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 ןברב ב~~~~יות הגי~ כ~ה
 ן~משנה ~ ~ל~~

 ןבר~ב~ם בג~ור~~ בר~~י וכ~ה ~סחים ~רב הגי~ ובירוש~מי~~~מרא
 ערבי ~רסינן ~י ~סחים ערב בתוס~ןת ן~~בו ~~~ים~ערבי
 נ~י אי ~ ~~חים בו ~~ןחטין ערב ה~ק ערב גרס~נן ןאיניחא

 ~ירןש המרד~י~ ןבהגהות ושני~ ראשון ~ס~~ר~
 הקונטרו~

 דל~ג
 ש~תןת גבי ~~ןקא ~ ערב אלא~רבי

 ןין~~
 ב~נה הרבה ~הן

 אב~ ~ ~רבי ל~~~נישייך
 אח~ ~~ם אלא שאינו ~סח

 ב~~ה
 ערבי הס~ר~ם ב~ל גר~י~ן שנ~גו ~קום ב~~ דהא נראהולא הר~ה~ ~סח~ם בן ששוחטין ן~ו~ ~~חים ערב א~א ןכ~~ שייךלא

 ל~נין~~חים
 א~סו~

 ~רב~ ור~ל ~רבי~ ד~רס~~ן נראה ל~ן ~~לא~ה

~~~
 ~~~ ~י ~ ושנה שנה ~בכל

 נק~
 לישנא ~~שום ערבי

 ~ערבים~ בין ןגו~ןשח~ן דקר~

 בר~~ ~~~~~~~~
 ב~ל הנוסחא ~נהגו ~~קום

~ק~ם ~~~רי~
 ~~ה~~

 ~~ח~ם ב~רבי מ~א~ה ~~~~ת
 ב~~ ~ן~נם ח~ות~ ~~

ת~יד
 נ~~~

 ב~ש~ה ה~~~
 ש~~~ש~ין~

 ב~רבי
 בשבע~ נשח~ ~סחי~

ןמ~~ה~
 ~בת בערב ~היות ~סחים ~רבי חל

 נשח~
 ו~~חצה בש~ה

 ב~~ש~ה א~נם ~ ~סחים ~רב בתרןוייהן ~גי~ שב~רושלמין~~ןשנה
 ג~יסש~~~רא

 ברי~~
 פסח~ם ~רבי

 ח~ ןבסי~~
 ~~ח ~~ב

 הם כא~לו נ~~~~ות ן~ינוי בע~ש~להיןת
 ~ב~ריי~ו~ ג~~

 ל~~ין
שבת

 ע~ה דגר~ינן ~ וין~~
 ב~~~~

 דתניא
 יא~~ ל~

 בערבי א~ם

שבתן~
 טובים ~י~ים

~~ 
 אחרת ברייתא ושם ן~ו~~ ן~~~ע~ה המ~חה

 ~~ם יאכללא
 בער~

 ~~~בים וי~~~ם שבת
 ~~ת~~

 ו~~ןעלה ~~ות
 צלי ל~~ול ש~~~ו ~~ק~ם ש~ה~ן ד~ק~ם ב~ש~ה ש~ן וכן ~ו~ו~
 יום ב~י~~ ה~ר א~ ~ה~ליק ~נה~ו ~קום ו~ו~ ~ס~~םבלי~י

 בל~ון ב~סח ~ני~ו ו~ן ן~ו~~ה~~ורים
 א~ ~חי~

 שנןהגים בדברים



 ב~~ ו~ני~ רא~וןב~סח
~~ 

 שאדם דברים ~לו ש~ה
 ין~~

 י~י ~הן
 ואלן ו~ו~ ן~שעור~ם בחטים ב~~חחובתן

 ירקו~
 שא~ם

 יו~~
 בהן

 ב~ס~~~~
 ול~ ~~ו~~ ~חזרת

 דתני ~אן ~ראה ע~כ ~~סחי~~ ת~ו
 אבל משתבש~ לא ~סח ~רב דת~י ו~אן ~~~בש לא פ~~ים~רבי
 ~~~רא ~ה א~~ם ה~ו~רים~ ק~י~ת א~א אינו ~סחיםערב

 ו~~~ שבת ב~ס~ ~ן ש~ין ~ןה ~ ~בים ב~~ון פסחים~~~~תא
 ~ו~ ~סוכה

 ראשון פ~ח ~~~ןם
 ש~י~ ו~~~

~~~~
 ק~נה ~~נ~ה ~~~~~~

 הי~
 ~ט~

 ~עו~
 ו~~ח~ה

 ז~~ןוהןא
 הקר~~

 הת~יד
~~ 

 ת~~יד ~דת~ן הערב~ם בין
 הק~ימן ~~ח~ם ובע~בי ומ~צה~ בתשעה ןקרב ~מ~צה~שמונה נשח~

ה~~י~
 ןהיה ~ ~~סחים ~פ~~

 קר~
 ~קריבו ~~ח~כ ומחצה בש~ן~ה

 ו~שום ת~ן ג~ולה ל~נ~ה סמןך ~~~רא ~~ו ן~יבעיה~סחים~

 דיל~~~~ס~
 ~לן~ פס~~~ ~~ל~~~י~ ל~י~נועי וא~י ל~~ימ~ך אתי

 ~בית ב~מן ~ןו~~נה
 וה~ נשני~

 היינו ~תח~ך ~ד ד~~יים
שלא

 יקב~
 ~~י~ת ז~ן עד סעודתו

 או ~ ~~~~
 דילמ~

 ל~~נ~ה ~מוך
 ד~למ~ ~ מצה ןמשום ~נןק~נה

 ג~ה א~ילה למצה ל~יכ~ה אתי
 ה~~ורים יןם ~~~ין ~~~ו ן~~ין ~ו~~ ~לאכול קצה ש~~~וכלו~

 א~י~ ת~ש רבינא ~~ר ן~~יק פטור~ ביוה~כ גסה א~ילההאןכל
 לא היום אותו ~עןת ב~~ע ל~~ןל רגיל ש~ןא ה~~לך~גרי~ס
~אכל

 לא ~ס~א ~ל~~יבד אימנו~~ משןם אבל ן~ן~~ שתח~ך ~~
 ו~דא~רי~ןחיישי~ן

 לעי~
 ~~~ה

 ע~~א~
 רבנן~ גזרו לא שכיחא דלאוב~ילתא הן~ זריזין ~~ןרה ב~י

 ~קבן~~~~~~
 אסי א~ר בג~רא שם ~דא~~י שנו~ א~~~~ו

אב~
 ר~ ~ תרגימא במי~י הוא ~~~ביל

 יצח~
 ~~יא בירקי ~~ביל

 ה~אנמי
 ה~~~

 האור~ים~ ל~ני ןנות~ן ~~~יים בב~~ מטביל
 ~ירו לדבר ז~ר ל~בר ראיה ~~יןואע~~~י

 ~כ~
 תזרעו ןאל ~יר

 ~~~י ו~רשב~ם ן~ר~~י הקוצים~אל
 דנק~~

 שמ~כלם ל~י ~טביל

ע~
 הרב ~י~ נ~ון יו~ר ןיר~ה טיבול~ ידי

 שגר~ ~ א~~~
 ו~ירש מטבל

 וכ~ןצא ןקטניות ~ירות ~גןן תר~~מא ב~ןינ~ ~תו ~~עביר ~לן~ ~מ~~~
 ולשןן ~ ~בילה א~א אכילה ~~~ר ש~ינם דברים ש~וכל ן~לו~ב~ן~
 ~~~למ~בל

 הו~
 הגי~ ש~~נינו ובתו~~תא וה~קר~ הבקר ד~יןן

הש~~ש
 ~כבי~

 ר~~ונו~ א~ מ~ביש ל~רשו ןיש ~ מעיי~ בבני

~~~~~~
 הקשן

 ע~
 ~~י זו ~~שנה

 א~רי~
 ~~חים ערבי

 ~~ם י~~ל ~א דתניא ~~י טןבים ןי~~ים ~בתות ער~י~~י~



 שבתןת~~רבי
 מ~ ן~~~

 המ~~ה
 לשבת ~יכנס כד~ ול~~ל~

 נו~~א הביא וב~~ס ~ ~תאןה הרי~ף ~ןבגי~ת~ןה ~ש~ו~
 תאב~

 ר~ דברי

י~ן~~
 ב~ם ו~~~ני שת~שך~ עד ןהולך ~וכל א~מר ~ן~~ רבי

 ר~

 ~ ~הןנ~
 ~ס~ים דב~ר~י יוס~ לר~ אלא צרי~א

 א~
 מ~~~~ יןס~ ר~

 שםו~יתי
 ~ן~

 ל~~תו~ מ~ס~ק~ן א~רת ברייתא
 ה~~~רשים ~ו~י~

 ~ש~ ~~דם הת~ילוב~ם
 ש~ות~

 ר~ דברי
 יהןד~

 ~ן~ר יוסי ר~

 ןמ~שה ~ ~~סיקין~ין
 בר~ב~~

 ~סןבין ~הין יןסי ןר~ יהןדה ור~
 ~שב~~ ~~~ ~יום~ על~~ם ןקדש~~כו

 רצןנך ~ר~~ יוסי לר~
 ~ברנן י~ןדה ~דבר~וני~ןש ~~ס~~

 את~ ןיום יןם ב~ל ~ן ~~ר ~
 מ~~ב

 ~~ ל~~ידב~~
 י~ן~~

 ן~כשן
 ~~ב~ ~ת~

 ר~ ד~~י
 ~~ם ב~~~ י~ן~~

