
כבפדקורופה
 כי שמרוןסכן

 בי ככורו ע4 ינייו עליו וכמריו עמו עייו אב4-
 טנוח כר הונא רב כנירו,אמר אלא ככורו תיקרי אל ממנו,נלה

 אשי רכ ואמר ' סלך ותיו במן ואותכיה ל"י שקיה ףגוי4'ה לסיטי ישראל יצר ליה שרי איקא דרכ כריח אחא דרבמשמיה
 ' וג'ם4 בשין יבזו" שיי שומעתה דסנ' מאןהח'

 הואיר( אמרינן מי שמהלהזכיר מ": בתיי" הכתיב" זיהעמיה צוייך ברםאינש

 אסרינן לא ריףמ4ש או ן אישתרי בתורה ףמיקרייהואישתרי
 ליהרבנחמן אמד נגז בקל עמא אחא דכי י %שהואיף"

 דעו מרגרמרשמא נכו%%והא כקי ליה 'אמרהיכאכתמר
 נל נרע כרכב היכתו והא ' להזכירו-( טותד כתורה הכתיבקו כי יוחנן הכייר פ% ' תזכירו 4א אחרים איהים ושםוכתיב
 רארץ משרשיא רב מותיכ י מיחייב 5א כתיבא ורףא נכוקורם
 טכייות שתי שהן ישייוח יון כסגד שהיא כשיש מרוכהאחת
taw1)כתיבה מיכתב  נטי נד רנינא אמר גגמזר, זהי הדי ספוגי 

 וגי' שולחן יגדשלהעורכים
 משטליה בב ב צרו ברםאומי
 סיניה בר והאי מכסי מיניה רכר כ% ריימא או מכטף, לאפיח
 ודוא מבטל ופח מיסתכרא נחמן רכ ואסר , %ש ,הוא
 בא שף4ש עד כשוק 5ן שטצ~פ ,שראל כתיבי שכטל, ל"פלח
 חכירובין וש5 שיו גכרימכטיעז שאסרו טפ3' 'ומכטיוה ינו' אומר אינו יירו ומשבאת י'ה ומכט4 לגוי אומרכרו
 א'54 עובדה' NSW' ומא' עובדה מא' ' עובדה שלא ונוןעברה
 ושאינן גוי עוכרה יאו "א תגירו וש4 שיו היינו גוי וא.חאירי
 מבטי נמי תושב גר ושם תושב, נרעוברה

 ואירי אירי יעוףס ,
 וגרץ לפעור וזה זה התם חכירו, שיוושל היינו אמרת ורקאנוי

 , למרקוייס וזה וזה פעור זה הכא ימרקו4יסוזה

 ברוכו הזקנים את שאלודרש

 מייל'עי שאילתאנג
 מאן וכי ד"כהכשמא

 אישתכועי מ'בעיא %1א ' וגו %שוא אלהיך 'י שם את תשא%א ףעוים'דכתי מחייה ף'ה 4'ת דקכה כשמא בש'קואימשתכע
 מדאפקיה " אסיר לבטיה שמי שם אפוקי אפ'14 אלאכשיקרא
 * לבטיכם שמים שס דאפיק יחכריה י'ה דשמע ומאןלכפיה שסי שם ארכורי דאפייו תשבע, וףא כתיב 41א תשא %אקרא

 רב דאמר ' כשמתשו נשא ההוא ליהוי ליה למיסר ייההינעי
 ן לנדותו צריך חכירו מפי השם הזכרת השומע כף רב אמרחנן

 כבית אלא מצויה עניות ואין , כנידוי יהא כעצמו הוא נידחו4א
 רכן דתמא , כמות קשה )עניות לבטלה שש' שס בושמזכירי(
 מיתה או עיניהם חכם, שנתנו טקום כ4 אום גסףש כןשמעו(
 5ההיא שמע נחמן דרב קמיה אזיף קא הזוז אבא ר 'דהא עוניאו

 hut לאלתרי לה ושרא שמתה לכט5ה ש4 שם ראפקאאיתתא

 נידוהו ו"מ ' צריך'"נדותו תבירו מפי השם השומע שםתלת,
 / יהפרח נידוי כיז אין ,ו6מ בפניו שלא 1% מתירין כפשוש5א

 ליום הוה צריכה שאינה ברכנם נמי רמזורך ומאן ' כלוסוףא
 יקוש זריש דרב , תשא נלא וקאים ףבטלה' שמים שםכמהנא
 משום עוכר צריכרץ שאינה ברכה המכרך כ4 תרו"הוואמר'

 ' לשוא יוא%היך שס את תשא4א
 צויך או סיףה4ש ףיה דמספקא הכא "לי ערורברם

 %1מיהרל ולברוכי למיהדה מהו , צףי %א אי ציי אי בריך 4אאי
 ידי נפיק וי4פ בריך %א ד'%ס4י מכרך הדר %א א' 'ולצלויי
 שמים שס ספק וקא ליה גריך דילםא מכדך הדר ואיחובת,ה
 אמר 'הורה רב דאמר ' תש ' עד'פא מינ"הו היראףבטלה

 קשי וקורא אינוחוזר ' קש קרא יא ספק "ש קראשמוא"סשק
 ואזמר חוזר ' ו'צ'נ אמת אמר לא ספק ויציב אמת אמרספק
 מותנע ' דאוריתא 1'צ'ב אמת דרבנן' ש ק אימא ' ויציבאמת
 ז תורה כדברי ההוא אריי ליה אמר , ונקומך נשככך יוכףרכ

 חוזר "ש קרא לא כפק קש קיא ספק אפילו חמר אלעזרזרדי
 ספק התפלף ספק אבל , שמים מלכות כבור משוס קשוקורא
4א

 התפלי
 חוזר אינו

 ספק אפיףו אטר יוחנן ורכי י ומתפלי

התפלי
 כ5 ל שיתפל 41וואי ן ן זכ"פל4 חוזר התפלל לא ספק

 כצףותא יוחנן רני אמר וכי , יוחנן כרכי והייכתא ' כויוהיום
 אי ברכות ושאר ' רמי שפיר טעמי והרר צלי ראי נינהודרחמי
 גדכת"פ אכל , לאחריו זכרוכי ימיהדר 4ה שרי לאבריך

 דחיוכ"ש כוסינין ףאחד אי הוא ראורית~ש רחיוגאדמזוטי
 ומכרך, הרר הואדאורייתא

 הוא דרבנן דחיובא פירי שאר אבי
 , מספיקא הדרלא

 או פירקדה 5מיגרס כש דקא מאןאיי צרוךברמ
 וקרש , דמצוה מיףתח faltp~lםס:תא

 נו nlYal מיחצו דודא לקיזמי שמים שם לאפיקיבעי

 ד44שהיכי
 לירשי

 דמחייכ כיק אמרינן מי , %א או שרי מי בה
 או ' לפטירה שמים ow מוציא 4ה הוה וקא סיני מהרבה

 / תש ' דמי שפיד עכיד קץ נפשיו-ש ד%'זרוז' כ'11ד'%מ~ש

 , מצורם ףקיוטי שנשכעין מניין רב אמר ג'ד4 רכדאמר
 אלמנם י ערקך משפטי לשמור ואקוימרץ נשבעתישנאמר
 מושאשסששם 1ליתכהמשום ' שפירדמי טעונהלקיומי

 'ףבטיה

וישמע"ערו
*  ,שיושאיושה 417מולינאנר

 יום את זכורדכתיכ
 אהנה בר אדא רכ דאמר ' חנינות נמ' ונשי י יקדשוהשבת
 עשרן מצות ואמאי ' תוררץ דבר היום כקידוש חייבותזוא
 פטורותי נשי גרמה שהזם( עשה מצות וכף היא, נרמהשהזמז
 תורה דבר והפט רבא 5יה אמר , מדרבנן אבייאמר

~sp; 
 ועוד ,

 אטר אלא , מדרבנן ףיהייבין מאוריתא נשים רפטירן היכאכף
 ישנו כשמירה שישני כל י נאמרו אחד נדנוד ושמור זכוררבא

 שכת 5יףי דתניא , מדאורייתא ףאקדושי ומיחייב ,בזכירת
 קדושרש בהן ויש המען בברכת הזכירה כחן יש טוב יוםוייףי
 כהן רק הכוס עי קדושה כהן אין טוב ויום שכת ן הכוסע5

 כולח מקדיש שמשי ביני קדיש רלא והיכא בכרכ'הםזון,הזכרה

יופתי
 קרש שיא מי יצחק בר נחמן מרב רבינ4ש מיניה רבעו ,
 מדאמרי אם'%ה  בויו' כייזום  והויך שיקדש מהו שכתכערב
 כל והויך מכדיף ת שב במוצאי חבד'4 שיא מי ח"א רביבני

 כ% והויך מקדש שבת בערכ קירס שף4ש מי כך כויה'השכת
 דשנן , אכסא לאקרישי צריך גתפי%ה רקדיש וא"ג כו4'היום
 און , בנמכתז היין על זנרהו ' יקדשו השכת יום את זכורדבק
 רג אמר , וכיוסמאי אתיום' %י םנ"ן 'בף'ףה כיום אףא%י

 בה4 אין טוכ ויום שנת מר אמר יהא , מרישא אקרשיהיהורה
נסא1 אחויי , הגפן פרי נורא 'הודה רג אמד אלא , הכופקו1שהעל
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 תפ יתרווישסעפז
 , סבת משינבור  ומישתא , הנפ! פל, טלא וכלזכי דחמואכ"א

 יונתן רבי אמר . נחמני שמואיבר רבי דאסר ח"ז רעיומנין
 הגפן לה( ותאמר  שנאמר , עלהיין  איא  סירה אום I'aw:כביין

 אנשים אס י ואנש,םוגו אלהים המשמח תרושי, אתהחדלתי
 סיכן , כסירה אומר הוי משמח כמה איהיס %יה דטתומ'טמח,
 שירה היא היא ומאי , היין עי אף4ש שירה אומרים שאיןאמרו

 קירוש אומרי אין רב  אבר זוטראביטוביה מר ואמר ,דנסכים
 , ט"י למעוטי ' המוכח גבי עי יינסך הראוי היין ע% אקאהיום

 לא מגיתו יין הי'4י רכי תני והא , מגיתו  יין  למעוטיחייימא
 אנ(אפי%ו כשר' וכיו(דאסהכיא ן ואסהכיאכשר ,יביא

 אדם סוחט רבא דאמר , נמי%כתח.%ה
 אשכוי

 al,vl ענכיס ש%
 היי"ש רב תני והא , וסשו%יה ~ntea %מעוטי , היום IW11'pעליו
 סימן  5טעוט' ח45ש ' כשר הביא ואם ישא %א ומשוייהמפיה
 "ן ' שימרחף יין '  איייוסתון יין ' בורק יין , כושי יין 'נבימץ

 ואם , יביא ל8 צימוקים של  י'(  והאתנירביה"א ,שלצימוקים
 יין י מזונ יין קוסם יי( ' קזנשר סיס( ימעוסי איא כשריהניא
 ואם , יביא %א תניא והא רע, שריחו יין ' שמריס ש% יין ,מגולה
 דרבי פלוגתא , קוסס יין למעוטי אי מאי %מעוטי , פסולהביא
 ייסי רני דחמר ן עליזה עלויי נסי טזוג לוי בן יהחיע  ורכייוחנ(
 שיתן כרכרו של ככוס אליעזר לרבי חכמים מידין חנינתהבי

111TISהיכי שמריס שף , סכנות משום אסור מגולות יין , מים 
 ואי , הוא מעלייא חמרא ארבעים ואחא תלתא דרמא אידמי

 איא ואהרים ררבגן פלוגתא ופלגא ת%תא ואתא ת%תאדרמא
 שסרים  שי ימעוטימגווא  אימא  בעית ואי ' רע שניחולמעוט'
 הקריבהו הכי ראמר , ווררבינחמ'ה , רעבריהבבסבנתואענ
 חכוה כהנא רב מיניה כעא , פניך הישא או הירצך לפחתךגא
 תראיץ אל אסר4יה מהו חיוריין חמרא מרב, משרשיאצרב
 רמקדיש פקסי מירעם וששעם יאיביש ואסור ' יתארסבי

 טעם הי%כת~ש רבא דאמר , מקדש וטעים דאישתייוהיכרת
  וקרשיהבככ*ש נלותא כקדשיה ואעג , מקדש טעםמבדיל
 ' טבא ביומא  בין בשבחא  בין  המזון יארנוריבברכת צייך ,גמי

 יויש  הכוס עי קרושה ישגהן טוב יום ויייי שבת %'ייהתניא
  ביום או כשבתא אירנר ולא שעה ואי המזון' בברנת הוכרהבהן
 ררב משמירש חחייפא  בר מנשיא רב ראמר ' ירישא הררטוב
  והמשיב הטוב והטטיב'אביפתח  הטוב פתח שיא איא שנו%א
 מאי המזון בברכת בין כתפילה בין הדר אמא , לראש חוזראימ
 סגי לא נם' המוון ברכת  הוא' דחוסה משום תפילה הדרשעמא
 ' אכ'% לא גש וא' אכיל בעי חורשדא' כראש אכף אכ'%'דכא

 אידי ראמררב '  הרר וש ר,טוון  בברכת ' הדר טעי איבתפילה
 , נחמן רבי אמר עטרם רבי אמר , אביןנר

 אמרשמואי
 טעה

 אינו המוזן  בברנת י חוזר בתפילה חודש ראש ש% ' הזכירולא
 רשכתא ב'ומא מקריבינ( לא רמקריש סקסי תבא וקרוביחתר'
 והיכפש , דשכת~ש ליקרא סעודתא דתיתי היכי כי טעמאסאי

 רתנו"ש ן ומקדיש מפה ע4ו פורש אלא מס,.נז %אדקריבו
 שאיןושוי(

 מביאיי
1 t A D i ~  הסאו ואס , קידש כן דוס איא שלחד 

 כשאנהר בסעודה*ו דאתחיל והיכא , וטקדש ספה עליופורש
 דתנו , ומקדש מפה עליו פורש יומא עליה וקדש שכתאמעקי
 לא הלכרס אין שמואל אמר יהודה רכ ואמר , ספסיקיןרכנן
 ומתכער וכקדיש, טפה עליו פורש וא זה כדברי %1א זהנדברי
  ~han כ% רב אמר אשי כר 'הודה רב דאסר 'ד'ה1(' 4טו%ןהון
 ופרקאמרתחי4ה ' לברכה מווםן הוא  תח'%וק באחרובהירי
 ן בידם הרשות יד,הון תישל כך ואחר תחי%ח תגרך לוצניחא  אי שמעינן מיהא ידיהון %'טו% תהו( טיתגעי  כויהע טינהשמע

 סווהם  דבר  אביאכיו , אכיורברםזוהם שיא  כומןואימתו
 דברים ה( ואלו , יגרברץ פסולות סווהמות דירים %ןקיימא

  ב% חנפים  אמרו , יריו שיטוף ער יברך ארס  שפסוףסזוהמיס
  שאין ועוף בהטית וגי י פסו%  אינו יקרבן  לנובח קריבשהוא
  ידיו,וכשהן שיפוף ער פסויות  כוים ודגים חויה ימובחקריבין
'I'~lDaן ברגה שי כוס ע4 כשמכרכין אלא פסולין אין לנרך 

