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 אסקסבקוושיםקטא
 יישע ישה יא וטוב שנאמר כלאריךימים ושינו לשע נקואלבו
 זו מורא ' האיהיס יראמ%פמ איטנו אשר כצל ימים יאריךלא
 מאלחך ויראת זקן פט והדרת אומי כשהוא מתהיא יודעאינו
 דמשלות ומורא דריכית מורא ואימא קימה זו מורא אומרהה

 ן נמר פני פני איעזררני

 מ' "" םקכי" למקס מח"ב fa יכוכatDS צהךברפ
 והוא משגיא דקא הוא דכהמה ניוןאמוינ(

 מסלפם קא דהוא כיון ד'לם~" או רמו כיושב עייה ניקזמינח
 , תש , מיקמיה ;lop'QS ום'חייב , דמי נייח דכא כמןלבהמה

Pmעומר טהור טמא עומד והטהור האילן תחת עומד הטמא 
 גאכש יכן טמואו עמר ואס טהזר עובר והטם4ש האייןתחת

 דניח"ו כמאן אמרינן 5ח מסמ וקא נברא 5ה דטעוןהמנונעת
 ן דמי כמהיך רוככ אומרת כהזזאת כר נחמן רב אמר ,יגמיא

 יכה ' ימימי בריר ברםאינש
 דממי
 'קיימת "%

 דושיח מחירשיגניבריוההויאי
 דאוריתא יקרא משום רנה ה מיכעיא קא כ' הוא דנפשיהיקרא
 הול דהא דמ' דנפשיה כיקרתו דאורייתא אמרליקרא מיהיא
 ' %ש ן מוויל מצ' %1א דקפה אורייתא דיימא או ונמרדטרח
 ככורו ע5 שמח% האב חסרא רב אמר שייה כר יצחק רבדאמר
 הרב מחוי'כבודו

 יוסף ורב , סחוף ככודו אין כבודו ל שמחי
 הולד ויי שנאמר כטרומחור ככורו על שמחל הרב אפילואמר

 מהי% קא הקקה התם השתא הכי רבא וניאמר DD1tIלפניהם
 ערדע מהיף דקא היא דיו('ח תורה הכא אכף דנפשיה 'קראע5
 %'ה והב רכריה כהילולא משקה קא התז רבא אינווהא ,היייה ,ומם ,הנוה ובתוותו דכתיב דימינה תורה אין רבא אמרהרר
 ואמרו מ'קמיה וקמו יהוש ררב בריה הונא וירב פפא ירעכסא
 משקרץ הות פפא ורב ן רכנן לאו רבנן והני רבנן רבנןהני

 דרב כריו-ץ יצחק לרב כסא 5יה וחב בריה מר דאבהגהייויא
 הידור בעי 5א דקימרה נהי ואיקפד מקמיה קם לאע"(דשיא

 ג הילכתח וכן %עז ףמיעכרבעי

קוושים

מ שאולרזאקנ
 דיייהמ,בעו 51ח1 חק ואפי ונוס צדק אכני צדק מאזנידכתיכ תרייקי וכייפיתריצי

 איפת תף מה אוטר יהודה כר ליוסי רתניא קושטא %תיהוי%זה
 יותר מרות שי עונשן קשה לו' ר אסר ן צרק שלך ולאוצרק שי הין .ומהא אנא הוא אשה בכא הין והיא צדק והיןצחק

 גט , אקרץ נאמר וזה אל בהן נאמר שזרה עריות ש%ברגשן
 1 וגום הארז אנשי עסו האף התועפות כל את כי כתיבקריות

 עושרת כ% א5ה עושה כ5 איהיך יי תועבת כי כתיב מדותנכי
 מכרתן מייות למעוטי ההוא אית כתוב הא נמי ערצת וגב'עו5
 %א מיות ואיו בתשובה מניא ערעת ראיתו קושייתו מאיאלא
 ידע ו4%ש נז% כמה למידע השכרה דעכ'ר עד ' כתשובה"נ"א
 והמוכסים והגבאים atpt~n כרתנ'4ש %יה למהדר גוףסטאן
 צרר* בהן 'עשו מכינין ושאין %סכינן ומחוירים קשהףשוכון
 ומערות שיחים כויות וגדתי דב אמר פיכוי צרכי ומאי41כור
 חט"ש הקדים שזה גב1וץ מנוף יותר הדיוט גו% 'Inwpודה"י
 מעקת הקרן וזה כחטא קא' תלוטף דעת'ה םכ"הש%,םע'5ה
 D1p~i לתנן וקסום כקוס כמנחג ולמוד 5שקו5 תריך 'לחטא

 לגרוש  יסורירקה  ל8 בגסה בגסה יתש לא ברקה %סודשתהנו

 45טפח יר1ריע וויב וכמשל 5איגדוש ימחוק5מחוק5א
 ואחד ב5ח %עשרה אחד גירומי[ 15 נותן בעין ולן %ו שוקלופה

 שלשרץ כאויר תלהטט טאזנים נפש רכנן תנו , נינשלעשרים
 שלדש ומתנה וקנה טפחים שלשרץ הארז מן ונכוחהטפוסם
 שם כאויר תלתה זנגיס ושל צמחם של טפהיס עשרכםשנים
 תשערך שיה ומתנה וקנה טפוי שני הארז מן ונכוההטפחים
 מן וגבוהה כאוירנחח תלויה הבית  בעל וסי  הזוגי שלטפחיס
 5א שידה ומתנה וקנה אצבעות ש5ש תשהה אצכעזתשיש תזוהה שרטני ש% a-bDi' ששה שלה ומתנה וקנה טפחהארו
 ש% ו4%ש אכר ש% כעזולא שף %א משקיות עוש( ואין ,תנן

 צבמ4ש ש% הוא עושה אכל סתכא מיני שאר של ולאנסטוא
 ליטרא 15 5שקו5 ממנו מבקש היה זכוטתושל

 שוקי
 טבקש היה מתקלי לתקוני מיוהיכיגן הכי עד ורביע ושלישח'1 עיטי %ו

 רביע רצוע 5י  שקו% יאימו 5א כשר סטרא tpta1i שישהממנו
 עם רביע ומניח ליטרא 15 שוק% "א יאתת אחת יכ%והכרעה
 'S7pw 5ו יאמר %א גשר "טרין עשרכם ממכו מכקש היההכשר
 כולן %ו שוקף אלא ואחת אחת ףכי והכרעה ליטרא ייטרא%י

 שאיןמוחקין מנין רכנן תנו ן אחתלכין והכרעהבכתאחת
,D)p~aואין שגורשין rt~s1 הרי אסר ואס שמורקין כמקוס 
 מוחק והריני הדמי עף %ו יהוסף שמוחקין כסקוסגודש

 שלסרק אבן ת% I'Pat~I 1% שאין הרסיס מן לפסותשגורשין במקי
 ואין שמכריש, כסקוס מעיינין שאין מנין ונום לו יהיהוצדק

 שמכרייתן כמקו מלין הריני אם ואם שמעייניןסכריעי1במקו
InlnaSהוסיף שמשינין בסקוס מכו'יע הריני או הדס'ס לומן% 

 אכני צדק מאגי שלתה אנן רוי% l'VQIW שאין הדמים עי14
 , ולשערים למדות אננרדסין מעטירי[ 4גךש ריש אמר 'צרק

 למידות אננררטין שטעמידין מלמד לך יהיה הכי נמי"ניסי
 דלעת ש% לא המחק את עושין ואין הרמאים מפנימשערים
 תיקיי שהוגשמפני

 אבו[ מככירי שהוא מפני מתכת ש5 וולא
inw~pהמחק את עושין ואין אשכרוע וש% אנוז וש% זית ש% הוא 
 ספמ אחת גבת יטחוק זרא קצרה אחת וצדה עכה אחתצדה

 חע5 למוכר ומומגן 155קחשמפחית ספני מעט מעט ימחוק ו4%ע ללוקח וטופף למשישמפחת
 כ"

 בן יוחנן רבן אמר
 יישרו שמא אימר אומראס 5א אס 5י אוי אומר אם %יזכאיאה
 חכמים תלמידי אין הרמאין יאמרו שמא אומר 5א אםהרמאיז
 כרגו יצחק רכי אסר אמרה 5א או אמרה ירינו במעשרהבקיאי
 אש רכלה מתפלא ףשהו" ואסיר ' כס ילכו וצדיגךס בםיכשף ופושעים יי דרכי ישוים כי אמרות קרא ומהא' אמרותשמואף

 וגי, %ך יהיה %א רכתינ ביתיה בגוווטא
 שבידתא נ" ימ'עכד ייוחד" "'כ"5ס'סי צריךנרנם

 מתורת כטלא אחרינא עיבידת"ש בה עביי יקא כיוןאמרינן מי יא או כבייתיה לשהוייה מישריאחרינא
 דכיייא שמא ראיכא כיון רייסא או %שהוייה דמי ושפירכייצא
 ' בת כיייין דסיקרו ויממן כייצא יה וקרו קמחא יה וקוועלה