~~~ן~
 ~~~ ~~~ ב~ית~ ע~י ה~לכה את

 לא
 ש~~ ~~ס~~

 ~ר~ו
 ~י~ב~ן~ת~~י~ים

 הלכ~
 ~ ~ד~~ןת

 אמרן
 ל~

 ~~ם זזן
~~ 

 ש~~~ו

~~~~
 ~~~ב ושם ~וסי~ כר~

~~~~ 

 ~בי~ו
 ר~נן ת~ו ~ בריית~ ~ן~

בני
 ~בו~~

 ~סו~ין ~~ין
 ן~~~

 כוס לן מבי~ין ~יןם על~~ן
 ש~

 ~ין
 ~יןם~ ק~ושת ~~יןן~ו~ר

 ~לין ~ן~ר ןש~י ~
 ~ר~~

 ר~ דברי ~ ~~זןן

 ~צריך כ~ו~ ~י~ו~~
 היןם ק~ש שכ~ר וכ~ון ~ הס~וד~ ל~~ס~~

 ר~~ון ~ןרסין ~ןיש ~מזון~ ברכת ןא~~כ היןם ~דןשת ~ת~~ה~ו~ר
 רש~~ ~כתב ~ ~יום קד~שת ע~ין או~ר ~שני ~ בהמ~ז ע~יו~ו~ר

 דל~

~רסינ~
 אומר יןסי ~~ לה~~

 אוכ~
 עד ן~ולך

 שת~~~
 כוס ~מרן

ר~שן~
 היו~~ ~דןשת ~לין ~ומר ן~~ני ~ ~מזון ~רכת על~ו מברך

 גרסינן~~~~~~~~~
 ~ל~

 ~מתניתין
 ~תנית~

 יהודה דר~

 ערבדתני
 שב~

 לא ןלמעלן המנ~ה מן
 יטען~

 ~לום ~~ם
 ע~

 ד~ר בת~ןה ל~בת שיכנס כדי~ת~~ך
 יהן~~

 ר~
 יןס~

 ~ןמר

~ן~~
 ןהו~ך

 ע~
 ש~ה

 ~הן~
 יהודה ד~ר ~שבת מ~~י~ין ~ מש~ים

 בן יןס~ ן~~ ברש~~ג ~עשה ~ ~~סי~ין ~ין ~ו~ר יןסיר~
 רשב~~ א~~ הש~~~ ~ל~הן ן~דשה ב~~ו ~ע~ש מסו~~ןש~ו ~ל~ת~
 ~~~י

 ~~~ת~ב~
 רצןנך

 שנ~סו~
 ~~ל ~ ~~בת

 כ~
 ~כו~ ןי~ם יןם

~~~ ~~~ 

~~
 נ~סןק

 ש~~
 ~שם זזו ~א י~ו~ה~ כר~ בישראל הלכה תו~בע ~

 ן~י~ ~ןס~~ כר~ ה~~ה ש~~~ו~ד
 שהן~ ~~~ ע~

 ~ש~ים
 כה~ הו~

בר~ית~
 ~בןרה בני דלעיל

 ב~ דתני ן~ן~~
 אן~ר ין~~ ר~

ו~ןלך אוכ~
~~ 

 ~~יו מברך ראשון כוס ~~רו שתחשך
 בה~~~

 ןהש~י
 ~ברכןת ב~ןס~תא דברים של ן~י~~ן היום~ ~דושת עליו~ו~ר

 ה~י~ ו~ם~~ה~
 יאכ~ ל~

 ןל~~ל~ ~~נ~ה מן ~~ש ~~ם
 ~די

 לשבתשיכנס
 בתאןה~

 ןהולך ~ן~ל אדם ~ן~ר ין~י ר~ יהודה ~~ר



 ~~ו ן~ו~ לשבתות ~~~יקין שת~~ך~עד
 שה~~

 ול~~ בב~~~~
 ~~הן בירו~~מי ~ם ן~אלו ~~ודה~ ~ר~ רב~ סתם~ירן~~~י

 תרגימא מיני לו~ל ~הן ~ס~ית מיני~ןכל
 ו~ש~

 ר~ ~הא~ לה
יודן

 נ~יי~
 סחה

 ןצח~
 ~ר~ שאל

 ~~נ~
 נשתי~ ~~~ו צ~י ~אתא ב~ין

~~~~
 אסור חייא ר~ ת~י

 ל~ד~
 ל~~ום

 ~~ח~ך~ ע~ כ~ו~

~~~~
 הירו~~מי ~ליג

 ע~
 ~אסר ה~ב~י

 א~
 ו~ן ב~~י~~~

הן~
 יהו~ה ר~ בדברי גורס

 ~יר~~ ןהו~
 ~ת~ית~ן ו~מ~ם ח~י~~ ר~

 ~א ו~י~ י~ןדהכר~
 יא~~

 ב~רו~ל~~~ ןגרס~נן כלום~ יטעום שלא
 בשם יהודה רב היתר~ בז~ן בהתחי~ן דהיינו דמ~סיק~ןב~א

 ~~מים ד~רי אבל ~וס~ ןר~ יהודה ר~ ~ברי~ו שמןא~
 ~ור~

 ~ק~ובב~לי ומק~~~ ~~~ה

 ~~א~
 כ~~י ~א ה~כה א~ן ש~ו~ל ~~ר יהודה א~~ר הגי~

ןל~
 כר~י

 ~ל~
 ~ור~ ן~ר~~~~~ ומקד~~ מ~ה ~ורס

 מ~ה
~~ 

 ה~ולחן
 ןאן~ל~ ו~וזר היוםןמק~ש

~~~~
 אי ~ת~~תא דמ~ן אליבא ןהירןשל~י ~בב~י נ~~קו

 ~~ר ~~רך ~~~יתין ל~רושי לן ~ית ול~~~ז יו~~~ ~ר~ אי~ ין~ה~ר~

 ו~יו~~~ב~~~
 מחול להן~יף יכול

 ע~
 הקו~ש

 מ~~~
 ול~~~ה ה~~חה

ש~ןא
 סמו~

 בבר~ןת ~~ג~סינן דמת~י~ין~ ~מנ~ה
~~~~~ 

 ע~ב~

 רב
 קדושה ~~~ר א~~ו ~ו ה~וס על קדו~ה אןמר ~ ב~~~ש שבת של~לי

ת~~
 של ~~ם ~ת~לל ש~ואל ~מר ~~~רנ~מן

 ב~~~~ ~ב~
 וא~~ר

קדוש~
 הכוס~ ~ל

 יכו~ ן~~~
 ש~ת ס~ו~ת ~קבןע

 ~עו~תו ~ק~וע ~רבית הת~~ל אם א~י~ א~ור ~סחיםבערבי א~~ יןם~ ~~~עו~
 ע~

 משןם~דא~י~~שת~שך~
 מצה

 הי~
 ~א~י~ת משת~~ך

 ~ס~
 שאינן

 ןחיי~י~ן בלילה א~אנ~~ל
 ~א~י~

 זה ו~עין ג~ה~ א~י~ה ~מצה לה

~ר~~~
 ~י~~~~

~~~~~
~~~ 

~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 ב~~נה~~~~~~

 ו~ן ורשב~ם ן~רש~~י ש~מ~~~ו~
 ~קיטע~

 ~ק~~~~ג~ר~
~~~~~ 

 ו~תבו בוי~ן~ ו~~ילו הג~~
 ~~ו~~ן~

 די~~מ

~~דל~י~
 ק~~

~~ 
 ~נ~ א~~~ ~~~ ש~ישראל~ עני ןא~י~ ~תחשך

~~~ 
א~~

 ימים ~~~ה
 יא~~ ל~

 ה~~~ ל~~ ~~~ישב ה~י~ וזהו שת~~ך~ ~ד

 הקי~~א ~ןלםו~~~לו~
 שבג~ר~

 לה ~~י~~י וא~~לו דגר~ס
 ~~~כ רבה ןבש~~ןת~~~~~סב~ א~~~~

 ו~~~ א~ת~
 ~~~אן ~~~ א~ א~ה~ם

 ~~~ א~י~ רבותינוא~רו
 ש~י~רא~

 ~א
 ש~סב ~~ יא~~

 ~~~ ש~~



 הקב~~~להם
 שנ~~ר

 ~~ילו ~~~ו א~הים~ ןיס~
 בל~

 י~ן ו
 ~ס~~ ~ שם התו~ ~ירשן ןבתחלהקאי~ ןאס~~~

 חשי~א לא ~ני דהסיבת
 ל~ דאיןה~יבה

 ןגם ~ ~ירות דרך זה ואין להסב ~ה על
 ז~

 לקמן~ למימר כדב~י~ן ~כון ואינו רחןק~~י~
 ~~ד בכתובות נ~צא זה ל~ון ~~~~~~~~~~~

 מ~~
 ~לא~תו י~~ות לא ~ שבי~ראל עני א~י~ ~ו~ר יהודהר~

 שם ן~ן ןמ~וננו~~ חלי~~ם~~ב~ שמתה~
 מ~~ ~~~

 ~~י אשתו ב~שרה

ש~י~
 שמ~ויב מה

 לת~
 א~ל ש~שראל ~ע~י ב~~א ~~ינו~ לה

 ה~~ב~כןב~
 עני ~ בלשון השתמשו שלא מכאן ןנל~ד כבןדן~ ל~י

 ~ניות~ ~ודל עלשבי~ראל
 ~מי אלא ~ם~ ~~יים י~ראל ~ל ~א~ן

 ל~בדו~~ שנ~~ר כ~ון ~כןבדשאינו
 שב~~י ~ שישראל עני ק~~ן

 מ~~ים בנ~ ןיעקב יצ~ק אברהםבני
~~ 

 נקרא מכןבד ~אי~ו ןזה
 בכל לא~ןל דרכן אין ש~לןתו ןל~י שבישרא~~עני

 בהסי~~~ השנ~
 ~היןת ~ב~~ם שדרך ן~~י לןי א~ר דמת~יתין~ ~~ה בירוש~~יואמרי
 ~~ודי~ מסןבין~ או~~ין ~היןת ןכאן ~~ו~דאוכ~ין

 ~~בדןת ~יצאן

 ןיסן~ל~ירןת~
 זן ~ל~צה~

 הו~
 מר~

 ~~יב~
 ~~י~ בין להבדי~~

 החו~ל~ ~~~ ~~~ק האן~ןת ש~ר~~ניי י~רא~
 דת~~

 ל~נין שם אמר
 אמר ע~ז ~בודו~ ל~יהכל ~~ביי~

 ר~~
 ~ו~ם רןאין שבישראל ~ניים א~י~

 יצחק אברהם בני שהם מנכסיהם שירדן ~ןרין בני הםכא~לו
 כ~לו ן~אמרןןיעקב~

 ה~
 שע~ מ~כ~ חןרין בני

 ש~~~כר מי
 ~עב~ו~

 ובמ~ילתאמדב~~
 דבשל~

 ל~ל~לת~ ~מר ו~ו~ ה~בר זה ש~ינו~ ~~~~ ~ס~
 ~~שון יצאו עכשוא~רן

~ 
 ובי~ן ע~ינדב