 ערש כשמכרכין ואף ן פסו%ק אין הכוס על מכרטיס אסאכי
 ישוף שצריך לברגה סרסן שהוא  אותו וא פסול אין נמיואין
 הן תכיפות שיש אשי בר חייה ראמררב am ן הכוס אתבירו
 צרהע יי'בווס יענך ליה  וששך ' וגואיי שרי יי שנאמר ,תפייה %גאו%ח תכף ן ושחט וסמך שנאסר ' שהיטה לסמיכה 'תכףין את וכרכו קורש יריבם שאו שנאמר ' ברכה  יטיס מבטילתחק*

 דברים עשרה סר דאסר ' דכרכתא כסא לאדזחי 4יהומתבעי
 עימר ומקיש חי ושטיפה הדחה 'טשן , ברכה של ככוסנאסרו
 השלח( ט( ומנוגהו י ואוחזוכוש( ' 111tatv ונות(ועיטוף,
neu, יוחנ( רבי אמר , במתנה משנר%1אשת1 אף אומרים ויש 
 רפא ומן , וסלחם חי ושטיפה צרחה ארבעים אלא לנו איןאנו
 אהרי' מפיק לא מקדיש וקטן,כי שוטה חרש כנון הוא חיוכאבן

  איבומהמא נדבר מחטיב 'I11WW כ% הכפל זה כשתנן חובתן,ירי
 ל חוכתן מיוי הרביםאת

 חובתירע  'וי הפיק דקויש מאזיהיו צרושרב(
 ש "te'mt' ירי %אחרים לאפוקיטוח:

 מפיק ו45ו ואגדר ;lwP1~ 5יה הוה 4ה איפשר דהא ביקאמרינ(
 וב% %עלם, קרושיוםיו% רבעי איכא הוא,ס'  יחיובא דיימאאו
 שפטר  דלא וכסאן דחבריה בערגותא םישראיםיחייב ותרתר
 הוא גחוכה כשן קידושא 15סר תיטצא ואם , אחרים ומפיקדמי

 הנפן פרי דבורא וכרכתא ברכתא'דהכוצי*פ , ומפיקמקרש
 אכיל יא בעי  אביהוא* והדר בריך ד"א דא סמא ישא כיקמאי
 * הותי חובה יומיןיאו  רשאר %ומר תימצא אס היא, חובהאו
 הו*1 מה היוט קירוש  שי ח"ן וברכת מצרע 'שי הלהםברכת
 ד"א כיון רייק ומפיק'או דמי כחונה ;ISt~w רבא סגיא רפאכיון
 ז הש ' מפיק 5א אהנאתו הוואט א5א מנרך דקא , הואציונו

 ע% אף כולן הברכות כ% אומר זוטראי דרנו כחה אהבהדתניא
 אינו יצא שאס ה"ן וברכת חם ה% מכרכת חוק סוגיא ~NYtWפי

 טצרה ש% ויחס ברכת רבא כעי מתיא, יצא ףא ואם ,מוציא
 לית דנפיק כיו( אמרינן מי ' מהו היום קירוש ש% היקוכרכת
 ,ש, ספיק' ריא N'ADI אוד'5םאחובוקהואוףא ' ptan'5א

 אהד שרץ סקדשכי הורה פפי רב גי הוינן כי אשיראטריב
 ן %יה מקדש הוה סדגראארוסיה

  סמן  וכוי  כף? מחביי אום  שוחףורש

"שמעיתיו
 ישי'%וייש יבית ימ""בעזל"1אל524

 השבת יום את וכוררגתיב
 מקרא אניא ז יבם יהיח קורש מקוא כתיב IatwI וביום י*רשו
 יועיבסא בציותא יקרושיה ומחייביהן . קשיושהיום ?הקורש
 חתים ליה קבעון קא דושר' משום טוב יום כתים וני ,:הכמרא
 חתים וקיימא דקכע~ש שנת אכ4 ' והזממם ישראףמקיש
 השטת מקדש אומר ~nama %חיות שח4 טוב יום ' השבתהקרש

וישראל
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 גבצחרו טפ
 טהפ55 כשכת והעת שח5 טוב יזם ותניא ן בושמניםזישוא5

 וכקא 1ש5')םטובגפניעצםה' שכתנפטעאמהשמההשף
 אומר רבי באמצע' היום קדושת ואומר שבת בשף מתובלושכע
 קטה תנא חט ' ושמטס ,השכת ישראל נהמקדש חותםאף

 דקא הוא שגת מקדשי ישרא% שבת אסו ליה אמר רנידרבינא
 ' והזס4 וישראל השכת מקרש רגינא אסר אלא נפשנהומקרש
 לקיטעת 1tDS11 רבינא כתריו וכי , כרנו וולכתא רניוסףאסר
 ' מקדיש וטעים ותישתלי קדיש דלא והיכא דסקדש עדם'די
 אכסא דקדיש נב ע4 ואף י טקרש טעם רכחיוף4כתאדאסר

 , alw כיו כין בשכת כין המזון בכינת לאדכי' צחווכרבותא
 ויש הכוס על קדושת בה( יש טוכ 'ום קילי שכת ליליגדתניא
 קדושתו כהן אין טוכ ויום שבת י הסזון בברכת הזכרהגהן

 , המזון  נברכת  הוכרה בוץ  ויש , הכוסקל

 טזכ '"ס שנתן שף חיטיטעהייא צרונרמ
 דבירך כיון אסוי ט' לא א' לראש חוזרי

 שאינה גרפה  החיא מכרך הרר ואי חובתו ירי יצא הסזוןברכת
  כמאן הטובה ע.הארץ  יי'איהיך את וברכת י ושבעתואנית רכתי אקיא ואסמיוה רבנן  רתיק:וח ניון ריימא או 'צריכה

 ניר% אחוריהררב  זירא רג' דית'כ %ש' דמי'ולאנר'ך
 אוסף שישבת הוכיר וקא טעה אמר  קא  ויחיב ההא דרבקשיח
 ולבר,ת לאות ישראף לעסו ימנוחה  שבתות  נתן אשרברוך
 אשר אוטרברוך טוב וביום '  השגת טקדש ברוך ריברנאשר
 מקדש ברוך דבר שר בא %אות ישר %עסו ישטחח סועדיםגת(

 בהמוג פתוז  איי בהטוכ' פתח  ש"א והנימיייישה"והומנים
 ן לראש חתרוהמטיב

 בברכת בון כתפייה נין הדר א%ם4י
 סניאייאכיי,  טוגדיא olanaw גילי והני 'המזו(

 הרף כתפילוץ אכיל לא בעי ואי אכי% בקי דאי חורשהאש אבי
 ' הדר 5א המזוןכברכת

 ק?יש אימי' ד"ר( אמוינ(נדמי צריך ברםשזינבת
 לנבי הדאזי היי( על אף4שהיום

 ן מעלוץ נמי %1אפ1קי ריחיה דפני רע ריח ש5 יאפושטזבח

 הקייבהו משוס אסיר' הכי ואפ'יו במסננת העביר נכ ע%ואף
 דלתו כיק מאי מגיתו  יין ,  פניך הישא או הירצך י6חתךבא
 יום ארבעים בן "ן עlam 5 ' לכתהי1%ק המוכח נכי ע5חוי

 ' סיניה טקדשיבן יא  נקי יקייושא ' המוכח גני ע%שניתנסך
 רבו רתגי , רמי שפיר ראיעבר הטובח גבי רע% ביוןאורי%סא
 4~תח%רז גמי הכא י כשר הביא ואס יביא לא מגיתו יי1חייא
 אשכוישיענביס ארם סוחט רבא ראם "ש, עייה,שקרש

 ' היום קידוש עליו ואוסר הכוס%תוך

  ארווישמע

 צם4'ש סאלתאנח
 ז  מחגריה תרוסיקרא

 טהד)תא רססהיי וכיסאן , שקר עי ביעך Inapnl 4אשצאמר
 איא גקשוח ימ'חת גכייתיה חף'ח %א גחסהחושקרא

 רבי משום nww ראסררב , ילקיקמי גרפי
~tpSN: 

  נ% עורית בן
המספר

~I1WS 
 הםקנלווכי  וכי הרע

 בחרירו שקר ערות המעיר
 'Ntav י אותו חשיינס 4כ4ב שנאסר ן 4כיגיס יהש4כולאף
 תשיאיוכיאתו4אסההרו lasi וקריביה שוא' שפע תשא 4א%יה

 רחבי סהרהץא ושמעיבן ' מהררי תהו אפרשי י  שייתומאישי

 מכניסי(  העריס את בורקין כיצר ברתנן י רחומיהרווריוזוהאי
 אס; עייהון אמר44אייוסי  עייהון,וסאין'יתאאוהןומאייסין

 אש , שקר בכתת מתהל% איש אין וגשם ורוח נשיאי יהודהרב
 ן חליף לא אוסנא אבכ , כמגא הוה  שני שבע אמריאינשירבא

  שקר' עי ברעהו עוגה איש שגו( וחף רבא,בפיץוחרב אסראיא
  בלבל ואיגיש סותנא הוה שנין  שבע אינשי אמרי אשי רזיאמר
 סף כר רכנת(  אסרלי רבאשי  א4%שאמר י שכיג לאשניה
  ובשיירעאת ,  יאסר ויעירוהו בייעינגיוגגי אנשי  שגי והושיבו רכתיב ' זיי1  אגורייהו שקריא יהדיזוטרא

 שבהום הגרוי
 הוא אכר אם לוה חייב שוה 'ורע אתה ובאך אמור לוואוסרי
 שחיים לי אמר פ15נ' איש או ' זוז סאתים לו שאניהייב %יאסר
 סאתים לו שחייב הודה בפנינו שיאמר עד כלום אמר %אלו
 פלוני איש אסר אס י עצמו את %הפגיע שיא  11WpI שאדשזוז

 קמ'וש דקאי ואיג , התורגמן מפי  שומעת ס:הררי תהאשיא * ערים שגיס  אהרעיפי רבר , ער ערספי %יה חוחאמרתי
 שיאם עד אגיכ%וס לא ואמוי , כמימיה תורנמן ושסע ריןגיח

 אבירז גיא ראורי ןאפוקיהיכא אי היא מאי ., הויוקבפנינו
 שאנו לי אסר הוא אמר אם סיגה  שמעת מרישא הא ,יטווה
 רב ראכר , לרב בסייעייה '  אמרכיוס %א  111 סאת'ס לוחייב
 מיואיוק  עייגהרי הוויגו  ואסר פיה אייי כי  או עדיי, אתם שיאמר צריך רב אתריהודה

"n~fai 
 %יקץ אכר סצ' , יא ואי י

 , ראכר הוא בעלמא מילתא בך אנומשטה

 מיווה להו ואסר ' ליה דאודי "כא"'יז צריךברם
 ~tols ויא אמר ףא סהרי,ולווה עייהוי*

 ' דמ' לווה יהו דקאסר כמאן יחה ואישתיק מלווה לוו;יאמר כיון ד'%ס4ש או ' הוא כלוס ויא רמאלה אבזרה סהרי עייהף  %רי אמר רהוה%א כיון אמרינן מ' ' לא 4המשטהא' אמרנ'
 מנח  %תה ליה אמר סהריגכייתא  התשמין רההוא 'תש
  דאטמין  יא,ההוא י'ה קאסר תא כהנא רג אמר '  %א י'האמר סהדי עלך %וטו ושככי עיר' %'ה אמר אין ליה אסר בודך%י

 לית אמר אין, לי אמר גירך %י מנה יזה 5יה אסר ' כקבריסהדי
 , לא %יה אמר סהדי עלך לה" ושכביהוו

 בן  שטעון  אכררבי
 שם פפא ואיתמארכ אמררבינא ' %א קךאסרייהלקישהא
 אמר שנא לא עציי שיאכלאתס צריך רב אמר יהורה רבידאמר
 סרקא% יווה ואיטתיק מקוה להו אםר כי שנא ו5א ן קוהלהו
 לי-ץ אמר מצי רלא  האאישתיקתכינמי , רא קאסרריחהא

 , אביבךמשסה

 אווו יחגי'יץ ייה יאמי היכרי ץרך בוםאינסי

-
 פתךמאתןועי,

 ואחותריסהרי
 סהרי מכחשין וקא  ראווני הוא מאת  אסר ותרחראמרמאתן

 רק4ש כיון אמרינ( מי ' %א ח1 סאה 4ה ישיומי מחויג מיהדרי
 עיוחן  נחקקה הא , האי ממהיר קא  האייאמסולד

 אמאתי
 תר

 ישבבייבאחו אורילמא כלם ויא סהרא חר  ואמאהסהרא
 %א אלעזר נ( שמעון רגי אטר ותניא , ורכנן איעור בןשמעון רכי בה פייגי מיפינ י סהרי תרי איבא הא גיהת  ואשגהסנה
 אומרת שאחת עדים כתי שתי ע% היףף ובית שמאי כיחנחלקו
 ן מנרץ  מאתים ככ%% שיש תנוה אומרת ואחתסאתים

 עדותן  נחלקות אומרים שמאי  שבית אחת כת עף נחיקומה ועי
 סבר  קמתי תנא 1 סנה  בכליסאתים יש אוסרים  היייובית
 מצטרפינן  5א עירותן שוה ר4%ש רביון פיני יא אחתנכת
 דייש כיון סברי  שמאי דטת ' עדים כיתי בשתי פליגי 3י 'הו

 ה'5% וכות ן רהני 51א דהני %א יערות 4תה הררימכחשין
 מאתיים בכי% יש מצטרפין קא ד45שא"צטר1פי כיקאומרים

 ,מנה
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 בע שזרווישמע 8צ
 ן קמא אוכתנ~ש , אלעזר בן שמעון כובי השמתא /סנה

 ככויקזת אתזז המנהשת~ו עירות דאמררכיהודה יתש
 שהר מנה אומר אחד אפילו , פסוק ממונות בדיני ,כשירה
 ן אלעזר כ( שמעק כרני סצטרפין ' מנה4בן אוסרואהד

 ן כסהדותא רהוו מהדי תר'אילו צריך ברמשפינקו

 לסהדות~פ מינייהו חד ואינש'י
 מי , ומסהיד וםיז5 ףחגריה 5אדכוף מהו *ה דביר מינייהוותר

 ' %ך תיבעי לא 5אכץרכר וחכריוה ליה דם,דכר כיוןאסרינן
 תש' מאי, דסירכר היכא %ך כ'תיבעי , לאמדכרדשא

 עלימה וטעיר )מניחה השטר עף עדותיו ארם כותבדתני~ש
 מעצמו שזוכרה והוא הונא רבי ואמר ' שנים כמה לאחרחפיתו
 כמאן דכתבה דרכיר כיק זוכרה שאי( פי ע5 אף אמר יוחנןורני
 בסהדותא, ירע' דהוו תריסהדי הני רבא אמר , רמי ליהדרכיר

 ואזיף. חכריוה 5'ה טדכר , יסהדותיר, מימיהו חרואינשי
 נינהו והוא , חכרירק משני קא דילמא אמרינן ו5א 'מסהיד
 5,וק מביע דקא משום הוות דהכי סילת~ן ולה סרסיארקא