 שישהא %ארס אסור רב אמר יחויה רב ראמר תשןואסיר,
 כיייין 5א חתים דיא כ'ט דחתמ'1 באתרא אב% חתם'ןעימא כויי ילאו באחרכם אקא אמרגנם 5א פפא רב אמר י בהוכיין רמיקרי ויבנין הכי אפיקו בה 5מיכ5 אתי ולא דמאיסארגיים סימי ש5 עביט ייחדה ואפי גיתו כתוך יתירה או הסירהטרה
 י5"ש באתרית א5א אמרן %א נמי חתמק דכא וכאתרים ,כה

 אפובאתרא היא כה,51א 5ן %ית רמהנדזי כאתרא אנןטהנדזי
 וסיקרירץכיי4 השמשות בין ראתי ז'מנין 5א נמידסהנווי

 ן הילגתא וכןושק'%

 פרש ש 6 18שאילתות
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קסדאטורקסג

 אפרפושת
 ע:1:תגעליוצ ש(ולוזאקנ

 אמור דכתיב שיחון.
 אסיר יא )כהנתא ' אייו הקרוב ישארו אס כי , זנו הכהניסא5
  כהמ ותינוקות אהרן בנות וקא ' אהרן  רכת:נני  לי,טמויי%ה1
 הנדוליק ףהזהיר ואמרת אמור דתניא באמורא קאיטומאות ונמקי דהו דמעיי% סאן אינזן בצוות בני %או דאינון נב ע%אף
 כי דכוגי להון מיטמא כהן קרובים שבעה ולהני , הקטמםעל
 ולאחיו ויכתו ולבנו ו%אכי1 %אס) הקוךכאייו לשארואם

 ועזנהמ' כראתה שארה כדכחל אשתו הנתז%ה,שארו,זוזיאחות)
 א) "ורת )נטיב דעכו והינא ן לאשתו שטמא שהכהןוכלסד
 הכתוב %ה %איטט)יי אסיר יכהונה חזיא ד"א חלצה אונרחשה
 כי כאשתו'וכתיכ הייט,בע% כע% %החיו בעמיו בעף יטמאלא
 כיצל מישם4י שאינו בע% ויש מיטבתו כל יש ' לשארואס

 פסולה,%אם) לאשתו ואינומי"מא כשירה ,IInWNS הואמיטמא
 מטמא נינהו דממזירי נב על אף ולבתו לכנ) כךכת'כולאניו'
 נכרממזר ע5 אף נמי %1אה,ו ן דכד לגל ננו הוא דתנןלהק
 דבר %כ% אחע והוא דתנן ליה מיטמאהוא

 הוי
 מן 15 שיש מסה

 שראזיליירשו מ(האכ אוון טופ umהשפחהזמ(הנכרית,
,v'al~אב% דכנו ~rw הכתולים ולאחותו לא, האג מן %1א האס 

 מצוה ימת אלא יקרוכיהן t'NDen אין ונזיר נדו%כרכתוכהן
 י מצורה למת מטמא אכל יטמע %א לאכיוו5אמו דגתיבמנלן
 תותו ימיעל יכהז 4ה אסיר בתתות'טו4%ש רמחיתוהיכ*"
 אנניק 1StDNII: הארז ע% המסיך איין תותי ואפיה טולא'ההוא

 וההיקש ףניתא ניחא סן כוותרו )פלגתא בביתא מתצמחית והיכסי י תיתיהו למיעץ ואסיר הוי אחוף4ש הנדד מןהיוצאות
 הנהו לנולות :SptnS' לנדבי 5הו אסיר טפה טפחעל הוינחתא
 מקב% שאינו דבר וכאבנים כעצים יכו)ת*ש יהו סכר )אינתי

 הודרניה הדר כאגרא מת דמחית זהיכא יה' איפס'קהטזםאה
 ףטומאון אמות ארבע תופס סת יעקב בן השיעזר משו יוחנןיר יצחק דגר להתם למקוב %כה( 4ה אסיר ד'ד'ה אמותארבע
 נחתך כשר ורוס כפרקךו ונפרקה דנפי איביש דאיכאוהיכא
 השן בע%כ44 והרץקי ושא סת נשמת,וה נפק ד"א אענעמה

 נשברח זע'ר' ראם 5'ה לאטמו'י אס'ר נישמת'ה כיהי(הרוקא
 ותשבר שנאסר כאהל מטמא עמרש בחתך נשר ורוכטפרקתו
 וקר וימת'מפרקתו

 שמו"
 מטמא  קרעוכרג יונתן אר נחמנ' כר

 שם)" ו"י ' wda1באה%
 4ש גסטו עשאה חזקיה אסר יצחק כר

 שיעץ וח4 ניט5הירך יעור וקר י נמי אדם %ענין )כזנכיחה
 וגבו ' חסירת  ובראת  שרבוצרץ כל רכא אמר דמי היכינבלה/
 כ% אומר יהושע בר יויי ר יההנוסשוס ר החם  כראבריארם

 און ארם רתנז מטם4י אינו וודאי גוסס ונכי , חתוךשטיבורו
~lp'aa

 רשהט )היכא שתצאנפטואפישגויקיא6יגוסםנממ
 wnwl שמא אכו ירידה רב דאם טטמא שנואינו ר)כ שנואוביה
 איו הרי %אשתו ותנו גט ואסר'כתגו ורמז שני לוג או שניםב)

 נשיח קבר מט הקברות %בית ישועי יכהן )אסי ההנו ויכתב
 נמו הפרס ניוד ~ttawl בקרר א) רם א כעצם או רנתי כסתסטסא
 רוח %35 אטה מאה ככדה )עד קכר כה שנחרש סדה היאמאי
 דיית דרננן טומאה רנחרש האיך הפרס לבית משו דקכםורוח
 ן הקכרו רבית עפרא ב" פתיך דינם איגמי כשע41 עצםאיכא

 איתתא ףם'נסכ אר% רקא בהן אייי %ימי' זבליך.גנרבש

 אווח*ש וריפא באולחא הפרס כיח ואיכא אוריתא לם'נמראו
 גיהקגר דהיה אורטט בריפוא ירמיז% מהואהרינא

 קח כי ואסיר קאי דבםייתיה %ן מכעיר" קא %א %ירחאיחרש והשתהי
~N'patדחדישדץ חדישא משזם דשן דאסרו בדציך לסקי לן 
 דל4ש סניכם דלא דטון לך תיבש לא מצחת ישאר ואאדרכנ(
 ע4 ה"נ) מריג'ן אום בסירוק אעזר ר דתניא שרי ווראיאזיף
 ישראי ט5כי יקראת ףר)ז מת'ס ש% ארונותנכי

 יקיאת ולא
 הע51ם אומות סיגי לקראת אפילו "א אמר) נלכד 'ש4מלכ'
 אכר העוףם, אומות ישי%ס%כי מלכי בין יבחין אדס יוגהטאס
 ח%% נו הטומגאי( לני חוצץ שפח חף% בו ~wtw כלי אהףרבא

~wwnaoש מש)סשאון בו עהש ל )גזרי הטוםאח ח)צץנפני 
 ן רכנן שרו מלכיס ככדד ומשוס טפח היי להן יש ארוטתורוב

 אחת ברנים שני 4פמהם והזר) המת את קנד) אחריתי1תמא
 גטמאדש בשחורה עב) נאין גטהזדה בא טמאה ואחתטהויה
 הפרפ כבית חלא רבו ותירנמא לכוד) מפני כטמאות עמונאין
 שא דם" nlya' 1'DWi %דגר לבית למיזע דכ% ףמימיא ,דרבנן
 5מיו5 איפשר וא' אשה ולישא תורה כשסוד %ן נמגעיא קאכי

 רבנן 1am ישי , אייא שרי סי %םיגםר אחרתיגדוכתא
 בתים )שפחו עברים בהמה מה( %1)קחי( גויס ש% %יריי ןהופכי
 םודפ כאצ"ל שהוא מפני שלהט כערכאי ויעלה וכח"כוכרמיט
 ן לארז בח)צוה עמהם וףערער ידון מישמכם הוא כהןואס

 בית ' הקנרות נמת מיטמא בו לארש גחנצוה שמטמאוכשם
 ללמוד  וסזטמא ירבבן הפרס בית אלוש  דעהך סלקהקכרות
 מוצא שאינו בזמן אימתי יה)דרק רכי אמר אשה, ויישרשתורה
 ן תורה יףטור זוכה אדם הכי מן שאין ועי שמא יישורמוצא אפייי אומר יוסי רבי , יטמא %א %%מור אכימוץ4ש '%יסוד

