
ruacu ן twa.ku ((ז% ~actu; , טש actuI !UIWUI! עז,א( :LtWJ! טא aau awu LUaN %;2זיטיא4 , וסא ע cd~u וסא ש% ;אס )2 CUk , הוטס(יט a~autukLatuckcl LLCCIdcQCI 
![ףים , iQd(au~ idck~rlI )ווע U I ~ C U N I  aiuckcl LNtk((U a~su 
)% iNaL~ LC(UIbU: ם* ,uacl ז) C U C N ' t , וסא( ל ס(  l Q S -  סן 
Kcd1 ~tsW %וס ;~NtUIC(VI ן סא ,;סל יאהס 

 Lkdh 4ע**%( ע,%
1(ז%  ~d(kc , ((סטי%( ו(ט*נא הלט( א% .auvt~ 1 ווסל( בוי%
%14 tuwl ועי(1ו עי% (זם הלטי0 , וסא ט;ף ימא kCU %וסא (ע 
, u a . a t u .  LN(aue,L !(ridw L U U I " ,  , um 
ן d,ktCW ז% ,אטיא( וס% 2ס" ,~atakI עס) 

~aL 
ן בה[ז u a c u , acu a עגא טאטשו  a k C ~  

ט(8ה%  'LUCN %%ס וסא ~ddtCK( kC %( עסאלס ונשיאנ ב[%
ן a c u .  cdQC au~ua c~ual 03 ן c t n c u ~  a u ~ u a I  cun(l ק בז r k V t ~ ~ הס טגעוט% ra.~ul "געוע1%י0ן %ס  C l d l k ( U I  i~dlkl )סו) 

טס%ע L אטא 2זסן וא (עסא וא י1היא יוסא( ען וא 2שן( C t i  
,  טזפם QkUXUI~' %ס ישמ , (א אס%,ן ע%,ס% עי1עף , פט
ua.2 C י1הףא 2ס ע*ן,ה איסעם( ע;% k C ~ :  U ~ C L J I  אחס(ט וס(ף 
סא , :CkiCl~ אוע (5 !יל%עס( , יא אסייו טסיע Q C G J I  וסאו 

dtL,u  ןעס ,Ckt(: ,u~cu ווהיא 2ם
c~cu sLiL ,aLQ w יניינ ט(יטיר(ענ(%פ . c a ~ '  / !atscuw- )איע ט180זי%%עס 1ס 
!LQCCU asul CUk ועס% , יסא U L U , I  a.da.I~ עיס "סא 

m c u w I  
ב[י%ה QCC~ Q! א(ע ב[(ף 1שייעסן a U C ( k 1 (  uaa~u ויום;א 

N(UmtLt  mcu~a (%יס(זע (סמיס ב[0% ףזא C~k ייעסיאן
Iau~svt  אש(ז , %סא (ם,נסס הל%

~acaa(,uI 
/ tca~ct" 4ליעו C י(עס סוס t a Q I N !  ום 2זע(( ן יסזיא ia~vadI אטסןיע ייןזם 

!csckd ;ttuclI )סון ;סן , :wa(su~ a ~ e d k u :  , אעו ;wmu אף 

~,cw UaaL LNUktNULJNUCk.U~ )סאן ,אשא%(ס("סט 2אס 
2אם  1(סי יוסא( (אס (ע((זים א(יא וע((שס ענא ,

,ua~ , .ס)% 
Iwauat~ C וסנט ' יסן( 2זע(י k i U ~ I  ט(ספס 0ון 0א IWUQ טא 

אזש  um , סטאן ט(זס ע"(סן *(ז% איטנ ע%וסש , (אוו וס
ן r a t ,  אסיין aal %אופ,( 2ל(ס ~Ia'dkl א% אזנ "0ז איו אזנ 
(א , a u s .  k~h' 4 *(ז L U t U ~ dL~Q k~KN wdr S "ס  W :  cm~a 
wc~ , ictcu~( עייס -kctt' ס *וסז*%) א%ו %יטסו"%(עס *סו "ע 

זהא  סום "נוwau 2 (עס %עס(ם% ;ט waLtt1 %א(נ;
ן  ואפ% םל(ס,צ[ אף8 (טי הויא ם(ס % םגם(
2י*זס , C ~ l Q ,  a,UN %עשסם a c . a t s I  ונם יטןוה , מא י% א%א 
Itats Iuaa(nI 

~ c ( l Q I  

wd C! ' עו(י0 אף , א(זט( ( k Q :  ' c t a r u .  אףמ 
ב[%ס  סויז( uaac~I %(ס( , םו,ס 1יא %סא ע9%ס א% , (%,יא(
LCU~C , 

 ט(סוא סף(הע , ;ס( auSalI; הלססיס %סא איף%ם א%
ק(וסס t a k U k I t (4והם %אופ(  h ' Q t k I  

 0י%(סי
 0שש ח(אנ טזעז

:~dhsQ, ,CQ~siXICt"I )4והס 4ופי "סא, a k U k !  c~cQ 0יףוהף 
thh'~t( !dlCQ, L U C S I k יסו יעיס( חיועא ,  U ~ t k I  ייןון אסן ;ס( 
ameuu Lh'~CW umt %)*"טיס א% ע(4עס עיף ע w u a u ~  w u t ~ I  

aau~  , %אופם
~ h ' Q k k ,  

 C,U 4(סע %(ס( , ז4אן י(טסן ףוה א(ע
~dktl  caI~ %יסש %עס(ס% וס יאופי )LCU ייסע %יס; ,

 סןז ,
4יטס%,עו :~a,akWI 4ח *4;ט(יט יוס"ן %ה סון , aecu ש"ז 
עמיפ :CC~Lkdw ;LV(tI a u t ~ " ( I  Uk~Qk ע"ועא %ה raUk~ c a u ( w I  
,r~dea  סןז יויסיאס סו, אוא NVCU Ck ןין,ט,א אןעעב%1
!u~cu  taatw4 וסא aad(~I 'CLa, u~cul; 01 ו1היא , אס"מן 1ף

~dcwt JU~CQCUCNI סא h4UWLC: , CkiU )ס uac~ %בוג ויסע. 
בא  ס"ס(א

~ c u ;  
LQC~Ut aart ויהטף a k t l I  acm"taaa 

WUls cmu~w rkncur.(k )בופ(סשע%וה / %האם%עזעס%ה 
א"נ  ייסס סן Ck~U (זיס

~usG 
,mxal 4עס c m u t w I  ויחע 

cuhdtcatcud4 a סן Wkmafitl , CktU 1ם א%י1ה%א a c k :  

("ג a ס( rCktUt~CQI 1יאןםיא a c ( ~  ס(וס(א ,l)Xk 6יפטף 
'mca a n h C U I  טא uacu ' 1יא( UCkSL; הל(ענס ייעס עעון טא 
ktUU  ט"יס 0ן Ck(U , איזטו %(ס* ,C~k (ט5וה , (ט%וה ;אוו

4שפא%  "% ("ג
,auts caa~l 'kC(Skl )"אס / 

~ ייוה ז% t k h ' k ,  
שס lCS סי%וה urk(a ס)ר acwakc~ 

 ,סיגפי
 acucct טם

טיוה  kN~dtkI tucl , un(ut ((cda 1ם :Idlau סוא ע0ואם אש
(י(עפזש(ט%סס hUtCkkl' mc h'~dra יפן,ס( אי(%א(סס 

~cd(kt
l C I U N I k א% ~crcw ט(%ה  O C l ~  c a u I  ICkUN LCV.mha 

2אס  1ס da היט(4יעס ' (%ייא(
~thCU ~hd 

LU,CI cancu 
kUUhN Q אמ (ס יסוטם 4לס(( d i S U I  טסנו%(שאש ו(ס*אן 
היט(.עס t d k k ~ w I  וסמ / 

קם"'"'עסיס%  %1 אט4גנ

aaku ז(  שע



 שני 5א ט' 4% , השבת את רוחה ואינה שבות ףנוי אמירהאף
 ן מעשרה כיה רעית מעשרץ5שבות דאיתביה שכות בע5ך

 אסור ריגור , דבר ודבר דכתיכ , הותש בעלמא ציבוראהכשש
 י מותרהרהור

 שמותואלה)
 גנייהיי' שאותשלח

 עמך, אחיך וחישנאם
 סקילה ראסור שבת דאפייו נשמה ,t~ltps שמייא קמ'ועדיף
 אפו "א ' ודאי מיבעייא וקא , נשמה I'D1'phiטחילין

 ספ"
 ומכו

 אום רופא וחד , שכתא עליה לאחולי צריך אוש רופא חד ,דמי
 שלושמרתם ' השבת את רוחה niwaai ספק כדתנן ן צריךאינו
 וחי / בהם והי הארם אותם יעשה אשר משפטי ואת חקותיאת
 דה41ש אעג צריך אומר דרופא והיכבש ' בהם שיסות ולאנהם

 44ופא בנפשיות ייה קים הוא %מיסר דאיכא צריכנאאופלא
 צריכנא אל הוא ווריי י 4יה דנקיט הוא תונכא דיימלרשמעיק

 משגיחינןיח1 %א צריך דאטרין%א רופאיןאעגדאיכאכמה
 וודייחררופ4ן נפשו, מרת ראמריביורע כררכאשיכדמר

 כעקום אחד ש5 דלין אין ' צריך אינו אומר; ושניסאו1צריך
 י ארבערץ במקום nw~wi וכן , שישה במקום atJWi וכן ,שנים
 ורופאין וחמין מדורה צריכנא %1א אני כריאה אמרה דהיאא"נ לשבת 'atnS ח% שיה שלישי ואפו כשכת שיירה אשהואי15
 ימים שישרץ כ5 יולדת רבנן אמרו , צריכנא 4%ש אומריןנמי

 מדורוץ יה ועכרינן היא כריותא יא כריותא הודאהראשומס
 / כחוף 5ה כדעכרינן צורכה וכ% בישוףא %ה ומכשליןוחמין

 ימים שלשה י שלשים שבעה ש5שיץ היה נהררעאיהאמרי
 מחיתין צריכנא י4פ אמרה וכין צריכנא אמרה ביןהראשונים
 מחולין צריכנא אמרה אי שבעות ועד משישה ' שכתעליה
 ' שכת ליה מחלן אין צריכנא 5א אמרה ואי ' שכתעלה

 צריכנא 4א אמרה ישן צויכנא אכרה נין שישים ועדמשבעה
 ברירו ע51א דאם'רכ י נוי ירי עף אקא שכת עלה מח%%'ןאין
 ואמר , בשכת נוי ידי ע4 נעשין חויות עורכי כ5 עילאידרכ
 וצורכי , ועושרה %נוי אומ סכנתה בו שאין  כקיבר  המבובארב

 ויקא 5יע%1 ריא טיכורא 5יה קטרים , כשכת עושין נמיהוולד
 אומר רשכג ' הוולד שיחם כד' ש"5'וה 4ה וטומנן51'סתנן
 כספף מיכ'ס צמר'כנות ש% כספוגין אותה טומנותקשירות
 ן במוכין או כתכן אותה טומנות עניות ' שמןשף

 4%פ מידי בתרי בשכת 5חתידטבורמהי עריךנרם
 ואת* 4אינתוחי חיישינן דודאי יןלכליא

 אפשר אמרינן מי 7511 נחד %ן מ'כוך'א קא כי , ושרי סכנהתידי
 דכאו זימנץ וייטוש או סכנוה לירי אתי ויא כירד4איזדהווי
 דתנו ורכנז יוסי רבו בה פייגי , ושרי סכנה יירי ואתיחדעתיה
 כסאן ה4כת~פ 5אינתוהו חיישי לרש ורבנן , 5אינתוח,תייש יוסי ורבו חותנין אף אומר יוסי 'רכי כשכת הימכור אתקושרין
 רכים אחרי דכתיב כרכים, היכה ורכים יחיד דהא כרבנןהיכה
 בח~פ טעמיה רמיסתכר יוסי כרבי היכוה רי5מא או ןלהטות
 5הק14ה5כרץ נפשות וספק נפשות ספק והוה רמינהחשיסנין

 אםררגהכראבו1'ץאמר דאמררננחמן ' תשנרבייוסי,
 כ5 אכווק רברץבר אמר רבנחמן ואטר יוסי' כרכו היכהרג

 5101רותיך שנא0 בשכת  עושין%תיה תוכחות נפרשההאסור

 הזולי שמי%דין מיכן אותך הז5רתביום
 ן שרך כרת %א כשנת,

 ן נשבת הולד שמלפפין נמכן ' חותלת לא והוחתף 'בשבת

 שמותואלה
 :ד'ו'"'מן;~ם) שא,לתאיט
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 קצרתא בן יוסי ר טשוס יוחנן תתע4ם,זאר 5א ומכשרךוכסיתו
 משפחות שתי  שריחקה קיימאגרוףה

 עמון נינהו ומאן מישר"
 ורכו ' ובמים כיהב אתכם קדטו לא אשר דבר ע% רכתיומואכ
 מעמון הקרובים את שמרחקת הגימא גדולה אסר דייהיוחנן
 כשכר יוחנן רכי דאמר מיתרו הגהוקים את ומקובתומואב
 של , הגזית כיישנת יישב כניו מבני זכו 5חם ויאכף %וקראן

 / סוכת,ם שכעתים תרעתים יעבץ יושבי סופריםומשפחות

 שהיו הרעתים ' רכב בית אני מחמת הכאים הקיניםהמות
 שנאמר כסוכות יושכיס שהיו סוכתים ' כתרועותמתריעין
 ז אבינו יונדב צונו אשר ככי ונעש ונשמע כאהליםונשב

ntnpnollp~ww רככ בן יונדכ לנני ומניין כסינו תרועה קול 
 מחמת הכא,ם הקינים המה שנאסר , יתרו של בניו מכנישהיו
 IWP1 היו ;IO'StD שלשה לשילה מגרב יוחנן רבי דאמר 'ממיכה הרשעי מן עין משה,ומע5כת חותן קיני וכני רכמוכת ביתאבי

 מלאכי ביקשו ' מיכול ש% פיסיו בעשן מתערב היהמערכות
 מצויח שפיתו הניחוהו הוא כרו הקרוש להן אט לרוהפו'השות
 ן מיכה ש5 פסיו זה רני אמר ' צרה בים ועכר ' רתכיםלעוכרי

 י1 ויאמר שנאבר דעירו מהכריה הבעי ינכיאי שכינהומשרה
  'הורה ינ' דאל ' ודון עולה ושגגתה 'ו' הש'כו אשר הנביאא4 יי דבר ויהי ' וגו יי ברבר איי דבר ומלאך כמוך נכיחת אניגס
 נח,וה %א ככרות שת' ירוד 'הונתן הדוהו א'5ם5א רבאנל

 דואג נטרד 441פ הכהנים עיר נוב נהרג ול~פ דור כיתמלכחך
 יישא שכא יחוס רבנן ואמור ויהונתן, שאוף נהרג 57אהאדומי
 אשה 14 משיאין כך ואחר קומטה ומציעין מת 14 שוכרקאשה
 ין אעשה שנאיו  lnwwi~ זה 1%' ' %ו יחסר אשר מחסורו דישנאם
 מלתא 4יה גרסא  ציבורא ורח.ק צריך  ריא מאן %ל בנגרהעור
 ~דתנן צבויות ומיעניומיצטריך 5יוה יאית וכעמאן 'ואזיל
 זוויות ער הזקנה מן מת אינו ונוטל ליט51 צריך שאינו מיכ%
 את והמקפה כריסו את והמצבה שנו את המסמא ותר ן כןלידי
 כי רבנן ואטור כן, לידי שיבוא ער הע41ם מן נפטר אינושוקו
 גדקינן רמאי ואיכא הואיף ;Inp1Y ףיה לסיחן עמ~ש לקמןאתי

 / ליה יהבינן והרר כרישכםליה

 אחרניית~ש ףמי%י רבעו ה'כ~פ מיייהני צרוך8121נ(
 דמעיינינן , 5איתקונו או 5רירת~שכנון

 משהינן מי וכסחיה לבושתו אינמי ףיתזוני דבקן היכפשביה
 ן בדיקות צדיך נמי %הנך אפילו רמאי דאיכא כיון יא איליה

 מזוני רמכזי מיתחז' הא כסות בדיקה צויכי 5א הני ר'%ס4שאו
 ' תש 5בריקח' 5'ה ~rP'"w ויצו ח"נפש משוסנמ'

 איבעית ' לכסות בורזכן ואק למזונות בורקין הונפו רכדאמר
 הא סברא אימא איבזרת י קוא איארש איבות סבראאיטוט
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שטוח טנ
 ן כפץ 4%ש אי כפין אי ידעי ל4ו מזום ערום וקצפימיתה"

 התפ לאלתר כמהו )נסיתו ערום תרארץ כי קרא אובאאיבעית
 יהודהאומר רכי י ל) ברוקותן ' לחטך %רעב פרש הלאכתיב
 סכרכם אימא איכעית ' %מזונות בודקים ואי[ לכסותבורקין
 ' נפש חיי הכיש סברא אימנת איבעית , קרא אימרהאיבעית
 מרש י להמך לרעב פרוש הף4ש דכתיב קרא אימבטאיבעית
 ן לך לכשיראוה , וכסיתו ערום תראה כי כתיב הכא ,לאיתר

 פרנסינו ' אותו כודקין כסוני אמר אס יהווה ררבי כותיהתניא
 ' , 'אותו כורקיןאי,

. 