אכ4כעי
 רב , מסהרין 4א וסדכרין 5סהדי להו סדכר כי רבר

 אמר אשי רב כר סר , מידכר רכר כער( אפיך אמרחכיב~ש
 הודש מרבנן צורבתו ואי י %א דבר כעי %א,וה5כוה דברבע4

 לי ירע הוה אשי רב , דמי שפיר דבר כעי לירק טדכרגי
 סהרות~ש הא מר סדכיר ייה אמר , כהנא דרכלסהרות~ם

 4ה אמו ' הוהמעשה והכי הכי ףהו41או אמר / לא ייהאסר
 ואזי אשי רב אידכר יסוף ,לח

 ח(י'דק 5יה ומסהיד קא הוה
 קא רירך ע5ך סברת מי %יה אמר מהסס קא דהוה כהנאלרב

  מובע  צורבא שפירטי ואייכר אנפשיי וווא,דרסי' אנאסמיכנא
 אמרינן, קא סהראהוא

 קמירת ליה ואורי הררי בהדיי לסהיית"הי "ח די"",כא יריד ברםאינוסי
 קמיה ףיה דאודי חד קמיה אוזפיה אינמי , נפשיה באגפיהחד
 איתרת* 4א דין נטת אינם' , %א אי יערות סצטופין מיחד

 / 5א אי מצטרפין מי , הדדי כהדי סהודותייועלאסהודי

 יעזים דתני~ש ' ורבנן קרחה כן ~pwin רבי כה פלינומיפלג
 יהושע ורבי , כאחת שניהם עדשיראו מצטרפת עדותןאין
 nattpnn עדות( אין אכ5 ' זה אחר כזה אפיק אומר קוחחבז

 אומרשומעין נתן רנו / כאחת שנ,הס שיעירו ער דיןככיח
 הייכתא למחר דבריו שומע: חברו %1כשיבא היום זה ש%דבריו
 בין נהרדעאי דאמרי , %ש , 5א אי מעטרפין מימאי

 כמאן סצטרפין היוואה אחר היוואוק כי( הודאה אחרהוראה
 נחן כרבי דמצטרפים דין בית שכן וכי קרחה בן יהושעכרבי
 שכן כ% קרהוק בן '"pwl כרבי סצטרפין עדות דבשקיביק

 ' נתן כרב' שיותן דמצטרפתכסופה
 בפוסיה'םצטרפין מסהיד קאי יקי שטייק ע'1%' חת'םחי גריד ברםאינעל
 דשוה היכפש סצטרפין נתן רני כ'אמו אמר מי לא איבפומיים

 י אודיימ~ש , פהיא ע% וחד בכתב אכ%חד ,עירותןיהדדי
 בכית ואחד ' זה ד'( בכית אחד שהעירו שנים אינמי , שנא4א
 דינתה בי בחד מצטרפא רכינתן אמר כי יצורפ( סהו , זהדי(

 רתנן תשי שנא' ףאואוריימאףא ריגא ביאבףבתר,
 כעד שכתוב פשוט שישה עידיו מקושר שניס עיריו e1CDiנט
 שניהם . שנים בו שהתמו וכקושראחד

 פסוקיי
 כשימחש '

 אמריא , דעת סלק איצטריך ערים שני כו שכתותמקושר
 אל.4 ן דפסו5 %ן קמשמע כשר נסי הכא כשר ובעלמאהואיף
DIW*אלא נצרכא לא אגיי אסר , פש,טא אחד עד כו שכתוכ 

 בער  מכשר אמימר 4ה אמר , פה ע% אחר ועד אחווכתבףער
 הא 5אמימר אשי רג ייה אטר ' פח בעל אחד ועד ככתבאחד
 אחד כעד כמקושר דשנים קמשמע5ן הא גי , היאמתנית; והכש 5י מבירא %א כצמר , %י שמועא 5א גף היא מאיראשי
 במקושר שנים אף פסד ויפשוט אחד עד מה דמינפשוט
 תימא 4א דאי מ'ניה מפקינן יתפש נב ע4 דאף לגמריפסולי(
 ועד בכתב עראחר / ירושה גרבי חבריה :r~ts דשיהו האהכי
 רין ככית זהואחר דין בבית אחד שהעידו ושנים ףיהמתנינן הני ששטרפו נוטנה תלמודכם רעת כך אישי , %ישיחתם שאתם כדי איני אני 5ה1 אמר שיצטרפו מהו , פה עלאחד
 גתרחיהו והילכת~ש מעטרפין להו אמר שיצטרפו מהוזה

 יטצטרפין

 את סותר ריאשח שמביא ומן כלדרש
הדין

~yawllיתרו 
* יגיגג"שב=4 שאילתאגו

 אניך את כנרדכתיכ
 בריך קודשא דאקש"ה ' ואמא דאכא יקרא ועדיף ' אמךיאת
 ' אסך ואת אביך את ככד נאמר דתנוא , די%ירק ליקרההוא

 ואס אב כינור הכתוב השוה ' מהונך " את ככד להלןונאמר
 תאמר ' תירש אסוואכיו איש כאן נאסר ועוד ' המקוםגכיבור
 כמורא ואם אכ מורא הכתוב השוה ' תירא אלהיך יי את4ה%(
 אנ4 ' המקוס יקל%ת ואס אב קי5ת הקיש / יומת מותיו שק תוקכ ונאמר , יומת מזה ואמו אביו מק%4 נאמר 'המקום
 ששלושתן ברין וכן ' 4מע5וה כלפי %ומר איפשר איבהכאה
 שישה רכק ותנו ן בושותפין

 שותפיי
 הקרוש באדם ישכו

 גידים ממנו נוצרים מזריע שהאיש לוב( ואסו, ואביו הואברוך
 מזרעת שהאשה ארום , שכעינים ולבן וצפורנים ומוחועצמות
 והקדוש , שכעינים ושחור ושיער ודם וכשר עור הימינונוצריפ
 עיניה ומראה והטכס ריעה כינה רוחונשמה נותן הוא-ברוך

 ' נאמן אדם סל פטירתו וכשעת , פנים וקיסתר אוזןושמיעת

 ח,וומניח נוטף העוקםגעי
 ח"

 לפג'הס'תוףעת אכיוואמו
 האיהים אל תשוג והרוח שנאסר , במקומו משח ועם14ורימה
 pun , בו עמ4 ףהיות לאדם ונתנו ~רפ שנטע ודם כשרקמיך רומסה הדבר %מח משף הנשיא יהורה רכי אמר , נתנהצשר
 והביאו הכרם את נצרו %כו %עכדי1 הם% להן אמר גצירוזמן
 נז,*מים ה5כוועשו במקומו הנוחו אריס ש% וח,1 חלקיאת
 חטףך ףו אמר י ובוכה צועק התחיל הכרם את וראה ארש כא-

 אסר מ"דגיום, נטיתישמא
rr 

 צועק אתה טה ומפני
 חלק עמי שאתהשותף זמן כף אדוניהמ5ך 5ו אסר 'וכוכה
 הכיזהר חלקי את נתנו חיקך את כשנטית עכשיו משומרשלי
 חלקוש5 ארם עם שחזו שהוא ומן כף הורם גתך הקרושכך
 אכזב ח5ק ושם הלקו נוטף הו~פ גרוך הקרוש טשומראדם
 תזכרמ אנושכי שנאמרמה , ווימה תוליעה 8%ניהסואמו
 ארם ובן רימה אמש כי אף אים אחר כיתפקרנו'וכתו ארםובן

 ע14 מעיה אקו ואת אכיו את אגס שמככר נשעוק ייושבי ושוי מלתא גריז אינשי .דאמרי היינו פלא רכי אמר 'תוליעה
הכתוב
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כרצד 'ארוקג'
 אביו את אדם וכשטצעל , גיברוהו כימהון דו כאיקסוגתם
 ררתי ש4%ט עשיתי יפה ה41ט ברוך הקרוש אומר אמוואת

 אומר רכי תנינה י עמהם ציערוני ביביהם דרגה שאייוכיניהס
 האם את מככר שהכן , העזים והיה שאמר מי יפני וידועניני
 הקדים: לפיכך בדברים שמשתדלתו מפמ ן האב מ(יותר

 סי' יפני וידוע וניס ן %אם אב כיכור הולט כרוךהקדוש

 ,' האם מז יותי האכ מן מתייראה שהכן העולס והיההנאמר

 %מורא. אם מורא הכתוב חקרים לפיכך ן תורה שמיסדומפני
 שסד 5א מורכש י כיבוד זהו ואי מורגש זהו אי רבנז תנו זאב

 מכריש ו45ט דבריו סיור וף4ש כמקומו יושב ו5*שבמקומו
 מכניסי ומכסה' מלביש' ומשקה' מאכי5' ן כיבוד , חובה%כף

 'ומוצ'א
 ררהחכן*) היכא י משלבן אכאומש%ומרמזריך

 נייע ' יד תיבש %א ליה ליתו%אכ
 %ך. תיבעי כ' ן סחייכ חיוככם כעימא צדקה %מיתןייהרחמוד
 אמרינן ם. צרך ולא יאכ ליה אית א,נמי בן רווח דכאהיכנר
 יי את כבי להלן ונאמר ככר כאן נאמי מר דאמרכיון

 רי%מא או ' כיס דקרון כאן אף , כיס חסרון ףה5ןמהוניך,מה
 איכרת ' איכא כ"ס המרון מאי ת'מא וכי ' משלאכ%עולם

 ' אםרםשיבן רביהורה דאיתמר 5ש'ביטולמיאכה'
 ירש אורוליהרבנן ' אב משף אומר הושעיתם כר נתןרכ'

 האומרים כדברי ירמישו דרבי %בריה 4ה ואטרי יירם'וץ
 * אבמש5

 האב על הבן מצות בלדרש

 טורווהטמע
י.:ם"'"ינ(ם שאלתאנ,

 בריך רקדשאשמשין.
 " שאתי מה נדמות תעשק lh'S ז אתי דכתיכ%אתעשון *הא
 כוה משתמש קא איחו ולאו לאחרים ואפילו ן תעשון4

 %אישתמוש* שרי אחוים עשאום והרי קרא קפיר קאמשעשייה
 תעשון %א אתי, תעשון %א רבנן תנו ז כחוקתה זו הרימצויירת טפוייהו* חצר ,npS כדתני*ש ' %חשדא חייש היא ישראלבהון

 י מטררק רמות , שולחן רמות , היכ% רמות כנון ,ושמושיי
 ואכסדרא , כתכניתהיכל אדסבית יעשת %א אומר רכיתמא
 ש" " עזרה כננה חצר , אויםככנר

 כננד מנורה כנגד,ש"'
 שמונח ושל ן ששה וש% המשה שי סגורה עושת אב% ,מנוית
'Sv1

,r~Vnw ' 1 'עשרת %אSteNi יוסי כגי ' מתכות טיני משאר 
 בית מ%כ' שעשו כדרך יעשה 5א vp' ש% אף אומר 'תורחברבי

 ברזל שפודיםשל גתחילוה ראיה משם אמרץ יחשמונאי
 והעשירו חזרו ' בסף עשאזסש% העשרו כבע(!זווחפאוס
 ורני יהודכם ברבי יוס' רגי מיפלגי קא במאי , והב ש%שלאוס
 ירגררז ברבי יומו ורבי פוס% כסף.רבו של עשאן שרתנועי
 דריש יהודכם ורכי יוסי דנו ' ופרטי כילי דריש רגז ,מאוהד
 ן גףי י פגת ועשית , ופנטי כי4 דריש רבי , ותיעושיייפוי

 , וכ4 חזר המטוה תעשה מקשה ' פוט טהור,זהב

 ופרט' נףי
 (rtv~ אללי דן אתה אי ,וכ5%

 ש% טפורש הפיט מה , הפרט
 , וש% ' עז של 'מאים'עטמ'עט טתכת שף כ5 אף *מתכת

ayp%י ומיעוטי ריבויי דריש יהודה כרכי יוסי ורבי , זכונית וש 
 המנורת תעשה מקשה , מיעט טהור זהכ ן ריבה מנורהועשית
 ש% ריכוזה ריבה מאי , הכף רינה וריבת ומיעט ריבה וחבה,חזר

 ן הרש ש% מיעט , טאימ'עט וכזכית, ושף עצסעץוש%

 כ5י ךאמי יחודית כזכ' 'וס' כין'היכה צריךברם
 עצס,ושלוכתיתן עז,שלשרתשר

 רכה ארמוס ' ממשק כדשת ימעכד ואסי ישפירדמי
 דרשנן ופרטי כל4 דאמר כרבי דילמ*ט או , דושיקושעוטי
 כסי שפיר mm כלי עכרינן, 5א זכוכית ושל עצם ושי עץשף

 שמשין ן הנימילי אינמי ן כדמותשמשין מינהון%מערד
 אפשר שאי שרת'שמשין וכיי טת כנק כמותן %עשותראיפשר
 מלאכו דמות , 5בנרק דמות תמרק רמות כגון ,לעשותן
 כמותן %עשות אפשר דאי כיון אמרינן מי ימיעכד מהו ,סרת
 שאתי מה אתי רכתיכ כיון די5מא או ' עכיד קא כלום %1אשרי

 ל לעסות איפשר דאי גב ע5 ואף השרתסשטעיקרבמ5אכי

 %א אתין תעשון רכנןלא דתנו תש,כמותןאסיר,
'llwvnושרפן אופני כנון לפניי שמשמשין שמשיי כדמות 
 חמת כגון אידך ותניא י השרת ום%אכי הקודשוחיות

 אבר מנין כדם דמות ' ומזעות כוכביםולכנות
 אם ' דרב מפרקיה אשי דרב כר'ה הונבטרב

 כיה%א קרי י אתי ;IWPn %א 4שסיע
 פרצוף ויינו אותיתעשון

 הפרצופו כלאדם,ותניא
 חוזושתיין

מפרצוף
 ,אדם

ne~bהמשפטים אלה 
%

 %דנית יריןתסי גשאלתא חנ

 ן לפניהם אשרתשיס המשפטים ואלה רכתיב דישראלקונא לבי אלאףקמיגויס

 הדיוטותי %פני ולא יפניהס אחר דבר גחם' יפני %1א%פניהם
l'wnSnatP~lai דים דתנן , כדינכם %מיתב 4ח תותנעי 
 ן מסלן שישה י כשישה וחכ15ת גזילות י בשלשהממונות

 ער ן אחד באן הרי האלהים א% הבית בעל תקרברתניא
 איהלך ירשיעון אשר שנים' כאן הרי סניהם דבר יצואהאיונם
 אומרראשון ורכינתן רברירבייאשיהו, י שישההריכאן

 דכו יבוא האלהים עד ן תויות דורשיו איז זתה,להנאמר
 שניס*  כאל הרי איהים' ירשיעוו אשר , אחר כאל הרישביהם'
 ' * שדקדק כאן רוי אחר עור רעיהן מטיפין שקוי וין ביתאו
 חטו י בשלגיות וחנ15ת נזקת בשייה ממונות הוט תניקא

 קאבר הכי  אסררבא ' מנע טמונות דיני לא וחב1%וזגף5תז
 היאות נינהו ומאי י הדיוטות בשישה ממונות רינישמיאל

alwll~nl
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ציששפטםצ"
 נינהו גמאן ן כשישרהמומהין נזילוהיהכלות ,והימאות
 בשישרז רסני  והיוואות הולחות שנא מאי ן סמוכיןשלשה
  שיא כריהדיוטות

