ~ ~~סחים וא~רינה ~~לותי לכמה הוא פתח מותר~היה

 רש~י אתה אי איסור בהם נוה~ים ואחרים ה~ו~ריםד~רים ב~
 וכשאתה בתר לבם מצינו ~לא דברים וכ~ש ~~ניהםלה~ירם

~ע~
 וה~לגה לבד בים זה ~בר מוצא אתה ~י ~ולם חכ~ים דברי

 ~~ו~יא
~~ 

 הו~ ומו~ל~ ~~י~יה
 בנהרות

 כדר~
 שהוא

 את לשהות א~ם נתכוה לא ~לו ודאי אבל ~ם כ~א~ו~~~

ע~
 ו~ח~ו ~~ת ב~ינה

~~~ 
 י~לה שאם חיות גדו~י במ~ום

ויש~
 בדבר רוח י~ זה כ~וה ל~ית~ו חו~~ין ב~~ר

 ואע~~
 ד~~~~ר~א~~

 נזהרין ישראל איתני וח~~י
 מ~~

 א~י~
~זה~ מ~יוצ~

~~ 
 ל~י ~וי

~ ~  ש~ל~ ~~~
 מהו לצרכו מרה~ר והביא ~שבת

 ~~ביד מאה דכל ~לתא לנא ~תרמי הכ~ ישראלי ~מ~ול~~ת
 הוא ~ן מיניה לאםת~ו~~ לישראל ~ה שרי ד~~ה ל~ר~ה~ו~
 ב~תוו~יה

 דק~~
 א~ ~כ~ ~שבת

 נ~רי
 ~ ~דלי~

 וכו~ בנר

~
 תני ו~א וז~~י ~~ג בו וי~ו

 בבר~ח~
 עש~ים של~~ ~וי

ל~~~ל
 ~אכי~ ~~~~

 ו~ו~ ~שראל אחריו
 ~~ מיל~

 ~כו~
 בד~~

 ~חיישינן אסור מכירו א~ל ~~שאי~
 ד~~~

 ואיתיה ליה ~ידע

~ה~~
 כללא ישראלי ב~ביל ~יית~ ~~~מא

 ד~ת~
 ד~י

 ו~ג ~נהוה למ~י לי~ שרי דאתיה בוא ~רכיה ד~וי~שראל
 וכו~ מכירו שאיה ~ד~~א מר אמר עלה וא~רי~ ~רה~רי~אי~נהו

הא
 ר~~

 רבה הוהי ~ניו שלא א~יי אמר ~וה דמכירו
~  נר ב~ניו שלא תימאא~י~ 

 לאח~
 ~קא ולמאי למאהי נר

 אינ בהדיה אהבה ליה ~ית ליה דידע דוקארבא מתרי~
 דצרי~

 ליה
 ~~נבמדעם

 ב~ כיו~
 ~ילי הליה ~~י

 הו~
 דמייתי למ~מר דאית

בש~ל
 י~רא~

 ~יה למיחש ~י~ לא ד~כירו אע~~ג ~ת~א ~בל
 ~~~יוש~~ר

~ ~
 היכ~ ו~~ל~~ ~~~~~י

 ח~י וקא ב~צר ~י~יב

 ~ב~ת~ ~~~~ ~~~ ~נ~ור~~~~~
 ל~ ו~ש~וש~

 ~~~~ש
ההו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 בחצרי בדוכתיה לקדושי מרהו דשרגא נהוראלההוא
 לא ואי ומ~~ש שרגא להדי מיתב המובחר מה דמצוהדמלתא ארח~ הכ~

 כגוהא~שר
 דאיכ~

 ולקדיש דוכחא ~ההוא לי~יב סריכא חבלא
 לענין ~מרי~ היכיכי

 סוכ~
 ~סוכה

 א~ כ~
 ~לרב ~ה שרא רב

~~
 אדאי בר אחא לרב ליה שרא ורבא בר~לא

~~~~~~~ 
 כא ~~יז יו~י כר~ הלכה הבתים שבשכירות

א~
 אמי ר~ וכ~אמרר שמרואל אמר יהודה רב כדאמר

~~~ 
 ובלבד

 במרתני~ תנן וכי שכונה~ י~שה~לא
 א~

 ~השכיר ~אמרו במקום

אליב~
 אתאמרא דר~מ

 אב~
 ~רינא לא דגוי בשכירות לבית דאיתא דכמה ~~ז להמכניס ~ד~וי א~~~ג ליה ~כ~ת לא יוסי ר~

 את לו ישכור לא מ~ום ובכל דתנן והאביתךי ב~
 המרח~

 שנק~א ל~י
 לית שמרו~ל

 בה~
 ה~יה מראית מ~ני אלא אי~ורא מלתא

 נעשית שמלאכתו או מלאכה ~ושה שהוא ח~ד לידי ישראלליתי דל~
בשב~ות

 ~בד ובית ~ורני א~ל גמרור התר לה~כירו ומותר דמרידכבתים לכוה תב~י לא לה~כירו ה~שוי ~ונדק ב~ןי וכיוצא ~בדובית ו~ורני ~ונ~ק מ~ום ודשאלתון כליםי בשביתת דמ~ייב ~ואוכ~ש לרבנה להו לית כ~ים ושביתת בתים שביתת אבל וי~~
 מותר ב~ן נ~שית י~ראל של ~~~כתו שאיה נכר שהדברבזררן

 ובכין ~מריםי בידם מיחו ולא לגויים אותה ו~~כיריהליש~אל בדים בת~ שיש בבבל נ~שין יום בכל ומ~~ים לגויילהשכירן
 מקריה דכיחזינה

 מרח~
 הבד בית ולא מ~רין ב~ליו שם ~ל

ו~ורני
 הלכ~

 מו~י ~בד ובית ~ורני אסור מררחץ

~~~~~
 ~ת~ת שדה ~לק~ו וגוי י~ראל

 סת~
 ולא

 שהן זמן ~ל לה~ותם ב~ליהן ~יכוליה ומהן מר~י~רא~אתנו
 א~א להש~ות חלק להם איה ומ~ןרוצים

 ~יו~
 השבת

 ~ו~
 ולא

 חומש שלו~חיה גויים ~~יסין לנו ויש ה~ד~ונים מימיי~בור
 מרה כל ו~ושין מש~ין והןה~ירות מ~

 ~רו~י~
 וב~ל~ם

 ל~
 ~עו

 הזר~ים אח להשקות איסור מ~ום ה~ה בדבר יש ~אומהי~מם
 ~ישראל במקום ~ללו ה~~ות שאםראינו כך מ~~הי בוא האריס שהגוי ~ו~ר ~ל~א או בשבת גויע~~י

 מגיעי~
 אליהם

 ~ש~ו~
 א~ו~י~~

נר~ית י~אל של שדה ~י אותה מש~ין האריסין שיהיו להניח
 ש~~~

 ~ותה
 בש~

 היא ר~וקה ואם בי~~~ או
 יח ~~בתת~ר ד~~ מות~

 א~
 ל~תח א~ל ~ו~ לגנה מים ~ו~~ה

ש~אלתם אס~י ~שד~



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~

~~~~~~
 עבידתיה ליה למ~בד ארמאה דקביל י~ראל

ולא
 א~~י~

 ל~בדתיה ל~ר~מררה
 מר~ול~

 די~ר~ל בביתיה גוי וק~י
 ואסור ה~ ו~ילול הוא אסור ~ה דבר מרהוי ב~בתא ~בדתיהלמרגמר

 רבנה דאמרור כהל~~ו~
 ~רר~~

 יב
 א~

 מקבלי
 קבול~

 ב~בת
בת~ו~ בתו~

 מותרי ל~~ום ~וץ א~ור

~
~~~~~~~ 

 ~ות~ו~ וגוי י~ראל ~י~~ה מרהו
 י~~ב ו~יצד

 ~~םב~בת
 נ~תת~

 ~ול ~ל ו~ני ~בת ~ל אתה ~ול וא~ל ~מו

בע~~
 לאי או ב~למא ב~מירא ליה סגי

 כ~
 י~ראל ~צריך ר~ינו

 גוי ~י~ול ה~ות~ות ממת~ילת הגוי עםלהתנות
~~ 

 וי~ר~ל ~בת
 ואם ~ול~ל

 ל~
 ל~~בון ב~ו ואם א~ורי ב~ך מת~ילה ה~נו

 א~ורי ~~תנו לא~רנ~י
 ס~~ הל~~

 א~ורה ~וי ~ל ~ות~ות
 ~ב~מר~ני

 גוי ~י~ול הזה ב~נין מותר מ~יקרא ה~גו אם אבל
 ~ול ~ל י~ול וי~ר~ל ~בת~ל

 ו~
 ~כר בין ~ה ~ם ~ה מ~~~ין

 רב ~יה ~ול ל~כר~בת
 ל~ר~~

 הלכהי ו~ן ~סור

~~~
 ~~~ל~~ ~~י~~י

 לגוי ז~~י דיהב י~~אל ~ר
 למכור כדי מ~ל~ליה אוב~ות~ות

 ~ות~
 ולע~ות

 ~ה~
 ם~ורה

 בהון ו~ראו~קל
 ב~~~

 ל~ ~רי וב~ול
 מרההוא~ למר~~ל ~~ר~ל

 דה~י ~~ינן הכין לאי ~ו ו~~בת ב~ול גוי מתגר דקארו~א
 ~בנהדאמור

 דהרא~וני~ מר~מר~
 ד~רו

 אנ~נ~ א~
 ~מיע הכין

לנ~
 הוו דכד דילנא רבוואתא מן

 הנ~
 ~וזי

 ~עיקר~
 דגוי ~ידא

 ~קיל ולא לבדו הוא ~ד~זי בהודעבד
 י~רא~

 בהדי~ ו~רי
 לא

 וד~י אבל אי~ור צד מלתא הא בכיא~כ~ינן
 ד~ו~~ היכ~

 ~נותא
 הגוי ~~ לא~תתו~י לי~ראל ליה א~ור דיליה ב~ות~ותדידיע
 ומר~בין ו~בין ~לאכתו ועביד וי~יב ~נו~א גוי~ת~

 ביו~~
 ד~בתא

 אריסותי~ אמרימ~~
 היכא ~ביד~א~ל ~א

 ~הו~
 אנ~~יה לגוי

 דעיקר ואע~ג י~ראל ~ום ~ל ~רי ולא עבידקא
 מ~~~

 די~ר~ל
 ד~א ואע~ג לגוי לה~כירו מו~ר י~ר~ל ~ל ~דה דהא ~ריהוא
 י~ר~ל דזוזי דבהיכא מרינה ו~~רע ב~בתאי ~~תא בה~ביד
 זביה כד~~יי גוי ועביד דגויבידא

 ומרזבי~
 וב~יל ליה ני~א כד

 ~סק בהדיה לי~ראל ליה ולית ליה ני~אכד
 דברי~

 צריך ולא
 הוא למ~בדי~ר~ל

 מד~~
 ועביד ב~~ת ת~תיו ~י ~עומד

דהוה מ~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~
 עבידד~וה

 לי~
 אבל אי~ורא ~הכי י~ר~ל על ולי~ ~רי לישראל

היכ~
 ו~יומא ~רויהון ע~דין הוו ו~וי וי~ראל אינון ד~ו~~ין

ד~~~~
 במרקו~ ה~~י ע~יד

 אה~די ל~~ו~י וא~ו י~ר~ל
 ע~

 מר~~ה
~~~

 ~ע~~ז ד~ניא א~ור
 א~ כ~

 ב~ו~~וח ~דה ~~~לו וגוי י~ראל
 ~או אם ו~י~ א~ור ל~ש~ון באו ואם ~ד~ו~~

 ל~~~ו~
 דאע~ג

דהוא
 וא~ד גוי ~ל ב~~קו ~~~

~~~~ 
 והכין י~ראל ~ל ~~לקו

 אלא ל~~בון י~או לא א~~רי
 אם מרו~ה אם דגוי ~ב~

 ליה ~~י לא דאי נ~~יה על גוי ומרקבל הוי~ד מוע~
 ב~~~

 דבר א~א
מוע~

 ב~ד ~~ל~ אח דא~~ל ל~~~ון ~או א~ א~ל מ~~בי לא
 זוזי מאה~ש~~א

 ו~נ~
 לי מלא זוזי ח~עין ~ש~תא ~קילנא

 י~ר~לא~ וכ~~
~~~ 

 י אסור

~~~~~~~
 לי~ול מהו

 אוכ~
 סרגל או ה~מור מ~ל

~הוא
 מורכ~

 י ~~ח~ן ~לא ~~ביל
~~ 

 ק~רו להחיר מו~ר הלכה
~ל

 אוכ~
 ומ~ינו קיי~א ~ל ק~ר ~אינו מר~ני לכ~~ילה ~ר~ל ו~ל

 קנג ~~~ח ~ד~נן לכ~~ילה לה~ירו~מו~ר
 א~

 ~בלים ~יר
 לי~ול אבלו~ו~

 או~~
 ומר~~

 ~המה מר~~ג ל~~~י~ה
 למ~ה ממעלה ולהורי~ה ~~צר ולהביאה ל~וליכה ~לאחקנה אי~ ב~ב~

 בידו לי~לו א~ל מר~ליו ~י~ול כדי למעלה ממ~הולהעלו~ה
 מ~ום לי~לו מו~ר מרדעחא~ל א~ו~

 דל~
 אבל ממרילא נ~לה

ומרר~ב אוכ~
 ו~~ ל~

 דמיי ו~~יר ו~ו~ל לגוי ~ומרר ~המרה סכנח

~~~~~~~
 ב~~~י~ין י~יאה ~ל~ניה ~י~יבה מרנ~ג ~יצד

ב~ב~~~
 כ~

 ג~רה ~אילולי ~אינו
 דילמר~

 ואחיא ומר~וייא ~ל~א
 מוחר אשה ~ל ~ין אי~ ~ל ~יה חכ~י~ין כלל~חוי

 ~הן לצאחולנ~ים לאנ~י~
 ~רבי~ בר~ו~

 ~לא
 הלכ~ י~ ~~ר~

 מו~ר ולהראוח ל~לוץ ~רכו ~~ין מרי ו~ל ~ו יוצ~ין נ~לץ~~ינו חכ~י~ כל
 ~דר~~ ו~~~~~~ ר~נןי בו ג~רוולא

 ד~מרר
~~~~ 