 ~~~ יצא הרבה~ ומלק~
 שןוין ~ולן ~מצ~ו ~~ה ל~~י באין וכש~ן קי~~~~ ומל~ט~ב~שר~ל

 שם חז~ל ~י~ וה~הוכו~~
 ~מקר~

 ל~~ין ןהר~ ~יי~~~ הראב~~ כ~י~
 אל~ שוןין~ הכל ו~ע~י ה~~יר~~ן

 איש שזה כו~נתם
 מכו~~

 ובני

בית~
 ~~וב~~ ~ינו ןזה מרוב~ן

~~~~
 בכל ל~כול עני שהיה מי א~י~ כולם ~~רך היה

 ~~~~ז ב~רכין וגר~~נן בה~יב~~השנה

 ע~ב~

 ממ~כ~ין ער~~ן ד~ייבי
אותם

 אב~
 ~ו משיירין

 מט~
 ןסנדל~ן מוצעת

 ן~ו~~
 בב~מ ן~רסינן

~קי~~
 ע~ב~

 ו~ותן לבע~~~ מסדרין לענין
 ן~~צ~ ןמט~ מ~~

 ל~ש~ר
 ל~ה ~מה ~ר~י בגמ~~~ שם ו~~רש וכו~ לעני ן~~ץ ןמ~המ~ה
 עלה דאכילחדא

 וחד~
 ו~ו~~ ~~ה דזג

 ד~א ~ם בתן~ וכתבו
 ב~רכיןת~י דל~

 אל~
 ~~ה

 מןצע~
 אלא ליה שב~~~ן ~א ~~~וצ~ת מ~ום

 דמ~ה נר~ה ו~י ו~צ~~ ומ~ה ~~ה ~~א נ~י כדאמר~~ת
 דא~י~



 הואעלה
 ~זו~ בכ~~

 שהרי ~ם~
 כ~

~~~ 
 ן~~~~

 מ~ון~ ב~לל התם הם
וע~~~

 ~~~ה ~~~ד~ין
 א~ על~ דא~י~

 ע~י א~~ו וב~שרה ל~~י~
 ב~תו~ות ת~ישליש

~~~~~ 
 ע~~~~

 ןמ~צלת ומ~ץ ~~ה ~ה ו~~~ן
~~~ץ

 ר~
 ~מח~~~~

 ~~~~י~

 ~~~~ו
~~ 

 ~ס~ה ב~וס~

 ע~~א~
 בד~ה

ונות~ין
~~ 

 וכו~~ ~טה
 ~~ א~

 ~המקבל א~רי~ן סדןר ד~~בי גב
 ה~רי~והן ~א אשה גב~ ~~~וא משום ~ ו~פץ ןמטה ~~טה ~ןדנןתנין
חכמים

~~~~ 
 ד~ שתלך לה ~א~שר

 א~ו~
 א~~רןשם ~בב~~ וכו~~ אכילה אחר

 נן~ני~ ~ל~~
 ~די ~~טות ב~ לו

 שין~ר~
 א~ר ל~~ם

 סכנה מ~ןם אכילתו ~~קום ~יד יי~ן ו~א א~ות~ ד~ ~י~ךס~ו~תו
 דהכ~ מידי~ ~שה לא ~א~~ת אמ~ם~יי~ש~

 ~רסי~ן ~ס~ לענין
 ~ק~~חנמי

 ~~~ב~

 אשה
 אצ~

 ואם ה~יבה בעיא לא ב~לה
 ן~תב ~ ~ס~בה צריכה היא~~ן~ה אש~

 בשאי~תות ןמ~רש הרשב~~
 הם א~א ~ ה~מרא מעי~ראינם ב~~ה~ אצל ומלות ~מיזגא~ דנ~י ~רכייהו לאן צו~ ~~ אחאידר~

 תו~~ו~
 ןה~יר ~ ~ס~בה ~רי~ה אינה אשה הגי~ סו~רים דק~וקיןב~ת~י טו~ה~ מ~רש מ~~זה

 ב~ ב~ת~י ן~~הבה~הותין~
 ןא~~

 ~אקס~אר~~
 ןברי~ף ןב~אילתן~

 ןבה~וברא~ש
 ע~ו~ הריצ~~~

 וע~ ה~~ןר ובס~ ו~רשב~ם ~~ה
 אינה אשה אית~~ ע~רם רב ןב~דר תע~~ב~ ס~~ ו~~ורברא~~ש
 חשןבה אש~ וא~ להסב~ ~שים של ד~ן ~אין הס~ב~~צריכה
 ~~ובה א~~ ןאם וב~~אמר הסיבה~ צרי~הה~א

 ~~ל העיר וכו~~
 ה~וס~ים ~ל ומדהביאוהו ~ א~~~ בכת~י ל~תאד~ס

 שנ~מ~~ ש~~
 כ~~ש ה~יקר ול~ן סייםוא~~~כ זה~ על ן~ירו~ים ב~~מים שהאריך ת~~ב~ סי~ חדש ב~ריוראיתי

 בשאי~תו~
 ~ל~ו משום ד~~מא

ן~ראה ~כ~ל~ הסי~~~ צר~~ה אינה אשה כל ו~~~~ז ~~יזגא~ דנש~דרכייהו
 ש~~ שד~ת~

 בשאילתות גם ןאמנם בגמ~א~ הן~~ה היא זה
 שמנה~ם והאמת ה~יבה~ ~רי~ה היא חשו~ה אשה ןאיאיתא

 אןכלות היו לא הנש~ם אבל בהסי~ה~ לא~ול ג~כ היההרו~יים ש~
 צניעןת~ משום~~ובןת

 ח~~
 חש~בות מ~~~ם

 ר~ליהן~כל א~ ~~~ן~ שבג~יה~
 ~~הגם שהיה~~~~

 ~א~ן~
 מי~ב

 ה~~ט~ ע~
 ב~בת א~~רו

~ק~~ט

 ~~ב~

 ש~~ אומר יהו~ה ב~~ר יןס~ ר~ תניא
 ~~ה~~

 ו~ו~
 וש~~ן דלוק נר ן~צא ~~י~ון~~בא

 ערו~
 ~~אך ~~וצעת ו~~~~ו

~וב
 ~~~~ ו~ו~~ או~~~

 ד~~~ה ר~ו ע~יו
 ~~וצע~

 ~א~י~ה ע~יה לה~ב
 ן~ן~א~ר~

 ה~
 ~קי~~ג שם דת~ן

 ע~~א~
 מלילי המ~ות א~ ו~~צ~עין



 לא אבל לשבת~ש~~
 משב~

 וכו~~ ~בת ל~וצ~י
 לאן

 ~~י~ כמו איירי~ליהן ל~ש~ במ~ן~
 הר~~

 ~כ~ג~~ שבת ~ה~ ובהלכו~ין ב~ירושן
דאיך~

 י~~ר~
 בהצעת אלא ל~ב~~ שבת ~~ילי

 מ~ו~
 קא~ר~ ~א~ילה

 ד~בת בתו~~~אןמ~ורש

 ~ו~ו~ ע~ר~ ~ד~~י~ ~~י~ג~
 י~צה שאם

ישת~
 מהן בא~ת

 ~צי~י~
 י~ב ירצה ש~ם מ~ות~ עשר

 ע~
 ~~ת

~הן~