 לציירן דכו אצל שהלך הכהן ביוסא מעשרה ,זמי וכיאמר
 בית ראומר הא "א 'וס" כרב' היכה 'והנן י"ר ' תורה%5מוו'
 %כ% הכא אמי הא כרת בסקי ככריהן העס'דו דרכו%אהפרס

 מצוה %כ% טה דגזרו הוא שונאה רכנן אסזרםצזהשוילמ'זל'
 נ5שזן רכישתו רחמנות טואפקיהאמחק מי אי'סה יאשתי ש,טמ" מ"י כהזלשמי צרזבים הפסחי 1Wp~i' טשוינןייה רטהור מקיכרת ףאפוק' ימיזישרי
 מיקלי4ו לא לח נסיך ר5א כמח דבישריה %ישנא ושארושארו
 ז 5ש , שארו תקריה גש אעתוארוסה דילסא או 'שאר)

 5ה מיטמא זרא את( %א ארזסה אשה) אטי גר שיא רנידתני
 יאיטפהי יה אסיר מי היא י %ו מיטמא ויא אוננת יא היאוכן
 אשנת לא דתנא איירי אהרן בנות ולא רחמנא אסר אאק2ני

 / הלנבא זנן היטמאת %א נסיתנא

 'נ"הבג"ח שמילתאקי
 אי בגיטכםדמיגרשא

 וחצצרו ץנה נמי אי סנדי*ש ליה ותייש יבם קמי דנ*%אנמי
 מאישה נרושת אשה והניא ומ יקחו %א )ח5%ה ןנהדכח:אשה

tawכג81 דמי היכי ' %כהונוק אגורה מאישת שא התגרשה לא 
 ספץ חלוש-ז נרהבה איוש 4 אין גר)שרץ aum שניןהישה ' אדס ינ% מותרת אתה וא' ממני מטרשת את הרי רהואמר
 חלית היא % אי כדתנוא רמי היכ' ה%%ה ' )אשה לומרתסקור
 דאסירץ הנד פשלי( מאי %( יק,ם*ש הפסלכן סו שנלרדהנ%
 דכתיב חיל הוי מיטהו דםיתיליד ןרע"פ לה 1ג0י )עכרלכהן
 רפסו4ח מתגי  כסיב בי אימא ששויויעוגעייו ויא גרויבכהן

 פיסיהן חריושומח פכחן 4גאטר  6סה" ורחץ%גהינההה
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מבקמואטורקפה,
 זרע כאן אר יו הפסויין כ5 מן חולין זוען 5ה5ן מה זונהוד51
 דאי דאתין הוא ידרש"ש נדוי ככהן דכתיבן דהני משוםחולין

"לס/ %כהונכם פסולה זכר חיל וכת ' הדיוט מכהן רע נ לאלאופירה
 וישר"

 שנשא וחל% / לנהוגה כשרה כתו חללה שנשא
 יוחנן רבי אמר מייי' הני מנא לכהונה פסוקה כתו ישראלנח

 )נאמר בעמד יטמא %א לנפש כאן נאמר ישמעאל רכימשוס
 כנות וקא כנו טומאה נכי %הלן מה כעמיו זרעו יחלל לאלהלן
 דנסיכ נדו% כהן אפילו הכי אי כנות בניסורם" נם' כאןאף

 כנו יחל% 4%1ש כתיב מ' , כנות 451ש בנים תשתרי נתוכרושה
 הכיבת אי יו, ורעו כנותשתריסקיש בת כירהואז כתיגצרעו
 דתני"ש זונה , יי אהני מאי שוה נזינה כן אס נמי תיתמובתו
 גיורת זו זונה אומרים וחכמי , אייונית זו זזנה אומר יהודהרבי

 ן וגוץ ראסירן  הנר קן ונות בעיית ושנכעירז ומשוחררת.

 אישות alw~I: ש5א הפנויה על הבא פנוי אפילו "עזר רכיאמר
 ן איעזר כרבי היכה  אין חסירא עמרם רב אמר זונה,עשאה

 רמעוקרא היא דווגה דקאמר( גיורתלמין צרוך3:רנ(
 כתה דיף'רא דאיגיירא היכא קידושי הוו%א

 שנשא ישרן רהא י ת'כעי לא מישראל דייידא לכהונהמהו
 גר יך תיבעי  כי , שנגש %א נמי והא מכהונה  בתוכשרההף%ה
 כיון יכהונוה מהו זרע) גיורת שנשב, תר ישראף כתשנשא
 נקר)שיץ הא זרעיהו אכף מעקכייהו קדושין הוו ד"אפסייין " 'eb דאינה1 5א דיימ"ש או 'l'~tDD נמי זרעיהו פסוייןדא,נון
 יהודה רבי דתנז מילתא כהא תניא כה פייגו מיפלגחיתילירו
 גר אומר יעקב כן אייעזר רבי זכר חיל ככת זכר נר נתאומר
 גיורת שנשא גר אבל לכהוטק כשוה בתו ישראל כתשנשיש
  בהו גיזרת שנשנש נר אף אומר  יוסי  רלהונהרבי פסויוהבתו

 חנה רב כר רנה דאמו ז יש ' כסןלשרהיכהונההיןכתא
 הכהנים נהנו המקדש כיח ומשהרב , יוסי כרבי הלכה יוחנןאר

 רכ אמר ' יעקכ כן אליעזר כרני עושק יהעת כעצמןמייסוף
  סוציאין אק כנס "יעזר כר לו מזריז יימלך כא רכ אמרנחסן

 , הילכתא וכן יוסי כרמידו

 5גר לנשרש מהו כהנתלמשי צריך ברםאינמי
 סי 5הל% או משוחרר יעבדאו

 ריימא או מיזרהרין נמי כהנות מוזהרין דכהנ: היכי כיאמרינן
 כת נשכין כי כהן הוי דזרעיהואינהו

 ישראי
 %א רחמנים אמר

 שפיר ףפםויין הינסכן כהנ:כי הוו %א זרעיהומינס:ןיישרא% נמי דכי כיון כהנות אב% זרעיהו ייפסוף רפא פסולות4ינסוכ
 כשירות הוזהרו %א רכ אמר יהודה רב דאמר , תש ,דמי

 משוחרר ע"ד ואחד גר אחר כוותיקה ותנית" %פס)%יןלהינשא
 ן הי5כתא וכן ככהנות מותר: חל%ואחר

1.
סלמים שאילתאקה

 וכתות ומעוךדכתיב
 היכי י ליה מסרס איהוקא והרר וימחא הדא דמסורסונלוא;ג
 פסיק קא אינמי מישקף להו ש4ף איהו ואתי רחשיף כגוןדמי
 הכף 'וחנ( "ר אבא כר ח"א רכ' האן כאיסורא קא' מ'פסקףהו
 ע5 אם וכתות ומעוך שנ ח"ב שהוא מסרס אחר במסרסטוד'ן
 %הכתיש א5א %נמר' דשי'פין שכן כי יא נותק ע% ח"ככתות
 לסרוסו אסיר נמי ארם ,  חייב שהוא  הכותת אחר הנותקאת

 וההוא לנופיה דמעני  :INaO  למישתי בעי וקא וסרוס זקןואפיה
 5יה אפר 5יה מעקר הוה הוא סריס לאו דאי הוא דמעקרסמא

 ובארצכם סנ אסור שהוא כארס יסרוס מנין דתניא5סשתייה

 סיכהצ רפא וא;נ חכינאי כן דכתינ 1jpfii %א בכם תעשו%א
 דסכירא הוא  וכשכת אסור טתכוין שאין דבר דאמ יהודהכרבי
 רבה דאמר 'הורה כיכ' כויה התורה ככל אכף שמעון כרנ'%ן
 רישראף קצצא יסרוסי ינוי ימיסר ואסור ,  אסור  מחכויןמאין

 וק"ש הסיווס ע% מצווין נח בני דאמר חירקא כרבי %ןדסכירא
 הערמה ואפילו ' מכשו% ן תת לא עור מפני משום ייהמעכר
 ףיה שקלין נוו ייה חזו דכי זוזא דתכן כנו[ דמי היכי אכירנמי
 %יה מסרסי קאואזלי

"'DXi 
 רבנן אמור גוים דסרס)ה כא וחי ,

 %יעכיר רפא רכנן וקרסומה כיה דאיתעכיר הוא הערמתההאי
 דשמוא5 לאבודה  ליה  איורבונירשיחו ייויבן  איאע.מדת:4

 הערסרש יהו שלח מהי להוי וגנחת ארמאי דגנבי תוריהני
 14דבנון ימים רבא ויודכנון'סכר ע%ייהו ערימו בהואיתעביר
 לכנו אקנייח מטרה עליו nrD:pri~ ריין אטי 4יה אםלשחיטה

