
הלושאיעקבנט
 14אמר שמר ,בדחנן שואי שולחנם 5ך מבמונא אנא "5י4א

 רבהוטעשמרליואמרלוהנח אמר ' חנם שומר%והנחיפני
 הנח 5יה אמר רקא שכר שומר ולא חנם שומר 5א חינומפניך

 י ףיוה אמר קא את נטר ת"ביפניך
 נט'רותא ן אעיף ואל מני או פירי אותורא חצי 5הד'( עע5נ~ו ייה יאמי היכ"איי צריךברם
 4%" או חצר בע5 עייהקכי5

 מנטר קא דחצר כיון אמרגנן מי ן
 זקניי דמי ףפני הנה 5'ה דאמר כמאן מריות4ה

 נטירות4ש
 אמר כ' רשותא צריך דכא דכיון הוא כשוקא ד'5מא או 'עף'ה
 כיון התצר אכף ' נטירות4ו עףיה מקכ'5 קא 5פנ' הנהלירה
 חצר נטירות~ן עליה מקכי4 4א רשותא בעי 5חער נמירעייףי
 מיפלג 4וה ףנטורה יירה אקני 5א גופיות 5יה דארשיהוגש
 , דוינ נלהצר כרשות הכניס אס דתנן  רביורבבן בהפ5'ע

 הכית כעך[ עליו שיקכ5 עד אינש חייב אינו בכוך אזמררבי
 ן תש ן כמאן ה'5כת~ל 'ישמור

 רב אמר ראיתימ("
 כרבי הףכוה אמר ושמואל , קמא כתנות היכה רב אםהונא

 ן בדיני כשמואף היכה ~rsוקיימא

 שומר ואמר ישומר שמסר שימי צרוך ברםאיניתי
 םי נטריתיתרה אורחותשמדכי

 ףנטורה 5יה אמר מצי אמרינן מי 5א, או tb1SWSI: ראשוןטיחייב
 כיון דיים~ל או י איחו ומאי אגס" מאי אינטר והאאש4סתיה

 געינ~פ ומינך בשכוערץ הימנתיך ףך 4ה אמר שבועהרבעי
 ואיש שבועות מחוייב 5יח והווה למישכע מצי 5א והאיסכועה
 וערץ שב רצריכי היכא 14פר תימצא אם ' ומשרפ 4ישכע'כו4
ts*aאולחרץ שפיר כי דנטרח ערים דאיכא היכא ' א5%יההכי 

 אין 4יה א% מא' אמרינן מי , %א אי לשיומי ראשון מיהיכ22י
 רתנן ה'4ש םתנית'ו ודאי הא אינטר והא בשת לנטווה"איך ליר" אמר מצי דילם4ש או וחייב אחר כיר פקדוני שיהארצתי
 אמר אחר ביד משלחו זה הרי וחלה ישראל מארץ גשדוגמא
 שאין אחר ביד יש5חנו 45ש זהפיוני חפז ממנסר ט441י5ו

 רילמא או וחייב הוא אפשיעותא אחר כיד פקדוני שיהארצוני
 ח מיבטא קא ומאי מיחייב 4א ואיתנים נשרה אודהא דכיביון

 באונס וסופו כפשיעה תתלתו , באונס וסופו כפשיעההחיףתו
 באונס וסופו כפקהעו-ו תחלתו לוסר תימצא אם פטור או חיב,

 5שומהחייב שמסר שומר הי5כתא ראלרכא ן %ש)אוףאן כפשיעתי הואי מי אחר ביד פקדוני tan~w רצתי איןחייב
 נרעא רגרועי דחייכ חנם לשול שמסר שכר שומר מ'כשיאולא

1nltbwS:דעיחי שכר ףשומר שמסר חנם שומר אפילו א4%י 
 האיך כשבועה %י מיהמנת את ליה דאמר חייב ףשמירתוקלייה
 מישתכע ,yQ' כיו~דהואלא א5מ~" ( 5יבשבועיץ מחיטן5א
 שבועה מתחיב קיוץהות

 ואינויכוי
 ודווקנת ומשלם 5ישכע

 , שגועה דמחיב עדים דייכאהוא
 עדים ראיכ~" היכא אבי

 רצוני אין דאמר א;ג אףמא פשור ונאנסרץ אורחאדנשרהכי
 , פירץ מיחייבינן %א חיוביה יעניין אחר ברדשהרח4שפקדוני

 היינו הכפש דילמא 4ך תיבעי כאונס ~1awl גפשיערהחתיתו
 כ%5 פשישתא הווית 5א מיתת פיה דיגתי משוםשעמיפטור

 מדעת המשכרה כי דאמר מאיר כרבי בהא , שתירא 61ם_לא'
 נקראגזיןזבע5הבית

 יעקבהמא
 m1ntS" יי" י"'יי"י ושכי"א אכ

tntDSברנשון תנו בנותיכם רכתוואת ממוניה' מן' מדעמ 5ה 
 קרא דאמר , 5ברתיה 5ה דכעי מא( לאהדווי ראינישואורחיה
 יא5בושוץ ףידמ סיתבעי אף4ש , לאנשים תנו גנותיכםואת

 עלוץ דקפצי היכי כי ממוניה מן מדעס 5וה ומיתןולכסוייה
 גכתובת הכמים תיקנו מה מפני דאם'ר'יוהנן 5ה ונסכיןאינשי
 עף מוהר דא כתוכת~י ירתין יהוון מיניי 5יכי דיהוו דכריןבנין

 והני ' ככנו לבתו פתן אדם שיקפוץ כדי , אהרון רעםחו,הון
 פפאש דרכ הא כי י4ש עסוייה אב5 סרעת'ר,מיל'

~p'Dp 
 קירץ

 כר מר 'הודרה שמע לם'נמוכה כיאז4 מורא אבא"4בריהב'
 עי'4 קא הוה 5א למיעל מטא כ' פפא דרכ 5חפ'ה נפקמרימר
 ירכ שנואף ליה אאמר משוס דעת'ך מאי הה אמר 'בהד'ה
 יברא כישכש מברא אחסנתא אעכורי תסחבי יא שיננאיהורה
 רכתיב היא דאורייתא נמי הא יברתא, מכרא שכן ,ן53טכא
 בן שמעון רבי משוס יוחנן ואר ' ףאנשיס תנו בנותיכםואת
 שיקפול כוי דכרין בנין תיקנוחכמיםבכתוכה מפנימהיווני
 ברתא לירות גרא אם דרחמנא איכא ומי ן ככס ףכתו ויתןאים
 ראורייתא נמ' הא , כותא דתירות מתקני רבנן ואתו תירותלא
 נשים יבניכס וקחו לגנות כניס 1ה51ירו נשים קחו דבתיהוא
 היא בידו כתו "א כירו כט  ,כש5מא משנשים  בנותיכפתבוואת
 דקפצין היכי ני מידי ונכתיףה וניככייה דניףבשה ק%5 האלא
 ג5 , 5א עסוייכם אכ5 מדעתיה טילי הני 50 5ה, ונסניןקלה
 מר ףתיכ י לברתיוה ד4כתוב ועסייה עוף %ך אמ'נא קאומי

IfafnwS1וע5 כפייה , עשויי היינו דירי מיעףיי 4יה אט אמינא 
  כתכינהו טפי בעי קח סבר משתעי דכא אבא חוטו כי 'גהדיח
 ן מר סישתע' 4א נסי והשתא 4ה אפ יכרתיה ניגסיה5כו5הו

 5םר 5ירץ ניחא אי ףיה אמר י 4 ניחא 5א רכתכת במהאפילו דידי לתאי משום אי אי כיום לנפשי שיירת %א דגרבחיי
 דמית וחיככם , תיהווי יא דכתכתהררנ~ש כיק ג4 בואהדר
 מינסכא וכד דנני, עד דאנוהא מנינסיה מזוני %ה איתאכוהא
 מזונת כת אומר % כדתכן ן ראכ מנכסי עקרא מן חד 5היהבינן
 ומטלת האחיםמן

~1Wtp, 
 ףיה אמרו ' נכסים

~talsi הרי ףרכריך 
 אמר , כ"ס כנות כמקום ףבן 1% אין א ובן בנות עשרשהניח
 ובן ששיירות בסה שנייעץ נכסים ששור נוטלת ראשונהףהם

 וחוףקות וחוורות כשוה, וחויקות וחוזרות , כוים וכןשלשית
 אם קאמר הכי א5א חדאוחד~ששק5אמהדשקףאאסאיכ5

 רכ~ש ואמר ' בעורץ וחמקות חוורות כאחת יינשא כולןנאו
 אסיר אבוה,אכ5 ףן אמיד דיא היכא מילי והני , כרביהי5כתא

 ףשנייח יהכינן ףראשונה יחיב רעה ~rtv אי יפה !rtv~ אי אכוה5ן
 ראשינח בת השיא אם אות יהורה ר כרתנן אכוה' רהכהאמיד
 חסרא ירכ רבא ליה ואס י לראשונה שנתן כררך ףשנויהונתן

 ן באב  שמיז לפרנסה שסואף ואמר י משמי תררשוןמע5ייתא הני כי כ5 רעוא יהא ג% יהורה כרבי הלכדה משמיךדרשנה"

 כדרך לשנייה ינתן ראשונ בת השיא אס דווקא רףאולמימרא
 אחר ר ופרנס מעשה אהבה בר ארא רכ ואס ן לראשונהשנתן
 אוסדנא כתר אבוה דאמיד דהיכא ףמימרא עשרבנכס:משניס
 אב4 , נערוץ כשהוא טינסטה וכי ' ניחנת ודווקנתאז"נן
 עשור 5ה לית אכוה מנכסי דמזונות כיון מינסכה וקושבנרח
 אנא זאטרה בנרה דקא גשדנא מהאי ואי , 5ה לית נמינכסים
 כין בנות ותניהם ' נכסים וקשור 4ה אית בעינא נכסיםעשור
 איברו בגרו שלם" עד שנישאו וכין נישאו ש45ש עדשכנרו
 ניזונת התם רבי יהאם , רבו דברי פרנסה איכדז ו5אמזונות
 מרה דיוש הא דמות הא שם 5או איא 45ש ניזונת שאינהאץ
ממש 4" דאמר ' לממח' צריכנ( 5א אושה 5ה דעכן ני רמזרהואעג
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 פלתצא אל
 , 4מח5 איןעהכה כגלה אהנה גל אדא לס l~Sfael 4לנארבינא

 ן ליםחות צויכא אין כגרהונישאת י למחות צריכה אוןטשאת

 כניוונת באן קשיא 5א ליפתו עריכא כנרה חתם אוקימנאוהא
 ן mntai' כשאינהכאן

 ממט5טיי אפילו או ממקוקוך מתזנאי3י שייךברמ
 לום תימצא אם ' %א אי רננן שו)והכחונה

 ן דמי ככתוכוה דין בית דינא דמוונזתטק

~lwtp 
 מאי נכס'

 או , ממקרקעו שנא %1א ממטיטיי שנא %א כאב שמין דםכיון
 ושויזה דרבנ( כתקנתא %'ה הוה %ה פקד %א דאב כ'1(וילמא
 וייכתא רבא ראם ' גש ' כתוכה כתנא'דגנן

 ף4ש ראכ כיון אימא יפרנסח נין למזונות בון טמטיט4י%1א ממקרקעי
 רבניך שזיוה )ככיכובה היא ררבנ תקנתא באב דשמ1 אעגפקיר

 יעקבלוצצן
*  :איבנב גם4פללךזא בכ

 ביעקכ כראשכהןלצלויי
 הפנע דנתיב , יצי)ת4ו דמייחרא הכא מוקךש4ו נבידבי
 כעד תתפ%% א% ואתה שנאם תפייח אלא פגיעה ואיןבטקום
 ן בו תפגע וא% הזוםהעם

 ומיתכלי
 למיקבע ישרחל %בר ליה

 מקום הקובע כף חנינא 4.- חבו רבו דא% לצוותאדוכתני
 אי עניו אי %ו אומרים וכשמת בעזרו אברהם אלהילתפילתו
 מקים אביהם דקכע ומני, אכרהס ש% תקמירו א'הסיר

 שט עמד אשר המק.0 אל כבקר אכרהס רכתווישכםלתפילתו
 ויפיפן פנחס ויעמד שנאן תפילה אלא עמ'דה ואין , יי פניאת

 ליה ונדיסדאט דיתינ היכא יצלויי ייה מיתכעי מרכנןוצורבא
 %ן דאסרת מעקיי l'Stai בהדק מר לן נימא פפא כר פרפרםרבא

 רב אסר הכי ליום אטר כבשרגא דנ' כם'%' הסדא דרסמשמיו;
 אוהב ,עקב, משכנות מכ% ציון שער' ח אוהב רכתי מא'חסדא

 ' מדרשות וכת' כנסיות בת' מכ% בהלכה המצו"נין שעריםיי
 להקכרט %ו איו  יעולא מג'מיה אמי כר ח"4ש רנ' באמריה"נו
 הלנדם ש5 אמות ארבע אף4ש הכקדש בית משהרבגעו%מו
 רהב כניטת~ש כי תייסר שכוון הוו אכו ורכו אמי רבי 'כלכר

 גיסות מצלי וכד , רגרג~ן עמודיהיכ4ש ביבטברי4שוסציז
  הסתים בתלוית כשמיס כגורות יאדכורי %יה תיתבעיהגשמם

 בתופית גשמים נבורות רתגןםוכירין השניםושאייהבברנת
 המתי כתהיית ששקועה מפנו יוכף רב אם , טעכא כאיהמתי',
 כברכת הגשמים את ושואיין ' חפתים כתחיית קכעוהלפיכך
 בברכת קכעוה %פיכך פרנסה שהיא מפני טעמא מאי 'השנים

 ,פרנסה

 תפ%רץ שומע מיקמיפרנסרץואידכרי נכיכת "'דכי יטע"יי4' ה'כ"פי' צריךברם

 כשומע %ה מדגר די%מ~ש או , בדוכתידה לאהדוריה צריךסי
 שאלח דלאו הדר דודאי %ך תיבעי %א גשמים גבירות 'תפלה
 שוא% דאןמר שאלה %ך תיבעי כי תפיה כשומע יאדכוריהוא
 היהדר ולא תפלה בשוסע לה ףיטא תפיה בשוסע צרכיוארס
 דקכע'ה כ:י( דייט"?ו

 ר?נ'
 ' %יתהדר בע' פרנסה כניכת

 כברכת שאלה אמר ולא טעה אסי אר תנחום רבי דאם ,תש
 והא ויא , תפרה בשומע אוסרה אב% אותו סהזירין איןהשנים
 ושארוץ המתים בהחיית גשמים  גבורות אט ולאן טעההניא
 קורס יא'רכר הכש אותוי~שקשיא מחוריין השניםשכרכת
 ת*%רץ יוסע ואי'%גתר י nSan בשוסע אוקרח תפלהשומע

 והת ' *ונמרץ בברכת הדר תפיה כשומע למיהדו  רצריך3,ק
 " הילכתא וכןדצ'בורא משיצעי* רשגע ףמיהדר צריך בעשרהלא אכ5 ביוידבמלי