 שמוחואלה
1

 חיי ייו" ש"י" ומאפיתךמ
 וכותי יכף יירייניהאישש

 לכף השביס מן אוחו ראין וכות יכף תבירו את הרןרתני*ש
 אצכן מושכר שהיה יוסף בן עקיכ4י כרכי ומעשה ,זכזת

 רני
 ייפטר כשבוש שנים שיש עמו ועשרו  הורקנוס כןאליעזר
 ואפרנס ואלך מעותיי לי תן לו אמר הכפורים יום בערבממנו

 ר)ארץ )היה  %ך שאתן  מעות %י רואין כגייאמר ואת-אתאשת'
 )היה לך שאת[ בהמה יי בהמהאםיןואין יי תן , כירומעות
 אמרלואין כשכרי, תבואה תןלי נאו, בתוך בהמהרואה

 לו אמר ן כיחל בתלך תבואה ומשהרואהליתכואהשאת,לך
  )בסתות כר,ס ל' אין לו אמר כשכרי וכפתות כרים ליתן

 קרקע יי תז ' ביתו בתוך  כריסרכסתות רואה להיה , לךסאתן
 ' קרקע %ו רואה  והיה  יי  שאתן קוקע יי אין אמריובשכרי
 בפהי ףביתו והףך לאחוריו כ4) הפשיל עק'ב4ש רב' עשהמה
 חג שיותש ער  המתין ב,הורקנוס אייעור רבי עשרץ מח ,נפש

 שף ואחר יין ט% אחר חמורים  שיטרח משואות  ;iwa1הס)כהז
 שרן יביתו  והיך בירו ומעות מודים  כמיטיבי  שף ואחרשמן

 ז %ו תחן  המעות )שת)והוד4ש לפניוואכלו והניח עקיבארבי

 5י אין לך ואסרתי מעותיי %י תן %י כשאמרת חייך בני לואמר
 אמר ,  חשרתני במה כירי מעות רואה והיית %ך שאתןמעות
 ףיקת יובווו(וביקש נורמנו )כרטיס סדות שמוש אסרת'%ו

 יי אין %ך ואמרתי בשכרי כהמום %' תן %י כשאסרת 'מהם
 חשרתנח כסה  כיתי בתוך בהמה ראה והיית %ך שאתןבחטה
 לי ;כשאברת , אחרים כיר הם מושכרות שמפי אמרתי לואסר
 לך שאנחן תגואוה לי אין %ך וטומרתי בשכרי תבואות ייתן

 אמרתי לו אמר השדתני, כמה ביתי כתיך תשאה ריאהוהיית
 שמרש אמרתי 1% אמר , חשדתם כמרץ קרקע %י רואותוהיית ביתי בתוך ונסחות כרים ר)אה והיית %י אין %ך ואמרתיבשכרי כרווכםהי לי הן לי כשאמית מע)שרין, אינן פירוהיושמארוב
 הירע בר העבוררץ  י) אטר %שסים, כר(נכסיו רביהקריש
 ישפים נכסיי כ% כתורהוהקרשתי עוסק היה 11 בניהורקבוס
 שנוהג  כררר באיסור שנוהג י) נזקק'ן אין נדרו שיאחר מישכף נדרי את והתירו חכמים אצל שבאת' עד כתורה שיעסוקכרי

 ן סרובה בנדר בירש יוסי רבי  ואמר , איעזר  רבי  רבדיבהיתר

 זנות %כף שדנתני כשם אינש יום, שישים מועט בנדראבל
 לקיש בן 'l1Paw רני אמר , זכות יכר השמיס מ( ידיטךנך

 4%ש וחם שנאמו ממשח מנין , בגופו לוקה כשריסהחושר
la'aN~,מילתא ג5ייא שמיא וקט ' ,ולי ישמעו ויא ל 

 אשוחן  רגינו משה דחשךינהו כיון רבתיגףאםן אינוןסחירתי רישר"

 בחיקך ירך נא הבא עור יעיו ויאמר שנאמר ' משוההאיענש
 אתיבש הוה ל4ש וכי , כסינ מצורעת ירו והנרד בחיקו ירוויבא

  דסי%תא עמשא אלא , דגופיה צרעת אלא ליה למיתןאחריתי
 ססהרת טובה מירה השיבא בר יוסי רגי ראיתיטא רבה נאםהיא,
 יופ והנה ויוציאה נתיב התם ראייו פורענות  ממרת יותרףב)א

 ויודארש כתיב הכדש  ואייו כתיגמחיקו' כשיגויאמצורעת
 רחשרין וסאן ' כבשרו 'naww סחעץ כבשרו,  שבה והנהמחיקו
  רהטו מחשרות נפשיה יאפוקי  צדיך גיה ריית בסיית4ש4ה

 אמרח תשתכרין, מתי עד עלי יה דאמר כעידנא כהנהאשככן
 , טעמו n~aw אשר שלתך ,גת יתן ישראף אלהי ,לשיום לכי עלי 5ה אכר ' שתיתי לא ושכר ויי[ אנכי רוח קשת אסהלו

 אל4פ ע,ד ילא ' יפקסו שצריך בו חביר)ואין את לחושדמיכן
 ומאן שלתך את יחן ישראר( ואלוה שנאמר לכרכושצריך
 %חולק זכי כיס)פא ההוא בריף גיה הית כמילתא ליהדחשרין
 כדבר אותו שח)שדין עם חלקי יהודן יוסי דגר ' ומעייאהכא
 מחשיד ומי , כי הוה %1א חשדין לרירי פפ4ש רב ואמר , כוואץ
 אומר איצטוכא* גן ראובן  רבי תניא וה4פ , טה דאית לאואי
 שעשהכיוצ4ש או '  עשאו גז אס ברבראן4ש  ארסנחסראין
 ה4ש NIWp י4ש ז מתעסקיןבוושמח אחרים שראפר אוגו,
 נסח עד פסיק רפא וקיא ' ריאפסיק  בקיא הא רפסיקבקיא
 דמפקין אהבים איכא אב% ק4%ש ףיה דמפקין אייביסרייכא מילי והני ופלגכם יגמא מתפש דאוסי אם לי אמררץ אבייאמר
 " פניו על ויפל משה היינווכתיבוישמע ' חיישינן 1וא קיאליה
 שהשדוהו טלמד נחמני בר שמואף רגי אמר שמע שמזעהמה

 שמע51 רבי יאמר י  במחגרה ימשה )יקנאו שנאמר אישמאשת
 ן ממשרה יאשתו קינטי ואחד אחד שכי מימד יצחק ,רבגר

 ראיקרש קף4ש רנפק והיכבש , רענור הוא שנארה סש)סהתם
 אם , מקורשת וו הרי  מקורשת כעיר ,nDW יעא רתניא ,וששינן

 1pawa %א הונא רב אסר  אבא אורבי יהודה ברכי שטואילי

 ופלוני מפלוני שמע מהיכן פיוני שיאמרו כיי איא. הכרהקוי
tal~aaנישואין כתו דנפק קיא ודאי הים %טד'נת יהן והיכו 
 מעיקריי מיקדשארהוטה

 ' הישיבו בישואיויא יבתר כיקיא אשי  ראסררב 'חיישיבן י4י שבתגרשה כהן אשת איימי ,
 נישואי אמרינן מי יבתרנישואיןקיא  צריךבי31(

 ואתי  זיסני4דסיעכרןי שעסיתהסגו
 או , %מיהש %יכא ן אירוס. אבףכתר בנירה, עי יעזלאפוקי
 אפוקי בעיסתי  קמא אפוקו סיניה גיטרה גיסדצריכאייבטא

 יבתרנישואין  ק4%ש ראיתמר ' תש ,4%שספקינןלה
 ל4ש אכר חביבא רב , ( תחשוב אירוס'ן דבתר ק4%ש ח"שינןלא

 ' חיישינן יא והילכת4שחיישינן,
,1ay~sויייוץ שנתגרשה קו% %ה'צא צריך ברמ% 

 ףבהר קיא דהא %אח אסרינן%א
 לנמר תיסצ4ט אס , לכהן שתנשנש מהו מת י ה41שנישואין
  מפקת א' אמרינן מ' שתצא מהו נישאת ' תכשא %א5כתחיה

 רים4ש או ' ראשון שף עףנניו ףעז מוציא אתרץ מעיה%ה
 סמוך אמרי יום מפקינן 1aai לה I1tP?Qi' י4ו דמראשקכיון

 דשלחרביוסף , %ש , מאי גיושרז'הילכתאמיהות
 עליו קו% יצ4פ י%םונוובינו םדוי%%שבוא% מנשיא דרבבריה
wmהי4פ והרי אשתו גירש.את נהן פלוני nawit תחתינ 

 צחך- מאי כריקה צריך והדבר תצא 1% אמר י מהווסשסשתו
 והאמר , קלא מבטיינן %א אי קיא סבט%ינן אי אי4מאגדיקה
 ן קלא מכטל'ק כסוודרמר

 ן קילש מבטלינן %א  וננהררע4י

 משעת תוץ קרו אי איא , הי*ש רשס)ארן אתר*,מהורע*ש
בהמסת
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 'יט בסוארא אס
 אפקו אישש נתינה %כתיבה ומיקרו ' %א חי נתינהכתיבת
 כ% אש' רב אסר והגש איני , תצא נתינה לכתיבתה %ה קרולא
 תצלל דקאמר תצא מאי אקא , חייסהנן יא נישואין ינתרלא

 כיון אמרי , ראשון שף כניו עי %עז אתהסוצ'א הכי אי ,משני
 סמוך אימורי fr~ii מפקינן 5א יהומראשון ספקינןרמשני
nntaSהייכתא וכ( ראשון ש5 בניו על לעז יוצא ואין גורשה ; 

 ? לומד היא ת . ונאם שתוקי והו אידרשה

ן
 אכרהם איואגרא י.
.ן

 ימ'נסכ דבע' מ"י ימיי שאולרגא אמ

 , 1למינסכ,%מינוק

 ראית מדוקת4ש ףינסיב יוקרי %1א דמייחס מדוקתאדמסיכ
 יאשרויו זכי דמייחס מדוקתא איתתא דנסיכ רמאן פסיקתאכה

 חנינא י כר חמוש רב' אאמר עקה שכינת'ה הוא כריךומדשא
 משפחות עלם אי4* שכינתו משרויו הו4פ ברוך הקרושאין

 %כל %אלהים אהיוץ ההוא כיום שנאמר ' שבישראלהמיוחסות
 5כף ' ישרא%משפחות

 ישראי
 משפחות %כ5 אלא ' נאמר %א

 טיוחסות משפחות ,*שרא%
 שכישראי
 חגה בר כר רבה אמר '

 והייתי כתיב כישרא% דאייו , :Dt~JS ישראף כין יש מעירהזו
 הוגש סי כתיג כנרים וא,יו , יעם %י יהיו והם %איהיס4הס
 %עדם איעזר רכי אמר ' יי נאם איי יגשת קבו את ערבזה

 י דאכ~ש דטשפחה זכותם דמסייע4פ , כטונים ארסידבק
 הנושתן רבא ואמר , מהוגנא זרעא ונפיק , דאימ4פומשפחה
 כת איישכע או; ויקחגהרן שנאמר כאחיה שיבדוק צריךאשרץ
 עמינדב בת שנאמר ממשמע , יאשה %ו נחשון אחותעמינדב
 יבדוק צריך אשה ינושא מכאן אלא , נהשון שאחות יורעא.ני

 בר כר רככה ואמר ' אס לאחי דומין כנים רוב תאנא ,גאהיה
 כאייו %ו הונגת שאינה nww הנושנש כ% יוחנן רכי אמרחנה
 מת% העו%יט ואיה שנאמר מלח כ5ווזרעו העדם לכיחישו
 אכותם בית יהגיד יכיו וף4ש אמר אדן כרוב חרשכם ת%סיח
 שיש כימה 5עו5ס;מכוראדם %ר , הם מישראל אםחרעס
 אל מת שאם חכם 5ת5מ'ד כתו וישיא ' חכם ת%מ'ד כתיוויטא
 הגפן יעינב' משל ' חכמים ת5מ'ד' שכניו 15 מובטחנולכם
 מש4 ' האר? עמי בת יז4א ומתקכם נאה דבר ' הגפןבעינב'
 תר מתקכר(, ואיז כעור דבר הסנוט כעינכי הגפןלעינבי
 45ש ן הנם תלמיד בת השא %ו שיש מה כ% אדם ימכורלעריס
 נדיתי כת מצא %א הדור, גדוף כת ישא הכס תלמוד בתמצא
 מלמדי בת יש4* צדקה נכאי נת מענש %א ' צדקוה נבאיית כנסיופיש4* ראשי כת מצא יא , כנסיזת ראשי גת ישאהדור

  ונשות'הס fpw/ שהן מפס הארל עמי נת וי4פ ,ומטקות
  כיבהמרל'תני4*  נאמרארודשוכבעס  ועיבנותיהם 'שקץ
 אין מצוה  ט" טאיבה  כיסעורה  איעוראומר בן שמעוןרבי

 רכי אמר ' מאי כגון ממנוץ  ליהנות רשאין חכמיםת5נןדי
 הארץ, יעם חכם תלמיר בת ' %'שראשן  כהן בת בגוןיווצן
 %ישראי כהן כת ,וחנן  רביראמר

 מאי ן יפוץ עויה זוגן אין
 * יוץ  איו ורע או גרושה או אלמניה או הסרגם רב אמרומא

 עביותי מביאתיי'רי או ' קוגרתו או קודרה או תבאבמתניתא
 אהרן  שי גורעו ירבק שיעשיר היוצה יוחנן רגי חטר והאאיני

 חכמיס  גת5מייי הא מעשרתו,4%קשיא  ובהול תורה שבןובל
 נסיב אבין בר אירי רב הארן, נעמיה4ש

  נפקו כהנחלי
 יהושע ורנ  אירי ררב בריה שישא רג מיני סמיכי תריבהגיוץ
 %א כהנחא נסים  אייאו אנא מפא  אטררב אירי' ררבבריה
 , גלאי %א כהנחא אייאוגסיב אנא כהנא אטררב ,איעתרי

 , אינשי ג1% גיאיכד 5א י גיח תורה לכקום האאמווייה
  ראירנק לצהרן 5יה ניחא אןיא חיש, כהנתא נסיכ יהודחרכ

  אונלכיהמשיח רגי היה תניא ,  אניא כי ורעא ליה והוהכורעיה
 ואין ונוע% מכוש הארק עם אף פנים בושת ואין,1% ואוכףדורם ארי מה הארי, יפני ומנתה כאי"וכופתרז הארז  יעםבתו
 הנושתל כ5 רכ אסר אצא רב בר רבוץ ואמר , פנים כושתלו

 השנסים ע% הוא כרוך הקדוש כשמעיר %ו היננת שאינהאשח
 סיא אסר %ה ואמרי רב אמר אדא רכ כר רנה ואמר ,יישראל עדות 'וה שכסי עיוהשכטים שנאמרששם מעיר-עליואינו
 ח%קיהסי חדשאת זדיסיףדועתוה'אכלם בנים כינגרו ביי שנאמר מהוגנין שאינן כנים ליה הזויין ייה מהגנרלרפא היכה* ממון ףשום אשרץ הנושמץ כל המנונא רכ אסרחסירא
 את חדש יאכיס עתה יומר תימור מתקיים ממון תאמרשמא

 חלשיהם %לאת תימור חיקה ויא חיקו תאמר ושמאה%ק.הם
 סאי , חדש יאכלס עתה מרובהתלמורלו תאמרלומןושמא
 והממון יצא וחדש נכנס חדש יצחק כר נחמן רב אמד ,משמע
 לו הוכנת שאינה אשה הנושא כ4 ארא רב בר רבה ואמר .כלה

 ן רנפשירש כיסה הוגש כרוך הקדוש מיניות רמתפועעייוץ ריתחא  נפיש  איטא רוצעו, הוא ברור והקדוש 'אליהוכיפתו

wunחותם הוא כרוך  והקרוש כותב  אליהו כויס עי  הכי בטי 
 אשוץ משפחתוונושא את ופזגם זרעז את שפוסל ימי לואוי

 לעולסן בשכח מדגר ואינו פוסל הפסוף ונ% ' לו היננתשאשה
 עכיכ 4ה אסרו כשרא 4י 1ar1 להו אמר כדיתכם בפוטטכחא לבי רעף גכר4י דההוא הא כי ' פוסף הוא במומו שמואלואטר
 אמר , %ך וניהם יחזקאר( כר יהודים דרכ ntp~w דשקי%עד
 ייה ואמרו אזיו קטיי מן רשקיף שויסקר( בר יהודכםמאן
 רקרי  רגייהו4ש 4ה  אסרו יחוקאישמווירץ גר  יהורכם%רכ

 גברא אויהה:4ש ' הו4י,י ךעביא עליות אכריו , עבויראןשי
 יהוררש רב אול י  ררלנחסן יומינהו4יטקמיה  ריסקאואייתי
 אמר , איז'% %א או אז,5 5ו אמר הונצח דרכ קמיה 'חזקאףבר

 עכיד רקא אויאשכחיה זיי/ קוס דכינשיאה יקראללמשוס
~nppaכעשיית אסור הצ'כור עף פרנס ארם שנתמנה כ'11 שמוואמר אידי גר נהייאי דאמר %ה4י מר יה סבר 5א ו, אמר 
 מהיצרה או באוריית4ש כרכתיכ מעקוש מר שני ומיעכידנ~ש רק4* ה41י דריש נ דג פזרתא 4יה אמר _, שישוה כפנימלאנה
 בר שכי ייווני  אמר אקרפ,טא מר ליתיב לו אמר רכנ(נדאמרי
 או אינשי נדעמריאיצטכא

 מפסי
 ולה אם רבנן כרקריוה

 רכנן רקריוה כי אתרונ אי ח4%ש , ביה אית רוחא כדמותתית' אטרונגא דאמר מאן כף שמץ אמר הכי לי אסר , אטרובגאסר ליבוי
 שניאיספיגוס וסי איבכג' מר לישתי ' אינשי ראמרי אתרוגאאי

