
3יבראליתה

:ננענהשומיגשאילתא
 יעימירץ הוא כריךקיוש4ש

 נאיבית וקרסיה וגרביה  רשבתח ביומא  ונח יומ' בשיתאברייה
 הילויא עביו ' 5עיכידתיה ייה וגם 5יה מצכית וכד ביתארכני
 כיום אלהים ויכף רכתי , כתי היקף אינשי כדאמרי , יומאחד

 דנתי היכי כי דשכתא גיום4פ נוחו רחמנא %ן ואם ,השביעי
 5איענזיי ואשר ' יקדשו השכת יום את זכור דנהמכ אנאכיה
 יבר %יה מתבעי איל ,כיה

 וקראת רכתי ' מעף'א ובכיסויא  ביבושכם ויקוריה יובמשתיא  נמיכו(4י ביה %איענוגי ישראי
 3סיבושך שגת שי  מיבושך יהא שיא ' וכגרתו ' עונניטבת
 / מכבדותיי כשבתא א לב דהוהה  ימניח קרי יוחבן יר  חוףט%

 יהחייף יו ושאין , יחייף להחליף 15 שיש מי הונכם רבאמר
 שיה4שלושתי חאיס יוחנןצריך אר  תביא ן בכנריוישלשל

 יה8 שיא  ררכיך' מעשו ' שישבת שיחויואחת אהד 'עייפי
 ישכור יא הונא אמררב שיחוף,  כהייוכךהייובךשישבת

 שתעמוס יחבקיוהנראה אים יאמר  ופא י בשבת פועייןארס
 סטיססותריןן חפצי אסורין חפציך , חפצך יערבעממצואעמי

 המנוף ורב הפרא רב ' מותר הירהור ריבוראסורחרבררבר,
 ואסר , כשבת יחשבן מוהר שלמצוה חשבונות תרויהוראמרי

 בר יעקב רבי ואמר ' בשבת יעניים צפקה פוסקין איעזררבי
 רבישסוו ואטר , בשבת מפקחיןפיקוחבפש יוחבן ראיריאמר

  מררשות ויגתי כננסות יבתי הזינין יוחנן רבי אטר נחסניבר
 ברבחמני שמואל רבי ואמר , בשכת רגיס עיסקי ער(%פקח
 ער[ ףפקה ויקרקסאוון יתיאסיאא הויכין יוחנן פגיאמר

 התינוקת עי משראין בששה רבי ותנפש ' רביסבשבתעיסקי
 ותניא , בסבת אוטנות וישמרו ספר יימרו תינוק ועףייארם
 את עייו סחייין חי יוטו כן אומרתינוק אףעור  בן שטעוןרבי

 ישראי  גני  ושמרו שנאסרהשבת
 תוררץ אמרה ' השבת את

 דור ודפייו , הרבה שבתות שישמור כרי עליו אחת יכתחיי
 ארל שמת שניון השבת אח  עייו מחיתין  אין טת ישראיסלד
 בסחים מנתיב מאי יחונן רבי ראםר והיינו הסעות' מןנפטר
 אסיר וכי ' alvnn מן נעשר?חפשי ארם שמת כיוןופשי.
 דצער4פ מילתא חז4פ אגל ' הרשות עינוי בשבתכם4,ענהי

 ' דנה שפיר כישא חימא נטויי משום כתעניתא %מיתכפעויך
 רב אמר מחסיכה כר רכהדאמר

 תענית יפוש גוריא כר ח40"
 חסדא רכ ואמר ' כיוס וכ1 יוסף רכ אמר ' י3עורת כאשלחקם

 , בשכתואפיק

 תעניה*פ ד'ת'כ סאן האי ' סים'יףאת עריך כ(נקר,
(t~panאש%וטירש םהו4פ דשנתא יוםא% 

 אנ ' אסור מעונה כשה41פ לשבת עייי רק*פ כיוןמי"מרינן
 ונשבת געי דקקו הוא שבתא סע%' ד%אשלוס'ד'5מ4יכיזן

 ירנר אזי% דק4ש אייו אינמי ' דמי שפיר מיעני קא %אגופיה
 סהט ' בשבת יחפיה או מדרשתו לכי או לפירק~פ אוהלכה
vloaSגררך , רמי ושפיר עריף הקבה רבר חבוביקיימא או היפסע ולא  עריף  שכת ככור אסריג( מי גסה פסיעה ntDW' רקבה 
 עמיח לאלפא רבנא משה ירי ע% ומצוותא אוריהא קנאוזיהב
 ערבית נשכת בהן שאכר[ קערות רבנן 1afl ן ישראלבית
 כצהריי בהן ואוכף מדוחן שחרית , כשחרית בהן ואוכלמועק
a'1nyaמריח  אינו שוב ואילך סיכן במנתה כהן ואוכל מדיחן 
 ~pNW %פי היום כ% והויך מריח וציוחיות וקיתונותאביגוסות

 כ5 קפרא בר משוס ולי כן יהושע רבי  אמר ' ישתמץקבע
 מחביך , פורעניות נוציסשישה בשבת שעודות שישהמקיים
 ש% מחכיו , ומעג גוג וממדהמת גיהנם ש% זמדינה משיחט%
 הנדוף 'י 'וס בו4" לפני וכתיהתם , יום כתלהכא מנייןמשהת
 התם וכתיב יום הבא  כתו ' מנת נהנם שף סד'נח 'והנויא
 יום הכא כתי מניין וסנוג נונ טסיחסת י השיא היום. עכרהיום
 3יהמת3עב אטררב יהורח רב אמר , גוג בוא ביום התםוכתי
 5ך יוויתן ע% והתענג שנאמר , יכו משאיות לש בותנין'בשבת
 וקראת אומר  כשהוא הוא מה יורע  איני זה עוננ , יבךמשאיות
 רב אמר , מעננה בסה , שבת ע"ג הףאומרורש ע"נ%שבת
 דרג גריהיהודה

 שמנאי
 ש4 גתכש,5 דרב משמיוץ שלת נר

 גראשיאמל ורבחיי*ש ,  גרוייםוראשישוכהם ודניםתרדין
 אמר מפא ורב , עונג הוי עשאו שבת וינבור מועט רבראוריו
  כיהמשסר יונגן רבי אטר בראבא והיא רב אם , רהרסנא3סא
 שנאנו י 41 מוחיין באנוש יו שבר אפייו כהינתח השבתאת
 ן מחףיו סבת שומר יחויקבה ארם ובן ואת יעשה  אגושאטרי

I,"ptnSw  השכת את יכם 'ינתן כ' ראו ' 5ו א5אטחו5 מח1%5
 %9 2( 1 ב אמאייתות

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



חבראשיתש
 יומים הכא כתיב יומים 5חם הששי כיום ינפ נות( הוקל כןע4

 את וכן ' )כמראו; כטעם משזנה שהיה , משנה 5חם התם)נתיב
kd~ln5הוי אחר טעם טעם( כשכת שמתכשיין תכשייין כ 
 עוסקה 'זכ(אתמוצאכף יומיסכפיים וכ(לחם ' משנה%חס
 השנת יום את זכור שנאמר כפזלות אזהרותיה כפול שבתשל

 ' כפוירץ עונשה ' יקדשו השבת יום את שמור וכת' 'יקרשו
 מזמור שנאסר כפולות מזמורותיה 'ומת, מות מחלליהשנאמר
 השכת ' יוטים 5חם שנאמר ' כפקה שכרה , השנת ייוסשיר
 אל~פ ניהנה 5א שבת טה ז הכא לעולס דוגמא אלא ניתנו;%א

 יאדם 14 אין הבא יעולם %ף , 5הקכה ויקים ושתיהלשכייה
 אומר ושגירש יואי שכ; ויקיסיהקכה 41שתות 4אכו5אלא

ואכיתס
 ה"כח ואף , אלהיכם ין שם את וה44תם ושבוע אכוי

 השבת את מח55 שהוא סי כ4 להן ואסר לישראל 4הןהזהיר

 ףפני כשבה יושב שהיה עקיבה כרבי מעשת י מחלף הואככורי
 אל י מיומים יום מה טורנוסרפוס לו אמר הרשעטורנוסרופוס

 מאייך יומי משחר שכת שנפש מאי 5י ,צם)(,
 מלכתן דצנ' טורנוסרופוס א, , גברי משאר טודנסרךפוסשנא

 ' ייקורידה קלה קמיה דיצכי נמי שכת ר'עקיכ~ש %ף ,ייקורי
 כשכשן חד אלא ליחיה דילם4פ שכתא דהוא יימר מי 4יהאמר
 כזה וטי5ים' ;otawJ וכזה 'ID'S~el נשמי רכזה ' נסבא תריאו

 בזה נולדים' וכזה נזירים נזה רוחות' atmaI ובזה דוחותנירהב
 ממרם  טורנוסרופוס 5ו אמר ' לרשות מושות ומוציאזככניס מסיטי שעירב הכית כעי עקיבא רכי אי ' מתים וכ(המתים
  41שראר( יורר שהיה מען עקיבות רבי %% 'ייפינן

  שבכי
 יום

 כימינו יורר היה  שלא ממן  הנח א4 איגויורד' ובשבת יוררהיה
 שהיא סמבטיון מנהר ני4ף ממאי א% , אחר סרכרסיף

 ר"
 כף

 מאמינך איני היה בנהר אף אם'ף'ה ' עומר הוא וכשבתודפנם
ut~aמעלת אצי 5ד עק,כא 5יהרבי אמר ' מקום) את יודע 
 בידו עולסה יאינו וכשגת בירו עולה התא הומים שכלזכורים
 אינו ובשבת עגן בעלוה יבים ששת שכי אביך קבר אצי4ר %י ועור ,  אותה ישמרו 4א והחיים שבת שהוא 'ורעיםדגגת,ס
 אביווראה בקבר וברק  היך , עשןמעיה

  סבכי
 עטן  מעלה יום

 י מראש וביוק חזור אף , רינו גור נגמר אם'טמא  פוסקובשבת
 מקברו פוסק ולכך נתגייראבי שמא אי ' כך וראה וברקחור

 בשפיט  הירועשרץ ' ויאמריך אביך את סאת 1יי ,בשבת
 אתרץ כמיתתך , שסרתה 5א שבחייך מח פ4 ' מקברווהעיהו
1aua, שמו רומרץ עיינו ממונה שהוא טיחך א5א כי %א גף 
 קו5 בת השיכו-ץ עם שבת ובערב ויום יום בכ5 אותנו רז)הוא

 אותנו ומניחים וינוחו איו לרשעים יח( הנח ואומרתפכרזת
 המיאך צועק חשיכוץ עם שבת וכמוצאי כויות  השבתכ5

 השליכו שכבר לגהנמ  חיזרו  ואומר הרוחחז  על ממונחשהוכם

*שואי
 שבת  מוצאי בסדר מזכירי( יסראר( 51כך י סדריהן את
 במוצאי נועם יווני רמו מיכן  בשבת שחייהיות טוביםימים ובמוצאי שבתות במוצאי '  עלינו  אלהינו יי כועס ויהיואומרין
 אמר יוי יהושעבן פויאכררבי בן שמעון רבי אמר 'סבתות
 %3 בנור nilpw' שהיא השבת את משמרי( היו יישראיהלבה
 שטירם בת  בי שטירה' כתו ובת שמירה כתו בוו כורה,התורה
 את שמור כתו וכשבת , דצמצוה כ5 את תשמרק שמור  אם3י
 ע4 נתנה והתורה משה' ,די ע5 נתנה 5קרשו,השגת השכת'ום
 5כם נתן יי ר"וכ' רכתי מטה ירי עף נתנה השנת , משהידי
 משרש א5 ויתן רכתו משה ידי ע5 נתנה והחורה ' השבתאת

 מקבץ אבי השכת את סמרתם אם הקבוץ אסר יגכיותו

 טגתחזי את אטרישמרו 64ריסש אסריי כה שצ ינייותיכמ
 נוח"שראי מקכש 'ואיטם נצם מהנתיאהריווגו'

 ' ננו
 שבת לככוב אוכף הירש ימיו שכ5 הזקן שמאי ע5 ע4ואמנו
 אחרת מעא למחר ' שכת רככור זו אמר נאה בהמה מצאכיצר
 נטצ~פ חשוריה את ומטח חראשונה את אוכף היה הימנהנאה
 אחרת מידה הזקן ח4ף אכף , שבת לכגוד אוכף ימיוהירץנ5

 חוקן שיהיף מנותו חית כך ועוד ' יוס יום יי ברוך בוהיתרה
 יעשות או14% ' החףך אחה צליכן אומרןוארס שבתאבמעיי

 הנוףןשכי5 את ינקות כרי המרחש פגית משח היאסצהזואית
 ש4  היחמנהגו  שמהשיכך אטר  יהורהר וב ראמר י שבתבבור

 חמין בייאה עריכה %ו סביאין שבת  בערב "עא' ברבילניהורה
 ורומו-ו המצוחץ בסדין חמחעסף ורגייו יריו פניו בהורוחץ
 אטר ' כסותן בנפי מכנו סכרין תימיריו והיו צבאות 'ילשיאך
 פוטרין שמאי טית כציירת כרין לכם שניתי כך 44פ צניי5הס
  כסות משום סנור ואנהג , הי5 כפית והלכה מחייכי( ה55ובית
 שנת ישראף שמרו איףםי~ן רב אמר יהזיה רב אסר '%4וץ
 השביעי ביום ויהי  שנ ' ;rlws1 אומה כף כהן שיפה 5אראשיה
 , עםיקוגו ויבא בתריה וכתי מצאו, וףא ילקוט העםובאומן

 ישרו שמרו אלמלא f~mt:  בן שמעון רבי משום יוהבן רביאמר
 יי אמר כרה שנאמר , ננא5ין מידהיו כרכיכתן שכתותשתי

 והביאותי בתריה 'וכתי וגו שנחותיי את ישמנו אשרלסריסים
 , תפלתי בכית ושמחתים קרשי הרא%