  תבעוי
 סישרש רבבן  אמור קווין  ,taaa, רקת

 איקלם בר אחא רב י עכדין Api~ רםומחין ש,חותייהוהדיוטות
 שן  ואף , סגי  בחרביי  והיוואות  הוראות  סראוריתאאסר

 דהוא* כ4 חד , עמיתך תשפוט בצדק רכתיב הוא מומחה4או בי
 כין איצא מאי , קרנות יושבי משוס שלשה רבנן דתקינווהא
 דאמר / איקא כר אשא לרב סדאורותא שלשוק דאמדיבא

 דאמר , ודרבואכהו בינייהודשמואף איכנת דרבנןשלשרר
 ן הצוף די( בית שבקראו אידש  רין ריניהס  שרבו שניםשמואל

  רבא , דין דיניהן אק שרנו שניס הכף לדברי אמר אבהוורבי

 ולשו הרריריגא ואיטעי ' רין דיניהן אק ראמר אבהונרב'
 דיניהם ראין כשסואב אטר איקא ידב בריה  ורבאחאמשימי'
 שאינן  כ4 רבנן  יאסור  וסיימי  ריוחת  הררי  %א טעו ואי ןוין

 כשיק51 טלי טכיתו,הני ומשים עשוי שעשה סח וטעהפסחה
 ן דאמררבסשת רדרדינא, משנה אבףשעהכדכרהרעת,

 אינו  טעהבשייויחרעת '  משגהחוור  טעתברבר אשי  רבאמר
 תרי דפליגי כגון פפא רב אמר הרעת שיקוף , ימי חיכי 'דיור

 איתמר  ולדש ' רהררי אייבא רפ%יג*ש תנאיי וחריאמוראי
 כחדמינ"הו דעלכ*ש וסוגייכם , כמו' 4%1ש כמר %אהיכה
 שמעוזכן רבי , הדעת ש,קו% היינו כאידך ועכר א,הוואזף
 דבריהם תשמע שיא עד לפניך %רין שנאו שנים אומראלעזר
 דץ ,,,אה נוטת הדין להיכן יודע אתה ואי דבריהן םשתשםעאו

 יודע ואתה דבריהן את משתשמע ובצעו, צאו 4הן 1%מררשאי
 שנאמר ' ובצעו צאו לה( יוסר רשאי אתה אי כוסה הדיןלהיכ(

 דשא* אתה הריב לה שנתניה נטוש'קודם הריב התגיע%1פנ'
 אחר 5ר'ן לפניך שבאו שנים אמר יקיז בן רכייהודה 'ינטשו
 דבריהם אומשתשמע ' רבחהם תשמע שיא עד חזק ואהדרך
 אני איו להם יוסר  רשאי אהה נוטה הדין :lynS 'ורע אתהואי
 אכף ' רורפו  חוק ונמצא לחזק רך נתח"נ שסקי לכסכזקק

 רשאי אתה א' ניטה הר'( להיכן 'ודע ואתה דבריהםטשתשמע
 איש ספני תנורו %א שנאכר לכם, נזקק אני  אין %הס14מר
 אי* תקויכון מכס יקשה אשר והדבר הוא יאיהים חטשפטכו

 שיושב ףתלמיד ממין אומר קרחה :rQ~ רבויהושע 'ושמעתני
 ' pinw~I' שלרש מניי( יעשיר וחוכדץ יעני זכות וראה רכולפני

 ויהיו ,w~a מפני דבריך תכניס אף ן איש םפמ תנורו %אשנאמר
 שנאמר מהן ייפרע קתיר וש סיד'( סיח( %פמעייפיודע,ם

 שני ופתיכ,ועט.רו ' lDWtl~- אלהים צקרכ א% כעדת נצבאלהים
 והשופטים הכהנים לפני ' יי לפני הריב 5הס אשרחומשים
 דנין הן מי לפני יודעים הדחוין ויהיו ן ההם כימים יהוואשר
 עקיב אל בעדת נצב אלהים שנאמר מהם ייפרע עתירומי

 רגו השופטים  א% "אסר אסר ביהושפט וכן ן ישפוטאלהים
 רב*  אסו מאילים, כי תשפטו  וקרס 5א כי עושים אתםסח

 לאמתו אמת דין שדן חין כ5 יונתן רבו אמד נחסני כרשמעק
 בעדת נצכ אקרום שנאמר ' 4ישרא5 שתשרה 5שכינחדורם

 לאמתו אכת דק ין שאין ריין זכ4 ן א4היסישפשאיבקרב
 מאנקת עניים משזר שנאנו מישראל שתסתלק לשכינהדורס

 מאתן מזה ממון Swlwi' חק וכל ג, יאטד אקזס עתהאניוניס
 נפשותו מם12 נובה הוא כרוך הקדוש כדין שקא~ה

 יייריב גי וכתיב בשער, עני תדכא הגף הוא דף כי ר% תנזוףא4 שנאמי

 ' עצמו %ואות אדם צריך לפיכך נפשי שנעיהמ את וקכעריכס

 ן מתחתיו 1% פתוחה וגהירתם  כהיפיו נין לו  מונחת הרבכאילו

 יריכג ען הרגו איש מלחמה מלומדי חרב אונני כוים ,ישראף יהמנכורי גכוריססכיג ששים שישתסה מטתו הנהשנאמר
יאשימו רבי 5לי%ה,דרש דומו; שהיא נהינם ש5 מפחד ' נ144תספחר

 ואיתי
 לבקר דינו 'עקכ נסג דכתיכ מאי נחמן רב

 ובעררן חמתי כאש תצא פן עושק מ"ר נזק והצ'יףמשפט
 כו15 היום וכל דנין נבקר וכי , טעיליהם רוע מפנו מכבהואין
 א4 לאו ואם אסוהו, בבקר הדהר לך ברור אס אלא / דניןאין

 *  סבשורא שיברש l"wail' היכי כ' אסר רכ מני מרכנןעשרה ומיידוי מכניף 5קם'ה דינא דיי הוה כי הונא רכ 'תאטרהו
 נפיק לקטלגה נפשיה כרעות הכי אמר לדינא  הוחנפיק כירב
 שתהמן ויואי עז% אי לכיתיה וריקן עכיר דאי 4ית גיתיהוצנו
 אמר ' אבתרי(-ה רספרא אסבוהא חזי הוה בי , כייסהיאה
 יאבד לגצה כנילן יגיע 5עכ שיאווואשו לשמים rn~P'l אםהבי

 לדיין 5ו אין , המשפט בדבר ועמכם יומרתלסזר " ולצררה מהלי הריין יאמר ושמא יאסרואיו'רואיו
 בן יהושע רני אמר ן רואות סעיפואל*ומה
 אח ' גשתו דינא אי 4ה1 4סימר מצוהקרחה
 ומשפט אמת שנאמר , כעיתופשרה
 והלא ן גשעריכפ ספטוושיום
 ששפט, בו אק שלוסשיום, כו אין משפט בו vtwלקום

 שיש משפט זהו איאלח
 הוי , שפסבו

 זחאומר
 ןגצוע

 שדש שנים דאמר כשמואל"הכתא צריךברם
 רינתך הררי לא טעו ואי די(דיניהם

 שרנו שנים דאטר , אבהו כרבי הלכתוש אודי5מא ןוטשימי
 , אש , טשימי ולא דינתי יצר טעו ואי רין דיניהםאיז

 ומכט%ון אחר טמקום דין ה'העושוהבית בראשונהדתניא
 רב ן שנים בפני אטר נחכ( רב מבטלו כמרה בפגישקרינן
nwwבית שכשרז נפני אמר כנטשת ' שישה בפני אמר 
 ביתדין נמי תוי לבי שניס נפני אמר דהמן רב , קאתנירין

 תרי אפסתי כדינים נחמן כרב הלבתא 5ן 5"11קאמאמתקיי
 ז נשמואף דהיכת*ו למימרחה ' 4הו סתגרן דין ביתנסי

 ן הדיוטות כשישוק והלואות הוראות נימפרשינןדינמי

 נזל רכא דאמר נדרב*ש ז סומחין גשישרה וחביותנדלות
 אותו גבוין נאדם שור נזקי גמורסור

 באדם אדם נזגך ' בכבי
 נאדנו ארס סאישנ*ש ז בבגיר  אחזו נובין אין בשורואדם
 כן נמי באדם ושזר ' %1יכ*ש גענ! אלהים סיתזק כיד5א
 עכדינן קא ש4חותוהו אג( ן 51יכ*ש בענן אלהיםמיתוק
 נסי כארם אדם רבי  אי ן וה5ואא אהוראות דהוההמידי
 דאבם חבקה ן בנויח 5ן וקים בסידי ש%יחותייהו עברינןני
 הכי אי ן בנוירש 4ן קים לא בעבורם לס'שס רבעיבגק
 ' הבעש , בשמיא תורי מזדגנין ויכי ח" "4א גש מישם נמישור

 נפרש' השבוסי ועוד 1 בשואה עביי וףביסורבניןנמיהוי

 נעכיר בנויה 4ן דקים רמי4ת*ש וחסשרש אובעוקאשמותי
ס,וווהיוון P'sP ירש  בסנסור במסוגרת שיייוגתייהו עבדתןנו
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בהצח ,משפטיםצו.
 ענדינן כי *עמר ה41י דממונ4פ באדם אדם ןש5יחוייהו
 tan~'a נמי בושת ' רשכיח4ן בם'5ת4פסליחות"הו
 מ44י-אגבי-ורבערץ דרב .נמ' הם 41עכוד וו4פרשכיח4פ
 רב ליה מדשיה לרבפפא יתמי זוטא לכזשת/ וזדמאדה

 מגבית קנסנה הסדרם חסדנה יקוה ושיח נחמן ירבחסרתי
בבכר(

 ביוץ ואית רשניח4פ, מ'5ת4פ בעק תרתי ח45י
 והאמר ' אותונככר( גובין שור שהדק ושור 'חסרוןכיס

 איליס4פ מאי דאזיק בככר אותו גובין אין p~nw שזררבא
 NW~WSI א4%פ 5א נט ארם ראזיק אדם אפיק , ארםיאז'ק

 בתם  ההוגם אמרי בכבי אותו נובין r~tv  ולסנור  שורהאדק
 כבבר( מוער אין רב4פ והאמר ' במוער  האי ששחרף4פ

 רבת אמר כי איא שכיח %א וה4פ  ההכא וכרית התםראייער
 רהינותויררע יהנאתו ורגיראיחתך בשן בשור דאויקשור
 ן כהכירו רנ5 דהיינו  ה'ףוכה  ררך  ראויקתיה ויגיאינסירשן

 ,  שכיח  יא כאדםשכיח

 ימי אי45פ מימה מפקינן רתפשיכ" עריךבלם
 -סגךו:,שמם זיע: "ן.גני,
 ן מיניה מפקינן לא  רתפ'י היבא אכ5 ממונדת מינהלארוע

 יקמירץ אחו ריבוק4י ירא  ראים הורהר רההוא ,תש
  אמת פיחת וכמה שורה הוי כמה כעברא שיסוה אמר ,ררבא
 אותו ~l'aw כ5 בגמראא דאסר הות מר והא ירנא רבנן4ה
 עבין איןכעכר

 אותונככי
 גוכין אין כשור ואדם כאדם "אדם

 ראין גב על דאף ףמימר4פ תפש ראי 5הו אמר בכבל,אותו
t'au45פ תפש אי כבכף אותו t1PD~ בקנסכם וכן שנירק 
 מפקינן לא דתפש והכא דנרים בחמשה רוויב גארם אדםוכן

 ןממח

 המשפשםואלה

 י"'*%מי" ש18לתאנט
 ~nwllp 'כי5אכורך

 וכשטף ככסף בקדושיה כבתו זכא? האב כדתנן , כמפאומשקף
 ואינו מטרה את ומקבל נדריה וכחפרת יריה וכמעשהובטאה
אוכף

 רכ אמר 'הודות רב אמר מנקן ככסף ' בחייתי פירו"
 לאדון כסף יש אכ5 זה %אדון כסף און כסף, אין יונםויצאה
 משט כי ן לד'דה אימרת ' גץדושדן הי4פ וטש , אב ua1אחר

 5ארוןאףכאן התם ממעיטמה ק4פ יציאהוכחזיהדחמנ4פ
 ויצאה נכתוב כן אם ' יעדיה ייה מבעי ורשי , אב  ,ual ,לאדון
 ימי אלו חבם ויצאה ליה סיבעי ואכתי ' איוכסף בעי וי4פחנם
 לנתוב כן אם  ומנפט אמר , נערות ינו איו אי1כסף ,בגרות
 וביאדץ שטר ן תרתי כרץ דרוש כסף אין מאי ן כסףאק

 לאב קר4פ מרבי וקא יהרף ניהוויות  ואיתקוש ותתהדכתיב
 חנם ויצאוק , nllpa, 'מי ש5ו כסף אין מר דאמר י נערותנימ'

 רבגרה רמקטנותהוער ואעג לאב קרא לארס / כנוותאלוימי
 ן עררבגרה  ,רושה יאבוהא מבעי %א קיימא ראבוהברשותה

 קטנה כשהיא בתו יקרש לארם אסור רב אמר יהורה רבראמר
ער

 שתנדיי
 ד45פ ' במשאתה וזמי , הפח אם נפיץ ותאמר

  שהעשה מגיע  הונא לב דאבך ' יריה נמעשה , אינה יקהומהווי

 כרו , לאמרה בתו אישאת 'מנור כ' שנאמו ן 5אכהכת
 קטנה אימא , יאכ 'ריח מעשה כת אף ירבה ידייג מעשהאמה
 45פ קטנה , יא נערה אכ5 ' לאמה ליה קוינא 5ה מזכיןדמע
 ן שנןכמ'ג.שהיוירץ 5הוכל מזכין ~tyQv לאחו ן קואצויכא

 ניטרץ וכקכ5 אבידץ, טת כנעוויה דכתיב ' נרריוהכהפרת
 יהזויוש יצ'אוץ איתקש י והיתה והיכוה מכיתו הצאנהדכחוכ
 אינסיכ אכ5 קימא אשדה כרשות כעדין אינסיכ דכא מיליוהני
 אוכל ואינו ' רשות בה ףאכירץ איו שוב שנשאת ניון5א

 טן נכנר 5רה נפך והדר אימה דסית4י דווכ4פ כתיהפירות
 יורש הכער( אין מר דאמר יריתי י4פ בע5 דאמרץ נשיטת
 4ת ועת ףוהכני כיקית ירתה5הכרתה בקבר/ אשתואת

 ן בתיה שרות5אב5מיכ5

 רעתה כ5א נפשה דקדישה שכאשיי עריךברם
 האכ נתרצנה שמא חיישינן טדאבורץ

 ףא ףשיקטנח איוקירושיהקירושין
~tpanl נתרצת יא  יךרווראי 

  שרךיאתבעי%ךדיא ריא הינא ביתבעיהיבערה יהאב
 סאו דשריך היכסי 5ך תבעי כי , האכ נתרצה שמאחייסהנן
 ראיקרישבלא אוד'ימאכיון ליה, משקראניחא דשריךכיון