גרוי
 אשי ורב אסר יצחק רכ קטן %כנו אקסיות דם' כמכירתה

 כעריסת מוט% ואפייו דשרי אשי כרב היכתא %ה ואמרינןשרי
 ה11 כי הסדי תרי הנהו יה ואמרי זוטרא ומר יימר , שרינמי

 , %הרדי ומחליפין מערימין גיגא הא' כי5הו

 כיב כמו טמא רבר יריס' מהו 'יימר צרוךברמ
 אמר תעשו תקריבוו%א לא אמרי סווהתול

 תעשו כלא עלה קאי היא הקרכוה דכת טהורה בהמהרחמוא
 רתניא ' תש שנא, עשייהיא דיל%%ענין לאצואניטםאה
 %א כארצכם להם אמר כיבא יסרוסי מהו זוטא בן אתשאיו
 והאי שבארש כ% נארז האי אלא יארז בחוצה יי מה בארליי מח היא הגוף חובת מכדי תעש61ט %א שבארעכם כלהעשו
 י היכתתו וכן חכינא' כ( רכר' תעשו %א ככס כדאמריבןבכס

ח~י"נט"מב שאילתאקי
 %א כתיב אחד'ושה נכס תשחטו זו כנו ואת אותו שה אוושור דכת" יומא כחדוברה

 ועוף והיה עזים ושה כשכים שה דכתיב עז שנא וו('א כשבשנא
 אמה למישחט אסיר כרישא כתה שחיט כי שנא ויא אסירי,א

 ואותנ כנו ננו ואת אותו "א 4 אין ננו ואת אותו דתניאבתרה
 את  שחט אחר , כיצר  הא שנים כאן הרי 1D~Wnl %א ן%מנין
 שניהאחרונים כחח את שחט ואחר אמה את שחט ואחדהפרה
 הוא 5אהרק יאיחווכיה תריןדא' דכת' תשהטו 5א ה"נוח"כ'ן
 חום תשחט %א %'כתוב %ראשון שחטיה הוא רפאו ואעגדאתא
 את דתניא ה%4ה אחר ה51ד היום כנו ואת כאותו האמוראחר
 ושימטתם שלמעיה הענייז שכף יפי זומא כן ttP~W דרשע

 היום אחר היך היייה  ובסוקרשין במוקדשין אלא מדבראינו
 %% היום אחר הויך 54רז יהא כנו ואת אותו %עניון אףיכול
 מח אחד 'ום כראשי כמעשה ונא אהד יום נאמ'כאז אחרגיוס
 יום אף הליה אחר הופך נראשיה'1 כמעשה האמור אחדיום
 %אוןיום , הלייה אחר היך הל כנו באותוואת האמוראחד
 שהיום ובעט בשכת המיוחד ביוםאחד

 הו*
 וטעון היייה אחר

 בהמה המוכר כשנה פרקים כד דתנן וניט בשכתכרוז
 ן זכו 5שהוט מכרת' בתה מכרתילשחוט אמרה %הודיעוצריך להכרי

 ~כי "'יי::צי צרירברמ
 יום כעוב קהמה דזכן

 למ'5ת"ש ימיחש צריו מי לוקח לשחוט מכרתי כתהלשחוט,
 רסיפה בוכר רעל כיון אםריבן מי יא או ימוגר שיוקרש ובעי,

  או ליה מידע הזה אורועי דזבין אית"" אם 5אורושחמי5ת"ש
NQSt~אשת5' אשתלו" כזכינותה דטריד אנכ 'ntptllNS: ן 

 גש" א 6 בושאילתות
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קמחאמורקסז
 וחי נמנעי ואינו ושוחט הולך הודיעו יא אם ותניאתשי
 דשהט היכא נמי אי ' למיהדם לה ים'חש צריך הורש גו'תגר
 והנוער כירו ונתנכלה השוחט כגון שפיר א,שתחיט ו5אקכא

 והאי 'hUan1 אסר תשחטו לא בתריה ימישחט שריוהטעקר
 ן הי5כתא וכן היא שחיטא5או

 SNIWt ייןיו'מו', שאילתאקי

 דהותםמשתיסרבניסן
 דכתיב עומר סקרבינ( דבגחה דפיסחא קמא יומא דבתריומא

 סאורת*ש לסיני וצריכינן ' ונו השכת ממחרת לכסוספרתם
 אות( מונה את ואימתי תהיינוה תטיטות שכתתן שכעדכת'ב
 הורש נלבד דק לבות ולאו , מבערב מונה שאת בזמןתם'סות
 וספרתם דתי 'שרש יכולהו א5א ימימנא רחמנא מזהרוקא
 יום כמחרת השבת ממחרת ואחד אחר ספיוהלכ5 שתהאלכס
ats, שכת ממחרת אינש אינו או טוב יום מסחרת אוסר אתה 

 הרי התנופה עומר את הביאכם מיום אומר כשהוא 'כראשית
 צריך אינו אותר כןיהודה יוסי ר , כדבר ותתוב טוב יוםמחרת
 לא סופר קאתה ספירות נ4 יזם ofwan' אז]תספדו הואהרי
 פעמושאתה בראשית משכת תאמר ואם ית' חמשים אישיחו
 DtWnn ושישוה חמשים ושתים חמשים ואחד חסמיםמתא

 ימימנא מצוה וא%אכיי וששה, חמשים חמשו1חמשהוארבעה
  ומנו יוסי  מגו אשי רב דכו רבנן , שכזעי יממנ*פ וכצוהיומי

 בעל6 למקרש זכר אם שבועי מני ולא יוסי מנו אוסמרשכועי'
 ארכיהן 5הו דהוו שכועי שבעה סלו כוחעיהיכר הי5כ 51'תהוא

 קדשיה יישן תורה כיה דאותיהיכת רחמשין 'ומא יימ'י?עה
 וביום יום חמשים הספרו דכתי לישרך טנא ושווייהיומאקבה

 כגון טוב כיום טרי4מיעבר אכילה דצורך ענודה ןהכמרוונו
enwt~וסיפא 

 ובשוי
 5מיעכד כדירכן והרקדכם טחינה אכל

 נהול ודאי לכס יעשות לנדו הוא דכתיכ אסור טוב יוםגוערכ
 שהין אין דהניא סבא ביומא ימיתטיה שרי מאיתמףקמחא
 נפ5 שחס ושהן שונין אסרו פסיס ר טוגםשום כיום הקמחאת

 הונצח גר רבה דרש י לשנותו שמותר קיסם או צרורלתוכו
 חמוש רב 5הו צמר טוכ כיזם הקמח את שונץ בנהררע*שווט,
 מהויאתא כם חז' אחיזרי טיבותו'שריא שקייא ליה אימרופוקו
 אשי דרכ הא כי דמשניאי הוא ,o~lpb נטהרדעא' דרקדןאיכא
 יוסיהזני*ש סרשאר  משניא  טוב כיוס קטחא דבותהו תניאבי

 ורמו היא אבא  ררמ'בר כהויה  רירן הא אשי רבעיפתורא'אס

 הווה יא נשא מבית  לאורחות אי י הווץ רעוגראבראבשסרי
 אבף4צודך ישראל לשרר כפש א%% רחטנא שרא וכיעברא

 , לנהם 51א 5כם לכם  יעשה רכחיבגויסאסור

 שחיט רק*ש כיון שוב ביוםטהולשהטרה ישי ש4 יחומה ניי שי חציה בהמהיםימר צריךנרם
 שחט נלא לנזית איפשר דאי כיון אודיכם אסיר דגויאדעתא
 אם ושרי הוי ,h'p מימיא ורגף טרח דקא הוא רנפשיהאדעתא
 די כ שח שחיטה ב5א 5כז'ת אפשר דאי כיון בהמה לו]תיטצא
 כדי "א ישחוט לא מסמנת בהמה רתכן מסוכנת אכהטהדהוה
 דאיפשר כיון מהו עיסה , יזם מבעוד ציי כדת ממנהשיאכל
 חדוש וחרא חרא רכ4 כוון ד'5ב*ל או אסור כליישא5ם'פיגה
 ש4 חמה בהמה חסיא רב ראפר יש, ן רנה  DVi'1'5ר,ליה
 גה שי חציה עיסה טוב ביום ףשוחטה מותר ישר סל הנציהגוי

  ןמיפיגה איפשר הכא ןט ניןטוב אסור4םיפא שיישרוחציה
 לגת ואפואזסוני  , שחישה ב4א יבוית איפשר אי בהמהברישא

 עי מזמנין ודרש מר שמוו 5רב רבא דאדבריה אסיר טובביום
 י בשבילו ירבה שמא גזירה טוב טוס נף מזמנין ואיןבשכת
 ביים פייפלי 5ם'יק מהי למומי צריך נרםאינמי