 נפושל יהיז כשבכותיה גוי ההיבש הוהשכ' מוכדרעמ4
 כולהו כלראי לירך אמרו טובחךזוושל

 ניכסיה 5כויהו (גנינהו  אזי אכי%ףהו שבי מוקיר יוסףגיכסיה
 מעכרכם עכר דקא כהדי בס"נירץ אותכה ~י מרגניח בהלזבן

 אסקוה ביעיה כוורא אתא ימיא שדייה לסייניה ויקאחפרהיה
 השתא כי זכין מא( אמרו סבתא דמעלי אפניה אתיוהלכוורתה
 ובין ררגיר( שבי יוסףמויר taJs שמטיווח  וייו יגואמרו
 וכנרש מרגניתא גיוץ ותשכח קרעיה ' ובניה ניהייהאמטיוה

 גוי ההוא חמיה סוררא וחיא ' ררינרי עויישטבתייסר*איפי
  'שכעאף מרבי רבי מיניה בעת ' נפשית וחבק וי ואלסורריה
 ישואי שבארץ עשיתםכוג"וסי

 חן במרא
 זוכיי
 בשביל גי ,

 ן שתתעשר כשכיף עשר , תעשר עשר שנאמר 'שמעשרים

 ושכשאר ' התורח את שמכבד'ן כשיכיף זוכין הן כמהושכככף
 בידוקיי4ש אציגעיהבית  נתארחתי אחת פעם אבא ברהייא רכי דאמר ' השכת את שמכברין נשביף זוכין חן כמהארצות
 ומש ארם בני עשר ששרץ משאף חשב של שיחן יפניוהביאו
 וקיתונות ובוסות בווקערות קנוסות שיכסף שישייותישוה

 אותו מניחין  כיםינימגריסוב'שהן בוועדיו קבועותוצ%וחיוח
 אומרים אותו מסלקי( וכשהן , תו ימלואה הארז ףייאומרים
 מפני בני 6 אמרתי , אדם לבני נתן והארז 4י שמיפהשמים
 לירי שבאה נאה בהמה )כל הייתי קצב 4י אמר , 4נך זכיתמה

 ן 5כך שזכית המקום ברוך  15  אסרתי ' שנת 5ככוד אאמרתו

תכשיף י ירבו יפסד 51תניתן

 6 מושק השכת שטשמראת שכימי כלום מושלךניאינו ' היכנו 5י תן 5) אמר , נוגף ריחו כווננך מטילן שאנושמו

 אמר ן כקום 4ו מועיל אינו השבת את משמר שאים מיוכי
 5% , מכובד % ולקרוש דכתו מאי המנה" ףרב ג15תא ריש15
 כנרכן תורה אמרה ושתייה 5ה אכי בו שאין הכיפורים יוםזח

 5אוי' אמר ושמואל י להקדים אן רב ' וככיתו , נקייהבכסות
 חמרכם 5ן דשכיח אנן גנון פפא 5רב אבא בר פפי רב לואטר

)נישנא
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בראשיתט
 רני4ית41אקדופץ חי llhS'aN נישניה, במאי יומא כוייובישרא
 מותיכ בקייטנה ששת רב . אקדיטו לאחורי ואירגייתואחרו
 היכפש 4הו מותיב וכסיתווא שימשא דמטיא היכא לרכנןלהו

 דרבנ( אזזט מהדר ה הו וירא דייקטו,.רבי היכי כי טולאדמטיא
 זאיתיטא א%רכ ' תחףוניה יא מיניכו כעינא כמטיתאא:ללהו
 אפייו,הידרי5ל

 המתפלי
 רב ואם ויכויו, לזמר צריך בעש

 כ4השנונא
 המתפלי

 הכתיכא14 עליו מעיה ויכויו ואו% כעש
 השמים רכ1ל1 שנאנל כראשית במעשרם יהקכה שותףנעשה
 מניץ "עזר רכי ואם , ויכלו ויכולואיא תיקרי א4 וגוזה"רש
 מד אם חסדא דב אם נעשו, שמיס יי ברבר שנ כמע'שהשדיבור
 Plian שרת מלאכי שני ויכולו ואוץ בעש המתפיל כיע,קבא
 וחטאתך עונך ואומרים4ווסר ראשו ע4 ,דיהם מניתיןאותו

 'תכופר
 כ"ש 4"דס מי" שית מלאנ' ש3' כייהידה"י '"' יהניא

 ערוך ושולחנו דקק נרו מצא , 4ביתז הכנפתמכית
 כך אחרת לשכת רשן יהי אומר טוב מיאך מוצעתומיטתו
 אום רע מלאך 4אמצאכך ואם כרחו כעל אט( אומר ועומלאך
 , כרחו בע4 אם( אומר טוב ומיאך ' כך אחרת לשבת רצו(,הי

 שאנט ואעפ גערבשכת שלחנו אדם יסדיר לעלם אלעזראר
 ארסשיתגנ יעו4סיסדיר וא%רכיחנינא ' לכו,ת אלאצריך

 שכת כמוצאי חטין ' 4כז'ת אא צריך שאינו אפפ שכתבמוצאי
 עברין הוו ר'אבהו י מלוגמא שכת כמוש"' חמה פת ,מיונמא
 , כו4ייתא מינה אכיף זהוה תולתא עגלא , שכתא במזצאיליה

 האן כולי ימרל*שפכצרי ליה "ייטדץ בריה אכימי גדיכ'
 ' אכלה אריא אחא שנקיה שכתא מסע* כו%"תא4'שכוק

אןרי5י
 4 קורעין כוחו ככ4 מכרך שמיה יהא אמן העונה כל

 מרץ , יי ברכו עם כהתנדב כישרן פרעות כפרוע שנ דינונזר
 ' מרעו כפרוע כורהכא * מוח4ין עז סמך בז יש אפי יוחנןאר אבשי כר חייה אר י יי דברכו משו שישרף פרעות בפרועכעס
 מצרי דק~ש שכא ' בקמיהם לשטפה אהר.rr פרעה כי התםוכת
 כיון עונה ואינו שותק מגורך הגדול שמו יהאושמע

~PWW1 
 ליה

 כוחו ככ4 העוואמן כ4 4ק'* כן יהושע %ר , דמי דמצייכמאן
 שומר צדיק גוי ויבא שערים פתחו שנ עדן, גן שערי 14פותהין
 אמן אטן'מאי שאוסרים א4א אמונים שומר תיקרי אלאשנים
 מישהואעונה כ4 ,יש בר חמא "ר נאמן, 5יך %1 חנינאאר
 "הי יי שלברוך הכא כעוים אמן לענות זוכה הזה בעזללאמן
 ואסן הא כעולם אמן / ואמן אם( העולם ועד העולס מןישר"

aSlv~הגא , 

 ס6י655מכפיי(
 רס546כ"

 ן ערייכק

 4אשיחא מחי שבתיש במע4' כתע2'תא ד'ת'כ ם"והאי
11 

 ע אסזר4 מ
.] 

 ן
 ק** 4א גופיה וכשכת כעי דק~ש הוא שכתא מעייר4אש4ומי
 הונא רב כי הוינן כי רבא ראמר ' שמע תא , דמי ושפירמיעני
 מהו שכתיש כתעניה(*במעיי דיתכי רב ני כני %ןאיבעיא
 מעוואו4א' כשהוא משבת מכנס אסור אמרינן מ'4אשלומ'

 כיד'ה' הות ו4א מיניה כען יהודה רב לכ' אתן כ'ד'הכ' הות4א
 טכיאין כקש 4העת שהל באב תשעת דתניא אנ( שחזי רבאאמ
14nsa' מנו4ג4ת nPa~l; לשכת יכנס ש44* כדי טיח גיא 

 , עקיבא י משוס שאמר %יהורה דברי מעונהכשומא
 וא%רבי

 שח4 באכ ותשעה עקיגא ר לפני יושבי( שהיינו מעשוק*הורה
 4ש מ5ה גיא מג41גלתוגםעה גיצה 4ו ה'הוהכיאו געשלהוות
 יוסרה ר י 5תים'רים ה~ה בה יוצאות איד היה ~aNfiWמפט

 פר דרש אמרינן דשיעתח יטסקנ~י ן ומשליסאובלמתענה
 כרבי והיכה , ומשיים מתענת היכה הונא דרב משטוהזוטרא
 כטופף משום נשכתא כתעמתא דיבוב מא( אייו אינמי ,יוסי

 דאט ן תשח4מאטשאזלאעכדעונגשבת,מאיתקנתיה'
 רקא סאן איגטי , יתעביתיה תעניתא יית'ב יצחק בר בחמןרב
 מהו ' בשבת מךרש*ש 4בו או לפירק~פ משהאו לדבראזיל
 ויכש עדיף שכת כבוד אמרינן בשבת-מ' נסה פטיעוקלפסוע

 דאכררכי ' 5ש ' היכהעריףיפסעאורילמאחכובידבר
 הלכח ידבר או מצוה לרבר אדם ירוק יעולם רי45 אטרתנחום
 כשכת לטרקא אולין הוה גי מריש זירא ר' ואם כשבת,וי.פי74
 חוינח הוה וכי עדיף סכת ככוד אמינא ק4י%ק4יל טסמנאהוה
 דשמעת כיק ' שכתא בהילי קא אמינא רהיטי דקא לרבנ(להו
 מצוח 4דכר אדם ירוץ יעילס ר"ל א% תנחזם דט דאמר4הא
 סירהט נמ' אנא , ישאג כאריה לכו יי' אחרי שנ' בשכתואטטו
 אגורש אביי ואמר , ריהטא דפירקא אנרא זירא "ררהיטנא,
 סר ואם י סברא דשמעתא אגרא זירא רבי ואכל ן רוהקאדכוא
 טמייא דבי אשא ששת צדקתא'ואןרג דתעניתא אנראווטרא

 ספרא רב 7חס ' מילי היל41א דבי אבייאגרא ואמרשת,קותא.,
 ן  ריויי דהכשדאאגוא

 : שנציגו טקוםדרשה

בראשית
פ

 ן ,דך':2ך מ"יני שאילתאנ
 אא  באיימות' בהדיהימיענר

 דאוריית~ש הנא יהון וטשסק דיינות יגבי 4מיו4 4יהנצבעי
 רשכנ כרתנן עלא קושטאמתקייס דע4 דינא עליהקוקכויי
 זל האמת 1ע4 הדין ע4 קיים העולם דברים שישהאוןע4
 דים*ש עייוי פקדיה דואשון לאדם קד5ה כרייה וכד ,השיום

 איו ויצו יוחנן וט וא% , ףאמר הארם על אלהים יי ויצווכתי.
 שסווגי, כניוואת את יצוה אשר למע( 'רעתיו שלביהרינין
 דפגןדי ואעג י דינא רהכא צוואה אף ד'נא והתם צוואהמה
 ז להון לאיזרקוקי אם'ר דאורייתא דינא ריינין דץא אעג,ישראל  לי אבי  אינהואהררי למידו מילי הני דינ(, עיליגויס

 ש אגוראות שאתמוצא מקוס כ4 אומר מאיר ר היהדתני*ש
 ao י 4ה( להיזקק רשאי אתה י9ראיאי נריני  9רינ1 א%פווים
 גוים, לפגי ו4א 4פנוהס 4פטהם תשים אשר המשנטיסואדה
 דקא יוסף לרב אשכחיה אביי , הדיוטות לפני ולא  שלגיהםדא

  ז4א לפנוהס  ותטשו  הריוטות אק והא ליה אמר אניטיהעשה
'aa~אנן % , הריוטות Inwn~Sw דהומה סידי עברינן קשו 

 דיני רתק נמי וחכיות גזילות אפו הכי אי ' niwl~mi'אהוראזת
 שכידה הם אןלאק ז כשלשה וחנףות נדקת בשלשהממונות
 את ירון פסול נמי ונר י שכיי 4אוהני

 ישר"
 דאושפיזכניוה

 ורב הי** אי מינצי קא הוה אתי הוה מגרים אהכח בר אדאררב
  אנא א% ומר ומתא במילי סדרותא עכירנא אנא אמר מרבוכי

 אהבה בר ארא ררב  רמתא,ואו9פיוכביה כסילי סדרותעכידנא
 בר ארא רב "4 אחיך, פקרכ יה1"א משולא מש'מלשאתהכ4 סי  עייך  שוסחטים חנינא יוסף רב "4 י אתי קא הוהתגריס
 ניה' קרינ( אחיך מקרב vtQ ח16 אי "4 י ם'שי אפואמואהבה
 מ* גר תכירו את 4ד1ן ממו גר 4מ'לףאת צריךברם

 4כם יהירה אחד משפט דכת'כ ניוןאמרינן
 41גר 111 1 ג אשדייתות
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בראשית אי
 רי4מ~ו או פסול מס פס1י5ני דיישוא5 חון ומינרהנר
 רבא דאי שמע תא ן חכתה "ד ודיימז דמו כושרן הדדילנבי
 סגךכ מלך עליך תשים שלשום תורה נררבר "תחשרוגרדן
 גר אכ5 אחיך טגךב רבעכן גר דיין משים אתה אי עליךאחיך,
 אפיין דן מישראל אמו והתה יאם / נר תכירו אתק

 מאי ישר"
 אמוואכין טיהא עד חליצה 'IltUpi אני תא אחיך סקרכטעסא
 שמז שלונקרא ,סישרא5

 ואשראי
 ו44ש ישראל ש4 דין בנית

 נרימן ש5 דוןבכית

בראשית
 היזקן שאילתאנ

 חסרים וגמיאת מצוהכהדיה
 רחמיך זכור רכי וברחמים כהמד "א 5עים'ה קבה כרייהר5א

 דקדבה מידרסיה להיגמר וכעינן , הסרח מעוים כיילורשריך
 ן ישאנ כאריה ייייכו אחרי דכת מאי כיהנינא חמא רביראם