 ליח  אמר , la'Pwn' י ריכיק חיתי מר ירע סבר ,  רבנןדקריוה
 אמר כפירו י קטנה כאשרה משתמשין אין שמואף אמרהכי

 ן 4יח~י שימא מר יה משיר  קטנות כין כדולה ניןשמוא%

 אמר  הכי ייהאסר
 שםואףןוי

 שייח,  עיירי ערות, שה שגא
 שוקה כ%%,  אשה בשלום שה41ן שמואףאין אן וןההכיאמר
 אמר , הארץ עס לשוחך ריא תנאיה יירה רגיתהושריליה

ליה סזמיננ4* %דינא נטרינן 4א ישר שותיה 1% אמר 'ויומ'נותא דיסקט* מר %' %ישדר אמי ' הכא מר %יה אחא טעמאןלמאי
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 דםיארא גס
 יימרו דכא לשותיה נשמעיה מר ואתא הואיל א45ש ' 5מרייה
 מר ליה קרסל טעמא מאי 5יה אמר , להדרי i'aJna קארכנן

 ותניא , עברי 5אינשי רקדי דרני% אנו5יה י עברא נכראלהאי
 שמואר( ואמר , לעולם ניצנח מדבר ואינו sice הפוסףכל

 יאכרוזי ליה ימיהש שמון דאמר אימור ליה א% , פוסלבמומו
 י'ר'רי ' רשטת'ה נכרח, ההוא ליה אמר ' קא' כ' אמר מ'עי'ה
 הכי %יה אם' , מלכא חשמוניי מנית דאתינא עכרא %'קראת
 עכד4ש אתינא קא מלכא חשמיניי מכית דאמר כל שמואלאטר
 הב אסר אכפי רבי ראמר 5הא מר לאסברלה אמריההו4ו'
 מעשוש קידם אס וכי, הלנה סמורה תלמיד כל רג אמרהונא
 רב איכסה 5יה חמר , לו שומעין אין 5או ואם לו שורשןאמרה
 תליסר נהרדעא %יה חז'א לא מתנעץ רב , כויתי רקאימתנה
  שמואו-1 אמר טאי מד יודני חמד ' אולץ יז40, ההוא 'שני

 ייההכיאסר  אסר , אמנרא כרעא  וחד אגורא כרעא  חר קאיבי

שמואי
 ריא הוא עברכם אתיבא קא  חשמוניי מרבית כיראמר

 קן4ש ורמייא ףאיגר4ש דסייקא ינוקתא חרא א5אאישתיורא
 / הוא עבדא אתינאי קא חשמונאי מדכית דאסר מאז כףואמרה

 'ומח ההוא ' הוגש רעברא עריה אכריו ' יארעא  ;NIAUVQונפלה
 אכתרירש נפקו נפיק קא כי ' בנהרדעא כתובתא כמהאיקרעו

 י מגלינ4ש %א ואי ן שתקיתו שתקיתו אי להו אסר ,%מיוגט'רק
 מיקריי4ש חדא , בנהררווא איכא זרעייתא תרתי שמוא%דאמר
 וטהור טמא טמא וסימניך עורבתי' רבי מיקריא וחרא יונהרני
 ן מלכא כנהר אמטא קם , מידיהו ריגמא %ההוא שדיוח ,טהור

  פפא בר יהודה עבדיי ויונתן אדא כנהרדעא יהורה רכימכריו
 ' עכד' ויונתן זע41ש עדא כשכנציכ נחמן  רב בכריו 'סמוירא
 שקיל לא רוחיה אסות כר טוביה בר נטי סמוירא, פפא כריצחק
 דהירותייגיטא

 דכשרוח~ש כהזקה דקיימ4ש משפחה ואייו ,
 רני דאמר עזיה ממכינן לע פסיףותא ביה אית ואסר חדואחא

 משנים, פחות עירער איןיוחנן

 הוא גינש" בו ביי" עיריי יחמי איתיאייי ירירברם
 מהימן בס הובש ממזר בז הובש חלוצות  בןב

 רתני4ש ' ורבבן  יהורה רבי בה פינו מיפלט , יא איימיפס~
 ויסר ארם באסן יהורו-ו רבי אמר מיכן %אחרים שיכירנויכיר
 נאמן כך בכור בני ורז יומר שנאםןארם  ובשם ' בניבכורית
  אינונאמף אטרים ותכסיס ' חףוצה בן נרושה בן בני זהיומר
 והבניבן  %ומר  אעוגאסן אכן , זהבניבכור ולסר אר6נאמן
 כרבי הינתא , כרבנן או יהורה כרבי הףכה ' חלוצה בוגרושה
 הלכח ורכים דיחיר כרבנן היכתא או , 'כיר ליה רטסייעיהורה
 חם4ש בר יוסף ירב אברש רבי רשףהליה ' תשכרבים,
 , הוא נאמן הכנים נין כן ע%האומר

 נאמן אינו אמר יוחק ורבי

 בן ע% האוסר קאמר הכי אכחש רגי אמר קאמר מאי בהוהזינן
 כרבי כמאן גאחרינא לו דמחזיק זא;נ ה41י בכור הכניםבי(

 מר דרש ן כרבנן צאמ(כמאן אינו אמר יוחנן ורבי 'יהורה
 שמעתתא  בכיהני הייכתא אשי בר שימי דרב משמיהזוטרא
 יירש ריית והנימייי חמא בר 'וקף ירב אבא ייהרבי  שיחגר

 אכן סהרון אכנו זרעא זית אית אי אב% ' בנו %ההורש1רעא
 וכין Wta בין צרק ושפטתם יתניא ' ימפס4וה מהימן לאננו
 ז"ש הרו כבד שנתגייר יהודהנר רכי אמר מיכן גרו' וכקאחיו
 לפני שכא אחד כאדם מעשרץ , גר אינו עצמו כינוובין ,גר
 אמרליהנאמן , הין %ו אמר בניס יך יש ףיה אמר יהודהרכי

 / בניך את לפסולן נאמן אתרץ ואין עצמך את 5פסו5אתרץ

 רבי אמר מיכן ראמרינן הא תניא והא ' מהימן 4אואכריכם
 אדם שנאמן חש0 זוהבנובכור, קומר אדם כאסןכהורות

 חלוצהן כן נרושה כן בני זה לוםר נאמן ן בכור כני זהלזמר
 ואין אתדר גף ידכויך %יה קאמר הכי יצחק כר נחמן רבאמר

 היןישלך אמר15 ' נניס %ך כלוסיש חמר רבינא 'ערותלנוי
כמכניסאי

 אתת ~rttv ' כניך את אתחלפסול  "ינאסן הין/
 אוסר יהורהר רבי הכי נמי תגיש , בניבוייך את יפסולנאטן
 בר  ו(רהיי4ש ' גדוף עלבנו  נאסן ואינו ' עףבנוקטן הואנאסן

  אלא טמש,  קטוקשן  ולא גרו%גוויסמשאכ4ש"ריוחבןיא
~IPP

 זהקטף הרי לובנים ואין גדוף , נדול זה הרי כנים 1% ויש
 יעמין ההוא דרבינא כותיה תניא והא , נחמן כרבוהלכות
 יסילמע נסיאיכא ומהכא יגה עדות אין הנא אבל  ' איתםיכיר
 היכה ונרקחנו ' אבריה כמהימן יהורה כרב רהייכתאסיגיה
 י גויסהיפן  לאו הא %גוי עיות ראין יצהק בר נחסןברב

  אברהם אףואררט
פ

 על( נפשייהו ים,מסר גשאא * ע~rb ישראר( רבית ימחייבין 2י  1"י42לרן4ש בם

 רקורש4ש השםקדוישת
 ואטרי גוי %יה ראנסין מאן השףו , הואנליך

 בטילת בפור ייה
 ועזריה מישא% כחנניה השכהן דרבי , %;ו לפלח ולאלקשיא נפשנה למימסר מיחייב י  קשילנא יא יאי י5י ופלחרשמיא

 ליה למפיח וגזר ריהכא צימא רשיעא נצר נבוכר אקיםכד
 שדרך מדינתככ5 ענידת ע5 ד'מניתיתהון 'הודאיןגיכר'ן איתי דכתיב לצן"א סנירו ולא דנורא יאתונא נפשייהומסרו

 ו:צגןי~מ ,,:ץ~:4ןה::ןה:עמ ו(נ"ע,'יוין
 חנניה ראו טה רומי איש תודוס דרשזו

 מישאי
 ספסרן ועזריה

 מצפרדעים נשאוקר(וחוםרבעצמן האש, %כבשן עצמןאת
 לאש עצמן מסרו השס קדושת ע% נצטוו שלא הצפרדעיםסח

 a~na דמים שפיכות ועף עריות גילוי ע4 נמי וכן , ובמהיסה אחת ע% השם שמצווועיקדושת ואנו הס שהתנור בזמןתנור אצי מציות משארת אימתי / תיך ובמשארו ובתנוריךדכתיג
 ייוהנן ראמר ' עי1%וייהו ףמיעכר %1א לקט%א נפשיהלמימסר
alwnכלוד נתזה בית בעייית וגמרו נמנו יהוצדק כן השמעון 
 ו( יעכור תהרג ו" עכור יאדם לו אומרי אם שכתורה עכירו%3
 תיהרנ וא% עז עכור יאדם אומרו15 שאס אולמנייןווישמע( היה והתניא יא ועז י וספיכירמים עדיות יגייוי טלי חוןיהרג
 171 י כחס וחי האדם אותם יעשה אשר שנ יהרג וא%שיעכור
 תח1%% ולא 4 , כפרהסיא אפיתו יכו% ן כהס שימות ו5אבהם

 ן נאמרבכימארך 5מה גכ%נפשך נאסר אומראם (יעיר

 ו נפשך בכי נאמד לכך שמסתו ע14 חביב שנופו ארם 5ךשיש %%סדך א4%ש , נפשך בכף נאמר %מרה מאדך בכ5 נאמרואם
 ן מאדך בכ5 נאמר לכך ע*וסגופו חביב שמסונו אדם %ךויש

 רעהו ע% אי6 יקום כאשר כי אום מאיר ר דתניא , עריותנילנו
 א5א ' טעתה לרוצח %מדנו טה וכי י הזה הדבר כן נפשורצחו
 טאורשדן לנערה רוצח מקיש ן ףמר ונמצא לקמר hUi זההוי
rnaיהצי4צ ניתן רוצח אף בנפשו  לרשייה  ביתן מאזרשה נערה 

  'עכור 1( יהרג רוצח מח ירוצח  המאורשה נערהבנפשו,ם9יש
 דאתא טההוא ורוצהסנין יעכור, 1( יהרג המאורשה נערהחף

 5ח1 ואי מוטב יפ5ניא קטלת אי דורשו מרי אנגלי דרבאלקמיה
 די%סא טפי סומק דירך דדמא חזית מאי ייה אס , %ךקטילנא
 כיוןרקאפגי0  נסי עריות וגילוי , שפי גכראסומק דההואדשא
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יןסוואלאמה
 נפשה ימימסר טהייבח לא איהי אכל י דקט4א כי %יה הוהלה

 כמרוץ %א אסתר רהא , שכתורה עכורות כשאר אסאלקט%א
 איכל" מי כדידיה ואונם ' יקטיעונפשה

 אונס רבא והאמר ,
 טמאניט להתרפאת %ה מדעת'סש~חת (א קישו' שאיזבערות
 ככל יוחנן ר 8 רכין אחא דכי יצרו תאות ע% כחויי ונופףיצרו

 ן יהורה כדרכ דמי חיכי , ושר עריות ונילי מעז חושמתרפאי(

 י שמיה צודתה בן ונתן אחר באדם מעשה רב 'אם יחוד רב1"אמ
 כינר והעלה ' שמרז וחנח איש אשת אחת כאשה עיניושנת(
 וכרוה ' קיבירץ ולא אצלה %שכב 3סף זהב %ה ושיגר%שנפח
 אמרץ ירופאים ימירבים'3ח11שאלו וחלה כחוי' נפיתאוותח
 בדבר חכמי כששמעו 1%' שתכסף עד שא רפואת תקנת לו*ין
 אסרר ערומה' לפניו ףאותעמוד 1%'1אם וא4תכע% ימותקמרו
ma~ן הגדר מאחרי עמו תספר ' ער1מרץ 4פנע תעמוד ואף 

 בר יעקם כה פסיגו ן הנדר מאחר' עטו תספר 1ח% ימותאמרו
 6%ד אלא ן שפיר האה איש אשת 6%ד בש%מא ן היתהפנויה אמי וחד , והתוה איש אשת אמר הד נחמני כר שמוך וויאירי
 ן משפחדץ פנס משוס אמר פפא רב תאי כו4 מאי היתהלכווה

 פרוצות ישי בנות יחו שלא כרי אטר איקא דרכ בריה אדארכ
 וצחק ד5ר נייצחק דעתיה סיתנא %א מנסב צ'נסים ,כעריות
 עכרהן ישנרי וניתן כיאה טעם מט% המקדש בית שחרבסיום

 ,וחנן אר דימי רב אתא כי ' ומ ימתקו גנובים טעטא,0יסומאי
 "א שנו לא יהרנ וא% יעכור שכתורה עכירות כ4 דאמרתהא
 מא* ' יעבור הגף יהרי תשמד כשעת אכף ' השסד כשעת*4א
 וקוינז' השם קייוש הווו %מילתא למיעקרא דנזירה כיוןטעטא
 שי4* יוחנן 6ר , רבין אתא כי קדשי שם את תחף1% ולאביה

 השם קירוש נוה אית בפרהסיא בצונעה'אכל נמ' השמדבשעת
 61 יהרג ואפיםצוהק%ה קדשי' שם את תחף%ו ולאקריוכיה
 אפי'ערקתא רב אמר כמיצחק רבה אם ק4ח מצוה מאי ,יעכור
 פראמור פרושא מאי היא דרבנן דאיסור הא אפידמסנא'

 שנאת ספני חטוים ישוח %א עבויזרה כפני מעות %ובתפזרז רבני
 ףט34 ישח %א *ז גפני כרננך קרץ 1% נפנס ן לשבמשתחוית

 ערקת התרת דומת אייו כנק לקץ כמשתחוות שנראתמפני
 חצרץ ואינו עז עכור ישר את יכניסו אם השמד דכשעתממנא
 ערקתא* והתר עצמך כפוף 14 ייאסרו *ז בפני יעמיתואאנ
 ערקת להתיר היא נפשתך א4א י* תשתחוח שיאוממנא
 ההר41* ' ה41* אסור שהשתחףת שערו רואיך וכיבד6סנא

 שאמרד סקסם שב% אמר *1בפני ג הוא%41התיו
 31מההיא ונסור, בחדריהדר,ם חעיזאפי מראית מפנוהכמיס
 פשיטש ' ישראלי מעשר פחות פרהסיא אי( יוחנן 8ר ,פרהסיא
 ירמיח ר בנף ' 1שר בני בתוך ונקדשתי רסתיב רישר*רחס,א

 מימיצטרף רישרא1% דרובח מהומק נף ואחדתשעהישיאל1
 את'4* אבא בר דיחסה אחוה רכיבי דתני ' 5ש %א' אינוי
 הכדים חתם ,שיוכתף גני נתזך ונקדשתי המא נתיב תוךתוך
 , ישרש ו3ויהו 1 כאן ישריואף יוכלם לה%( העדח'מהמתוך

 למעביו* גוו מיכוין רק** היכא מיל: הני (13*יךברנ(
 להנאתו םיכחן וקא היכא איסור ישרלגר

 ניון רי4מא או ן השט IW1wi גיח אית הה* דפרהסיא דכיון6ח1
 מש4קירחד כיה 4ת %הנאתו איא מ'כזין קא 4אעכזריהדיאו
,own,ליחי אם %ישר ייה דאמס אנסה רבההאי דאנ! 5ש 
 ו(4 יעבור יד קגדינא לא הוי ןסוסיי ושרי בשבת אספתאקטול
 מינוין יאעכ1רגקח אא יהנאתו דכא  %אבור קטו1%שיייחרט,
 מדקל קלמר גפרר4אא רבא אפ דפ* )משאי י ואייעגוראתרנ

 טאני אמר רבא ודאן עויס קרקע אסתר אבוי זאמרלקשיא, נפשדץ ממרה יא והכי היא בפרהנד*" אסתר והא 4ךקשי**
 ורמינגף קואלה הני הכי חים יא ם'כוידאי קא ריהנאתואסתר
 קידוש ליכא למגאתו כל 6א לגז יהט:א הים טרא לבודפליני
ovnדמים ושפיכות עריות ינילוי 5ז הילכך רפרהק'א ואענ 
 יעבור*  11 יהרן נמי ענירפז יעבוד,שאר  ואי יהרג כעינעאחפ;

 וא4 יעכור ודמהק' קואק' ואפו*ונגון בפרהסיא י.פ'להנאתו
 'עכובו ואל יהרנ וכצינעה ענירות אפושאר השסד בשעת'הרג

 אאמ* םטסר אמרו%עניין עו%ם'קא קיקע דמי היניוששדותס
'ipn~wtlכר אם'רבהאי אחוי השםדקא גףןזש 

 קטיינא לא ואי לסוסיא ושדי ליהקטיל אס או אספ0האקטיף נוי 'שר'דאי
 4ח דאמר הא לקטי% %א %יקהו% מינוק עצמוקא להנאת*
 ליקטל גש קא ולאמורא טיכז'ן קא לעגור, לנרפא ושדיגליל
 נפשוק%קטל* טמרה דלא דפתר ומקשי15הא %~קגצ%%א

 רמי**. לא ראכתר אכיי ומפריק , לאחשורוש ליהואיזרקיקה
 נוצילזריעח.  שהארש כשם נתרו שנת'דנשו%כן ולחילול%ו
 טעם הדין מז 4או אמ רכה יבעילה נוצדה אשה כך כהויעכור
6א