 1py1ויבא
*  נייא יניי מאז י4י שאולתאגג

 אבונן ביעקכ אשכח(כהכיש
 ן נדרא נדר טוקו'שא יבא מטא כר לבן 5ני אז5 דקאדבעידנא

 קולה ליה איתחז' לנ( סכי הדר וכי ' יאם נדר יעקכ וידררכת
 אשר ביתא% הא% אנכי ש5 לי דנדרת4ו נדרך o~wi %יהוח5

 מישתמע הו דנדר %מינדר,דסן דאסיר וא*נ מרכה, שםמשחת
 מיחייכ ונדר דעכר והיכא הוא חוטרה פשיה א) מ'רעסלמיסר
 , הוא חוטא דנדר דמן %( וטנא ,%קיומי

 יברור תחדל וכי דכי
 חטא, בך יהיה%א

 משתדור תדור אסרלא טוב כשימה נמ' דכי
 דברי עיקר כ5 נודר שאינו ומזה מזה טוב ותניא ' תשים%1א
 וער ומב"ס שנורר וטזה מזה אורטוב יהירה רני ' מאירדבי
 נדבת כי%' והני בשעתיה דמש5ס "א 'הורה רג' קא% %אכאז
 אשר כוי מי אמרלך מאיר דרבי טעמא מאי 5א, נדרסתאכף

 דף4ש ס'לת4ש מילי והני כתיב תשים ויטש משתדורותשים
 ומשתנע דנדר ה'כ~פ אב% , ע4ה רמיא %א מצוה ביהמיחייב
 'ItUD אערב גידי רכ דאל ' דמי שפיר מצוהלקיומי

 שנשככן
 משפרא לשמור ואקוימח נשבעתי שנאם , המצווה את%קיים
 שם מושא 5יה הוה סיני מהר ע5ה דמושכע כיו( ואמאי 'צדקך
otaPאמרי לבטלה, atcal 'והיכפש דם, שפיר נפערה רלזרוז 
 אדעתא וסגמרי%יה%מיטר ביה, והיחרט דרבנן לקמיקלה.ארמ איתשוף* וכעי עלה מיהרט זקא שכועת4ש אשתבע אוצנרר
 יך מופר אלציה ואי / %ךלךומחי% שרי %יה %ירא חכם ייה שרי תני %יה ושרו נדרי %א והכיההכי

 טוכטי
 כצום אמר 5א %ך

 445 דגם שא%בישון ובע% ב% בישון שאמר חכם יוחנןדגי
 ב% הדבר זה וחטא גן5' והנדבר טעמא מא' ' כקוםאמד
 דאית ומנצן ' מתיר נע5 ואין מתדר חכס ' מפר חכם ואיןמפר
 אנל hnla הו~*1אנו קראי~ויח5דגרו אמר שמזאפאמד יהוד" רב דאמר ' מדשורייתא ו5שכועתא %ניררא היתיראליה

 1 %) מוחליןאחרים

 אינסו םומהרשי יחיד נדרכם לאפורי מס ירידברמ
 דצריך כיון בפייח אינמי מעומד אינם, קריבו

 משרק ותשב דנתי הוקש מיושב ודינא י כדינא ליה הווץחכם
 %א כיממא מתחי% דכא והיכא חעס, אתלשפוט

 מתהימני
 %יח

 פתנן , לא נטי ויחיד כמה את הנחילו כיוס והוה שנאםנליליא
 רן %רנים מומחה דאמרמרהירץ א;ג בשישה ממונותמיני

 שלקש רבנן דאמוד והלוואות הודאות מילי הני יחידיואפילו
 דאמל ן 5א וחכית נזילות אנ% ן לווין נפני ריחתנקוף
 ונזיות קנסות דים ירמו ל4ש הדיוטות והן עשרתה אפ.%וסר

 אבות יומחו %א רכתי %א נמי וקרוב דמו קנסות כדינו וחכית.
 שלוט וטיחות נדרא עילוי מיהבש% דהוא ניון רי%מא או ן%א דגי ולשכועוה נדרים %הפרת ף א %ח הט ירינא מה נניסעל

Intnpllv4א כיום מתיר הכים אי( יוחנן אר ז ייה מתיו רבם 
 משופ להכס א,צטרוכ' %,ה %טה מ'חרט דהומתבתרטהוכ.וו
 וגויהוזשפיר 5וינ4ו דמי %א הילכתא מרפא הכסיםרישון
 הש ןרעו

- 

 נדרים ספימין גחמן.היכח רב ושאאסר ראם
סעורת
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ט ד%וישוח גל
 והא ' דמו נדינא %או אימא ונקרוכום ונהלה וכיהדימעומד
 אין סכר נמליאך( רבן ירדתניא

 פותחיי
 היתו וחכם בהרטה

 יהודכם כרני לה סכר נחמן רב כרינא ליה והוה מדרתןכעקר
 מרפפם הכסים זן ולש כרינות הואי ולא בחרטה פותחיןדאמר
 הישרו נדרים ארבעו, ' נחמן כרב והייגתא הואגעלמא

 יהנסים

*  וישלחפרשה
 מי1"'1נאע14 שאילתאגד

 ישרש נני יאכלו 5א כןעף
 אית כי %אטמכם וכישיא דאישתיי והיכבש י הנשה גיראת
 כרתנן , כישויא ההיא %בהדיה ףיה סשערינ! נשיא ניראכיוס
 ח הרי טעם כנוחן ברק יש אס הנשרץ ניד בו שנתכשר[ירך

 בכשר אמר הונא רב וביפת ככשר אותה משערין כיצדאסורה
 ואעג נישויא הההוא ףיה ושרי לר'ףיוק ליה שר' טעםבנות( שישי" ליכא ואי , טעמ' יהינ דלא טפי רמרירן לפתותבראשי
 בירה ףית דהותה נהי טעם גנותן כמרין אין לןדקיים4ש
 ראם , בואיסור נהנו דהא "מזר שמנו לשעוריה צריך ולאשעם
 מותר שמנומר

 וישר"
 טעמא כיה ואית איסור בו נהגו קדושים

 יצחק רב דאמ סררבנ! אסירי מיסר נמי שגו ות ' וקנוקששמט
  קנוקנות איא תורה אסרה 5א ררכ משמיה תא מ- כר שמזןבר
 גפבים קנוקנות ראמרינן חיכי כי קשיבייח4ש ניהי והששבו
 בותיה י1 רם'סתברא הואוהתורהחייבתוואענ עץ אמריוקא
 אסיר מיסר מררבנן קנוקנות וקא רחמנות אמר רגיררעוי4ש
 , ףניר שמניע עד ואוכל קולף נצלה אכף כה שנתכשףאיא שנן לא שמוח% אמר וקנוקנות שמנו ףכהריה ייונןוסשערינן

 אדויו %אכו% אסור כחיכו שציאו גדי הונדת רב והאסראיני
 יוחנן דרכי קמינה הוה עובדתו חנה כר כר רבות אמרוהיש ' מיתמר מ' בחלבו צמאו וכי ' דמפעפע ח"כ שני ' אוזנומראש

 יוחנן %רבי ושייקורה  בולבוואתו שליאו בגדי דמעוןככנישתא

ואביקו-

 בר  הון רב , הוה כחוש ההוא לגירי  שמניע ער ואיטי
 קפיי4ש הטעמיה ואמר יוחנן %רכי ושייףוה ואתו הוהבאייס כויכיו? אמר אדומי רכ כר רבי! הוה בחיכה כ41'א אומריהורה
 שנתכשף קדרות דתניא הא 5ן קשיא הוה מריש רבא אמר ,גיי
 כה כישף , טעם כיש%בנותן ואס , חלב בה יבש% %א כשרבה

 טעם, בנותן כישף ואם ן חויין יכשינה %אתרומה
 נפשירע מפסיו %א אימא , גוי קפי45ו עי ממכינן יוונןדיר והשמא ' %ה טעים מן כשרבחיב כהן לה טשם תרומהבט%מא ואמינותי

 אסר , גוי קפיף4ש טעיס נמו הכא , פקיע דכא אמרין כןדאם
 ן בששי רבנן ואם בקפ'%א ואמוררכק כטעמא רכנן אמוררבא

 בנותן רבנן אמור המניין מן ניד ואין כששים גיי כחמן רכראם
 אטעמא לקיקם רליכ4י במינו מין צר זה כאי 1כקפי4%ששעם

 דאיפשר וחולין תרומה כגון דהתירא מינו כשאינו סיןבששים
 אסי רב אמר ששת רב אמר ' גו' כקפיף4ק כהן ףטעומיאיפשר ייגעי דאיסורא מינו בשאינו מין טעם בנותן כהןלטעומי
 שככו4'4ש "rtw1 , עליהן חייסין ואץ אסורין שכחיבחוטין
 אבי* אסר ' מותר שב3וליא לוב( , עייהן ח"בין  ואיןאשורין
 רב  כאשר , מיתר %וכן3ו441ש  ראמר מסתברא אסי ררבבותיה
  אותו חופוק שהכשר שסואיחול אסר יהורכם רב אסרלפא

 " הכסים  שבחוך ולא רחמנא אמר  שעיהבסייס אימתשותר
  אמר ,  הכפיות שבתוך ופא רחמנא אמר  הכייות שעל נמיהכא
 ונית הממס שעל חיב שמואר( אמר יהודהד רכ אמר פפארב

 רט גמר רו~רכ, שקל חלכ וזההוא וענושכרת אסירהכוסות
 בוסתא דאק%י תרכא האי שמזאף אמר יהורה רכו אמראבא
 ח"כ הוא וזהאסור

~pw 
 והוררה רכ אמר רבא אסר , הכסיים

אמר
 אכר סי משה ספרא רכ ואמר אסורין' שכיר חוטין שמואי

 לארהמנא
 תיכוי

 אסר משרץ רבא ליה אמר , כישרא
 לקדירה ואפיל וארחיוה ומיחידם התניה אירש דמא,איכוף רחכנ"

 נרירת4ל כעי כאמתא מעייה ריש יהודה רב ואסר , רמיושפיר
 אסוריף שכעוקף חוטין יהורה רכ ואמר , הרקין שע% חלבוזהו

 יחו שי.ף אי ,  תלול  יתיתא מיפצ%י ותרי , תרי יתרימיפצינ  תיתא מסטאיה תזרי מימיבא  תףתא ככפיי  איכא חושיחמשה
 אמר , כתריהו להטוטי  צריך יא םחםטיאתובתריהוואי.כשהן
 רטחיוורכפייורכויייתא רמא משוס אסורי ותרי תרבאתשום אסירי תיתא בחיוחא  איכא חוטי חמשה יהורה רב ואיתםאביי
 ואיתם אנורבכהנא ' רבא משוס  וריועא , רירא , תרבאמשוס
 תרבאי אסירימשום תחת בחיותא איבא קרמי  יהורהחסשהרב

 יפה, שה ומריחו  'פהשטויחו ער רמו מידי הבשריוצא שמואיאין אמר רמא מיוםובמוקרא  ורבעי משוסתרבא ורכן14תא  ורופיי רטחיי  משירמאותרתי
 רהיי4ע הא וי*שפויגי ומריח ומולח מריח תנאבהתניתך ומריחי סייח אנו הונא רכ איתני

 מנהררע*ש דימי רב י מנח"ל בזה חיייי ריגש הא טבחכםביה
 אין סשרשיא  אסררב ' %ה ומבפץ  ג4ניחא במייחא  4המול

  שמולו אמר רכנתא בהררא ותרגומא מיע"ס  בבבי רםמחחקין
  סיח ששת רכ , מנוקב כלי גבי ע% איא מייח  בשר מניחיןאין
 pSa1 הא' פליט דיימא %א מאיטעסא תר'ן ' נרמא גרסא%'ה
 י4ש אףא כיסא הא' וכלע אסא הא' פיט ד'%מא נמי חד 'הא'
 בהמה ש% מפרקתה השובר ח"א רבי משום שמואף אמרשנא'
 הבריות את ונוול הבשר את מכביר זו הרי נפשה שתצאקודם

 גג'רא בשרא אימו-חי  ראימוק היכא אי1% קרירברם ' נאינרים רםיתכנע

 מהי בשייש יי
 ימר שיייוה אתו סירי  בררם אחא ורב אסר רבינא בשיאבנירא ג4ת*ש ריש בי ראימ,ח אטמאתא רהגהו , תש ,גיר שמגיע ער ואשי וקויף %יה מרסינן  יציי ריימאישעוריח'או וצויך יירה סרמינן יםבושרן

  ףרבינא ררב כריה אחא רכ א% ' שרו אבא ףהו אמר רבאשיבר
 הוא הריוכבוש י כרותח הוא הרי מיוח שמואל[ ראטר סשום אי דעתיךמאי

 כמכושי
 אמר דקא כרותח מאיסימא וכי , יגיר שמניע עד ואוכפן קו, בה נצירה אכלביץ; שנתכשף אקא שנו %א שמואף והאמר

 שמו"
 מדקא הא דמבושף ח כרוה

 קדש ציי שף דרותח מכף% במכוש% הוגש ננוש.הויהווואסו
 י כמנרץ שמעאסר
 יעקבוישלח

 4:נ"4מת'ה שאלתאנה
 משתחררת מ'גיייגויהאו וא, בחוקירושי תפשי ולאבע%ם'הוא זני שפחה או נחהואינסיכ

 תבוא כן ודהר  יכתיב טנין נזיא מיטה, חטא צריכה %אשפחה
 בההויהן תיהוי מנייימיקייא ועשה יר ובעיתזהיתה4ה

 %תמור/ הדומה  עם החמור עם פה ףנם שבו  יכולש"חהסנ%ן
 והיכם 2 2 א גשאילתות
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לו תקבויחילה
 רנתה %ה שרינן רירתו בתרה מישראל "4רא ראקעכלהוהיכא
 ולא עליו לא לה שאין מי כל עכד,כדתנן הוי ,דשפחה גהחואי
 ן ונכרית שפחה וולד ז) זו זו ואי כשה הוולד קידושין אחר;ע%

 ז ףאדונוה תהיה וילדיה האשה רכתי עבד רהמ מניןמשפחת

 האחת נשים שתי לאיש תהיין כי דנתיכ טי דדש' סנפןמנכרית
 כי כיה רקרינ( שכא כ% , כנים לו וילדו שמאה והאחתאהובה
 תהיי5 כי כתובה דכא ונכרית שפחה 15, ויקר) ביה קרינאתהיין
 לא ונסכוה 'שר( נח רקדשו ועכר וכו' ' לו )'ירו ביה קרינן%א

 הדומכם מעם עבד סינ"הו חטא צריכא %1א קידושי בהתפש'
 או6 רביחנינא רתניא גוי החמור עם פה ףכס שכו רכח'לחמור
 נבעלה ויא לחופה נכנס ףהס ,ש כעף כעולת כע% כעלתוהיא
 בכסף דקני היכא רכ5 להדדי הדיו איתקוש ישר( ףהס'ונכיאין