 ה41ש טךב יו0 תענוג  ששוםטזבו
 %ש, ' ואסיר בהב )Inmpt %א כימיאכה רי4ומאישריאך
 שוי רסכינא נקתא חרא חרא ~Ip1'a הניפייפ4 יוצרהראם,רב
 אפאלו יומי מרשאר משני וקא ניס אם רבא אגורי תרתיתותי
 כאש היין את יסנן שהו  גמי אי היסכת וכן רנף שפיר נמיטוגא
 כובשן  רכולה אפומא סוררא האי נמי אי מצרי ובכפיפאבסורר
 הילי וכ( אוהלא כי דטח(י משום סט שח דכוכא אפינאאסיר
 מי בקרקע פקנחובכתזיאיםקנחו  גבירגיו שע4 טש בסיאי

 משום דילמא או דמי שפיר לצלויי בעי רקא יקרא משוסאמרי
 ףשתיי פטדי%5אתי בקרקע מקנחו ואין ככותל מקנחורעליו נבי שעל טיט רבא דאמ ן תש גזטותאסר, לאשושיראתי
InalAמכפנים מכסוסו בגדו נכי שע5 טיט נמי אי היעכרה וכן 

 עביר רקא כיו( אסח מי כף5 טכסכסו ~ק או מבחטאומנסכסו
 תשי דמי' שפיר דם:כסכומגואי כיון דילם או אסירולנירת
 ע5 15 שיש קטנית זרעיני אינמי כניו גני שע5 טיט רכאראם
 ן ה'5כת*ו 1נ( מכחוש מכסוסו ואין מבפטם טכסכסו גרדוגצו

 או א41כסכוכירץ לכשכושיה מהו מנעף1 נני שע4 שיט נמיאי
 יסוך מהו ברגייה מכה איכא בי גטי  אי אסיר, או שרי5גרודיה

 את יא  אי1מגררין חייא רני רתני ' גש ,  רג4ובשמןאת

המנעי
 את ויכש

 הכנרי
 בתוך כשהיבש שמן רגלו יסוך 451ש

 ומניהרש סך מכה ברגלו יש אם אבל הסנדל כתוך אוהמנעל
 זימנין אשי נר חייכם רב ואמר המנדף כתוך או המנעףכתוך
 אלמכם מסניה ליה ויכשכיה רכב קמיה קאימנא הוהמרואין

 , הי4כתא וכן סותר שיכשוך חסורכיסכוס

* ח%"14וית שאולרגאקח
 זר כי דכי םאגנא דם'פרשא וח5תא כלפרי מן בץ מגמראבין משערי ביןדמיפרשא

 ואסיר הא נעלם כשכיר ן ףיהתליה הו*" דנרצע לי עכרי עכר ייה דאית וכה( י קדש יאכף5א
 למיני

 תוטב דתניא קרש
 שני קני( זהקטי שכיר ע51ם קנין קטיזה

 ענר ליה אית וראי ,
 כרשינו להאכילה מותר 4יה אית אי בהמה איגמי אכיף,כנעני
 כספוואפי קנין נפש יקנה כי ךכהן רכתותרום

 ישרא5 כת ארוסה תורה דבר עוףא דאמר אכלה יכהןמנשאת ישי בתרונלבת
 כוס 5ה ימזגו שמא אוכלת אינה אמרו 51מח בתרומהאוכלת
 אוכלת אינה בעיה מת ולאתותיה חיה 5א אשקה חמיהבבית
 יאכ15 הם ביתו וליד ש% זרעה גשביף אוכלת זרע 5ה ישואם
 יעור דהנן אתית איגר( מעוברת והניחה מת וראי ,ביחמו
 דאית א;נ 4ש נשאת הכו יכתר ואי מאכיף אינו עוגרמאכיל
 םת ודאי אכ5ח 5א בן היםט ו5ח מת אכלה 5א מכהן זרע5ה
 ובת רכתיב מנין ' דמכהן נרם בריף אכלה םישרא4ברה
 ואכלה הואי כהנת משקיא ן וגו ונרושה אלמנם תהיה כיכהן

 ואכיפת הוא ברה כדיי טעיקו*ש אכלה 5א היא רידחהשתא
 יאמד דכהן ברח בדיק אכלה קא מישראל ברה דמיתהשתא
 דאית כמאן ~aa' בני 5ה אית ואפילו וכת בת רב אסר אבארני
 כשר זרע ח45ש 4 אי( זרע דתניא פסוחן ואפיקו ימי בנים5ה
 תרומרא ואלו ן מקום מכ5 חוס לזמר תקמור סגין פסולזרע

 חד שקיל תרומנה וחד ח51ין מאה איכנת אי בוצ5יןדאיערכ
 ולטמאים לזרים משתרו מהנך ותרומה 'rtwn ואסר מנהוןגרידא

חי
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קטט:
סגקע ,אמי

 יאוץ ח"א בתרומת אנ5 האוו בתרומת מילי יאעהמ 5אזפי
 ANSpn צריכה ו5א מיכטיא דתרומה וחד רחוקי תרי איכאבי

 רברץ' ואוכיה' ברור מיבטיא %אוז ח"ח תרומת שמוזואמר
 'הושע דרב כריה הונא רב י טומאתו כימ' 5ה ואכן להטכט5
 וחד רחויי נטיי תרתי רמו דתרומה חמרכם %יה מ'תרמיכי

 רחוקי דפ"שן הנך ואן ושתי חרא שקיף וא'ףך מיכןרתרומה
 חרא ד5'שקול מ'קסי וודא' אב% דתרוננ חרא דם. והדרשנהו

 ' 5א תרומת כהו ום'רמא רחוףי כותקוהנך
 רננן 1StpN סי טזמארק ~lePלימי צריךברם

 מי 45ש או 5איז חתותכתרומת
 כשוי t'aPSאמרינן

 ארץ דתרומת רבנן דאקי5ו הוגש ברוב
 ז לא טומאה %ענין אבל ן כרוב נטלה טראורייתא גמ'ישראל

 5ענע נמי 19pa גכוטו5*ש רבנן דאקי5ו הכיאודי5ם4שכי
 לארו חתה תרומת אין שמואל דאמר תש,טומאהי
 כאכייה מזיי הני מגופו עליו יוצאה שטומאה כמי אלאאסורה
 אמר ' אסורה כאכילה מדקאמרינן ן כה %ן 4ת גכגיעהאכף
 ן אסירה %א דבנניעה משום חלה לה קוצה נידה היפכךרבינא

 יטומאוק חיישינן ריא קטן כהז %ה אכיף יארז תועהוחית
 טהור דליכא והיכפש ' יקריו דשכיל מאן ואף מגופו עליויוצא

 ד%יפטרא%העיכרה היכי כי 5תנור*ש ק%4ושריאמפרשתן
 אפילו 5ה ואכיל אוריתאזח%ה תיתנשי דל" אחריתיומפרשה
 טמא אמר טשת דרב משמיה ווטרלו מר ,סמא

 טובי
 ואוכף

 , כשמנאף וה5כתא , כתתיות הייכתא ויית יערבבתרומת

 הכהנים אלאמור
 עמלנ,,,(11-נו שאילתאקט

 תלישת דינא וכבימועדים
 אלרם דכתיב ויקכוריה ווחסורידמ *רחא %סיקכשהמייתא
 תקיא דברירכו יסיסרא אתם תקראו סדקאמר יוונו1,סועדי
 הדשים ו5קכוע שנים יעכר נשנן מומחה דין וביתטי%תא
 5כם מא' , הוהיכם החרש אהרן ואל משה א% וידברייוכתיב
 קוכעע ואין טומחין רכענן בכאן %כס מסורות תהא זועדזת
 השנה את מעברין אין רתניא ,aita אלא חדשי טעכרין ודיןשני
 אין נו כיוצרת מעוכרת אינוש כללה עכרוה ואם כיוםח44ש
 מקודש אינו בללה קידשוהו ואס כיום "א החרש אתסקדשין
 מה י משפט הוא יישראף חק בו ונו שופר בחרש תקעושנאמר

 אקא  השבה %ת םעכרין ואין החרשביום, קרוש אףסשפטביוס
 עיברוה ואם ביהודה וא השגה את טעגרין אין רתניאניהורה
 כגליל עיכרוה שאם אונו כפר איש חנניא העיר מעוכרתגגליף
naf"ח45ש 5איהו דורש שאתה דרישות תדרסעכף לשכנוקריש מאי פזי בן שמעון דרבי נריה יהורוק אמר ' מעוברת 

 אבר( בארץ  ס:סתין דאיכא היכא מי* והני סקוס שףששוכנו
 טעברין %ארץ בחוצרז טוטחין החופש בארץ מומהיןייבחש
 וקבע 'ataw  עיבר עקיב*ש ררבי הארץ בחוצות  אפיקוקצעין

 ' ישרא% כטותובארץ רצית שיאחישיםבחוצהרשיומפבי
 היוטשיאין הוא סיא אי  הוא חסר אי יתחח יאורועי"צע'קיא
 עברינן שלוחים רמטו והיכא , יוסא תר עברינן כאיםבטיי ואי י יוצאין שיוחין חתקינושיהי הכיקים טיק"(ק%ומשואות