 ס~
 ~ליה י~ ~~

 ע~יה אין דאי~י ~~~י~~ו~~
 ועכ~יו דא~בי ~כ~י~ ~ו~~

 י~יבה ~למנהג
 ב~ב~

 אנ~י~ יוצאין אין
 ~ליה ~אין ב~בעח

~וח~
 וא~י~

 ע~יה ~י~ ב~~ע~
 ~ו~~

 מה
 ~ע~

 מר~ום ג~רב
 מב~~ם ~רב~

 וא~ א~
 יוצ~ין אין ~~צר

 ~עם ו~ה ~~~~י ~~ב~~
 הרבי~ לר~ו~ כלןוהלא

 אלא לרה~~ר ודאי אין א~ורים הם
מ~ו~

 ~ד ~~ם דאמר דרב
~~ 

 ל~ה~~ר ~~~ל ~א~רו כל
 א~

 ל~צר
 ~וץא~~ר

 הכ~~ מ~
 ~אין ובי~~~ כרבי והל~ ה~ה

 א~ו~
 ל~ל~ל

מותר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
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 ~ואיכא ~כתאי וכה לחצר ביה לר~~ר ביה ב~בעת לצאתמותר
 ובתשובב~י ה~אלה נסח ו~הו לחצר ב~ב~ת דשרו~ררבוואתא

~~~~~~~
 לצאת לאיש מרותר חותם עליב שיש ~ב~ת

 ב~ב~ת דאיש ראינו כך לא אוי הרבים לרשות לכתחילהבה

 ~לי~שי~
 אשה וכן בהי לצאת ומותר לו בוא ~כשי~ חותם

 ~שניהם אלא בה לצאת ומותרת לה ~וא תכ~י~ חותם עליהשאין
 סב ~~בת דרב מתירוצא דשמ~ינן דרבא גזרה ומשוםאסורים

 ו~ב~ת לאשתו יתננה שמא יצא לא לאיש חותם ~ליב שיש~ב~ת א~
 ~מא תצא לא חותם עליהש~ין

 יתננ~
 אין יצאו ואם לב~לה

 ג~רב משום ~דרבנן מרדות מר~ת אלא מדאורייתא מלקותעליהן
 ~ליה כשאין א~ב ביה בשבת בהה ~את מותר ולתצר ידרבא
 אררר יהודה רב דאמר וא~~~ג חותם ~ליה כשיש איש ביהחותם
 וכן וכו~ חכמרים שאסרו כלרב

 דאסרי במראי מילי הני הל~~
 דרבא גזרב משום דאי~ה בין דאיש ביה ~~~ת א~ל לגמ~ירבנה

 דג~רי הוא וב~רמלית ברה~ר רבא גזר וכי בואבעלמרא

 יוצא~~~~~~~~
 בתכ~י~ אשה

 לכו ו~~יא לרב~~ר זהב
 לרה~ר אבל אין לחצר דאמר וה~ב~ות ו~נז~ים השי~יםמדקתני
 מחברת דאמר ו~ונחין חלוצין אלא האשה על כשישנן לאלאי
 דמהו צ~ל~אולי

 דתימא~
 כדינרין או כמ~ב~ות שמא או הן משוי

 שמ~וש~ת ~~ה אבל בחצר ונ~ליה ~כ~ם ככל בן ~ריקמ~~ל
~ן

 בצואר~
 ובא~ניב ובראשה וברגליה ובזרועו~יב

 לחברתב ומחויא של~א דילמא בהה גזרו אבל לר~~~ר בההיוצאב ובאצב~ותי~
 בידה לבו ונ~~ה גופה מ~אר או צוארב מן ליב ד~שלפאוכי~ה
 בידאו

 לית~ חברת~
 תכשי~ במ~ום

 ואסירי ברה~ר מר~ל~ל וקא

 כב ~שבת ודתנן ~~~~~~~~~
 א~

 לא
 תצ~

 אשב
 במח~

הנקוב~
 באיש וחילופיהן עולא אמר עלה ואמרר וכו~ ב~ב~ת ולא

 וכן י אחר דבר ~ל ולא ה~ל~וד דאמר הוא בלבד ~בעתעל
 מלאכב בה ואין באצב~ה שהיא היא יד כ~אחר ~ו~אה והאשאלנו
 כונהולא

 ולמ~
 על~ה שיש ב~ב~ת מצא כא~ר ח~את תתחייב

 ויש לחתום שרגילה גזברית באשה ירמיה ר~ ואוקמהחותם
 ש~יא ~~ני ידה כלאחר ה~ב~ת ואין חתומים וכיסים ב~יםלה

~תכו~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~י~~
 באשה תרצת ואמר רבא ~ליו והקשה אותה לשמורמתכונת
 ~ח~את מה י~~ור למה אישגזברית

 שא~
 באיש וחילופיהה ~ולא

 ~ב~תו ל~מור וד~~ו ח~ומים ובתים כסים ישובלא
 אל~

 אמר
רבא

 ל~ול~
 ~שב

 א~ ד~למ~
 ואיה לאשה תכשי~ חותם ~ליה ושאין לאשב תכשי~ ו~יהל~יש תכשי~ חותם ~ליב שיש שה~ב~ת

 האיש שמא גזרה אלא לזב וזב ~ה זה להתיר ובדיה לאישתכשי~
 לאישי תתה ואשה לאשהיתה

 בשיתו~~~~~~
 דילמא או חבית בלא לו א~~א אם ~בוי

 להניח רגילין היו שכך ר~ינו כך ~יבי מרנח דב~י מרנאבכל

שיתו~
 כב ~~ירוביה דתנה בחבית מבוי

 א~
 בתחומיה מ~תחפיה כיצד

 ~~ ~שם ה~בית אתמניח

 א~
 חבית מניח ב~בוי משת~פיה וכיצד

 את נותניה שאינו נוה~יה אנו כך ~כ~יו ו~ד ש~רן ו~ל ייןשל
 ולא המ~ר ומה ה~ו~דב ומרה ה~כברים מרה שישת~ר כדיב~ירוב
 פסו~ות בהלכות כתב ז~~ל יהודאי רב ומר הגבההי בלא ליהםגי
 אחר ~~~י לזכותה וצריךדיליה

 ~י~~
 לבנו החבית את נותה ~ושב

 או בוגרת לבתו או מצוה ברשהוא
 לא~~

 אמור לו ואומר אחר
 יזכו ואומר מידו ויקבל י זב מרבוי בני כל ה~ירוב בזבשיזכו
ב~ירוב

 זה~כ~
 זהי מבוי בני

 ר~ דתני ליה מלקיה במזיד בשבת ל~חום חוץ ~~~~~י
 יז ~~ירוביהחייא

 ב~
 דכתיב תורה דבר תחו~יה ~ירו~י ~ל מלקיה

 הזה בזמה שבת שחלל ומי ה~בי~י ביום ~ממ~ומו איש יצאאל
 בחייבי מל~ות דחייב אמרי~ דכי ליה מרלקינה דלא הוא בדיה~מזיד
~מכות וכדתנה ~א ב~ד מיתות בחייבי ~בל כריתות בחייבי א~~נלאויה

 א~ כ~~
 הוא ברי ~ד וכו~ של~ו כריתות חייבי כל

 מיתות חייבי ~תני כריתות חייבי ~להואמרי~ כאחי~
 ב~~~

 אותו ומבזיה מל~יה אנו לו ל~שות יכולים אנו ~ה הזה בזמןא~א ~תני לא
 ואל כהתר הדבר יראב שלאכדי

 באולתוי ישנ~

~~~
 יד ~שבת שאמרו במה ששאלתם ~~ויי

 ב~
 שלמה

 תרומה םרך מ~שום תקה ידים נ~ילת ב~למא וידים ~ירוביהי~ה

ל~
 קודם יש~ל נהוגיה היו לא וכי שלמב תקה הי~ך ~ירוביה
שלמ~בםי

 כ~
 ישראל~רודים ה~ניםשהיו אותה ~כל הההד~רים

ב~לחמות



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 צרות מיני ובכמה וב~ויביםב~~מות

 ל~
 ~ררדוד ~נ~י להן היה

 להם שהיה ~ירובין ולהניח מבו~ות ~ת~י ול~קן ל~יר ~ירבין
 הס~רי ~ת ול~מרור במר~נותלצ~ת

 ~~ ו~מר~
 כי בעירוב נבגו

 יז ~~ירובין ~~נינו ~מו ~~ורים הםבמר~נה
~~ 

 דברים ~רב~ה
~מרו

~~~ 
 ידים מנ~ילת ו~~ורין מקום ~כל ~צים מביאין במר~נב

 וישר~ל יהודה בימיו ~נ~מרר ~למה וכ~~מד ומל~רביומרדמאי
 ידים לבם תקן ת~נתו ותחת ג~נו ת~ת ~י~ וכו~ כ~ולר~ים

ו~י~ו~ין
 ~ל~

 זמןי ~ותו עד מרקודם בהה נהגו

 ~~~~ו~~
 יצ~ק ר~

 ~~ב~
 קנג

 ב~
 ~~ות ~~ות מוליכו

 ~מותמד~
 כ~

 מי~ו ה~יי ו~בדינה הל~ה
 צרי~

 ~~ות כל ~ישב

 ~ין ב~מרידה ~~ל ~מותימ~רב~
 כלו~ בכ~

 ו~ם ל~~ות וא~ור
 מר~~יר ~~רי ~בת מר~לל זה ברי כןע~ה

~ 
 ברה~ר ~מרות

 ~~~פב~מידה
 ~הול~

 היא ~~~ ב~יכה ו~ומד
 וצרי~

 כל לי~ב
 ~~ין בכרמלית ~ו ~~דה ו~~י~ ~מותי מד~~~ות

 ב~
 ס~ילה

 בתוכן ה~בירו~ם
 ררלקות ~ייב ~מרות מרד~ ~~ות כל י~~ ול~

 דק~מ~י~מרדרבנן
 ו~~~ ~~~

 ים אבל
 ובק~~

 וכו~
 ובסי~~

 ~~מ~ינן
 לתו~ן ונותנין נו~~יהואין

 ונת~ נ~~ ו~~
 ~~ור ~~ל ~~ור

 ימרדרבנן

~~~
 ש~לת~ ~~ייי

 ~רבית ת~ילת דמ~לו ~~ור
 ~יני~ י~יל ולא הכוכבים צ~ת~ודם ו~~~~

 ק~לות דכמרה ל~כבינבו
 נ~~ייהו ~ל~קילו

 בכ~
 ומצלו

 צ~~ קוד~
 מרהם ~יזה הכוכבים

~די~
 ברכו~ י~~~ צבורא ~בדי ~יני~ דליצלי

 ברוב מר~ום
 ע~

 הדרת

מל~
 ו~ביק

 ק~~
 של~ניה וברכות

 ו~~~~רי~
 צ~ת ~ד

 ~ ל~~ובי~ו ה~וכ~י~
 בי~יד ומר~~לל הכוכבים צ~ת

 ו~ומר~
 ג~ולב

 רבנן ב~י ד~ ~ברכות יו~נןי כר~ל~~ילה
 ד~ר~

 ~בדין הכי י~~~ל
 לזמ~ן בכי וב~ר ~רבית ~למרצלו

 ק~~~
 קרו

 ול~
 להו ~כ~ת

 ל~סמ~
ג~ול~

 ב~רביתי לת~ילה
 ו~נ~נ~

 ~זינן ~כי
 דק~~~

 ~~י בעונתה

עדי~
 הכוכבים צ~ת לדבר וסימרן

 דאוריית~ הו~
 ו~~י

 ~די~
מ~ל~מ~

 ג~ולה
 לת~יל~

 היכא
 דל~

 לצלויי ~יני~ ~זי ו~י ~~~רי
 דמיי ש~יר ~ובה ו~נייה ר~ות צבורא דבהדיר~שונה

 הא ~~~~י ~~~~~

 דתנ~
 ~מגיל~

 ל~
 ב~

 ברכות ב~עניות
 הוא ומי אותה קורין היו ואימ~י מהו יודעים אנו ~יןוקללות

~י~שה



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
~ו

 כןי~י~~ה
 כ~

 ~ו~ם קורין שביו מר~~ונים שמר~נו
 בימים ויהי קורין ~~ יום~~ניו~י ב~ב~~

 הרבי~
 ההם

 ~שה ישיר ~ז ~ד ~לי ~צ~ק מה ב~י ה~י דרשוו~~~ר~א ו~ס~~ ל~ ~~

וא~~ר~~
 ג~ ישר~לי ~ובה

 משה וי~~
 ~מ~~י ~ד ישר~ל ~~

 ו~~~ר~~ ~לונו~~~
 ~~ה ~ד

~~~ 
 ~ומר ~~ה ר~ה ד~ ה~י נ~ם

~לי
 ו~~~ר~~

 י~כ~ ולכה
 ה~

 ~ד ב~וקו~י ~ם הי י ל~ננ~~
 ו~~~ר~~ הקללו~כל ~ו~

 ישר~ל ו~~ה ו~ ה~שביי ~ליהו ויאמר
ד~

 ר~ה
 ו~~~ר~~

 ~ו~רר ובכלה דו~י בימי ר~ב ויהי ו~~~ר~א נצבים א~~~ד ~~מ~ שמו~ א~ והיה ~~ הב~רו~י דברי ~ל
 ו~לי~ו~י~ננו