 , כתריה ליה שדינן %א חסידה מיניות דאיעכרה זהיכאבביאה, קני %א וכשט בכסף קני ריא היכא וכ% נביאה נמי קטובשטר
 בת דתפשי היכא ;anl~w 5כית כמשפחותם רחמנא ר"מסהכא

 קרינן %א תהיין כי ביה קרינו %א דיריה ריגביקירושי"איכיון
 )די5דא ' גוי הווי %א מעי רילדא ישרן ,ובת וייד51וצניםכיה

 ' עכד המי יאמעכר
 יאכשייי מהי היפי יידוי ה"" יעיימי לרזיברם

 ט ל4ש אי הואי מי ממזר , כקהללבוא
 דיים או , הואי ממזר הא הגאי דכא הוא גמור ועכר נויאמרינן
 יא w~nai ליה שדינן דלא כפן טעמא מאי ה)אי 5א נסיממזר
 או מיגייר דא, כיק כפנהוה לזמר תימצתו אס , כ%% 4השהני

 שנתעכרתם איש אשת ממזר, הואי ולא ליח חו'4ימישתחרר
 ד'יפינן הוא' אמרינןממזר מי ' מהו מענד או מגו'1'%ררץ
 45ש ף'ה וסם'ך אכ') אשת את איש יקח לא דכת'ב אבמאשת
 ממזר והחר twn~p כה תפש' י4ש אב אשת מה ' ממזריבא
 ד'40%ש א) ' ממזר הוקר ק'רושי בדץ wen' יל4פ כףאף
 אחר ישואל בבר הא , קידושי כה תפשי דכא ד'חההואבהר'
'canדיילן ועכר נוי לאפוקי קידושי בה twan קידושי בה 
 הואי 4%ל כתריה זרשה אצל דף4ש כיק ועכד גוי אב%מטזר, הואי בתריכם אזיל וזרעיה חיים לידה דאית התם אינמי יכלל
 רכו דאטררכינ~לאמריירכגזאאיקיע ' %ש 'סמזר

 איש באשת ואכשר בפנויה עובדא )הוה לאתרין אבק כריוסי
ופסף,

 בר יוסי רבי ף4ש רכגזא לי אמר לדידי ואמררבאשי
 בין כפנ)ירז בין )אכשי הוה זכירא כר רבייוסי אינש הוהאכין
 כפורסי עמיקם רחל בר מרי לרב אכשריה אשי רב , ;Wtaכאשת
 י4פ משים שאתה משימות נ% סר דאמר ואפנ רבבףדשוקא
 אחיך מקרב מ,שראכ( דאמו כיון האי אחיך מקרב אישייה)

 אמימר אילע ףרבונא אהבה בר אדא רב %יה אסר ' ביהקרינן
 וה'%כתא איש' כאשת כין כפנויה כין כשר ה)%ד ודרשףאתרין

 ra בפנויוץ גין כשר הזו%ד ישראר( בת ע% ונבקש ועכדגו'
 ' אישכאשת

 חנוכה ידרשהי
 י:י"יוג'"ע"י שילתאכו

wtawדמתרחיש בעידנ 
 גי האומים כ% שבחוהו at1A גי יי את הף5נ רכת'ב%הוניסא

 יי את הייו חסרו עיינו רנבר משום אסו ' חסדו ,עולנוגבר
 דעמד מדה גיס כ% ין את הל%) קאמר הכי איעל , שיםכ%

 ד)כת4פ מטי וכד ן הסרו ע*נ) דנבר אנן שכן )כ5עימכון
 מלך עוג שזרק ואבן חורק בכית אלנמש ואבני ארנוןנחיי )מענגי הירדן ומעכרז הים מעכרות כנון ניסא 5ה)ןראיתרחיש

 מלחמהגעם%ק כשעשה משה עליה שישב ואכן למשההכשן
 אותן הרואות כולן במקומן שנבלעו יריחו והומות %)טואשת
 יכתיב הים מעברות , הכקום לפני ושנח הוראית ייתןצר,ך
 דכתיב הירדן מעכרות י הים כתוך כיכשוה הלכו ישרא%וכני

 נחלי מעברות ' חירק בחוד יי כרית נושאי הכהניסויעמרו
 * בסופה )הב את יי' מ%"םות כספר 'אמר כ[ ע% רכת'בארנון
 ישואר מחנה בסוף מהלכין היווהיו מצורעי[ שני והב אתתנא

 אתו כי אסרו בהו, ריתיבו איענרו5הונקיוח4טאתולםור
 ידעין הוו לא ואינהו עי%)'הוונקט%ינה) 3'פ)קישרא%%ם'עכר

 4פ ארוז אתא מי טורי מכיך כקא דישר( קמיהז מסנידארונא
 ארנונא לנחלי דםייהו וקטףינהווררא הרדי בהרי טוריאריבוק

 ' הנחל; שלואשד אםרושירה ל,ש% גףיא%1הון וחב את אתוכי
 נכ על חרדו , איש נב ע5 שעמדו אבנים תנא אלחששואבני
 , משה גמהאיש ביה רנתיב סשה זה איש נב ק% עטרו ,איש

 ואומר וגו, עייהס השליך כיתחור)ןויי' במווד ויהיהםבירז רכתי יהושע זה איש נכ ע5 וירדו ' הק)יווהכרדואול)יחדיו
 עוג שזרק ואבן ר)חכ), אשר איש כןנון אתיה)שעקחיך
 שיתא הוי כטה ישראל מחנה אמר 5יה גמירי גמרא הכשןמלך
 שיתכת בר טורמן איעקר איזי5 אמר פומי אשית4ופרסי
 כר ט)ר4ש ועקר אזל י )איקטלינהו על)ויהו ו(:ישדיירהפרסי
 קמצי הורש ברוך הקדוש אייתי ארישיה ואתכיה פרס'שתא
 %'רץ משג) %סישלפי4ש בעא צואריה %יהע% ונחיתיגקכוה
 דנתיכ והיינו 5כמש%שה מצי 4%1ש ףהכא ושיני %הכאשינכה
 ככה משה , זרבכת אלא שכרת תיגעי א% שכות ישעיסשיני
 שקי אמין עשרהוי

 אמין עשר ושתר אמ.ן עשר בת נרם,
 בשערה משה עליה שישב אכן , וקטניתה בקרסוליהומחייה
 אבן תקחו ככדים סשה )ידי שנאמר p~DVa מיהמתהשעשרה
 אשתו אידש ניסא כולות נש5מא , עליתה וישב תהתיותשימו

 ותרה מאחריו אשתו זתבש דכתיב , ה)4טש%%)טפורענותא
 האמתי דקן ברוךעיאשתו ' שתים מכרך אשת) וע5 לוט על קאמר הכי א5א , ם%חנצהב

 זוכר ברזך אוטר הס )ער(
 הקדוש שרו כעסו כשעת אפיי) ')חנן רב' ראמר 'הצדיקים
 את אלהים בשחת )ית' שנאמר ' והצדיקים את זוכר ה)4פבר)ך
 טתוך לוט את וישלח שוכרתם את אלה'ס תזכר הככרערי

 העם ויריעו רכת'כ במקומן שנכנעו יריחו חומות 'ההתכוץ
 החומה ותפל גד)לרץתרועה

 דאיתרהיש 'ומא מט' וכר תחת"
 לפרוכי מחייב ופזרים הנגוה כגון 4שראר( ניסמן%ה1
 גחנוכוץ ן הזרע כומן יאכותינו ניסים עשרץ אשרברוך
 שנאמרויאמר ן סני%דץ סקרנת ע% כפורים ' שרגשיע%
 ן רחנוכרה יומי תמנתם הלירא למינסר ומחייב ן י' ברוךיתרו

 עשר naw יהוצרק כן שמעזן רבי משום יחונן רבידאמר
 ואלו ' חהיר( את כהן גומר יחיד אחת וליירש בשטתיום
 הראשון טוב ויום חמנדץ יש ושמונת החנ ימי שמונתהן

 ט)כ שהקיום אחת ויילוה עצרת, שףשר(פסח"וסט)כ
 1ח1% , 5י1%ת ושני ואהד עשרים וכנופח ן פסח שףהראשק
 שר( ימים ושני חמנית ימי ושמונת "Anr יפי תשעתהן
 ףאדלוגף ומחייכינן ן עצרת שר( טוכיס ימים ושני ןפסח
 וחמשה עשרים יזם עייר[ מכ' יומין תמנוי4ש דחעכו,שרטים
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יחףש5חלז
 מיחייב רמדריק ומאן , יומין תמנ"4פ מיש4מ עדככסייו
 חייכם רבי דאמר י לכרוכי טיהייב נמי דחת ומאן 'לכרוכי

 נר ירמיה ורכי , יברך צך'ך חנוכה נר הסד5יק אערב אשיבר
 יהודכם רב אמר סכרך  טפי , יברר צריך אותו הרואה אסאבא

 מיכן , שתיפ מכרך והרואה ש5ש מכרך ראשון כיוםהמדייק
 אשר כאי , אהד טכרך והרואות שתים מכרך המוליקואייך
 ברוך מכר והרואה , חנזכ של נר להרף'ק וצונו כמצותיוקדשנו
 תסור; מ44ק אמר אויה רב עונו הינן , נסים ושעשהשההגינו

 חייב אורח ואפיו אביך, משאכן אפר יצחק כר נחמןרב
 כי זירתו רבי ואמר , חנוכה כנר חייג אופניי ששת רבדאמר כיהדי י כבייץ מדייקין טאגשיביתו  צריך י4ש r1WNישרן  אבי ' ךי9 שהיה  והוא חנוכ בנר הכית בעי בהדייאישתתופי

 כי אושפיואי בהדי מישתתפנ4פבפריטי הוווה רכ גיועוינן
 ומיהייביבן , עייבגוב"זי  רמריקי  צריבגא  %א אמ'נאגס,כנא
 בברכת להזכיר חייב ואינו , הניסים ע4 כציותכםלאדכורי
 ן מחייב 5צ5חי הו4פ דחיקה משום תפיות טעמא מאיהשון

 אינו משרשיתה רב אטר סחורה רב אט רבא אמר לסיגראיבא מאי טוב חום בשבת , רכנן חייבו 5א היא דלשות נסעודהאכף
  ככרכה טזטר 5הוכיר כא ואס '  1-וכוון בכרכת יהוכירחייב
 יאדכורי סכר רס"פ 5בו איקיע יהודוץ כר הוניל רב ,הארז
 בהודאתה תפיה מה כתפיות ששת רכ פל ' 'רושיםבכומש

 ן בהודאה המזון כרכתאף

 4אדכור' צייך מי דמוספי מציי כרי בחנוכרץ דאיתנהו טבת חיש יי"ש שבת יריר'שרב(
 ער[

 חרש וראש שבת משוס המוספ'ן דתפית כיון ' לא א'חניס'ם
 שנתחייב הוא יום דייסא או צריך יא חנוכה משום ו5אהוא

 דאמר / גש , הניסים ע5 להזכיר וצריך תפיותבארבע
 ציבור ש4ח כשבת ףהיות שחף הכפורים יום יוי בן יהושערכי

 יום טימא מאי שכת ש5 להזכיר צריך נעילה תפלתהמתפלל
 י"ס ראןרבא מדרבא שנא מאי ' תפיות כארבע שנתחייבהוא
 ערבית התיבה לפני היורר ציבור שליח בשבת יהיות שחףטוכ
 שייח אין שנת שאי5מי"פ טוכ 'ום של[ להזכיר עריךאינו
 ה'וכא ר5או חוא שבת נכי התם , טוכ כיום ערבית יורדשיכור
 " הוא חוכרם הכא אכ5 ן רבנן רתקינו הוא סננא ומשום ,הוא

 בברכת חנוכה ש5 5אדכייי טחי עריך נרםאינמי
 דאמר ן תש ן בשבתהמסן

 הסתפ5ר( בשבת להיות שחף הכפורים יוס לוי כן יהושערני
 הורש יום טעמכם מאי י שכת ש4 להזכיר צריךתפלתנעי5וה

 ן תפ14ת בחמשהשנתחייב

 דאישתכח לוגא רההוא יומי תמחאשרגא 5אד5וקי רמחיינינן קאמרינן מ'מר נמיאז צריךנר'מ
f תטניא  טסיה  ואיייקו הד  יזמא שעורא ביה והוהברויביא t a l t (   

 רחנובוץ שרגתי 5אדיוקי יומי תמנינה, רבנן חקינוהינך
 4שר41ש  יאוחובי ישרק 5בר ייה ומיתכעי ' ניסדקלפרסיך
 חנוכת נר דתנן ' ושר עוכר כ5 חזעח דיא מכרזת ביתא4תרע
 בחלון חוה מט בעלה דר אם מכחדו ביתו בפתח להניחהמצוה

 שולחנו ע5 מניחה הסכנות וכשעת י הרכים לרשותהסמוכות
 איבא ואי יאורה יאשתטושיה אחר נר וצריך רבא אמר יויוו

 מרורכם דאיכא אעג חשוב אדם איכרה ואי י צריך %אארופא
 ףפהח' הסמוך כטפח יהנוחה ומצוה , לשימושו אחר נרצריך
 ,רם'דץ ורכי דרכנה כריח אל"מ רכ כה פיינו לירש גבחוחוכא
 מימין לאמר מאן ' משמאל( אמר וחר l'atD אמר חדמרפתי
 הגוצה נר רוגת"פ עשר משותא תרתי רלהוי היכי כי סגרקא

 מאזרא ר5הני היכי כי פכר קא משמאר( דאםר ומאן 'ומווורץ
l'DtQחנוכות ונר 

 משמאי
 כיניהןז טצוייצת כטלית הבזת וכעל

 תורהושטרתסטצות* אסררץ כבר ' תש 'הייכתאפמא'
 '   לתורה פ"נ '1WPI וטרשווחקרו חכמים ובאו ' אותםועשיתם
 מינשימיםחיינןבנרחנוכהאו45פ' צרוךברמ

 נרמא שהזמן עשה דסצות כיוןאמרינן
 כרי כיסא להו איתרחיש נמי לרירהו די5מא או , פטורותנשים
 , מא' הי5נת4פ חנוכה כנר מיח"בי נמי נשי והילכולגנרי

 שאף טפסי חנוכה בנר נשיםחייבות לוי כן יהושע דאר ,תש
 להניחו-ע מצוה חנוכה נר אמרי קא מיתר / הסס נאותו הינהן

 כחלון. טניחוץ כעזיה רר הגוץ ואם ' לפתח תסמוךבטפה
 אה"ק רב בת פלינו ליה טנח היכפר ' הרסס לרשותהסמוכה
 אמל והר le'D~ אמר הד מדפתי ירמישו ורבי ררב4שברירה

משמאי
 חנוכח ונר מימין כזוזח שיהא 3רי טשמש והלנתא ,

משמאי
 / כינוהם נטיתו מעחיץ הכית ובעל

 נרחנוכוץ שיעור י5'תכיך'יהטאז צריךברם
 הינהטיהצ ויו וקידוש חנוכה גר כיתויאינמי שיום משוסעריף כותי נר עריק, מינייהו הי ביתוינר