 הקכת מה הקכה שף דרכיו אחרי א5א הוא אוכלה אשאיהיך יי כו נאמר ככר והף4ש הקנה אחר יייך יאדם לו איפשר-וכי
 עור כתנות 1לאשת1 יחרם אלהים יי רעש שנ ערומיםהלביש
 ש3 הולים כיקר היכה מה ערומים היבש צתה אף 'שלבישם
 הקנה טה ' הולים כיקר אתה ,אף 1נ1 ממרא ייבא5ני אלופרא
 מרא ' מתים קבור אתה אף , בניא אותו הקבר של מתיםקבר
 אלהים ויברך אברהם בהו אתרי  ויהי של אכייס ניהםהיכה
 חורוץ  שמיאי ררשרבי '  אביים נחס אחה  צף י בנו יצחקאת

 ללות  תחולה חסי%, נםיףות וסופה חסרים גסייחזתחיתה
 ן ח5כישם עור כתנות ויאשתז לאדם "הום י1  שלויעשחסרי'

 עזרתם רב דרש , בגיא אותו שלויקכר חסדים גמייזתסופה
 מאי אמי די משסיה וילין אסי ירכי  משמיח יה אברצימנין
  ועיניתיך י  נגווועבר  וכן רבים  שלביובו יואם  אמרדכווכה
 טחן יעשה  סצוטצמין שמזונותיו אדם ראה אם , עוד אענד45

 סרובי גשהו שנו  כי ' רבים וכן 'צרקה
 תנא ' בגוווועבר  וכן

  מנכסיוועושהמהןצרקהביצויטרינה  יישטע(כיהביתרבי
 עוברת נזוזה כנהר עוכרו שהיו רוכלות לשווי משלשיגיהנסי
  ווטרלו מר אכר ושניתיךי , עוברת אינה גזווהושאינה

 , 51ד אענך 5א , צעקה לעשות חייב הצריה מן  התתפרכסעבי אפיקי

 עביר וכי ' עניות סימני ףו מראין אי( ש"כ רניוסףתני
 אדם 5ך הכמהמד מאי איעזר רכי דאמר כצינעה 5מיעכד5יה מיתבלי

 הסד ואהכת משפט עשות אם כי ממך יירפש ומדה טובמה
 הכתו הכיה וכהכנסת המת בהרצאת איהיך' עם 5כתורפנע
 בפרהס'4ש לעשותן שררכן דכרים וטה קו דברים זה5אמדבר
 הכי ' ידע ד5א מאן QP', 4'ב~י ד4א ףכת הצנע תורהאמרה
 לעשותן שדרכן רכרים ,  בגפשיח 4אסתבחטי עברי  וחכיעכד'

npl~yaוכמה, כמה אחה על 

 סק הכ5ה"יזיץ יאכטת "מת"ת"ת יהדברם
 טומארץ גני דה4ש המת הוצאת קודםו

 ערשא רויה הבבסת דיימא הו שבחזרה תעשה 4א אתדח"ה
 מעכירין דתנוא ' %ש ' יצרה לשבת כראה תהו 5א כימשוס
 המי טיפני תה וזה הכיה מלפני הסתאת

 ~1tph רני י 'שרש
 ( הייכתא וכן י ע1"פא דביה הכנסתאוסר

 נחפרשת

יננח
צ

ך
 1ק1%21ישאי

 ישראל( ידביתיאסיי5חת %2
 חבריה הד ילס,חטף5מ,ג51 %2י%, ן /עקה

 טפי דנזילוה עונשאדחסי(
 איתחתם ד5א , דטופנא דרא ככנו אשכחן דרגי איסום נלמ(
 כמח וראה נוא "עזר 4 דאסר ' גזילה ועלוי "א עף'הון די(נזר

 ו45ש ער(הכף עברו המכול דור שהרי כוחושריחטפקשוש
 המס הארן מלארץ כי סל החכם עף א5א הינהון נזרנתחתם
onu~aאין  שיסתרו אכהן רכי ואם , הארז את משדהתס והנני 

 יב,1  אונאה ' אובאהוגויועוהפרגהרגנעיבפניהםואייוהן
 ות  ישמע ושור  חמס  גוירבי '  קרונו חו"ח ער בצב ייהנה
 וגון תביר  עיפבי אותי המכעיסים  העם רכת  לו ' וגועיפני
 עליו מעלוה פרוטה שורש  תבירו  כלהגוזיאת יווצן רביואגו
 את !VYQ בוצע כ5 ארחי שלכן םםנו נשמתו טט4 כאילודגתל
  ממונא ליה ומהדר תשובה דנז14עכיר ומאן ' יקח בעליונפש

 לנווטיו ממונבט מהדר ניגוף םית ואי ליה, מיתנפרלמויוק
 מהדר  וכר 4והומיתכפר

 5אחו5י ייה מיתכעי נגזי 4הה41"
 הגלעין %ר ן ר5אליתמנעמימעכדתשוכה5גכוכיהיכי

 אין טהן המקבל וכי מהן מקכ4ן אין שהחדרו בחיכיתומליי
 בעינכם קייצת גזילה דאין מלי והני " הימנו נוחה חכמיםרחת
 רכי נימי יוחנן רכי אמר טקכיין, במנוה ,nbt'p גזילותאבל

 תשוכנה לעשות שניקש אחד באדם מעשה זו משנהששנית
 אפילואכנט תשוכנה אתהעושה אם ריקות אשתואמרה15

 הנ51נ1 אמרו כאחלשעה תשוכה עכר ו5א ש5ך,ונמנע אינוזה
 אין מהן המקכן וכר( מהן מקכ4ן אין שהחזירו בריכיתומיוי
 והמזככין והנכאים הרועים מחיבי , היטנו נוחה חכמיםרוח

l , 5מכירין ומחזירין קשה ןתשוכח l t ~ h n a ,  ן מהן מקכ5ין מזינן 

 ושחין סיפא אימא הכי אי י שמי ידי לצאת כדי מהזירין 5מה"א
 שיתין בורות חסרכם רב ואמר ן ציבור צרכי בהן יעשומבירין
 ן תקנוה לאחד וכאן תקנה קודם כאן קשיא לא אלא 'וסערות

 שאינה כנדלה וכאן קוימת בגזילה כא( כחטן רב דאהוהשתא
 קיימתי שאףנ כגזיה וכאן קיימת בגזילה כאז נסי הכא ,קייטת
 דקק והנ י אכנט דמו אבנט טאי הואי גויסת רנזילה אבנטוהא
 םיתקרין רשע אשים והדר 5י כדצריד השתא אשקוף וא%נדל
 ן הוא רשע 5ש5ם שרעתו א"ש ישים גזלה רשע ישיב חטףשנ

 4משליר? ארעח_4ש נזיף יקוש מ'4 הני צריך2:רנ2

 קא ז5א ננללהחוא
 מקביי

 ק
 7ן

 בעיינח לממוניה ד5ישק4ה כפ5 תשלומי  5יה  היביראיהייבבי
 ואם כסמוניה מיזדהר ד5א 4ה חז' קא אינתי ' כפייהושישקוף

 בממוניה IvwntSI דיא היכי אהדרלנירןלכי מינווריר גנביהאי
 ד5הנאתיה כסאן אםרינן מיבאי

 דנינזי
 שפיר עביד דקא הוא

 ן אנאר צערא 4יה אית ליה דמהדר רעד כיו( אווירמא ידמי

 5מקטיאתננב דתניאףאתגנוכ5אתגנחע5םנת ןתש
 ננכח שאס * ישקר כשמ' תשבעו 451" בעמיתו אישתשקרו  ויופי תכחשו תננוכ511א 5א '  נגנב  תיראה ש4א הננדמאחורי שי את תנננ 5א או% ננ כנ בן ' זה ד תשלוט 5ש4פעם
 שם ע5 איא אץ יכוץ 4שכע וסופך לשקר וסופך יכחשפופך
 ונץ שס את וחללת לשקר בשמי תשבעו 451ש י 4 שיש שפנ5 כשמי תשבעו ו5א ת5 ' הכינין לרבות וממין כלכרהמיוהד
 אהח נעשה וח55ת 5א השמן וף5הף הוא שוא ששבועתםיםד
 הארו אנקה א5ה מפמ כו אונו הוא וכן , ויבהמה 4היחה41ץ
 תגחל" לא כתי רהא הוא יתירא קרא תתהו לא טעטא סאי%11

 כחו2ילרות
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



יג
1

 'שיאי ימתיפיכיז וא "?.איף5וח
 דתניא ורביה פריהוקיומי

 שופך כאילו וריחוק כפריה מתעסק שאנט כ4 אזם אליעזרר
דמים

 לירח וסמיך ' 'שפך דמו באדם האדם דם שופך שנאי
 aw' הדמות את מכסף כאילו אומר עק'כא % ' ורכו פרוואתם
 ' וגו ורכו פרו ואתם ליה וסמיך ' האדם את עשה אלהיםנצים
 תורח ספד 4רץ ואית איתתא 4מינסכ אוז'נקא ליה ד4'תומאן
 שצריף א;פ תוי ספר ארס 'מכור 4א רכנן כאמור נב ע4אף
 ספר וסכר 'אכל מה 4ו r~.v אפילו שגג נןאנרט ע5 'ותר '14

 4ם'נסמ אב4 ' יעולם כרכה סימן רואות אינו בתו אותורבץ
 פרית לקיומי כדמיה אוזינק" ומיעכד תורה ספר זכוניאיתתא
 דאי י דמי שפירברגיה

 מוכרין אין ש"ג רם משום יוחנן רכו
 ן אשה ולישא תזרה ליסוד אלא תורהפפר

 קודמן מהן יה אשהיא' ייישא תייחילמזי צריךנרם

 אלדע אוזינקא ליום דיית כנון דמיחיכי
 יישרש , אמרינן סי איתתא 4סינסכ או כאורייתא היעסקאו

 דיישתן או , יצרה ישבת בראה תהו לא משוס עדיףאשוה
 שהתימור תוררו  תמסור נוול מר דאמר תזרהעדיףתעמוד
 ריר , %ש , הייכתחטאי  עריף היכךתת יירימעשה,מביא
 או ואס אשה ישא ואחכ תורה  ילכוד אשה  ולישא תורחיסור
 אשה ישא אשה כ4א 14איפשר

~hwli 
 יבדח רב ,אני תור יישר

 אשה נושא הלכה שמואלא%
 אמר יוחנן ור , תורה ייסוד ואח-_

 ' להן והא לן הא פליגי כתורהזלא "צוארוועוסקרחים
 דיית התא תיירם ספי מיכיזכי צריך ברם?פינכץ

 לירה דאית היכא אכל כטסליה
 תורוץ ספר ףזבוני מהו ףמינסכ בע' וקא ח 4י יית ואשהבנים

 תהו 4א ליח קיים הא כני ליה דאית כיון אמרינן מיומינסכח
 מציה ורעא האי אי ירע ריא כיון דיימא  או מיזכין, ויאבראה
 יהושע רכי התניא 5ש , יזכך רמי שפיר מצית ורעשי האיאי

 בילדותו בני לו היו בזקנותו אשח ישא כי4רותו אשהאו%נשא
 א4 הלערב ורעך את ורע בבקר שנאט ,  בוקנותו 'otaa 14יהיו
 אעג אימא ' יהושע כרבי  הלכה מתנוה רב  וטמר י ירךתגח
 כניס/ גת איהתא וכבנסב תורה ספו יזכוני שה כני ייהראית

 כחתדלדות

4 *"9*ן6ל-1-י  5כשר~שדת5ישמןל נח ן 7 שח8 ישרש נידכיתדאסיר5הון . 
 רתשתדוט מיקשיחיותכם

 נמי 4נף אוכייוץ ואפייו ן הכשר עם הנפש תאנן יארכתו
 ינזיר יין כוס אדם יושיט ש4א מניין אומר נתן רבי רתנן יאסיר
 ומנא ' מכשול תתז 4א עור 51פני שנאם :ru 4בט החי מןואבר
  %א דמו כנפשו כשר דכתי,אך נח לבני דאיתסר4ן

 המעושי אך רהאי תימורא גמאי י חיק תיאך בן  כשרצ'סאף תאכיחיכוי
 שדמו מי דמו כנפשו קרא דאט הובא 'אוקרב ראחא הואשרצים
 אכר ואייו מכשרן חקוק דם, שאין שרצים יצאו מכשרוחלוק
 nlSpni 'כווין אם יבהסה ושחטה כבהמה המדוידייןוכשר

 שחיטתו קג הבשר רוב אם העצם נשכר כדתנן4העיואריה רמי היכי , 4א 4א ואי רבהסוק בשחיטה מישתריין 'ארוכרץ
 5בה6 דסחטה והיכא סטהרתו' שחיטתו אין 4ח1 ואסמטהרתו
 קאו מינה ואכיל כשרא דת5יש מאן נשמתה נפקא ףאועדין
 תצ~פ ש5א ער הבהמה מן לאוכל מנ"ן רתגי1ש ' nwpnI,ב5א

דיד
 5א 5א , הדם עף תאכ15 4א שנ תעשה כ5א עוכר שהיאנפשה
 , כמזרק רם ועדיין הבשר מןהאכל

 שאין מניין אומר וווסת"

מכריי
  עקיבא רכי ' הרם ע4 תאכלו 4א שנ ' דין ניח הרוני ע4
 כלום טועטין שאין הנפש את שהרגו יסנהררין מנ"ןאוסר

 ' הים ע%  תאכיו 4א שנאם 'ניאותוהיום

 ינפקח מיקמי חיית" סו יתייש  "ייימשיא  צריךברם
 נישמתח רנפקא כתר ימיכייה טחונישמתה

 ועדיין שנים רוב או ;ot~w בוש שחט מר דאמר ניון אמרינןמ'
 'או דמי החי מן כתלוש דבריה לכ4 כחיה היא הרי מפרכסתהיא