~~~~~~
 רב דמר~ר מה

 ~ב~~ו~ ש~~
~~ 

~  
 בדי~ן ~נה

 ב~י בדידבויו~ינהו
 ~ירו~~

 ~ייבים שאנו כמה אנו בדידן ~נן
 ~ב~~בי דבריםשהם ס~~ מקרי~~ ~~ור נהור סגי שהיה ל~י ~ה שב~ל ~ורהדביינו

~~~
 ~י שש~ל~ם ~~ייי

 הלכ~~
~~ ~מגילב ד~מרר כ~מו~ל

 א~
 ~ינה ~~~ר

 למאי ל~י ~ו הידים ~~ מ~מרא~
 הלכ~~

~צ~ריכ~
 לה ~י~ מרי הלכ~א לכוה

 ותרו~ה ידים ~ומא~ הש~~
 ~דיה ~לאוקדש

 בלכ~~ דלי~ הו~
 בי~יד~בי ד~~וקם ~~מרו~ל

 שכל אלא ~וד ולא ~~ני~ין כ~~~והל~~~
 י~ר~~

 ליה ~~בין
 ד~רי~ ~האי הקדש כ~ביבבדי

 ה~י נכו~ם דבריםכשמרו~ל ה~כת~ דלי~ ז~~ל ב~יי רב
 ~ל~

 הלכתא למ~י ד~מר ~~י

~צ~ריכ~
 ~כון

 הל~~~
 לה ~י~ ~י

 ה~~~
 ~צ~ריכינן ל~ולםידים ו~ומ~~ וקדש ~רומרב

 בלכ~~
 ~מ~ה אס~ר מ~יל~ דאי

 ~ת מ~~~ה ~~ר~ ~י ו~וד הדליקבי מ~ני ~ו~ה ~רציליןהידים ~~
 כ~בי כ~אר לה ~ויאבידים

 הקד~
 כ~~ר קדו~ב בה ונהיגינן

 ל~ו~~~ שא~ו~ הקדשכ~בי
 ז~~ל נ~רונ~י רב ~מר ו~כי ~רומים

 בבה נוג~ין ו~יה כס~~ הקדש כ~בישכל
 ~ל~

 ב~~~~~~י

 ל~ליק ברכה ~יקר ~~ל~ם ה~ייי ורב ~~י~~~~~
נר

 ~ב~ ש~
 ~ו מנהגא

 הלכ~~
 ואי

 הלכ~~
 ב~~מרודי כ~יבה ~יכא

 ~ל הרבה נרו~ להדלי~ הבי~ לבעל ליה ~י~ו~י
 הרא~ונב ~ל ~י ~~~רונב ~ל ~ומברך ~~~ונ~

 ~בר~
 ב~ר מדליק ביכי

דקבלה



~ ~

~ ~ ~
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 ~חרונה על ואי לשבתאיד~בלב
 מבר~

 הויא
 ברכ~ ל~

 לאחר
 ~ל נר ב~~תמעשבי

 ש~ב~
 דלא ואע~~ג היא הלכתא

 כב ~שבת לאביי רבא א~~ל דבאבהדיא אתאמר~
 ב~

 הדל~ת אומר שאני
 א~ ל~ ~שם נמי במתני~ ~נן חוב~י ש~תנר

 אדם צריך דברים של~ב
 דאמר כאביי לה וקיי~ראוכו~י

 ~ש~
 כג

 א~
 בעי דדבריהם ודאי

 בראשונב על אי ולעניהברכ~י
 מ~ר~

 כו~י האחרונב על או
 לאדלו~י ליכא דא~כ צריכא ולא מ~תא ~בא ליכא ~יו~אה~י
 יום בכל ומע~ים חדאי ~ן~פי

 דמדלי~
 ועוד דבעיי ~ראי כל

 חדא א~י~ לאדלוקי ליב לית ~ ברכב עם שביתב איל~ע~ריכו
 מדליקין ל~ניהם ביום ועוד הכי דמלתאו~נבגא

 כמר~
 דניחא

 עם מ~י וכד צריכוי אי בשרגי מ~חא ו~פו להוה ו~רת~ניל~וה
 משחא קלי ב~ו ד~פו או בשרגא מת~ני ד~א בבדיחשכה

 דו~א ~אי דיי~ינה ולא ושובתיהי ידיהו מצלו ואלתרמברכיןי

~ו~
 דאי ואע~ג לעשייתה

 צרי~
 ברישא

 ול~
 שביתה עליה מ~בל

 שרגו לכלבו דמרתקןעד
 בשבי~~ מחיי~ ל~

 ל~לבו דמת~ה עד
 עובר ברכב והוישרגי

 לעשיית~
 דמיי ושפיר

 ניבו ו~ראי צבור שליח ני~ו מאי שש~לתם ~~~~~~~י~~~
 תרתין י נינבו מילי תרתין או היא מלתא חדא בתיבב ~פנייורד
 צבור שליח נינבוימילי

 לפרו~
 התיבב לפני ולירד שמ~י על

 ~יה דשאני בב~ורא וכדאמרינהכמש~רעבי
 לפרו~

 ולירד שמע על
 דתנה בתיבהל~ני

 ~מרגיל~
 כד

 א~
 ~ותח

 ~ור~
 ומתרגם שמע על

~ב~
 וכו~ לא

 אל~
 ביה שאני

 ע~ ~ו~
 מיליי תרתין להודהוו בתיב~ לפני ליורד שמע

~
 ל~ני לירד ~רגיל מי שאיה מ~ום וששאלתם ~~י

 ש~~יעו נערים בה ויש במלאכתו ~רוד ו~עמים אחד ~לאה~~בה
 י~ח רבים ויוציאו ש~ץ ~יעשו ~הו זקנם נתמלא ולא ולי~חלייז

ו~~
 בתפילבי ~ה יב~לו

 כ~
 ~חו~יה חכמים ש~רו שזה ראינו

כד
 ב~

 להיות ז~נם נתמלא
 ~רצו~

 וכמ~ ~מובחרי מרה
 דא~~ר

ל~~~

 ~~י מליא גברא
 עדי~

 מב~~ במקו~ ודאי אבל ינוקאי מה

~ ~ר~ ~~~~~י~~~~~ב~~  

 ~~ז ~י

~  ~~ 

~~ 
 א~ כ~~ר~~

 ~כלל זה
 כ~

 מוציא אינו בדבר מ~וייב שאינו
~רבים ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~  לכלל הגיע דלא ~עמרא חובתה ידיהרבים
 מצו~

 ~וצא ~אינו הוא
 י~ג ררבה אבל י~ח ברביםא~

 ואיל~
 דמיי ~~יר א~~~ לא כי

 ס~~י ~עניה ו~כחבתם ~~י~~
 כ~

 ~סו~ה חכ~ים ארררו

~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ח ~~ם חכמים אמרו דסדרא קדו~הקודם 
 רבה ~מיה יבא וא~ה דסד~א אקדו~ה אלא עלרראמר~יים ל~ האידנ~ ~~

 עליו אלא מת~יים אינו כלו העולם ~~ל ~יד~דתאי מבר~
ז~ז~ א~~

 בוי

~~~
 ברחוב ולי~ב ~~י

 העו~ין ~~ילב בע~ בב~~~
 ~~ ~חו~י לע~וד עליהם ~י~ ~~ילב בעול ורר~לין הוא~לו~ ~~

 אח~~~ל ב~~ילה והמסיח~~ילה ~ל מרעולה דע~ו מסיח ~חוב ~עומדין וכיוה ובזיעיבר~ת באי~ה ת~ילה עול עליהם ולקבל לת~ילה והדור סייגולע~ות
~~~ 

 דקאמררי~ ~~ע ~לל~ריס~ י~~~~ בין ~~וח אסור
 ~ב~~~

 לב
 ב~

 לעולם
 וה~הרו ה~קום מה יראים הוו ית~ללי ואח~כ הקב~ה ~ל~בחו ~~ד~ יסדי~

בנ~~ותיכ~
 ~כל חכ~ים דב~י על תעברו ואל

 העוב~

 ~מי~הי ~ייבחכ~ים ד~רי על

 הצבור ~מר~~בצים כנ~יו~ ב~י ~י~ ו~~אלתם ~~י~~~
ואומרי~

 ~הלים ~בס~ר ~ר~יות
 זמרה ~הגיע ~~חר ~הלע~ות מרהו מ~~לליה ואח~~כ ~עות לב~ ~רוב עד בתורה ועוס~ין~ור~יה ו~ונין ~למרידים ~~חילין מר~~רין ~הצבור ועד ~ר~יותמרוסי~ין ויוה~כ ובר~~ה ובי~~י ב~ב~

 ק~~~
 לה~חיל מרו~ר

 עול עליו~קבל ~ודם ול~נו~
 מל~ו~

 לאי ~ו ~מים
~~ 

 מה ~~אונו
 ובאין ~~~~יר~יה~י~ראל ה~מרי~

 עו~יןיהן י~ב מדה ולוררדים ובי~~~ ב~ב~ו~ בבה~~~
 וכ~

 ~גלו ~כיון רא~ונהי ~לו~ ~~~יל~ ב~בל מנהג

 ונמע~לבב~
 מר~ער המלמ~ים ו~~לו התלמוד

 גלו~
 לא ב~~נו אין אנו לו א~~ו תורהי ובעלי נביאים אצלי~ראל בני נ~~~~ו

 תלמוד ולאמ~נה
 ל~נו~

 בלילה
 וי~

~~ב~ות ו~רנ~ה ומ~יה ~ורח עלינו
 והסכי~ ~~ריתי עד ולוררדים לבה~כ לה~כים~קנו הלילהי כל וני~ן ב~לים נ~ב ~נאי לנו ~י~ מיהא ובי~~

 מנהג על
 להודות א~ום ~~ה חצות ~אמרדהע~~ה

 ל~
 ו~ו~י

לר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 כא ~בר~ות ~א~ררו במה ו~~אלתם ~~י~~י
 יכולאם א~

 לחד~
 מ~ום ~ל~א הא ~חד~י כיצד וכו~ ~ת~יל~ו ד~ר

 ה~רוס~ין ו~ת~יל~ ~הי נגעו תוסי~ולא
 דל~

 ~רוס~יה ~ני לי~ררו
 חידו~ וב~יהווי

 זה~ כי לומרר ~י~ול כגון
 המו~~

 הוא
 ליה ואית ~רוסי~י ואינו ~ונה הוא צ~ור לכ~וד ~~~תאמעי~רא ~הת~ל~

 ו~תעלנו ל~ניך ~הת~~ל~י ת~ילתי ~ת~מרע יר~רי~א ה~יל~י~
 ~ג~ולנו ות~ענולארצנו

 ~~~י~ ונ~~~
 י ~ו~יתינו קרב~ות

~~~~~ 
 ~עירו~ין ד~~רואל כאסוה הלכתא אי ו~~~לתם י

מרד

 א~
 יו~י תילתא עד ~אר~א ~תי הוה דכד

 ל~
 מצלי הוה

 מכווני ד~וו רא~ונים ~דורות ~רילי הני ד~רי~וי לרוואתאא~כ~ן
 ל~י ה~י~נא א~ל ~צלותא~ו~א

~~~
 וקר~ ~~~ל~~ ~~~~~~יי

 אל זה
 ו~~~ני ו~מ~ ז~

רו~
 מרה

 או~ם ק~עו ~עם ~ו~רה ולתרג~י לק~ו~ ~~ י~ ~ע~

חכמי~
 ~~נ~ג כך קדו~בי ~ס~ר

 ר~~וני~
 ת~מידי ~ם ~י~ ~רקום

~כמי~
 ~עונין לא~ר י ו~רקד~ין ~ני~ם על ונו~לין ~רת~ללין כ~היו

~מן
 יה~

 ע~~ה ~ו וקורין נ~יא ~ר~י~ין וכו~ ~מיה
 ~ן ~~וקי~

חס~
 ב~

 אותן ו~רתרגמין יתר
 ו~~~~~

 זה ~ל ~ה וק~א או~ררים
 ו~ו~ררין י נביא ~ל ~ר~ה אותה ~ת~ג~ו כ~ם ומ~רגמין~מר
 רו~ות~אני

 ו~~~כ הק~~ה ~ל ~~~חו ל~יים כ~י אותו ו~רתרגמין
 ~מר~נה ~רוצה ~~ורה ו~ו~קיןמ~ד~ן

 הרוצ~ עו~~
 ~~למוד

~וס~
 ל~ ~~ידו~ין ~כמים ~א~ררו ~רה ל~יים

 א~
 לעולם

 ו~וצרכו ודלות עניות ~ר~~ה וכיון י וכ~~אדם ~~ל~
 תלמרידי~

 ל~~~~נם
 היו ולא ידיהםמ~ע~ה

 יכולי~
 ~מיד ~~ורה לע~וק

 וסמכו ו~ר~נהי ~קרא וע~ו ~ל~ד הת~מוד על נ~~~ו יום~כל ולה~לי~
 בול~י~ ~נ~לי~ ~ל ~אמ~ו ~רה~ל

 אל
 מ~ר~ הי~

 ומדר~י ~~נה
 ואע~~ ת~לבי ~~ר יום בכל ~נ~יא לקרותוע~רו

 לק~ות ~ע~~ו
 ~~וקים ~ני ~ותן~נ~יא

 ל~
 ~עו~רדיםי ק~ועים ועדיין אותםי עק~ו

 לא מהומ~ני
 ~קדו~~ עקרו~

 ביא מ~ל~ת
 קק~~

 ו~~~והו
 ולומר~ת~ילהי ג~~

 יענ~
 ~ך צרה ביום ה~

 ~נה~
 ~~~~ל ~~ינו~ ~~ית

 תנאין ו~~~יןי אותה וגומרין הת~ילה כל ~מת~לליןלא~ר
 ~מ~נהעו~קים

 וב~רדר~
 ~~ות ד~ ולאחר ~עותי ד~ ~ד ו~תוס~ות

~ו~ררים



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~  או~רים ואחר אותוי וגו~רין יענךא~מרים
 ו~ר~

 אל זה
 ומ~שין אלו ~~וקים שני ו~ררריה~אמרי ~~

 ויוצאי~

 ~~יתי זא~ ו~ני גואללציון ובא ל~חיהםי
 אות~

 אין לא~ררםיחיד רצה ואם אומרי~י היו לא
 ב~~

 י~א לא ~כ~ים א~רו ~לא כלום
 דנ~ב~ו כיון אתקון ~הול~רות דמשום אע~ג דסדרא ~~ושה רבנן דת~ינו וכיון קדושהימשום ~הם אין ~את ואני גואל לציוה ו~א ש~~ו~ה דבר ~אלאמ~~רה ~חו~

 בת~יל~
 הוא שבקדו~ה כד~ר

ול~
 יהא

 אל~ ~~~ר~ ~חו~
 או ב~ראי כן אם

 ~גמראי בהלכ~

 ~~סחי~ רבנה דתנו הא ש~א~תם ~~יי~~~~
 ז~

 ב~

 כל
~מצו~

 כלן
 ~וב~ מ~~~

~~ונ~ית ידיו ש~יו מי ה~בי~ה מן חוץ ל~שייתן
 ובק~

 ראינו כי ~ירחץי לאחר או ~מצותכל שירחץ קודם ~נ~~י מברך אימתי ולאכו~ל ידיו ~ר~וץ
 ~ידיו כגוה ו~הור דח~י גברא א~י~ ואומריםל~~ילה ~ותו מד~יה ח~~רים מקצ~

מו~~ ~~ונ~ו~
 ידיו שירחץ לו

 חכמיםו~קצת ~ל~כלכות ~יהיו מ~ה ויברך בנקיות ~יהי~
 אומרי~

 היא~י א~וננו ילמדנו ל~~ייתן ~וברש~ברכה ה~רצות ככל ~קו~ם א~א ת~א לא
 כ~

~~ל רואיה אנו
 ו~ינו~ ל~לו~

 ~אין
 ~ר~כ~

 את
 נ~י~אינ~ א~ הת~יל~

ומבר~ מ~כב~
 כאש~ ~נ~~י

 ~ל ש~ברך ~~בתם
 לעשייתן ~ובר~ ~לן המצו~

חו~
 מין

 ~~ביל~
 י ב~ד

~
 ~~י