 נרחנוכהונרביתונרכותועריף רבא  ראמר י  ת% ןעדף
 מינייחנ הי היום וגףרוש חנוכח נר רכא כעי , ביתו שלוםמשום
 פרסום* משום חנוכח נר או ן רתדיר עריף היום קידוש ,קדיף
 פרמוט" משום עריף חנוכה נר פשטא הרר דנעיא כתר 'ניסא

 ,ניעי

מם'י"עינ"_"לי"י'יסאילתא
 משתשקע חכטי שט כךמצותה

 שמנרץ והותיר כבתוה אם השוק מן רג5 שתכיה עדהחמרץ
 עליו מוסיף שני ליום הותיר ואם ' ומדליקו שני יום עליומוסיף
 עושת שמיני ליום  הות,ר הימים, שאר וכן ומדייקו שלישיליום
 חסור לטצוה דהוקצוק רכיון ן עצמו נפני וםד5יקומדורה

 ד5א יום' בכסליו כלה דתניא חנוכה גר ומאי , ממנולהסתפק
 בית מלנו וכשגברו המקדש כבית 5הר5יק שמן 5הם היהויא שבהיכף שמנים כל 5היכ5שימאו שכשנכנסויווניםלמיספר
 שהיות אחר פך אלוש שמן מעאו ויגש ברקו ונצחוםחשמול
 יום אפיף1 ב51הדליק היה ולשן נדוף כהן ש5 כחותמומונח
 אחרת לשנה ' ים'ם שמגה מטנו והדליקו נס להם ונעשהאחד

 חנזמץמצות י תר ן בה155כהודאוהקכעום'מיסטובים
 המהדרין ro~ והמהדרין ' ואח אחר לכי נר והמהדרין וכיתואיש
 ואילך מ.כן , שטנאם  אחרמרייק ביום אומרים שמאיבית

 ן אחד מדליק ראשון כיוס חייאומרו ובית ן והמכיןפוחתין

 במערכתה אמוראי תרי עוף4פ אטר ז והויך טופיף ואמךמיכן
 יבית  טעמא אמד חד זכד4פ, נר יוסי זרכן אכון גר יוסירנו
 כננר ה% רבית שעמא צמר וחד ' הבכנסים  בנגרימיססבאי
 אמה וחד , החנ פרי גננד דבש טעמא אמר תר י היוצאיםינים

 י מורירין ו4א בקודש מעליז דפהטעמא

 דתנובחדרשה
 י"וייסאילתאפ

 :"י(""" -ה
 בענ"ניח יומט מצביא51אפטוו"

 אתרוח שש * ג8שאילתות
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 יעקבוישב טל
 ן חג כ חג היסכות ' כעצות עצרת 1ח5נא , כפסח פסתוחיטת

 מיהו ומעווה , ישראלה כני א% יי מועדי את משה תדבררכתי
 כדתניא דיוםא, בעניינה נמי ואיבזמנווימררש אחר כ%קורין
 טואלין שיהו לישראר( תקן ששה שמד 4עזי גן ששעו(רבי

 עצרת הילכות י נפסח פסח ואיכות , יום ש% בענינוחןרשין
 כפורים , 3נשיאיס קרינן בחנונה ' בחג חג הילכות ינעצרת
 קירין כשנת %היות שחי אדר חדש ראש ' עם%ק נויבאקרינן

 שחר[ אדר חרט ראש נפחא יצעק רבי ואטר ן שקייםבפרשת

 כעשנו אחת וקורין תורות ספרי שישום מכיאין כשבתיהיות
 'צחק  ואמררבי ' תשרש בכי ואחת חדש כראש ואחת ' יוםש%

 מיפיי שישה מכיאין כשכת יהיות שח5 סכת חדש ראשנפחא
 ואיבשף , חדש כראש ואי יום ש% גלעינו אחד וקוריןתורות
 ובהויו הדשים כראשי ' שלשה קווין וכפורי בחנוכה /הנונה
 אדר חרש ראש י גברא מוספין מוסף לדאוכא קורין מועדש%

 בתוך ףהיות חי ן שקלים כפרשת קורין כשבת להיותשוור(
mwnמפסיקין' אחר וכשכת שקליס כפרשת מקדימי(וקורין 
 ואם , החרש ברביעית ז אדומה פרה בשיישי , זכורבשנייה
 , הכסדרן חוזרין כך אחר , החרש בחמיש,ת ' נשישי IwnSIה%

 ובמוערות בתעניות ובפורי גוזנוכה  חרשי  כראשי כפסיקן%כ%
 משך וסימן ן מועדות כפרשת קורים בפסח , הנפוציםוביום
 בחדש כעצרת ' כו5וא InLIW  פסיבסרור*  בנשפא קישתז4א

 זיו ראשק 'וס השנרץ בראש , ור הבכ כ% שני וביום 'השלישי
 כיום , אכרהס את נמרץ וחאלהים שני יום , שרוה אתפקד

 ן בנשיאי בחנוכה , החג בקורבנות , בחנ , מות אחריהכפורים

 ן חרשיכם וכראשי בראשיחדשים ' p~np ויבליטבפורים

 בשני , משיה חח% בתעניות ,  בראשית בסעשוץבמעמדות
 מן ואעועויה%הם כסדרן קורי( וכמנחרה ובשכתובחמישי
 יקא% סועדי את משה חדבר שנאם ,הסטין

 בניישואי
 ,מצווין

m~wן בזמנו ואחד אחד כ% קורין 

 רבענן בחול %היות שחף טבת חדשיאש צריך13לם
 וחד , עניינא בחר תףתא ' ארבעהלמ.קיא

 י~פ חדש וראש בשכת  ' כרישא מקדימינן הירא י עניינאבחד
 ומיפטר  בויהוקראוברשבת גברי דנפישי דכיון %ן סכשיאקא
 %ן מכש'4ט קא לא ' הכי נמי וחנוכה שבת ן חדש ברראשחד

 הדש ראש %ן מיבע"א קא כי אלא נחנוכה וחד בדשכתוכומהו
 והרר ' תדיר דהא מקרימין חדש דראש ענ"נ4פ ' נחולוחנוכה
 דרכיי כיון דייסתה או ' כיחנטה ותר תלתאקרו

 ראש משוס
 חדש בדראש וחד גרחנוכה תלתא מקדים'נ  קרי דקא הואחדש

 כחוד! InvnSSnw שכת  חדש  ראש ן ~ש , מאיהי%כת4פ

 תנול כש% ואחד חדש בראש שישה או1קורין נפחא יצחקדבי
 ואחד חנוכה כש5 שישה קורין אטר bdD'n דמן אברימיורכי
 נפחדת יצחק דרבי כותיים מני אמררבי , ראשחרשגש5

 אבין רכי אסר ' קורם  חריר  תריר  ושחיבו  רתרירמיסתבר4פ
 שיבא לרביעי גרם סי מיסתברא חיפא דמן אבריטי דרכינוחיה
 הוי מאי למיקרא בעי חדש דראש רביעי היפכך ' הדשראש
 אמר אכיש ורבי , חרש כראש משגיחין אין אמר יוסף רבעלה
 אי4פ כחנונה משניחין אין והילכת~פ י כחנוכה סשניחיןאין

Inw~w%הי%כהא ובן  ראשחרשוחחדגשיחנונה בש  , 

 יעקב וישבפרסת

שי4,מ  ט*לתאגז
 רכתי , חבריהחד

 שנותצת דבדיף נמי ואשכהן , כסבכך  אתך  את תשנטע%א
 דברו יכלו ויל אותו וישנאו דכתיב ליוכף אחותידשניורץ
 'לשיום

 י4פ תר ' למצרים אבותינו וירדו הדבר גתגיגנ[
huwnוףז*ש יללנו ו4%פ יכנו לרש יכוף , כסבכך אחיך את 
 מרכה הכתוב שכיב בשנאה , כלבבך לומר תימור 'יסרטטגו

.
 עכיד קא דל4ש ואעג רחמנא קאסר בעףמא דשנאוה %מימרא
 ע1 , עקירחז  טיסה  כנגר  טקויה ונס  רשנאת ויתנשאםידעס
 תורתכם בר יוסנן רבי אסר דתניא דמים וטפיבות  עריותוגילוי
 הן ואלו ' דבויס שני ברץ שהיו מפני שילה חרבוץ מהספני
 פאר וקן ועיי  דכתיכ עריות גייוי י קדשים ובזיון עריותגילוי
 , ישכבון אשר את ישראר! %כ% כניו יעשו אשר אתושמע

 זב4פ החלב את יקטירון כטרם גם דכתיב , מנק קדשיםוריויון
  ולא לכהן לצלי כשר תנה היכת ~wwn א% ויאט ונו הכהןנער
 כשר מסךיקח

 החלב את יקטירון וכתיקשר חין אם כי תבושי
 מקרש חרב מה ומפני וגי, מצד עד גדועה הנערים חטאתותהי
 ן רמים ושפיכות עריות וניפוי זרה עכורה בו שדהה ספניראשון

 ר ' צרה מסכה שתעשה ער מהשתרע המצע קצר כי דכת'כעי
 אמרי בכו פסוקנה יהאי מטו כד נחמני בר שמואף ורניזירט

 עריות גייוי צרה, מסכה 15 תעשת הים מי כנד כונס כומשכתב
 גדי(, ;m~la  ותיכנות ציון בנות נכהו כי 'עז ין ו'אמררכוג'ב
  שני מלרז ' וזו  כ,פךמנטה  תסרסנקי  רביסרכתיבשפינות
 חסרים ובגמילות כתורה שהיועוסקין כפני כו i'P'Pa~תאנו
 ביניהם, שהייתה חנם שנאת מפני חרב מה כפני הסגות,ונכל
  ישפיכות עריות וני15' עז כנכד חנס שנאת שגרוייהיימדך
 נה'נ אכליא ' כשורה נהיי דקא היכא %משנ"ה וראסירדם'ם
 דכת'נ בעשה כיה %1טעכו ו%מיט"ה %משנארק שרינשורה

 ' עמך מעשה כעושה האר לא כעמךונשירה
 כשיירץ atnaI קא י%" ביה 'יע דהיאהיכ" צריךברם

 בירה דידעי ליכדה אהריני ומהרי%חורירץ
 ביוץ מעכר כר דיאו כנן אמרינן כי ' %א אי %משנייה שריסי
 דאמר הורש דינא %עניין די%מא או , לא נמי מישנא הואדינא

 ן דהוא בכל אפילו המשנייה אכף עדים שני דאיכא עדרחמנא

 היכפף י כמשנויה שרי הורץ כיח רירע היכא ףומר תימצותואס
 דקים הינפל ומשטיה, ע4ה ימסמך מהו אחר עד ייהראמר
4דץ

~hnaai מן ן דמי ה41פ כיוץ דידע דכמן %ן תיבעי 5~ש 
 ההידף ליח אמרה אבא רבי עיה רסמיך המראי רב דבתמעשה
  משבועוז4ש רג~פ ואפכא שו~פ שבועת ע% יחשוד~שאיתתא

 דק4ש כמאן מישקרא ד45פ בה %י רגףם כיון אמר יאטבבגרה
 לן גןם דכא אחד עד לן מינעי,א קא ט  דמי אנפשאיסמיכנא
r~aאכנ[ ממק יחייובדץ ערים שני רחמנא אצתך כי 

 לחיובי
 אחי בער אפי15שבועה

 %כר( נאיש אחד עד וקום 5א רתניא ,

 אנ4 קם ראינו חוא חטאת ולכרי עון %כ% ' חטאת ויכלעון
 בעד וסנורי %'ה מדמינן %שבועה ושנאה ' לשבועה הוגשקם
 הםרבר  שישההקרושברוךהו4ששוגאן מתר י  חט ןעדים שני ובשנן רם'4פ וכחפאת כעזן נמ' שנאה וי%ס4פ או 'אחר
 משד ואינו %חכינו עדות והיודע ז בעב ואחד בפרץאחר
 ה4פ כי יהיריי בו ומעיד בחנירו ערוה דבר והרואוץ י%ו

 נידץנגדידש זאסריד 5חוד,רה זיגוד אחפש hwnדטוכורץ
  איו פ% , מנגד תינזר הטייפ טוביה זיגוג אמר , %זיגוררמש
 שמואר! ש5ריזואסר רעהוארקאספקת ושם  אחביחודך

ט
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 אי במ fPaלשב אט
 4קה ושני עינפשיה המיך אלשלש ישנות1 רכוצהקמ1תרנר

 * גוי שונא א אייימ שונאך מאי , שונייך חמור תראה כידכתיג
 אלחש , נח  שונא ו5א ישראל שמזפ שאמרו שונא תניאוהא

 5משנ"רש שרי נא שפיר עכור דק"ש ואי , ישרש שגאפשיטא
 עדים שנו כוה ראקז ואי , שטך אחיך את תשננה כתוצאהא

 ן הוא ע5ם דמ5' שגא ולא ה41י שיאך מילתאדסזגלויא

 וחאהת אהוברץ כיכתיהאחת טה יסוכתכ 5יה נץבששגתי
 אשמאף 'pfe: רכנחפןכי 06 נונא אלא5אוכיהאישנואה,
 עיים שחשני דאית ואית ' רע ושנאת יראת רכתישקנאותו
 אש, 5רב פרכא כריות אחא רב 4יה אנו 6מ נונא האי כי5או א45* מיבחוש שנאה כיה עכרען מעשה השתא ימימרצריכא
 5יח 5עי יא 5א ואי ליה 4'מ ליה וגרם תרי ג, כי ייהדמהימן ברביר* בי דידע אי דמי היכי ומשנייה לרפיה ליה לכומרמהו
 וכחטאת נמיכעון דשבאה 5ם,מרא ממכינן א"א ער דעיומם
 ו5כלג עון 5ג5 באיוד אחי עד יקום ל"ר רחמנא דאסר 'דט

 י היפתל וכןהטפת
 ועקברושת

 14""" משייק שאילתאאכח
 דבש דתניא ' חנריה ע5חד

 ונייח עז ננגד עוטת מגדיל הרע 'tlms~ המספר כ45,שמעא5
 לשון, nwhn שפת, כל יי יכרת שנאסר דמים ושפיכותעריהז
 הזח העם הנא אטף דכתיב , נדויה איקרי 9ז . גרופותמרכרת
 אעשות ואיך דכתיב נדופה איקרי גילויעריות , גדופהחטאה
 דכתינדו4 ' גד% איקרי דבים ספיכות , הזאת הגדופההרעה
 סרברת ישון דכתיב גדו15 איקרי הרע ישון אבף , מנשואעוני

 5ת מפקעת ירא 5ה גן אם תרתי, נדוי% גדולותגדו15תשיטא
 רם ראמר לקכ51יה, אסיר הכי יאישתעויי 4יה ראטיר היכיוני