 והערכת להעמדה מס' הני דכריה לכ4 כהיה אסריק טד'5מא
 שחיטה אכשרת'ה הח' מן אכר לענת אבי בה ולחרושוירבע

 4ומ' ת'מצא ואס הת" מן אכר סורילאפוקיה

 לישר"
 בשחיטת

 יאו רלבוי כיון  מא' לגו'  ואכסרתיו-ושורטה מולת~טתי'א
 ן רמי החי בו כאבר נשסה ביציאת איא מייצא ת"אבשחיטה

 ייכא שרי ייישראי כיון רילמא או טמאה אבהטה רהוהמירי
 ראמררבאיריבר י %ש ' ויגויאם'ר ריישראףשרימידי

 סביה בשר כוית יחתוך שיבריא אשיאן"רוצה בר יצחקאבוקר
 יפת יפה ומריחו יפה יפה  וטויחו נפשה שתצא קורם,וכשחישה
 מותחן ישראל ואחד נוי אחר / גפשרש  שתצא עד להוממתין
 שתצת* קירס  טכהמח  יאכוף  הרוצה הכי נטי ,kaun 'ףאוכיו
 יפהומריחו יפה ומויחו השחיטה מכית בשר כיח חותך,נפשה
 וגיש5מותרין  לגוי ואוביו נפשה שתצא ער יפהומכתיןיפה
 י אסיר 51גה שרי ריישרי מירעם 4יכ~" בטהורה אימא 'נו

 14*14*הרק"ם
9

 'שראי! דכית ימהיכ'ז א ץח?אי4ןעז
 סאן וכ4 ויק'ום'וימיגרס%םיגןאורייתאו4אגמורי עיי* 1 /איחוי*

 שמיא ;rnt~p עי'ה השיבין אוחיתא 5מינ5 5חכחה 4הדמעס'
 לדבר תכירו את המעסה לקיש ריש דאמר כרייה דהואכמאז
 עשר אשר ,weln שיואח עשאו' הכתוכאילו ע4'1 מעלהמצוה
 לנכרי כא'לועשאן חס ועזר ר י אשרף'מרו כת 41א 'בחרן
 כאל? אמר רבא אותם, ועשיתם טצותי ושמרתם שנאם 'תורה
 ' אתם "א אזתס תיקרי א4 אותם/ ועשיתם שנ ן 4עצמ1עשא1
 הכתו עייו טעיה בצוה 4רבר תבירו את המעסה כ4 אבהואר

 וכי , היאור את בו הכית אשר ומטך שב , r1NWp הואיאיצו
 יואימשרץ ויאמר שנ הכהוי והיאאהרן היאור את הכהבשה
 א4א וגי, ירך ונטה מטו קח איאהר1אמור

 רואיי
 הולש ומשה

 כמאן עליכם קנה אסיק אהרן ועבליירץ 4'הלאהרןדאמר
 כר! יונתן רכי אטר נחמני כר שמואל דבי אמר , עכריחדהוא

 יףדה הוגש כאילו  הכתוב עליו מע"ה תויה חבירו כןרג(ימד
 שבות ואיה בתריה ובחיב י ומשוה  אהרן  תולדותזונאם'ואיה

 איכסנדרי אנורכי ' ייר( הוא כאייו הכתש עליו ומע"חיימר ומשרו יןר אהרן יך יומר  אינש ' היברש משה בני אהרןבני
 n~vo ש4 בפמייי~" שלוס משים ישמה כתזררץ העוסקכ4

 שףום 4 שיום יעשה 3סעוזי 'pvnt שואו ' שלמטהוכפמיייא
 ופ4טורין n~pa ש4 פלטורין בנה כאייו אמר רכ ' 4יקשה

מן::יבג:נ:7נן:ו(:1:קיג
 פרס (1(1 1 ראשאילתות
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 ו1 ך ילך רט
 מעשרץ ' קיים מהו י" א' ימעשהתיכיי צריךנומ

 רילמא או המעשה איא העיקר הוא המדרש 5א דתנן ןדאתא ה;4י מעשה משום גופיות דת5מודעדיף
 ואם מעשה, ירעלמיעכד 45" תימור דאייאות5מודעדיף

 אי דיריוץ ומעשה דאחריס ת5מור , עדיף תלמוד %ומרתמצא
 מעשית דילמא או ן כראמרינן עד'ף תלמזד קודם מהןזה

 רכי הירש ככר תש , דאחרים והאי דיריכם דהאי עדיףצידיה
 שאילה נשאלה ' נלור נתזה דית כעייית מסובין וזקניםטרפון
 טרפון רבי נענדה , קודם מעשה או , קודם תלמוד כפניהםזו

 נענו , קודם תימור ואמר עקיבא רבי נענה , מעשה גדוףואמר
 תניא , מעשה לידי טניא שהתלמוד גדוף תיטור ואמרוכוים
 ארבשס יחליץ קורס שהתימוד גדו5ת5מוד אומרי'וס'
 , ששיסואחת וישמיטים , וארבע חמשים ולמעשרותשנה

 %מעשרת קודם דיריה תימוד אשכחן ן ושיש מאהו5יובףות
 רברס דאסר תש מאי, ראחריס ותלמוד דיד'ה טעשה ןצידיה
 הורת כי יוחנן דרבי כתריה אזלינן הוה חרא וימנא חנה כרבר
 אמר 14%1 שמעתא טעשה ףיה שיייינן הוה הכסא מכיתנפיק
 מעשתה אלטא לן אמר והדר תפילין ומנח ידיה דבשות ער5ן

 ' תלמוד גדול מר אמר והא ' דאחרים ףתימור קורםצידיה
 דאחרים, והרש רידיה קשי4שהא5א

 ארבעים לחירם D11p שהתימודימנייונקרקש
 כמדבר שהלכו שנה ארכים אותם ישטה

 הרי סח.5קו ושכע שכיבשו שבע וארבע חמשיםולמעשרות
 ~otw 5שמ'טיס , וארבע חמשים הרי וארבעים עשרהארבע
 מארץ ביות וי'ו , ואחת ששיס הרי ושבע יארבע חמשיםואחת
 י ושיש מארץ  הוי  ותשע ואונשם זארנע חמשיםושלש

 ן יוב5 יחשב התחילו llp~'nwiשמשעה

 לךלך
 הף""י?","מ11ל" ששוךיעאח

 ואהמהם אשיחה ועהריםובקר
 אבות תפייות חנינתן 3ר יוסף רכי ואמר י קו4משמע
 אברהם וישכם שנאמר שהרית  חפיית תיקן  אברהם ,ושקטם
 ש% חפינת  תיקן יצחק ' פבחסויפהן ויעכור שנאמר 'הפיה אלותי עימרה  ואין יי פני אח aw עמר אשר  המקום  אלבבקר
 "א שיחה ואין , ערב לפנות כשדה לשוח יצחק ויצא שנמנחה

 מניעוץ ואק , שם ויין במקום שנאלויפגע ערבית ש5תפיה תיקן יעקב , אפד לפניו אשפוךףפניושיחיצרתיתפיהשנ
 גערם ואיתשא העם ואתהאףתתפייכער שנאם  תפיה"א
 תפיח  ארם  יקרים יעולם "רשיעור בי ואיתפגע ותפלהרנה
 רעלי ומנלן ן ופלש שריד משונאיהם נשתייר 45פ העיוכק ניתאי בין אבינותפיה אברהם הקריס יא שאיימי"1~רה
 טנגכ למסעיו וילך שנאמר העי וכין כיתאף כי( אבינואכרהס
ועד

 ולתאי
 ביתא% גק בתחיה אהיה שם היה אשר המקום עד

 שם אשרעשה המוכח איטקוס , העיובין
 בתפלכם המתאמץ כ% אסר *יש ריש ' ין owa  אברםמס בראשונהויקר4י

 בצר יח שועך  שלהיערוך ' למעיה צרים 15 5א'היוסיסטמה
 שיהו רחמים חרס יבקש לעולס אמר יודגן ר' ' כת מאמציוכל
 מציי וכד צרומ%מעיה' %ו יהו ושלא מלבקש כחו מאמציןהכף

 נר חסדנה רב דאמר י כאימתת~ש למיקסמתבעי
 כאייו עבטו את שיראדץ צריך המתפי% חסירתם שמעיןאר ביזנס"

 ב5 מימיני כי תמיד לדנדי יי שויתי שנ כננדו שרוייהשכינרץ
 צריך המתפףף דתני"ש , דעתיה לכווני ייה ומיתנעואמוט,
 5בס תכין דכתיכ ףדנר סימן אומר שאול אברש , לבושיכוין
יוחנן רבי ראם , ציבורא כהדי לצלויי ליה ומיתכעי , אזנךתקשיב

~lwQ עת אימתי רצון עת ין %ך תפלתי שנאלואני הציבור עםאיא נשמעת אדם ש5 חפיתו אין יוחי בן שמעון רבי 
 אלמהכא ,צחק בר נחמן רכ , מתפ5%ין שהציבור כשעהרצון
 אמר חנינתה בר יוס' רבי ' לב כח ככיר ימאס ויא כביר אלהן

 מנין אומר יונתן רכי הכי נטי תנינה ' עניתיך רצון בעתמהכא
 ימאס 5א כביר א% הן שנ' רסס ש% מואסבתפלתן הקנהשאין
 ולבסוף תפתח שפתי יי אום הוא כתחלה יוחנן לכ,אר כחככיר
 epI דצפר4פ צ1%תא לצלויי ומצוח , פי אמרי לרצון יהיואום

 מתפיף ונמצרה , לחפייה גאולה סומך שיהא כדי ההמההנץ
 תפלת כדתנ"ש עימרת 5כו5י אכ5 5וותיקיס מייי הני יביום

 ' שעות ארבע עד אוי יהודה 4 חצות עדהשחר
 הי5כת"ש יהורה כרכי או כרבנזה'%כת4ש 132יןוקרנם

 רייפא או כרסיס הלכה ורבים ריחידכרכנן
 ואהמרש אשיהה וצהרים ובקר ערב דכת'כ , יהורההלנהכרבו

  ותנן הואיף יהודהד כרבי הלכה כהנגש רכ דאמר ,"שבקר אינשי קרו יא דיומא פיניה עד כקר אינש' קרו שעי ארכעיעד
 ארבע ער מתקרב  שהיה שחר שי  ועיתסיר '  כוותיהבנחירתא
 , הינתא וכן בקר אינשי  קרו שעי ארבעי ער אפסחשעות

 .ייי

ntS1tSttnt~1rwD1StNN ש%ןורמאט

 דאיתן והיכא יומי5תמנ'4ל
 שפהות השנתואפייוכן את דוהה כשכת שמיניש%ואיקלע
 רכי אמר רכה דאמר / דהו נטי שבת יומי לתמניא lauvi~,כיו(
 נימוך לירה טמאה שאמו כ%אסי

 לשמוווכי
ipNW~ טמאת אמו 

 יוכיחו דוריהראשונים  אביי ייה אמ' ' ניסו%%שמונה  איןלידה
 תוררץ ניתנרז א% , %שמונרך ונימוף יירה טמארז אמושאין

 שתו 15 שיש ומי רופן יוצא איתמר והא איני י הלכהונתחדשה
 את ע4ו חראנרמחייין רב בר חיירץ ורב הונצח רכ 'עריות
 5ירץ מח%%ינן וראי לשמונה אכף השכת את עייו 5ח5%א5א פייגי יא כאן ער השבת את עייו מחקיין אין אני  ותרהשבת
 יליד ויש %שמשה שנימה בית י4ד יש כתנאי , תייא בהאהא
 ויש %שמעה שנימוף ככף מקנת שמנה,יש ףאחר שנימו%בית
 שניסוי נסףטקנת

 מעוברת שפחה 5קח כיצר ' שמונה יאחר
 שפחח יקח ,  %שמונה שנימול כסף מקנת זהו יערה כךואחר
 חלש  רב , שסודה  שניסוףיאחר בקש מקנת זהו  עמהוולרה

 ן שמנח לאחר שנטוף בית י4ד זהו יידה כך ואחראלהטכייה

pmיירה ואחכ הטבילות כין יידה שני לא r'ai וא"כ יידרס 
 בשףםא לשםנ נםו5 לידה טמאה אמו ראי אעג אימאהטכייה
 שנטול כסף מקנת כדקתנ' נות '%'ר ירו משכחת  חם4שלרב

naw~5דה וא"ב שפחה שיקח זה' 
 נסוי

 naml "ת לשמנה
 בית יקיר קמ"ש %תנא א5א ' שמונה לאחר נס51 עמהועוכרה
 כבש ירמיה אורבי , %ה משכחת היכי שמונות לאחרשמסוף
 SNtWt~; " hmtJn 4ה N~tapi 5א רהא לעוכריה שפחהשלקח
 ראם %מאן  איא דמי הנוף כקניין יאו פירות קניי( דאמרףמאן
  רב אסר ן  יתיסר איואש מאי רמי הגוף כקביין פירחזקביין

 ומי5רץ ' 5הטבייח שיא מנת ע% שפחה שלקח כגוןמשנשיא
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 זעמניה ספק ואפייו טוב יום ולא שכת %א והיא %א כזמנהשיא
 במעלי השמשות כין שנולד כגון דמי והיכי זימניוץ %אספק
 , יומי תמניא ליה מף1 י4ש דהלמא 4ה מהיינן %א ,שכתא