 ~~~ירו~ל בתורה ה~ורא ~ל ~כנסת ~בי~ ל~רג~ ~צו~
 ~נב~

 ירושה זו והל~ה
 י הנ~יא~ם מימו~

~~~
 ~~י

~~~ 
 שיש יודעין אנו איה

 לתרגו~ מ~ל~
 של

תור~
 אמרו עוזיאל בה ~יונתן נ~י~ים של ותרגום יהו~~ ור~ ~לי~~רר~ מ~י א~רו ה~ר אנ~לוס תורב ~ל ותרגום גו~ן הנ~י~ים~ל ~ו~ה לתורב מ~לה ~י~ כ~רו א~א נ~יאים ~ל ת~גום ~ל

 ו~לאכי זכרי~ חגימ~י
 ~~גיל~

 ג~
 א~

 לקרות מ~ו ק~ן ~הן על ~~אלתם ~י~~~
~נן~ ראשוןי בתור~

 ~~ כ~ ~~גיל~
 ~ו~א ק~ן

 ומתרג~ בתור~
 ~ ו~כ~ורא

 ~אין בנביאי וי~~יר שמיני שי~~א הוא וכ~ר ~עהילמנין עו~
בה~~רת



 לצבור ~גם ~~הבה~~רת
 אל~

 ~רך
 אר~

 גדול אדם לעמוד וישר

 ומרעמידיה לה~~ירי ביה ~ראשוה לקרוח ~יןו~~~
 ק~

 לקרות

ראש~
 ~גם על ואם אביוי כבו~ ~~ני ולה~~יר

 ~כ~~
 ~ששחם

 כל ~גם זה איה בנביא ולה~~יר בחורה לק~ת שמיני~עומד
 י מ~~ירים כ~נים יום בכל ומע~ים~קר

~~~~~~
 שיעור על

 ~ל~
 ודאי מדוקדקי ~יעור איז~ו

~י~ור
 ~ל~

 בעירובין ב~מע~א וכדמ~ורש ביצה ו~ומש בצים מ~ג
 ~~ג ~שחח~ין כיצד~~רק

 א~
 ו~~י וכו~ די~י רב אחא כי

 ו~~מש בצים מ~~ג ~לה דשיעור ~זינןשמ~תא
 ביצ~

 נחנה ול~ך
 בבצים ~יעור ~תורה~ו

 סו~ר~ם ~דברי וב~ירו~
 ע~

 סני ~ר
 נמ~אים ו~~רוח שהבצים ל~י ה~ברים ככל ועליהם כדכתיבנתנו
 שאמר מי ל~ני וידוע גלוי כי מקום~כ~ל

 והי~
 שישראל העולם

 משה בימי ש~יו ומ~ה ו~~קלה ~אומות~ ביה ל~ח~זר~ח~דיה
 נש~רין איה א~~י ~כ~י בימי עלי~הו~הוסי~ו

 ל~~
 מ~ונוח ו~מדוח

 מדותי~ם מ~~~ין ~כמים ~יו ודור דור שבכל ובממ~ינוח~בדורוח
כמ~ורש

 מקומרו~ בכמ~
 מדוח מ~עריה ש~יו מצינו ב~לה וגם

 לו שיגר שהרי יוםבכל
 ~~ס~ים יצחק ר~ ו~מר לרבי~ בוניו~

 א~ק~
 ב~פורי דהוה דמורייסא ~ס~א נמי

 ותמני~
 ~מייחא

 ~~ס~ים רב וגם רבעאי דא על יתירא דהות יו~נן ר~דאמר
 א~מ~

 לפס~א מלוגנאה קבא שיער
 וכ~

 א~ו כל ונשתנו הלכחאי
 קרוב מזמה שהה~מדות

 וכ~~
 ידועים שאיה ~ראשונים מדורוח

 שהם ובבצים ~~ירות השיעור ~כמים חלו ולכן ~לל~ותיהם
 עת כל~י~מין

 וא~
 מי~ו ~~חניםי

 שיעו~
 חלו ~~ירות ~בצים

 שיעור בכל ולמדת י רואה של ב~עתו~וחן
 חל~

 ע~ב הן
 אוקיאות~~~

~ ~
 לי~רא וכל ~בל במדת לי~ריה כ~ז שיעור ~ביה

 שיעור ~וקיאו~~~י~~
 ~ו~

 או~~אות~ומ~צ~י שני ~רכה של

~~~~~
 אמרו ב~מו נ~רא לא ~ה ~~~ואל אבוה

 ~שמואל אבוה~י ~~
 בס~ור~ ~ל~

 למקום
 ר~ו~

 ~~ו מצאה לימים
 א~ת~דית

 שהית~
 לדבר ותבעחו ~עו~ות בל~וה ~דעת

 א~ר כס~י כ~ר אל~~~ל~ים לו~ה עביר~
 שמעתי לו אמרה למהי ל~

~לי~
 ~לא בה ~ולי~~

 ה~
 וכששמע בחכמ~י ~~ו~ו

ב~~יצ~ ~ל~ ז~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ביתו אל בלילב~ק~צה
 ויד~

 לדרכו וישב ונת~ברב א~תו את
 ביא לרנונים הרב כי ה~י~ו ~יה לבית הדבר וכשבאב~~יצה
 וביה ~ליו וב~יד אביו בא כה ואחר ~מואל ונ~רא בהוילדב והלקוה דין ל~ת ובביאוה בכאן ב~לה ביב ~לא ימים כמב~ברי
 ~ל ב~ו~ה ובכוני אמי את כ~בלקו יד~~י אני אומרשמו~ל
 ומקום רא~י את ו~צ~ור~~י

 הרצו~
 ביו זה ו~ל ברא~י ניכר

 ד~מואל אבוה אותו~ורין
 אביוי שבוא לכל להודי~

~~~
 ~~ייי

~~~ 
 נד ~ברכות דתנה בא וד~אלתון

 א~
 ו~ל

 ~~ם ~לה ואמרינההזוו~ות
 א~ נ~

 ק~ינא רב אמר זוו~ות מאי
~יקר לכם ~יהיב כדי ~נינא כולה ל~וה ל~רו~י וב~יתוה וכו~גובה

 למיל~
 מרינב

 לכ~
 ובה ביא אגדתא מלתא האי לה דד~י

ובכ~
 וארחא אגדה דברי ~ל סומכיה איה רבנה ארררו לה דדמי
~~רו~~

 חכמים מדברי וביה בדעת מר~יקול דביה תחי~ה לברורי
 ל~ניו ואיה בריה ל~ום לדמותו איה ~הקב~ב ם~ק~~ת

מלתא ה מבררא וכד דוחקי ולא דמ~ות ו~א ~נחה ו~א בכיולא שחו~ ל~
 מתיד~

 נביאים ד~א אדם בני בל~וה תורב דדברב ביכי כי ה~יןלמראית בינו~ינו ~נוד~ים לדברים ודימוי מ~ל ~תורת אלא אמרוב~~~יב ~ל לאו דבכי ד~יא רבנה דאמרוה מרלתא דכל

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~ות מכל יד~תי אתכם רק דכתיב ל~ום בוא ישראל~ביל ל~למא דמיתי וכל דקב~~ה קמיב וח~יביה ~די~יה די~ר~ל~~ינא
 סג ~יבמרות אמרי ורבנה וגו~האדמה

 א~
 ב~בילאלא ~~ולם באב ~ובה איה

 י~רא~
 ~ב~~ה לבון דמ~זי מידיו~י~יה י~ראלי ב~ביל אלא לע~ם באה ר~ה ואיה

 בשמ~
 וסימנין מו~~ים ובאר~א

 ~נראית ~ב~~ה ה~~ת כגוה לבינם ~בינו ~ברים ~ל לי~ראל~ינוה
 ד~~י~מי הכין~כיוה ול~ום אותברית~מבולי אותה ~םב~נה

 ~מי~

~רב~

 בית
 המקד~

 אומות ביה בו ~~רוייה וצ~ר י~ראל ו~~ור
 וכמוב~ולם

 לבו דמחזי ק~ינא רב אמר צר לו צרתם בכלוכדדריש בצרה אנכי ~מו כדדריש בצ~ר ~מרבן ~רויב ~~~י~
 קול בת וכזאת י קו~יא בדיה~ל סימנ~

 ~~מ~
 אלי~~ בה י~מ~אל ר~

~~~
 לי~ראל ~ב~ב ~וה דמחזי םימה שבוא ~נינא ד~הדיהק~נא רב סבר וגוהא ביכלי~ את ו~ר~תי ביתי את שחרבתי או
 ב~ולם אומות ביה דצרתם קושיא ~לברומא

מ~קי~~ מי~ דמ~ת~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ו~~
מרר~י~א

 לי~
 בהדיהו ~ול וא~ים הגדול

 אד~ כב~
 ~ב~י

 בכי~יה~ול ו~רי~
 ול~

 יו~ר~ו ל~~ות ו~ין מ~ין דמ~ות ~מרוריד ~~ו
 כל ~יהו מ~םל~ום

 מי~
 ~דכ~י~ ~תקריין ד~~ות דדייבן

 ב~ייבא
דח~א

 ~לאת~
 ד~~ות למרקרינהו אית כלבון ו~~מרים ודמר~~י

 לדמ~ו~ דמי וח~רא ~ין ל~~~~י דמרי ~יבאדהא
 ובאתרי

 ל~~רא ליה~רו ~ו~~
 דמ~~

 וב~ב~ה
 מרורי~~

 בגבור~ו
 ~דכ~~

 והורד~י
 בג~ורתו ~~~ות דמתקרי מיס מוריד נ~י והכין ב~תוהג~ם

ול~
 ~ה דמ~ר~י היכו ~י אלא דאדם מר~ין דמ~ות ~מרוריד ח~~ו

 דמשת~י דלאו בו אדבר ~האל
 מרתו~

 מ~ה ד~ר~תעי היכי כי ~ה
 ~המר~וך

 אל~
 הכין מפה יצא כאילו ~דומה דבור קול ~~ורא

 ~אי~ו ~דומב ד~עהבורא
 מ~ה דקא~ר האי וכן מר~יני~י יצ~

 ~~אב~~~

ה ~  

~ מ~~~~י~~~~~ ~~~~ ~~  
 ~ה ~מ~ק רבנן אמרור יחיד על דהא ו~נחות בכיות כגון~רו~א

ב~
 ~~ר דמ~י ד~םרי ע~רודי אחיתני אבהו דר~ נ~~יה נח כי

 דר~ נ~שיה נח כי ~כי אחוולבון ~מריא מרן אלא בוכיםש~מודים
 דצ~ורי מר~~י ~~כויו~י

 דמ~
 ~ר~ נ~~יה נח כי

 אתח~ריאו י~ק~
~~בי

 בימרמ~
 בית וחרבן צבור בצרת ל~רימרר אית ~אכ~~ו

 המקד~
 ק~דה~

 דהה~א רבנן ~מרי
 ה~מ~ ח~~ יומ~

 ור~~ו בצאתו
 ~לא ו~רץ~~ים

 רב ~בר ל~יכך הכיןי למה~ נ~י~
 ק~ינ~

 דגו~א
 ק~ינא ורב ~מריא או~א כד~~רר ~ליו ~מוריד ד~ר~ותררחמ~ת
 קול ו~וא ~ה ~ל ~ה ~ו~ק כ~יו א~רדיליה

 גוה~
 בהדיא ו~רא

 היכי ו~י כ~יי אל כ~י אכב אני וגםכתיב
 ד~ת~ר~

 ~~א
~~~ר~

 ~אין קאמר ו~כי ~~ינאי דרב מי~רריה
 מרקר~

 יוצא
 ~נדר~ א~~~~ ~~ו~ומרידי

 כמין בורא ~ה~~~~ה ~~~רים לכמה
 גוהאי ~ול מ~ביניהם ויוצא ב~ה ~ה ~נם~~ין ברקיע ~~יםשתי
 בר~~ בו~~ דא~רריורבנן