 וכר( הרע ישון המספר כי עזריו-ץ כן איעזר רבי משופשטת

 5כ5כיז ףהש5יכו ראוי יחכירו שקר עדות חסע,רהסקכ11%כ%
 ' אותו תש5יכק 5כ5ב ףירץ וסמיך שוא שמע תשא %אשנאק
 מעשהי טה למעבד לקנוליה אסיר וכי ' תשיא 5א נמ' כיהקרי
 דאמר מיניה נפשיה ףנטור'ה 5'ה טיכע' לצעורך ו איסקטיך בתרל מהדר קא פ5ניא 5יה אמרין דאי מיכעי *ה ימ'חשאכף
 *רט לסיחש מיבנו 45ש דףקכו%יה אעג בישא יישנא האימר

 כן יוחנן 5יה דאמר אחיקם בן בגדייכם אשכחן דהם ,מיכעי
 עי4ויחקרח

 דנתך ואיענש ימי5תיה חש 51א נתניה בן ישמע"
 הכת אשר האנשים פגרי כל את ישסע" שם העמייך אשרוחנור
 מתוך' אלא חדנד ישמעאל והלא , הרגן גדירה וכי , גדלהבזד
 והעלז-ש ואיענש חש ולא קרח כן יוחנן לעצת wins לזשהיה
 דאסיר דלותיה מ'5ת'ה מיבוף'א ו5א ' הרגן הכתיכא'15עף'ז
 דאית'ת סיעתא אפילו אלא ' שקרא דהוא 5מ'מר 4א'נישףיה
 לאחוינא יסימו רשותא ייה יהיב  ויא רופא בע  ההוא ליהואם

 דרגי משמירץ דימנסיא כריה מנסיא ד"ר י  5טיסראסירייה
 ער יאמר בכ5 שהוכש להכירו דבר לאומו מניין רנהכגסיכם
 כמ' אל נכר יאמר משה אל יל וירכר ~aw  ושטור לך לושיאמר
  אסור י אר(הכהנים אמור משדה אל האמריל , יאסרישראל

  ישראי'  איוקביואסרת
  אלוחכאדאםרהלש5תהאיה5תג צהךנרם

 או 5מרירץ ליה ףסימר~ש סטיי"סתו
 נסי תיבא גי  ואסור 5ד 15 שיאקר עד סר דאסר כיון5אחריני

 צריך כי מי4 הני די5מא אן ' 5א ואמור 5ך יחו אמר ד"אניון
 יאמרדץ ת5תא כיה אנקמי ד*יש היבא ואמור לך 4'השקימר
 פרהגף4ש כי ההא ת4תא כיח קמי אם דקא היכא אבלבצינעא
 הונא רב כר ואברכה ' "ש י רמי ואטור לך 5יה דאמרוכמן
 NIW'S משום נו אץ תלתא ט נאפי דמתאסרה ~tanStכ%

 ן פרהסיא כי ליה דהוה רריה ייה ואם' אויב כימשא

 טקץ ויהיפרשה
1

 שאילולאמט
 ן f"'DSg' קטן או עכר או שפחלץ קירץ חזיאל ואפי15עירו שגי י",-

 ויתש  אביטתבן  ומרות אבות רנמירי והורש "טרמפ מרדאמר
 אפילה דתנו 5יכ*י ואי , פרסות ער 5מיטרח  וצריך , קאו"נו
 ףיכ"ש ואי , כע5מא עשרה כי אפיין קינא ואי , תנן יאמתנן
 נוח ליה מיתומו ואי ן הרכוס לרשות נפיק בעלמא עשרהגיח

 מאן ידע אשי לרב רבינ~ש 4ה אמר , עילויה בעי דק~שחוא רחמי טעמא מאי wnSni ביה אפילו ף'נא ואי 5יה, תישווקשנה
 דילב"ש ףיה אמר ליום ףמישתרי ינוייה 4מ'זל טחושמתירה
 5% , שהווה לא 5יה 5טישרא ' שויורץ 4שסותיה ש5יחאשויזה
 מהב יידה ושרו  רשמתיה חזא אשי %רב דרבינ~ש כריה אחארב
 ~DISni  איפשר  אי נך הבן ב"א 5בר איפשר שאי כשם 4האמר
 בעלמא רברובט*ס , דהזא ליטרא ריימא בטים רבתיםב5א
 ,כיתיוץ לאינשי דנידו~ש חרטא 5יה הוה רבינא י דחז*שהוא
 יחרטת שייח שיעשות סהו נערן "% אשי דרב לקמיהאתוש
 ת%ה*ש ראיכא היכא חזי 5יה אמר ' ליר, איזדגךק ולאאשתו
 ש"ת נעשה כע5 06 ' חית 6ם ' 5ה לישרו סס'5אדסיכנפן
 שטהרת למישרן אבי י בררנה יתרשת  רויא אשהו'לחרטת
  טעמא מאי י דמי הרבשפירחפייויבנפיבמיואפייובביום יחיב~ש  שטלא ותלשי"  '  שפיררםי ממי5א דמיכנפןתיתא בי ושם , הרב במקום נררים מפירין אין ו6מ חיא ראתיהעד
 יונח אר שמתא' שרי נמי מומחה ףחיד ' כשמתיה *שתדףר5א
 חיום כ4א ימים שבעת הין כ5 ועירא רג אטר זוטרא טףאמר
  חנא "ר  כתי רע,'שכע יפקר נ5 ילין שנא1ושבע י רשענקרא
 תורדש מרכר' עצמו המשביע כרן יוונן אר פדח אר חימ'בר

 כשורות  אותו מבשרין  סטתוון1אין עף שמע קרויתאוקור*ש
 ואנדא כר חנא רג אמר ' בליפקדרע י5'ן ושבע שנאפ 'רעות
 כפני  'פרטנו ע1וטרש ופשו  חיום  הרואוץ 'וחק % ,maאר

 נאי1רחא מיפשרא רפא אטררבחסואואיסה  ההאשלשה'אהנ'
 1א טע5י טפי ס'פשר 5א כי דחי~בישא לחימר סיקריא,ר5א
 כפני יטיבנואימא

,nwSw~ ' יחלום ארם יצפה לעולס ברכיה רכי אמרatwl ולודז החלוםזת  נשתלם ' הווסף סנה כבשנה ער 
 שישים כן היות פרעת 1כעוסר51פני ' שנרו עשרה שבעגן
 ש5 שנים זל השוכע' שני וי 1גשנה' שישים ועד טיזשנח
 שכולו פי ע5 אף חלום לה רכו אמר %כשנדץ' הריועב
 נכפש הבא דכתל מיוסף Is~D ' טתק'ים מקצתו סתק"סאינו

 ' חואי 4א איופה 'ומא והה41ן ' ואמךאני
 סחתין פיניש בדוכתא אכוךרשבק  זוזי כה5טףש 5'ה י"מי שנאשיי צריךנרם
 ורקדש, מינויהו וכך וכך , ערקה מנייחו וכך שך הת, וכךונך

 או 11( 2' נ בשאילתות
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 1סטקסמג
 5יה מיבעי נמי הכי הם ואשכח א% הם ומעשואודפ5ומש

 מילתא כיה מדאשכח אמוינן מי י 5א אי חי5מ'א עללמיסמך
 ואפוקיה בעי לצעורי האי דילך או , פא קושט נמי הכיקושטא
 דתניאהרישוההםצשעד , %ש / כהכי5אמפקינןסמונה
 15 ואוי בעיח%ום וכרש אביו לו שהניח שני טעשר מעותע%
 שני ומעשר ' הם פלוני וש% ' סלוניהם ובמקום ' וכךהםכך
 י מורירין Iasti מעלין לא חלוטות ואם'דכרי מעשה היה זההס'

 לרין באין ורשע ועני עשירררשה

 מקווטעי

 י:"נ::יב::ם שמלתאי
 נזיפות*שמ'ח"בלמ'נהנ

 ן וכאבלין כמנודין ויושבין מתעטפין כדתני*ש , נאבלבנפשיה

 המטה כתשמיש ואסור כאכל' הראש בעיטוף דמחייבלמימרא
 מהו , זנאנל כמנודה כיצא את וכן נדתניא " הסנדלובנעילת
 אלבש אמרו %א ברחיצה אסור כשאמרו יוסף אןרב ןברחיצה

 במנודדה מוצ"ש את וכן ' מותר ורגליו יריו פניו אכל גופוכ%
 מהו להו חיבעיי*ש ' אשאוה לא אכ%1הי לאו מאיובאכל
 l'aw שלום וכשאלת , תש , רביוסף אמר ' ,oliW-בשאיית
 מנודה דיימא אביי %% Q1pb~I: הנזופ'ם אדט ככני לחכריאדם

 ן תש , יוסף- רב אמר תויה ברברי מהו ' דהם'ר שאנילשמים

 שונדה 5א מוחרם ' 5ו ונשכרין נשכר לו ושונין שונהמנודה
 הודש שונה אבן ' 1% ו45ונשכרק נשכר ל*י ' לו שונ',ז5א

 בשניתן קטמה חנות יו עושה מתימורו' יפסיד ש5אלעעמו

 נשגרונשנוין5ו' ' wh מהונעש"תמ%אכה'פרנסתו'
 פשיטתם גפניו ' בפניו ושיא ' בפכיו %ו מת'רין בפנתסיא ' כפניו ח4%ש %ו מת'רין אין בפניו רבנירוהו אם ח%עא'פר
 א6 גיר% רב אטר ' ק%6 לפקפוקי אתו בפנת שיא רת'מאמהו
 45ש לנדותו צויך תכירו שפי לבטלה השם הזכרת השומערב
1maבכית אלמו נצוייה עניות ואין , כנידוי יהא עצמו הודש 

 דתני4ש , כמות קשה ועניות , לנטיה שמיס שם בושמזכירין
 שניהם הכמים שנתנו olpa~ כ% אומר גמליאל בן I1Uawרבן
 אזילנאבתריהדרבהונאשסע אכאהוה ,אר אועמי ס'תהאו

 לרץ ושרא שמתעם לבטלה שמים שם דאפקרה איתתאלההיא
 tDa %בטירה השם הזברת השומע 5מ ' חית שם 'ףא5תר

 שף4ש לו מת'ר'ן 1uaaI ש4%ש נירוהו ושם ' לכרותו עריךחכירו
 תלמי נירל רב כ%ום,אם ולא להפרה נידוי בין אין ושםבפניו'
 כי זוטרא דמר זוטרא כרמר יעצמו וסיפר לעצמו מנדההכס
 משמית והדר נפחייה משמית שמתוש רב בי גר שיחייברוח

 שרי והרר שרילנפשיה' זכיהוהאו'%לביתיה4ה%ר'4רז
 דתימ*ש מהו ן עכרינא הכי הס דינא כי פשיטא ' מריעיה4ה
 ואפי15 האסורין מכית עצמו מתיר הבוש ואין חבוש 4ההוה
 כי נפשירז שתיה ואפילו ' רפא נפשיהמשמיהרגכראשמית
 ומ"ת דמשתסות זנן ' קם% חכוש ה% דתימ*ן מהוריננת

 ש בנידויו ומת המתנדה כ% כדתנן ' ארונו סוקייןכשמתיה
I'~PIDארונו את / 

 הדא םק"מנ(: %א אי דאסר נגון תנאיעל עצמי 8'נמינדה תג""%כאינ'דיהיעי צריךברם
 כיון אמתכן ק' לא אי הפרה שיך מ' וייפה במרוי אהאסבתא

Inattp~'ntnStbSi %בהפרה דוגמא או , ממילא 4ה בטי tatSni 
 45ל אישתרהי 5יח דמשתרו ועדמייתרה

~feal 
nfn~ta ן 

 מעצמו ואפיקו תנאי ע% נירוהו אערב יהורגו רב ראםר 'תש
צרין

 הפוהםי
 ודטנת'ו "ליך ההזאותיו לא אס דהטא מיהודה,

 יונתן אר נחמם בר שמחשק פר י הימים כ5 י וחטאתילפניך
 שמעון ברישוש לירידה וזאת ' ימחיז ואל ראובן יום רנתימאי
 ז וזאת דכת טאי ועור י ייהודה והדר לברוכי 4רץ איברוגלוי

 עצמותיו היו במדבר ישרא% שהיו שנה ארכיהם אותו כ5אלא
 אמר , ע4הם רחמים וכקש משה ערשכ*ו בארוןמנולנלין
 ן ג5הדץ כמעשה שיודה יראוגן  נרם סי עזים של ובונולפסו

 4%ש י ושפא איבריה ;isp תנפש , יהורה ייקו% שסע מידיהורה
 תכיאנו עמו וא5 אם , דרקיעא למתיבתא 4ה מעיי4ן קאהת
 ן לו רכ ידיו אסר כשםעת*ו ו5מיטרא ,דע5ם,של הזהלא

 מצריו ועזר אמר דהילכתא אייבא שמעתא ליה ס%קא הוהלא
 מדוהו והייכתא לנפשים, שרא דכא משום מעמא מאי ,תהיה
 ' הפוה צויך דקרם אענ תנאי ע% עצמו נדרה אינם' faanIקף

 ולא במרחשון שבעה הגיעררשה
 : גששםירוו

 מקזועזי
 (בו:מי4 ולי"אלא

 לירש מיכעי פרנסהדצריך
 מאן ;ll~tw1'nlaIINS 4ה מיבעי %אוזפא דצריך5פומסיה,ומאן

 דתכעידץ %יה מ'תכעי לא ערגא ידי ע% יחכריה ליהדאחיף
 5יה פרע 5א ואי כרישא %יזופא לירה תבע אלא כרישא5עובא
 4%ש ערב 'די ע% תבירו את המלוה כרתנן , ערבא בתראזיף
 תרויהו דאמרי יוסף ורב רכה טעמא תחלה,מאי הערב מןיתבע
 ערבבת בתר פרסאי אדרבה דפרסאי ד,נא , הוא רפרסאידינא האי נחמן וב 5ה מתקיף ' י אשיימית גנוא %י כשלכחגנר
 ן ימייתייהו טעמא יהבי( ר5א דפרסאי דינתו כי אלא יאזלי

 הערכ מן יתבע יא zvnI' מן יפרע יא מאי נחמן רב אמראלא
 יתכע %א ערב ידי ע4 חכירו את m~Dn הכי נמי תניא ,החיה
 יתכע שאוצה ממי שאפרע מנת עף אם 'ואס תחיה הערבטן
 שנאם שמשתעבד ףערכ מניין הונתי אקרב ן תחיה הערבמן
 גופירץ יהודה התם חסדא רב אל , תבקשנו מ'ר' אערבנואנכי
 כני כחנגא חסדא רכ אמר שא ' את' הנער שלחה רכתי הוא5וה
 ניכרת ' פ'ך כאמר' נוקשת כפיך יזר תקעת לרעך ערבתאם

 5ך רעך' לכף באת כ' והנצל בני אפוא זאת עשה פיך'נאמרי
 ' פיסתיד לו התר %ובידך יש אשממון רעך,החרפסורהב

 4דץ אסיר ריחפתם ייביתיה ואשנ רעים, ע4ו הרבה לאוואם
 טשאת כרעך תשה דניכ' משכונא ו%ם'סב יזדעף5מוזפנא
 תבא לא דתניא , משכונא ונסיב עייל דערבא רניתיה 'מאשה
 אנ5 ' נכנס אתרץ אי לוה ש5 ויניתו ן עבוטו %ענוט גיתוא5
 ערב גי בנדו 5קח אוטר wwl: וכן ערב, של לניחו נכנסאתה
 נתף שגר וע% חמר שכר על נכנס אתרו אנ5 נכנסאתרץ אי לבותו 5א , כפיך %רקךתקעת5זר ערבת אם כני ואוםזר'
 ע5ינ זקפן אוריו יכ51 , דיוקנאות שכד וע5 פונדק שכרועל