 יופותי
 תכוון נ עצמו להנאת דאחםדיוש כיון עו וב בשנת

 ש4 נלי ודטינגף גףחק פי , ייה ושרי דש לסוגיאכאספסתא
 ארסכשמהרסשן בני אותו ועושין ~Y'tv, ורוססה הואצ'ט
 הדשן זעף הנהיו עי אותו כופק %'שן ושכקשי( שדורהנניד
 אש %א עתג1 היו עוויא שהו  שלהן האור %כיח lr~el'וגו%צין הנחיי את וצרוותהעין את ושכבין ישר סוווקרובכיבתישבהן חברי היו  פרסיים  ובסאגות שככות בכלי האש תיצח שלאנדי
 ט האור טת שרוש שלהן מעז ועז נהייה שעלצן גחלו)%א
 מסיכו והיו עשי, דבר כטולא אי 'vstea~ אי אלוץ א%מקימתנו %שרנה* שקיא תברא ההורש אתא ' טס בהמריא אמרינןשקא
 *ז המשמשי חששג ז ע  יהוסשמשי רריו ודמינקי בקואקיחוחו
 %הנאת 4א מטופס לישיקא אמורא לעכוו"נון %1א נזוןהם

 ן יךג( ליחן %נו סותרעצטן

 אברהם אל841יא
 יף4י"י יעושו צש"הליעאמג

 כספך את דכתיגנייתהא
 קאיי יזופא הנ באיסורא קאים דמחפנא היכי בנשךיצי תתןלא

 תשקי לא מאי כסף נשך לאחיך תשיך רכילאבאיסורא
 ריזופא היכי וכי איסוילחכרך, חכתייח 4יזופא'לא רח6דקאם לאחי

 כסף דכהוגשך קאוכאיסורא אוכיא שנא ולא כסבא טנא%א
 רטוזפ5רזאא היכי נשךןוכי נשך ריייף םוזפנא אוכ%,5ננשך
 ~tattp' שיטרא הורא על ~laml' יעיים עיב הנ ' בגציישס

שאיסור
 ,כדתי

 והערכ והיווח הם4וה תעשה ב4א עוכרון אי4
 ףעדין פסול כריבות ,ומלוה נשך עליו תשימון דכת'יאוהעד*
 בריבית: וםףוה כקושיא המשחק לעדות הפסויין איוהן3דת5
 בריבית %תה ,ואדרבא שכיקי וסוהרי יתלכמפרוף

 ףעד5 פסוי
 לחבוית איסווא טנכית כקא רשע הוי ףממיא וצריך כיוןפט

~mm
 מדעת נכרי ש% '1tmPa ישרא% מףוה דתה , חמס עד %יה
 הנ" ס( מעות ש114ה ישר צד' זה באי ישר מדעת ףא אב4תנכרי
 מעלה ואני 4 תנם וג% אח 'שר מצאו 1% %החדר וביקשחריגי
 ן מותר הנוי אצ4 רקמידו אשר'ואם לו טעייה שאתה כררך4ך

 אצ4 העטתו דני רנה סעו גי4רו5ם ונתן נף כנישנטל1אל5ד
 %יגובריוהץא שקו4אזפינון דיסי%טי%%נה מעא מותריאךלגה

 אפיאופ"ח אא שש% קא מישר רריבית הא מיבעאאאשו,ו%א
 us 1 * א פהשירתות
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סחבואסו
 אם דכתיב ישיאסיר שצויך טקזם נדניה רמתא למישקףלגוי
 נחמן רב אס פשיטא קודס' עמי וטי, עמי ' עסי חת תלוהבסף
 ישרן רבעי והיכא ' בחינם ניישר כריבית ענף "א נצרננאלא

 לישרא% ואוזפינון כנויך תיינון שקול קנח ואם מיניה5מיוף
 רבית זני מצרי יציאת רחמנ' למכתב לי למה ובא ראםמיניה. מתפרע הוא קמיה דג%יא ק5ה ורמא, בשרא מן )מכסהבריבית
 שהכחנות הוא אני הקנה אמ אלא , טשק%)ת ונכי ציציתוגבי

 עתיר ככור,)אני ש% שאי טיפה וכין בכור שף טיפהבמצרובין
 בריבית לישראל אותן ומלזה ינוי מעותיו שת)ףה ממי%יפרע
 בבגדו איין "לא שתלה וממי בסיח טשק%ותיו שיטמןוממי

 ממורא חביבא רפרת'"ל ה)א.רבילאיקלע%ס)ראואוןתכית
 ~bts אף ל' שדצילמה גבי דכ)לרחמ טצר1 יעיאת לרבינארפרת
 לטיפחת בנור ש% טיפה כין במצר'ס שהבחנת' הוא אג'הקנת
 דנים קרב' שמערב מם' ליפרע עת.ר הוא ככור'אני ש%שאינה

 אנאהמע%ה א]*ה לישעי :מוכרן טהורו רגיסטמאויקרכי
 ר דכי כדיב)ריה"תנא קרא דשני שנא מאי יי קשיאקא

 רבר בשביי ישוממצרי"א את העלתי לא איימי* הקכהאם ,שמע"
 ז וטמשקל) ומציצית טריבי טפי אנריח נפיש מי אמ'ליה דיי'זה

4"
~lp,v 

 והיכא למכ%ינהז, מאיסי שדצי טפי אנריהו נפיש דכא
 למפרעיה כעי דקא ובעידנא נעודלדז)יין פירי מיניה יזיףרקא
 ממאי טפי עליות קאים לרמי להו mvca דאי להואייקרו

 שוה רהודה דמי יפי אלבש למפרשה ליו-ק שרי %אראוופיוה
 רקא געודנ'6 יזופא לההוא פירי ליה אית ודאי )אי ,מעיקרא
 מפתח אועדשאמצא עדשיכאגני ף)ה%)יני אושאמריזיף
 ~Dtatn של כור הלחני לחבירו ארם ,אמר לא כדתנ , דמישפיר

 עד בניאו ש'כ~ש עד אףהלויני אביאם , יגורן ףך אתןואני
 תלוה ח% ;tb,w ומה ה%% וב( אוסר והעל / מותר כפתתשאמצא
 שמא או חטי יוקרו 'שטא רמי שתעשה ער כנר לחברתהאשה
l~vl?(ז כוככן הלכת ה%% דפ%ינ )אענ , רבית לירי באת ונמצא 

 ייירא פ ה ל אית דק"'ז'ף יכע'ינא "'כ" ירידצנרם
 אמריבן מי לא, אי שרי מי ' כויה יזפתההוי-

 כזית יזפת*ש 11p'wi ייה אית כי פירי להו רקמו שעת'*ההגא
 , דםלוה ברשות פירי להו דקמו שעתא מהתנא ראמריהוא

 א%אמאידאית כו1דק4אשרי שיע)ריזפתא ליה ר4יתהכא אבי
 חח ונריוא נרי)א כל פ)רתא *ה דאית כיו, אוד'%מ"ו '%ירה

 4 %ו)הע*הסאה סאה י) התאיש דאורכ תש, '%איפר)עי

 אלא ל) אפואין אמר וליצה"נפחא סאתים עליה יווהסאתים
nb'Oנפחא לסיועיהדר'יצהק הייא ר 'תני כורין כמה עליה לוזה 
 ף1ל11העליהכמו-ו יש הא %ו אין שמן טיפת %ו אין ייןשיפת
 )פרע זכין בעי דאי כשנקא ושכיח ליה דיית היבא אינמי ,טיפין

 אסיר'או ליה לית דלד'ד'ה כיון אמרי מ' מאי י)זיףבעירנ'רקא
 רג דאסר תש' ' רמי ליה אית כ' בשוקא דשכיח כיוןדילם
 כר אלרכיוסף ' שערשבש)ק ע% לוין א]רנהונאאיןששת
 הונא מוכ מיניה בעו הכי,)הא הונא אוקרב סי ששת לרבחמא

 אמר מהו בטפת )גרעו בתשרי יזפי %הדדי רמיזפי רב ביכני
 א% ' זפרעין זננין בע' דאי נשילת ח'טי )הא כמנו היט' הא4הו

 בר שמואל רב ראם יהא דשסע כנן קאמרי ף)חן איןמעיקרא
 שער ע% לווין "עזר דר משמי יהודה גרחייה

~ptw3W 
 כיה הדר

 פירי ע% עזי 4ה יהיב דקא אילי] שבשוק שער ע% יוגיןמאי
 השער יצא אם %זה ויש לוה שאין אעפ מר והאמר ' אינוןזכיני

 מא* א"ש שבשוק שער ע% %%)ות מותר רבא אט עלו ישאם בי זהאס ז אבודי ליה טוקים והשתא אזי דאוזפ.ה "אשזסגדן,
 י בסגה סאה שבשיק 1PW ע%ליצו

 בואפרסת
 שאלת" ימ

 דם'ת5ודי'" ד"יימאז
ntWalpN~'שמיעל קמ 

 הוא תם כי קיים המקדש שכית וגי,בזמן בכור כ% %י ,W~pדכת
 כשב ככור א) שור ככור אך רכתי סזכח לגני קריב ודטוחלב)
 בע% )אס , לך סל)נשרס,היה ' לכהנים היה,נאכף ובשרווגו,
olaאלתם ' וגול לך ישה שווגשוס כמ"מ) לכהל נאכל הוא 
 בו שיפזל ער רועבה קיים המקדש שבית כזמ, טוס בעיואחר
olaלטישדא ואסיר ' כמוט) לכהנים ונאכל NOIQ~ ער בקדשי 
 דלא אי קרא והדיי , בו יהיה לא 'ata כ% של ממילא, כיהש,פ)ל
 %א' מוס בו אשר כל יכתוכ דאתא ה)א מ)מא גיה דאיתליקרכ
 ליה דאפ;.גרמא בו יהיה 5א מ)ם כי טאי "א ולשתוק,תקריבו
 בו שלאיתן ליצא יהיו;כו'אין לא מ)ס כל דתניא אסירבמי

 רבייה או בצק יניח אחרישלא ירי עף ףו יגרום שלאמום,טניין
 מום כ% תל אזנו ויחתוך )יטינו הכיב שיבא כדי אזנ) ראשל
 מ)מא טה רמיתליר ואעג כלמום, ואחר מום אחר ,שהכו,לא
 דעבר ואי ' לחכם ליה רטח)' עד למשחטירז רשותא ליה%'ת
 ליהו אסרו אלא ' 'netnw לזחו ימוסיה ףיה חז'נא %אושחט

 מאיד ור מתיר יהור ר מוסל ומרגאת הבכור אתכרתלהשוחט
  רבהברבר ואם י סומההאסוי פי עי  שיא )נשחט הנאיףאום
 משום ראסיר  פסיגי יא a~p' רכולי  שבעין ברוקין יוחנן איחגה

 שבגוף, כומין םברגוריג שכג:ף'בר במוכין פליגי כירמשתנ"
 מאיר, ר , דקיימא ואעם גוריב %א ומרסבר  שבעין'אסורוקין

 זום רכ ראם ,  מאיר כר הלכה בהא יהורה כר היכה יהורהור
אמר

 סמו"
 לית דאית מומחה ואפו ' בגז,רותיו כלמאיר היה

 לאהוייה צריך "א %נפשיה הוא חוי לא טומא ביה ואיתבוכרא
 ' עצמו מבכור חוש רואה ארם כמן הככורות כל%אחר1דתנ'א

 סבא  תיגמא מום4י ביה דא'ת,י'ד ככוראייו צרוךמרב(
 ומשרייתה טנא כיוסדם לחכם לאהוזיהטחו

 דלא כיון אסרי מי 5א אי מוקצה ;olwa ביה אית סי ,ומיכליה
 ברעתיח ליה  אית מכי דיימא או , הוא מ)קצח מחויאמישתרי
 נפיירחשת

 היכת יובר תימצא אם מוקצה, הוה יא שהסומא
 ז הוא ns'pln שכא ביומא אלא טחויא מומא  אית'ייידביהרפא

 ע'5ויהן דמישתרי דידע מובהק והוא מ)מא כיה דאיתיי)קדהכא

 ט)כהק דמום דירע אמריכיון מי %א, אי משימוהמה טה איתמי
 מיזדקק אי ירע דלא ניון דיימא או ' מדעתיה סקצאי %אה)א
 שמעון ור יהור ר בה פףיגו הוא,םיפיג  ףא'םוקצה אי הכסליה
 כעלט שרימוקצה שמעץ רר טוקצהאעג הוי גוובאהאי כי אם שמעון ור עייה' רנתיה רחא םקיי בעים'הנאבמוקצה  בחמיי יהוי רר  אעג נו)נא, האי כי מוקצה הוה לא אם יהודרר

 ככ)ר דתה היא מאי חכם %יה דמיזרקק יאם ט, ראםאסר הכ"
 חשחוט יעלה מום בו יש אם ויראה מומח ירר אום יהוד רבור שזפ"

 מערב ניגר מזמו שאינו כ% אוסר שמעו ר ישחום' לא %אוואם
 גשי כישמעון, או יהודה נר הףכה המוכן מן אינו טובעם
 הות  לא טגא טזסא היה נשיאו; דבי ב)כרא חזי זרדינאה אשד
 נופירץ, אמי רכ והא ן חזיי ד%א עבור  אסישפיר  ,אסררבחוי
 סהרין קבי% 4%1פ מאתמול, %מומיה דחוייה היכא ההוא 'חזיה
 איתי  מובףהסאתטיואגו דהזא זכיון ' alaI" ביה ומא היאדלא
 יקמיח. דאתא ההוא כי ~tnypin משום ביה %ית יסחר מהריףי

 למונצחי חזא רישיח חטף ליה,והוה בוכר'לאחזייה mwNIiנובא

--- 
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 חיעבוא טס
  רמ"ח את ריא מהרי %י  ואייתי למהר ותא הא,דנא sai~א51יה
 דעזנדא נופה ל' אמרו להג םהדי,אמר אייתי למחר / םומאביה
 ועייר( רהוצא גיסתי יהך  שערי רמו הוו %ירט אמרר הוההיכי
 ייה אמרו ייה איכרן יהווט אמר ישפוותייה, הסקיהרישיה
 אי4 יהיהבו י" מום  כ% רתגיא אין , אסיר מי איכוין וכי '%א
 אחה ' מוס כל  %ל יו יגרום שיא  שיאיהיהגומניין  א.4ש%י
 לנפשות הוא להמהומן עקה יאסהורי וכן כעם, כל ואוןטום

 , מוטח ביה מרא הוא  אחרילריאו סהרא צריךאלא

 אמרו מי ככור עולני 4אסהורי מהו יבתוכני צריךברם
 כבעלים  ו-יהו הנו שכזרז דאכלי(כיק

 ריהורהש רחטא תש, אתויסקורי, רמיורא כאחהו, ספי %א בעו ואי להו מאש כעי רוי כיון ריףמ4ם או 'ומשייין
 אום רשבג עולו יהעיר שניען,השוק צריך ככור ומ "קרפוס.י
 רג נאמנץ,אס בניגיתואין  והן עשרה אום באויר בנואפ,אפי
 רכס. כרש5ג כיוהיולתא העלה אסר יבא וצןכהכרשבגבחמו
 אפויתו'אביאשתויא'סאיט1נןאשתוגגוטורמיא,אפיבנו

 ספת מישראל ראית%יה היכפשאיין צריך ברםאיבמי
 דיוק אט% הוא דאי בבית.וקככור

 כנור דזבן יסף אינמי , לבעלו כמומו יאכלכםומ,הכרתבספק
 מוסא ביה ובפ% חי תם אנתה מוכרין בכור רקיימ'ףן מכהןחם

ברשותא
  רישר"

 אמרי מי %א אי אמומיה יסר ההוא  מימהימן
 ד'לןכהנו או אכהן, דשת מרי מהימן לא ייה אכיף דהואניון
  דילם תרירא שכיחי בכורוירייהון.  רכויהו 3'ס רבו %הורחשו
 דאמ תש' רבנן, להו חשו לא ישי נכי םוקין כהד ורטופקני
 השוק  מן שבי  צריך בישראל ככור Ipe~l קטינת רב אס ווודארב

,1tvnSוי~פ ככהז הווי ליה אכיי דהוא כיון טעסגפ מא.  עייו 
 הכי תקן רא ראי '  עי'ו מעירים Ia'~p1  אמר  נחמן ורבמהימן,
 כיון שעירו ויא רט יא 'raln עי רא%החשור בכל%יםאירספק
 הבינמי חי5 וכי ' עליו םימעיר חשירין ע"מוכוי'

 מאיר יר'
 כוץ כיר I1tDtSnW בי או5, יוסי שר תנן והא תקנתם 41היקית
 חשד לא ףישי שם %או "א ' מח"כ מאיר וי המתנות' טןפטור

 ntal~a' מהיטן מכהן תם ככור רזכן 'שי וה'יכתא '%הווגנן

 הכבדתי.ניגוני
 ::::י",,ו"ןיסגבגמנשאילתא .1

 והעניינן והלוים הכהניםכרתניא
 ניתנין איז הטכחיס וחית הרועים וכיח הגרנותהמסייעיככית

 ועליהם ' חילו כן עשו ואס כשכרן ומעשרות תרומה4הם

 גנ*ושראי קדש' ואת ואונע ' הלוי כרית אוןשהתסהכתי
 לא

 אתקרא %א  תיבליאוומיתה זאו%וט תמותו,מאי ולאתה1%%
 ראמור יומי הנך בגו במ' ומשקייה ' תמותו  תח4יוויאויא

 ישראיםיטפושן כמה  כרתלער ' %א בעלם ייהרבלרמימפיי
 לון ישמע %א לי תגהו ההד הומן  בתוך כהן אוטרף ואםחדשים י אום יוסי 4 ' יום חמשי ובגסה שישלימו רקה בבהמהבבכורי

 , הנרגות בטת המסייע ככהן  שבראה ששת רכאמר

 :""atw מ' י'שיא4 כי נ כ"( 4זב'""טרי צריךברם
 כי דסכי %יה וזכאיות %יתזו%י אתידי%מא

 4ת והורץ %י ומזכין ר4זיף היכי כי ייה אתניוק בכור ייהווי
 שנו חסראיא רב  חאשה'אםר את ומקרשיןגו ושחוט חי 'ola ובעי חי תם אותו םוכרין בכור בש' לא/ או ptu)ni,ככה(
 השא רב אס שעם שאי יאי וששר  אבימכהן , דויהן מכהןא4א

 הגרנות בבית המסייע ככהן שנראדק מפני יהושע ררבבניר;
 'פר ייכוף "ף , אומצא ליה שכת אשי רב לכי א,קיע זוטראמר

 יפ4  זכינתיה מכהן אל , %ך מנ גף ' מעיי וטוכסה הואדבכור
 מתניעך והא פל ' לו סבייא %א כלומר 4י שמיעא לא ג%לא,  לישרי אנ%מכהן לנון, טכהן אלא שנו %א חסדא  א15כוהא

 רכ ,ואמו הזהתנהולילאישטעלו כהידימן כה(שאאכף%
 קא ודאי הת0 ,גי הגרנו בכי הכסייע ככהן שנראה ספנויעשת
 טס ששינא תינשי אמרי , %א אי ליה יסב ואי , לא איהווייה אי ירע רפא כפק ונקיט כידיה דנקיט האי שביק הכא 'מסייע

 ,מקיא

 הכבדוו אניכי
 ת'"'%ינ"יוי"ן שאילולאמה

 והיהיאות שנא.בדרעיהון
 ומאי  סייר בגובה ירך על תר , עיניך בי( ולטוטפות רך  יע%
 ינאיבקום ר רבי והיכאימרי קרקרי עיניווה  קיבורת'ביןהש

 ע% שייראואינו(א חוםעגובה אתה  רססיוומוחושיתיגוק
 מה כראש תפילין והנח הר' תפיו~ן הנח אמןתורה ירוםסש';
 אינו אום '%אייעור שייר בגויה כאן אף יר,  שי בגובה  יהדן.