 ישיוצ משום יוסי תרי עברינן טעט*ש מאי והשתא ירמיחר
 שברפש  ראינא  חסבין בייבם אכוחיכס מנהג היותווסתם
 וער רניסן ירחא סויש  שלוחים רטטו ושכא לא"קלקוייפאתו

 שוחוה מלא אי דמועדי חמיסר ועד ותשה ירחא ומלישחמיסל
 תרי נקיטיק משו רלא דוכתא יומא הד נקיטינו שוויוה חשראי
 רנו מכריז לאק% mt~a ד'%ס*ש %אדר מצוה רי%כ*שיום'
 ריש משום תשרי שיוחי מטו ולא iDa שיזחי דמטו היכאיוחנן
 זירת ג יומי תרי %יעבדון %ם'ז% איפשר רפא וכפורי ויומאשתא
 יקביה כהסיקה נחסן רב אפ זירא רני ואמר , "tlwnlw-כסן
 דמרהק כיק %שכס נמי והסרוחה לאב חכרוה דיימאחרביסר נפי וליעכיר עכדינן לא ארביסר עכדינן ושיחסר חם'סושרינן
 ע5 ף א והאידנא , מישתטע הזח אישתמועי דחסרוה איתהאם
 הכי אפקו עעורא אתי קרש אימת דירחא כקביעה דיריהןגב

 מתם דשיחו דכי שלוחים כטו דלא מקום יומרכי תרינקיט'נ(
 1מיק,4%ש שמרא דהוי זימנין אכותינס מנהג תששא%

 יומי תרי ימינקט איפשר דלא alwn דכפויי רומתו ,מילתא
 חד נקיטינן סכנה יידי ראתי דאיכא כרן כד"א ףי5ואתאותרי
 ואפיץ לאלול מ14ה דיימא %מייתמן %ה חיישינן ו5איומא

 %א שקידש דין מכית שמעינן 4%1י מייוה5איולאתוואמרי
 אבא כר ח"א ננאויור בר אייכן ררבי הא כי למילתאח"שינן
 רבביאי תבשי4ו*ש גסים אסרי יבבי בתשרי בהריסראיקיעו
 ספו שמענו %א אמרו אסהירו קהו אכרו ימערבא רבהביוחא
 ףמהר %קדושיך אימ%יכו אימיוכי רריים4ש סקודש דיןבית

 , חסרושוויזה

 5'יח4ש- מלזיה יאמי אתי כי חילימי צריךברם
 %*ש אי עליה טמכינן מי קמייוקדשוה

 סייחכם רייבא או  תרי שבתורהדכענן עדיות ככ5 אמרינןמי
 1 מהימן חר  ססקרבהאינישואפילו בלא  יאע.וייהיארעכירא

 כהנא רג אסר 4רחא קדשוה אמר עחןא אחא רכיבש'
 נכף מעימא חר אפייו איא הוא רבה רגברא  ע0(א סיבעיא5א

 ואמר העולס מסוף אחד כא הכ' נסי תשאאיאמרהנימהימן
 דעכיד*ש טעס4ימ'לתא מא' נאמן החדש את דין ביתקדשו

 ן בה רבשקרי אינסי עבוי וקא  היאהאיגלו"

אסוראיהבהנים
במ2,נצ טאילחש"י

 רכתיכ הוא סגדנהגר
 דשמע וסאן הערוה כ5 נו ירגמו רגום יומת מות יי שםונוקב
 אשר חיקיהו בן אליקים ויבא דכתיב מאניה למוקרע וריב4יה
 דהכי ואמר דשמע רם, בפומא נסי דשמע ומן ' וגו הביתעל
 השומע השומעואחר אחד דתניא להיקרע מיחייכ פיוניאמר
 שככר לקרוע ח"כים אינם והעדים לקרוע ומים v~lwnמפי
 הא הזי מאי ששמעו טשעה קרעו וכי , קשמעו משעהקרעו
 הקרע המיך כשמוע דכתוויהי דעת מיק %א השתא שסעיקא

 ן קרעו %א ורש קרעהסלך

 מחייץ מי "גיי ,ב"י "יכיה  ;"IpDIWים'ם  צריךברם
 ימי גבוי משום אם מי %א אילמיקרע

 דמעיקר*ש כיון דיימא או לקרוע ח"כ נמי טי מפי וחפיתןהוא
 מיחייב ויטש שמע דקא הוא חדתי מייתמו 5או וק"מיןכפרין

  יהורהאסרשסו"השומעהוברה ראסררג תשייסיקרע'
 שקה רב תאמר ואם *רוע חייב ינו א הגויספי

 יסראי
 משומר

 אםר יהורה רב ואסר 'הות
 שנואי

 ע5 א4%ש %קרוע חייב אינו
 השוסע והיא רבי ראפר בתרתי חייא ררבי ופייגא המיחורישם

 נחמיא גן  אומר חתה שאם %קרוע חייב אינו הוה  בנפןהזכרת
 נ 11נ 6 נ 1שחיושת
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קעת סיסבדדקעא
 מיפקיי מישלא4 אי4ימא ממאן דשמע קרעים כו14 הכנדכ5
  כולהו ירעין מי המיוחד כשם אי מנוי פשיטות אלא האיכויי
 אין הזה בזמן  דמנף מינה שמעת כקוס מכ4 ' ככינוי לאואקא
 כשוסע איא והיא ורנו שמואל פייט יא כאן ועד %קרועחייב

 ישראל שכיחי דכא ק"ס ההקדש שכית כזמן הנוי מפיהזכרה
 ן לקרוע חייב אין עיסא כול' הזה בזמן אכatlA: 5בינ'

 הכהנים אלאמור
 י"פ-ימוייי'" ושאילתאקיא

 ומן דחכריוה ממונא-
 נחמיץ סכה דכתיב ;tal~wi מיחייב דחכריה מסונדלדמזיק
 ולא נים כי שנא %א כמזיד שנא ולא כשחג שגא %אישימנה
 יעזים מועד ארם רתנן %שיומי מיחייכ מזיק כי תיר ג'שגא
 חזקיכם אמר מייי הני מנא *rw בין ער בין מזיד כין שוגגבין
 , כער ישן כמזיר שוגג %רכ1 פצע תחת פצע חזקיה רכי תנאוכן
 נקיט האי הרבים כרשות הררי יגכי מסגן דקא talfnואם
 פטור חכית ואיתכיר~ל הדרי ודחפי קווה נקיט והאיחדוה

 שני דתנן נפשך לנטורי %ך איתכעי ייה ראמהבישו(ומי
 מתקף , וגפף הראשון נתקך זה אחר זה מהרכין שה'וקדרים
 וזה כאבחכיתו זה חייכבנזקושלשני הראשון כראשוןהשני
 שקת פטור זה של כקירתו זה ש% חביתו נשברה בקורתובא

 ובע% ראשון קורח כע4 היה ' יהלך רשות ויזה ףהיךרשות
 הקור כעל עמד ואם פטור כקורה חכית נשכרה אחרוןהחכית
 היה , פטור עמוד חכית %כע% קורה גע4 1% אמר ואם ,חייב

 חייב בקורה חבית נשכרה אחרון קורה וכעי ראשון חכיתבעי
 קורה הכעי חבית כעי 1% אמר ואם פטור חכית כע4 עמדואס
 מש%'ס'%א בפשתנווכי בא בנרווזה והבא וכן חייבעמור
 יירש מקכי5 גופיה דסנא תיברא אני דאזיק מאי אלאמשלס

 שהכעירם נזקסימד תשלומי רכנן דתנו דשווימריהבמאי
 מכת קרא דאמר אמי "מררבי , מי4 הני מנא כנכלהמ'טפיין
 כהנפש רב ' יש4מנה אלא יש%מנה איתיקרי יש4מנהבהמה
 עצמכם שרפה , הטרפה עד 'כיאהו יטרף טרוף אס מהכאאמר
 רב %יוץ אמר י לניזק 1% יהיה והמת אמר חזקיה , ישבס5א

 ראית כ4 כטף שוח %רבות ישיב קרא %י 4מה הא לרבאכהנא
 איפחת דאי נכוףה "א%פחת נצרכא יא י'ה אמר 4'ה פרע%'ה

 וטורח Nattp דמרה ברשותא ראיורבן ועד ראיתקאטעירנא
 , היא תנאינכילה

 וקא גביה ג"5א יפחת ינ'%ז גגם%ימי צריךברם
 וק"ש דאיתכר אינס' למריוץמשלם

 מי הוי דפין אוכרשותא דמריההה כרשותא פחהאמשים
 ברשותא נזקיז , רמי לא דייטא או אנזק'ן יהוה סידיאמרינן
 כרשותא ונזין גנב אכ4 משים דאזיק סאי והאי קיימידסריהו
 ננט יומר תמצתה אם , קאי כרשותיה פחתא והיףכך קאידיריה
 כנזקין היא מרה דכרשות כיון מאי שואף קאי ברשותיהזנזין
 , דמי וכגז%( כגנב כאונסים דחיינ ניון דיים4ש או /דמי