 שתו  דהוו תרי בי הנהו דאיתמר ז  תש , ד4פרעתיח
 רבכי ציפי תותיחמרא

 למכריח ויהב כסא  מיטיהו הר שק% ,
 ימאן אפייך רכינגיפ אמר ' לכרי כרתך טקכש4ן 4חואמר
 י אמרינן 5א הבן כתרצה שסקופ האכ נתרצה תישינןדאמר
 חצ'ף יא יאכוה שפייה שליח ורי5מא לרבינא רבנן 5יהאמץ
 קמיה רציית אי רצייה אי וריימא , שייח  לאבוה ישניהאיניש

 י4פ מר  בפירוט לרבנן  שים אמריהורו4פבר ,ואישתיק
 ,  מיאון וצריכתך גימא צר'43פ שריך כי אילוץירעת שיותי שנתקרשה  נערה ראמרי  ושמואף ררב 441פ %הסבר

 ושתיק קהווה דאוש כמאן לירה הורש דשריך כ'וןאמוינן  ו4%י
 וה5בת4ן יירה ניחות מינח קדושין בשעת דשתיקוכיון

 ,כרגינא

 מחר קידושי יקטיאבוההיבא צריך ברמאינמי
 5אחריטש קץמה קרשתיוהיא-

 והשתסע י סוגרת ואי נערה ים 'דעינן 5א דחיקרישובעידנים
 ;tC11tph וחיישינן הוות נערום עדן אמרי מי כונרת לקטןאתת

 5קירושו  חיישינן ופא אופיין  השתפח  כתר אוויימ4פיאכוה
 אבירז לירשה  יאיתמר ושמואל רב נח ut~a ספיגראבוה,
 הרי אמר רב , בוגרת היא והרי כעיר  עצמה היא ולירשהנררר
 שניהם ,ירושי חוששין אמר ושסואן , לפנינו ה'4פכונרת
 בגרות בימי  אי קדיש אי נערות כימי חי וייחזי , בהוהוינן,
 nww אל4פ לבגרות  בין3ערחז שמואיאין ראסראיקריש'
 ה'4פ הרי חרשים וששה שנה עשרה אחת כת עד כלבדחדשים
 כתרת ווה יאחר כערוה חרשים כעששה ואילך תכן ןקטנה
 סימני רסתיא חרשלראי3א ששה משים ביום איא צרי3ח%א

 ררב חרשיס ששה רסיף ביום4פ בגרפו סיסני  בראייתיפייני %י , ערועורת4פ  איא מתיא  רבא ואיכח  מצפרדע,בגראז
 אכר ושמואל , הוי כוגרת נטי מצפרא בוגרת טדהשתאסגר
 חזקכם בתר כשמואף או כרב הלכתא ן סימנים אתיאהשהא
INDpיוכמן כמיה ואמרינן שים4פ נערות דבהזקת אז*נן 
 לפנינו גונרת דהשתא כיוון דיימא או , קישא נערותבחוקת
 נמי מצפרית נוזרת מרחשתא ואמרינן אז5ינן השתתיבתר
 5רב כיוץ מדריש זוטו4פ מר דאמר ן %ש' , הוויכונרת
 א6 אשי ורב / דשמואף כוותיה הינחתן אמיצך אמר הכיאשי
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קמשפטים טצ
 דהשת4ש הזקה נתר יפנינו תא דבונרת דרב נוותיההשתא

 וגישפטשיא" ו";,ה."%ק.זוקי' tvl1tp ק,חשו"י4:,ןר.,מו

 המשפטיםואלה
8

-  מ'אייי שאלתאס
 "'תתאבס דט'כ

 שאררץ לו יקח אחרתואס
 וכן ' המזונות איו שארה רכנן תנו , יגרע לא ועונתהנסותה
 הפשיטו, מעי'הס ועירם עמי שאר אכלו ואשר אומרהזמש

 אם אומר הוגש וכן , עונה זו ועונתה ' כמשמערץ ,נסיתומ
  וכן עונרץ, זו שאררה אוטר אייעזר רבי , כנותותענהאת
 כסותרת , תקח %א כשרו שאר כ%  אל אישאיש אומרהוקש

 וירעיכךן חענך אומר הוה וכן ,  המויסות איו עונה ,במשמעה
 תן שאררה ;~lole כמזתה שאררץ אומר יעקב כן אליעזררבו

 ן ליידיש וקינה וש% , לזקנה ילרוה ש% יתן שלא ,גסותוה

 כיסות חרש'ס יתן שיא כסיתה הן שנה ועונתה'לפזםכסותה
 קירוב זו שארה יוכף רב תני , הגשימם כיסות ושחוקיםהחמה,
 ב%כושיהןן מטותהן פרסיושמשמשין מנהג כה ינהג NSW~נשר

 אני איפשיאל4ש אי ההומר כל דאמר הונא ליהלרבסס'יעא
 רבי  קסכר  איספת '  כתוכוץ ויתן יוציא בכבדה patn1בבצרי
 יאצריכ4ו עינה משתש ככסות כוי'הקיא יעקכ נןאף'עזו
 תחת סדנותיה רכנן תיקנו דתמא דרבנן תקנתא מזונותקרא
 פירות* אוגל כעל  ,לפינך  כתוגתח תחת ופרקונה יריהמעשה
 קהני והכי מיהסו4ל הס'וי שמייהו דכר מאןפירות

 תקנך ,
 וקבורתה , פירות תחת ופירקונה , יריה מעשה תרמזמזונותיה
 אוכי כעי לפיכך , נתובתהתחת

 *מר , אנא  איפוך ,  פירות
 ושאינו %מצוי מצוי תיקנו טעמא טאי ת'פוך %.יש o~lpllאביי

 / מצוי לשאינומצוי

 בזעתך כעינכם %א ראמרוה "שה"'י, צריךברם
 יריי ומעשוץ ךצורכי נסף מעהולפו

 תקנתכם שקר אמוינ( מי ' י4ל א' יה שמעינז מי רייי%יהוו
 או כעינא' יא חמרה קא ודוא מבעל דת'תז'ן רכנן עכרו5ר'%ה
 אשת ימלה רכ אמר הזנא רב דאמר , תש%בעיה, יריר-ש מעשה דליהוו רבנן עכרו ירידיה תקנתה עיקרדיו(מא
 עכדו ידילה תקנתא עיקר אלסא עושה ואיני ניוונתיוולאיגי
 האוכר כ% ראמר וכררכא , כעינא קא לא אסרה קא והיארבנ,
 זאת כגון חכמים בתקנת אפשיאי

 שומעיי
 תיקנו קתני 15,והא

 ירה מעשה תיקנו אימא איפוך , ידיה מעשה תחתמזונותיה
 שיכוף מתיך לקיש בן שמעון 5אפוק.דוכי , סוונאירץתחת

 יייך מעשה טו% לות יוסר יכול יריה מעשרה ע%%כופרם
 והילכתא , יעוש'הם ירים יקרשו יה כאומר נעשהכמשמתייך

 ן וב אמר הונאכרב

 רוה ואם בשישה ממונות דיניכרש
 ממונות דיני דן לרביםמומחה

 ו כיחיואפילו

 י"ימ' גן,כ2 7ש4ולתאסא
 ואילם אכוה דלייםטן

 ת'ם4ן %1א , יוסת ס"ת ואמו אסו ומקיל דכתיב קט45פחיב
 אמון כשיא אבץו אטמו אלא הדר' נהרי ואישיה אכוה דיייטעד

 איש איש לי תלכוד מוץ י איש דתניא ן חייב אמו כשלאואמו
 אסף אמוואת את יקףי אשר ואנדרוגינוסן D1eDtUi בהלרבות
 אמו כשף4ש ואמו אמו בשיא אביו ן ואמו אביו אף4ק 5יאין

 לזמר תלמודממין,
 אכיוגךלי

 י יאשיהו רכ' דברי ן גן%5 אמו
 אחד אחר ומשסע' כאחת שטהס משמע אומר יונתןרנ'
 אטוואמו 'ונח( %1רב' ' 'חדו הכתוב י שיפרוט ער עצמונטני
 'אשירה )ן ' המיתה 5אהר מקלל שיכות דכתיב ל' למהית'רה
 כרע לרבות לי םכעי יונתן ורבי , ואמו אטו ממקל% לינפקא

 איש חיש שאיש. 4ה נפקא יאשיה זוני , ואנדוומנסטומטוס
 יקףיאשו

 וקטלים אדם כמ תורהכיש)ן אידכרה יונתן ורני ,
 דאת,'4ן אטוואמו מלל הלקקן הן ואלו כרתנן 'בסקילתו

 ן כחנק ריניה זאימיה אכוה רטוב ומאן , כס מדמיהם בודאו

 טכרץ דכתוכ r~lo1 ואמו אביו מכר, הנחנתן הן ואיונדתנן
 חינו סתם בתווה ה;ימווה מיתות וכל , 'וכת סות ואמואביו
 דקם% עד ד'5מא ז ממחההו4ש מכה דהאי ומסאי הנקאלא
4רז

 מקטי
 ן ונ.ת הנהו וכתוב ' ובת שש סכה טרכתיכ יא

 דאיכ4ן הכא וכ% ' סתם הוויהכאומ התה, קאטר לאווהכא
 בירץ דעכיר טלי והני הוגש סיחה דשאו הכאה סתסהכאוה
 דכת'כ ומנין , קטיא מיחייכ 45, לא ואי י דם רמפיקהכורה

 כוץ דעכיד כהכהעד כהמכר, ' יש%טנה נהסהומכהנפש
 דעמר עד נמי ארס מכוה ' כהמום נפש ומכרך דכתיבהבורה
 כאבנים הכישה מעתה אלא ירכוה רני %ה תתקיף , חכורהניה
 אינוענ"ן אס ירמישו רבי אמר אף4ש , מיחייכ ריגש בסיהכי
 ענין תנהו וליב כאכנים הכישרה נמו דכי י נהסרע%נפש

 ו5אסו'5אכיו
 כגון %רפואדה חנורדץ ניוץ %טעכד מהו קרירנרם
1) 

 דעטר זמנין די%מא או ' רמי שפיר מנוין קא לצעירהרפא ההשיניהכיון5משקל4הדסאומתעקר
 , ומט , איסוררם "די ואתי רמתנעיביר,טפימסאי

 ומהכת סתנהאסד רב לאביו דם שיקיז כהז להוכןואיגשא
 כהמוץ ומכה ארם טכה אמר ברחנינח רמי רכירעדנסוד

 * פטור לרפואה ארס מכה אף פטהר, ףרפואה בהמה סכהמה
 נריה סר , סיל11א 5יה %ם1שק% לנריה 4ה שסק %א פפארב

 אתי ריימא נותא, ליה יתפתח %כריה ליח שכיק %אדרגינא
 חכרו , נמי חכירו חכ' אי י בשוגנ חשי וקא חכורה ביהלמעני
 ן חנק שגגת האי אגל , רננן נזרו %1א הוא בעלמא %אושננת

 חכורת ניה למעכר אתי ריימא ביחוש בהקשבשנתשקייבן הני , הקול את כה וקטו% יסליד מחט נוט% רתנש האאלא
 ימאן ניחא הא ן ה41פ מיקיקל התם מקייה ש"תוחוף
 מקלק% דאסר %סאן וא ' פטור כחכורה הוא 4קלדאסר
mlan~ראסר יח שסעת ףםים'סאן איכא תאי חייב 

 דאסר 5יה Va'P~w שסעון ור ן חוא שמעון רבי חיגבחבורה תקי
מלאכת
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בוקב תרומהמשפטיםקא
 כדפשטינ( הי%כתגפ ואמרי י יא זיורית אנ55ענויןנמי, גכ עי אף אימלל , עייה פטור ינופה צויכה ששנהמיאנה

 לוינודית כין לשבועה בין קטמם לומר צריך יאין ס גדילי וכן ' חכורות ימעכד אתי ד'ימא 1?ישינן שרידמראוריתא
 י הילכתא וכן גמדו/ מ,5י הני מחו% כבודו כבודו ע4 שמהד( האבאמרו

 ' לא וקללתו הנאתואב5

 המשפטיםואיה

 הי41ה914 סאי~אכב

 ממונעם דאז,קוסאן
 כביטב 4וץ ומגכן יניכסי דינא ני נחתק הכי דעכידדהכויה
 ליה פרע ל4ל כי חוב ,גער שדהונו איש כ''בער רטזישרהו,
 רבי אמר ותניא , כדכורית אשה וכתובת ככינונית , 5'המגכן
 טפם כעיוית יהס ששן הנזקן אסרו מות מפמממעון
 נועם אני לטוה ארס שיאמר כדי החמסנין ומפנ'הגזלנין

 ונוטלן ךגוררין 5בככד' ')ררין דין כיח ממחר חומס אםולמח
 5הן שטן הנזקין תורה אסרנה לפיכך , ישלם כרמווכדטכ שדהי מיטב בתורה שכתוב מה עף וסומכין ש4 נאהשרו-ה
 ש4%ש כדי י בכינורות חוב בייר( אמרו מרץ וטפםנשרית

 תאמר , הלכירו נאה ושדוה להכירו נאה דירנהקראוזארם
 חוב כע5 אסרו לפיכך כהזכי שאנבינה כדי ואחיהואקפיץ
 שף4ל כדי , כזיבורית יחיה כז אםבבינחית

 תינעוי
 דית

 רנו ן יהודכם רבי דברי , כדבורית אשה זכתוכת %ווין,בפני
 שמעון רבי אמר ' בטנונית אשוק כחוכת אף אוטרמאיר

 שחריש מדש שיותר בזיבורית אשדל כתובת אכוומפטמה
 'ולאח אשה אחר דבר ' מנשא רוצה אשה ' אשה יישארוצה

 ' %רצונו אף4ל טוציא אינו והאיש ' לרצונה ושיאלרצונה
 5ה תקנו איחו 5ה ספ'ק דנ' היכ' כ' ת'מא וכ' אחר דברמא'
 כתוכהמ'נה ליה %'תקנו נמי איה' נפקא כי מיניה כתוכהרבנן
 , כז'בורית הכ% דברי מיתמ' אבל טד'ד'רזסו4 והני ' בג'טא 5ה דמשהי דאפשר ' ירצונה 'וצאה אסהק4

 כרתני
 אץ

 ן הדבורית מז אלא יתומים מנכסינפרש!