 והוה הוא שבתא מעיי כר רדי%מא ףיה מהלינן %א נמיכשבתא
 תרי בשכא ותר' כשבא  וזר א'ק%ע ואי ' כזמנה שיא מעה%יה
 קטן כדתנן ' בשכא תלתא עד סעככ'נן שתא דריש טכאיומ'
 ' עשר ישנים עשר לאחד %עשרה לתשעה %שמונהנימול
 עדשחשיכרץ איתיליד וף4ל השמשותביןי דגיגי ציציתכם קי דא,שתםע היכר" אילי קרירלברנש
 איתי5יר דבשכת אזיינן קירתו נתר כשבתא ימימהייהשהו
 ראשו הוציא השמשל בין צוצ'תא קי דאישתמע כיון דיימאאו
 ה41ן הרי ראשו דהוצ'4ש וכיון ואהרריה, הוה הפרגוד מןחוז
 למימהל מהו אמר ררבא קמירת דאתא דההו4ס %ש ,נייור
 גברא ירעהאי דנפקאמרמייא כתר , דמי שפיר א;1 'בשבתא
 דעוכר4ש גמא %י טמא א4 ' אהדריה בשכתא "מימה%דהרי
 איתייייר 51א השמשות כין דצ"ל שמעתיה ליה אט , הוההיכי
 הוהדאייו לפרוסרוד חוך ראשו רהיצ'א ההוא א% ' רחשיךער
 אימירץ כמע' דאיתיה רכמרה מצ"ז הוה יא ראשו הועיאלא
 והף4ש השמשות בין נויד ליה והורץ פתוח ושבורי סתוםפיו
 שנת 5א מה5'נז לא בזמנה שיא ומפה י h~W naalaפייה

 , טובול4ו,ום

 ויראמישת
בים:,ענב2 שאלתאי

 כשהוכש דנויר והיכלליומי
 דוחת ער%תו,עריתו;ודאי דתטא כרית דם מיניה יאטופימה41
 אגס שמאי שכית השכת דוחה מהור כשהורש הנירר זראונבת
 ובה ' עריהככושו-ז כר'תםפנישהיא ממנודם להטיףצריך
 ו5ה 5ש נחלקו ל4פ אופר אלעזר כן שמעון ר ' צחך איןאום

 דאתמר ' נדית דם ממט להטיף שצי'ך מהזל כשהוא נזודעי
 אלעזר בז שמעון כרכי הלכה אמר ושמוא% כיק א%היכהרב

 %'ה את'%'ר אהבה אדאבר רב ' כאסוריוק"%%ןה%כהכרכ
 דשו"ה עד / מהוף' אתר'סר אהדריה r~lnal כשהוא ינוקאההוא
 ה%כת4ש ים'מרא ' אדרכ רעכד' %' ת'תי אסר ' שפכהכרות

 כר לסמה%כרכ'וגו'
 'שר"

 דמה51 'מ51'1א"נ פסוידכתוהמוף
 ףרידיה מהלוה ולא מיקה מחמת אחיו שמתו ישראל , הואער4
 קונס דתנן רמי כדסהיף רמתו דררפי סשפחרץ ראיכאמשוס
 ז אומיהעו כמוקי שסור ישר כערה ףער5ומותר נהנהשאיני

 אענ ישי" תתייק יממהי "'א מ""שה צריךנרם
 מילי הני ' דמו רמהיייז כסאן מהלןדלא

 ן ערלה איכא דיאו אעג , %א ננהם אבי אינוז מיקח לבנינכרי

 %א מתקרן מהודק ישרש o:wi רףמא או י מהוזי אגף דהוהמדי
 " תשמו כריתי את ואתה ררכ משטיה אנ; שפא כר דראפסולה יעיי כעי ףמי%ה מנין האתמר ן גש , נשי h'3W ולא נכרישנא
 דא1 ,למאן אשה טניהו מאי ואמרינ( יש%, המול א5 יוחנןשר

 , ליכא תשמר גריתי את ואתה דאמר ולמאן , איכא 'מז%חמול
 ז יוחנן כרכי הלכה יוחנן ורבי ורם , אמייה מפקדא %אבהא

 וחי בי גמי ואי , כרס שהתן נשהוא  נכויר הלכתא טפסקאיש'
 , גופה מילהפכח

 עקיבא אר כ5ף כדתנן , %א מכשיריה אבי
 ז שבת דווה אינה מעש לעשותה שאפשר טלאכםג%

 ח'וירא
 "ש , מערוכא %כר ואחויי ינוי %ומימהו צריךברם

 לה) אס ' חמימי  ראשתפוך ינוקאדההוא
 llat1P לא והתש אטי א% ביתא מנו לו %ייתירבא

 יסמוך אף ,
 ויייתיהן לגוי אמרו אללהו , שתיפו %א והא ליה אמר 'אשתזף
 מותכינן דאוריח~ו מילי כ% יהודרץ רב ני הואי דכי כהנארב דאמר5י ן יוסף רב שבקי ולא 5מר ףאותוביה כעינבר אבייאמר

 מעשרת עכדיק ורכנן מלתא , מעשות עכדינן והדרתיוכתא
 לאותוביח בעית מאי לי אמר כן כתר תיוכתא מותטנןוהרר
 את דוחות ואין , שכות לגוי ואסירו-ה הז'אדהשכות ליאמר
 ובע מעשרה ניה דאית כיןשכות לאשני%ך ומי אל 'השכת
 ודבר דכתיב הורש בעימא דבור הכא ' מעשה ביה דליתסכות
 בזמנרץ שיא מילה ואפילו , %א כליביא אב% , w~ataiמהעיק וכי הכי דשאיה~פ וסשרא ן מותר הרהור אסור דבורדבר
 הנסו% :NSa 5י אין השמיני כיום רתניא 5א כלילה איזביום

 %אחד יעשרה יתשעה מנין ניוס נסוף שיהרהףשמונה
~gv %5 ביום אינש נמוקן 'הו ש5א הנמול'ן כ5 ושאר עשר5שניס 

 בתר אכי ' מ'יוה רקמי טכשירים דחו ל4ש כ' נמ' אי 'וכיוס

רמתני
a אשתפוך t a n '  סמלוץ אנדור או חמים' דאשתפוך הוא התם שכתושעליה וכחיל'נש היא סכנה סמני אכדור או ' 

 ככנול'אב% איכא ד5א %שחר מ'ףה דאםרותדחה דנמהוףקב'
 משום דאימהיף כתר ממניה ואכדור חטמי דאשתפוךהיכתו

 , שבתא עייוץ מה%%'נןסכנתא

 מהו בטבת להיות שחף למילה שלישי'ים צרוךבלם
 ה41ש סכנה דאמר 5ע אלתור כרכיהיכתא

 סכנה 5או דאמרי כרכנן ה5כתא דימא או , כשבת 1%ומחמסין
 ראם אבע כי היכה תל אס ' כשכת בחמין 1% טחטמין ואיןהיא

 %הרדפת היצמא או , גופו כ% להרחצת כשכת חסין 1%מהממין
 אמדיא5ע אסי רב אמר רבין %שדכיאת~פ כלבר,בזיה
 הרחצת כין מילה הרהטת כק כיאלע יוחוהינה %ר %הואמרי
 הזהמו שלזפ ביןכחמין שהוחמובשבת נחסין בין ניפוינף

 ןבשכת

  אפוותא
 NttJppSptN1t.s~1StN1 שאולתא'א

 ימיטרח מיחייכ%דוכתא
 שיחייב בירז ינני מגרעם אושפיזא בעי ואי סעורות בשתי%יה

 למקום מסקוס העוכר %עני פוהתין אין רתנן '%מתזייוה
 ' לינה פרנסת לו Iunui~ לן כסיע, מאין מארבע לפונריוןמככר
 %ומז11 נוחסןשכת

 אמר %ינה, היאפרנסת מאי סעודות, ג'
 יקווץ דמי ע5עמיא דרהיס ומאן סריא, ובי פוריארכפפא
 , ד% חונן יי ס5וה דכתיב , עכרה קמיה טיבותא דההואנמאן
 עכר ככיכוף יאוסרו איפשר אי כתל מקרא אילמתי אסי רבאנך
 אורחינו הכנכת גרו% רב אמר יהודה רב אמר י מלוה לאישות

 ואמר ' עכרך מעף avn" נא א% שנאנן שכינה פנימהקכ%ת
 דתנן ' המדרש בית מביטו% אורחים הכנסת גדו% יוחנןרבי
 כפם  תגואלי  ושי  שיתבן  קופות וחמש  ארבע אפיקומפנין

 ביטוי ומפניהאווחים
 אמר מנהרדעא דיתי רב , המדרש פית

 והדר האורחים מפני מקדים מדקא המדרש בית מביטוףיותר
 , מ,כעייא ארבע מפנין המש השתא , המדרש בית בטלשפני
 את י4ן אכף , אינשי כדמשתעו וחמש ארבע שמואסאמר

 , דטי שפיי אתחולי אב5 האוצר את ונסור שלאהאוצרמפנו
)וט
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כוירא . טי
 כיון ותבואה תכן והאי י מוקצה 5יה דלית "י4ש שמעוןודכי
 רליתבון היכי בי זיותא נהדפה ליה ושרי מפני לכהסתודחזי

 הכואט שיעור מ"כ" זכריה בר נחומי רכי טיניות בעא 'אורחי
 ' 5תו תבואה שיעור הג' נם' תטא ' לתו אלבכמה
 ולכמהו אורחי לכויהו דקתני קופות חמש צריךברכן

 , לא טפי אין חמש המדרש כ,ת1
 אוך'%מ*י

 5'ה מפנ'ן המדרש וחד-בכית הד זוכי מאורחים וחד חדףכי
 ליוח דאיקלע במאן 4ה חזינן והר חד דכ% N1lp'W האיכי

 רב דאמר ן תש , שיעוראלחוויוקומפנינןייהכיהדין
 רחוק ;Iolpan  זהיה ג ילמקזם הלך אחת ,opt חייא גר1הזדה

 ' כויה השדה כ5 רב' ועימר עמרים מלא שדה ומצא5ת5ס'ריס
 אחד למקום וף'א י היך אחת פעס ntpwin אר 'fia1 רכואמר
 דשוינהו נולה השדה כל חייא י ועומד עמדיס מלא שדהומעא
 וחד הר ויכל מאורחים והד חד יכל שם אמות מארבעפחות

 ן מ ש המדרשמבית

 אשווירא
1

אישיי סאלדתא בי ש  ~? ישח 
 זרחי תףתא כגו5אינסיכה

 יד'ע לא וילידה לשיני מינסבה וכד מראשון מעבראדדי%מא
 טיחם דילהוי רחמנא ואמר הו4ש' בחרא כר אי הוא קמא ר כאי

 מאי , אחריך 51ורעך ףאיהים יך שנלהיות' כתאוה,ורעיה
 ראג'ון של זרעו כין 5הכחין רכ אסר יהורו-ו לג אמראחריך
 n~DiW %המת'ן צריכין נרוניורת דכא טחוב aw~/ שללזרעו

 נסי הכא הוא זרעיה ואירי אירי הכי משום דעת סלקהדשוואי
 כקדושתן נזרע שלא זרע ובין בקרושה שנורע זרע בין%הבח'(
 ה,ינוטעמא רבאאם הוא, זרעה זאידךלאו זרעיהרקרושה
 ושמ"ש ' מאמו אחיו אשת 'בם ושמא טאכיו אהותו ישאשמא
 יוצ'4ש ושמא , ףשוק יכמתו יפטור ושמשש ' ף~וק אמויוצ'4ש
 משום בהן קורא אני ככוי( חנינתה % סותיב ' עוורותעברים
 משו נמי הכא איתה ואס וורה תקנת ~alc וכאן ערוהתקנת
 ל4ש ' ערוה לירי יבא שלא וולד תקנת מאי , הוא ערוהתקנת
 לאיתרוט' שנא ולא , הנישואין מן שנא האירוסי('ללא ס(וטנא
 תתייבם ולצי תחיוש 5א הינסה כדתנן , כי ףאינס שנא1ל4ש
 יתארסו לא הנשים כל שאר וכן , הדשים שלשה 5ה שיהועד
 ואחר בתוחלת אהד ' חדשים nwiw ףהן שיהו עד ינשאוולא

 ואהר נשואות אחד , נרושות ואהד אלמנות אחדבע151תן
 חוק ינשאו והארוסות יתארסו הנשואות יהודה רבי ,ארוסות
 הנשים כ5 אומר יוס' ר ' בה גס שיכו חפני שכיהורהמארוסה
 5א איעזר י ואמרינן , האיבות מפני האימנה מ( ח"זיתארסו
 ן מדרויש גי אטור מאי אף אכי לרבי אשכהיה מררשא לביע5

 'rst~n אר דשמעתא וכמקנא ' כר'יוסי הלכה יוחנ( %ר הכיגף
 דכרמא גיהממתניתא איהרר אראסי יוחנן ר גו חזר אבאנר
 כרוקדם כן יוחנן ר שי בנו ישמעאן % דתניא ' כיה דהדרהוא
 להמתין צריבו כולן ביננה נגרס חכמים מפי שמעתי כךאום

nw~aחדשים , 

 %'נשתן מהיא חדש'ם שישה מישים ייים צריךברם
 אם ' 45ל אי ככויו היום מקצת אמרינןמ'

 דאם'מה ' וקש ן כאי היארס גזרינן ףאינסוכיהמצאלוכר
 ושמוק רב והא 5אמיסר אסי רב %% ' תשעים 4ארטכיוםשרא

 מיום ח"ז חדש'ס עשריוארגעה להשתין צריכה תרויהוכאמרי

 הו4פ מניקה כלנחן גי בו' שנתארסה מיום כווחוץשנתגרשה
 סעורת רעכד ההוא והא ן דטכנה מיסתכל )משוםדאיתמר

 נישואין סעורת ההוא סיניה רפא ואפסדא תשע,םאירוסוכיוס
 שנתישת שוס חוש אשי דרכ קושיי כי והלכתא ' רעכרהוא
 שלנום חרשים שישו( מינה טמע בו ארסה שנת ataI וחושבו