 ערכ אמיסר אמר ' מאוטמיו משאת לומר ת%מזדבמלוות
י"ס  כיון טעמא סחי , יהורוץ יוסיורגי רבי  החילתשכשתעכר
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 אסמכן 5ך פרענא אנא יזופא לך פוע %א אי ףיה קאןדהכי
 אמר , בקנין אינמי , אפרע שארצה כמי ליה טוקים והאהוא
 קמוש %א אסמכן הכליום מעשים והתו יאמימר אשי רב4ה
 וקמו חיכנויה ממין דקנו הנאה כההיא אלא משתעכרוערב

 נפשיה, ומשעביו גמר ליהמוזיר

 דכא הוא מעות מתן בשעת עיב מאיהני צריךברם
 קאש ויסוף דאווופיה היכפן קנייןצריך

 האיוהור, ואחא לי מהימנת דלא ערבא לי ייתחנ ואסתועיה
 ד5א טון אסריק מי 5א אי 5אישתעכורי קניין צריך ס'ערבא

 קנו אי בעלמא אסמכת ליה הוה ואוזפיה סמיך קאאהימנותיה
 אהימנותיה נמישכיק הכא מר לימא וכי י לא יא אי איןמעיה
 , יוי irwttll נפגען הוו 5א אנת 5או אי א4%ה דהתם רמילא

 כוון די%ם4ן או י מימה מפיק מצי דהומה יימר מי הכאאכל
 , 5ש / קטא כי משתענד קמא בשיעכודא נפשיהדשייך

 חורין/ כני מנכסים גויה שטחו היחוס %אחר היועא ערבדפנן
 ן חורק כנו מנכסים גוכה ואם ישמעא% רכי לפני באמעשה

 ויבש משועבדים מנכסים ל*פ גוברם אינו ננט כן 1%אמר
 אהד שחנק הרי יו אסר צמוק 1% אמר ' חורין בנימנכסיס
 ' ע5 ש5א י %ךפטור ואמיוהנחיוואניאתן אחו מעאובשוק

 היתהד 5ו אמר אם חייב שהוא ערב זה אי אלא הלווהו,*ומהתו
 מקצוע כתורה * שאיז ממוברז כריבי  'עס'ק  רהתחכם!תרוצה ישסעאי רבי אם ' היתהו  אמונתו עי ה"בשהו' לך  אחןואש

 ' במגות בריני לעסוק והרוצה ' הנובע בטעיין שהןגרויטהן

 ,epNi D~'pW יוחנן אי ברחנה בר ואסררבה ננס' גן אתישטש

 כסותו, ננסהיכה גן  ישמעאיאתודגי
 בחונק תהו  איבעיי*י

 רבו היום תיוק יוחנן "ר יעקב  ראה ' תש ' מאי חנירויקז
 יהורה רב אמר בחובק, אר כמוחו והףכה בחונק אףאממעאן
אמר

  שמואי
 אניס רשש הוא חנוק טירוסשתעבר שקנו חנוק

 גע%ט*ש ri~wi קמין כצריך הוא ערכא ליה והוה האי ואתא4ה
  אמר  נחמן ורב י קניין צריך  %א כדינא %יה תבע רקאהענש
 ערב אבי י צריכיןקביין  וה ואחר והאתך

 רקכיי
 4%ש רין נבית

 נחמן, כרב והףכה קכייןצריך

 קא יצא ייייפא יטבע'ההיבא צריך נרםאיבמי
 פיע1

_"% 
 אית מי ניכסי 4ה ואית

 41ח ראית כיון ריימא או י יא אי לערביה ביה  רתוע דינאליה
 %ערבתן י,ה אמר מזופנא דסצי אטרינן מי , %א יזופאנינסי
 מעי ריימא  או ערגא' געיתך יא ניכס'ך מן יאשתיומ' לאוא'

 הוא ראימישתרפיניכסיה ערכותא יך האיועכר,ת ייהאמר
 ?tta1P פינון אינש דבר נכסיי %יוהניכסיהאביכיאיתיגון

 ן חלי מעיבות*ש דנפשיהעדיפא רנכסוי וערבותכם%יה

 4רע ומוקים , העדכ מז 'תגע 5א ייוה נככיס יש אכף 'י4ה נכסים שאין שנו %א יוחנן %ר חנה כר כר דאמירנה ,הש
 כמקום אפי15 סכר דמר כקכ5ן רש1ג רפייגו%מתניתין
 , עדיפות קכלנות סכר ומר , עריפא רנכסיה ערכותיוקבין
 והיכא עריפא רנכסיה ערכות הכל דברי עלמא רכולי ערבאכל
 ערב, ואני ח1%ה1 הונהר רג אמר ן קבל, דשי והיכ'ערב דמי חכי ן דמי קבל, גי אטוף שארצות מחי גמי יינהדאמר
ImSnכמן ' אתן ואני הזוהו , חייב ואני הזוהו , פורע ואני 
IIWSתןלו פורע, ואני 5ו ת( , קכלן 5וואני תן , הן ערבות 

 ן  קכלנותהק %שון כות ' ואניאתן לו ת,ואמחייג'

 ' קפחן עפתןסימן

 אחר בעיר שהיו שניםדלשה

 אליו ועםפרסת
פ

 ייי,יי="י% ען(שו,(ןלב
 י פעוים מחייה  ליה הוה %א הכי רעכר ומאן , אינוןברייתות וחיי ומישחקהוחמרתה

 %נצח אשכח אם יעקכ כנאון יי נשבע אומר הכתושערי'עייהן ומפקיעי איפות ומקטיני בריבית ומיי פירטו עוצריהתנן
 והשגת שכר ונשכירה החרש יעכר מתי 5אם מעשיהם כףאת

 איפה 5הקטי( ברונפתחה
 אין שמול דאמר לזכוני ליה מתבעי רנקא רווחא משכח כי"א מרמהז מזאני ויעוות שקי 51הנדיי

 ן משתות יותר המטבע עף ווגא משתו יותר המדות עףמוסיפין

 וסוביזז ובין דקא מייי הני , טשתו יותר ישתכר א%והמשתכר
 עד יעכוביוה כיה בעי וקא דנפשיוק פירי טן %יה יתיריןאכף
 ארס עושת רב ראם , ביריה רשותא %יה ומזכין לדמיהדקייסי
 דאית מאי מר ליבם לא כצורתא ראיכא ובוטן , אוצר קכואת
 למינטר ף'ח ם'תבע' א4%ו כררג'ףנא ואישתי כוי א' אנא%'
 שרש'בור בשקה דתניא ' !Naip  כו4 כהד' רי'צטער ה'כ'כי

 ' ' נפשי ע%'ך ושיום אוכיואשתרש אי יתיר יאמר א%נצער

ואום'וי
ת 4 הציבוראיתיאל 'סמן  סיא,  :ינישבי

 '~rlntD נישי ריעבון בשני  עצמו שמרעיב בשכר  אלא 'ייה םיבעו םרעכ ברעב האי , ממות פרך שוכרעכ משתהממיתה ניצוי ריעכון  בשני עצמו  כלתברעיב רג אמר יהורה רבא%
 ריעכון, כשני שישמשמיטתו לארם אסור ,ישמשול,אכלריש

 , הרעב שנת תניא בטרם נניס שני יזיר וייוסףשנאי
  רתנן , שרי ייהבני  רעית  וימאן '  w~tw יכש ריעי'ןרגשני מנלי

 י רעבון כשני מיטותיהן משמשין  בניםחסוכי
  אינוש ימיעצרכיםוי"יכ*יכשיתאמהו קרירברם

 שאר אילמי ירמי רקייסן ערפירירנפשיה
 עיבוה*ש נגון אינון רגריי"א חיי ריסו וחרוכי רמוני כגוןפירי

 הוזמו נפשיה ומוניןוסן ובין קא רפא ניון מאי ומישחאלחסרא
 אסג אינון רברייתא חיי רפאו כיון נמי פירי ושאר ליהריתירין
 רמיתעצר כיון נשעדי מארה יעילי אתי יקא לא איטןכעורת דבשני כיון ריימא או י תרעא רחיק קא ומזביןלא זמןדקא
 שמרא דעיבורא תרעא 5איתעצורי נמ' את, פירי רשארתרעא

  רבינא אינשי דחויין נמי וףריייוה אינון נפש דחייומשחדש
 רתני*שאין * ןש '  אתינםיףעיוייםארהכשעדים%מיובן
 עיבורא כנון היינפש שישבהן  ישר"רברים נחרץ פירועוצרין
 סחני,  כמיןיפואו~ן אביתברש4 ומשחדלוחמרא

 ' שגיעית ערב שנים שיש ישראף  בארץ פירות ףאצורףארם 4י ומיתי

 מותר,  אגימשיו  ב4עביוקחםןהשוק, ישתא, שתאפן לנטורי ושרי ומסקין ורעין ררא משו שביעית ומוצאיוטביעית

 מארח שמכניס מפני יאצור לא חרובין קב אפילו כצורתוכשני
 ס5א שנא 5א %סכור השוק מן היוקח שמעינן סיהא יכשערים
 י והיעכר %יה אסיר פירי מאר כגת אחרי רברים שנא ולאכפש חיי שהן רברים שנא 5א י ריעכון כשני שנא ולא ריעבוןבשני
 עד לעכוביה 4ה שרי בצורת שני בלא דיבור דנפשיה מןאג5

 אגור בצורת  ובשני נפש חיי פיריראינון ואפי ' יצמיחרקאים
 ן אימן נפש חיי דיא פירי שאר אפקו לם'עצרליוו

 ((*( 2 דבשאילתא
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 "ויחימצ
 מחבירו שדה המקנלוושט

 יעקב 1'היפרשת
 ננ:נצם:ם שמילתאינ

~pa1
 מתניה דיהיב ובריא

 ' רסחז'ק ער כמקיקע' ' רמשיך ער כמטלטלי %'ה מקניא5א
 מר דאסר כיו( צריך %א מרע שניב ' בה%'פ'ן או כשהואאו

 מנ"ן רב אט ז'רא רב' דתם ' טקנ'יא מם'%א מרע שכינמתנת
 את והעכרתם שנאסר ' התורה טן שהגיש מרע שכיבלמתנת
 כמזוה שהיא אפרת העררו-ן 5ך דיש למימרתה לבתושלתו
 רירףג מרע שכיב מתנת זו זו זו וא' ' קניא דממ'%א 'בירושה
 שכ'ב מתנת נהמן רב אכר רב*ש ואף ' ק"סת מתנתומתנוה
 דיימלר ' עלף דעתו ת'טרף שיא זה"שינן ' הוא מדובקמרע
 מנהו יאהזוק' "ת' וכד רעתי מ'טרפא ומחזיק משיך 5אעד

 מחזיק או מש'ך מרע דשכ'כ רעת'ה דבללם אישתכחניכם'
 כל ל( דק"כ*ל ביה הדר הוה ביעתיה הוה אי ואסרינןנהון,
 שכ"כ רמקכו רכנן היקנו היפכך / כמתנתו הוזר , עומדע(מ5ז
 ויפש  הזקה 1לr'QP: ,4' %ח צחך 14%1 , להורא מד'כור*שמרע

 4%ש ריימא סכר וחקה משיכה מר יינה טצדיך ראי יששיכה
 והיכרן ' גרעת'רץ טירר*ש  ומעייף כעי דק*פ האישיתעכר
 דקנו ואעג בו הוזר ההייו ועמר נכסידץ ינויותרפייגיגון
 דאמר , בו הוזר יהיב ,hp' נריא  מתנת %מיטר ואיכפו ,מיניה
N בירועהוזר עסי אס  שקנומירו שבחגנףנכסיואלג מרע a'~wשמוא% S W :  רשייר והינגש טיתה, מחמת אקא לגתו היה 
 , הוזר אינו עמד אס ' עי"הו סמוך קאים ראי נכסימן

 צריך מ' מתנה מתותו יקאס  יש"יה'כא  צרדךסרם
 מרע רשכיב כיון rp~uN1a י ףא אי  קנייןק

 רילמא  או ' רעתיה %איטרופי אתי כן ראם ן, קנוי צריך לאהוא
 ארעהיה מסיק רקא  אכויהונכסיה מפקיד רקא היכא מיייהני
 כיון הנא אכל , דעתיה מיטרפא דייסא רבנן 4ה רחשורבית
 בתורת :I'DJQ אכויהו מפקר קא ולא מפקר רקא הואדמעתה
 , קניין וצריך ייהה ארעתיה מסיק קא ולא ליה יהיב קאבריא

 ואעג קשין צריכא בכ"צת סוע שכיב סתות  ראיתסר ,הש
 אינו עמר ואם קניין ~tpa %א הותי מיתה  מהמת מצורהומ"ת
 ,הוור

 אע"
 שקכומידו אעפ נכסיו והסהלקכל מייו, קנו שלא

 ' מידו ק14 שיא אעפ , הוזר אינו מת הווראם  עמראם

 כדי די%כ*ש או , ממש  ריתניב%שהו*שמטיטיינףשהוא אייייכ*שאפייי  קיקע' ריק"י יקאהגי יהיא יי יקע'"י צחך ברםאיבמי
 שיכתבו עד nwon נחמן רב אס רבא ראמר , תש 'פרנסתו
 וכניו ואשתו ועכרו מרע שכיב הן ואיו , ננסיהםכר(

 נכסיו ככף שכתב מרע שטכ פי י aa&v, וסימן ,ושכרחו
 קרקע ומאז , שהוא כ5 שייר כן אם "א כלס nww, 5אלאחוים
 יצ*ש 5עכדו נכסיו כ5 הכותב ' עבדו , דוקרת שייר "אדוקא
 נכס'1 כ% הכותב ' 1nvw י ישיש %א שהוחש כ5 שייר 'להירות

 שהוא קרקעכ% סייר הא , אפיטרופא אלא עשאהלאשתו5א
 מחמת מצורש דא' ' מיניה קנו דכאו ואעג קיימת כתנתוומת
 א;ג מיה 5א ואי , דמית ההגש מילי והני , קניין בעי יאמיתה
  ובניף ,  כחסתסיחה דסשה רעכר בכי הדר וים מיניהרקנו

 חמעקב
 ;  ודוהת הא צווחת ואי כתובתה איבדה ושתקה כפניה שהואנ% מסלטיי או קרקע יאשהו יבניוובהב בינכסיו הכיתבפירוש

 ייה רתיהף מיקמי פבעיח כמנכסיה המכרחת פירושושכרחו'
 , עברת שפיר כששהוק שיירה ואם כיוס 4%1ש עשתה4%ש

 דמקרקוף אשה מכתובת 5בד שיור הוי  אפייוסטלשייובכויהו
 ע5ירץ דפ5ימ ואשי , רכנן תקינו 5א מטקטקי ן רבנזחקינו
 דלאס כדום בחמן כרב הילכתא אבא כר ירמיה ורבי יהודהרב