 אפילי אי קטנש שתמת'תומס לכריךיופם
 םאיטשוס טעמא אםהנז סינדולי

 5א ףגדו4ם ן רבנז תקנתא 5הו עכד1 4טנום ריתמיפסיי
 מאי טעמא , נכינעית חוכ בע% ריימא או תקנתא, רכנןעכרו
 ן כזיבורית דינו חוכ כעל תזרה דגר עולא דאס , דעולאמשוס

 אישן יוציא  בו נושה אתה אשר והאיש תעמוד כחוץשנאמר
 שככליון פחזת להוציא איש של מהארכו ' החוצה העבוטאת

 תעע%1ר%ת שלא כרי , כרינונית חוב בעי אמרומפנימה
 ד5א בזיבורית אדאורייתא רכנן אוקמוה יתמי ףווץ'וגכיבפני
 כזינורית בטח מן %איתפרועי וכעי רמיית אדעתיהסס.ק
 ן מנדויים זאפילו אדאור"ת"ן רכנן אוקמוהוהיפכך

.
ff , או קשניס ומאמרו יתומים אמי אחאכר רב דכעו 
 לגרויים ' עכור רכנ%1קטניפ דעכוד תגךתא נדו4סחפיתו
 תפ5* דמיית כס.קאדעת'ה 5א משום ד'5מא או ' עכור5ח

 4מד צריך ואין גר51'ם שאמרו יתומים קשישא אבוידתני
 מנכסם דתנז שגועה יעניין מילי הס וריימססקשטים

 טעמתם כשבועה אלא יפרע י"א יתומ'ס ומנכשסשועכרים
 גרול'0 ואפי15 , דאגוהון גסיית4ס 5הו קים ריח משוםעגי

 תרומהפרשת
1

 שאילתאסנ
 בטאן ומיתן~iilnutD צבעה"

 כרוך הקרוש קטיה רמי ענייא ע% דרחיס ומאן ליה,דצריך
 ויקח%1י שנאסר , ענדא קטיה N~la'e יהה41ש כמאן ,הוא

 ועדף בצטע4פ למענד ליה 0יתכעי לה עביר וכד ,תרומה
 רכינו ממשוה יותר גצניעא צדקת דעביד מן שטיפשקמיה
 אשר והחמה םפניהאף *נירתי כי כתיב רכינו כמשוקדאיתו
 כפעם נס אלי ין וישמע אתכם להשמיד עליכם ייקוף
 ן אף יכפה כסתר טת( כתיכ כסתר צדקה ובעושדץ ,ההיא

 ננכווצ כשלשוה ומתחלקת בשנים ננכ'ת קופצה רבנןהנו
 משנים בפחות היסכור ע% שררו-ז Q~wlp שאיןכשניט

 ננכית תסחף מטונות, כדיני שהוא ספני , בשישהומתחלמת
 תמחוי ' שוח שגכףווח'5וקו מפני בשלשה ומתחיקתכשישה
 יעשות השי כנ' ורשאין ' העיר %עג" קיפה ' o~lpיעניי המהוי שבת לערב שבת מערג קופדם יום בכ%ננכית
 ' שירצו 0וץ בכ% והשנותן קופדה ותמחו' תסחו"קפרק
 שכר וע% השערים וע% המ'יות ע% להתנות העיי בנ'ורשאין
 ע% שררה עושין אין מר אמר ' קיצתן ע% ולהסיעפועלים
 כהן כר נחמן רב  אמר  הנימייי מנרץ / משנים 'mnDהצ'כור
 בר רכה אסר שררותא ומא' הזהב( את יקחו והם קראמאמר
 ונפיש שנת כערב ואפ'%נ ' הצרקרז ע% שמסשכמןאכוה
 מעשדש  שנאמרוהיה חעושוש  יוהרם( דמתןעה דם(אנריה
 א% ' עולם ער ובטח השקט הצרירה ועגורת שיוםהצרקה
 בר פרוטהופרוטו-ודיהית וגל , מעשי מעשהא45וחקיי
 הוגש כרוך הקדוש ייה מצרף עימא כהאי בצדקה"שראפ

 וניבע כשרין צרקה 'שנאלו'%בש יאתי4אשבוןנושי9%ישא
 ן קנאה  כשעיף ויעט  תלבושת בקם חרביג1ריישועהבראשו

 אינשי רחמנא ייה rf~ta! שרקח למעבר 4ה רביחא סאןוכי
 צרקח  רורף רבתי טאי ישחק 'רב ואם ' בהואנרא  יקכוייבבי
 בה הקדוש צדקה הרודף גף י וכבוד צדקה חיים  ימצמץ"תסר
 אמר לוי כן יהושע רבי , צדקה מהן ועושת מעות לוממציא
 סאן ואייו , הגדה כעיי עושר כעפי הכמה נעיי כניס 15יהיו
 צדקו-ו גרוף אומר יהורה תני4שרבי , ורה %עכויחרפייה כמאן רמי 4רה יהיב 4%1ש צדקה 4ח ותבע עני 4הדמטי

 ועשב משפט שטרו יי אמר כה שנאמר , הנאולח אתשמקרבת
 דיווש זוג וכ5 ' %הגלל וצדקת, לבוא ישועתי קרובה כיצעק
  יבר ומתבעי י השבינה ומקביפני וטה  יענייצדקה

 אחורץ בצרן חבי  וכתיב צלחיז כן ובתר צוקנה%שעבר ישראלי
 צדקות 50 גיהה היכ, וער ן תמונתך כהקיז אשגעהפניך

 קחו צו לאביונים נתן פזר שנאבר / אדם ש% קרנומרומסת
 צדקכם נוים ריהגי והיכבש ' בכור תרוס יעדקרנוקיהית

 ל4ש 12 4 כ דשאילתות
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 חקתקהל 1ק
 מקבר( ואם ן מינייהו 5קכו5י ישראל לבנו טתבעו5~ש

 וכי בצורת כשני צרקוה דעכיד ומאן , מ"מ יענייגותנ1
 , ועלשניוה הייה ע% ףיהומוסיאון

 ע5 עליו אמרו דתני~י
rtDtJJהנריק r~nw כשני צרקרץ של קופדם עי ממונה 
 רכי דיה אברה כמוץ ושבעה אשה באה אחת פעם 1בצורת
 כיום בקופה נטהייר שף4ש העכודרה ליה אסר ,פרנטנ'
 ושרעה אני הוי לאו ואם מוטב מפינסיני אתה אם %ואמרה
 בנימין לימיסחלה ן wa~1 ופרנסה עמד טד ' מתיםבניי

 ברוך הקרוש לפני מלאניהשרת אמרו למות,הצדיקוגטה
 כאילנ ששראל אהד נפש attp~n כל עולם ש% רכינוהוא
 ושכערץ אשוץ שפירנס הצדיק וכממין , a~lpn כלקיים
 הקרוש עליו הוסיף מיד תנא / סוערות בשנים 'מותבנירץ
 עני  ואפיקו ' שנותזו ע4 שנוה  ואחת עשרים הוגשבריך

 תו5תא לסיחן ביבעי,ההמתפרנסעיהצרקה
 נכל רשקי

 הרשותטדו, לכיתן ועשירכסהדכששתא,

 רשותכם יהנינןליה כמרט עד ינכסי דאפקי כעננ" זאמי יאתא מ"יטלי צריךבלשם
 'ותף יכוכז אוש המבזבז דתני~ש ן תש 'לטתן

מחוסיי
 ער וגיהוץ  יאחר אברי י  סיים מי4 ורוזיי ן

 , ה5כתא ובןבואשש

 תצה אתהפרשת
 היי(טיימתיהן שאילתאסו

 רסבהא,ווףיקוא
 ולא וכטוץ ן נונא בוודא5א  הקמ"י פעטא טאי ז תה"ש ברוב יארויקי  צרךמו4ק

 נותניי
 דעטד וסאן ז ירץ

 דכרר"ש חכי כי טוס איכאטית; שמשיאי בכי מדווהנט
 ערסומח  כרתנוובגבויין ן אגדר  %א וש שף ברונאנורא

 ,  ואחר אחד כ4 ברוב אכר  רב רובו מאיהאורברובו

 רבו תט ן תר"יהז ונניח עצים הסאו אומרי שאין כ5אמר ושמיאי
 ז מאייירץ רותקת  טיהרת נדישתהא דשמיא5 כוחוהוויא
 בית'רץ ננו איניש הטימר וצריך ' אחר דבר מחמת451ש
 שקשוש כדתנן ' שרגיל אר4קו יומחש יתקדשמטוך
 חשיכדש עם שבת ערב טחו כתוך 15סר אדם צריךדכאם
 רט אמר מי4 מנהני ' הנו את הדליקו ערבתןועשותן
 ופקדת אהלך שלוס כי וידעת קרצי דאמר 5זי כןיהושע
 תחטאי ויאנוך

 שרי י5א כיון מערס ואיצא ן
f,Fr. 

 4כא 5נמכ5 שרי ד5א כיון עשרי 45ש ואי בכשפה שעםףיכא
 כאמור גכ ע5 צף הונפק רב בר רכוש ואמר ן בכתשהש15ם
 , במחותכת לומר צויך ן ביתו בתוך לזמר אדם עריךרבנן
alw~איםרהיתירהבתוךביתו אדם יטיל א5 רכנן דאסור 
 ן מסכראי וקימתיה 5י שנףע"ש הווה לא אנא אשי רבאסר

 הריקת זו ירמיה רבי אמר ' טסה נשיתי נפשי משלוםותזנח
 חנן אמררכחסד~שבררב ווכד~ש רב כר חמן רב 'אמרהנר
 ידים רחיצת ' חובה כשבת נר הריקת רב אמר אכישכר

 ט% מנהגו וזה כך רב  אמר יהוררץ רב דאמר חוכרץורגלים
 ס5יאר,  עליבה, לי סביאין שנה ערב  איעזר ברגי  יהורהרבי

 בסדין ומתעטף 1ע51רה ורגשו יריו פניו .בדה היותןתכין
 ' צבטת יי למלאך ודומה , בשותהמצףין

  וקידושא שרגא משזבן יבש מאן"'יי צריךברם
 ן '1rra' להר "א ניריה וליכא5טכתא

 ראוריתא  אובא 4ה רהוה י עריף קירוטי ' עריףהימיניהו
 ערן  זוכריהו רבי ואמר י לקדשו השכת יום חת זכוררנולב

 ומעבייתם , ליח, סישההי  וקא  מיתכייייה יא יף עו בר.כא ראי עויף נר אורימא ' הודש בעימא  חב.:רנבור 'ה"ן
  ובקש ראמר ' הש , בביתיות al~w הוי  ולדששבתא
  שלום  משוס  עריה ביתו נר  ביתו זנר חנוכה נר ריפשישא
 וזיום Wl1'p מא' היום וקידוש חנונדץ נר יכ~ק בש ,גיתו
 פרכוסו משום עריף חנוכנה נר ד'5ט~ק או , ותתרעדיף
 פטום עףף ווגונרן נר י פסטר רבעי"שהיר בתרטקש'

 טמאןפרסותי

 תשא כימרשת
טאילהא

 יהירש ו5א אותם ליףבפקוד נפשו כופר איש ונתנו5פקויהם
 ניח מהיה 'Iala'  איעזר רבי ואסר ' אותם בפקיר נכףבהם

 תמיתן כה( וו(וקהק שקים מביאין  ישראל היו קייםהמקדש
 צדקכם עושין אם עכש.ו להם )מתכפרין כירח "naa כלש5
 , כזרוע אותם וטטיין העזים אומות באין לאו :ow1מוטב
 ן צדקה ונונסיך שנאמר , כצדקה להן השוטן כן פי ע5ואף

 דף5ם4ש 5הו חו"ש זכאי כן יוחנן ררכן אחתוה דשני ה"הכי
 שנייה? שקף הקפינהו יומא כי דינרי מארה שבע טחסררבעו
 טק,בהו קיסר רבי אחו ריברי שבסרי הכיהו פשצרקרה
Inttata' אטש כחרסי חויי הכי זכיי בן יוחנן רבן ףהו אמר 
 אמר , מדעתין יהכין הוינ~ש מעיקרא לן אמרת הוהליהאי
 עני ואפילו ' ףשמה שףא מצוה הוה 4כו אשנבה חוה אי5הו

 1 בשנכם שקף שליש צדקה לעשות חיב הצדקה מןהמתפרנס

 שעשית 5תת מצות ע5עו והעמדנודכת'ב
~pv 

 כשנרץ
 ן אישנו טת5עכדת

 ואמר 4מ5ך יגש מיעת'ה מי4"מ קרעיגזרם

 יקוה"י."
 ךנ, ג, ..ה שבוין "ני'וןב'.ת"וומ, ב,

 עמר קרש דמדעת'ה כיון ד5מא או , עניות לידי 5ית'דל~ש
 קדש , וראי ז ויה  שבקיבו יא עציר "א רמדעתיה איגעניות ליוי גה ראתו סיחרה כ5 יוסר תמי אס , ייעביד דבשמאי
 במי בבירז עי וקיץ  רו"יםרבן גיחוכי  מיאברו ז מאישכיב
 ומאי ברירץ ית דין ליה רון מאן  אברינן רייס~י  או 'הקשיבן
 %נא ליהב הודש בריר רקהרש"ש גחרשמיוץ ייפקר, ירבע

 ל ישר( בית פעמיה %(פא  רבינו סטה ירי ע% וסצוהעאאוריתא

 הקדש מחשניןיא ר'5נ~יאין במתמתא דכימי"ש תנוכך
 עלפי ואף ' צרקוץ נבאי עס צדקות ויגש יובחןעם
 הכסף אתם יחשב אך5~ו , לכבר זכר לדבר ראינםשאין
 אישי רבי אמר , עושים הם באסונות כי ידם עליהניתן

 למעכס ישואי דכיתדמעים
 כי מנאמר ' סקריםמצות
 ישראר(  בני  ראש אתתשען

שי
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 תשאמ הק

 זה שריין r~a י ינומר ן כשריין צדקכם "5כש דכרמכעזאי תשאמ
 כ5 צדקכם אף גדור! לשריין מצטרפה וקויפדש ~natipל5

 אומר חנינוץ רבי ן כדול יחשכוןפרוטהופרוטוהמצטרפת
 ועד עד כל ורה בגד טח , צדקותינו כ5 עריס וככנרמהכבש
 טלגרפת ופרוטות פרזטה כל צרקרק חף גדול לבגדסצטדף
 ן אשימנה עוה עוה העולם כאומות שכתוכ כררך שועלאיהן כפירו אט דכתיב מאי רביתן דאסר והיינו ' גדוללחשבון

 אפילו דגראחר , שזע להן בפירו אס טתישראל אתםאבל
 אוהו שמנקרין נוה כפיד אף4ש צדקנה לפניי עושין אתםאין

 ר דאנ )היינו , נדוף לחשבון אשימנו אני מעש מעטהרנגולין
 U,V ' כזכים דברו'עיי זהמה אפרס אם דכת,ג מאי אבחשדגי

 זרועות*הפ "'חיזקו כד, הזה, בעוים נייסורין אפדםאמרתי
 אבהו ראי 5הו משתכח , רעה עיי חשבו והמה הכרשלעולס
 אציןן  הביאהו אמר41ה הותי גדוף דאדס ספרא כרבלשונאו
 לירז  אסרו , גבייהו שרריה שני רת%יסר מכסכם זיוהשבקו
 אפקרעייכם כן האדמהעף משפחות מכף אתכסירעתירק
 ן ייה פנוק ברחמיה בישא סוגיא ליום  ראית  עונותיכם כ5את

  אמר אבהו רבי  אשכהינהו , צערורז יפו ושימר יריעלרש
 יכש  אינס כקראו משינן ' נמוכי דשכיחין אנן אמריכו. כקרמי בנמרצת הווה יבא גכר*ש 135 אמרי גי שכקווהלחו
 קהו אסר  את ין  איושש יירש אסרו מעייני,:

 למי
 ורם בשר

 שונאו ואחר אוהבו אחד אדם בני לשני טנרש גושרץ שהיהל
 בבת ממנו נפרע  שונאו מעט' מעט ממנו נפרע'טאוהכו
 ישראר[ סעושין מצות כר( 5וי בן יהושע רבי אמר . ,אחד
 יהוררש דרשרבי , אמת ויאמרו ויצדקוףשםעו  שדיהםזתק שנאמי ' הכדש 5עו5ם להן ומשדות כאות הזרזגעותם
 יום וער השנרע מראש ין קצובין ארס שי שטוובותיוכשם