 , הייכתשו וכןבעינן

 א,וליא
1  נניא שתתאירו" י"6 שלמלתאיג

 5ה אסיוה סניקה קא אימיניה
 אי ואינסיבה  לעכרה /והיכר, מנישי% יומי מישלם עדלשנסוני
  ארם ישא יא רתנורבנו  בגיטאסיביד,, טפקיבויהאקרישה
 עולמית יחויר ולא יוציא ניא ואי תבירו הבירוומעוברתמינקת
 לננוס וסנה  p'Anwlili יוצי4ל  אוסרים  וחכטים ' מאיר ןרברי
 רטישתם מיקמי  ררייב.4ש רבנן אסיוה מאי וטעט4שיכנוס

 דיליה ברא דלא וכיון '  חיבה ומיעכר משיגי מיעברהמינקותה
 אמר סכנה, לייי  ואתי וכבצים בח%כ למסמורה יו"כ יאהוא
 נמי טתנית,ן זוטרא מר אמר , כגט יוצ'4ש הכסים לסכרירבא
 קדיש אי נמי כהן ואפילו יפריש קתני ולא יוציא רקתנ'ד'קא
 משליידכי

 5וץ משלינ( 15ה פסרא מיניה כגיטכם ירץ
 רוזם אידי ררב יהושענריה ר לי אמר אשי רב דאמר ,ותפסור
 משם'ח רבינא 'ונתקרשח,אט ועמרה שלשים בתוו מתאקמר
 אינת היא כהן אשת ואס חויגת, היא ישראל אשת אסדרבא
 :fa~ln  צ ואהר זו אתאחד דרבא משמיה משרשיה רכאולצתי

 ררכן עליה רפףיגי רבנן ראיכא כיון החס ףו( םאיאנשהכקל
  עגוינח כהן גבי הוא מעיירה וותר  גמייא%ראמרי כןשמעון
 ה4ש פאיר כר או ליעביר כמאן הכא לירז טפסוינן ותאכרביך
 ואענ בגט, יוציא אמרי הא ברבנן אי עולמית יחזיר ל4פאמר

 סשמעת'ח כרבנן בהא בגזרותיו מאיר כ% הלבתא %ןרסכירא
 בתוך בעלה שמת מניקה כדתניא מניקוהה זכמה אשי,ררב

 מישים עד תנשא ולא תיארס לא זו הרי חדש וארבעהעשוים
 שמונה  חוטר יהורכם רבי , ימאיר רכרי חורש וארבעהעשרים

 דכריכהי הז והן שמאי כות דברי ה( הן ,יריונתןעשרהרש
 ן חרש עשר שמונה אום ובה הרש וארגעה עשרים אום42בש

 םותרון חדש וארבעה עשריס האום ףדברי אפרש חני ןרשבגא
 סותרת עשר שמונה האומר ו5רבר' חדש' כעשרוואחד%'נשא
 יאחר א5א נעכר הח%כ שא'( יפ' חרש עשר כחמשהלינשא
 עקיבא זאןרכי יהודה כרבי הלכה עולא וא% , הדשיםשישה
 אריסיח ' יהודה כרני עשר כחמשה יישא חנינא רבי התירלי

 עשר נחמשוץ ניארס מהו 5יה אמר דאכיי לקמיה אחאדאניי
 יהורכם ורבי  מאיר רבי ועוד כלה דהייכתא חרא 4ה אמרחדש
 ואמרבר , כרבייהורה ואטרעויאהףכה יותרה, כרביהיכה
 יהורח כרבי היש עשר בחמשה %ישא חנינה י רחיר ייעוקבא
 הא גף יוסף ררב טקסיה אבא י ייה שרא דייארס את שכןוב%
 וארבקירץ עשריס ףהמתין צריכה תרויהו  ראסרי ושמואףרכ
 רהפ מיוסשנתארשתבו' וחוץ בו  שנתגרשה הווטיוסחיש
 אטר ' אדרגיה ו5א כחלא פרסא לה  פרסיואמרי תוציאבתריה

 איניש לישתר' %א גכותחא IN~p'a אפי רבנן אאסור האאפיי
  בסת"עא ד5א משום חיא אפ'קרותא משום 5א רביהבסקזם
 ) ז 5מ'מרא סיעתאאסתייעא 4%י הכי ואפית וששוא% ררם להא גסירגיש  אנא רפאסבתא

גום
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1כב שרהחייבא

 קדמכם ואנמי בניימינק" ינתנ"ה'כא צהךברם
 וארנעח עשוים עתוד מת אינם'ונמלתיה

 רבנן רחבו , תש י אי,י*ש  הני אסו הני נורינן מי מאיחרש
 רג ו מ'ר יינשא מותרת אומת גכיההו או ימניקה כנהנתנה
 הרש כי עובשש  יהושעסברי5מיעבר ררי ורבהונאבריהכפא

 רב יי ואסר עוברא הךה ברייי סבתא ההיא ישי  אמיתמתביתא
 ניותא ריש דבי שאני , ףייתא %ה נחמ(שרא רכ והא אינינחמן
 רג %הו אמר יאעקי כהו הדרי %א ימינקתא בניהו ריהביכיון

 או וקן יעיה שהירץ או מכעסה כעס %ה יתש או חביתיבית לילך רדופה שהיתה הרי דתניא מהא ת,סכרוה %א rrlna1פפי
 למרינת בעיור  שהיך ש חלושה חליה חיא שהיתה אווורה
 בעלת מיתת %אחר  האסורווהמפ*ז בבית חנוט שהיה אוהים

  צוין %ילד ושאינרהראוטה וקטנות ואייונית ווקנדהועקרה
  ואמר * הני אתו  הני מאיר רבי גור  אימא תיר ויינשקו%יארס
 *ה אמרו / בגזרותיו מאיר כרבי היכה שמנא% אמר נחמןרכ
 רב כר מר ' אסיי נמיתהו מותרת טת והיכרן אדעתיך%או
 נמי ואז%*ש *ה קטיא ריימסס ' אסורנה נמי מת אמראשי

 שוטרו ההיא היא %1א וחנקתיה עונרה הוה  בסורא 'בהינסכה
 'הואי

 שרה חייויחיו
פ

 :~~מיננם שאילת"'י
 וימיקכריהיולמיספדיה

 וספדה ככיח שרה דשכיכא בעידן אכונא כאכרהט אשכחןרהבי
 אמר יהודה רב אפר ן ונו ארבע בקרית שרה ותמת דכתוקברה
 %רש %ועג עוברמשום ואינומיווהו המת את הרואוק כ%רב
 וני דףחונן יי מלוה אומר הכתוב עליו שכרו מה יזוהו ואם , עושהוחרף

 מכט*ן ממעשרה נדוף תורות תלמוד ואפילו ,
 אכ4 צרכו כ% 14 כשאין 'ברא ז%הכנסתהכיח המת%הוצאת
 בר שמואף אמר צרכו כ% וכמה , מכטיין אין צרכו כי 1%יש

 ן שיפורי אלפי ושיתא נכרי אלפי תריסר משמיהדרכאוציא

 א5 ששת רכ , סיכרא ועד מאכויא גכרי רחייצי כגון אמרעזיא
 כששים נתינתכם מה , כנתינתה נטייתה יוחק רביואיתימא
 '  תני  ולא יקרי  ימן מיעי הבי , רבוא כששים נט'ףתה אףרבא
 אמר אמי פר זר'קא רני דאמר ליה צריכה ד"א מילתא"יככא קמי 141שתעויי ואסיר שיעור 41רץ יית ותני רקרי ימןאכף
 ופר ' מת ש% דגרו אינש המת לפני אומרים אין %קישדוש
 , דעתיומ רח%שא תורה ברברי מייי הני כהנגש כראבא

 ברבהנא אבח ראמריא5רבי אשא ז בה %ן לית העיראבמייי  אבי
 ) רע%מא במייק  וכישבן תורה יפכה אלא בצרבה%א

 המהי צרוך3רב(
 רמי המת כפני הקכרותמהו כבית

 או ואואר,
/Qsf~ 

 המת כפני %א יקכירי כיו(
 בכית אדם יהלך יא דתניא ' %ש , דמי ושפירהמיין

 %רעו יועג  בוטשום וקורא פירועו תורה וספר כראשוותפילין הקברי
 בעז 5ם רעתייהו תישא הני גבי %או ראינון  ניון , עושהוחוף

 אסחב ארבע למהתל כיון ואירי אירי , רמי  המת בפכיהקברות
 ומי, ושפיר רמי אחרנסקום

 אויקר*ש הוא רחיי יקראהספ'יא צריך ברמאינש
  דאו י מינה נפקא מאז הוארשכיבא

 איאמרת נכרא41אפקוהכויףותה, ייספד1ה4ההואאלפא
 יקהל אמדת אי יקריה,"א ע% מהיף קא הא הוא' דשכיכאיקרא
 יטיענד יתמי מן מיתקל אינמי ' כמיניות כ% לאו הואדחיי

 וא , שקרינה הוא רשכיבא יקרא אטרת  יהספיראיאיאוזינו"
 ימישל נינהו יקרשו בני יאי יתמי הו*פ דחיי יקרא אמרתאי

 אובלםימן רב;נתן  יתניא , wh יקרא, ףהון 4מיעכדם'נהזן
 נספד %א מת ' כיצד ' ותתוץ %אחר ממנו שנפרעק למתיפה
 מטתו ע% מזיפין נשמים או נוררתו חיה מהיתה או נקבר%1א
 %ם'מרא , מיתרץ מכגויאחר שנפועק %מת יפה 'ia'D הואזה

 מאי , מיניות יאיחפרועי ייה סני ובהכי גביה הוא  זוטאררינא
 כלוטש נקבר נספרוףא דיגש נקכראייימא ויא נספר%א

 עיפני כרומן יקברו יספרוויא %א יכתיב הוא גבוריכרשעים
 ער ככבור נקדר ולשי בכבור נספר יא  אימי יהיוןהארמה

 ' הוא רשביבא יקוא הספירא 'INaSN 'שנתבזה

  שרהחיי
*  5יץ יפתיעשנראי שאילתא 1ט

 %גכיה ףמיע% awn~i'שנן
 איתחף אבונא יאברהס בפשיה רכרנח  אשכחן דהכ'וינחמיה'
 ויברך  אברח מות אחרי ויהי רכת ובחטיה  בריה ~pmt, קוההיה

i~'nSwוכמשתיא במיבקע  יאברויח ומחייכינן , בנו יצחק את 
 כוסות עשרה במתניתא ףח ואסרי עויא אמר , צעריהיפכוחי

 ן מיעיו  בני 4פתא אבילה  קורם ב האכף  בביתתיקנוחכטיס

 סעורח יאחר וד ' שכמיעיו אכייה %שרות כדי אכייה בתוךוג
 בונתו ננגד ואחד , האר( כרכת כנגד ואחר , הון כנגדאחד

 ורמטיב, הטוב כננד ואהד ,ירוש%ס
 ,אחד ד עוד ע*הן הוסיפי

 פית כנגד ואחד , העיר פרנסו כאד ואהד י העיר חזניכנגד
  יפינסי השי חזני כשאסא , גמ*אף רבן כנגד ואחד ,המקדש

 :ltallpS שימת הוצאתו סשה בראשעההיה  רתניא ' היאטאי גמייאי רבן א4ע ' ראב*ם בסיית*ש דמחזקיהעירמשום
 נמחיש רבן וכשמת אותוזכורחין' מניחין שהיו ער מימתתויהור
 ףצאת העם  ונהגו , בכייפשתן  בעצמוויצא לותראשניהנ
 אפיקן יצאת נהונע%מא האיינא :Nee אקרב ן פשתןשכגדי
 עשירים האב% יבית מוייבין היו  בראשה:רז ן זוזא ברבצרדא
 והד קיופה ערטל ש% נצר'ם בסיי וענוים זהכ ש%בקףתווז
 ש% נצרים בסיי מוייכין הכף שיהו התקינו ' מתכ"שיןעניים
 אכ4יס היו כראשמז-ה ' עניים ש% ככודן מפגי קלופכםערבה
  מתגרות כירושלם משפחות שתי והיו עוכרים העם 1כ5עמידים

 עוברת אבי אומרת וזאת תחיה עוברת אני אומרת ואת מווי
 זבראשוו  עוביי וכמהעט  עובתם אביים שיהו התקינותחיתי
 בבית משקיהיו

 ועניובוכוכית לבל, וכובית עשקיובכףי האני
 משקוכזכוכ'ת הכף שיהו  התקינו '  עניימתבאע"( והיוצבועה,
 עשירים פני מגיי( היו כראשונה ' קניים ש% כבודן מפנ'צבועה
 עטים והיו הרעב מפני מושחרות פניהם שהיו עניים פניומכמין
 ן att)p ש% ככודן מפני מכסק הכף שיהו התקינו 'מתכיישץ

 שיהו התקיט מתטישין חייםסישיס תו* והע / מפיס משים חויי תחת כבנמד מניחי( היובראשונה
 מניחיי

 מפמ הכר( תחת
 מטכייים ה'1 נראשהח ח"ם' חיים'ע"ס בניכנוד(ש%
 התקיננ מתבאשות חיא נרות והיו  מתות :rnva גגו ע%כליס
 , חפז שינרות נכורן מפני כיהנשים עי מטביייןמיהו

 חאס והיוובים מתים ובים נבי  עף :atS~ ב םנניףין ודוירר*שובה
סתבי"יין
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 דכ שרהחט גנ
 ש5  3כודמ  בפכי הכי  עיגבי  מטבילין שיה) החקי(מתניישין

 ככליבה ועניים כדרנש מוציאי עשירי היו בראשונה חיים,זבים
 ככייבףז מוציאין הכל שיהו התקינו , מתביישין חענייםוהיו
 החזירו ומשתכרין התחייושותין ' עניים ש4 בכורםספני
 לידה מתבעו יאכל מזזנא ברכת מכרכין וכר ' ליושנוהדבר
 אזמרלבכיתהאב4 הן מה רתטא , אמת דיין אמת אי%כרוכי
 ויתנפש , אמת דיי אומר עקיבות רכי , זהמטיב הטובברוך
 ' האבל בכית שנא ומאי ' אמת דיין ולא והמטיב הטובקמא
 ן אמת ואי והמטיב הטוב איא , מכרכין הכ' נמי דוכתאככל