 טדקאטד ' חשה מנתיכת 5בד שיור הוי נם' טטיט%יבכזיהו
 שהולש כ5 דווקא 5ח1 קרקל אימא , ניכסיהן כף סיכהנועד

 ן פרבסתו כרי בענן ויארווקא

  נבטיו בי שבתם y~aטביב

 יעקביהי

 אינטשש  ששלתשיי
 כרי בעיר מת רב אסריהורהי

 tA~a'aI דיגש היכא מעי הני מיאנה בעשיית אסורין העירבני
 דרסו רני בהכורהה מתא טפלנא אי אגל ן כהכודת*ששתא
 ראתן א;נ אביהבךאהריני ן אסירי שירץ יאיעסוקיקי"הו
 מהא ףההיא איקףע  המנונא רב כדהאי בסירי לא  בעלסףנבור
 עיבידתא עכרי דקא אינשי הנהו הזא דשיככא שייווראשתעקל
 מת ראינא והיכיש ' 111 שרי הכי אי יהו  אסר , מתאמיפיף בהכורת*ש ליה אמר י דרב כשמתא אינשי הנך יהוו יהואמר
 ביוש יאיעסוקי מחייבים  עיסא כויי קובריו 4ח  רעיתמציה

 נמיכות תהיתה תורות שמיאי רבי דרש ' הקבה ש%מדותיו
 רבתו ' הסרי  גמילות  תחיתה ' הסרים גמילות וסופה 'הסריס
 וסופרת ,  עורויועישם כתבות יעשתו לאוס אוחזם ייהעש
 רתנן ' אינון כיה כיהמקסיק'( לא'עסוק' אהוינא אינישליכא ואי , יטמטם מצוה ימת ,  ויקרוכיהן %פת סשמ'ן  ראיןתויר נדוי כהז ואפייו , ויקכראותוגגי*ש דכתיב רגדי'גמייזת
 אינומטסא  ולאסו יאביו ~Nbet יא  יאביוהמאסו רכתימנין ' מצוה ףסת אכיטיטנ"ן '  יקרובין והטמין אין ונזיר גדולכהן

 , מצוה 5מת הורשאבימטמא
 לכבוד תזרום תימוד ומכט4ז

 ויהכנסת המת  תורהיהוצאת תיטור מכטי' רתני*קהכת'
 תיסף מכט5 שהיה ביא5עאי יהודה % ע% עליו אמרו 'הנלה
 יוכ% כשאין כ4א ' הכלרה 151הכנסת המת %הוצאתתורה
 *ר צורכי כ% וכמרץ ' מבטען חין בעורבו ףו  יש אכףזואין
 ' ששווי אלפי ושיבא נכף אלפי תיסר דרב משזחה אוניאגר

 ' שיפורי אלפי שיתוש וםינ"הו נברי איתי הריסר יוםואמרי
  ששת רב ' נ"כרא ער מאובוף4ש נכרי רה"ש כגון אטרעוףא

 רבוא כששים נתינתה מה כנתינתה  בשייתה יוהבן רכיואיתמא
 אב5 תני ת41י ידקרי מייי והני י רבוא כשישים נטייתהאף
 דקרי ינכוד נמי מגלעינן וכי , שיעורא %יה %ית ומתניירקרי
 ל4ש כיה דסעסקין איטוט בי תני ולרש קרי לרש אכל 'ומתני

 תלמוד ואפ'15 ן מבטענן כירם מעמקק ו 5יכ*ש וכימכט5'נן
 , הכלה 51הכננת המת מהוצאת מכט%ינ( ממעשהדגדגך

 בהתש 5סםהףית א"% דקא מאןאילו צריךברם
 ד5ינ*ש מלתא מיפגר*ש אזיל %אואי

 ביבש  סשהיאיעסוקי טת  ואיגא ליה רמר"5 אהרינ4שאיניש
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 גינ יעקבדיהימט
 נידה דטעמק אחריט אגמש ליכדת מהשחו מיעםק לאראו

 אטרינן מי כרישא, ביה לאיעסוק' ףיה סיתכעי להירא ,וס'בזה
 לא מעיה קכורתמת ואילו השבת, את רוחה שכן NS'1piמלה
 / דמילה עשה זרחי דקכורה עשה אתי ולא השבת אתדחיא

 תעשה ולא עשה רהויא דקא at'1pi מצוה מת קבורת דיימאאו
 דוחתו מילח אמרת רקא משוס ואי ונזיר גדול דכהןדטומאה
 קנור אתהשכתדכת מצוהדוחה מת קטות איןאתהשנת
 שאין קוברו,וכיוס אתה רוצחו שאתה ביום ההוא כיוםתקכרבו
 רעיהת רהא ילפינן לא משכת ' קוברו אתוה אין רוצחואתה
 ועכברה , למות תקחנז מזבחי מעם דכ% , הענורה אתדוחה
 מעם רכי ומנףן ן מעקודה חמורה ורציחה ' השכת אתדוחה
 רשהוץ ואל) , השכת את דוהת ועכורה ' למות תקחנומזכהי
 ונאמד NaWta כאן נאמר מר דאמר ' השכת את דוחהאינה
 ףדורותיכס משפט לחקת ףכס איה 11;י1 דבתו ~nlawlלהין
 תכערו רכ44%ש מושכותיכם בשנת ונאמר , מושביתיכסבנף
 r)tait מטומאהלא אדרנה דילמא או , מושכותיכם ככלאש

 רתמאויאחות) , %ש ןשנןלאוועשהשאיןשוהבכףהיא
 פסחו את ישחוט הולך שהיה הרי , ולאחותו %י מההבתויה
 ל4ן 'האאמרת 'כזל'שמא מת מתלו לו כניזאמרוויט51את
 דל4ש ואעג רם'לה עשה ורח' דטומ"ה עשה את' ריא 'יטמא
 מ'טם4ש אינו כך יאחותו מיטמא שאין כשם יכו% , חובהיטמא
 מיטם4י דא'1 הוא יאחותו ' ולאחותו %% ' מצוהלמת

 אנל /
 ממעשה עדיף מצוה רמת עשה אימא ' מצוה ימת הואמטמא

r~i'al;הילכתא וכ ' 

 יעקבויחי
 tltSntD~INa1StN1  שאילתאיה

 י יומין שבעהבאכ14תא
 משום יעקב שאני ודילמא , ימים שכעת אכ4 4אכיו ויעשדכת
 רכי דיתיכ מהכא אלא ' יתירה מייתרם ייה עכרו חשוכריווה
 שהיא לאכלזת מנק ' מבינ"דג וביתא נפק ntpitv כןי'צחק דבי אק"ע4פ איעזר כן יעתק ורבי אמי ורכי אמחש כרחיא

 אכייות איתקש , לאכל חגיכם והפכתי שנאמר ,שכערה
 דיום בעצרת ואיטרת , שכעה אכילות אף ' שנעה מהיחג ,לחג
 / להאי זאיתקש להאי wpnt.s ' אין זאיקחחג, ה41שאהד

 לעערה איתקש רחוקכם שמועה , לחג איתקש קרובו;שמועה
 נשיאה יהורה רכי משום ףקיש בן שמעון דגר , הוא אחרדיום
  והפכתי שב ' אהה יום "א  נוהגת שאינה רחוקה לשמזקחמניי(
 ואסור הוא, יומא וחד חג דאיקרי עצרת ואשכחן יאכי'חגיכם
 כפריעתה חייב ואידי ואירי , 5חג דאיתקש מףחכוץכעש,ית
 הראש חייכובפריעת אבי5יס דנ5 מכלל '  תסותותפרומוויא י4י  איתפרעוובגויכמ ראוויכב '  אהרן בבבי  רכת ,וכפרימה
  שמואף  אבריטיאבר גר תחף'פ~ש ואשיב , בנדיםובפרימת

 אנן ראשיכם שנאסר ן סותרת ח"כ פירם 14%1 פרע שיאאבי

 פרע ש4א אחר הא , תמותו ו5א תפרוסו %א ומגדיכםהפרעו
 תקועה יואב שנא1%'שףח ככיבוס ואסור מ'תה' ח"ב פירםולא
 נ4ו ולכשי נא התאבןי ארועץ ויאסר ' חכמה אשה סטםויקח
 מתאבלת atatna)nri כאשה והיית שמן ואיתסוכיבגריס
 סיכה ככיף שסן'ורחיצה תססי ואף שנ כרחיצה מתיואסורע4

 אשתוויבא שכע נח את 1'נהס שנא% ' המטה כתשמישואסור
  DtSW ואסורבשא"וח ' הווה  אסיר  סב%ירסעיקראאלירה'

 בזהרנת
 מחזקאי

 ג דוס  סי' תורה ברברי ואסור  '  ורום הפינק
 כנעילת ואסור עליך, הבוש פארך שנ ' תפיף'ן ןהניחואסור

הסנרי
  הראש כעטיפת' וחייב , כרגליך  תשים ונעליך רכת ,
 יהודה רב ואם  ,  סביייאבימווייב עיסתם, napnI ויארבת
 סשףו 4חס ףאכו5 ראשון יום אסור אכף רבאמר

 ויחם שנאי
 , ואכפין תיופי יהון םחלפין יוסף ורב רבה ן תאכף ףאאנשים
 האמורזת מצות בכל וריב אנל רב אם' זבדא נר אבא רניואם

 ראשון יום מילי והני , פאר שהן מפני , התפיין טן חוץבתורת
 ואטר י מר  כיוס ואחריתה רכת הוכש  יוסראשון  אבירותדשקי
 אחר מת על מדי יותר המת על המתקשה כל רב אם יהודהרב
 דרה נשיבכותיוה דהות ארמ4ת~פ דההיא ה4ש כי , בוכההוא
 מלתא עקה  )עבדא מינהון חד שטכ כנין, שבעה לה והו)הונא
 צבית  ושהקת דעתיך מיתנת לא אי הונא רב לה שלח ,יתירא
 רשכיכו ער כן עברה 5יה nvaw 5א י 5אחרינ4ש זוורתא5יה
 א% %ר ז היא וביתא  ולפסיך  ווורתא צבית לה שלח 'כויהו
 ואףתטדו , מדאי תכנויותר א5 ' 1% ואלתנזדו ימתהבכו
 להספר ושכעוץ יבכי 'מיס שישוה כיצר הא , טכשיעוריותר
 אתם אין הקכרץ אמו  סיבוואייך ,  ויחספורת לגיהוקטלשיס
 אכר יהודה דב א% להויך' בכה בכו , ממגי  כתר עליומרחמים

 אכייאן לבי אזל הוה 5א לוי בן %יהושע ' בני ב5א יהו5ךרב
 הונא וב י  להולך  בכוכבה  רכת , כני כלא ותזיל למאןאיא
 רב דאמר ' ,ntapeS' הונא /רב כה ושנה עטרה שעכר זהאמר
 לו הותרות 14, ושנהגההותרה עכירה ארס שעבר כיוןהונא

 שיחרז  אבי ולי %ר ' יוכהיתר בעשית אימא אקאסיק'רטת
ata1נין לו  טונחח חרב  עצמובחיון את יראדץ הראשונים 
  בקרן  כנגרו %ו מונחת  כאייו שבעוץ וער משישה ינתיפיו
 י בשוק כנכרו עוכרת כא.4) ואילך מיכן 'וזית

 שטוי
 רחוקכם

 שמועח מיקריא מאומת יוסאהרי  אקא  סראעהגוהגחדאט
 ,' יום ושישים שבעוט נוהנת פרוכה שמועה כרתניא ,רחוקה

 ה'4ש זו ואי קרזכוה זו אי אחר, יום א4%ש לי אינהרהוקה
 דנו* שלטיס, לאחר  רחוקה ' מישים  קרובהבתוךדחוקה,
 שסועוץ ואחר קרובה שמועה אחי אומרי וחכמים 'לעקיבא
 %ר חנה כר בר רכה  אמר '  ,ום ושישים שכערץ נוהנתרחוקה
 הלכדת מחמ'רין מיקףןרבים  יתיר מזצא שאתה מקום כ%יוחנז
 41ך?  אתיא הזזאדה חנינא רני '  אביוואבו ולגמועתואפיין גאכי הסיקי כרכרי הלכה שמואל דאמר , עקיבא כרביהיכה טחמירין וחכמים סיקל עקיבות שרכי שאעג מזו חזך 'כרבים
 שטועו-1 %ף המרא דרב יקמיח אהובן הוזאי  אבההבביטבועת
 ליה אתיא אט' כר נתן רכ ' אחר יום איא נוהגת אינהרהוקה
 הרו ייה אמר ררבא  יתמיה אתוש  הוואי מכי כאישיהשמזעירא
 אחורץ כר רכ , אחד יום א5א נוהגת אינה רחוקה שמועהאמרו

 ליח אמ' ףהתם סליק כי חייא דרבי אחתיה בר דהלא הייאררני
 המרחןי יבית כלים אתריי והולד :Itt~p1Q 5י ח4וז לשמשיה %ג " 'אלאכאק''ס אלאימאקיימת ,אכאק"ס'א%אימאיימת

 יחיקח שמועה 61מ הסנגל, בנעילת אסור אכף 6מ , חית5מ
  רקרוכה  וסביי י  היוסככויו  מקצת ושם י אהד יוס אלאאינה
 ן פרוע 'ה'ה וראשו הכא כ% סנז'ר' פגע פרע  ליף  טישיבתוך

 ש64'ם להין טה י ראשו שער פרע גדף 'היה קדוש התםוכת
 נזירות סתם מתנה רנ דאמר מנון והתם שלשו' נמ' כאןאף

 כ4 ע4 ' הזו לשהין בגמטד'א 'עדה. שעמא מא' ' 'וםשלשים

 אכע עף שלשו' ףאחר ומאחה np~w לאחר שו%4 כ41ןהמתי

 והאשרש ' יעולם ואיממאחוה שישים יאחר שו4 אמו)עי
 לנות נכנס כזלם רשנת'ס גל ע5 ננודהן מפנ' %אלהטשולקתו

השסחה
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 בנ יעקבזיתי אנ
 שבים 5אהר אכיועעיאמ1 ע4 יום, שלשים יאהוהשתהה
 יוכ,ע5 שישים ףאחר מסתפר כויס המתים כ4 על חדש,עשר

 המתים בל על חביריו, בו סיגערו עד פרע מגדף אמואביוועף
 * לכו את שינלה קורעיו אמו ועל אנוו ע5 טפח' קורענולם

 ' העיגון איא קורע אינו חיוק'ן אפועשרה כויי המת" כלעי

 ן אינהםעככת ואפקריסותו כולן' את קורע אכו ועל אביועי

 האשדה אומר אלעזר כ( רכישמעון ' אשרק ואהדאחדאיש
 את וקורעת וחוזרה , לאחוריה ומחזירתו התחתון חתקירעת
rltI)v", רצה , שיו שפה קמי מכדיף רעה כוין המתים כ4 עף 
 כ4 אומר יהודה רכי , מכרך אמו אבוווערם עף , מבריףאינו