 חרייאותן לא ויא יאות %ך %אות לך אוברוהיה הוא הריצריך
pnyt"  שומהכנגד שתהא יבבכם עף "ה רברי א111שמולאת

 אכי- לבו' כננד יהי ומנח מכוין אוויה דרב בריההיב,ןיהורה
 וכרישא 'הח' 'ועל'הס 'סוש5 מאריך תשען המניח כייק'ש חש אמר עשה, נשמנה עיכר תפילין nua שאינו כף ששתרכ

 ואש' שלבגובה
 מנלי

 אתה ' ראש ש% בגובה ,Ta'p, בין דתניא
 כאן נאסר , ww שניך נין אלא אשו או ראש' שף כגטהאומ
 טת '  קסת עיניכם בין קרחה ,latwn לא %ה%( ונאמר עמיךגין
 זו ייכה על התניא , לימינא  ולא  יאחותי ייה מיגעיישמאיא כדרע8 מחית ראש'וכר כאןכגזלשל אף ראש כנוכהשללהלן

 'סדת אף,די תל ' זמין אא אואינו ז או%זושמא% אתהסמאל'
 הונא רב רבהכר אס ' שסאן ,רך הווי ' שי' טפחה וימייארץ
 שאין צ'ש ממשוסה קו שעה בכל כתפי%'ו יםשםש אדםח"ב
ו "אנו ז  רעתו 'סיח שיא תמיר שצחו קי תור אמרה אחת 

 וכמה,תנא  כמה אחת ע% הזכרות כמה בה, שיש תפייי(ממנוי
 חלץ חורץ וכשהו  שלראש ואאכ ירהחיה ש4 מניחגשהומניח
 יר של מניח מגיח כשהוא ,aiwa'  '  שייר ואאנ תחיהשלראש
 ויזכרון והדר ירך על יאות והיה רכתו ראש שי ואהכגרישא
 מנלן יר של וא"כ תהיה רחש ש% חויך כשחולץ עיגיך'"אבין
 זמן כ% עיניך בין יטוטפות והיו אסכרהלי הסנונא רבה,רבאמ
 ש% סעכג אינה ראש ושף שייאש מעכבת איבה יר שלהפייה כדתנן ן אהדדי מעכבי לא הכי  ואפייו ' שתים יהו עיביךשבין

 רי,1ה5 טשסיה הונא דרב כריה חייא רכ דשףח נמי סחאפליא סח איריא מא' ומנרך' חוזו לתפילה תפילה בין סח חטראיב א5 שילא בר אבררבה יעשייתן' שבר עייהן סברך בולןהמצו  ני  שטון אמ יהון רב ראש  יגרוכי מיחייב  תפייייריוכרסחית
  תפילין ועל תפילין להניח קפו אשר או%באי יר שף תפיייןעף

 שתים, מנרך סח אחר מברך סח ףאתרויהו דאסרי ורבא אכני תפי%ין' מצו ע% קבו  אשר באישיראשאוס
 ומלקינון וכריך בצפרא תפילי דאנחהינא צריךברם

 וברוכי ימרור צריך סי להו מחת קאותנא
 דכוי כיון אמרינן סי , 4אאי

 דבריך כיו( הוא היובא ומן יומא
 מצפרדע ייה בריך רפא טעסא וסעי לאסריךמצפרגפתוב

 ועדיין 11 5 ב גשאילתות
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 בעבוא אע
 ונ4 אזיינן מעשרה בתר וי5סא או י הוטה שיים 4אמ4"'ן
 י עיייהו 5נרוכי ומחייב טצוה עביר קא %הו דמחיתאימת
 ן רבו וכרי עליהן שמניהןמכרך ?מן תפי%יןכ5 דתמא ןתש

 ואיתמר , כיבד סחרית א5א עליהן מכרך אין אומריםוחכמים
 דבת בריה פרי רב אמר כרבנן, הלכה אמר 'ורבא כרהי%כתא
 אימת כי א5א כשמעתיה עביר ד5א לרכוש ליה חז'נאשסוא%
 רב דנו לרכנן קהו הזינא זוטרא מר אמר מכרך תפייצמחית

 כ5 אשי רב דכ' רבנ( ' סכרכם קפ'%' דמחתי אימת דכ5פפי
 ראמה המא בר ררבה משם'ה ' מכרכ'ן כהון דמשסשיןאימת

 ' הלכה וכן nsw בכף בתפילין למשמש אדםחייב

 נשים גרמה שהזמן עשה n)sD כ5דרשרץ
 פסורין עבדים נשים ובתריהפטורות

 התפלין וטן שמעמקרית

 הבברתי אניכי
 גנךצוע:ע:ם::שאילתא

 ףבית הנכנס דתניא יחו,רמסייק
 ולת , בש דברי חמות ארבע גרחוק ומניחן תפי4ו חו5זהנסא
 בכנרו בכגדוונכנס אוחזן אומ' ר'עקיכא ונכנס גירו אוחז(או]
 כר מישא גר ' ונכנס וכירו ככנרו אוחזן אימא אלא רעתמיק
 גו5ין היכה לוי בן יהושע דר משטה לוי בן יהושע דרהריה
 etw %ג שנו לא יוחנן גר , 5בו כהנד בימינו ו;:והזן ספרכמין
 ל5וכשן בדי כיום שהות אין אכל ן %%וכש( כדי בזוםשהית
nulyאם סניוםי בר יוסף רב מעיקרא.א] ומניחן טפח כיס יחן 
 הם , טפח ירו מתחת רצועהיוצאה תהא שלא וכלבר נחמןרב
 מחתן כד להשחי( בכיסטפח'אבל ליה דסגי הוא להפנותמילי

כרישיה
 משת"

a'Di ' 5הו נקיט כי , רמכסיין הוא נסי ולהפנות 
 %א כידיות לחו נקיט כי שק*נהו אי ם'פ והשתין אב% ,בידיה
 מחתן כי וחסור הוא %השמת מעמא מאי ככיס %הו דמנחעו

 ;D'D ולהשתין מ%נשינהו דכעי בידיה %פנקיטיהו שריבוישיה

 רמחית יא,עד %א ואי אין' כא%כשינהו בואשיה %אתותיהשוי
 לתשמיש אב5 ן טפח בכיס קירץ דסגי להפנות 4מ בכיסלהו

 בו שיש כדתני*ובית , כיס נתזך יהוכיס דמנח עדהמטה

 נהמהם עד או שישיתם עד סטה בו ישמש אסור ותפ'%'(ספרי
 ככלי קמטר*ש עילוי ג%ימא רבא אמר דתמא ' כ5' בתוךכב'
 ן כליו שאינו ככלי א%*ש 1awl %א אמראכיי רמי, כליבתוך

 כיון בקסטרא ומחית ככיסתא כרוך אפי כליו שהוא בכליאכ5
 תורה ספר יו' נן ''"Ipwl גר ' רמו מנא כולהוכחד הינהודכאם
 מר ן טלואם עשרה מחיצרץ 5ו עושה אירש בהכי 5יה ~AD'%א

 אשי רב בר מר דטים היכשו חזא אשי רב לכי איקיעזוטרות
 דאמר איסור א% ן עשרה מחיצה %יה ועבד תורה ספרדאיכא
 רוכת*ש *ה רוו'ח מרהא , דוכתא ייה ווויח דכא היבארבנן
 אטחנן והוא , אדעתיי 5או אנא ג% , אחרינא ביתא 5'היאית
 שיניתם עד או עהושץאם עד %שמש אסור ספרים בו שהשבית
 %'ה דצריכ' ~elw אכיתפעזין מי*ספרים הני כ4 בתודג5י

 הנסא לבית ושיי ביריה %הו נק'ט הכסא 5ג'ת למיעלכובע'
 דאינ*ש ושעג ' 5יה 5ם'תנינהו אחריש אינינו ראיכאוא;ג
 גר ' ניריה יטו ונקיט 4%ו מעייף ותוכינהו' %א אחריתירויתא

 הרנש לרשות הסמוכין גחורין תפילין היוסניחעבראשונה

 וכאין באילנות תוין ותהו אותן'התקינו ונוטלן עכבריןובאין
 כחלונות איתן הין מנ שיהו יהתקיט , חוח( l'ieul:עורבין

 תפיהן אהד תלבלר הניח אחת פעם הרבים ירשותהמסוכות
 וייסרת הטיתן אחת זונה באתה הרכים לרשות רגסוךבח15ן
 עלהלנג כך תימיר אותו כששמע בשכרי פלחי מהנתןראו
 לבית ונכנס בידו אוחזן עךהא התקינו גאותהשעה , וטתוכפף
 5אחות,נהד אהריתי דוכתכם ראיכא א;נ wani1: מבןהכסח
 אזילנ*ש הוה כי חנה בר בר רכה דאמר דנית היכא להימהית
 נקיט הוה כי הכסא לבית ימיסק כעז הוה כי יוחנן דרכובתריה
 כי רבב ואמר , %ן יהיה לא ,תפילי %ן יהיכ חוה דאנרתאספרא
 הכסא לבית %מ'סק כעי היה כי נחסן דרב בתריה אזי%נאההנא

 לן ישג לא תפילי , %ן יהיג הוה דאגדתא ספרא נקיט הוהגי
 , %ינטרן דשריין כיקאסר

 טאשיתע ה" ?ליי "דם ש'ג'"מהי עריךברם
 דמתהפד זימנין ר'למא היישינ מ' הצרסן

 %רעתיח אכראי %חתינהו והייתך , עיייהו עני מתהפךריימא או וחיישיל עדיף ככורן אמרינן מי י לא אי ואסיר ע5ייהוזנני
 יום'כטקו תימצא אס , חיישינ %1א עריפא שמירתן דילמאאו

 רחסור א;: אסריק מי מחי עסו .אשתו סותר עמו אשתושאון
 הגיתן כאותו המטה ישמש טותר כלי בתוך כלי מחתן כירננן
 או י מייהדת זייא המטה ע% אכף , הסטה ע% דיאו מיעיהני

 תש, דמי, שפיר הסטה עי ואפילו עדיפא שסירתןרי%סא
 שינית מהו יהודה מוכ כחוטה ררב בריה יוגף רב מיניהרבעה
 5ן מיבעייא %א מרגלותיו תחת מראשותיו תחת תפיליןאדם
 תחת תפ'ל'ן אדם 'ניח יא מת'כ' ' עמו אפיאשתו שמואףאסר הכי גל , כאי מראשותיו תהת אסור כיז'ון אריכא כיוןרוודאי

 טראשות'1' תחת מניחן אכל כידון בהן שנוהג ספנימרגלותיו
 שגגות לאו שנכוה מקום היה ואם אסור עסו אשתו היתהואם

 דשמוש ת'וכתא רתניא אענ רבא אסר ' המוכתא מותרשלשה
 דרב בריה אשי רב , יבר יצררא ף'ה ומפיק בכייתאבכיסתא %הי צריר פפא רב יבר יסורשא 4ה רטפיק ככובע מניחןחייא רבי וזני והא איני ' הראש תחת ושירש לכסת כר בי( 'רמיהאר 5הי מנח והיכא עד'פא' אמרושמיותן אימא ' כות'הוהיכתא
 חמא רב אמר ' סיייא ע*הו ופריס אשרששא %הי טחיתאית
 4 הב %' ואמר דרבנה קמיה קאימנ~ש הוה כי יוסף דרםבריה
 טנ'יוץ 'וס יומא והה41ש מיאשותיו תחת מחתן והוהתפגיע

 ן רעכד הוא %מעשה היכה נם'רן ולאהוה

 הכברתי אניכי
1

 אירו נכתיב %1עגוויה יהסורירץ יוחא למיקבעיהמייתרך תקיא דינא ונביתמועדיא וך:ג:נצ:מי שא,לתאמ1
 מהיחרש די( ודית ן הייתפש תליא דברידכו לסימואתקראו מקראי סדקאמר , קודש מקראי אחזם תקראו אשר יימועדי
 יעכרבענן

~taw' 
P11pil משרץ ייא5 וידבר שנאמר חרשים 

 ראש 5כם הזוץ החדש ן %אמר מעתם בארז אהיןואדש
 מומחת רכענן לכם מסירה תה"ש זה ערות ףכס מאיהדשים
 רתמא ' ביום א45ש חושים קוכעין ואין שנים סעכוי(ואי(
 ואפ י ניום א44ש חרשים IfP~1P ואי( שניפ מענרקאח(

 החדש מקדשין אין בו כיוצאך מעוכרת, איגוק בלייהעיברוה
 מקודש אינו גלילה קירשוהו ואפ ,איאביום

נחרש שנאמרתקי
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יטעדבשלחעג
 חק כי הניט ליום :כסא שפרבחרט

 לשואי
 שהי משפט הוא

 מעכריושנת ז4%ן ' כיום קידוש אף ביום משפסיס סח ייעקב
 ואם י כיהודה אלא השנה את מעכרין אין דתניא ' כיהודהאףא

 כגלילושכרוה
~alpc 

 שנדוה שאם אונו כפר איש חנטה העיד
 כן שמעון דרבי בריה יהורה רני אמר / משכרת אינהבגליל
 שאתה דרישות כ% שמה' וכגת תדרשו %שכנו קרא מהאיפזי
 מומחין ראיכא מילי והבי הקפה ש% בשכנו אלא יהיו %אדורש
 זגףבעין מעכרין לארז, כיעצה בעםחה איכא אב% ישרובארו
 לארץ nylna חרשים וקבע שניס ולכר עקיבא רר נחיאפילו
 יוחא ,דעי דלא ומשקיא 'שר", נארז כסדתו הניח שיאספני
 נראשונה כרתנ ממינית עכר'( היו הוא :NSa אי הוא חסראי
 שלוחים שיהו התקינו רשתי משקי,וקלו ' ~nlalcn משיאקהיו

 :teSw' דמטו זודכא יושא, כזתועכד'לחד בוטלו וא,15נשאים

 olwa יוסג תרי עקדים טעמא מאי והשתא , ים4פ חדעכרינ
 אבותיי מנהג הזהרו מתםדשיחו

 שמרא דאיכא זיממן כידיכם
 ועד דניס( ירושם מו'יש שלוחים דסטן והיכא לאקלקוליואתו
 שויזה הסר אי דמורעי חמשיר ועד רתשרי ירחא ומהשאתיסר
 תרי נקיטין מטז דלא רוכת4פ , יומא חד נקטי( שהוה מירשאי
 %יזחיל כנריו ' לאלול rnitiaI ד'%נוא לאדר סל'וה ד'ימא;ומין

 ריש ~olwa דתשרי fm~w: מטן ולא יניסן שלחי דמט'(דוכתא
 ן יומי תר' ל'עכדון ים'זל אפשר דל"פ דכיפורי ו'ומאשתא

 סמיקא כי נחפן רב אמר זירא ואר , תשרו אסו נים(נזירת
 עבדינ, לא וחמסר ארבסר עכרינ' ושתמר חםיםר שרינן גומיה%

 כיון לשבט נמי וחסרו , %אב חכיוה רי%סא ן ארבסרהגעכיד
 והאירגא דאשתמע' הוא אישתמועי דחסר1ה איתה אםהמרחק
 הכי אפילו עיגורא אתו קא אימת ד'ררש*ם קכועה רירינאשג

 א% דשיחוסתס שיוחיס מטן דל4ש כמקום תרייומינקיטנן
 ן סי%ת"ע ומיקלקלא שסדא דהוי דמיין אבותיכם סנהנתשנו

 יומין דתרין יומי תרי למ'נקט איפשר טש5ד%א דכיפוריויומא
 נגךטיוחד סננה %'ר' דאת' איכא אכ% כדכא %'4ת"ןיתרין
 אתו ואפילו ' יאלוף מקוה ד'ימא חי'שי%5ם'%תא וקאימצא