 ברקיע רגל כ~ין ~בורא
 ונ~מ~

 ~ולה
 ~בורא ~תאנח ד~מרר יונתן ור~ לבדיי ד~כתי ~ורהכדאמרר
~ול

 ~נ~~ר~
 כקול

 אנח~
 ~ליו באה ~~נחה ח~ו ולאו

 כ~ר~
 ~באה

 ~ליו בא ~חפץ לא ח~ץ ב~ דכתיב הא נמי והכין אדם בני~ב

כדר~
 אד~ בני בלב בא ~בוא

 אלא
 ~~ור~

 ~לא ח~ץ
 כגו~

 ונ~רא
ח~צו

 מ~~רי~ כ~
 אנתתוי ונקרא אנחה כקול או~ו ~בורא קול

 דאמר י~קב בר ~~אורב
 דוח~

 הכבוד ~םא ~חת רגליו את
 כד~תו~ירו~א

 מ~ר~
 ה~~~ים ה~ אמר כה דכתיב לקרא ליה

 א~~ר רגלי הדום והארץ~סאי
 גו~

 כמי ה~מים ~ל ~יו~ב ~וא
 ~ל ורגליו כסא ~ל~יו~ב

 כ~ר~ר~ ה~ר~
 ב~למא מר~ל אלא

 הו~
 ~ה~ל~~~~

 הכסא ~ל גו~ו
 ~הו~

 ~ליו יו~ב
 ו~ר~~ר~

 מונח
~אי~~י



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~י~~
 שירצה~~ימ~י

 ~ו~~
ככ~א ~~מים שרויה השכינה כן רגליו א~ עליו

 ~בגו~
 מכילה אין וה~רץ ~ליו

 מע~ אל~
 ~מרנה

 כשר~~~
 הו~השלא

 ~ל~
 לרגלים

 והכ~
המרלאכים שאו~ן יעקב בר אחא רב ~~ר

 שה~
 מה כרגלים השכינה ~ן ~דומיה לארץ קרו~ים

~~
 ~ה נדח~ים

 ~ז~
 יונים מרחכמרי ה~~ה א~א כה אמרו ~ל~די~ראל ~כ~י ולא ג~אי וזהו קול רר~יני~ם ויוצא

 ~ול~~
 ו~הה ושרים מלאכים שהם העננים ~השיש אמרו

 קו~
 וקול רעמים

 ברקים ~ור~י ומ~םזוועו~
 ו~~

 ~קרא
 וררןלאש ונוגה במלאכים כ~ו~

 הא~
 ח~מים ~ל דעו~ן ~לו י ~רק יוצא

 ה~ל~
 ~וויש ~גוהא

 אחרים ו~רים אח~ו~ ~עו~
 ~ו שיש ד~ר ח~~ו ולא ש~ירשנוכ~רו א~ו ד~רים ש~~רוה אל~
 די~~

 ליוצרנו
 י~~ר~

 וי~עלהי

אר~~ה~נ~~~ל~~סו~~~~י

~~ 
~~~ ~~~ ~ ~ ג ~  

 זו ו~גיעה ונ~גע בציץ ו~מה ~הוה~רדס
 מ~

~צץ הוא ומ~ה היא
 הן ומה בנ~יעו~

 ור~ הללו נ~יעו~
 ע~י~~

 ~שלום נכנס מה ו~ר~ני~ נ~נסמקום ל~יזה ~נכנס
 ויצ~

 ר~ו כיזו ה~כה אדוננו לנו ~רש הם צדי~ים ו~~ירו ע~אי ~ה הנהצד~~ו מר~ני ~~מר אם בשלום
 דרכנו איה ~רעודנו אנו כי ד~ י הדעו~

 ע~ ל~~ו~
 שלא או~ו ול~רשד~ר

 שאמ~ו מי מר~ע~
 כ~ר~

 ~ר~רשים ~נ~והרי עושים שאחרים
 ל~

 של דע~ו
 ~נ~

 ~כונ~ו ו~וכה זה
 אנו ו~ין ס~ור שביבמרה ואמר~~

 ודאי הלכה ~הד~רים ע~~יו ער~י~
 דמר~ן ~לי~א או~ם מר~ר~ים ואנו הל~ה ש~ינה יש הר~במ~ניו~
 א~ה וש~אדא~נוןי

 ~כמה הגוה שהוא מיכי סו~רים היו הח~מים ~ה הר~ה כי יוד~
 ~ררום מל~כי ~ל ~היכלו~ ולהציץ~מרכ~ה לצ~ו~ כשמ~קש ומ~וא~ו~ ז~ורו~ מ~ו~

 לו י~

 ~רכי~
שישב ל~שו~

 ~רכיו ביה ראשו ומניח ידועים י~ים ~~עני~
 ו~שבחו~שירו~ לאר~ ולוח~

 ו~כה ~~ורשו~י שהן הר~ה
 ~רצי~

 ~~יניו רואה ~בוא כמיו~חדרים ~~נימים
 ~אילו וצו~ה ~~עב היכלו~

הו~
 נכנס

 מהיכ~
 ~ה ~ד~ר או~ה שוניהשה~נ~ים ~שניו~ שתי ויש ~וי שיש מה ורואה להיכל

 ההיכל~ א~ במשיל ל~רדס נכנסו ~ר~עהזה ~נא שנה צ~יו~ ~ו~ה ועל וידו~י ~~ורסם ~ה וד~רזו~ר~יי והיכלו~ רב~י היכלו~ ונקר~~
 הללו

 השם להםוהעלה ל~רד~
 הז~

 ~ארב~~ א~ ודימה
 הציצוכי סובר שהוא הללו

 במרכ~~
 שנכנסו וראו

 כ~רי להיכלו~
 ממ~ומו ~רור זהוד~ר ל~רד~י שנכנ~

 נשנית שעליה דררחני~יה ~ס~א כי ~~יל~

משנ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~דעחוי ומרבין חכם היה כן אם אלא ביחיד במרכבה ולא זומשנה

 שמ~ור~ועו~
 כשאתם עקיבא ר~ להן אמר בהדיא זו בבריי~א

 ~~יכלו~ מיםי ~~ם ~א~ררו אל ~הור שיש אבני אצלמגיעין
 בלשון מר~רשזו~ר~י

 ה~
 בו שיש כמי נרא~ ששי היכל ~~ח

 אל~יםמאה
 מים ~ל אח~ ~~ה א~י~ בו ואין מים גלי רבבו~

 חלו~ו~ ~הור שיש אבני זיו אויראלא
 ד~מה מראיהן שזיו כה~כל

 הציץ עזאי בן ש~נו וזה ~למים
 מן לה~ר זמנו הגיע כי ומ~

 ~~רון ונ~גע הציץ זומא בן ששנו וזההעולםי
 שנ~~~ה כמי נ~ג~

 ~מבהילו~ ה~~ר~ו~מן
 ל~געים ודומה י לסבלם ~ע~ו הכילה שלא

 ~שבועו~ד~מ~רינן
 ~ו

 ב~

 של שיר איזהו
 ~געי~

 ע~יון ב~~ר יושב
 ששנינ~ ~יא ~זווגו~י

 ~ו ~~גיגה
 מעש~ א~

 י~ושע בר~
 ב~

 חנניה

שהי~
 ו~א זומא בן וראה הבי~ בהר מ~עלה גב על עומ~ד

 זומא בן ולאין מאין לו אמר~~ניו עמ~
 וסו~

 ר~ להם אמר המשנה
 כבר ל~למידיויהו~ע

~~~ 
 מכלל שיצא כלומר בחוץ זומא בה

הדע~
 בנ~יעו~ קצץ ~חר ו~ירוש

 הדבר עיקר על הוא משל
 והשחי~ א~ר שה~סיד וכיון ל~רדס נכנסוארבעה

 ~מי דמוהו
שנכנס

 ל~רד~
 ו~קור ~וב ומקור ואהורמין הור~יז שאומרין האמגושים~אלו רשויו~ ש~י שיש חשב ~ר כי בנ~יעו~ וקיצץ

 נ~כון ~ה ל~עם וחשך אור מעוןרע
 ~נ~

 זוי מ~נה ששנה זה
 כי מכלן שלם יו~~ היה עקיבאור~

 בצי~
 כראו וצ~ה כהוגן

 וכל חיים הקב~~ה לו ונ~ה המ~הילו~ ~~ראו~ או~ן דע~ווהכיל
 נכונה מחשבה בו חשב שצ~הדבר

 ~בר כי ~ודע נכוחהי בדע~
 מהם אחד היה ולא יחדו כלן הר~שונים אצל מקובל היהזה

 הקביה כי היו אומרים כי בומכחש
 ונוראו~ או~ו~ עוש~

 על
 הצדיקים א~ ומראה הנביאים ע~י עושה שהוא וכמו הצדיקיםי~י

 נוראו~מראו~
 ת~נו~ כי הנביאים את מראה שהוא כ~רך

 יש
 ואין הללו בד~ריםלעולם

 בה~
 אלהים יודע ~י עיקר כל ה~סד

 בן חנינא ~~~ ~נעשה שנאמר מה וכל ב~~ה ~ענה בו ~ועניןשאין
 ז~ ג~ון שמואל רב ומר מכ~ישיןי ולא בו מאמינים וזול~ודוסא
 שה~בו בווכיוצא

 או~רים נכרים ב~~רי לקרו~
הללו המר~ו~ אי~

 נראו~
 בכל ומכחישין לנביא ~לא נס יעשה ולא ~נביאים אלא

 שנאמר~עשה
~ 

 הלכהי זה אין כי ואמרו לצדיקים נס בו נעשה

וא~
 בן נחוניא ר~ ומעשה בהיכ~ו~ ~צ~ה עקיבא ר~ של ~מע~ה

 הלכהי אינם אומרים אלה כל על בהן וכיו~א ישמעאל ור~הקנה
 גדול~~ ונ~לאו~ ל~דיקים נסים עושה הקב~~ה כי סובריםו~~ו

 ולא
 או~ן מראה שהוא ~מנורחוק

 מראו~ ב~נימיו~
 היכליו

 ומ~מ~
 וא~במלא~יוי

 מחמ~
 עינינו

 אש~
 ההל~ה לח~~י לבא ~ומר א~ה

י~יאך



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~
 ה~ל~וביא~

 ח~רו
 ויזכ~

 לתת
 ל~

 ל~ניו העומ~ים עם מהלכים
ותרו~

 ~ים מקור עמו כי תש~ה עדניו ונחל ביתו ~~שן
 רבי וי~

~~
 וש~אלתם ~~י

 במ~

 ג~ ~ברכות ש~מרו
 א~

 שלשה
 מהן דברים לכמה אלו ~שמרות כי דעו הלילהי הוימש~רות
 א~ריםי ל~~רים ומהן שכינב לפני ש~קל~ין מלאכיםמשמרות
 ושואג הקב~~ה יושב ו~ר~מר משמר כל על אליעזר ר~ודקאמר
 נוהו על ישאג שאג שנאמר כמו הוא מ~ל דברכא~י

 חרבן על תחנב להפיל הלילב במרשמרות ישראל עלהדבר~~יש ותור~
 חזי ואנן אשמורות לראש בלילה רני קומי שנאמר כעניןבבית
 שלשה כנגד משמרות בשלש אלו שאגות שלש ~ירושלן

 פר~י~
~תנ~

 ~כ~ יומא במס~
 א~

 במזבח את תורמין יום בכל
 אוהגבר בקריא~

 סמו~
 ה~~ורים ביום מלאחריוי או מל~~יו לו

 עונות ~לש לאו~ן הקב~~ה וזוכר ~ראשונה ב~שמ~רה מןוברגלים מחצו~
 חשיב קא כי דאמרינן ממאי מלתא מסתעיא ול~~י עליבןושואג

~ו~
 אחרונה משמרה ותחילת דאמצעיתא ואמצעית ראשונב מ~רה

ובכי
 ~עני~ תכוו~

 ~מזבח את תור~ין שהיו עונות ש~ש לאותן
 ש~ותובן

 ש~
 לתלמיד מר~ל הבית ~רבן על לדאוג לו ויש תחנונים

 רב~ לפניהיושב
 הבית ומשחרב עמו מצר בוא מצר לרבו ורואב

 לפניו שחוקאין
 לכ~

 שימלא לאדם לו אסור
 שחו~

 בעולם פיו
 דתמיד ובגמ~הזה

 ~בב~
 תני

~ 
 בלילה בתורב העוסק כל חיא

 חייבין וור~מר א~מורות ~ראש בלילה רני קומי שנ~~ כנגדושכינב
 לשחר ישראלבית

 בליל~
 על בתחנונים ולהרבות ובאשמורות

 תכמים תל~ידי על וחובה הביתחרבן
 לע~ו~

 ובענין בתורה
 א ק~ ~מנחות ואמרו וגו~ ~~ ~ת ברכו בנב דכתיבה~רבנות

 ע~יהם מעלב בלילב בתורב העוסקים ת~ח אלו בלילותמאי
 וכתיב בעבו~ב עוסקיןילו

 לעול~
 יוחנן ור~ ישראל על זאת

 בלילב עבודה בהלכות העוסקים ת~~ח אלור
 מעל~

 ע~יהם
 בי~יהםי המקדש בית נבנה כאילוהכתוב

 ~ברכות רבנו אמרי מאי ~שום רבנן ~יילי ~~י~~~

לב~
 היכא

 בו~
 שמעתא בה~י שייכא ומאי אסי ור~ אמי ר~ מצלו

 מינייבו חד מימרי תרין בהואית
 כיו~

 עסקינן המוספין ~בתפילת
 ואע~ג ~אי ~מוספין~תפילת

 מפ~ דל~
 גמרינןי מענינא

 ~י ~הו~ ~~~~~גו~ו~~ינן
 כנ~ת~

 ~וספין מצלו הוו ב~בריא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 לאד~ל~~א

 סביר~
 להוא

 כראבי~
 דא~יואית ב~מוי ~~~רר יהודה כר~ ולא

 א~רינ~ מ~~מ~ ~
 ימים ~א~י~ א~~רו~ינן ואמר

 בהם~י~
 מו~~

 ביני בי~יד אלא אסי ור~ אמי ר~ מצלו הוו לא
 ס~~ל הוה ואי~~רודי

 כראב~~~
 לא ב~מו ~~~רר יהודה כר~ ~ו

 המוס~יןי ~~יל~ ל~ו ~רצלוהוו

 ו~למים ~תי~ין י ~~~~~
 ~לוגת~

 יוחנן ור~ הונא דרב
 ב~ ל~~בר~ו~

 ~ודו ו~רוייהו
 ~א~

 בירך
 ובצ~

 ה~~י~ין את
 ה~~רים א~~ני~

 יצ~
 ב~צוה אלא ה~למים בצ~ אם ~~ן וכל

 ~רן ליה ~בי~ ד~לם והיכא ~ליגי מל~אמאיהיא בהא המוב~רמן
 רב א~י~~~~~~ין

 הונ~
 קאמרר ~י ~וצע ה~~ם ד~ל מרודה

הונא ר~
 ~כ~

 ~~ כגון ליה חביבין ד~~י~ין
 ו~לם ~קיה

 ליה ~ביב ~בר הונארב הדרא~
 ~די~

 ~לם סבר יו~נן ור~
 ~די~

 והוא
 ~~ ~~ירובין ~ירוב ל~נין ד~נן כ~היא המוב~ר ~ן~רצוה

 ב~
 א~~~

~ראה
 והי~ סא~ ~~~

 ~רו~ה
 אי~

 באיסר כ~ר בה מ~רבין
 בו ~~רבין~לם והו~

 ו~ם~
 ~מים וירא ~~נן כר~ ~ה~~ה הדבר

 דרבינא ~ריה כמר ~~יהןידי יוצ~
 רב דא~רר והא ~ל~רןי ו~~ר~נ~

 ~רו~ים הכל~~א
 ~~רני~ ב~ס~

 ~ל~רה ל~וך ~~וסה
 ~ר~~ם אלא יו~נן ~~~ ה~נא דרב ~מ~~א ~ר~ום א~ררהלא ל~ ובוצ~

 ו~יכא~וניי ל~~
 מרב~

 ל~ניהם הבי~ו ~מ~~א ~יקר הכי ד~~~ר~י
 לאכילה וקרו~ין בצי~ה צ~כין אינן ~~~י~ין כיון ו~למים~~י~ין
 וק~~~ר ~~יב ואינו ~ביב מר~נין ולא מרברך ~לי~ן הונא רבקאמר