 ףרעג פרוש זכרה ן 5ו קצוב אדם ש5 חסרונו כך 'הכיפורים
  תגורבנן ביתן תבייש וענמםטרוריס זכה 45ש 'יחמך
 ואיןםוכרין יאחרים  מוברי( עניים  5הם שאין צרקרזגבאי
 מונרין שיים להן שאין תטהה נבחי גו כיוצרת 'יעצתן
 שאין  תמחוי נבאי כו ha)e י יעצמן טוכרין ואיןיאחרים
 פורטק'לעצם(, ואין לאחרים פויטין לפרוט עניים5הס

 מצ'יפ ' בשוק מזוה זרה פורסין אין צדקות נכאי ובנןחט
 לארנקו א45ו כיסוי כתוך יתנס ל4ו נשוקטעזת

 שר(

 יחנית nwla היות ן יטעם לכיתו ו5כשנכנס 'פרקרר
 יארבקי איאש כיסו יתדי יתרם י4ש בשוק %ו ונתבומעות
 ציקצק ש% וארנקי י יביתויטים ולכשנכנס צדקות,ש%

 יזהירו והמשכיייס , אחראחר שביסאי4ש שניםאי1סונין
 הרבים ומצדיקי יאמחו' אמת רין שרן והריין3ווהרהרקיע
 השמש כצאת ואוהביו ככתיב מאי אמרי ורבנ( צדקה, גבאיאיו ראסרי ואיכרת ' תינוקית איומיסרי ' וער  יעורס3כוככים
 שאי5ח*ש  ויעניין , העיר ופרנסי צרקרע גבאי א5ובנבורתו

  הטבובואר!ווב1  רתני*ש 1 הש ירשאיינ*שקרמיבון
 עירי יבויש שס4ש חביויו היניחוהו ו45ש ' מהומ'שיותר
 י %ש , מאי סיתרו יאחר ' מחיים מייי  והני 'עניות
 משוץ מה פיסק" 4 אחת, אמר שכיב ק4ש כ' עוקשתי:ומר
 אמראורחא  קיסריעי דינרי אלפי שכעוץ כתיב והזרץקכוית
 והרש %עניי מבבכוי תויתכם הבו אמר ' ותודין.ק,%עדחיקא
 הייכתא'  תויה*ש'גןאנ5יאחרמיתה י מהנם חניסירי ' סחוסש בתר אי.יבובו  הסכוכו מראפר

 ישואי שהשכרנית שחייתא6ה
  שבתותי אראתרנתיב

 יום את זכור דכת'כ רתמרא, אכסנת ויקדושיוץ ' משמולו'
 זכרהו , יקדשו השנת יום את זכור רבנן  תנו , לקדשוהשכת
 ,  אלייי*ש ומהור , ףימט4ן קרסו 5רץ נסיט , גיוסיומר תלמוד , מניין בפייח י מוס א5*ש 5י ככניסתוואין הייןעל
 ן בכביסתו עריהיין  זברהו ' יקרשו השבח יום את וכוראירש

 וגיוס , יוס את יומר תלמם מניין ביום י  בלייה אינש ליואין
 ויום  שבת אמרמר והא , מרישא אקדישיה יהורה רב אמרתאי
 כבוד משום NnWtal הנפן פרי בוררם  וברוכי רחטראבס*ש אי,תויי יהווה רב אמר איא הכוס, ערי קדושה בהם איןטוב

 מר %ן בריך rwS אמתו ,  ימחווא איקיע אשי רבשכתן
 בעע*ש נפשך מטוש אכחי אימרה מאי אמר , רבהקירוש*ש
 סובא בירז ואניר הנפן פרי בורא אמר , הנפן פרי בוראלמיםר
 שניו ההכס אנפשיוה, קרי ושתי נתין רקא סבא יההו*שחזי

 נר שמואר( רכו אמר מקדשינן, "ן מנלןדעךן 'בואשו
 שנאמר היין ע5 א5א סירה אומרי שאי( יונתן רזי אמרנחמני
 4ו5היפ המשמת הירושי ושת החדלתי חנפן יהםותאסר
 משמהן נטה  אלהים 4ךץ, הסתו משמח אנשים  אםואנשיפ
 ז עיהיין איא שירה אומרים מיכאןשאין בשירוץ, אומרהוה

 מאי, יאפוקי המזבח, גבי 5ינסךעי הראו' היין' ע5איא היום גלדוש אוסרין אין אמררב כרטוביירץ זוטרית מראמר
 , ארעיש אורחכם רפאו ריחיה ודמאסין ן רע שריחולאפוקי
 בססכנת' דעכריה גב עף אף שמרים ושף ' מגויה נמי.ייאפוקי
 או הכרצך 5פחהך נא הקריבהו הכי דאמר נחמי*שוגררבי

  פנקך,ואשא
 רלכתחיירש סגורו יין לכייףמתיז יערוךהכלשב(

 ן  המוכח נגי זה[ 5ינסך חוירפי

 ישבתם יקירושא המותח נבי עי יתנסך יום ארבעים בןרתנ(
 שפיר איתעביד "מזבח  גבי רעי  כיון רייסים או מקושינן%א
 יגי4שואם 5א מגיתו יק דויכם רכי תני היום 5קירוטומי
  לנתוף5רז אפי75 אכן כשר הכישו ראם וכיון / נשד"כירש
 אשכינו% ארס שחט רבא ראפר ' 4המ ' שפיררסיגמי

 הכוס, בתוךענבים
 ' ן הייכתא וכן גיוס קירוש עלו  ואומרי

 משה יקהלפרסת
 44--' סי"ווי
 ישראיומעבן בתקנית*ש יתבין רכר בפסין  ולעבדי בתעני48ש,

 ביום אשנחן יהבי הוא ברוך הקרוש יהון עני יאלתרנפשייהו
 הוה כיביות וכתיב נפשהזיכס את ועניתם  רבתים ,:הכיפורים
 ייתטהרו,  ואני חטאתיכס מכף אתכם יטהר עייכמיכפר

 יגור בעורגת אשבחן רהכי בפניקי לפעיתי.ומח"בינן
 ואכרש ואקיים עמם  ראריב  רגתיב גסדיקף ועיין"עניח*ש

 מהם 111 4 נ רשאייתות
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קחויקהלקו!,
 בנתינם תתנו אם באלהים ומשניעם ואמוסס אנשיםמהם

Qnua~otvl רקכיף סאן '  ויגס יבניכס בכנותיכס תשאו 
 לאדכורי וצייך ' ,ום  מבעור לקנולי יידם מיבעיחענית4ש

1at:pדאמר המנחה כתפית עליתה כקכ'רן ענגווהיכא יי 
 ענינו 'י עטנו להזכיר צריך תענית על'ו שקיבלשמואי'חיד
 ן תעניתא יוס' תרי דקכ'% ונואן ' תפלה כשומע כנחהנתפלת

 ולמחר ושתה ו'חכ'ל גכדבר4ן ער[ יומ4שאף כי דיתיכניו(
 , ענינו ין ענינו %אדכורי צריך תעניתא קטלנמי

 תעטתא עקה מ"זיקכיל"'לז עריךברם

 'י ענינו אדגורי צריו מי יאורתאי גהו ומיתי
 יירץ הוה הוה מבממרו דלייכם כיון די5מ4ק או ' %א אז ,ענינו

 כד איסור דקכה שמיות כיד ן צר,וגמתעטן%שעות4%1ש
 ועטף) כי יעני תפלה שנאט יתפיף כד ואחר גרדם צרכיוארם ישאי אליעזראומר רני תר ן די%נא כמתניתאתנוחכ.מיא

 אתצוכיון ישאל כך ואהר קורס ארס יתפל% אומר יהושערני
 אלטש זה כרכרי 4%1י זה כדבר'י4ש אומרי והכמיס אניד, לפניו צרתי שיוף לפניו אשפוךשנאמר

 שוחי
 כשוסע צרני ארס

 ן חכמים כרכרי היכה שמואר( אמר יהושע רבי אמו ,תפילת

 אדם שואר( שאמרו פי על אף רב אמר אש' גר חייא רבאסר
 כונ בכו כיתו,אימרה כתוך הויה 5ו יש אם תפלה כשומעצרכיו
 רבי אמר , פרנסוק נכרכת אומרה פרנסה צריך ואם 'החולים
 ע5 חף , דרכ משמיוק שילת בר שמואל דרב משטהיהודה
 שאמרופי

 שואי
 בסף ףומר כא ~aw תפלה בשוסע צרכיו אדם

 פי ע% אף %וי בז יהושע רכי ואמר אומר הכרכה משן ' גרגחכף
 כ5 כסדר %וסר גא אם תפיה כשומע צרכיו אדם שוא%שאמרו
 יעולם שמיאי רבי דרש אשר, הכ'פורים שייש כסדרברכה
 החזקה ייך ואת גרעך את עכרך יהראלאת החקתאיהואתה יי יתפ5%'שנ כך שחר  הוא ברזל הקדוש שי שכחו אדסימריר
 ן וכנכורותיך נמעסרך יעסה אשר וכארץ כשמים י א מ'אשר

 אשרבעברהיררן  וז'אר"הטובה  את ואראה נא אעכרוקזכתיכ
 ויחמיש תשובות יוחנן רבו ואמר , והלבנון הורש הסוגההי
 שצריך זהודבר אי סי' שנאמרוטכורפא , הגזירה אתמנטיין
 ן לו טוח%ין בינתים שב מתונו ן דין נזר זה אשר הוירפואות

 ן מוחלין  אין שכעולפ נכיות אייי מביא אפילו כיגת'ס שכ%א

 ן מוחלין כעיבור אני טחיך עסקינן כסאי הכזפ ליהאמר

 ן  עתיסו4עה ושובח,  עתים , כה יוא5וףך שט תמיל ןגש

 ףהם ופסקו השנוה ניאש צדיקים ישראלי שהיו גזמןביצר
 ננזרה שככר איפישר אי מהן לפחות בהן וחורו סיוביןנשמש
 נשנשם ופסקולהס שישראי[רשעיסבראשהשנהכיצרכומן ףטגיי עתיס ' שכעות ול ההרים על %ה( צריכרץשאינוק הארז ועי בשנ( טיפש  טוריהן  הוא כרוך הקדוש אינשנזירה
 אף4ן גזרות ננזרה שכנר איפשר אי עמהם להוסיףסועטיס
 קא , שצריכוץ5ה! הארז עVala 5' משיד( הוא כרוךהקרוש
 ע5 ראיפשר התם אמרישאנו שככרנגזרהגזירה,תנימיהת
 מלאכת עושי כאניהן הים יורדי , מיתיבי ן %הן שצריכההארץ
 ן ותמא , לדממה סערה יקם יהס כצר יי אל ,ויצעקו רניכסים

 וכקין באכין ס.מניות ה41פ ברוך הקדיש %ה עשה אפרשות
 נענר,ן %א נדיה נענה%אחו גוירה יפני צעל * %ומימבתורה

 שאלת " תשהכאנמיאינקיה'די(נינהולנכיכוליעלמא,
 ן פנים ושא %א אשר כתיב גם4אר( רבן את הגיורת43ריא

 ן לוה ואמר יחןהכהן רכי 5ה נטפ% יופניואייך, ישאוכתיב

 0עחן שלווח יאדם דומה הדבר 5סוץ משף 5יך אמשו%בת'

 ועבר המיך בהיי 15 ונשבע המיך ItJdai זמ( 5ו וקבעמחגווו
 מהע[ הכל ארוני לו ואמר הסיך לפני כא %ו נתן %1אהוסז

 , חטרך את ופייס %ך מחו% לכוני %ו אמר , כשסךשנשבעת'
 הניפורים יום ~alpa אים שמן בעכייות כא( נם'הכיש
 הגשורם יום אין לחכירו אדם שכין כעכיוות וכאן ,מכפר
 ולשד עקיבים רבו שכיש ועד י הניוו את שירצה עדמכפר
 הכא דין נזר שנתחתס יאחר וכצן ד'ן נור שנתחתם קורסכגן

 שלז שנים דתנ'4ש  גופירקתנאיו45ן' ויחידנסיכיחיד'
 שוו, וחו%ייןלמטרת

 שעלו שנים וכ( / ירד יא וזה ןזהירי
 יא וזה נוט% זה שווה ודיג( %וין%גיררו(

 נוצי
 זרץ מה aaa' ן

 ות ווה%אירר'ומפנימה ירר זה טפנימה , נש% וזה%אנום
 שרוזפ5רפ זרה לך לזמר נענה ו45ש צעק וזה ונענוקצעק
  שיימרץ תפלתה התפ%% שלוש וזוץ נענה שהימרץתפלה
 לאחר וכאן נררוה לפני כאן אוסר אףיעור רבי ' 4%r~p1iש
 ובון גז'וה לפני כין  ףאדס ;nppy יפה יצהק ודי אמר 'גזוה

 סבעשדע מאמר  ויעבורייעלפניו' טנאסר ,לאחרגויררץ
  ואסר ' התיבות 5פט היורד שנור כשיח הומו ברוךהקרוש
 5פמ עשוק לפני חוטאין שישראף נשערש nwa ' למשה5ו

 הזרקוסדר
~aw1i 

 אפר , וחנק רהוס אר( יו יי ' ףהן סוהר[
 הוא ואם אדם שיחטא קודס הוא אני למשה הוטו כרוךהקדוש
 עשרה לשלש נרותוק ברית 'הורה רב' אמר ן שיחטאיאחר
 ברגהמנ' שמוח% רכי אסר ' ריקם tat~Q חוזרות שאיןמרות
 רחום והוגש בתויה וכת"כ ' בבריתו נאמנו וישי עמו נכוןיא ולכם שכאמר שחוזרת.' צינור של דין לגזר l'UD' דרכס'סמיה
 דרשו כתיב והתו ' אפו להשיב והרברק ישחית ויא עיןיגפר

 ואיש דרכו רשע 'עזוב קרוב כהיותו קראוהו כריצתויי
 אמר ' טר'4ש כר המא רב' אמר ביח'ר' ו(הו4פ 'יסיוח 'רכרץ כ' ו'רחםה1ואר(איהיט אין" וישוב טהשבות'ואון
 , נזיווץ %אחר וכין גיררה יפני בין לארם צעקנם יפוץרב

 אדם 5וווק רב אסר יהודה רב אטר כתעניתכם עסיתםוצריך
 רבי דאמר ן תש ' סאייח4ש ויעניי( , ופורעתעניתו
 יחיד הונבט רב אמר ןזעירי

 שקיכי
 ומים שני תענית ליו

 ן תענית ש5 מתפל% ושתוה שאב% פי ע% אף י זח אחרזה

  היינתשו,  ובן ,  תענית מתפ5%תפ5ת בתעניתואינו5ן

לנדריכם

 ננשונ:ימ:שאילתא
  משתר? יום אותו ועשות ' יוסף וב רתני ' במלאכה ואסירין דעכד ניסייא כ% ע5ק0ישטיא