 לה ח"שינ %א מקודש מכד שמשג ולא יאלו5 מליותחסר'
 איק%עו אבא בה חייה ו% נגארי בר איבו דרני הא כי ייסייתא
 שםענוםפיבר רא אמרו ' אסהירו ףהו אסרו דמעובארבה ביוט4י דבכ%אי תכשי%א כסיס אמרו %בב% בתשרי עשרבחד

 , חסר ושויתי יסחר קירשוה אימ4כוו%א רילמאמקודש

 וקדותה יירחא קליוה ז"קי אתי כיחד צריך'ערב(
 דעגזר"ו מילתא הא די%מא או ' תרין דכענן שכתורהעריתן בכי אמרינן מי ' עףיה סמכינ' מיקמי

 הוא בעלמא מילתא מייויי אימש ביה משקר וקא היא5אנ5רי
 קדשודץ אסר עולא אתא דכי ש' ת ן מינהון חדאפיה
 הואש רבה דנכרא ע%1א שבעייא %א כהנא רב אמר ,%ירחרח
 מהימן, הכא ואמר אתי כעים4ש איניש אפלו ח4%יומהימן
 דין בית קרשו ואמר העולס מסוף כא אחר הכי נמיתניא
 וכסיעתא הא %אוגליי מייולרעכידא שעטא מאי נאמי%,רחא

 ן הי%כהא וכן דמשקה( אינעה עכדין %אדמיג%ייא

כשלת
 יש4 %רבי %ה1שסיר

 דשבתן%ם'נ%ביומא

 מוקצה רהוחמירעם

 וכין %יכושינהו דאסקינהו ועינכי תאני כנון %.גכק(המאיתם%
 די4פ מיכיהו למיכ% אסיר למחר גבישו יבישוי לאהשמשות
 אכורבא , יביאו אשר את והכינו דכתיב מחמא לאכילהאזמין
 שבת ואין , טוב ייוס 1ה%1מבי(  יסכת מנק חול קראמחגי
 '~Pva ףרכי ואפיקו ' לשבת מכין טוב יום ולא רוסטובמנין
 ואת הכהרה לפני הדלוע'( צת םוקצה'דתנ'מחתכין %'הדקת
 נכילתה היתה לא אם אומר יהורה רני ' הכלבים לפניהנבילה
 דשרין קמא תנא רגוכן,וסאן מן שנע יפי אסורה שבתמערב

 שסעון ר דתנ ' מוקצה ליה דלית ליה דשכקינ ' היא שמעקר
 ז בשבת גה הדולק הנר ט( חזך מטלטלין הנדות כלאומר

 מרבו כי שמעו( ט'נוהרכי סדבעא מזדה וצימוקיםגגוונרות

 לרבי טוקצה אין ליה אמר , מהו שסעון לרבי תמריםפצעילי
 גין דמיתיילדא כלבד,וכוצה זצימוקיס נרזגיזת 4פ אלשמעון
 ן יטלטידץ ואסירה לסגסעוק אסורה NaeI כיומא כיןבשבת

 בי5טוכ שנירה גיצה ואחד כשכת שנוידה כינה אחרדתניא
 גת למסוך %1א ' הכלי את כה %כסות אלא אותה מטלטליןאין
 וספיקה , תשכר שיא כשבי% כלי עייה כופין אבל המטהכרעי
 דאסקינהו פירי ושאר ' אסורות כולן נאלף נתערבוקאסור

 ויבי יהודים ררנו פיונתא  n~wawn בין יבושו ויאליבושינהו
 סבר שמעון ורבי ואפירין אינס מוקצה סבר  יהורה רבי 'שמעון
 פולגו  וכיחש ' שטעון ברבי  והייכחא ' ושרו אינון מוקצהףאו
 כרבי וכלכתיש  כורה השבת בכל אמר תר ורביבא אחא רבגה

 אסר וחד , ישן נר היא ומאי מיאזס מחמת ממוקעה ינרשמעו(
 וה'%כתא איסור מחסת ממוקצרה חוז IIPav כרניהלכרה

  שהיייקו גר מנהו ומאי יפשרו, מחמת ממוקצה לבר שמעונר
 רביו ישן לא  אבי חרש נר  בטלטיין יחניא , שבתגהבאאה

 שהרייקו מנר חון מטיסיין הנירות כ% ומ א  מאיר י יהורהי
 מחמת מוקצרה פיה רהוה '  במותו והרבה nawi באותתםבה

 הנר מן חוף סטיטל'ן הנירות כל אוטר שסעון רם יאיסורו
 רק"ם כסיתו הלכה %1ן לטלטלה מותר ככתה , nawaiהדולק
 ככתה לא וכין ככתה בין שכת באותה בה שהדקקו בנרכחתיה דהילכי %( סטרא %א,ולא ככת %א כשכת,אכ% %טףט%הושרי
1Dp1הות זרכינא שיטתית בחרס. יהודכם ורכי מאיר רני ףהו 
 כקת התורה ככל לן דקיונ דמקיי כמאן %הווהייכתאתסייע
 לקולא, כרבע והילבת"ש לחומרא אחא ורב לקולארבינא

 ייבושיבהו יאסקיבן  Qtpatyt גייגייח 48 צרץפברם
1wunדיכישו בהון ירע הוה ול4פ השמשות בין 

 הורץ ונברא אזליכן דעתיה כתר אפרשן ט' , %א אי%אכייוה שרי מי דינישו בהון ירע כי לסחר טרעתיה וקינמון  מקצאויהוה

~IVjO
 הא ואוכלא אזיינן אוכלא כתר דילסא או . , סדעתיוק

 הכעיס ואין שיבש מוקצה כהנא רב דאמר ן תש 'איתחזי
 , הילכתא א1541כן אוכלא בתר אימא סותר בופכירין

 בשלהונהי
:לו::ם'"":בי שאילתאמח

 אסדה אלפיןפיקתם
 כיום %כס נחזן הוא כן ע% השבת את לכס כייינתןוכשיראו
twmnיצח אל אמה" ארבע ' תחתיו איש שבו ותניא יהמו, לחם  
 דקא אמה ר '"אקו שכת שיתחום אי6ואמה איו מלטוסואיש
 היבא יתהו חוץ רעה רוח או נוי ראפקוה רםאן היא. מאיאסה

 אמהבשכת מאשפי טפי רשפני ומאן אמו וו 4ה איתכשבק"ש
 ta'Psn ו** * ג פשאילתא

nw~eויחי  
סו

 נואלתי
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 וע בשלחויחי הע
 שדיש ע5 מלקין חיה וב דתאט '%"4יה

 מדכוי תחומיי
 ,מאי ועיכורא ממאתא 4בר דאמרינן אמה אלפים והיינותורה,
 ושיריי אמה שכעי דמתא בורא ע, היא וכמה ברא, ביתאשבורא
 וארבעי החצזנומאה שנו ביז 'ש אם הםפולשין כפרים לכרחל
 4'ה דהזה כאחת להיות שנ'הס את האמצע' עשה ' ושיישאסה
 ואי ' המשכן מחצר ד'יפיל ושיר"ם אמה שכעיס והד תר5כף
 כשבע" נהדרי דמכיען טמא עיוותאיבא

 :שירי, אסה שנקו
 אלפים יהן וחוצות כולה את ומהיך דם'ין טתח כחרא יהיכ,

 גיאיות ונכייעות הר: כקרירים אפים ומרידת עירוב ב4אאמה
 ככקערע שבת נמנמי , מישור הן כ.י14 אות( ורואיןונדירות'
 5יהכקנא

~ntowi 
 מארבעה לנר אסה אלפי ליה טשחיל החס

 דתנ'א שא' אסות ארבעה תחתי איש שכו רהא'  סמאיאמות'
 אסות שלש אפז היאתקת?1 ונסדק , נתחזקו תחת'ו איששבו
 אומר 'הורה רב' ' מאיר רח' רכר' 'ד'11רגל'1 פישוט כר'יאמה
 כדי ואמה אמזת לספו

 תחת ויניח מראשותיו תחת חפז שיטוין
 איכא t,"ttata מראשזתיו,טאי ז'ניחתחת רגייו מתחת אורגליו
Inf~Jtaרכי ' כינ?הו איכא קדש של ואמה מצומצמות אמות ר 
 סכר יהודה ורבי דיף'ה ראמה ורגליו ידיו פישוט כדי סנרמאיר
 דרכ לקימה ע"לת כ' לכדיה טשרשיא רב %י קרס שףבאמה
 4'ת יהכינן ד'ד'ה כאמה רכנן דאמור אמות ר 4'ה אימאפפא
 קדש של כאמדה %ך אימא אי , ייה יהכינן קדש ש4 באמהאו

 לך אינו עדייהם הוה מה הכשן מיך עוג "יה אימא "יהיהכיל
 לה תני ק" יא טעמכם מאי 4יה אינל ייק יהבינן דיריהכאמה
 אי אל לקכירז אחא כי ' אדם שהוא כמה הכל שאמרו ישנבי

 ' 4ה יהטנן דיריה באמה 4עוףס תנן ףא האי כוף' דיישנ וקא'
 ,Np'oa 4א שאמרו יש נכי לה קתני לא טעמא מאי אמרתודקא
 ממקומו איש ,,ay רא,י משמע ומאי ' נאיכרין ננס דאיכ~י4יה

 כת" למקום ממקום לנדבו חסדא רב אמר ' הוא אמהואדפיס
 ,D~pa כקומי לך ושמתי התס וכתיב ממקומו איש 'צא א%הכא

 עיר ננול ן הווצת יצא יצא ואס דכת' כניסה וניסה דיריהמניס
 אותו ומצא רכתי סגכול דידיה'וגכו5 םגב41מק4טו'וניסה

 ר,ד'ה כחוק וחק ' 'ריח ו מחוש ונכוי ' יעיר 5גכ51 מחוץהדם גו"
 באמה'ונילף אלפ' קדמה פאת את יעיר מחוש ומרותםדכת'כ
 דנ'ז וא'( חוש?חוט דנין ג% סביב אמה וחזצהאלף השרבקיר
 aw1 ישמעאל ר רני תנא והא מינה נפקא ימאי ' מחוצהחוץ
 היכבר מילי הני ביארז היא וזו שיבות היא זו הכהן וכאהכהן
 מרע בדדמ' יזה ריסי דאיכ~ש היבא כי א ' 5'ה דישיי4'כ~ש
 קיוץ הוה סובא דנפישא אקג במתא דשכת מאן וא'14 'י4פינ
 אשת  ייהאיפים ואית  רמיא  כמאסות  וכויהמתא מתא,נכש
 שכת כאנט~יא' גרוזנה מפויו כעיר שכת דתניא ממתא'5נר

 כויות את מהיך יהודה צדקיהומ4ך כמערת ואפייו ,במעוה
 ND'A וחד עייף גימא דהר מתא ואיףו ' אמה otaLINi: %הוחוצה
 נפקאןנהד',רץ 4א וכויה גיתכם חד מינה נפיק אינמי ,נפיק

 כהרירץ דסימל'4ש כמאן מתא לכולה וחזייה , %המעכרינא
 ן אפיקתא ההוא 5בר תחוטא ליה ומשחינן רנפ'ק כיוזאההוא

 ' ביריחו ,הושע בהיות תהי שנא' כמתא דמתא רעיבוראיסנין
 וססונרת סמרת ויריחו והכתיב ממש יריחו אייימא ביריחומאי
 ז יריחו 5ה וקרי מינה ונפיק מינה עייף דהוה בעיבורכםא5א

 רייה שם'ה' על קאורמיתקרי הוה כתחומה 'ריחו מאיודיימא
 ' איקר? 4א עיר , איקרי לעיר מחוץההוא

 כבט 4,ה דהיה אמרי הא כמתא דשבת ה'כא צרוךקרם

 היכא ליהתחוםאלברסםתא ומשחינ מתא-

 כהו מתא יהא רקר,גא אחריתי כמתרם עירובא ומחיתמאחי

 ככנ 0י0שמל4ה ן אםדץ איפים %5ז44קשה5אישתוזיי
מתא

 ואזי
 שכת אמרינן מי ז 4א אי מדירה ב4א מתא לכויה

 דהותן כיון ' שייכו נותן אכף מתא ככני ףיה דהויו דקכעהוא
 הוא דרבנ בעירובא, כשתרי דכא הוא בדין יתיכ כמתאנופיה
 אקיים קויא חד כרגליו 1'ערכ ,צא שףא עשיר 1WQi בהדאקי5ו
 רכל ביה אקיא 5א קו4 תרי אמה אלפים וגה רבליסיתןביה

 גיח דאקי4ו כיון , 4א די5מא אז , מדידה נ5א מתא 4יהועמיתן
 עקיבא י בה פלינו , קוויי תרי רב5 ביה אקייו קולארכלחד
 כעיר , קטנה כעיר עירובו ונתן גד51ה בעיר היה דתנן ,ורבכן
 לה וחזצרז כזלה את מדקך , נדזלה בעיר ושרוכו זנתןקטנה
 אלבש עירובו ממקום לו אין אומר עקיבא רבי , אמהאלפיס
 , רמקייין כרבנ או דסחמיר עקיבא כר והי4כתא אמהאלפים

 לה כן יהושע רבו אטר אידי כר יעקב "fa דאמר ןתש
 המיקי כדבריהייכתא

 מחת'ן דהוו מכרכתא בני בעירוכ,הנהו
 נויורה יהודה מר 5הו אמר גוברי ראכי כנשיא בכיעירוביהון
 נדבז היכה א5סא , פזדתא טפי 4הז דלשתדי היכי כיואחיתוה
 ייתרחש בעירובין פיגאה אירבא םחכיריו' ואפיףו ,עקיבא
 , כעירוב הסיקל כדברי הלכה לן קיימא דהא עקיכא לרביליה

לי::לבנע:שאילתא1 2:ש"ליעזי
 וננגש קמיה 4סגויי איישהתם

 ברוכתא שכיתא מיקני יומא ליה וקריש שינתא ומשכתיהע'ס
 "א ףיה ולית שמתא קנו 4א דיימא או אמה, אלמם ליהואית
 יא והכא מנפשיה שכיתא דקני הוא גברא אמר'נן מ' אמות'ד

 ואונ ייה קנ"4ש שכת ד'4מא או ' התם שכיתא למיקיאיכוון
 בדרך שישן מ' דתנן ורכנן נורי בן יוחנן פליגור ' א,כווןדלא
 בן 'וחנן רג' רבר' רוח יכל איפיאמה 14 יש שחשיכה ידע51א
 'והנן כוכי הינה ' באמות איא 5ו אין אומרים וחכמים 'נור'
 כן 'Ipw~nt %ר א'ד' בר ד%ריעקכ %ש' ' כרבנן אובןנורי

 ' בעירוב המיקו כדברי הלכהלו'

 בשלוקויקד
ן  יאת' מאז ~איי ייתאשא

 באיימהך'י"
 א4א , שביתא קרי דכדוכתיהסו יעיי '

 אןףא פעם דתנו מתא 4והככני והוה שכיתה קני דמתאבגוה
 א6 לירד מהו גמלי" ירכן 5יה אמרו שהשיכה' ער 44סןנכנסו
 שלרש עד התחום בתוך והיינו מסתכל הייתי שככר מותר4הם
 , מתא ככנו 5יה הוה התחום בתוך האיכנס, 4א אחת אסה אפייו לשחזם חוץ 14 שתשינה מי ותנןחשיכה
 וחשיכת באורחא קאים דהוה סאן?4ו צר?ברמ

 דע ' לא והותל רמתא תחומה כתוךליה
 שביתא 4מיקנא ורעתיה אדוכתיה וגנח הוא למתעשדסמיך
 בהדי ירע הוה דאי הוא המתלש רסמיך חזי קא 51מחרהתם
 בהדי משתרי נמי השתגש , שביתה קני הוי הוא דמתאאינשי
 כנ. כחדא הוא ףמתא דסמיך ידע הוה דאי כיון יא אי מתאכני
 כיון דילמ"ש או כמשתרי נמי חשתא ' שכעמא קני והוהמתא
 בת פ4יגו , שביתא קני התם רקנא היכא שביתא וקנא ירעדכא
יעיר סמוך הוא והר. ועטר כדרך שישן מי רתנן יהורה וי מאיררבי
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 חעבשלת 1ע
 וגי , מאיר רבי דברי יכנס 5א יכך כוונתו היה הואי%1%איעיר
 שכטיפ טרפון כרבי מעשרץ יהורה רכי אמר , יכנם אומריהווה
 עור הרי רכי %ו אמרו בקר רועי מצאוהו ל%1מחר וחשיכהבררך
 עקיגא 5ור אמר ' כזלו הזום כל ודרש רשה נכנס היננםלפניך
 בית שמשן או חיה טרפון רבו ש5 כדעתו NDWi ראייהמשם

 יהודה כר או מאיר כרכי היכוה , היה בתחומו מוכרעהמדרש
 הלנרם מאיר ורכי 'הזדה רכי 5ן דקיימא יהודה כרכיהלכדה
 עקיבא רבי רקאים מאיר כרבי היכוה דילמא או ' יהורהכרכי

 אמררכייהורהכמהדגריםאמורים דתה הש,בשיטורה,
 ושיאש לרעת מערבון חצירות כשרוכי אכף ן תחומיןבערוכי
 בפנס שי~פ %אדם חכת זאת כפניו שירט לאדם שזכיןלרעת

 זו ולא ' כרכ"הורה היכרה שמואל רב אמר 'הורהואמררכ
 ' כמותו הלכוץ בעירוכין 'הורה רגי שאמר מקום כף "אבלבד