~~~
 ל~ון שיש

 ~ם הוא~ ב~~
 ~י~ ה~~יב~

 ק~~~ני מ~נה~י
 שק~לו או ~סעודה~ו~תינן

 המנה~ ז~
 מ~נהגי

 ~~רים~ ~ו~ו~
 במ~ראו~ ~שנתבונןן~ו~ר

 י~יבה ~~א בס~ןדה ~ז~ירן שלא נ~~~א

~ל~
 קום ~אן~ ~ןתן ןאערןך הסיב~~ בלשון תר~מים שה~תר~~ים

נא
 שב~

 קן~ ו~~~ ~~ד~~ ~בראשית מצידי ן~כלה
 א~תחר ~~ן

 ל~~~ ~שם לחם לאכל ןי~בו ןתיכל~~ א~ת~ר ~דין קום ןי~תןאכו~~
 ןא~~רת~~~

 ל~כל ~עם ןי~ב ק~מוי~ וא~זרן ןי~ת ל~~א~ ל~יכ~

 ~שמןתושתו

 ל~ב~

 שניהם ו~אכלן ןי~בן עמא~ ןא~~ר ות~~~ ת~א

 ~חר חדש הנה ן~כ~ו~ ואס~רן ~~~ י~~~~ ~שו~~ים ןיש~וי~דו

 ע~ אש~ ישבןאנ~י
 ויש~ ןגו~~ המ~ך

 לאכןל~ הלחם אל ת~~לך
 הקיר ~ו~ב אל וגו~~ מו~בו על המלךוישב

 ~~ן~~
 מצד אבנר וישב

 וג~~~שאול
 ~ש~א וגן~ ה~ל~ן ~עם יהונתן ן~קם

~~~ 
 הנהן ~ל

 ןא~~ר תרגןמו ~ם ~רד~ק וכתב ~סחר~ ~לשון ת~יישיבות
 ~י~ שוייה~על מלכ~

 ע~
 ~נהג כי ~~~ן

 הי~
 לא~ונ ההם ~ימים

 במ~ב~
 ג~ כי רבות~נן בדברי ~צאנן וכן~מ~ןת~

 מנהג~ היה בי~~יהם
 הקיר ~~ןשב אל שם רש~י~ול~ון

 ברא~
 ו~קם הקיר~ אצל המטה

 מיסב להיות הבן דרך שאין ל~~ ~מקןמו ~מדיהונ~ן~
 אצ~

 אביו

 היהשדרכן
 לא~ו~

 י~נתן ~ין מי~ב דןד והיה המטות על ~~~ו~ין
 עכשו שאןלןבין

 של~
 ~א ~

 דו~
 אב~ר שי~ב ~ד יהונתן הי~ב לא

מצ~
 ~ה רש~י דב~י ול~י אבנר~ ~צ~ יהונתן י~ב ו~~~כ שאןל

 ~~~~ ב~סחיםשאמרו
 ע~א~

 בן
 אצ~

 בצ~ לאו הס~בה~ ב~י אבין
~~ו

 אל~
 ישב~ם הם ןיהי ק~מר~ ~ביו ב~ני

 א~
 ~~~א ~שלחן

 ~ותם ל~בת תבא לא משתה ןבית מסחרין~ דאינון ~ד ~ן~והת~י י~ג~

לא~ו~
 ~יר~יה ןלשתות

 ~~ז~

 ןבית ת~י
 אס~ורת~

 ~א
 תיעו~

 ל~~~רא~

ר~
 ~~~~~ בי~ז~~ל

 ג~~

 הנ~יא ~את
 ה~~ נ~י~

 בו ישב
~חם לא~ן~

 ל~~~

 ת~י ה~~~
 ה~

 ביה יתיב
 ל~מ~ ~~יכ~

 ןנראה ~~~ ~~ם

 הסיבה ~שאין~~~~ו
 במק~~

 מ~ני
 כבו~

 שא~רן ןכ~ו מעלה של

 ~~~י~~~נין
 ~סב שאינו

 ~צ~
 ~ש~~ן אמנם רבו~

 ש~
 ה~~ראות



 מ~מע י~יבה א~א נ~ייה ן~א ~עינה ולא ש~יבה לא הזכירו~לא
 בי~~בה א~יל~ןשהיתה

 ע~
 ל~ה כן לא שאם ה~ןלח~~ אל כ~אןת

 באחי ~ו~רה~ריך
 י~~~

 ן~הם ~בדו ~ו וישי~~ו
 לבד~

 ו~ו~
~בראשית

 ~~~ג~

 ~רי
 ןאח~ אח~ ~~

 ~~יסב
~~ 

 ל~ניו ושלח~ו מטתן
 ק~ ~~~חים הת~ס~ ~ל~ון ~צ~~ן~~~י

 ~~ב~

 של~נות להם ש~ין
ק~נים

 ~כ~
 ~וכל אחד

~~ 
 מ~~ון ן~ן ופן~~ ש~~נו

 ה~י~ן~
 ~ל

 ~י~ןנ~ןשאול
 ש~~ מוכ~

 ממליצת גם אוכלים~ היו א~ד ש~~ן
 ~מ~ליה~~וב

 ט~~

 יי~ה מס~ה ~~~ה ~~חה
 שלחנ~~ ערכ~ א~

מ~מ~
 וכן אוכלים~ א~~ של~ן אל הקרן~ים ~~ל

 הי~
 מליצת

הכ~ן~
 ~תה~ים

 ~~~ח~

 זתים ~שתי~י ~ניך
 ~~ל~נך~ סבי~

~~~~
 בצרכ~ ~~~יאי ב~רסיים המנהג זה נמצא

 ~~~ו~~בר~ןת ~~ו~~
 ע~~~

 וכסף זהב מטןת אחשןרוש~ בס~ודת ש~~ן~ר

 בה~ רצ~~ע~
 ~א~תר וגו~

 א~~
 ןהמן שם~ ואמר

 נ~~
 המ~ה על

 בימי שכבר ן~ראה ז~~~ ~שם עליה ~סתראשר
 עמן~

 זה ~ת~שט
 גםהמ~הג

 ן~ןא ~ בישר~~
 מגנ~

 אותם
 ה~~ב~ם ~מר כך~ ע~

 וסרוח~ם ~ן מ~ות~ל
 ע~

 ו~ו~ ~~אן כרים ן~ןכלים ~ר~תם
 ה~ר~י~

ע~
 ~י

 הנב~
 וגן~ י~ש~ו שמנ~ם וראשית ~ין במזר~י השתים ןגו~

 הסעןדה ~ר~י כל עם ב~~ודתן ~סיב~ן יתאר הנה ו~~~~~~וס

ממזי~~
 שהוז~רו כ~~ו ערב ש~ן והבאת ןהזמר והשיר הכן~ות

אלן
 ן~ן המ~ו~ות~ ן~אר ב~כןת במ~~ הס~ו~ה ב~~נה~י הד~רי~

 שמז~יר ביח~קאלנמ~א
 המ~~

 א~ר ל~נאי~ והמו~מר ערב ן~מן
~כ~~ג

 מ~~

 וגן~ ~~צת ~א~~ ~או והנה
 ~~ וי~~~

 מ~ה
 ןי~בת ~מר אןלם ע~יה~ שמת ן~מני וקטרתי ל~~י~ ~רוך~ל~ן ~בוד~

ע~
 ~דיין ה~ו לא חשןבןת ~~ים שאף או~י ~בן~~~ מטה

 ןיר~~ המ~ה~ ~ליושבות ~ל~
 זה שנתהוה

 ה~נה~
 ל~י זו באו~ה

 הין וגם ~שר ~~~ורב~י~~~ו
 הרב~~ ~וכלי~

 ש~~~ו ~~ן
 י~א~~~ילה תז~~

 ~~א~
 ~~וב ~מ~ה תנ~ינה א~רי חיו~

 ז~~ ~~נ~~~

 ~~י
 ~ר~יים א~ן יוסףר~

 ~או~~י~
 ב~ר ן~~סןר~~ין ~~וב ו~ן~ין

 ן~ג~י~י~כ~ו~
 ~דוב~ שער

~~~~~~ ~~ 
 ~~ינן ה~~~ה ~~ר לע~ין ~~~~~

 כי~~ ~~~~~דבר~ןת בתו~~ת~
 ויו~בים נ~נסים אור~ים ~סען~ה סדר

 כולן נכ~~ו כולן~ ~יתכנסו עד קתדראות גבי ועל ~~~~~םע~ג
 ~ידים~ ל~םו~תנו

 ו~~~ א~~ ~~
 א~ לה~ מזג~ ~ א~ת ידו נו~ל

הכן~
 ~ר~ר~ות ל~ניהם ~בי~~ ל~~~ו~ ~ברך או~א כל

 אן~~ ~~



מבר~
 א~~~י לידים להם ןנ~~ו ~ה~~בן ע~ו ~~~~~ו~

 יד~ שנ~~
 נ~ט~אח~

 י~יו~ לש~י
 את להם ~זגן

 ~~ן~
 ~ל שבירך א~~~י

 ~ברך~ר~~ו~ה
 ע~

 אע~~י ~ר~רי~ת ל~ניהם הביאן הש~~י~~
 מברך הראשןנה ~ל~~ירך

 הבא לכןלן~ מברך ןא~ד ה~~יי~~ ~~
ל~~ר

 ~ר~רין~ ש~~
 א~ר ליכנ~~ רשות לו אין

 ז~ ר~~~~
 ~נ~ג

~דול
 הי~

 ~ורסין ב~רןש~~ם~~
 ~~ ~~~חן~

 שה~~~~ות בז~ן ~ת~~ ג~י
 נכנסין~ ~ןר~~ן~רו~ות

 ~בכת~~ ~י~נס~ ~~ורחין רשןת ~ין ~סתל~ו

~ר~ןר~
 ן~ו~ ~~~~ת ~ורסין ה~י~ ושם לשון שי~וי ~יזה

~~ 
 ~רי~ת~ ן~וב~~ וכן~~ ~ ~~ןסה~~~~~~ת

 ברכ~ת בבבלי זו

~~~~
 ןה~א ~~~~~

~~~ 
 ~ בירןשלמי

 ש~נןים~ ב~יזה מברכין כ~צ~

 ד~~ב~~~~
 ר~ןת ~אין מ~~ים ~~א בירוש~~י ליתא

 ל~ור~
 ליכנס

~~ר
 ~ל~

 ו~ירושן ~ר~ר~ות~
~~ 

 הין שה~ןר~ים נראה~ ~בר

 הבי~ ומשר~י הס~סלין~ על שם ןיושבין ב~רןזדןר~תכנ~ין
 ~ין

 ןהיו ~נןין~ י~~בין יהיו ~~א כדי ן~ר~ראות~ יין להם~~ל~ין

 לה~תיןמ~ה~ם
~~ 

 ~~~ןם י~נ~ן ןאח~כ האורח~ם~ כל ש~תכנ~ו

 ו~ין הס~ו~ה~ה~בת
 ~מ~~

 מס~~ין כשהן ~ןרח ש~בא ~רץ דרך