 רב קבי זוטואיקיע מר , %חודיה אמת דיין אומר עקיבארבי
 שופט ר"ן אמת אן והמטיב הטוכ ונריך מ'יתא ומטיפשאשי

 אנו ובכר(חייכים 1עכדי1 עמו גמעשיושאנחתבצדקושייט
 טעמכם מא' ' מפסקת ואינה עולה שכת ' וישכחו %ויהורות
 מאי ' עוף'ן ואינן הרנליסמפסיק'ן ' כיוס רכתי הותןקונג
 דקכרוהי כגון עו%'( אין דמ' היכ' בהו דכת הוא שמחהטעמא
 אבי 'ברגף

fae~' כטלה אחת שעה ואפו אחד יום אפיו הרגל 
 ימים שישוק המטה נפייח קיים דתניא ' שבעה גז'ותממנו
 אליעזר רבי דברי הרגי אחר 4כפותרץ עריך אינו הרגלידם
 איקיע רבינא , אחת 'npw ואפילו אחד יום אפי14 אוםוחכמים
 היעכל לרבינא רפרת ממורא הכיבא רכ אחייה דפרתלמורא
t.vaכרבנן אוהייכתא ' לייתם דאמר אייעזר גוני הייכתא 

 הלכרה טעמא מא' ' אחת שעה ואפילו אחד 'ום אפייודאמר'
 המיקיכדבר'

 רגף א'ן ברגל קכרוהו דאמרת והשו ' כאכל
 אכ5 ' דשבעה מ'ף' נהיג דכא שכעה כמנין מס' הנ' 1%עויה
Itt~PSotw~t כרך תספורת דאק משוס טעם שא' ' עויות 
 ן רגל משום אלא הותי אשיות משום מספר ד5א רהטואעג

 ' יו עויה רני יתניא ' עולות הכיחפיתו
 השנח וראש הוא אזוד ד'ום כזמלזהעצית צריךברמ

 לא אי ןבע  בסיגויטייגוירת הכפור'ויום

 דחד הכי אבי שכערה גזירת מבטף שכעה דהוי רג4 אמרינןמי
 בירה רכול ה41י עונג סכת די4מא או , רמו כשבת אינןזימא
 ' ושפסיקן דמי כרסיס שמחה נהו דאית כיון ויניאב)[
 עצרת דג(קדש בית מיומשחרב אומר דתקרכי",עזר ,ויש

 כ5 תשיומין ודיכא וחניגדה ראייה טע%דייכ~ו מאיכשבת
 , כרגעים הנפוריס ויום חשנה ראש ala גליי" רבן ,שכעה

~waראש אפילו כוה ה ז כו5מ המוערים 43 דאוקשו טעמ'כיון 
nawnואית חג ואיקרי ריף דא'קרי עצרת 51ש ' הכפורי ויוס 
 רב א% ' שמחהב"ה

 כר3ג' היכה שמואל א% מנשיא כר ג'רי
 יוחק ומר חנה כר בר רבה מיניה רגעי הא קוריךמרב!

 5ח1'אם אי נוהגת כדוכת אנילותמשמואף*
 דאמר ן תש ' ,ה%כהכדבריהמיקיאייא14אינהנוהגת

 מיל יחיד מוצא r~nwwl מקוס %3 יוחנן אר חנוט כר בררכה
 סיקל עקיכ4ש שרבי ' טזו חוך כרבים הלכדת מחם'ריןורכים
 הלנרץ שמואל דאמר עוכרת כרבי והלכה מחמיריםוחכמיס

  הונל  ובןאסקברוהוקורם  שבעה' ממנוגוירת מבטל אחדיום הרני קידם קכרוהו אס אמרינן נזמר ' כאכף רגויקלנדברי
 ן  הייכתא וכן שישים נזירת ממנו כטלה ימיםשמנת

  mwחיי

 נ:מ:צך(',""'ן; שאילתאיי
 אתה נונת הגיגמא

 רכ דאו( י כתמתם %ה וממסר נעשנה חתטס ונונהנעשנה
 ש%ויקח ' נעשוה חתנים לכרות מניין תנא הינא אללינחמן
 רבי דאמר לנפרח מצטרף גופיה והתן ' וגו אנשים עשרהבעז
 וחתני  שגעה כף  בעמרה חתכים ברכת מברכין  יוחנן אריצהק
 הני המניין ,rQ' אביים ואין בעשרות אגלים כרכת , המנויןמן
 מן  ואייו אילו המזק ובברכת בתפלה אכל רחבה בברכתמילי
  ביןהמניין

~plai 
  מברכיךשהשמחה היוקא יבתר  ובין היוקא

 וכרבת האיוסין איריסיובנית ברכת מברכין תר 'במעונו
 אשר ראסרי איל '  חתביס ברבת מאי , החתנים בביתחתנים
 רכ לנו איקיע אשי ,רב כלעונו שהטמחה ראמרי ואיכאברא
 פניפ דא'כ~ש אעג ואייך מע( כויה' כריך קמא יומאכהנגש
  חדשות פטם איכא והא ליה אמינא חרא אלא בריך %אחדשות
 בעלמא שמחה אפושי הכי רעכךי קשיסי רבבן חושן יאאם'יי
 ויבין אדא רב בר  רבא היא  אירוסומאי ברכת ' סגיא ובחראהוא
 אשר איה ב"י שיודה רהב וששירז  ראםרי"רויהו ארכש רבבר

 הארוסתן את לט ואסר העריות ע)[ וצונו במצותיוקושנו
 בריה אחא רב ' וחטה 'tWtl~P ירי עי  הגשושה את 11והתיר
 מקדש ב8' יהירה  משמיהורב הס' בה מסדםררבא

 אכרכת רהוטה סידי סכר  מאוול4שחתיס ,הריגףרושיווחופה עי יוראי
 , אקירושא רהוה מידי סנר רחהיס ומאן  הפירף'  וברכתהכצות

  אף אום יהורה רבי שבעוט כי חתנים ברכת מברכין הדאהני
 מפני שט ביוקדה אכיי אמר ' אותרת ממרכין האירוסיןכמת

 חתנים בבית  חתנים כרנת טברבין  אירך ותבא עמה,סמתיחר
 מברך מאי ' חרשות פנים שבאו והוא יהורה אר ' שבערהבל

 יוצר ברוך לעבורו, ברא  שהכל ברוך הגפן, פרי בוראברישא
 ותג% 'שושתסיש ובו בציתו  האים את הנר אשר  ברוך ,הוים
 שטח ' בגניה צין כשמח ב"י .שמן בתוכה  בקיבוובגיהלקיה
 אילע ליי , וכיה חת( משמח באי , בו ואהובים ריעיםתשמח
 איקלע אשי רב , חמש וכריך כרכי שמעון דרבי בהלוליה רףבי
  כהא לימא ן שית ובריך אשי רכ בר הסר בהלוליה אשי רבלגו

 ישרות שתי סבר ומר , הואו יצירה חדתי מכר  רמרקמשיגי
 מעשוש בתר סכר מר יצירההוה, רכו4עימאחדא '4אהוו

 אבהו ררני אבהו ברני אזיינן מחשבה נתר ומרסכר ,אזליכן
 בצימו  lalh'nl את וכווויברא(1היס ' בראם ונקבה גתווכררמי

 שהשמחרץ ומגרך סגינם וכחרא הוכש I"n~pai שמחוקאפושי
 , במשנו שהשמחה מכרך היקיא שיאסחמת וכיןהיויא מחמת ייה אמר כין חיתין וקד משבעה גר~ל ואשרבמעונו

 ד4ינ~ש היכפש יעשי" שיצטיף מ"י תתו צריךנרם
 קיש לא אינון לירה מחדן רקתו עשרה כיח1

 ן מצטרף נשמנה שייך נמי דושא כיו( ייגמא או ןמצטוף

 בעשרה מכרכיןנרכהחתנים יוחנן אר יצחק ר דאמר ,תש
 וכויך לנכף איקלע טערבא נר תחליפה רב , המניין מ(וחתני
 לבי איקלע הכיבא רב , כוותיקה הי5כת~ט וקת אריכתאשית
 דמעצכ גוותייץ הילכת ולית כמעונו שהשמחה ובריךמהלא
 איכא אי יומי שבעה נ5 והשמתא , דינוקא צעוא משוםעציני
 בראי אשר חדא כינן מבר %א ואי , כומהי מכרכינז חרשופנים

 שהשמחה מברכינן חדשות פנים איכא אי תלתין ועדמשבעה
 ואערך במעו%מיכן שהשמחה מברך 5א ואי ברא, ואשרבמעונו
 א%מחמת %א ואו לא 1ת1 שהשמחה מכרכינן היוקא מחמתאי

 פפי רכ אמר כמה עד היו45ן מחמת אמרינן וכי ' 5אהיוקא
 רמו מכי מאיטת  ומעיקרא שתא ירו" תריסר עד לרבאמשטיה

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



כן שרההייכח

 האבלש יבויה 4ה עסק פפ~ש רב והא איני ן באסינ"אשערי
 פפ~ש רב שאני י כמעונו שהשמחת אירוסין משעת ובחךמר

 עסק רבינה) , דכעא הוא לבריה לחישוביה אינמי / ייהדטרח
 ' במעכו שהשמחה להיתר ובריך הכיבא רב כי %בריה%ירץ
 ן והדרוכיו; מילתא איסתייע~ש גיא כיה הדרי ד5אסכר

 מי כשכת כתחייץ ,ע% מ"1 צחך ברםאינכן
 עכיד ולא פקיד מפקד דםאםרינ

 תימצא אם חכורה עביר וקא מחכר חכורי דם די4מא ,אוחכורה
 או ושרי צריך הוא ולדם חכורה עכיד ולא פקיר מפקד דםקומר
 הושק 5ומר41דם תימצא אם ' ואסיר צריך הוכש לפתחר'ימא
 כי דהם) צריך הוא לפתח 51או הוי קא ממי45) ופיתחאצריך
 או הפתח אצל הוא מתקן , אשוץ לנבי %ירץ ניחרש פתח%א

 ייא וא*ג הוא  סמקן ווה ביתא רהיבי  אציהפתח  הואמקיקי
 פתח  %או הוא מלקי רי4מ~י או , פתח עביר  הא  סיכויןקא
 היכוה דיימא או מותר טחכוין שאין רבר ראסר שמעץגרני הינתשי אשה יגבי הוא סתתן  יומר תימצא אם '  כיןהודש
 יומר תימצתה אם אסור מתכתן שאין דבר דאמר יהודהברכי
 מתקן או במקלקל הפתח אצל הוא מקיקי יהודה כרכיהלכה
 חכורי רם לומר תימצות אם דאמרי ואיכם) , הפתח אצלהוא
 דיימלר או ,. ואסיר צריך הוא לרם חכורה עכיד וקושמחכר
 עצמן לומרלהנאת תימצא אם , ושרי צריך הוא עצמו%הנאת
  כרבי או יהורה  כרבי הי~תא  אתי קא ממילד) ודם צריךהוא

 כהנויכם מקיקי יהורה נרדי היכה יוסר תימצא אס ,שמעון
 בחכורה מקיקל לומר תימצא אם , הוא כחבורה מתקן אוהוא
 פ4גו מפ%נ י שמעון כרכי או יהורה כרבי היכה כמקלקלהוא
 טרי רג  חמרי רב בי רתבי~ש  ושמואר( רכגה

 , אסר ושמוארק
 יצחק בר נחמן רב  אטר ' שרי  ושמואץ אסי  רב  אמריבנהררעא
 ואמרינן , ~IDIY מקילין ואיו ~layP מקי%ין איווסימניך
  צריך  הוא ולרם מחכר חכורי דם הכל לרנרי אסור דאמלבא(
 דם הכ5 לדברי מותר דאמר קמא( , הפתח אצ4 הומיומתקן
 הפתח אצל הוא ומקיקן צריך הוא עצמו ולהנאת פקדמפקיד
 שרעש דרכיאמי , תש , לנכיאשההילכתאםאיואטבו

למיכסי
 5יה אמרו בשכת כתחיה

 רכני
 כתוברז איבא %א כהא

 איפיעובית בתובהיא שיעור מטלפיי ייתפשוה יהואסר
 , כשבת בתחלה  5מיבע5 שרי והיולתא יראסיר

 שרח וקחדורןון

 מממממלנץ: שאילתא'י
 14, אסר ואי ' קידוש'הוו

 הוו %א אחר כמקוס ייה וקידשה ואזי פלוני במקום 4קדשה דיי
 פלוני כמקום ראיתה 5י קידשה ו'4 4רץ אטר ודאי ,קידושי
 כדתניהאו6 , קירושי הוו וקידשה אחר כמקום ואשכהוהואזי
 וקישה והיך פלוני במקוס פלונית אשה 5י וקדש צא5שיוחו
 והיך פלוני כמקוס היה) הרי , מקודשת אינה אחרגמק1ם
 %שייח דאמר והיכא , מקודשת זו הרי אחר כמקוםוקידשתם

 ואז)[ איתנים או ש4ח ההוגש ומת איקדיש י4ש איאיקריש אי שמחזתו החזיר 451ש ש4ח והיך כעימא אשה 5' וקדשצא
 בכ4 ונאסר שייחהזו עהטרה ש4ח חזקת אסרינן5עים4ן
 ן קירץ מוקדשה אימה אסרינן וחרא חרא רכל שבעולםהבערס

 ,png רבי  ראם אשתו, קרובת  4ו; והוה , 4ה מקדשאברתא
 שליח והלך nwwI 5י וקדש צא  5ש5יח  יוץבןטאוטר % יחלףבר