 בשיחויש
י"-ינייתם"שאילתא

 כסוף סעורות שתי מזוןומותיכ
 עור ואייך עיווביה מן n'DpS %מיזע ומשתלי אמהאלפים
 4רץ דאיתעקר דמתא ניסא להך ימיזף ואיתמר אסחאלעיס
 ח45ש למיזף ליה שרי ויא כיתו עירוב ייה והות מתא מןגיתיה

 לבר %עירומה אותכירץ ואי אתוה אלפים דעירוכוהוררנורה
 %ירע הוה אמה מאלפים טפי מעירוביה דמרחק כיוןמתחומיה

 לא אחר אמה אפיו.ו אמהותנ אלפים לתחום חוך שיצאכמי
 וקאים אמה אלפים כסוף אותכיה ואי מאמות "" %ו ואין*כנס
 במשחתכם 5מתא סר 5יה משח ודכי רטתא גימא כהךביחיה

 משחינן כי אי חזינא ' אמה מאלפים נפיש ויכייתיהסעירוכיה
 מתא ליה ,הכינן דעירוכא אמה כאלפים מתבלע רוכאלמחא
 נופח מתא ףא ואי יתיכי דעירובא תחוטא כגו והוא מרירהנ"א
 אלא 1% ואין מתחומה %כר ליה נפיק והוא כמדירה ליהיהכינן
 ונא סודך היה %ף בו יהושע רכי אמר אירי רב דאמר 'מאמות
 השר בסוף העיר הצי אלא לו אין העיר בחצי מידתווכיתה
 ן אמרת %ואלפים ומשף'מק אמות כי כויה העיר 15נעשת

 עירי כני לכל זה חרי ואמר מתא יכולהו מערב דקאוהיכא
 כיצר כדתנן ואחד אחד לכ% סעודות שתי מזון ראיכא ערנענן

 שקכ5 מי כי המשתוה יבית או האכף יבית שייך סיי,כ% ודר* ננו %כ% זה הרי ואומר ההכית מניח בתחומיןמשתתפין
 משתחשך מערבי שאין אסור טותרמשחש'כה יום מכעורעליו
 ואחר אחד לכ% סעורות שתי מזו( שיעורו הוא כסהצקתני
 מזונו אומר יהורה רבי ' רכימאיר דברי לשכת 51א לחוףטוונו
 מענו דאמר מאן להק% מתכווני( וזה וזה %תו% %1אלשכת
 משאוכל כשכת אוכף לחס יותר כי סכר לשכת וף4שלחוף
 להם יותר כי סכר %חו5 ולא ישכח מזונו דאמר רמא( יבח51
 ככר אז5 כרוקה כן יוחנן בשכת,רבי משאוכ% כחוף ארסאוכל

 לככר ירות שתי אומר שמעק רבי נסיע מאין מד'גפונריו(
 ' הגויה את לפסול חצו והצי המנוגע לבית רציו לקרמשיש
 תשעיפ וארכעסאין פונריונות ושטונה ארבעים הסיעפירוש
 ששנו יכדתרץ ה'א כפונדיון ליטרין שני נמצאו ייטויןוששה
 שת* ליטרין שני של והככר כפידיון הנקנה ככר הםייטרין
 סעורות שתי אומר שמעון רבי , כסעודו, %יטרא נמצאתעודות

 ככרותן שיש עושה והקב הקכ' שליש ובכי לככר ירות שתיה(

 ששוכר למדת הא י סעודות שתי הן זה ככר ש5 ידותושתי
 נטצ4ש אונקיות עשר ששה ש% והככר ן סעודות שלשעושה
 ושני אונקיות עשר לקם ש5ש ש% זה ככר ש% ידותשתי

 מיקם
 זאכ5 המנזנע לבית אדם יננם אם הככר, זה של חציואזנקוה
 כשיעור ישם נשתהא אם כגדו,וגם כיבוס כעי ככר זה ש%זיגי
 מעוכר( גויתו  יפסוף הנכר זה ורביע כנרים  כיבוס כעיזה

 פוסל מאוכ%וטמאים הכבר וה רביע אוכיגהן שאםגתרומה'
 אין יוסי רכי אמר ' בתרומה יאכוףגויתו

 מערביי
 לרכר אלא

 לבית שייך מי כי תניינ~ש ק"ל מאימצווה
 האבי

 אולמת
 / ק%5 קתני דמייתא אורחא דתימא טהוהמשתה

 מדנפשירץ עירו בני לכי דמערכהינא צפרירברם
 5א, אי אחר ירי על להון מכויי צריךסו

בס
 צריך ה'ףכך ליה קנ' לא %הון מזכ' רפא כמוה אמרידכי

 יא הוא דרבבן  תחוסין דעירוגי כיון ך'לס~ו או יהוןלוכו"
 דמערב היכבש נמי מנוי שיתופי לעיניין וב( יהון לובוייצריר
  יאיתסר ' תש , לא אי להון ל(כזיי צויך ש מנפשיה5הו

 צריך אי( אמר ושמואף לזכות  צריך אמר רג בהרטיןעירוני
 אמר ושמואל לזכות צריך אין אמר רב מכוי שיתופי 'לזכות
 דצריך תנן מכוי alnlw' נכ' לשמואל %זכות'בשימאצריך
 עירוביףזכות'

 תחומיי
 , הירש תנאי , :NtCp~ לרב אלא ן תג, %א

 שהפכח הושעיא רבי ש% כקלתו מעשה רב אם יהורה רבכאמר
 וכא טדעתה שיא חמותה לה ועירבה %ה וחשכהלמרחף

 כךאסר ' בעירוב מחמיר כדאתהכ% בבלאי 'וס' בי ישמעאל רכ' לו אמר ' %ה ואסר חיא רב'לפני מעשי
 רכאכי

wtw 5י%הק 
 ' מרעהרש  שיא אלא היה משלה להו ואיבע"א ' הקל,בעירוכ

 ההטיפ להן %האסר וכתה שיא ווכי '  שיחמותוהה,האו
  יוחנן ררבי שיביה 41 מפרשת ירירי , שסיח יעקכ ורני ,מרבנן
 אמר לה זכתה שלא ומשוס ' מרעתה ושלא היה, חמותהמשל
 ן נחמן כרג והי~ת~ש סוכות צריך וה ואחי וה אחד נחמןרב

 איין  סביר וודה בדרך שבא מידרשה
 * גוראו

 * בשיתויהי

 יב Iwt'taקמנצ4ן', שאילתאפט
 רשותכם מ(דשכת~ן

 ותנו , השכת ניום מכתיכם  תווראומשא ויש שנ ,5רשותא
  וכרמלית היתיר ורשות ודגי רשות ישבת  רשויות ארבערגנן
 טפהין עשרנה שעמוק חריץ היחיר רשות זו אי פטור,ומקום
 זח ארבעה ורחב עשרה שנכוח התל וכן , טפחים ארבעהזרוחכ
 סרטיי~ש הרכים רשות היא זו ואי ' גמורנה היחיר רשותהוא

 רשות היא ,1 הרנו ףרשות הפולשות ומבואות נדויהופ%טייא
 ח aa~n %רשות % היחיר מרשות מוציאין אין , גמורההרבים
 הוציאם ואס ' זו היחיר  לרשות  1 הרבים  טרשות מכגיסיןולא

 כרת עטש במזיד חטאת חייב כשוננוהכניס
 הים אכף ' ונסקי

 ויא הרכו כרשות 5א אינן ' והכרמלית והאסשוניתוהבקעה
 פטורן  ונתן כשא בתובן'ואם ונותנין  היהיריואיןנושאיןכרשות
 סרשהץ 4%1ש הרכים ףרשות מתוכן מוציאיו ואיז , אסוראב5
 וף4ש היחיד לפרשות מתוכן מכניסין ואין , %תוכןהרבים
 אגר( פטור והכניס הוציקן ואם , יתוכן היחירמישות

 אסור 2א2 ג ר גשאילתא
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פנשית טע
 כחרוש הווא' שיכו טעמא מאי ' אסורין עירבו 5אמותרין שיבי מפולשות שאינן ומבואות רבים שי חציבות ,אסור

 דעירוני שיעורער וכמה ' רשו'ות נשת' ע'רבו %א 'רשותכם
 שתי סזון מרומן שה( בזמן שיעורן וכמה ' כרתנןהצירות
 השבת והוצאת ז נגרונרת מועטין שהן בזמן , %כקןסעודות
 נתרתי ואחתיה לעירוביה דפלגיה והיכא ' ואחד אחד4כל
 החוףק שמואל רב אמר יהודה רב דאמר ' שי'כ הווי %אמני

 דטערכ ' שמיה עירוב טעמא מאי ; ע'רזב עירוכו איןשרוכו
 מכוי ~taln'w ואי , חצר ההוא מן בביתא יאחותיה צריכיןקייה מחתין וכי העירוב את נוכה קטן אטר הונא רב דמפייג,ולא
 לעירוביה אחתיה ואי , מכוי ההוא מן גחצר לאחזתיהצריכין
 לא נינהו דירת כני דלאו כיון ומרפסת אכסררא שערנכית
 דתנן , עירוב עמיתן צריך לא התם ד'תיב וסאן , עירובהוי

 והדר ע'רוכ אינו ומרפסת אכסררא שער כנית עירובוהנותן
 ארבע בו שאין כבית נהי אחתירק עף'ו'ואו אוסר אינוושם
 נו שאק נות כדתנוא ' קייב הת לא אמות ארבע עלאמות
 המעקרו ומן המזוזה מן פטור אמות ארבע ע% אמותארבע
 חהרין ואק חוסה ערי כבתי נחלט וחינו כנגעים מטמאיאינו
 ואין מלחמה מעורכיעליו

 מערביי
 ואין בו משתתעין ואין בו

 עיירות שת' כ'( עכור אותו rtwtv נאק השיוב את נומניחי(
 נו מבישן אין מיהא תני קא , כו חו4קק והשאפין האחיןואין
 אין 4רירויז חזי דכא וכיון , לרירה חזי ד5א טעםא מאיעירוכ
 משתרן וכי , מניחין מבוי שיתופי אכף י עירוב בומניחק
 לעיורי ישרי היבא %בית ומכית %מגר מחצר חסרותבעירובי
 פתחין דרך ולאפוקי לעיורי שרי לא פתחין,אכ4 דרךויאפזקי
 איכא ואי , נעיווכ מישתרן %א שדא רוך %אשיומי כעיוקא
 הישתרף עשרה בתוך ארבעה על טפחם ארבען, דהויאחלון

 ,בעירוב

 חלון דרך 5אישתרויי דשיב ה'כאאייו צרו21רב(
 גוים אתז ולכסיף עלימה יוםאוקדיש

 חלון ההודם ואסתתיס נורא נפ% אינמי ' היק ףההואזסתמוה
 מקצת והותרה הואיל אמרינן מי ' גגות דרך ףטלטויימהז
 והותררץ הואיל אמרינ( יא דיימא או השבת, כל הותרהשגת
 נעיי~ש רבא דאכר ~ש, ' השכת כ% הותרה שכתמקצת
 דרך דעירב היכא יהודכם מרב מיניה וכעאי הונא מרבכיניה
 כהו החלק ונסתם החיזן דיך שיכ , ונסתסהפתחהפתח

 שבת מקצת והזתרה הואיל ל' ואמרו גגות דרךלטלטולי
 עירב ולשי הצר מכני אחד שכח אינמי , כלהשכתהותרכם
 יחצר' ומכתים לבתים מחצר וףאפוקי לעיווי כויהואיתסרו
 ז חצר גכויוה לט%סולינהו שרי כחצר דשכיתו בייםוראי

 רשותכם כחרא בגוה וד"ר ומר ראיכח אעג חצר טעכ~םטאי
 ,דמיא

 אמרינן יכתוהא ימ"עי %יעיבכתים צריךנרם
 לא כי כשבתא ~tp,aNSI לעיוליראס'ר

 שיחכירו לחצרומננלגנ ומנה 4גג מחצר 4ע'41 מהועירבו
 רגנין כיון אור'למא ואסיר, ליה ככיתמשוינןכיאמרינןגנ

 נהא תנאי פלינו , ושרו דמיי( כחצר נינהו בעלכאאוירתם
anitaיה~ש ש4א וכיבד הן אחת רשות העיר גגות כ4 רתנן 

 מאיר, רבי דנרי otnaw עשרה נבוך או טפחים עשרה גבוהגג
 שמעון דגי ' עצמו בפני רשות ואחת אחת כף אומריםוחכמים
 ומסכתא הכית בתוך ששכתו כייס ולא ן כתוב טשכתו%כים אחד רשות כולן קרפיפות ואחד הצירות ואחד נגוח אחתאומר
 עירבו,אכ4 גש%א שגעון כרבי היכה רב ראפר ' wh ,במאן

 חצר ראירך ינגין כחצר דשכיתו מאני לאפוקי ליהשריית אי יהצר מכתים מאני לאפוקי ובעי עצמו כפני חצרומרכו
 %א הא וחצירות ן חצר דאירך רבתים מאני נמו לאפוקיאתי

 גזרינן %א עירכו %א וכין עירבו בין אסר ושמואל ןמערבן
 והייכתא , חצר דאידך יגנין רבתים מאני לאפוקי אתירילמא
 ששכתו הן,לכלים אח רשות ומבואות וקופיפות וחצ'רותגגות
 דתניא ' בהרייהו נמי ומרפסת ואכסררה שמעון כרכיבתוכם
 ףכ"ם הן אחד רשווג וסכוי וקרפף ומרפסת ואכסדרה וחצרגג

 ן כתוכןששכתו

 כו אינמי * לקטן המטוך גדול גגדרשה
 * בדרך לושהחשו

 * בשלהויוי

*  "מתהגש שאלתא .נ
 צריך דיא טכאביומא

 שאר אב% ' אכיףה צורך ואפייודיומאטכא ן4'ומאטכא
 דכתיב רחמנות שרא לא הוא טוב יום דצורך אעגמלאכות

 יברו הוא נפש יכל יאכף אשר אך בהם יעשה לא סיאבהכ%
 , לכםועשה

 ואובי
 טוב כיום יסיעכד ראורחיה מיד' נמ' נפש

 טחינרש כגון אב% , ראמי שפיר t~lwal וסיפאכנוןמישחט
 %מיעכדביום אסור יומטוכ מערב דאפשרלעשותןוהרקדה
 , לכם nwpt לכדו הוא רחמנא דמעים ,טוכ

,ימחא טחינה וראי
 ומשנינן דאמי שפיר טוכ ניו %מתנאה ובעי מאיתטי

 פפיס רבי משוס טוכ כיום קמח שונין אין כדתניא פתורא,עילוי
 קיסם או צרור %תוכו נפל שאם atlv1 שומן אמרו יהודהורבי
 כל ףיה אמר ן שונין דרכינא קטיה תנא תני ן לשנותומותר
 שבת בערב יהיות שחי טוכ ויום י כבורר דם'חזי דאסירשכן
 מערכ תכש,%ין עירוב אחית אי לשבת aluI מזום לםיפארבעי
 תכשיף עושות זהצד, כאי , אסור טוכ םערביוםתכשיףין עירובי אחית %א ואי , %שכת טוכ סיום 'nitxS מותר טוכיום

 אירש שנו 5א אביי ואמר ' לשכת עייו וסומך טוכ יוםמערב
 , כזית שיעורו וכמוה , אסור לחודיה פת אכ4 , ופתתבשיל
 עירות רב אטר אדלל רכ ראמר טוכסה אינשי דנפישיואענ

 דמערב והיכא , %מאום גין יאחר בין כזית צריכיןתבשילין
 %יה מחתין דקא ירעהיאך דכא אעג אחרינא דאינישארעתא
 עירוכאזהווי

 רשמואי
 , אכו4הנהררעא מערכ הוה

 גה י אינוצריך אחראי עיזיי %יפיכית לרזברם
 ירידיה שיעורא כענן דלא כיוןאמוינ(

 עירום שסואץ אמר אד~פ כרנחום' רב דאמר 'תש ' כהדיה טשת"ר 4א 4'ה מזכ' דיא כמא ד'5מא או ' בענן%א זכויינמי נפקין קא ריסיה כנכות הכין הס לאחרינוושיעורא
 ישרו %צורך שרי כי הכי מיבעייא אינמי %זכות' צריךתנשי4ין
 ז לגוים ;I*ssl ~מ , %כס דכת,ביעשה י אסיר גוי לצורךאכ4

 , לכיבים ו4אלכס

 svi וחצייה גוי ש% חצ,יהנהמה צהך ברםאינמי
 טוכ ביום לשוחטה מהוישראל

 אששה דאי כיון דיףמא או י אסיר דגני אדעתא טרח דקאניק
 ממיירש ודגוי טרח רנפשיה דאדעתא שר, שחיסה בלא זית5כ
 שחיטת בלא לכזית איפשר דאי כיון ףונובהסה דמסצי אסהווי
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כאפבקררופא

 5א מסוכנת בהמה כדתנז ן מסוכנת אכהמה בהוה מידישרי
 מי מהו עיסה , יום מכעור כז'ת ציי שיאכף כח ח45יישחוט
 כ% די%ם4ל או אסור, גיישה יספיגה דא,פשר rleאמרינן
 דאסר תשי דמי( ושפיר %ריביה הזייה רבתא וחראחרא
 %שוחטה מותר שיישי וחצייה גוי ש% חצייה בהמה חסדארב
 %סיפא אסור ישראף ש% וחצייה גוי ש% חצ"ה עיסה , טוםכיוס
 איפשר אי בהמה , 5ם'פיגה איפשר עיסה טעסא מאי טוב.גין

 , אסור טוב כיום גוי 15מוני ואפיו ' שחיטאה ב5אוכזית

 )אין בשכת גח מזמנין ודרש מר שמואף לרב רבארארבריה
 ' כשבולו ירבה שמא נזירה טוב ביום עימזמון