 של קריעים אל"מ אינו שלו שפה קמי מכריך שאינוקריעות
 ' ~otaw ויקרעס בבגדיו אחזק רכתיב טעמא מאי ,תיפיות
 שקורעין מלמד , afJw של יורע איני ויקרעס שנאמרטמשמע
 ובכליי מכפנים קורע כויס המת; כל ע4 יעולם, ישביונראין
 עלאכף

 חכיווע"
 הכמשמת תנ'4ק ' יב'ד מכחוש קורע אמו

 כקרג'ו' הכל אימא ,,וא דעת 'pSa' קרוביו הכ5 קרוביו,הכל

 ן ברחבה עליו מברין עיע,הכף חויצין הכף עייו, קורעיןהכי

 " 5מיקרע מ'חייב חיובי הוא כשר אדם אי הורש חכם ףאוזאי
 , קשנים כשהם כתים אדם של ובנותיו כניו כה מפנ'ותניא

 ערכונ~ו ויתחבל יבכיר , כשר אדם ע% שיתאבר(ויבכהכדי
 שכ5 , כשר אדם ע4 ונתאבל נכה שיא על אלא , 'nutaשקיל
 כשטף ' עוונותיו כ4 יו מוהלים כשר ארס עף ומתאבףהכוכה
 כשעת עייה דקאים ואי הוא כשר ארס רפאו ואי שעשהננוד
 אומר אלעזר בן ישמעון דתניא , שוייב חיוכי נשמהיצ'את
 זדת למה ' לקרוע חייב נשמוט יציאת בשעת המת עףהעומד
 ותניא , לקרוע שח"ג שנשרף תורה יספרדומה

 leP~i מקרעיי
 ז קרע אינו הימום כטעת שאינו קרע וכי ' ענומתנפשמפני

 אב'וועי עי מתאהי'הקורע שאינס קרעיםזאבו
 רב) ועל אמו

 ועיסקרש יהורה ערי ועי  טנשרף תורה ספר ועף השםברכת ועי הרעות וע%שםועות ןר  אב ועל נשיא ועי תורהשימדו
 ואמו ירושלם'ואביו ע5 ומוסיף מקרש ע% וקורע ,  ירושיםועי
  ראהוהו~ש רנתיבואלישע מאיישע  מבין  סייסרותורהורבו
 ן ואמו אביו זה אבי אבי ' ופרשיו ישראל רכב אצי אבי ,מצעק

  משמעוה מאי י  הבמה שקימרו רבו  וה יסראיופרשיו'רכב
 ברתיבין ףישראןציותך  יהון דטג רבו רכי יוסף רבכדמתדגס
 ויקרעם בנגרס דוד ויחזק דכת  תנין מתאחים  ולא '"רש'ן
 ז לעולם ישני שקורעוועומד'ס מימך כדמתרגמינן 'לשנ'ם

 מת כי דיריה לגביה עוד ראהו ולא דכת כיון , הוא חי אליהואר
 דוד ויחזק דכת ' מנין הרשת זשםועות פד נשי~וואכ ,רמי

 ע5 הערב עדייצומו ויבכי זיטפדו אתו אשר האנשים כף וגם "שנים ויקרעםהכגדיו
 בית וע5 י: עם ועף כנו יהונתן ועי שאזי

 עף אבנד' זה ,והונתן זהנשיא ,שאול נפלובחרב ביישראל
 דאיכא עד ואומר ' הרעות 'niplaw; א5ו ישראף בית ועף ייעם
 ויבא דכת ' מגלן השם כרכת , העניק הפסיק עף ע4 ,כויהי
 כן הסופרויואש ושכנטי הכית על ח4גדהואשר כןאייקים
 רב דגרי את לו ףגידו בגריס' קרועי חיקיהו א% המזכיראסף
 כסטוק ש5ההי ,רוע חייב השומע מפי נמ' דשמע ומן ,שקה
 ספי השס הזכרת והטובע , בגדיו את ויקרע חוקיהוהמיך
 מסומך שקה רב תאמר ואם ~pilp' הייכ אינו הזה בזמןהגוי
 מייק והנו המיוחד' עישם אלא הייגיקרוע ואינו 'ויה

lola: 
 בזמן אכל ' גוים ביני 'שראל שכיח' דכא קיים המקדששבית

 יהודים הרואוהערי יהודה חמררג ' לקווע חייבהזהאינו
  רכחוהבאו , מנקן , וקורע סרבי היו קרשך ערי אוסרבחרבנן

 זקן מגולחי אים  שמוכיםאנשיםמטבםומטיירההמשתמרון
 יי', כית להניא כירם ולבונה ומנחה ומתגנדרים כנריםוקיוש
 שוממוץ ירושים הייתה מדבר ציון אומר בחורבנכםירושים
 ותפארתינו קדשינו כית אומר כחורבנה המקדש בית 'וקורע

 מחמריבוהירש אשוכנע  ישריפת הירץ אבותינואשרהילוך
 ורסינהי , ירושים עי ומוסץ( עימקיש קורע ' וקורעיתרבה
 y11pl 4עץפיסקורעי שהגיע ואחרהרוארהכיון הטומעאחר

 כאן קשיא יא עצמה' כפני ועףירושףם ' עצמו בפני מקרסעי
 ן ברישא רפגעבירושרסרפגעבמקרשבריסאחאן

 תוך וחכתי כרגל קרוכוה שמועה 14  באת צרוךברם
 כבמנקט דכעי רגל נפיק כי אינק,שלשוס

 בתר שישים לאחר הוה והשתא מעיקרא סיוצ5שיםאבי5וח
 אז5ינן השתא בתר אודילמא שכעה' אזיינ(ונק,טדמעיקרא

 כשכת שמוערץ לו אתייא אינטי ' אחד ,וםול~ונקוטאל~ש
 שכת 1ל0וצאי ייכא, בסבת  ואבייוה הוא, שלש,ס יוםושנת
 או יתיכ npQo~ ן שישים נפק~שלהו %מינהגאבייותדבשנן
 הירא שלשים תוך דשמע דבע'רנא כדן אמרינן מ' אחרד'לסא
 עיהיכ~ש דהוה שבעהית'במ'ד' ש%ש'0 נפיק דהשתאא;ג
 14דכאת

"p7UV' 
 ליה ושממו שכעה מקצת שישי,ועזיב נתיך

 הוא התם  אוראןמא ' שכעה אחר שנעהשישידמש4ס
 רבעסית ואיג קיובה שמועה הית מישי כתוך עייהאבייות דחייי

 רבעירנא כיון הכדש אבי ' ויינן א שמוערז עירן בתררחוקות
 שסיע ד"א כמאץ הוה אביקו  עייה אבייוה חלא וקא יארסמע

 דאמר ' %ש 'איאלאחרס5שוואינהנוהנתאןאיוםאהר
 m~1aS1 ' הרגי בתוך  קרובה סמועה 5ו באת אבין בר יוסירבי

 הרג% יאחר איא שמע שף" במי בעשרץ רחוקההרגיבעטת
 קמירז קיסרין זום אבא רבי  ותני ' אהר יום איא  נוהגתראינה
 נעשת שבת ולמוצאי , כסבת קרובה וגמועה גומע  יחובורהבי
 , אחר יוםאיא נוהגת ואינה שבח למוצאי חיא טמע שלא נעשהכסי 'רחוקה

 מ'5ה~ש כיה ראיתוע מאןאילי צריך ברםשלנמי
 rv~pi 5יה ושנרפוש מזייה עיירה ואיקור אחריתי מילתאביה איתרע יומי שכעה רמלייןמקמי

 כחרא ץמין מניהבהנךת5תין וחווריה מוייה 5מישק4 שרימי
 והבכיר זו-ה אחר תכפוהו'אבליוזה דתניא ' תש ן לאאי
 הסבא רב אמר , במים כסותו ומככם בהער מיקי pw~1עליו
 גחו5)כן ו5א בנתר אבריא במיס , גמספריט אבףףאנתקר

 ןהילכת~ש

  בהקריס בפרשת האפור כלורשה

 יעקבויחי
*  (ן'ו~ימגמ שאילתאיי

 מ"צ ואיל ,כהשנותא
 ףמיהדר 5יה בש 5א נמדי האי 5'ך מזכננא יחכחה 4ההאמר
 ההגש בעלמא ריבורא , הרר אצי  ימיהרר ראיבעי  ואיג יביה

 אישש , בריבודיה אמיהרר ולה panla' יתש הכי אפיקיריי
 עיני הייוקרייא מר אית  חן4ה י בהימנותא ימיקם ושהמיבעי
 ש% ממחיצתו ויושב שזוכה מימד , עמדי ישנת ארץבבאשני
ג0ר אפיני א5א מירי האי קיהננא 5יה דאסר טיפשי" )5א ,ושקנה
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 רי ד3החי גנ
 שהנץ 5א פטם מן אפיק ד5א אוג 5יה הבוט ב5יביהגמר
 אמת ורובר צדק ופועל תמים הויך דכת'כ י ביה ףמיהררליה
 אתיש סיכוני חמרא ההוא 4ה הוה ספרא דרב הא כי ןכיבבו
 בזוזי ניתקי 4 זכרת מ' 54 ' 5ש קרי קא הוה ובע"ה נבראההוא
 511 , אטפי4ה 4הכהכי, ניחא לא יסבר ףיה %אאהדרפלן
 ntS'DNi דאסיק בתר י 5יה אהדו 5א פקן כזנוי טה5י 4יהבת

 טופנא לךהא להוני בזיכי לטרי קדמאה בזם( אטרת כדמן
 ן אטנר, מחסר מיתקרי ביה והדר ח5 ואי , מינן שקיינא5א

 אמרו אבל , כאיסורא כיהקאי והרר משך 51א זוזי 4ה יהיכואי
 סדם waaatl' הפלגת דור ומאנשו המבע דור מאנשי שפרעמי

 עומד שאינו ממי יפרע הוא בים שנטבעו המצחים ום(ועטרה
 , העליונה כירוירוע5 שהכסף אובוכף שמעק רבי ,בדבורו

 אב5 , מער ביד ופירות שכסף בזמן אימתי שמעון %רותנינה
 מפני בו יחזור יכו% אינו כיד15קח ופירות מוכר נידכסף

 ן בידו כספו רמי אלא , הוא מוכר ניד כירו כספו , בירושכספו

 ש5 שה'תרזעליהם כגון עסקינ( בטחי הכא יבא א%פשיטא
 גזירה משינה רבנן חקינו מאי רטעס ' למזכר מושכרתלוקח
 מנרו דלוקה כרשותא הכא כעליה חטיך נשרפו 4שיאמר
 הה41ש ' להו fya1~, טרח איהו כאגס דקקה נפלה א' 'פירות
 פרוק רני ףמינסכיה כעין דקא שמע אחמרא זוזא ריהבגברכם
 .מיום אחא חמרא בעינא ריא זוד' %י הכו 5הו אמרר1פייא
 תקיאו כך כמוכרים מעהכה שחקינו כדרך 5'ה א% הסדא'ררב

 שיש נכסים דתכן קנ' 5א דרבור*י ומנוין ' בלקוחותמעהכה
 א%חזשה ' מנה בכסף ' כמש'כה שא מקמן און אחריות5הס
 ' עדים והעד וחתום בספד וכתוב יקנו ככסף שדות קרשיא%

 כהן מי N~etwi 5יה דכתינ עד קני 5א כמפא ד'הכ ושעגואימא
 אלוש ' כת יקנו בכסף שדות ' יקנו ובספר ובשטר בכסףשדות
 ' מהפא אלא '  הוא בעינו רא"ה ושטרא ' 4ה  יקנו הואנכסף
 ואת והחוקים הטמצורץ  החתום ואת המקבה ספר אתואקח

 ' תפשהם אשר נעויכם ושכתם רכת מנל( בחזקות 'הגיוי
 הארז את חרשתם תנא הישמעאל דגי ' בישיבה תפשתםכמה

 אין אהבים; 5ה ושאי( י נישיברה ירשתם כטהר , בהדשדשם

 או לעמיהך  רנתיוכיהםכרוםםכר  תנין במשיבה  א5אטקמן
 ן ננסי וכומהו יכתבתן הררהוא וכי י יחר עמר אכי רמיתהוא קני וזכי רבווקנ ככתוגו~מסורי  מרע שכיב רברי מרעבשכיב אבי בבריא מיקי והגי , 4ר מיר הנקנה גבר י עמיתך סירקנו

 נכסיו כף שכתב טרע שכיב הדר,רתנן מצי שהוא כ5 ש"ראב%
 יחר כתבינון  וראי קוימת' מתנתו שהוא כ5 קוקע5אחרווש"ר
  דאימיח הא ,בי קני  לא קני,קמא בברא יאחרינאוהררכתגינס

 לאורחא חבא בר ףרםי 5נככיה כתכתנהו בצפרא המא נררומי
כתנתנהי

 דרכ קמיה המא כר ראמי אזיל חמא, בר עוקכא לרב
 חם4ש כר עוקכא רב אזף י כהדיה לנכסיה אוקמינהוששת
 בנכסיכן, אוקמיה כחטן דרגקמיח

 דרס מקמיח ששת רב אזי
 , כה הדרא הכיאם'%יהדהא עכרמר טעם ליהטאי אם ינחם(
 וחזר שמד שאיה כ5 שמואף אמר הכי אף ' מתה"ש והא%ף

 י במתנתוהוגר
 %כ%1הו  רכתבינהו מדע שניבאיה קרירנרמ

 יאחרינח טנהון כתב והדר יחדננודה
 כו5הו מן שם 5אחרינא סנהון וכתב מדהרר אמריבן סי ימאי
 ן קמא ףהו קני והנך ראקנייה מאי קאני ונתרא י הדריא הדל רלא ומאי ן הדר דהדל מאי די5מא או , ביה הדרנכסים

 חזררץ ההא במקצת חזרה ושם , כשמת %או מאי י  קנהיא  ראשון  ףשניסביקנה ומקצתן לראשון כולן רתניא ןתש
 ן תקעה סיפא מדקתני מסתברא נמי הכי בשעכד 45ש ןבנויה
 אמרת אי , קנה 45ש שני קנדה ראשו( , לשני וכולןלראשון
 קנרע לא שט דשייר קנרץ ראשון הכי משוס כשעמדבשלם
 יימר  אןרב י יקנו תרויהו נשטח  אמרת עהיר/א5אאומלא
 במקצת חורה בשימא אמרח  ואי בשעמד נמי ולהוי אשילוב
 קנהראשי מ'התשנ' רישא הכי משום חזרהבט5הד1'א

 %א
 הו'4ש יא כמקעת חזרה אמרת אי אל4פ ' כיה הדר רהאקנה

 חזרה )וה5כת4ש ' tJptSI~ 45ש נסי שנ' ככו5ומהזרה
 טשכחת5ה רישא הח*שחורהבכויהבמקצת
 5א סיפא ' כשעמד וכין בשמתבין

 ' בשעסד א5א להמשכחת

 כדברו לאל תהלה , ברא כראשית ספרנשלם
 ספראשחק
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