 דאבון ,אענ שבעולס הנסים ככלי נאסר שריח ההזירולרש
 דחזקת כוון היייה %נכיה ,ידושיהו חיישינ( ולא ףעימשריין
 יאשרר  האומר רתכן. מהא ץישינן שליחחr~wlp 17שליח

 בקרובותירש אסור  הוכש קידשתני %א אומרת וחיאקירשתיך
 מאייסיטיאירך  הכי אי שארקרובות' ולא בת ויא אס %איה ;rNW באשה יאבן רבי סורח רבא ואבר  ' לקרוביו סותרתוהיא

 דשני בתר סכן יאחר "תגרשו 5ח יש ודפייו יירץאיצטריבא
 ייח מקדש מד דה41ש מידעם ש4ח משוי בי מעמא מאישחח
 %ח מקדש מצי %א דהא כיון ס%יחהנא ליה משוי דקאבעדנא
 בצ? יא במי טיט מגרשה הוה יא  עריין ד"א שעתאבההיא
 קידושו הוו לא גונתר האי 3י גוייחוקירש אוי ואי 'תשוי

 י כערוה קירושיןשאיןתחפשין
 עיש" שיח חיקת אפיינו ק" הא יחסני" ציץ4ברם

י(
1r7f 

 לשלוחו גט שנתן כגון דמי היכי ל4) אי שליחותו nwtpl~שליח
 ליח ימיהדרה פארא הוא כהן אי אשתי את %י גרש 5ך לוואמר
 מאי 5למא %מישררץ , שמיהותו עושרץ שייח חזקתדה~ש
 שישותו r~wipI  שייח דחזקת יוחנן ירכי 4ה פשיטאמפשט
 מספוט ספוקי ריימא  או ' יחומרא שנא ויא יקורא שנא%א
 יהור תימצות  אם , אמרגנן 5א ,ויא , אמרינן %הומרא4ה

 ישולח  ראאיה השא ' ישליח רייתיה היבוש אטרינןיחומרא
 ן טהו טמני ואבר %י בתבן אוטרח והיא %ה  בתתי אומרוהוא

 דאיתטר ן תש , 5א ערואי כשני מיהווי וחזקה רש4הפומיה
 נתנו אשמרת ואשה לגירושין  אוטר ושליח למרושין אומרבע4
 ואבילי

 עד,ם משני פוצת בערוה רבר אין אמר יוחנ( ר ממנו
 י4ש ו,ויא ,  אסריכן  ףיהויחוגרא מספקא ספוקא5מ~)
 'ta'1p כשני הזו וחזקהלא דש4ח פומיה ראיכא א*גאסרינן

 יצחק תולרותמרשת
*  נן:ץשל:'כה  2מאיייזא'ח

 אחייתי איתתא זמינסכ 4נרהטה ליה מיתכעי שא ורכיהטפריה
 עטר מקז ויחי רכתי ושרה כאברהם אשכחן דהכי נניואורירי
 בעסינן %ה ויגרש רפא והיכא , כנען בארץ אברם לשכתשנים
  בראת תהו 4א אמדה rt~nnvi ורכיה מפריות ומיבט5יידוה  השתרש דילסא 1aoi ראיתאלגכיה ככמה 3ורחיומ בעי%יה

 נרושרץ , גדול לכהן אלמנה כנו( אמר דשמואל קמיהאמריתה כי לפסולות איא מעסין אין אס' "ר יהודה  דקר ' יצרה%שבת
 5מטזר רא יש וכת %ישר", ובחינה  הריוט'ממורת יכהןוחי1צה
 אין יקווה 51א שנין עשר  בחרא ושהא ~nww אב%נשאויבתין
 אמר אבא כר תחלפה ורבמעסין

 שמואי
 אשוש נשא אפיקו

 מיניתו לאפוקיה ייה יו~הסעסינן וקע שנין עשר בהרתושהה
 עדו מיפקד דהוא כיון טעמא מאי כתונתה נחסה מנפקדהוני
 זבח דיא ניהור) הוא אמרינן מיפקדכם לא ות*) ורביהפריה
 ד4ת'4יה יטאן %ינכוכוץ שדייה ראשון נירשה ממנהלמנות
 תצ~ש גני 4ה הת %~ש ואי שנין עשר כהדיות ומישה*שגני

 נאם בניח wtw 15 5מי אא wa~n 5א ו5ש4שי נחוכהותישק
 והוכפש ' כתובה כלא יאלתר תצח) בנים יו שאין ימינישאת
 יאיתר, ינפ%ותיפוק החיזקה וימני תיתא ואפייהראיעכרא
  ובו 5איהר תצ*פ א4א שנין עשר כהדיה 5טישהאשקצויך

תוחזקה
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 חכ ויצא יצחקתולרותכן
 אכ5 מסנדק ףשות זנה %א דאמוי 4ייויה ינפ5יםשחקרו
 אאוית? סאיתת4ש כני ףית אית דהוא והיכא , 5יה איתכתוכה
 ימ'פק ובעינא שנין עשר בהדיה ואםישהאי בני יה 5יתוהיא

 כתוכה/ בלא תצא מימה בני 5י דליהם אחרינא גכראףמינסס

 מחמת באל ודאי ורביה פריה עף מיפקדה לא דהיא טעמאקאי
 משוס אלוש עכירנא ורכיה פריה משום יאו ואמרנהטענה
 וכפקדה טענה טענתה , יקכורה זמרא 5ידא חוטראדבעינא
 והפייה הקורה אפייה אינתי , שנין עשר דשהאי והואכתובתה

 , והפילהוחזרה

 441פ שנין כגועשר אןאפיףא היכ"דהוא ערוך3:רכ(
 ל4ש אמרה תוורש שנין כהדהעשרשהינא

 אמרות אינמי ן שנין עשר לי שהאי והא שנין עשר כנואפילי
 והידע שנין עשר למישהא עריננא ולא וימני תיתא אפיןאיהי
 דלא נאמן'א'נם' מי למשהא זצריכנא אפילה תרתין עדייןא6
 דאינו הודש טיירה אמרות והיא כני ליה ולית שנין עשרשהת

 דאיתמרהו4ש ' wh ייורהכחזוהואאןםינוהמינאמן
 שבינו דברים אמי רבי אכר מנירה אמרה וה'4י מונהאמר
 לא כהווהוא ביורה %ה קיכ היא טע% מאי ' נאמנת היאלבינה
 ביורה ףיהקים

 כהי
 ' לבינה כינו שמיס רקחני התם אא כוותה,

 מהימנת דיא משום לאו , משמנא לא אימא incp1 ררךיעשו
 ר45ן משוס אלא בקשה דרך לם'עכד ליה מיתכע' רבנןאמור

 anal כאיץ אבל טענה מחמת אתיא דלא מילי והנימ'פקדה
 לפזם הכי כדוכתיה שריין ד5א א;ג כתוכה וחיטו% תצאשענה

 רהוטת היכא נסי ואירך הכי מסקנתן  ויעזים שנ"ןדאקשי'ן
 מאז ' נאמנת הקז אמי אר אפילי לא אומרת והיא הפילהאמר
 א,תהדאיעכרה אם כאחר לם,%שניהנתנה דאיכא אעגטעסא
  אחרים יה והדסי בעקדאא שרן נפ מחוקה הוה לאואפייו-ו

 אמרהתדאא ווןא  אפ'ףה אבותרת'ן הוא אינם' יה' נס:'1ולא
 ,  נאמנת הירש ואמרו עובדא הוה אלעזר כר יצחק %ראפייי

 kan~ni ףאוראפיףה באחראי עיניהנתנה  יתימר יאיבאאשג

 וף4ש אחריני יה רחיישין  מבפייס כפסה Inp~nai הוה יאוימני
 ז הייכתא וכן , %הכסבין

 ירקתולדות
 מ::ז41ויב: שאיליזא'ט

 דאמר , וגריס ברשדיתיב
 %תורתו מקום הקובע כל יוחי כן שמעון רכי משוס יוחנןרבי
 תחתיו, 5ו נזפלוןאויביו

 ישרא לעמי מקום שנאמרושמתי
 ומינרס נפשיה ~tllpyS ליה יומיתכעי ףחתיווגו ושכןזנטעתיו
 בו נשמשן שאין בית כ% "עזר בר ירמירז רבי דאטר 'ב4ליא
 אלורז אמראיה  ולא שנאמר ן ליהרב סיפו תורה דבריבלילה
 יצוה שנאןיומס כון חסד שף הוט עליו מיסך היכהליה בתורה העוסק כ5 "יש ריש  הזכר *  בקייה  ומירות נותןעושי
 דכלילה משום חסרו יי 'צוה שעם מה עמו שירו ובלילה הסדוי'

 5מיזף מיחייכ הים במדינת רב ליה דאית והיכא , עמושירו
 מאי ברחמכם רבדימי ראמר ' תורצה מיניה להיגמר .נביה
 צריך היא שאטישסיפ לים מעבר ולא היא בשמים לאדכתיכ
 תורוק תקצא 5א בטמיסזהיא ףא ח% יוחנן י ן אחחויילך היסשצריך כמדינת הכסשיש15הרכ יתימיראחריוהסיכן יעכוי אתוה צריך הירש לים מעכר ואם אחריה לעקותאתוה

 45ש ן ה'4פ 5ים מעכר %א י כשסים עליה דעתי שטנביה למי,

 אטרי4ש רנ4ל ' ע%יהכיט דעתו שמלהיב למי תולהתמצא
Qt~wa5א 04 מעכר גיא , הרוח כגסי תורח תמצא %א , הי4פ 

 , בתגרים ולא נסוחרנים לא תורהתמצא

 ומיחיאב יאים4פ אב" ליה יאית מ"י "'5י עריךברם
 ולאשקחינחנ 5אוכלעהו קמייהו למיטרחו
 או כדתנן ן וףאלכושינה%11כסויינה1 51אפוקינהוויעיו4נהו

 ומהפא מכנן ומכסה מלכיש ומשקה מאכיל ואם אב כיבודזהו
 ימיגמר ריקן תורה למקום או למינמר רכיה גבי 5מיזיובעי
 תורתע לםקוס גויה הווי אומר נהוראי י כרתק , כלחוריה%יה
 בינתך 41 כירך יקיימ)ה שחכיריך אחריך תבוא שהיא תאםואף
 דהאהו4ש עדיף תורה תלמוד ' עדיף מינייהו הי , תשען%ל

 דהוקש עדיף ואם אכ כיבוד דיימא או nwpo מכ%עדיפים
 וכתיב אמךן ואת אניך את ככר רכתי המקום לכבודככורן
 , תש , הילכתאמאי , אתייממונךככד

 אסריי רבא דאי
  תורח  גדויתיסור  ררב בטסיה מרתא בר שמואל כר 'צחקרב
 יעקב שהיה שגה עשרה ארבע  anlaI שכ5 ואם אכ מכיבודיותר

 שיכש ושבים ,Ot1tp אקא עמיהם נענש וט עבראביבובבית
 טנותיו בסבו ימה יוחבן  יר בא א בר חייא ואם'רבי ' יאביוכבר

 ן אנינו יעקכ שף שנותיו בהן ליהס כרי ישסעאףש%

 יעקכ ויצאפרשת
"יאי%"י" שאליקאנ

 ףנטורי אי שפיר5נטור4ל
  %א כה רפשע יאו ואי , קלה שמירה מנטרא ייה  אסיימוהנם
 בחיגתם איבמי '  וסתה גשמשא אוקמה וראי ,  משיוסימיהייב
  או הגבבה %נטירוחא חוי רפא ברוכתא אוקמה אינמי ,ומתה
 לייומי ופיהייב רעבר הוא פשיעותא חרסהני עבר אי 'אברה
ואי

 ו~
 דאוקמרה א;ג , ייה  ;lla'SwN באגרא לבסורי ואי י יא
 זכקף ' 5ש15מי ם'ח"ב אבדה או ונגנבה דנטירותאבדזכת4ן
 כיעקב אסכחן רהבי , וג%'441ש כימסא ינטורה בהרה%סיתב

 ביום  ובייייא,היאי  גיממא יענך נטריח יקבןאבינוראס'ווה
 1*לו , לשים פטור שכר דשומר ושכויה כשבורתה ייהרהות סישיומי חסבהפטור באפיה ןביקט מצי רפא סווייןייסטיס ואהמר  עטרה בהרה יחיב אי וראי ברייקה וקרח  חורבאכיני
 טעם מאי הוה שכר שומר עובדא ימיעכד מנא לוה דיהכומאן

 וף4ש דשקייאגריח עד לידה 5יהדתפיס דאית הנאהבההוא
 אנריה 4ח דיהכון עד מיניה מפקעיןמצי

 הילכי
 כשוטר הות

 חנם שומר שלי מעות והכא מנך שקק תא 4ה אמר ואי ישכר
 שויאת וכויסשאמרו , שכר שומרי האומנין כ% דחק ירואי

 4 שכור דאמרייח והיכא ן חנם שוטר ש4 מעותשיךוהכא
 שומר לפס הנח 1% ואמר 5י שמר , הף שכר שזמור %ךואשמור
 רבייהודרץ , הוקש שכר שומר המשכון עף הלוהו , הויחנם
 ן שכר שומר פירות היווהו , חנם שוסר מעות הלווחואומר

 האי את 5' נטר 5' ראם והיכא ' יהורו-ז כרבי ה'5כת4יוף'ת
 רחמנא דפטר עמו בעלן אם הכי ת'מא %א דאי היאבבעתם שמירואי אמאי הו' שכר שומר מ'ד' האי אנשי י שינטרמירי

 רראובן כגון לאו 5ה משכחת ה,כי ' חנם וכשומר טכרבשומר
 5'ה אמר ' יראובן 5'ה קנ' גופיה ושמעון לשמעון 5'ה נטרקא
 %'ה רא6 מתנייכגון פפארכ

~bW; ימחר' %ך  ואשמר היום 5י 
 אלן קדמי הנח 4ה וא%  סירי האי את %י נטר  האסרותהוהיבא

רל4ש
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