 441ש %גנב %א t'ao אין רבא אמר שמוא% דאמל '%ט
 ז ואכ*ימודה4 1אניאומראף%שוא4 אי*ש%נזקין%נזין

 י שמין ראין דייסתם או ישמין %י מודח ואכבל 5הואיבעיא
 אחא , ואיתכר מחכריה נרגא דשאל גברא דההוא ,תש
 ס'נ*ש p~w מעי'א נרגא 4ה שליס ז'ף %יה אמר ירבףקטיה
 הני 4ב אסי ורב כהנא רב 5יה סדאסרו אדרבה שסיןראין

 אמל ע51א איתמר ן דשם'ן מינא שמע ושישתיק דינאנמי
 ן l'QWi אין אמר פפ*פ ורב ולגזלן שמין%ננב איעזררבי

 ן אסי ורב כהנעי סדרב I'DW לשוא% אבל l'awi אי(והי%כתא

 סיני בהרפרשת
1

טעיה""" ש(רלועאקים
 חדוש שתא5ארעא

 ים'זרע ואסור ' 1ג%1 4י שבת הארש ושכתה שנתיב שנילשב
 בזריעא ומחז' דקדח' משום בגווה אייני ףמיכסח ואס'רבגווה
 כ4 5מיעכד ואסיר , תזמור לא וכרמך תזרע לא שדךרכתיב
 תימור %א וכרמך תזרע %א שרך רבנן דתנו רארעאעיכידתא
 %ניכוש מנין שכשדה עבודה המיוחדין וזימור זרוע א"א ליאין

 5א וכרמך %א שרך ףומר תלמוד ולעידור %1בוקוע%כיסוח
 מזכוין שאין מנין שבכרמך מלאכרה וכ% שבשדך מלאכהכ4
 %ומר ת%סור' כאילן t'JWP~i ואין ~l'PaN ואין מפרקיןואק
 מיאכטת וכ5 שבשדך מלאכרה כל לא וכרסך תזרע לאונדך

 הזחים תחת ,קשקש %א יכו% %א וכרמך לא שדך אושככרמך,
 %ומר תלמוד לגפנים עשיות יעשה 41א מים נקעיכ ימלא%1א
 היו בכ%% וזמירתה זריעה , תזמור 5א וכנמד תזרע %אשדך
 שהן מיוחדין וזמיר זרע מה %ך יומי אליהן להקיש יעאוהמה
 בשדה עכודה שהיא דבר אלא %י אין חף וככרם בשדהעכודה

 יפניהויאחריה אכף גופה בשביעית חרישה אסירהובכרם'וכי
 קפר*ו כר משוס קוי בן יהושע רבי ראפר אסיר %א הזהבזמן
 " וביטיום הי1% פרק'פ שני עף נמנו דינו ובית גמ%יא%רכן
 ונאמר שבת כאן נאמר רבי דכי מאיטעמירז רגייוחנןאמר

 ולאחרית לפניה אסורה היגש %ה%( מה שכת כראשיתכמעשה
 דומיכם יים המקדש שכית בזמן הייכחשו נמירי כי אשירב ראי אש' וכדרב , מותר,ן ולאחריה לפניה אסורה היא כאןאף

 בערב ~litWtD ואסיר , %א הזה כזמן אכל המי וניסוךדערבה
 השנוץ ראש לפני יום םשףשים פחות שביעית מקטישבישת
 הרככת כ% אום יהודה רבי יעקור הרכיב או הכריך או נטעואם

 ורב* יוסי רכי קולטת אינה שוב ימים לשלשה קולטתשאינה
 כדרא 4ת4תין סבר קמא תנא ן שכתות %שתי אומריםוכמעון
 ףשתו סברי שמעון ורכי יוסי רכי כדרא ףת%תא סבר יהויהרני

 , כדראשכתות

 כובו או קס*ש כתנכם הילכת*שלימי צחךנרם

9
 שמעון, ורכי יוסי כרבי או יהודה

 באנדרונינוס יוסי כרבי הלכת ררכ משמיה רב בי דאמרי , שח
 , ובקידוש בקושי יוסי כרבי ה'%כת*ש אמר ושטוא%ובהרכבה
 %יח דאמר , "ש , מאי בהרככה יהואיכעיא

 שמו"
 ענן 5רב

 היכא דכ5 ה וקיימא ' ושישה שישים האוסר כרכריהי5כתא
 ן באשורי כרב הייכתא ושמוא% רגדפליני

 סיביבהר
1.  יאייי שאללרזאקיג

 דשה ממאי טפי 5יהונכוני
 4זט5 אסור הני ימזנננא דאסיר היכי וכי וגי, תמכרורכויוכי
 ישטו אסיר דשנוי גבצירמסאי סובין וקא מזכננ*ש טעידאי

לוכוחם
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מדקער טיניבהרקענ
 ממכר תמננו וכי רבנן דתנו ן דמיה מן בכתו %זמניהלזכונא
 או ףומר תלמוד טפין מוכר נתאמה %וקח נתאנה אלא ליאין

 כהכי ואנא הכי שוי דכא %יה ואמר מזכננא אורשהקנה,ודאי
 רכנן דתנו , רמי שפיר למזכננא וכהא אינמי ' 4ךטזכיננא
 ללוקח שאכר מוכר במפרש אבי כסתם אסורים דבריםנטה
 ע% מנה אף4פ ש11ה שאינו בו  אני ערע לך  מוכר שאני זההפן
 וזכין דטעה והיכא אונאה עליו לו אי( אונאה עלי יך שאיזמטן
 איבא באז' נמי אי בזכינתא דנקא שיעור טעותא החי" הויאאי

 ~itpw כע, דאי ן דטעו דההוא כידיה ורשותכם %אהרורישינא
 כסף ארבעה ההונאדץ ותנן בזבינתירץ הדר ואיבסושצותא
 כהנא רב ואיתמר למקח' שתות יסלע כסף ועשריםמארבעה

 ן שנינו מעות שתות אמר ושמואל ' שמנו מקח שתות רבאמר

 כיצד הע%יונרה על ידו עליו שהוט% מי דשמלאל כוותיהתניא
 לוקחבעייעהרצת יד נתאנה%וקח מי כשש חמש שוה 1%סנר
 מהאי שפי שהא ואי ' לקרובו או לתגר שיראה כדי ער ביההוד מעי אימת ועד , שהוניתני מה יי תן או מעותי 5י תן 5יאזמר
 כציר טעה וראי ' ה לטעות. ואהליה וקיביה סכר מסכרשעורא
 מקהושניהן בטל מדנק~ש כפי טעה מחילה הוי אלתרסדנקא
 משתות יותר מקח נקנה משתות פחות שמוא% דאמרותורץ

 לתנר שיראה ככד' וזה וזה אונאה ומהז'ר קנה שתות 'Wa'גטי
 אבלס משהות ויותר אשתות וזה וזה קאמר'נן וכ' לקרובואו

 ן תש מדםותנינן, טחיףה הויא לאלתר משתותפחות

 משת"ג יותר משתותנקכר,טקה פחות האונאה רבאנאמר
 לירם ליהדר איתא ואס אינאה ומחזיר קנה שתות מקחגט%
 פחות דעת מיק ואי מחילה אידך ולהוי משתות אדבצירפלגתא
 מותכינן אמאי לקדוכו או לתנר שיראוץ נכדי נמיטשתות
 , טהילה אירך ותהוי משתות אדבציר ליהפ1רתא ביהררדוברי

 הויהם וחמשה חמשין ליה יהיבנא אי ואמר מעשה נמ'ואמרינן
 ,מורץ אחא כד"א כשניה ואית שתין ליה אתן טחייה5יה
 בלוגמן 'אכל מלהתגר כלוקח אלא שנו לא ליה אמר חסראדרב

 התאהז לנעליו הכיתאיןמכל

 שיעיחץנכמרץ טש קא כ' מיני%ימי צריךצברם
 אד לתנר שיראתה דבכרי ההזפלוקח

 אימת כ% שנר אב% אחותה בעי דאי בידידה דזבינתא%קדוכו
 הופנו שיעורא %וקחחד בק מוכר בין אודי5מא הדרכמענר
 א4%פ%וקת שנו %א נחמז רב דאמר תש' רבנן,ושהבז
 זכין חמא בר דרשו דאושפיזכניוץ , חוזר %ע51ם שכראכל
 ליה אמר עצובת אמאי ליה אמר עעיכ דהוה חזייה וטעהחמרא
 ש'פ* שהאי ליה אמר כך הרר זה( ליה אמר וטעאי המראזכיני