 ~ם יו~~ןר~
 ~די~

 דרבינא בריה ומר
 ~זה כיון ~ל~רן ומשנ~

 וב~~~ ~ניהםי ~ל מברך הדור ו~ה לאכילה~רוב
 יו~נן ר~ א~י~

 ביה דקרינן כיון הדו~~ ~אינו ~א~~~~ימודה
 ~~יר ~וני ל~~

 ל~ניו הביאו אם ~ירו~א הדין ול~ום~~~יי
 ב~~~

 ו~למים ~~יתין
 ו~~צ~ ה~למה ב~וך ~רוסהמניח

 א~ אבל
 ~הביא~ מה ~ל

 ל~ניו
 להני~ צריך לא~למים

 אלא שלמה ל~וך ~רוסה
 בוצ~

 על לו
 והדין ~ובים ימים כ~אר ברכות~ני

 ~ירו~~
 אלא ~~י מקרב

 ~מני~ין ~ס~ים בלילי ב~למא מנהגאמי~ו
 ~רו~

 ~למה ל~וך
 אד~~ייהוי דסליק הי~י כי או הכי נהוג בדוקא אי יד~ינן ולאובוצע

~~~~~ 
 מת ~ל ~ומאה ~לכות נצ~וו לא

~~רות במלחמו~
 ת~א שבכלן ~רדין ~ד נ~מאוי~ראל ~~א מ~ני מדיןי ~~

וי~רם



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~
 ומניחים היו שגו~~ין ממש בריגה אינה ו~כאב ונך ויכוויחרם
 ~ד~ נזיר במרס~ שמצינו כמואותם

 ב~
 על

 ~משו~
 ~נ~מרא מרנין

 ~כיתי ב~מור בלחי מדכתיב אילי~אלמרחים
 א~~

 דילמרא ~יש
 ק~לי~וה ובדר ברישא אשלחינון דילמא ח~יצתם את ~י~~איש שלשים מרהם ויך מבכא אלא נגע לא ובוא בבוה גרדיגרדויי
וי~

 לה גמ~רי גמרא אלא שוינהו גוס~ין ודילמא כתיב ויקח
 דלשוה מינבשמע

 וי~
 א~ל מי~ה בב ש~יה ~~אב אלא אינו

 בריגב ~שו מדיןבמלחמת
 ממ~

 הרגו מדין מ~כי ואת כדכ~יב
 אשה וכל וכתיב ב~רב ברגו בעור בה בלעם ואת חלליבםעל

יודעח
 אי~

 ברוגו זכר למ~כב
 מדיה ממל~מר~ הלכ~

 ואי~~
 נצ~רכו

 מתי ~מאילהלכות

~~~
 שאירע ~נס מ~ני חנ~ב ימי שמנח עושיה ~נו

 מררנו בס~י~ו ולא לילות לשמנה יש ~עם ומב ~וכו~ יוניםש~מאו
 כדכת~ב אשר של מחל~ו באים שהשמנים מ~ני יותר או~~ות
 ~מרנ~ות כדאמרינה ת~וע שנקרא לו היב ומרקום רגלו בשמןו~ובל
~~~ב

 ב~
 ומ~ם יוצאים ~שמנים שממנו לשמה אל~א ~~וע

 היהירושלם ע~
 מבל~

 שמרנב
 ימ~

 והכי וחררה בליכב בין
במנ~ות אמרינ~

 המתי~ ול~יכ~ ~~~
 ~~ור שמה מ~ם שיביאו עד לבם

 ימיםי לשמנת נס להם שנ~שהוזבו

~~~~~

 קא ~~ס~ים ~אמרינן הא ~~י~י
 א~

 כנש~א בבי לאו כנשתא בבי ושחו דאכליאורתים לא~ו~י
 ממ~

 אלא
בבית

 הסמו~
 לבית

 במגילה דאמרינן בא ~~שיא משום ~~נ~~
 העיר בני~~~

 א~ ~כ~
 ומיבו וכו~ אוכליה איה כנסיו~ בתי

 ~בית אלא א~כליה היושלא אע~~
 הסמו~

 לדידבו בויא בכנסח לבית
מקום

 ~עו~
 יס~דו ביכה יוד~ים ביו ה~ידוש וב~~ת ~ואיל

 רב בשם אשי ברחייא ור~ כבנא רב ב~ם אחא ר~ סוכחו יתיר לא שאכל בריכי~ד שב~ה סוכב תניניה תמה מברכין ~יצד ~~ דברכות מירו~~וראיה
 צרי~

 ר~ יום מבעוד ~וכתו ל~סול א~ם

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 בסוכתו ו~וכל ועולה ~ביתו אחרוה ~וב יום לילי מק~ש~ליו

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
 אמר



~ ~ ~ ~  ~~~~~י~~
 דאמר ~אי ~ליגי ולא ~וה ר~~מר

 ~~י~ ~~~ ר~
 לאכול ד~תו

 ו~אי אח~~~ב~
 ד~מ~

 ~מואל
 בשל~

 ב~ית ל~כול ~~~ע~~ו ~ה
 ונמ~ך~~ר

 בבלי ד~~~ו~ ו~~~~
 ו~~ ~כיי מ~מ~ ל~

 ~פרש יש
 ב~י דא~י ~~~~~ה

 כנשת~
 מרמש

 ודק~
 אין הא לן ק~א

 ב~~~~~~
 ש~ח ~~דח ~~ל ~חול הרשות ~~ודת ~ילי ~י

~~ודת
 ~צו~ וס~וד~ ~צוה~~~

 ~ו~ר
 ש~ ל~~כו~

 ~~ר
בי~וש~ ~~ו~ ז~

 ~~א~ ~סחי~
 יר~יה ~~

 ב~
~ ו~ ~י~~ ש~~יה~~ו מדר~~ ו~תי כנ~יוח ~תי  

 ~הה
 ~אוכל~~

 ובראשי ב~~~ות שם

 פי~וש~~~י~
 ~~ו~

 ה~ה
 החד~ וב~י~ו~

 י

~~~
 ~~י

~~~ 
 ~ב~כות י~~יה ר~ דאמר ~א לי ~שיא

כ~
~~ 

 ח~ה שיזר~~ ~ד
 וש~ור~

 ח~ה מכדו יד ~מפולת ו~~ה

~~~
 ~~ם ו~צ~תי ל~ייב~י כאחד ~ה~ו~ה נ~נהו מיניה ~י

 מ~~בא ~יב~מרא
 ~לאים~~~~~

 ~אם קא~ר הת~ה דלעניה
 ~והתרו

 לוק~ ש~ משו~
 לוקה אינו כרמך ~שום

~~ 
 שיזרע

 ידי ~~~ולת ו~רצה וש~~רהח~ה

 ~~י~~
~  

 ~~ז ~~ב ~~~י~ן
 ~ו~ י~~ א~

 של
 ~יכ~ השנה~ לכל יפה ~ימןברור ~צר~

 ~אן
 ~ד~~ר~

 ~ם ~~האי ל~ה
 היום שאותו מ~ני שמיני יום ~וא הכא דקתני ~צרת של ~וביום

 ולאו גשמיםי גבורותמזכיריה
~~ 

 שבו~ות חג ~ל אלא ~לתא
 ש~א~מר

~ ~~ 
 מפורש זה ודבר תורה נתנה ובו ~~יון

 ~ין~~~
 ~~~ ~~~ ~~פ~~

 ~~ול אבא ו~~ ב~מ~ה פ~~ים
 ~יו~ ז~ן כלאומר

 ~וב
 ~צ~ ~~

 ו~~י לעולם יפה ~ימן ברור

~
 ~מ~ו ו~ה ~י

 ~ב~כ~
 לג

 א~
 ~וך

~~ 
 ח~~ה

 ~~~ ~~~כ~~~~
 ~י~ש

 הח~~ ש~ ל~
 מ~~לו~ א~ה ~ן

 ~ ~ה~ב~~~ ~~דב~י~ ב~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~ ~~י~ זו

~
 ~כ~ ~~~~ ~~ ~ה

 כ~ל ~~ו
 ו~~שכי~ ~~~ ~צר~

 י יבין

~
 ~~י

~~ ~  
 ~~~~~ב ש~~ו

 ~~~מ~
 לו

 ~ב~~
 מ~~~ל~~~

 ~ב~ך ~~י~י
~  ש~ 

 ~א
 ~ד~

 ~~א
~~שיו ~



 ~לולי יכולתו שכל לפי ~ת~ת ~ל מורה ו~~ולת ~~לתו~~~יו

~האר~
 כ~שר ביכ~תו כופרים העולם או~ות היו לישר~ל ה~

א~ר
 מש~

 ה~ יכולת ~בל~י
 וא~

 ~צד נודע שאינו בחיותו יכפרו
 ה~ולם כל ~או מ~ה ב~בור לישראל ה~ האריך וכאשר~צ~רו

 ~כול שאיה לפי בחיותו הודו כרחם ~ל ביכלתו שראויכלתויוכיון
 י בדבריך החייתני ~ו אמר כה ו~ל חי אלא~~ולם

~~~~~~~~~~ 
 לב ~ברכות

 ב~
 והודה הקב~~ה שחזר מנין

 היו ה~ולם שאו~ות מה שהבין טובה לו החזיק פירוש למשה~ו
 ו~אי כי להם סלחתי לו ואמר לו~ר~תי~ים

 כדברי~
 ~~ידיה יהיו

 למשה הקביה לו אמר יצחק ר~ אמר אני חי ואולםלדברי
 לפני ש~ברת במה למשה הקב~ה לו אמר ~י~ בדבריךהחייתני
וםלחתי

 לישרא~
 אני חי לו~ר האומות ~תידין כלומרר החייתני

 כל את כבודי ימלא ואז והירח הש~ש וא~מריד מלכים ~אבהפילי
 וגו~י ה~ כ~וד וי~לא אני חי ואולם וז~שהארץ

 ל~ ~שם ~~י~~~
 ~~~ ב~

 ד~תו שת~ונה כ~י דאמר חד
 מלבו האימה שתסור בשי~ור ~ליו ד~תו שתחולל כדי אמרוחד וא~נפלי ואתחנן ~כתיב מלבו ה~ימה אוחה סרה להתחנה~בו ולכויה להתפלל וכשמחיל הצבור מפני מתבהל ה~בה לפניש~ובר ב~~ כי מלבו האי~ה שתסור כדי ~ליו ד~תו שתחונן פי~ע~יו
 מה ~ל ש~מחול צורו פני לחלות לבוויכויה

 ~פש~
 שזה ומרד

 המתכויה ~רן שי~וריותר
 לקב~

 לקבל כ~ון וא~חנה ~ניה כי פרס
פרס

 הו~
 ב~שת הוא ויחל ~נ~ה אבל מתחנה רבינו משה ש~יה

 ~ברי וצר~ךמחילה
 בבכיהי תח~נ~