 ' שבת בערב להיות שחל טוב יוםדרש

 יתרו וישמעפרסת
.ן

 ישיא5 "מתמח"ה'ו שאלתא אנ

 ן דקושטא דינאדדיינין

 ראשים אותם חתן מכ%ישרא% ח'5 אנשי ויכחרמשהדכתיכ

 דרב , שעי נרינאערשית ומיחייבדיינאףמיתכ , העםעי
 ועד מצפרא דינא l'a'al יתכי הוו הונא רב בר ורכהחסדא
 הכקר מן משה על העם ויעמד משה וישב דכתה אמריאורחא
 מדפתי רב בר חייא רבי תהו תנא ייכייהו, תייש והוה הערבעד

 למדוה תורתואימתי ' משהישבכ5היוםכויוכדיןאיפשר
 1nta~S אמת דין שדן ריין כ% %ך ףומר אלא ' ייחדהזאיטתי
 ן כראשית כמעשה להבה שותף נעשה כאילו אחת שעהאפייו

 בקר ויהי ערב ויהי התם וכתיב י הערב ער הכקר מן הכאכתיב
 ששת רב אמר כדינא' יתתב דייני מיחייכי אימת ועד אחר,יום
 ארז 5ך אי רכתיכ ק-א מאי חמא רב אמר , סעורות זמןעד

 שמלכך ארץ אסריך וכתיב ' יאכלו בבקר ושריך נערושמלכך
 ש5 בגבורה , בשתי 51א בגבורה ' יאכיו כעת ושרייך חוריןכן

 ן %ורי מאכף ראשונה שעה רכנן תנו ן, יי שף בשתייה ולאתורה

 מאכ רביעית ייסטים מאכל שלישית ' 'ורשים מאכףשני,ה
%1א חכמי ת4ם'רי מאכל ארס'ששית כף מאכף חמישיתפועי,ס,
 דייניי

 atattnw כ4 רתנן , טוכ כיום ולא בשכת 5א דינא
 עליו חייבים כשבת מצוה ,ala רשות משום שכות משוםעליו
 רוככין ז5א באיף, ,r's7v יא שכות משוס הן ואייו , טובביוס
 רשות משום הן ואילו הסים פני על שטין ולא בהמרה נכיע%
 זאי15הן מייכמ'1 4%1פ וף4שחויצ'ן מקדשין 451ש דנין4א

 תרומכם מגכיהין ולא מחרימין ולא מעריכיןמשוסמצוהלא
 וקתל ' בשבת וחומר ק% אדרו , טוג ביום אילו כףומעשוית

 וכעיירינץ יכתונו שמא טעמא מאי מקדשיז ו5א דניןלא
 שנאם ר"נא קמי למיקס %הון מ'כעי דיניהון משתען כיושהדי
 חאנשיס שני ועמדו דתר , הויב ףהס אשר האנשים שניועמדו
 כבעלי אלא אינו או בעדים אומר אתה ן מדבר הכתיבבעדים
 ומח דינין בעלי ח14 הרי הריב להם אשר אומר כשהוא ,דינין

 יומר נפשך אס ' מדבר הכתוב כערים ' ועמדואנימקיים
 מה עדים שנים פי ע4 להלן ונאסר האנשים שני כאןנאמר
 ועסדושני אידך תניכם , בערים נסי כאן אף בעריסלהין

 nwwi' יהורהר רבו אמר ' שיעטודו כנידונין מצוההאנשים
 כת'ב כי טע0א מאי י מושיבין שמהם את להושיב גר רצושאס

 זהה41ש אי אכ5 , ככע4דינין ויא דכתינ הוא כעדיםועמנו
 צרכו כ% מדבר אחד , עומד ואחד יושב אחד יהא שיאאסור
 , עמיתך תשפט כצדק רתניא מהם ' דכר'ך קצר אומרויאחר
 עמ'%' תשפט בצדק 'וסף רכ תנ' זכות' 5כף חכירך את דןהוו
 בריח עולא רג 'פה' לדונו השתרף וכמצוות בתיה שאיתךעם
 רכ 4רן שיח טומן דרב קמיה ד'נ~ן %'ה הווה ע'4א'ררב
 מ'נירה נפקא %א נחמן רב אמר הדר ' 4וה ףחנופ' י'השיח מאי אמר הוא זבכצ'ות בתורה שאיתך עס חניוינ1 עולא'וסף

 מחלוקת עולא אמר , דדייני לשודא אינמי בתיגריהלמישריה
 בשעת מחלוקת רכא אמר י ועמרו דכתיכ כעמידה הכףכברי בעדי אנ5 ז 4א מנד ומר כתיב, אנו5הו סנר דמה דיניןנכעסי
 וריין בעמידתה הכ% דכר' דין גמר בשעת אכף ומתןמשיש

 ע5 העם 1יעסוד העם את ~elaw סשה זישכ שנאמרוששיברה
'nwa4קמיח אחא זוטרא ףמר יסהדותא ליה 'דע הוה יימר רכ 
 ועמדו תניא והא לאמימר רבא %ף %תרו'יהו אותכינהויאסימר
 כנעך מחלוקת מי ואמר ברנר הכתוב בעד'ס האנשיסשם
 עשרץ הא' 4יה אמר ' נעמ'דה הכ5 רכר' כעדים אב% 'דינין
 כין פסוףין וגזלן וקרונ עדיף תורה רכבוד ועשה ' עשהוהאי

 לירת ~pta זכין איהז ללודז נון ל'ה לאסהוד' ניןנסהדוחא
 'רבא

הינא צריךברמ
 דקביי

 פסול נזין או al~p: עליה
 כיח הרר מצי מי לדינא כין לעדותגין

 כיום קנין ףאחר ראין י תיבעי לא מיניה דקגז היכא , 5אאי
 פלגו מיפינ מאי מיניה קנו רפא היכא י, מכעייא קא כיאלא
 ע5יאכוך נאם, waw עלי נאמז אמר דתנן ורכנן, מאיר רביבה

 ן כ) יכ541ח1ר אומר מאיר רבי בקר רועי שלשוק עיינאמנין

 יום תימצי אם כמאן הייכתא בו, יחזור יכול או%אינווחכמים
 תימצו אם , יך באתן או %ך נמהול רבבן פסיגו מיפלגנרבנ(

 דשא ' %ש ' דין גמר אולאחר דין גמר לפני 4ך5ומ'באתן
 יפנו רבינו יתעדנו יעקב כר נחמן לרב יצחק כר נחמן רנ5'ה
 נדכאו והייכתא מחלוקת דין גמר לאחר או סחויקת דיןנמר
 ן כחכמים והילכתא מחלוקת 4ך באתן הכי מתני אשירב

'yaw~sי חרו 

 "אח2 ענןשאילתא
 כהדי ולכרוכי 5אזמוממיהייבן

 מי4 הני טנא , יומן חייכין כאחת שאכי1 שישה כרתנןהדרי
 ורבו יחדו, שמו ונרוממה אתי ליי גדלו קרא דאמר אסי רכאמר
 רב אמר , 4איהינו גורף הכו יואקרא שם כי מהכא אסראבהו
 מן יותר קולו יגכיוה שיא אמן יעונרק מניין רבא ברחנא

 כרכת לברוכי ומיחייכים , יחרו שסו ונרוממה שנאמר 'המכרך
 ן והמטיב הטוב וכרכת ירושלם כונה וכרכת הארז וברכתהזן

 שנייה הזן כרכת ראשונה הוא המזוןכך סררברכתנדתטא
 רביעיתכרכת ' כרכתבונהירושיס שלשיתברכתהארז,

 יהם תיקן משרץ שמואל אסר נחמן רב אמר י והמטיבהטוב
 להם תיקן יהושע ן יישרא% המן כשירד הזן ברכתלישרא%
 כונרץ תיק13 כנו ושלמה דור ן לארז כשנכנסו , הארזברכת
 שימה , עירך ירושלם וע5 עמך ישראל ע4 תיקן דודירושים'
 תיקנוח ג'כנה והמטיב הטוב ' והקדוש הכיתהגדו% וע4ת,קן

 שניתנו והמטיב הסוקרו שיא הטוב %קערהכשניתנו
 %קכוי
 ן
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 דפ הזרוישמע גפ
 איקרוויתיבו איבנת רמסנן  ואנייןבהרי כאוהא ואזייןצחנא

 דונתא קרעי הזימו(,ואי כברכת מיחייבין ולא היאיאק:יעותא
 אחד כל יושכין היו דתכן לחודיה איניש מכרך 5א 'ואיטיחייבינ
 וראינן נחמן רב 4נזלם,חמד מכדך אחד היסיכו י יעצמומכרך
 שכולן פי ע% אף כדרך מהרכין שהיו עשרה תניכם והאעלה
 ל אף 'שכו , יערמו מכרך ואחד אחר אחדכל מככראוכלין
 רב אמר ' לכולם מכרך אחד מככרו אוכל ואחר אחר שכלפי

 ~kacn ניכוף מז'ל זאמוו מקום דקכעו ישכו יצהק כרנחמן
 נר אדא רב כהדיה סליק דרב נפליה רנה הא כי פלן,כדוכתא

 להון קשיא  לכווכי בעו נדיכוויפל זאתו הדדי כיאהכהורבנן

 היסיבו ' לעעמו מכרך ואחר אחר כל 'l'awl וויו תנןטמרי
 ע אף כדרך מהלכין שהיו עשרה ורםינהי לכולם מכרךאחר
 ן ליע'גמו מכרך ואחד אחד כל אחד מככר שכו04אוכ,םפי

 רב קם  רעים,  מברך אחר מככרו  אוכל אחר שכי אעפושבו
 אמר , קרע והדר לאחוריה יקירעיה אהרריה אהבה בראדא

 לנרכתאדמזונא דרבושכחנא4הוהשתאנחנפש'ה
 כנון להו ופר'ק אכר"ת~ש מתנית'( להו רמא סבא ההוא4הו איטרי

 נידףדאמר'
 ניכוי

 שאכלו שנים ואןאכ" פף( כרוכתא 4,מא
n'yaכמרז ייהיק טצוה שאכלו שנים הכי נמי תניא ' ייריק 
 אכיאחר סופרים כששניהן ימוךים בששיהן אם-ר'םרגרים
 והינקי יצא  ובור סברך שיפר בור ואחרסופר

 או פירי ראכיף
 ואי , שולש מעין אחת ברבה בהרייהו מברך המיניןמשבעת
 מה כ5 על וחסרונם רכהז נפשות גירסה מכרך מינימסאר
 אהת ברכוש ריסי יגב  אביי 4% , העוימים ח' ברוךשברפש
 וערן חמחירז עי המינין רחישת ח% ' היפל מאי  שיושסעין

 העץ עי פירי רהנך , הגפן פרי ועי  עןהגפן רחמרא יהכעכיה
 רג אטר ריסי  רב אחא כי , חתים מאי  מיחתס ' העזוע%פירי
 מאירב הכא '  ישראיוראשיחרשים בראשחרשסקרשעתים
 האוץ ע% אמר ורבייוחבן ' הארץועיפירותיה  עי אמרחסדא

 מתקיף יהו והא %ן הא פייגי %א עמרם רב 'אמרושמהפירות
 רב איפוך איא סנרכי ואנן אכלי איגהו ישנק  בר נחמן רגלה
 הארץ עי אמר יוחנן  ורבי י ועיהפירות  הארץ ע% אמרחסרא-

 ' פייותיהועי
  פזיזת יאכיי tplp1 ת,ז4" ביהאייי  צריךברם

 מי ' כהדדי וברוכי יאוםוני מהובהרריי
 קביעוחא  די%סא או הו'סון' כרנת רקכעיסכרכין כיוואסרינן
 חנה בר רבנה דאמר תש' הוא, קכיעות~ש לאודפירי
  ואיתו אס' ורב אמי דרכ קמיה קאימג~ש הוה חראימנעו
 יי יהבו  ירייהוויא משו יא כי ואכוץ רפירי כיביאלקנוייהו
 דאיש טינתה שמע תלת שמעמ'נרק , ףחוריה ותר חדוגירכו
l'~WUשני ושם ' לפירות זימזן אי( מינה ושמע , יפירות ידים 

 ן ליחלק מצוהשאכלו

  יבייכ'כיאכ'ישיעייבמהח"ב  צריךאיבסיברם
 או כוית ראוטוני ושחייבבתריה

 נמת עד דתנן , יהודה ורבימאיר רבי פייגובה טיפינ 'כביצה
 / כביצה עד אזמר יהודה ורני ' כזית ער אומר מאיר רנומזמירן

 ושבעת' אכייהי וו סנרואכית מאיר ררבי טעמא  מגיואמרינן
 כוית יאכל יתכבש למיסרתי י כבוית  ואביקה י שתייגהוו
 שיש אנייה וו אי ושבעת ואכוף  סור יהורה ורבי , ברכהבעי
 רקייסא יהורה כרבי והייכתא ' ככיצה זו אומר הוי שביעהבה
 :lannta דייסא  או ' יהודה כוכ' הלכה יהודה ורב, שגיר רנילן

 , שבתורוק אכילות %כ% יה  יסרסי בהא מאיר ררניטעמא

 שאנף יוחנן רבי את ראיתי אני אבא בר חייה רגו ולאטר '5ש

 הנטוש רב מל נמי ואתזמר ' וסוף חיה עלון מיקזוכהךדת
 גרוגרת אכל , יין ש5 כוס שתה ה'%כתא דרבא משמיה יחולבר
  מוציא:איא  איבו חוכת( יד, חגים ולהוציא לעשרה מצטרףאחד

 ' יש סגירא מאיר כרבי אינו* דגן בוית שיאגלער
yaamיתרו * 

 ן פמ ע4 אחרים אלהים 4ך יהיה 4א שנאמר / לחודיה5היכה אלא ויאודוייכעימא י"ייצ זם(פיליעאנב

 י"ר ףראוחם, איהפגה חומר יהורה  רבי ן יעברמאיהפנה איה1ייי' חפנו א% תעברם,תר %1א יהם תשתחוה לאוכתיב
 , ;ז בהן שנתגנח הטפט( שמות עשרה מן אחר אייייםאחר

 טסכה, פסולים, שהן עף , פסילים , חיולים שהן ע4 ,א4י4ים
 שהן ע4 עצכיסי , שהזעומדין עף , מצבה , שהןניתוכיןעל

 גי%וליס,ע4 . טרקיגין שהן על , תרפים פרקים, פרקיםנעשין
 שוק עי י חמנים ' משוקצין עישהן ,  שיקוצים '  מנוע%יןשהן
 5ר , מאחרים מתאשרים שהן עף ' אשוים , כבהמהטחים

 מסעייירבות  כוכבווסווית' ויכנה חמהאשרבשמים,ירבות
 ונהרתן יסים וגגעות הרים ירבוה , בארץ אשר השרת,ביאפי
 ן במים ואשר ' קט( שלשוף לרכות י מתחת ' וגיאיותאפיקים

 דלאו ףחבר'ה חר ודם כשר ודא' ' ורמש'ס שקעים דג'סלרכות
 תשתחוה %א של ' ימיסנד דמ' שפיר ' הוא דאיהותאפרכא
 ורם לבשר משתחוה אתה אבל משתהוה אתה אי %הסףהם'

 ואסור , תעכרס 4א 5ף כהטן 'כויאפי4ונעכד ןשכמותך
  ותניא תוכירו, לא אחרים ארהיס ושם שנ דעז n'cwרארכורי

 4 שמר %תכירו יאסרארם  שיא תוכיוו %א אחוים אלהיםוסם

 יאחרים יגרוס וקא  בשמן ~Iattp1 וקא בשמן ירור שיאעיפיך' ישמע וקא , אציעופיונית %ך אשמור ואני פיונית עואצי
 אסור  ייהישמואיראבר מסייע ' ושיקייםובשמןזץיררונשמן

 בשם %ו ונשבע שרוע לו  נתחייב שמא נוי עם שוחפות%עשות
 את  שנאסרואברתס ' אחריה ישרש שצריך ורה עבויהיעוקר אעןסניין  רביאייעור רתניא , רגנותא בשמא יה ייקריאיא תוכירו %א אחרים איהי ושם והתורהאמרה י שיו ורהעטרה
 ומח , אברתאברון באסר כבר  והיא עקיבא אויבי אטר 'גומם
 יכו% , שם יה %בבות  %ו אמר ש"ס את ואורחם יומרחיבור
 ג4 ' יגנא' וקא ישכח  יכוייא ' רעתך NpSDI~ ישבח '%שבח
 קורין ג4א ניח אותו קורין היו צד זה כא' הא ' תשקצנלשקץ
 ' קוץ וין כל עין כיב' פני קורי( ם%ך פני ' כריא כ'תאותו
 4ר חסדא רב ראמר , ד%יצנותאעונשא יחסיי כיי( 'י" בעניי" י"'5צינ'מהו עריךברם
 פצו, כת שכינה' פני מקכלין אין כיתות ארבע אכא ברירמיה
 ייצים כת , הרע ישק מספרי זנת הניפים, וכת שקרניס'וכת

 שקיים ודובר רכתיב שקרניכ כת 4וצעיס, את ירו משךדכתיב
 ז יבורש חנף יפניו %א כי דכתיב חניפיס כת , 'י ינגד 'כון5א

 ראסר , חש , רמי שפיר  ורה  עבורה  בעיון משוסריימא 18 , ה'%כךאסור , יגורמגורךרע  ולא יי אהה צריך רע'יגורך י~י רשעאתה איחפץ יא כי  רכת'ב ' הרע לשזן מסמויבת
 משא סיט יכלו ו4א יהד'ו כרש קרסו ' וגום נכו קירס בלירע רכתי רשרייא דשו כייצנותא בר אס.רא  כיליצנותא נחמןרג

 יערו און גיח העכלות מהבא אוטר ר'יגאי , הלנה גשגיונקשם
שכן
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