 ~~~~ואןכלין~
 ןשינו ~ר~ראות~ ~הם ן~יל~ו ב~רןז~ור המתינן

 ןהב~ בדבר~ושל~ן
 לי~נס~ רשות עוד לו אין ~ר~ראות ~~ לא~ר

 הב~וכ~ש~~
 ~עמים ~~ ~ר~ראןת ח~לקו ~כבר

 יו~~ הי~
 לו

ןהןלך~
 להם היה ובירןשלים

 שנסתלקה שרואה ש~יןן י~~ מנ~~

ה~~~ח~
 חוזר~ הןא מיד

 ה~~~~ ~~~~~~~
 דבר~ןת ~~שנה ש~~נן הזה

~~~~ 
 י~שבין~יו ~~א~

 כ~
 לכן~ן~ מברך א~ד ה~בו לעצמן~ ~ברך ~~ד

 ן~~רןש~
 שם~ ש~תכנסים במ~ןם היי~ו יןשב~ן~ד~י~

 איבר~
 דב~שנה

 יןשב~ן היו ~~י~~~~~~יות
 ~כו~~ לאכן~

 ה~רי~ב ה~~רו ~בר
 והרע~ב ל~כול~ ~~ג ןבשאלתות ןר~~ש ןבר~~ף ד~ירןש~~יב~ליון

 ע~ ~~~ל~
 ב~~ו

 ~יי~~~ ברןר~ם ~ינם רש~~ ד~רי ~ם דבר~ ש~
 ~ל~~ ~רסינןןב~~רא

 ~~רה ור~ינ~ו לא~ הסבו לא אין הסבן
~~ין

 הן~כי~
 כל א~~ מככר אן~לים שכולם א~~~י בדרך

 א~~~י לאכןל ישבו ל~צ~ו~~ברך או~~
 ~ן~~ שכ~

 א~~ ~ככרן ~ןכל
 א~~י יש~ן קתני ~ לכו~ן~~~ך

 יצ~ק ~ר אר~נ הסבן~ של~
 ~ניכל ~יזל ד~~ריכ~ןן

 לחמ~
 תימא בתוס~ ןהקשו ~~~~ ~דוך

 יושבים הין דקתני ~רישא ליה ןת~שי מ~יוקא מק~יא~אי
~~רך

 כ~
 ןי~~ ~ לעצמן ~~ד

 ד~~
 ~ר~ש~

 בשביל ~ישבו הו~א



עס~
 ד~תם היה ש~א ~ ~~ר

 זה ~ירןצם ןבא~~ מ~~יא~ ~~י ~סי~ה ב~א א~י~ל~כול א~~תא י~בו אם אבל ~א~ול~ מ~~ל~
 ~~ה ~א ~רישא ~~~נה~ ~~ירש~ו ~~ה ~~י אבלו~חו~~ רחו~

 ~ןידי~

 ס~ודתם ~יקבעו א~~ר ~~~ר דייק~סי~א מדיוקא אלא שם~ לה~כנס א~א ~ם לא~ול ~~~ם קבעו לאשהרי
 ביח~

 ה~יבה ב~א
 ~ה אין ו~י ן~ןק~י ~ דר~ים הול~י~~ון

 ק~י~ו~
 עשרה ןר~ינהו

 הןל~ים~~ין
 ןע~~ז ו~ן~~

 ו~~רש~י ןכו~~ ~א~רי ~~ון בר~י אר~~
 ~קןם ~~ח~ה ל~םדק~~י

 ~~~ו~
 ןע~ה

 ~א~יהן י~בו אבל ןהזמ~ה~
ב~~ום

 ~רכם ~היה בימ~~ם זה ו~ל קביעות~ אינה יחד אח~
 וז~ל שם התוס~ שכ~בו ~מו ~ ~הסיבה סעו~ה~קבוע

 כה~בה ל~ו ק~יעןת הוי~~~ן יש~ב~
~~סב א~~ כל רגילים היו שהם די~הו~

 ע~
 אב~ שלח~~~ ן~ל ~טתן

 על אוכ~ים ~לנו עכשו
 קביעןתי~ו~ היי~ו יחד או~~ים ןכ~אנןאח~~ ~~~~

 ~~ס~~ן~~~~~~~~~
 אה~

 אןמר ריב~~ל ~ ~תניתין
 ~א מתניתא היאהבן בש~~~

 ב~ה~~
 א~י~ ~~יא ר~ ~ני לא~ ביתן ב~ןך

 צרי~ים ~ין ~~ריו ~גררים בי~ו בני ~~ל בב~ה~~ב אבלמילה~ בברי~ הבן~ ב~בוע מ~ן~דא אל~הו ~~ ו~~~ ביתו~ ב~ןךב~ה~~ב
 ~ליו סן~~ים שכולםהסיבה

 ~רא~~ש הוא שכן ~יברא ז~~ל~ הרא~~
 היא ~ך ב~בו~ה או~ר ריב~~ל ~רו~למי ~~ו~ן~ ~ברך אחדןז~~ל

 ביתן ~ת~ך בעה~ב הא ~אורח~ם~תני~~~~
 ~י~ ל~~

 דבעה~~
 שכל

 סומכים ~ן~ן ~י ~~יב~~ צ~י~~ן אין ~ליו ~גררין ביתובני
 ~~עד~י ן~תב~~~~~~ ~ל~~

 ין~~~
 באןר~ים מ~~יתין היא~ ~ך ~~בועה ה~~ג

 בשבןעה גר~ס דידן ו~~רושל~י ~~ר~~י העתי~וןכן
 ה~י~

 היא
~תניתין

 ה~
 ~~ו~~ים האחרןנים ה~~רים ~אילו ~~ק ןבלי ב~ה~~~

ן~~ל
 ב~בו~

 בעה~~ב הא ~ת~~~ין היא ~בן
 וכן~~

 ~אמת שהיא ~~ן
 ~ירן~ו ~יקר א~נם ~י~ן~~ירושלמי

~~ 
 ~י~ו הרא~ש

 מחןור~
 דא~ו

 ר~ ת~י ןא~~ה ~י~~א~ תליא ~קבי~ות ~~לתא ~~יאבהסיבה
 דרכו אם ~י~ו~ ב~וך ב~~~~ב א~~~חייא

 ~~בו~
 בתוס~ וראי~י לכולן~ יברך לא ~~הביש~בה ב~ת~ בני ~ם
 ~מ~~ ברכו~

 ~~א~
 זו~א בן א~ ~א~ו התם ד~~סי~ן אהא הואיל~בד~ה

~~~ 
 א~רו

 יין להםבא
 בתו~

 הן~זון
 כ~

 ה~~י~ה בית ואין הואיל ל~ם א~ר ~ ל~ו~ם~~רך אח~ המזון ו~חר ל~צ~ו מ~רך אן~א
 ~נן~~

 ןכת~ו
 ~די ~א~ול ~ניחין ןהם מןר~ סברי ~שאו~ר ן~~~מוז~~ל

~~רכה לש~ו~
 ןל~~ן~

 ~ב~ בירוש~~י ~~~ע ו~ן פ~ורים ~יהא א~ן
 ה~



 אבל ~ באןר~ין ~~מברייתא
 בע~~

 אצל ~ןנ~ם ~ה~ל ~~נ~ ~~ור
 נר~~ ~י ואם בי~~~ בתןך ב~ה~ב אף ~ייא ~~ תניבע~~~~

 ש~י~

~חר~
 ~~ו~ןד לעצ~ו~ מברך ~חד ~ל א~ ~ענין ן~ירשן הו~ל

 עכ~~
 א~א ~ קאי ~יןשבין דהין ~בבא דלאו ~ גירסתנו ע~~י~~בריהם
 ןכו~~ המזון בתןך ~ין להם בא קאי~סי~א

 ו~ירוש~
 ד~תני~ין

 ל~צמם ברכן שכבר ~~~~י והנה התן~~תא~ ע~~ ש~~ר~~י כמןהיא
 כ~יסבו ~~רת ~עם ~ברכים יוש~יןכ~היו

 ~~ח~ ~ל~
 מברך

 ועל~לכןלם~
 קאמר

 ב~
 ברכו ~~בר שאע~~י ןכן~~ יין ~הם

 המקום שינןי עצ~ו ב~ניאו~א כ~
 גןר~

 ןע~ז ~ אחרת ב~~ה ~~ם

קאמ~
 ריב~ל

 ןלברך~ ל~~ור צריך ~ינו ~י~ן ~בתוך ~צ~~ דבעה~~
 ~י~א ר~~תני

 דא~
 ~לוגתתן ~יקר ןהנה ולברך~ לח~ור צריך בעה~ב

 במק~ם ןלברך ~חזןר ~ר~ך ~ם בבי~ו א~ ב~דר ב~רך ~םב~~ה~~ב

 ר~ בירושלמ~ ~תם ע~ה דמיי~~ ה~י~ ~זה ןראיה שם~ ש~~כל~~ר
 בריעקב