~~~
 ה~ ~שם ~~י

 ב~
 ל~ ישאר ~אפירוש למטתי סמוכה שתהא תפילתי ~ל

 לאכולי מטתי ~ל אשב תפילתי מאחריאלא ~לי טרוד לבי ויהי ל~שות מלאכה דבר~

 ומ~ ~~י~~~
 שא~רו

~~~~ 
 ~ד חברו ~ל להמתין ~צריך

ש~סיים
~~ 

 כי להסתלק לשכינה שגורם ~פני ~י~ ת~יל~ו
~שכינה



 ~~י~ שרויההשכי~ב
 ~ני~

 גורם שיצא וכיוה וכו~ נדב~ו ~ז שנ~~
 ת~ילתו לו ~ור~יה ~מר זב ועל ~~תלקל~כינה

 א~י~ ~~ירוש ולזה בש~י~ב שתס~לק גר~ת ~תה ~י~ ~רץת~~ב הלמענ~ שנ~מ~
 ומנ~הי ש~ריתבת~ילת

 ~~ ~שם ~י~~~
 א~

 ~מרר לי ~~רב נ~ש בשלום ~דה
 כלהקב~ה

 ~~ום~
 הקב~ה ~דב ~י~ וכו~ חםדים וגמילות בתורה

 בתורה ~~סקי צרה מכלנ~י
 ~הי~

 שלום
 וכ~ שנ~מ~

 נתיבותיב
 כי הרחוקים ~~י~ שמקרבת ח~דים גמילות ~ה לי מקרבשלוםי
 במקום עמרדי מת~ל~ין ביו הצבור כלומ~ר עמדי היוברב~ם
 הכנסתי בביתש~ינתך

 ו~ ~שם י ~~~~~
~~ ~~~ 

 ~~ ו~מר
 יצח~

 שב~ב~~ה מנין
 כבודו מרר~ה שהקב~ה כמו ~י~ וכו~ ת~יליןמרניח

 ~נבי~
 ול~םידיו

 דלב~~~וכנת~
 על יו~ב ה~ ~ת ר~יתי דכתיב יושב ~דם בדמות

 ~ל יושב ה~ ~ת ו~ר~ה וכתיבכס~ו
 כ~~

 רם
 ונש~

 שיש וכררי
 רגליו ותחת דכתיב רגלוםלו

 כמע~~
 וכיון וגו~

 שנוד~
 כי לנו

 ה~מורה הר~יה זו כי נתברר הזב ב~נין לנבי~יוו~~ר~ה
 העיה~ר~ית ל~

 הי~
 כי הלבי בר~ית ~לא

 ל~
 בר~ית לה~מר ית~ה

 ומה ~ל תדמיון מ~י ו~ל שנ~מ~ר להק~~ה ד~ות ~נר~ית~עיה
 לו תערכודמות

 ~ל~
 בלב ר~יה

 הי~
 י~כן וכך י

 לו~
 ש~~שר

 והאמור ת~ילין ו~ליו בר~ש כ~וד דמות בלב בר~ית לר~ותל~דם
 חכמה הרבה ר~ב ולבי שנ~מרר הלב ר~יתר~יתי

 ע ודברתי ~כתוב ~מר ב~ירוש כי ממ~י העין ר~ית ו~א~ונתו וכ~ ודע~
 ~דמ~ה הנבי~ים וביד הרבי~י חזון ו~נכיהנבי~ים

 מ~למ~~
 שמראה

לכל
 נבי~

 שיעלה מ~י שיש ~~ו ממש ר~יה אבל לר~ותו שיכול דמיוה

~
 יצחק ר~ וכי ~עתו

 חול~
 התורה על

 הל~
 נ~מר

 ל~ כ~
 יר~ני

 י וחיה~דם
 וב~

 ועוד למשה ~~ב~~ה נ~~ה כי ו~מר יצחק ר~
 שראוי הכתובי מרר~ה והנה וגו~י י~~ל ~להי ~ת ויר~וכתיב

ומקר~
 כי לנ~שותיכם מ~ד ~נשמר~ם כתוב ~חר

 ל~
 ר~יתם

 ~~די קר~י קשו ו~ו~ תמו~הכל
 ל~ ו~רקי~

 קרא ה~י קשיא

דכ~י~
 לא כי דכתיב וה~י הלב בראית ~ר~ל ~להי ~ת ויר~ו

 כעיה שקורא ~קדש לשון ומצ~נו העיהי בר~יתר~יתם
 ז~

 ר~ה
ב~~ץ ~~ כי במצרים ~י~ ~א ויעקב במצ~ים שבר יש כי י~קבוירא



~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~י~~
באר~

~~ים ויראי ~~ע ולמביני רבות וכהנב בלבוי שראה אלא כנ~ן
 בפ~~

 לה~ די מכן
 בכל שאין ולי~ע להבין

 התלמו~
 ויתעלב שמו ישתבח לבוראנו ~מ~ת ~ותן בישראל שישמודי~ים ~ברים

 ארץ רשעי לב חלוקי ~~נםזכרוי
 מח~אים המר~ני~

 ~ברי~
לא ~שר

 כ~
 מי עצמן את לגנות כ~י

 ש~ר~
 י~רע הוא המבול מ~ור

 רבינו למשב הראב זכרו י~עלה שבק~~ה ו~צינו י~הם
הכבו~ ב~ו~

 שאמר
 שהראהו כעין והבינם שלת~ילין ושיה ת~ילין של ק~ר משהוראה תפיליה ובראשו מלאך ~ון אחורי את וראי~ בכתו~

זב אבל הלבי ~ראית וי~ה בעין למ~ית י~כה וזה וכליומרשכה
 שכתו~

 קשר שראה משב ~לראיה אותה ועל הלבי ראי~ ~לא אינב אחורי את וראית
~~ 

 ר~ אמר תפילין
 יצח~

 לב רמז
 אתו~ע אליו במראה ב~ נביא~ם יהיה א~ כתיבמלא ומרקרא חלוםי הי~ה כראית הנבואה חזוה בלבו ור~ה יושבהנביא הנבוא~י חזוה זב וכעניה בימינוי ה~ נשבע שנאמר תנין הכ~ובמן

 אליו העין אל במראה פי~ בוא~בר בחלו~
 אתו~

 ועל עמוי ומ~בר לומתראה אני כה בחלום כאילו
 מתוך למשה שנראו הת~י~יה אות~

בכבו~
 להתפרש ב~לו ל~בר~ם א~שר ~אי ~ירשום ובקבלב בי~~יהיה מסיני למשה קבלה הענין וכל ~~ברים ואלו ~~ולי גוי ומיישראל כ~מרך ומי ומ~רשים ב~םי כתוב ביב מה רזיל חקרו

 ~~י ב~עתמה

~~~
 ז~ ~שם ~~י

 ~~~ א~
 מרשום יו~נן ר~ אמר

~ 
 מ~וך רבע~ה למרשה לושנראה למעלב ש~יר~נו כענין ~ירו~ו זב גם וכו~ מת~לל ~ה~ביהמרנין יו~י

 הכבו~
 ~ז~ל ואמררו ~רכךאת נא בו~יעני שאמר בעת

 ~ר~~~
 יז

 ב~
 שנאמר שבזמה שבי~ם בקבלב

 צבור שליח כ~מות ~~~בשל ה~בוד ~~וך רבנו למשב לו נראב ל~ניך ה~ ב~ם וקרא~ילו
 שנאמרר בתי~ב ל~ני שיור~ מ~ו~~

 אוחו וי~רא פניו על ב~ויעבור
 הכבו~

 נוצרוכו~ וחנוה רחום אל ב~ ה~
 חס~

 ו~ו~ לאל~ים
 מ~ה וימרהר מי~

 שעבאותב וישתחו ארצה ויקו~
 למ~

 או~ ועו~ ב~וח~י השרויבב שיתפלל כ~י ~שמים מרן רבינו למשב לו ש~ראו תעניתת~ילת וזו השמים מן הראוהו כאשר ת~ילה ס~ר
 קול אחרת ת~ילה שמע שעה

 הכבו~מרל~ני
 בי~ם ה~ברים היו וכך השכינב מל~ני לבקש ר~וי שכךרבינו משה והבין וכו~ שיכבשו מל~ני רצון יהי אומר

הלכ~
 כ~ג ישמעאל ר~ שראב כיון תראה בלא ~סיני למשה

כבו~
 כאשר ה~~שים ק~ש בבית בלב בראית ישראל אל~י ה~

ראה



~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ומיכיהו ~עיבור~ה
~~~ 

 ~כבו~ מלפנ~ קול ~ע
 ~~ יש~~אל

 כדכתיב ~לל שבח ~ו ברכה פי~~רכני
 ברכ~

~~ 
 מלאכ~

 ~כ~ם
~א~ו

 או~ר~
 תמיד

 ברו~
 מ~קומו ה~ כבוד

 וכי~
 ~נחן

 בכב~ לפנ~ה~בח בר~
 הלכה בידם ש~יה ~פילה או~ה ב~לל

 וא~ ופ~ח אמרנו כאשר אותב ששמע~~יני למש~
 וי~ וכו~~ יר~מ

אומ~י~
 שאכ~ריאל

 מלא~
 הואי ה~בוד אלא ~בלנו לא ואנו הוא

 ~תלמוד בכל כי ~~רשנו הללו ~דברים ב~יאור מ~ס~פיםואנו
א~רים ~~

 מרנ~~
 ~בר אותו ~~~~דימו אלא

 ו~ב~
 ר~יב ואו~ר בו

 מנין בללול~~רים
 לפיכ~

 א~רנו
 ז~

 מנין בכאן ~אמרו
 ~ה~ב~~

מני~
 מלמד אחורי א~ וראית האמור בענין ~אי ~תם תפילין

 ~שר למשה ללמד תפילין ועליו כבוד ל~שה ב~~~השהראהו
 תפיליןשל

 ו~ל~
 מן רמז מנין א~ר

 מני~ ה~ב~~ ~~בו~ ~כת~
ת~יל~

 מדכתיב ופי~
 נש~~

 עזו ובזרוע בימינו ~~
 שמ~

 מינה
 זרוע מקומות בכ~ה ומצאנו לתפילין רמז ~וא ~אן ה~~רור~ז ~

 שאמר זה וכן~י
 מני~

 מתפלל ~הק~~ה
 הת~

 ~מה ~ר~ה ~אי
 ה~ ~שם ו~ראתי~כתיב

 לפ~~
 אמר ו~קרא פנ~ו על ב~ ויעבור

 אפ~ א~ כתוב מקרא אלמלא יוחנןר~
 שכ~וד ~ל~ד לאומרו

 ב~ב~~ב שלמל~ניו
 נתע~~

 כש~יח
 צב~

 והראבו
 למ~

 סדור
 כל לו ואמרבת~~ה

 ז~
 כס~ר לפני יעשו חו~אים שי~ראל

 מנין הכתוב מן לזה רמז ואמר לבם מוחל ואניבזה
 ופיר~

 ר~
 תפילתיי בבית ושמחתים מדכתיב רמז רבו יוסי ר~ מר~וםיוחנן

 יז ~ר~ה ~~י~~
 ב~

 מלמרד
 ~~ב~~ ~תע~~

 צ~ור ~ליח
וכו~

 כ~
 צוה כי פירושו

 להתע~ למלא~ הקב~~
 צ~ור ~כשליח

 ~שר למשה ב~ב~ה שהראבו מלמד שאמרו ו~ענין העיןבמראית
 תפיליןשל

 ו~
 ~ני ~ובר צבור ~ליח כדמיוה בעין ב~~אית זה

 באגדתא שאמרו פירושא ואידך רבינוי למ~ב לל~דו כדיבתיבה
 ~~מד צבאם ~ל ~יו ~רוח נ~שו שמים ~~ בדבר קרא באיעל
 דיבורש~ל

 ו~יבו~
 בו נברא ב~ב~ב מלפני שיצא

 ~לא~
 וכה

 רבי~ו משה עם הדיבורכ~ביב כ~
 בפסו~

 של מדברו נ~רא ו~ע~ר
הקב~ה

 מעו~~ מל~~
 העין ב~ראית ללמדו כדי צבו~ כ~ליח

 סליחביםד~י

~~~~ 
 דאוקימנא הא י

 ~בר~ו~
 ז~

 א~
 דר~יר ~הודיעו

 ו~ו~צדי~
 לו

 צדי~
 היינו ו~ו~ ~~ור

דגרסינן ומז~נ~ חיי בני תל~ ~נ~ ב~



 ~~ו~~~סי~
 א~ ~כ~ ~~יה

~ותא ~~ ו~~ו~ ~~ ~ני ~בא ~מר
 ~לת~ ת~~

 ~א
 במזל~

 ~~א מלתא ~~יא
~~א ור~ ר~~

 ~י ר~ נינ~ ~ו~ צ~יקי תר~י~
 ~רב~~

 ~רב
צ~ב ~ס~

 ש~
 בי

 רב~
 ~א רב בי תכלי שתיה

 שת~
 רבה בי הלולי

~
 ~ח ~ ~א~שי ~~י

 ור~ ~לביי ~סתי~ נה~~
~~~ 

~ל~
 בה

 ו~ת לו נת~ו ש~ים וא~
 ל~

את ו~נותי ~לא לו נ~נו
~~ 

 אחו~

ו~~תיה ~גוה שאינו אעפ~~י ארחם אשר את ורחמתי
 שמעת~

 י י~עי~~א מכלל צלחה רשעים ~רך מ~וע ~כ~יב ~ל~א

~ ~
 ~~בות ~~י

 פ~~~
 הכתב ~י~ ו~מכתב הכתב

 כגוןכותב שא~
 ר~ אל~

 ~גויםי חכמי ~אומרים כמו~וא והשני ~ואי אלהים מכתב והמכתב כ~כתיב ~לוחות שהיההוא והמכתב שבעולם כתב מיני כתב פירוש ~ירושים שני לרז~לבו וראינו אר~י ~ורא שאתה והמכתב צ~יי
~~~ ~~~

~~ 
 כמושהוא האותיות צורת כתב ז~ל אלברגלוני י~~~

 ~ל~
 מתחבר שה~בור מפני בממשה ואות אות כל ~ית

 ש~ם י~ו~ים מממ~ומות שיוצאים משונותמר~ולות
 סו~ וע~הפני~י הגרו~ מ~ו~

 כנג~ מ~ה אחת אחתשעומ~ות משונות צורות לחבר ל~ורות ובזרעו הראשוה בא~ם ה~ב~הכח נתה ואילך השמשות ומביה החיצונים ש~תים
 מכתב הנ~רא זהו צורות מאותה המתחברוה~בור ~תבי וזהו ~ולות מאותה א~ א~

האותיות צירו~ שהו~
 כתב ~אמרי ואית כמלהי~ להקרות תיבה להיו~

 הו~
 כ~ב שהה הק~שכ~ב

 אות~
 מה וכל ~וחות ו~לוחות ~אמר וכי ~הלו~ת ~~אמרמשום האחרוה מה ברור ~ראשון והפירוש צורות מאותה המתחברה~בור מ~תב צ~~יהי מארבע ואחת אחת כל נ~ראת שהיתהשבלוחות ~או~יות מן מהה א~ כל צורת

 אמרישבהה

 ~~י~~ ~~~~~~
 והרב אות~י פירש ולא פ~ורות והנשיםחייבים שהאנשי~ הה מצות שלשים ז~ל גאוה

~ 
 יצחק

 ויוצא ו~ר~יהי מילהי ההי ו~לו ~ירושה כתבגיאת ב~

 ~ב~
 והכהה זרעי ~כבת ממנו תצאכי ואיש בכורי פ~יוה הפקו~יםי ~ל העובר כל וש~~יםכלזכרי

 ש~
 אהרן בני ל~רובו י~מא

ולא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

 תורה ולל~~ו לפ~ותו בנו ~ת ל~ול ה~ב וחייב ~הרןי בנותולא
 תפיליןי ק~שי ציציתי שו~רי לולבי סוכ~י האםי לא~בל

ותלמו~
 ורביהי פ~יה תורהי

 מור~
 ו~ם ~ב

 וכבו~
 ~ב

 י זקן בשחתת הראשי בקפת עליהי אח~ים רשות שנש~תש~יון ו~~
 וה~לי~~ וההק~רות והק~יצות ובהגשות והתנו~ותב~מיכות
 שלשים אלו ~ל בנשיםי ולא ב~נשים נובגות ו~הז~ות~~~בלות
~ י~צות

 ו
~ 
 י



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 כונה ~עי מאיר כ~~הלכה
 ב~סו~

ס ראשון
 צאת קודם ומצלו ערבית ~ל ~~ש ~~רוצבור

 הכוכבי~
 לצ~ויי מהונדה ס~

 ת~ילת שאחרוצבור לברוכי בעי אי ~צלי בתר ~מרה פסוקי דקרימאה
 המנח~

 עד הששי ביום
 סמו~

 לחשכה
 ולהת~לל ק~ש לקרות יכול שאינוח~ה
 ה~יבה ל~ני יורד ניהו ומאי ~~ור שליח ניהומאי
 הדחק בשעת צבור לשליח כשר אם ז~נו נתמלא שלאמי
 דס~~ה ~דושא ~ודם הכנםת מבית לצאת ~ותראם
ע~

 והמסיחין ת~~ה בעת הכנסת בית ברחוב היושבים
בת~ילה  משהגיע ולשנות להתחיל מותראם

 זמ~
 קו~ם ~~ש

ה~וצ~צבור שיקר~
 מת~לליןוהו~

 יחדש מה שצרי~~דש הת~לל
 מארחא אתי כי מצלי דלא דשמו~ל כאבוה הלכתאאי
 וכו~ רוח ותשאני וכו~ זה ו~רא ולתרגם לקרות ~עםמה

 בתענית וה~~רה ס~תקריאת ~~~ ~~~~~~~~~~
 קריאת לש~ועחייב

 ~~ת ~קריאת ~~ור~ו~א ~~~~
 בנביא ומ~~יר ~~ו~ה הקורא על לתרגםמצוה

~~
אם



 לתרגום מ~לה ישאם
 תור~

צג נ~יאים תרגום ~ל
 לקרוא ~הו ק~ןכ~ן

 בתור~
 צ~ ראשוה