 ן נדגפד שאסי משתוה 'וס שאפילו ן טוכ הוםושסחוס

 שאסור ס5מר רופטוכ , נתענית שאסור טימרושסחרה
 משתרז דרבנים ברירץ בר רב4ש ואחר , מיאכדץבעשיית
 בצוואת  דאי15 ' ע4יהו 1Stap~ 5א עט ע'%וויהו קכי4ושמחה
 משחוץ אינוז עביר טובואילומ חום  ושפחות משתהנתיב

 ' ביה נתיב %א שוב יום , ביה כתיכושמחה
  צינרם

 דל4ש ניון אמרינן מי שאי מלאכה ועשת אחדי נפוריוה5ך שלאכה ףעשל  שיא  שבגגו ס9ומ
 ן הוא %אםילתא הוא מנהגא , דנהוג הוא ע5אזוומנהנאקכי5ו

 אין חיסור בהן ואחרינדגו רנריהפתרי סר דאג רי5ט'ביוןאו
מתח
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נחקיהקהלקט
 לאן אי דינא כיה עכדונן עכיד אי כפניהם להלמרמ רשאיאתה
 בפוריא כיתנא סרי קא דהוה נניא יההוא חזייה ורב 'תש
 עכך ואמאי ' כיתניה צמח ויא כפורוא עכיד דקא משוםלטייח
רכהכי
 כהנגש רכ צמרי ' יטשיימה) קכי%י מרלא אמר )הא ,
 שמ1תיה' לשמותיה הכי א' ' מלאכה שיאלעשית דנהיגאתרא
 רמנהנ4ש וסנרן , שמתא היינו כ'תנירש צמח דף4ש כיוןאמרי
 דכת* רכ אמר יוחנן רבי אמו , אבטש כר אמוונא תאשלתא

 / אסך תורת ~wwn ואל אניך 1ola גנישמע

לפורים
גמבגנן~נשאילתא*

 דעטד נוציא כ5 ע% שמיאקט
 ועדיף ן ושמחרץ משתה ימי אותם לעשות דכתיכ קכחלהון
 דרכינא כריה רמר תא כי , תורה בו שניתנה כיום דפורייאיושא

 דעצרת4ש תרייומי לגרמן כו%השת4ש כתעניתאהוהיתיב
 " נס4ש משום דפורייא יזמי חדי 0ן ולכר , תורה כו שניתנהיום

 ומשיזח יוסף רכ דתני , סתנת4ש %תכריח חד %שדוריושיחייב
 איש מנזת ומשלוח , לאביונים ומתנות לרעהו א"שסגות
 שתי oflta~S' ומתנות ' אחד יאדם מתנות שתילרעהו
 אטמא הושעיא רבי ליה שרר יהורה רכי , אדם בני %שנימתנות
 רכינו בנו קיימת ייה שיח , דחמר4ש מרבא תופתעדעניא
  תולתכם עגלנה 4ח שלח הדר ' %רעהז איש מטתומשלוח
 '  יאכיוני ומתנו רבי בנו קיימת ייה שיח חמרא, גרביותיתא
 מחיתין אטי נר חטנא )ובי חנן, בר ואביי נשיאה יהורהרבי

 םיחייב רבא ואמד , יהדדיסעודתיהו
 ויסישתי אינישינהבי

 %ברוך המן ארור בין ירע ייגעי ער בפורחכם%1איבסוסי
 קם , הררי בהה פוריא פשית עברו זירמה ורני  רבא ימררכי
 הרגש ירכי ומחטיותרבא

~tvaI ישתבש ' וחלויה עייויח לחטי 
 י ניסתר שתרחיש סעתא כ%יא  אטרייה ' פורים סעודת היעביר ייתיהסר ייה אמראחריץ
 ' למ'כ5'"כי'5'4י מה' 'יי'םסעיית צריךנרם

 הורש אורךי ומשום הואינ[ אמרינןמ'
 ושמחרש תשתה ימי כיה דכת'כ כיון דייקת" או , דמיושפיר

 פורים  ראמררבאטליית / %ש , נ%'5,א4%שביממאאין
 כתיב ושסחר" משתה ימי טעמא מאי י ,צא %אשאכ%הב4'%ה

 את) קא חוה 51א ' נגה ית'כקמיהדאמימר הוה אשי רכ 'ביה

 קירץ אמר , אתורכנ(יסתיבת4ש ייהאםאי.יא אמר  ,דגנן

 איפשר ו45ש לירז אמר ' פורים בסעורת טרחין קאריים4י
 י ררבא יחאי  מר 5ה מרכר 51א 4ה אמר ' םאורתא5ם'כ5'וה
 אמרייה ' יצא ב%ייהיא שאכייס פורים סעירת רבאואסר
  ייהבטא וימניודמי ארבעין הייכתא סיגיח  חני ' יי  שסיע%א

 ן היינתא וכן בכיסיה ייחרסגח

~רייקת

 :ננזשלמהםשאלת"
 פירנסו,נגח

 מן %ירה יקרי  וא*

 ולא כנור יזמרך ימען שנאמר נזום זעקנותה כליה*יותה מצוה לוי כן יהושע רנו דאמר כצפוא  יטתטיה מיהחבאורתכם
 פחטת4ש עכיר אינשי דאמרי כגון ' אודך %עולם וכיירום

 ן n~uaI, במקרא ודיבות נשים ולי בן יוצשע רבי ואם 'ואתנייח

 קראכם פה עי קראה  יתפרע קראה י היובאותוהגס הןשאף
 , יצא לא למפרע המנייה שת הקורא רתנן ' יצא %א ישוןבכף
 ;nirpl~i אותה קורין אב% , יצא  יא תרנוס קנאה פה עלקראה
 רק4ש  מאן ואייו ' 'צא אסורות  ששמע והיועו 'בקעו

 * יסופא טהכא  אטמע  יישא יא רישוייה ושמע בנישתאl'aS אווי
 ירי נפיק י4ש הכי עכיר ואי , שמעית רף4ש הדין  אשמעוהדר
 שהרש אם כה ושהא המנייה את קרי דקא מאן ואייו 'חובתיה
 דקשש בהדי ואיף1 ' יצ4ש %א לסיפא מרישא מיקרייהכשיעור
 ו  יסיפ4ש אקרא כיסא %א כתריה וקרי  פסוקה %יה אשמיטקיי

 קואקר רקע כמאן ליה רהוה פסוקתם יהשא אקרייומוהיר
 , ימופה פסוקא מן 41קרי לפסוקה ליקויה ,אלאלמפרע

 ףמיקך"ח מהו אחד פסוק נהט:פרהשמיט עריךברם
 ראשמיט כמאן דהוה סירי אמרי מי פה,על

 ד45ש טעסא התם רי5מא או ' r~tS קרי אקא בהדי ההוא4ה
 ליחקרי

 בדובתיוהאכי
  שפיר כוונתיה ייה קרי דקא כיון הכא

 סופר בה השם'ט רתבי4ש , תש י  חובביה ירי ונפיקרמי
 יצ4ש והסתרגם , כמתרכס הקוררת פה ער( וקראו אחרפסוק

 , הייכתאוכן

ינהירו
 נגנ'"נ":נו'"""'ש;"'שאילתא

 : י
 קרוש ראמר רבא אמר מנקן ,באדר

 יום את עוטים  הפרחת כערי היושבים הפרז'ם היהודיפ כןעף
 , י בהכמר הומה מוקפות בארביסר סרפרו'ם , עשרארגעה

 אשו ן %יקרו %א כףי חומות טוקפחז בארבסראים4שפרוים
 * בחיב יוש ועורמהורווער ' הורש יטראף ףאו  חומהמוקפין

 בעו אי בארבסר איבעו חומוס ומוקפין גארבפרואים,פרחם
 או , עשר חמשה יום ואת עטר ארבעת יום את דכתיב ,בחמסר
 אמרת כרקום עשר ההמטה עשר ארבערז יוס את כתיבהוה

 אחא עשר חמשה יום ואת  עייר ארבעה יום את רכתיבהשתא
 כפרים והיולת4ש ' %חוריר? והאי להוריה האי והפסיק אתאת

 סימות חומוס וסוקפין עשר בארבעה  קורין  גרועותועיירות
 בטינים עשרות  ביה ראית וריקא , עשר  בחמשה קוריןיהוסע
 וףעיירות ףכפוים )אסיר )בףייה ביום תורח כרכרי יושכיןמהיו
  הניסים עף ויהוביר עם* גויבות תורה בספר ויקראמגיה %קווני יהושע  מיבא חומח מוקפין וטאין ולכרכיםנרויות
 סימות חומוס מוקפין וברכין ' כיבו ארבנו יום אלאבמורים
 בון נדכים נין תענית אננ[ ן בלבד כחמיסר קוריןיהושע
 דאמר , באדר עשר כשישה 'tt~PnD כולן ביןעיירותבפרים
 , ח4ש 5כף קהייוק ומן עשר שלשוה יצחק רג כרסטואר(

 מקהיו המיך  בסי'נות  אשי היהזדים ומארשנאמי
~DP1 יום  קהייוה מאי , ארר יחרש עשר שישה כיוםעינפשס 

 ומבקשי בתענית בוויוטבין שמתכבסי  כניסה יוםתעטת'ומאי
 'ויושווץ מקדירכן בשבח יהיות עשר nwSw' וכשח% ירחמים
I'w~naשאסור ספני באדרי עשר אחד יום שהוא נתענית בשכת 
 כהיות יג וכשחרי י סגת טורח ספבי שכת בערביהתענהן

 בוטישי  11[1 4 ד דשאקלמו
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קיבויקהלקיא,
 מג'לה מקרא אנ5 י זמש שהוא ביום בו ;Iuuna' בשבתבחמישי
 הסנילית לקרו~טאת והייבום ' בלכד נארבסר אלא קוריןאין

 י ירום ולא כבוד יזמרך למען שנאמר , כיום ז4טנותהבללה
 הכ4 רבא אמר ן טעמא מאי ' כשבת המניה את לקרואנאסור
 גזירה , מנייה כמקרא בנואק הכל ואין מנילה במקראחייכין
 אמות ארבע ויעכירנו לימור  אציבקי  וילך כידו יטלאושסרק
 י ד14לב טעמא והיינו דשופר טעמא והיינו הרכים רשותררך
 פתחן , בטלנים עשרה בה שיש כ4 נדויה עיר היא זו איתנן
 זמן אב4 מאחרין ו4א מקד'מין אמרו באיו , נפר זה הייסיכן
 , מקדימי( ולשי מאחרין ופקקן וחנינה באב ותשעיםכהנים

 כשכת או שכת כערב להיות בארר עשו nw~w שח4וכזמן

מקרימיי
 מקרימין ונס , נס שהוא מפמ כשכת בחמשי ומתענין

 מאחרין,%1א
 סאחרין בשבת להיו שהל בזמן באב תשעה אבי

  מאחרים  פורענו ,  פורעבו' בו שומה מפני שכת יאחרומתענק
 ן השכת כנוד מפני נשנת ףהתענות ואסור , Dta'1pt'וו(.א

 להיות חל חכמים ששנו וזה , שבת ml~taaai שבת בערבולא
 הראשנים חכמים בזמן הכניסה ליום מקדישן כפריסבשכת
 היה העיבור סוד וכריקדוק' לכנרה מולד בחשבון כקיאיןשהיו
 , כשבת מגיהוק ומקרא בשבת ופורים בשבת בוש ערבהיום

 השנרץ ראש שח4 בשכת שופר ותוקעין בשבת יוהבומוציאין
 תולדות כחשבון בקיאין הכמים שאין היום אכר[ ' בולהיות
 לויב הושרש שלא הכמים גזרו העיבור סוד ובדיקדוקילבנה
 י במגילות וכן כשופר וכן , ואפייוככית כוכשכת,ברך
 ויעכירנ1 4%םוד Itpal אצ4 ה5ר בידו יטינו שמא נזירה רכאאמר
 נקראת מנלחץ הכמום ששנו וזום הרכים כרשות אמותארבע
 המוקפין כרמין ולאיתר, פחות %א כער בעג בעב עשרנאחד
 ועיירות כפרים ' עשר כחמשה Iftitpi נון כן Ipw~nti מיטאחומה
 , הכניסות פיוס  שהלפריממיריטים  קוריובי'ראי,יברויות

-lwltalכפרים בסו קורין חומות שמוקפין מאחר וני חנמיס 
  '1W1tD כך ן גיורא מי בזם עשר כארבעה קורין גדויותועיירות

ot~)wליום מקדימין אל*ששהכפרים ימד ממטנוהוואתה 

 מגיידו קורין גדולות ודאייות שהכפריפ מאחר וכי 'חכניסה
 הכניסתן ףיום מקדימק שהכפרים "א ושנה חזר צד זה נאי רבי
 סתכנס'1 שהקהל הוא תענית יום כניסה יום חכמים פירשוכך

 נפשם על ועמד היהודי נקהלו כתו שכך כאדר ג בי בוומתענין
 ובער תענית שעג 4מד את סיכאן אדר, לחדש עשר שלשהביום
 שכות lata לכפרים חנמים תיקנו כד איא ' ומשתוהשמחה
 כא שתענית בזמן הכניסה ביום טנילה קורין היו קייםהמקדש
 , בץא כתענית מגילה קורין היו כפריס וא יום שהואבהקשבת
 גדולות ועייר% כפרים ' נשכת בחמישי , בזג כא שתעשתובזמן
 פקחיהם ומנון מים הספקים הנפרים שהיו בומפני סגיהקורין

 ובלקנתום בקמום ובסקרנם בסס כתוככם היתוהשככרכים
 ע4 אשורית כחונה שההא עד יצא %א הדיפתרא וע5 הניירעל

 חב*ש*ריוחנן בררם רבא , סיקרא , סמא , סם בייו,הספר
 חותא  שמואף כר וכא א% , קלקנתום קומא , קומוססקרתא
 מתו מחקא שיר / עפיז ויא מליח קמיח , דיפתרא ,דאשוכפי
 את ביות כתוב והרר ן ומחיק כתוב דהודץ גוי% ' מחקאנייר

 מנהם י נדיו ראפר עף אשורית כתוכה שתה"ש ער ןהמגילה

 ותכתואסתרן הכא כתיב כתיבה כתיבה אתייא רכא אמר ,מילי
 הדברים כף את איי יקריש מפיו ברוך 4הם ואמרוכתוהתם
 מקדושת סניפה קדהשת נדיו,למדנו הספר ע4 כותב ואניהאלה
 נביאים קדושת ' נביאים מקדושת כתובים וקדושת ,כתובים
 , כפר ספר tltDAi טנ%( תורה וספר ' תורה ספרמקרושת

 ז הזרח התורה ספר את ףקח וכתיב הספר ע4 כותב ואטהכא כתי

 מעובדים בעורות אירש אותו לכתוב אסור תורדץ שספרמיכן
 מקוס ספר נכי מא, ' ספר גבי ועל תורה, לשוס נעפששעובדין
 ואסור כדיו, אלוש אותו ףכתוכ ואסור ' t~Vnsl שה41שסיער
 אסור והתורות נכיאיס וחף , בגירים א5א בפשתן אוהולתפור

 שאעפ n~tAO וכן ' תוודו כספר אם כי אותן%כתוב
 שנקואת 1ח4 השם הזכרת בה כת' שאין'

 אלא אותה לכתוב אסוראיית
 ,כנשאים

 שמות ואלה ספר להיק
 ברי

 נשמות היוצר
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