~~~ 
 ל~~ןל ונמלך זה בבית קידש ש~ן~ל~ בשם

 בבי~

א~~
 ר~ לק~ש~ צריך

 ר~ אחא
 ח~ינ~

 ~~ בשם
 ~~הושע~

 ~הושעיא

 שם ןב~~ע ~~א ר~ב רבתי ב~ס~קתא עיי~כצ~ל~
 ~ו~

 ל~ג~

 שסו~~ו מי

 עליוערי~ה
 ~קד~

 ~ן~ט לילי
 האחרו~

 ןאו~ל ן~ולה ביתן ב~וך

 ~~ ~אמר מה ~~י~י ולא א~ין א~ר ~וכתו~בתוך
 ב~עתו היהכ~לא ~הושעי~~ ~יהו~~~

 לא~ו~
 ד~תו היה ~קדש בש~ה ~לן~ ~חר~ ~בית

ל~כן~
 ן~~ ~ו~תו~ בתוך

 בבית לאכןל ב~עתו כשהיה ש~ואל דאמר

 ממה שנמלך ~לן~אח~~
 ~הי~

 ןלקדש~ לחזור צר~ך ~לכך בדע~ו
 ~ ~י~א כר~ דשמןאל א~יא ~~נא ר~אמר

 כלן~

 ד~~ר
 א~

 בעה~ב

 ~דר~ ן~ברך~ ~ח~ןר ~ריך ביתוב~~ך

 ~הוש~יא~ ~יהוש~~
 כריב~ל~

 ~סחים בבב~י ~וכ~ה ו~ברך ל~~ןר א~צ ~יתו בת~ך דבעה~בכלו~ר

 אין ל~מןאל דס~לק~א~
 אל~ קידו~

 ~מקום א~י~ סע~דה במקום

 זאת א~י א~ר ~~~א~~ ב~~~~~קום
 אומר~

 דל~ו כ~ו~ ב~ירות~ ~~חלקו

 בקדו~ד~ק~
 נ~לקו

 א~~
 ןרןצה ~~~ם בחד ה~ירןת על בירך א~י~

 ש~א~רן ה~ירושים מכל י~ה עןלה ה~ירוש ~וזה ~חר ב~~ום~אכול

 במ~~ אני ש~תבתי ~ה וגםבזה
 ב~~~~ הוא ב~סי~תא שם

~~~~
 שיסב~ ~ד יא~ל לא ~אמרן ~~ה ~~קר

 היינן
 אלא אר~~ דרךיאכל ~ל~

 ובס~ר ~~ו~תו~ ~~קב~
 ה~יב~

 בבר~ות ~ר~ינן

~מ~ן
 ~~ב~~

 א~ל
 רי~

 שש~ ~~ב גלותא
 ק~~~י ~ר~נן אע~ג

 ~~י ~הן ב~~ן מ~נייכן~ ב~יאי סעודה בצר~י~ר~אי אתו~
 גדו~ ~~ו~

~י~ב
 ברא~

 ~ס~ ~~רש~י
 על תחלה

 ~~תן~

 הי~נן ל~~לה לן ן~נ~



 ר~~~י~~ מ~~~ו~יו~~ל~~
 ובז~~

 שני באמ~~~ מי~ב ג~ול ש~ש ~~ן
 ל~ע~הלן

 ה~ן~~ן למ~ה לן ~לשי ~י~~~~
 א~תעויי ~~י ו~~א~~ל רש~י~~ מרג~ו~ין~~ ~~צ~

 מתרי~ בהדי~
 ב~~יה~ ומשת~י ויתיב תר~~~

~~~
 לי~ דמחןי ~ר~אי ~אני

 במחוג
 ן~ו~~

 ~תניתא אנא ~שת רב א~~ר
 ~~י שהן בזמן הסיבה ~~ר ~י~ד ~תניא ~~דע~נא

 מ~ו~
 גדול

 ב~מן ~ הימנה ל~~~ה לן ןשני בראשמיסב
 מטו~ של~ ~ה~

 ~ני
 זה ו~~~ן הי~~נו~ למ~ה ~ן ~ל~י ~ימ~ו ~~~~לה~ו

 ~ן~
 ~תןס~תא

 ד~ם א~א ~~ה~דבר~ו~
 ~רי~

 ~יסב ~דןל ~~~ןת ש~ש ש~ן ב~~ן

 ןכ~~~מ~דרין וי~~~ והולכי~~ מסודרים היו כך ומסיים וכו~~ א~~~י~ ~~~ר~~
 ~~~ד~ תע~~ת ~ירוש~מי ן~~ה

~~~~~
 מ~~ה ב~גדה שנינן הסדר ~~ שע~~י

 ~ר~~
 ור~~י

וראב~~
 ןר~ע

 ור~~
 ~~~י ~~סןבין שהין

 ~ר~
 דנ~י~ ~

 ~~דר ל~ן
 רא~~ע ~~ודר~ןשהיו

 ן~~י ור~א בא~~~~
 למעל~

 ןר~~ע הי~נו
 ןר~~

 ~~~י~~~ הימ~ו~~מ~~
 ~היו ן~ו~ דר~~~ג ~ברייתא לה~ריע ~ש

 מ~ות ג~ ד~~ יהודה~ ןר~ ד~~ג לעי~~ ~הבאתי ~~~ן~~ס~בין
 וה~ה בא~~צע רשב~גה~ה הוו~

 צ~~~
 יהודה ~ר~ מ~שה

 ןר~~~~
 אי~ה ןבא הוה~ ה~י ~ו~~א דעי~ר נמיא~ יו~~~ ןר~

 מעתי~
 ה~נין הב~ן ש~א

 לרשב~ג~וא~ד~יה

~~~~~
 זה התחיל כבר הא~ןר~ים של שבדןרם

 ~~נה~
להב~~

 בה~יבה לא~ול ~~גו ן~א
 ע~

 ~דןלי יחי~י אלא המטה
 ה~שנה ~יר~ו וע~~כה~ם~

 בירושל~~ ן~ר~י~ן חובה~ י~י לצאת ה~~וראיםוקב~וה ~~~~ ל~ילי מיוח~ת ~~צו~ הי~ ~~~יב~
 ד~~~

 ר~
 בשםסימ~ן

 ריב~~
 או~ו

 ~זי~
 ~אדם

 ין~~
 בו

 ב~~~
 ~~~~ן צריך

 ~~~ ב~לה~ל~נ~ א~~ ~~י~ ר~ו~ ל~ני עבד א~י~ סי~ןן ר~ קומי ~~א יו~י ר~מיסב~
 ~בד שהרי ~~יו ~הקשה כ~ן~ ש~~~י~ ע~כ בריבי

 ג~כ ~~חןיביןואש~
 ~ינם ןכי ~~~~~ באכי~~

 יןצ~י~
 ~הסב~ ב~לה ב~~י ןאשה ה~בדים מ~~~ג היה ~א~מ~ולם הסי~~~ ~~א

 צריך ~צה ~ית~ר שם~ ו~ר~ינן ל~לכה~ ~~~נהג להם נ~~הכבר ובבב~
 ה~~~ה צריך דר~~נ ~~~יה ~ית~ר י~ן ~ס~בה~ צר~ך ~ין ~~רורה~בה~
 כ~י בתרתי ~א ~~יג~ ו~א הס~בה~ צריך אין דר~~נ ~~~~יהואי~~~ר
 ~ה ואמרי ג~סא לה~~ לה א~~רי בתראי~ ~סי בתרתי האק~~אי~
 גי~אלהאי

 ~כן~~
 ב~~ וא~די ~ידי ה~י~ ן~ית~ןר ה~י דא~~מר השתא

 ת~מ~ד שם ו~~~ה~~~~~
 אצ~

 ן~~י~ מ~~~ רבו
 אביי דא~ר ~ה



 ~ר ~י הוינן~י
 ז~~נ~

 רב לב~ א~~~ן כי דה~~י~ אבירכ~
 יוס~

 ~~ר
לן

 ל~
 רבך ~ןרא ~ריכתן

 כ~ן~~
 שמים~

~~~~~~
 זן ה~יבה

 קבן~~
 ~ד ~ןרןת

 ~שאלו~ שת~נן~
מ~

 שב~ל ן~ו~ נשתנה
 הלילן~

 ~סובין ןבין ין~בין בין אןכלין א~ן
 ן~בר ~~ובין~ כןלנו הזהוהלילה

 ה~י~
 ~~זכרה ~א שבמ~~ה הגר~א

 ע~רם ר~ ןבסדר ~מי~~ דרכם היה ש~ך זו~~אל~
 הנןסח~

 ~~ן

 ~בבלי מס~נת ע~~י ~הוא ןכן~~ וש~~~ןאוכ~ין
 דא~

 הסיבה~ צריך יין

ןעכ~~
 היה

 ה~נה~
 ןשרים גדולים ב~עןדת והולך מ~~ר~ב עדיין

כל~ון
 הר~~

 ו~יי~נן ה~~~ה ב~~~
 כדי בהסיב~ ל~כ~~

 ןהגדולים ~ה~לכיםכדרך שי~~~
 או~לי~

 חירן~~ דרך ש~היה עד

~~~~
 כבר

 ~שק~
 זה

 ~דןל~ קמן ~ך ו~תןך ןאב~~ המ~ה~
 ~~זר~ ~~ן ~ס~רו הר~ב~ן ~ר~א~ בי~ ו~די~רבנ~ם

 ~ד~
~~~ 