~~~~~~~~~~~~ 
שי~ור

 גוב~
ג ~בתים

~~~~~
~~~~~~ 

ארוזא
 כ~

מ~ ~ילוי~ מברכיה מאי מבשל שם ~~~ו ~ברכיה מאי מזוזי~ליה
שם ~ילויי~ו ~ברכיה מאי שליקיאהיני

קכ מברכיה ~ה ~ל ושלמים~תיתים

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~ 

 לתבשיל תב~יל ~ין רשות אמצ~יים~ים
 ב~יז~

 תבשיל
מ~ ~יושב

 ו~~י~ במשת~
 שלא לו ו~רור מים

שם י~יםנ~ילת ~י~ א~ נג~
מים

 א~~וני~
 אם

 צריכ~
 ~ו~ם לי~ול ~מסובין כל

~רכ~
מז ~~זוה

~
 אם ~~ונ~ות שידיו

 ~בר~
 ~ל

 נ~י~
 י~ים

 קו~~
נ~יל~

 או
 א~רי~

צא

~~~~~~~~~ 
~~~~~ 

~בר~
 ~~ ~זוה ברכת

 ל~~ום ~ייב
מ~ מ~כו~

 ~~~א~
 ~ש~ן

 ברכ~ קו~~
~ח ~מזון

~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~ 

 יש~ם
 ש~~ ~י~ו~

 ~~~ום
~~ ~ו~  ו~א שקי~שמי

 יו~י~ ~~י~ ~רי~ א~
 ~א~ ל~~ש

מ~ ~אור~~ת
 כנ~יות בבתי ו~ב~יל ל~~שי~

 א~חי~ שאיה א~~~
 ~רי~ ~~ שמ~~ ~ביקי~ושא

 ~ב ~ל ~~נו לי~ה
~~ ~נ~

ק~~



נה ~עים ו~א ו~שתליק~ש נו לאחריו ברכה ~עוה אם קי~וש של~וס  הוא אם יק~ש לא ידיונ~ל
 ליל~ בקי~ו~

 או
נת לקי~וש קובעת~בת נז יום ~י~~ סג בבי~ ובנר בחצר לק~ש ~תראם

 למגרס מהו בשבתבמנחה
 תלמו~

ז ואבות  ~ותר אם ב~~ינההיושב
 להשלי~

 כוסות ושיורי ~לי לים
מה וקלי~יםועצמות  רשות לשכור~הו

 מה~
שם ה~~ינה בכל ל~ל~ל הגויים  שנכנסהס~ינה

 לנמ~
 מהו

שם ממנה ליר~ שם העיר בני לה לעלות מהו ~תחום מחוץ ש~אהס~ינה  שבתערב
 שהי~

 ואח~כ הנרות וה~ליקו מעונן
זרחה

 חמ~
נ

נג שבת בליל ל~עום מותר אם נרו שכבהמ~  מותר אם ברבים ה~ר לאורל~רות
נ~

ב~
ס~ מב~נים ומנעול הרבים ברשות שלה ששער הכנסת  לה~ליג מותראם

 בס~ינ~
 לשחות ~הו לצרכו הרבים ברשות בשבת מרים שמלאגוי סא בנהרות

סב ישראל~הם
 ובית ותנור ו~ונדק בתיםשכיר~

~~ לנכרי הב~ ~ה בשות~ות ש~ה של~חו וגויישראל סו ישראל בבית מל~כה שעושהנכרי סז בשבת שות~ין ונכריישראל ס סחורה בהם ל~שות לנכרי מ~ל~לין או מעות שנ~הישראל  ל~ולמהו
 אוכ~

 סרגל או
 מ~

~~ יסת~ה שלא בשביל החמור  הישיבהמנהג
 בשבת בתכשי~יה ביציא~

עא בה לצאת לאיש מו~ר אם חותם עליה שיש~בעת ~ב בתכשי~ין אשהיציאת עג ו~אשה לאיש ב~בעתיציאה

שיתו~
 חבית בלא א~שר אם במבוי

~~ ~ה שבת חילל או בשבת לתחום חוץ שיצאמי ~ז אמות מארבע ~חות ~חותהולכה  ~ל~~א ~ו ~נ~גא ~י שבת נר ה~לקת~רכות
 ~~ר~ ~~

על
 ~ראשונ~

 ~ל או
 האחרונ~

י
 ~ב ~
הלכות



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

א נתקנו ~ה מ~ני גליות של ~ובים ימיםשני
ב~וצרי~

 ו במועדי ודורכין

~~~~~~~~ 
~~~~~ 

ח ~תיקה מיני ולאכול כבשים ראשי ליקחמנהג
 וסת~ו במ~הו שנ~בשו~ר

 של~
 ~מינו

מר~

~~~~~
~~~~~~ 

 שמנת עושין ~נול~ה
 ימרי~

קד
מה ~~~ירין במב וחנוכה ר~חש~ת

~~~~~~~~~~ 
~ 

לה ~ורים ביום להת~נות שנש~עמרי
מה מצויינת מגילב לקרותמהו
 הידים א~ מ~מר~ה אינה ~~תר ~אמר כ~מואל הלכתאאי

~~

~~~~~~~~~~~ 
~ 

מה ~עם בנו~ן או במ~הו אם שבתורהאיסורין
 לב~לו מהו שקר~וכ~ל

 ע~
שם הבשר

~ם גויים בשו~י מרשום בהם יש אם שלי~יאהיני

 שנ~נ~~מרח~
שם ל~נים וראשה תחובה

שם לה~ני~ו יברך מי אב שאין במקום שמלו ~ןבית
 ש~ שתים ~ו מ~רך אחת ה~בדים אתבמל

~~~~~~~~ ~~~~ 
~ 

 ~~יןכמה
 צרי~

 בכל
 וד~ ד~

ד
 שר~ו~ בלאכתיבה

מו נקוד ע~~י מרותרת אם

 כרת באיסור איתה אי ~בלה שלאנדה
~~ שם מנין התורה מן לנ~ה~בילה

עבד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

מב דיה בית ד~ת ~ל לב~בילו מהו וק~ה שו~העבד
שם מהו הולד את ושחרר שפחב שנשאנ~ין

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

הנשב~
ה שליח ~~~יאו כת~ ידי ~ל מותר אם חבירו עם לדבר שלא

~נ~ב~
כ בח~לים לשלשלו מותר אם לבית ליכנס שלא

בנשב~
 אחיו לבית ליכנס ~לא

 אצלו ~יכנס מרותר ~~
כא לקברו אולבקרו

 נודרמבו
~~ 

לד רבים ד~ת
 שנשב~מי

 פלונית לישא שלא בתורה
 ונתחר~

לז
הנשב~

לח שכר לשתות מותר אם יין ל~תות ש~א
הנשב~

 ל~תוח מותר אם ~~ ב~כ~נ ית~לל ש~א
 לבהכ~נ שלא ~רובמקום

ל~ מ ישראל כשבו~ת חמורה היא אם גויים~בו~ת

הנ~~~
 וכ~בין סופגנין לאכול מו~ר אם פת לאכול ש~א

מר~  נזקקיןאם
מג י~ראל ב~לבי לנ~ב~

הנשב~
 לב לשלו~י ליה ולית א~תו להנות שלא

מד ולגרשהכ~ובה

~~~~~
~~~~ 

~~~~ 
~ 

 יא בחלום שנתנדב למי שמחאהפרת י הוא אחד דבר אם ו~מתאחרם
בשומ~

 אם לשון בכל ח~רו מפי בזכרה
 צרי~

~ו לנדותו
 ובתר ובחרם בשמתא ~לתא ~ליהון דמקבלין~בורא

מא מתח~~יןה~י

מרה לבברותן מהו משומדים קרובים ~ו ~יש~ראל שם לבברותו מבו מנודהאבל  שפרשוהו~~ד
 ונג~

שם בהנאב מרהו מת ~ל בגופו

~~~~~
~~~~~ 

 ולא חברו אתהמלוב
שם ~ים ~מדינת לצ~ת הלוב ובא זמרנו ~גי~

הלכות



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

 באיזה ל~בירו שבועה אדם~שמרת~ייב
 ע~

 משביעו
כב סתם מ~רימיןאימתי
 בפכו ו~~ר לבש~ע מתביישין אדם שבנימקום

מה שכנגדו עלבשבועה

~~~~~~~~~~ 
~ 

 אםמומ~ר
 יור~

כ~ אביו את
 וכד

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~ 

ב~ מ~~ים בעלמבו
יב אמו ב~ם נ~רא למה צרויה בןיואב
 ב~ו~ה גער שאמרובמב

 ~מ~שי~
יג א~ד ב~ולמום נכתבים

 שנהגו מה~ל
 להזה~

יד הת~ו~ה בשעת מים לשתות שלא
~ו ~דודים מעשב~הו
 שיצר שאמרובמה

 הר~
 גבוה כבר לצדי~ים נדמה

ולרשעים
 כ~ו~

יו השערב
יז ו~ו~ בעדי ביה בנימו~ו מוכתר מרדכי שאמרובמב
 בפ~ שאמרובמה

 ות~צ~
 א~ותו

 מר~ו~
 כל

 שםעל הפסו~
 שכינ~

י~ נאמר מגדל
 ה~ור~

י~ ניהו מאי ב~ויר  בנדוי ~דה~ר שביה ה~נים אותה כל שאמרובמה
כב ולילין ורו~ין שדיןהו~יד

כו ידיו צפרני מבין זרע ~כבת ויצתה שאמרוב~ה
 ~~~ובי~ מ~ולש שאמרובמה

 כל
 ~ו~

 כז וכו~ ישכון ל~ינו
 וכו~ נבראו ב~ומתן בראשית מעשה כל שאמרובמב

 בראשית יוצר של שיעורו כמב ישמעאל ר~ שאמרבמב כ~
 ל ~איר לר~ לו היו שו~לים ממשלות מאוח שלש שאמרוב~ה כ~

 ~ ~שואיה נטיעת הלכות הןמב
לב יום בכל מנשבות רוחות ארבע שאמרוב~ב
לג ד~לים ~י~תמהו
מה גויים משב~ה היתה אםר~ב

שם וכו~ וירד שמים ~לה מי ~םו~א דהדין~ירושא
 רבנה ~ל~גיכי

 במלת~
שם מנהוה כ~ד אמר ו~תרגם

שם ~~ים צינים~רבו
מהו



 יע~ב נשק שלאמהו
 ליוס~

שם
 ת~ש אלמהו

 ~צמ~
שם הדיינים כעוככי

שם לתורה סיי~ מ~שרותמהו
שם ל~רישות סיי~ נדריםמהו
 כ~~~ לי זכור שמשון שאמר שאמרובמה

שם וכו~ שנה
 של וכום קבין ותשעה ~להשיעור

 ~ר~~
 וכו~צה

צז בשמו נקרא לא למה דשמואלאבוה
 שאמר~מה

 ר~
צת דגוהא ב~~מרא ק~ינא

 ל~רדס נ~נסו ארב~ה שאמרובמה
צ~  הלילה הוי מ~מרות שלשה שאמרובמה

קא גרסי דהוו היכא מצלו הוו ~םי ור~ אמי דר~בההיא
 בהלכות נצ~וו לא מהמ~ני

 ~ומא~
 מדין מל~מת עד

קה כנשתא בבי אור~ים דא~לי ~אמ~ובמה ק~
 ~ד יאשיה ר~ דאמרבהא

קו ו~רצה וש~ורה ~~ה שי~ר~

במ~
 י~ה סימן ברור ~צרת של ~וב יום שאמרו

קז השנהלכל

~תו~
~ת ~כמה בברכת קבעוה חכמה ש~יא

 ה~ייתני למשה הקב~ה לואמר
 אמר ו~ד ~ליו ד~תו שתת~ונן כדי אמר~ד וקיק~ ב~ברי~
קיא שתת~וללכדי

קיב למ~תי סמוכה שתהא ת~ילתי~ל
 מהן א~ וקדם להת~~ל שנכנסושנים

קי~  בתורה ה~וסקכל
 וב~~~~

 ו~רת~לל
 ו~~

קיד
 שהקב~~המנין

ק~ו ת~יליה מני~
ק~ז מת~~ל שהקב~המנין
~למד

 שנת~~~
 כשלי~ ~קב~ה

קיז צבור
 ש~מרובמה

 הקב~~~ שהו~י~
קית ל~שה דרכיו

 ~ה~כתב הכתבמהו
קי~ קכ מהן ~~ורות שהנשיםמצות