 המ~ות על ~ישב נוהגין היו ןהםכתב~ ~~ב~
 ןלה~~

 ~~~ל~ ב~ס~בת

א~~
 ~נ~ות ן~ין הסב~ינן כדרך א~ן יןצאין בכך ר~ילין ~~ין~נו ~נן

 ושמ~ל~י~ין
 ןה~~~~

 כתב~ ~~ב
 צ~~כין ~נן ~~~ן כתב אבי~ה רבינו

 בזמןהס~בה
 הז~

 ~רי בני שהרי
 א~נ~

 י~יב~ ו~דר~~ ~ ~~ובין
העתיקן ו~אבןדרה~ ע~כ~ הוא יחידאה ~~~ם חירן~~ דרך הןא~דרכן

 העזרי אבי ן~~ב ןכת~~
 בזה~~

 ~הסב בא~צנו רגילות שא~ן
 אמר כ~ב~ ובמ~רי~ל להס~~ צריך ~~ינו כדרכוי~ב

 מהר~~
 שמצא

 האל~סי בג~יוןכתוב
 שהנ~~

 ז~ל ז~קיל מו~ה אביו ~ו
 ש~מ~

 מ~י
 ב~אר בהסיבה רגילין שהין בימיהם ד~וקא ז~ל יןדא הר~ררבו
ימןת

 השנ~
 ~ה מחוייבין אז

 בפס~
 י~ןת שבשאר לדידן אבל

 נה~י~ן לאה~נה
 בהסי~~

 לנן אין
 לעשןת~

 בזה~~ייך חירן~ דמ~ ~ס~ בלילי
 ~דרבה~

 ב~לי ~מנם העזרי~ א~י ~תב וכן לחן~~~ דומ~

ה~~~
 ומגינ~הם

 באו~~
 ההסיבה קב~ו תע~~ב סי~

 א~
 ל~ובה בי~ינן

 עצמו ירך ~ל לא אך חבירו~ ירך ~ל או הס~סל על י~בן~~~י
 כ~ן~~~~~י~זי

 כןסות ד~ ושתה מ~ה אכל ~~ם
 הסיב~ ב~~

 צריך
ל~זןר

 ןזכה בהסיב~~ ןלש~ן~ ו~~כן~
 שי~ הר~בי~~~

 ~כדאי אומר~ם

הו~
 ~תלמי~ ~וץ בה~~בה חייבין ~הכל בדיע~~~ ע~ין ~סמוך

 ל~~י

 ןי~רבו~
 את ש~~רן

 האב~
 ~~הסיבה~ חןדש ~~ב בתוך

 ןכ~
 הנשים

ח~ובות
 שכבר כ~ןן אבל ה~יבה~ ןצרי~ו~

 ל~
 בהסיבה הנשים נהגן

 הרמ~אל~ד
 ז~ו~

 הן כי ~~~הן
 סומכו~

 על
 הרא~~~~

 ~בזה~ז
 ~לילות ~ב~ל שואל ןה~ן ממק~מה זזה ~א ן~ן~נה ~הס~~אין
 ~סובין~ כן~~ו הזה וה~ילהןכן~
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~ ~  
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 ד~~~~ קא~ר~ צדק~ דאג~אי ה~~ור~ים
~~~

 ש~~~ראל עני דעל
 ה~קב~

 ד~~י ~יר~~ו ןכ~ר ~א~ר~ צ~קה
 אינושבי~ראל

 ~קב~
 צד~ה

 אל~
 אןתן ה~שרת~ם בי~ן ב~י הוא~ לוי~ח~ו ו~~ ן~ירו~ מכן~ד~ איש ש~י~ו

 לקמן ןכד~~נ~ בהס~~ן~
 ה~י~ו וכ~~ לומז~ו

 ~אם י~חתו~ ול~ ואמ~ ן~ו~~ ל~ני~
 רןצ~

 ~~~ןת

 הן~יות~
 ~ד~~~ן~ ~~תה

~~~~~~
 ~~רן~~~~ ~~~י~ן ~~~~~~

 ~~ניי~
 ~ןסן~~ לד~

 ~~י~ה ~~ בשם ~ןח~ן~~
 ~נ~ לבנ~ אמןר לכן ~אן~ןת~ ~רב~ כ~ג~

 ~~~ ן~ק~~י ן~אל~~ ן~צ~~~ ןהןצאתי וגן~~ ןהןצ~תיה~
 ר~~~

כנ~~
 כוסות ד~

 ש~
 ו~~~ ~ר~ה~ ~ף על ~כוס ~ת ואתן ~רעה~~וס ~~ ~ןת~ וא~~~ ~ידי~ ~ר~~ וכוס ~ ~רעה

 ר~ ~ר~~~ כוס
 אמרו ~רבנן ~~כין~~ ד~ כנ~ד~ןי

 כנ~~
 כןסות ד~

~~ 
 ~ורע~ות

 ~להי ~~ א~ר כה כ~ א~~ה~ את להשקןת ~תידשהק~~ה
 ו~ו~ הח~ה היין ~וס את קח~~~ יש~א~

 זהב כןס כ~ה~~ ~ירמי~
 בב~

 ~מר ויין ה~ ביד כוס כי נ~א~~ ~שם הארץ ~ל משכרת ה~בי~
 מל~

~ן~~

 זל~~ןת ןרוח וגו~ רשעים ~ל י~~ר ~~~ה~~ ~תהלים ו~ן~
 ה~ב~ה עתיד ו~נג~ן י~~~~ ~שם~ו~ם ~~~

 להשקו~
 את

 ישרא~
 ד~

 שלכו~ות
 ~ח~ן~

 דשנ~ ~~ז~~ ~שם ו~ן~י חלק~ מ~ת ה~
 ב~~ן

 ~ןי~ ~ו~~רא~י
 י~ועו~ כןס ןהדין כ~ג~~ ~שם

 ~שם א~א

תריין~ קט~ז~
 ג~~ ןהו~

 ~~ בש~וש ה~~~ ןשם ן~שב~ סוף בב~ר
 הו~~

 ~שם
 ר~ דהא בנ~~ה~ר~

 בניי~
 ן~ר~ס הי~~ ין~~ן ר~ ~ל רבו

~~ 
 דרי~ל

בש~
 כוס ~~י ריב~ל בשם א~~י דרבנן ןהא ~חמ~~ בר ~מןאל ר~

 ד~ ישר~ל ~ת ~~קה הק~~ה ו~נ~דן ~~סיים שם~~ ~סר ה~ביד
 ~ןכו~ ~~ועה של~~סות

 כו~
 ~אן כתיב אין ישועה

 אל~
~דא ישן~ות~ כוס

 לי~~ו~
 ה~שיח

 ו~~~
 הד~ר~~ם בשמןת ןשינו~ גו~~ לי~ות

 הו~
ש~~

 ומצינו ה~~~ דא~רי וא~~ ~~י דאמר~ ן~ית ~זה~ זה הןעתק

 ~חד ~א~ר בב~ל ן~~י~ ד~~רי~ איכ~ אי~י~א~ ~תל~ו~~ בז~כיןצ~
 ~~~~ ןרןב ןכו~~ לה ~~ר ןז~~ין ~~ו~י ב~ם ~ה א~ר ז~~~יןמצ~נן

 ת~~ו ה~ש~ה ןמ~רשיההלכןת
 בה~

 ג~ן~~~ ~ל ל~ןנות דד~

~~~
 ~~~ ~~~ו~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~י ~~~~~~~ ~~~~

 ~~~~~~ן~~
~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

 היה ~~בר ~~א ~~ו~י~ות ~דר~ות ~~ו ~~ין
~~בר

 נו~~
 את והעני~~ בי~ראל ובא

 המנה~
 ~רשות~ בטעמי

ו~עולם
 הדרן~ א~~

 ה~~~הג א~א ~~~נה~~ אל סבה
 ~ן~

 אל ~בה
 שנינן ואומר ~וסות~ ד~ ~תקנו א~ך לחקור ~~~נן ~מ~תההדרו~~
 ~~~~~ב בר~ותבמס~

 בר~ ~~~א~
 היין א~ ~טר ~~~~ןן ~ל~נ~ היין ~ל

 ברך ה~~~ןשלאחר
~~ 

 ~~ר~רת את ~~ר ~~זון של~ני ~~ר~רת
 אכי~ה קו~ם להביא הין ~והגין רש~י ו~~ב ~ ה~~~ן~לאחר

 כו~
~~~

 ל~~יהם ןמביאין וכן~~ ~ס~ה סדר ~יצד לק~ן כדת~יא ל~תות
 ~~י~ה ~המ~יך~ר~ר~ןת

 ~גו~
 אן~~~ם הן ו~ה ~ ואו~~ים ~שות~ם יו~בים סעןדה גמרולא~ר ה~~~ן~ מביאין ואח~כ ן~גים~ ~רגיןת

 ו~ר~רת יין ןהוא ~ ו~~~~יןת ל~בא דמ~ל~ כ~ס~י ~גון~ר~ראות
 עו~ ה~~ון~ ברכת קודם ו~~~הם ה~~~ןש~~אחר

 ~ני~ן
 יין ~הם בא ~ם~

 ~חד ~ל ~~ז~ןבתוך
 אח~ לעצמו~ מברך ואח~

 מברך אח~ המזון
 לא יוחנן א~~ חנה בר בר רבה אמר בג~ר~~ ע~ה וגרסינןל~ולם~
 ו~ו~~ ~ןטר ה~~זון של~ני ~ד~יןשנו

 רש~י~

 ןימים בשב~ות ~~א
טןבים

 הואי~
 ס~ן~תו קובע ןא~ם

 ע~
 ןכן~~ היין

 ןבשם
 רי~~

 הןסי~ו
 הדם הקזת ובש~ת המר~ץ מבית יוצא שאדםבש~ה

 הואי~
 ואדם

 אבל הי~ן~ על ס~ו~תןקובע
 ימו~ ב~א~

 ~ברך הש~ה
 ע~

 כוס ~ל
 וגרס~נןוכו~~

 תו~
 בת~ך י~ן להם בא איב~י~הו

 המזן~
 שי~~ור מ~ו

 של~ני ~היין על ב~ך לומר ת~צי אם ה~ז~ן~ ~לאחר הי~ןא~
 המזו~

ן~ו~~
 לשתות דזה ~~ום

 אב~ ~שתןת~ ~~~
 ה~א

 ל~~ו~ ד~~
 ~זה

 ~לא ~ס~ןדה בתוך לש~ו~ ר~י~~ן ה~ו ן~א ~ר~~~י~ ~אלשרןת
~~~ 

 רבא ן~י~ביה ~וטר~ ~~ור ~ח~~ן ו~ב אמורא~~ בה ואי~~גיל~רות~~
 להם בא ממ~~יתיןלר~נ

~~~ 
 ל~חר ו~ו~

 ה~~~~~
 אחד

 ~~ב~~
 לכו~ם~

א~~
 ~מזון ~אחר אלא ~~~זון ב~~ך י~ן ~~ם בא לא אם קא~~ר ה~י
א~ד

 מבר~
 ו~~ ~~ו~ם~

 בלשון די~קינן
 ה~ןשנ~

 להם הביאו תני דלא

 ש~א ~הם ~בא מש~~ע יין~ להם ~~זגו אוי~ן~
 הי~

 ~ן ~~קו~ם~ להם
 אולם י~ן~ להם בא נמי הגי~ בבב~~ ~~~ה ד~דר דבבריי~אא~ת
 ש~~וס~ת~ ה~~שנ~~ לשון באשגיר~ ~ך שכתבן המע~~~~ם משיבושז~ו
 ד~~ןקי ב~~י ןבא~ת ל~ם~ ~ב~או הגי~ ובירו~~~י להם~ מ~גוה~י~

~ו~רים
 ~~ ~גי~

 ~ב~סח~ם להם~ ~ב~~ו ~בבלי
 ~~ק~~

 ע~~~

 ~חל~ו

 ~ו~~~וראי~
 של

 בה~~~~
 ר~ ~ם ו~~~ינן ~~~ אן בר~ה ב~י ~~

 ח~~ה רבא ~ב~ אי~~ע אבאבר י~ק~
 דבר~~

 א~סא ב~~~ג
בר~ך ןתד~ ק~~

 אכ~~
 ו~ו~~ ~בר~תא

 הת~ס~ ו~תבו
 ן~~

 ~~רך ~תנן
 ע~

 היין



 ה~~ון~ שלא~ר היין את ~~ו~ר המזוןשל~נ~
 לא~ר ~יינן

 ה~עןד~
 בהמ~~~ קו~ם ה~עו~ה א~ר יין לשתןת ר~י~ין ~הין ב~מ~ז~וקו~~

 ה~שנה ל~י דבא~~ נרא~ ה~י~ן א~ר~אמנ~
 ש~ כן~

 אין בה~~ז
 דרב אלא בה~~ז~ ברכו המ~ןן שלאחר היין ןעל ~~~יו~ ברכהט~~ן

 ברכה ~ע~ן ו~~כ הדעת הסח ~ןו דבה~~ז הנה~גוןתל~ידין
 בה~רה~~~~ןף ~וע~~

~~~~~~
 ואוכלים י~ן שותין הין ~~ו~תן שקודם למידין

~ר~ראו~
 תא~~ לעורר

 ~ק~ד ב~סחים ןכדא~ר~~ן ~ הא~ילה
 שןתין~ ה~ו הסעודה ובתןך ~~זון~ ש~~ני יין ןזהו גריר~ מגררדח~רא ע~ב~~

 ה~~ה שת~יתם ן~יקר ~ ה~זון ~בתוך יין והןא ~ לשרןת ~די~~ט
 ~ד~ בחולין ~ןכדאמ~ינן ~ ה~עודה~א~ר

 ע~ב~

 ~או
 ~עודה ב~ל הוצר~ן ןל~~ז ה~זון~ ~~אחר ~~ן ~זהו ~יכלא~ ~לאמש~יא דמל~~ אור~~

 ב~בתןת כגון ה~~ן עלשקןבעין
 ל~~ ובי~~

 אןלם כוסןת~ ג~ ה~חןת
 ~הרי ה~ל~ מ~ום אחד כןס הן~~~ן ~סחב~ילי

 הו~
 כוס ~ןמר

 וגן~~ אשאישו~ות
 כוס ו~יקר כו~ות~ ~~ להו והוו

 ה~א ~ס~ ש~
 ~ק~ש נתהווה ~ןסות הג~ אלו ~ממנהג הרבי~י~כוס

 הראשןן~ ~ו~ ~~
 ~ןס~ או~ו על ~בר~ות לברך ~בן ושבןע ונ~ואין אירוסין ב~~ודתו~ן
 ~ל בה~~ז ל~רך ן~ן ~~ןס על לבר~ם ב~די~ן ה~נהגן~זה

 ה~ו~
 הש~ישי

 לו ~~גו שנינוול~ך
 כן~

 עליו גומר רביע~ ~~~ונו~ ~ל מברך ~לי~י

 ההל~~~
 ~לי~י ב~ן ש~תה~ ~~תות רוצה אם הל~ן ה~וסות בי~ ו~ן~

 ~עשות כדי ~~תה~ לאלרבי~י
 שהו~ ה~יר~

 ~~ס
 ש~

 ~ס~~
~~~~~

~~ 
 ~זון לן ~~ין שב~~~ים עני א~י~ כלן~ ~~~~~~~

 נ~י אי ~ ~וסות ד~ לו ~ותנין התמחוי ~ן ן~~ת~רנס ~עןדותב~
 ~ו נות~~ן י~ן לו שאין א~א ~~ודןת ב~ לןש~ש

~~~ 
 וגרסינן הת~ח~י~

 ל~י א~א בר ח~יה א~~ר בירן~~~י~~ה
 שאי~

 ל~~ם ~רב
 ~ו~~

 ~~ן
 ומש~ע הת~חוי~ ~ן א~י~ ן~אןהקו~ה

 דבי~
 ~ו

 אל~ ~אכו~
 שא~ן

 ד~חןי~ב יין~ן
 ~קב~
 ןבב~~י ~

 ~קי~ג~

 נצר~א ~א ~ ~שיטא גרסינן

א~~
 א~י~

 לר~~
 דאמר

 עש~
 שבתך

 חו~
 ןכן~~ לבריןת ~צ~רך ו~~

ש~~
 דא~הו א~א אייר~~ צ~ק~ מ~~אי ~אן דב~ש~ה

 לקב~~ מחןיי~
 ראיתין~ןב

 א~ בתו~~ו~
 ~~ ~ בשם שהביאו המר~כי

 ד~ייר~ נראה לכן וכן~ כן~ות בד~ ד~~חו~~ב כיון ~ש~טא קמ~~~ןמאי ש~~~ יחיא~
 ~א ןאם ן~ו~ ס~ןדות ב~~ ~~~ן ~ו~יש

 בשבי~
 לא כוסות ה~~

~זקק ה~~
 ~י~ו~

 הת~חןי מן
 וב~בי~

 גב~י ~ו ש~ת~ו קא~ר ~ו~ות ד~
 ח~יא ר~ בירושל~י מ~~ע ו~ן ה~~חוי ~ן א~י~~דקה

 ב~
 ן ד ו ~



 ~ ק י ל ל~דם לן ערב שאין~~י
 ה ~ן

~ 
 י

~ 
 ש~ ~ ה

 א~י~ כאן
 ~קבל~ דמ~וייב שכ~~תי ~~ן נראה ויותר התמחוי~~ן

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
~~ 

~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~
 זן

 שנ~
 ןאלן ב~~ בברכות אותה כבר

 ~~רי~~
 נת~ייב וכ~ר ~ שיבא ~ין ~ןר~ת היןם ~קדןשת דב~שד~~~א ןהכא~ שם ו~ירן~~~~~ בבבלי ןהו~אה ן~כא~ שם בתו~~תאןמ~ןר~ת

ב~דו~~
 לקדו~ת ~ורם שהיין דב~ה ו~עמא היין~ ~א שלא ~ד ה~ום

 ~ה ~ל לו אין ~אם שתא~ר~היום
 לק~~

 ושאי~ן ותדיר יקד~~ לא
 דלי~י דהו~א כאן לשנותם ~~~~ה ~סדר ןא~כ~ל קודם~ ~דיר~דיר

 ~ין ~ו אין ~אם ~ן~ר לך ~~~ן ~אני~~~~
 ל~

 יש כרחן ש~ל יק~ש
 שאין א~~כא א~נ לב~~~ ב~ה דמןדי והו~א הת~ח~~ ~ן וא~י~ ייןלן

 ק~ל~ן~ לב~ה ב~ש ו~ודי ~ןסות ד~ תקנן ~הרי ~יין גורםה~~דוש

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~  ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 יר~ות ל~ניו הביאו ה~י~ ~~ירןש~~י

 מ~~~ ןחזר~
 ן~כ~~יןכו~~

 בע~
 ~~בל ירקות ~~ניו ה~יאו ~גי~ סו~רים ד~~ןק~

 ~~ב~ ירק~ת~ ~~ניו ה~י~ו ור~ב~ם ר~~י ן~י~ן~ן~~
 כ~~~ ~ בחזרת

 החזרת מ~~ל א~ר ירק שם ~יןאם
 ןרבינן ןא~~ל~ ב~רןס~

 ל~נין הביאן~~~ ~ננא~
 ~י~~~~ אח~ ~ד השו~חן מב~אין אין שהרי שו~~ן~

 ל~ר~רת ש~גיע ~ד ומ~ס~ק ב~ה~א~ ו~~ברך ב~רוסת החזרת~~בל

 ע~ ~~י~ה~~
 ~ה~יאוהו ~צה~ אכילת

 ~~~~~ן~
 ב~ירושו ות~סו

 ~ד~תני חזרת ל~~ין ה~יאן בה~יא ק~ני~ד~א
 בס~ו~

 ל~נין ~בי~ו

 ו~נ~ וחזר~~מצ~
 ן~~ס~ק ש~י~ ~ה גם במשנה~ הוז~רה ~א חרן~ת

 ו~ן~~ שמ~י~ע~
 ב~י~רו א~נם ה~שנה~ ~שון במ~מע~ת אינו

~~ 