 לאן אם נחמן ררב לקמיה אתא ףקרוכו או לתנר שיראהמנדי
 ן חתר %עויס מזכר נתאנה אכל %וקח שנתאנה אלא שנו%א

 לירז אית סי דשווי ממאיטפי 5ןי" מזכיי דק" "כות בע% %ים לריר ברםאינמי
 כיק די5מ4ש או אתגר דהוהה מידי אמרכן מי %א איהגאה
 מזכין לא יתיש בדמי לאו אי דכייתיה מאט WQ~Nדמזכין
 גכר4פ דההוא , תש , הונארץ ליה ולית בהכי אלא4ה יהיבנ~י ו5א מנה אל4פ שוי דכא ידענ.א ואמר דמפרשוכמא(
 לרץ יהבי ואי חמשין ושוי שיתין קרי 5זכונ' כפי נקיטוהוה
 ~mtS יהיבנא אי נברא ההוא אמר ' שקיל הות וחטשהחמשין
 ואתכעיחברינ~פ שתק ליה אתן מח'לה הוה וחמ'שרץהמשין
 התנץ מן כלוקח שא שנו לא ליה אמר המרא דרג לקמיהאתא
 רכ %יה אטר ' אונאה ע4'ו 1% פיז הכית מכער בלוקחאכף
 שאתארש כשם תנן אנ( והא אלתור רני אטר וכן "שרויום

 כצרדית~פ ההוא :Nbd ר3 4ה אמר , לתגר אונאה פך%הדיוט

 יתיר* ברם' לאו ליהואי יקורי( ראיניש תשםישתיה מאניאני
 ' טזבון הוה%א

 מחנחח מיכי( יקא מןייב"י צריך ברםאיכמי
 בהדירץ ואתני לחבריה זכיןאו

 פגיע מיפינ ז %א אז קיים תנאו חונאדץ עיי * שאין מנתע%
 מקורשת את הרי לאשה האור( רתטא יהורה ורנו מאיר רביכה
 מקודשת זו הרי ועונה כסות שאר ע"י פיך שאין מנת ע%לי

 שכממון כדבר אומר יהורה רכי מאיר רבי רכרי כטלותנאו
 הר,ני להטרו האום דאיהמר ' %ש , מאי הי5כתא קייסתנאו
 עליו %ו יש אכר רב אונאות לי %ך עיסנו;'שאין לךסוכר
 רב ולימא כה והחנן אונאה עליו יו אי( אמר ושמואלאונאה

 מחוורתכם אמו אמר וממקנא יהודה כרכי ושמואף מאירכרבי
 אפילו וב ףעויס אטר רבא יהודה כרכו ושמואל מאיר כרכירכ
 ומחל גמר לא בסתם אכ% במפרש ההיא תניא וכ' יהודהנרכ'
 אמורים דכוים כמה דתנ'4פ ' הונאה כיה דאית "מר מיאמר
 ~h'S נה~ש בר'נ' כשמואל היכה ין דק"ם4ש נב ע% אףנסתם
 ורבו בסתס אמיר'ם דברים כמה תניא דהא כוותיה לןסבורא

 ' בט5 תנאו בכמהו מאיר רח' דא' היא'הורה

 מיניבהר
 י*

 י:ב4 טע לי שאילתאקיי
 ששיזףימצטריו

 אחיך ''yD וכי רכתיכ בהדן דנינו היכי כי %אוזופיהמיחייבינז
 קירץ מוז'ף וכי , עמך וחי ותושב גר כו והחזקת עמך ירוומטה
 4האסיר

 למישקי
 תקח 4 דכתיב מיניה וחיכוייא ריביתכם

 ממוזפנא בדינא מפקינן ושקל דעבד והיכא ותרני נשךמאתו
 ' כד"נין 'וצאה קצוצה ינית אלשי רבי דאמר לי"פאויהכינן
 מאתו איתקח "עזר דרנ' טעם'ה מאי 'צחק כר נחמן רכאמר

.
 %ן וקיימא בהדך רניח' ליה אהדר ' אחיך וח' ותרניתנשך
 כנירש סח"בינ( %א ומת רבית שקי% ודא' ' אלעזר כרניהלכה

 פי ע5 אף רנ'ת של מעות אביהן להז הניח דתניאלאהדורי
 א% טעמא מא' ' להחזיר מהו"בין אינן רבית ש% שהןס'ודעין
 אזהרינהו %א לבניות רחמנות אזהריה יריד'וץ כתיבתקח
 חייכין המסזייס רבר יכל ושיית פרה 5הן הניח ודאי ,רחמנא
 אונהג מעף' הוה לא דאכוהק וכיון אזוהם ככור משוםףהחז'ר

 בעזשח תאר לא בעמך ונשיא והחמא אטהס ככבור מחטבימי
 כשעשרם פפא דרכ משמ'ה פינחס רב כדאמר עמךמעשה
 איכשי תשוכה עשה וא' ' תשוכה כשעשה נקי הנאתשובה

 , שמת עד %ההזיר הספיק שיא %אוורורי4ה

 ואוכפן שאחן "כיהט להם הניחיימי צריךברם
 אטרי מי מהו In'SV ומסובין מטהעריו

 ח"בין עימתו כויי 5הן ונפקיזוחזו רע"4ן הוא ושאתפרה
 ריימסס או לא ומטה שולח( אכף אביהם ככור מפנילהחזיר
 ףהו וחזו ונפקיז עיי%ין כהו דמשתמשי כיון נמי ומשהשנלחן
 ככור מפני להחזיר והייביז ברבית אכוהון לשקף הניואמרין
 ע14 % 1אוכ ש%1חז מרב כהנא רב מיניה דבעא twh ןאביהם
 הני אוגמא עוף רחכס יחכם תן %יה אמר מהו ע4ה aD'D1iמטה
 תעות סמעות' שנא ומאי להחויר 'l'a"m רמו וטלית כפרהנסי

 י היףכתא וכן , בעיג'הו איתנים הני בעיניהוליתינהו
 כהר זה* 6 11שאייועת
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קעובהרסיםקעה
 סיםבהר

 ייכיז מאן איי שאיליזאקטי
 דכת %ה קניבכספא

 או ושטר כסף דאיכא עד אימא כספו וכתוב יקנו, ככסףשרות
 יקנו ככסף רכתיב השתגש אמרת כדקא וכשטר בכסףכת"כ
 דקא הוא סוכה ועיצה הוא כע%מא ראיה וספר דקני הואבכסף
 ן רבים ים'ס יעמדו ימען חרש ככדי וגתתם כרכתי להוססיכ

 ן וכחזקות וכשטר ככסף נקנין אחריות יהס שיש נכסיםותנן

 אכ5 השטר את כותכין IttSW כסקוס ח4%ש שנו %א רבאמר
 פריש ואי הששר את שיכתוב עד קניא לא שכותבי,במקום
 אי להו אמר ארעא ,rtar הוה כי אכין נר אידי דרכ הא כיפריש
 נעינ*ש א' ' קני א' כשטרא בעינא א' קנ' א' ככספאהעינא
 כעינכם וא' ' הדריתו לא %מנהדר כעיתו דא' איקנ'ככספא
 אמר ' בשטרא הדינא ימיהדר כשנא דא' איקנ'בשטרכם
 עד קטיפ 5א נמכר אכף מתנוה כשטר אף4ש שנז %אשמואל
 קבי נם' כשטרא הוא רעתה מפנ' שדהו מוכר ואי רמים השיתן
 כיצד טסטר הסנונא רב דמית'ב רט'ם 'היכ רפא נב ע%אף
 שדי פרוטה שאינושוה נב ע% אף חחדס עף או הנ"ר ע%כתב
 %ה סות'ב הוא ונתונה סכורה זו הרי %ך נתונה שד' %ךמכורה
 שדי כתכ'נן וכ' ' רעתה מפני שדהו נסוכר 5ח מפריקוהוא
 מזהת מאחוזתו,ושטרא ומכר דכתיב רמוכר 5ך%ישנאסכורה
 taa~pa ראיה אסרת הא בספר וכתוב משום אי יקנימנין
 אמר מנלן כחזקות י ספרהמקנח את מהכאואקח אלאהוא

 תפסתם כמה תפסתם אשר בעריכם ושכו קרא אמרחזקיכם
 ישטעאי רכי רבי , בישיבה'

 כח וישבתם אותדר וירשתם תנ.א
 פוף גדר נעף כרתנן חזקה רמי והיכי / נישיבה ירשתםכמה

 א4%ן לא בפניז שלא אין כפניו חזקנה וו הרי כפניו שהוא-כי
 צריך בפניו שיא  וקנוס חזק %ך ףיה יטימר צריך 5אבפניו
 בית המוכר ףוי  בן יהושע רני אמר ' וקנה חוק %ך ףיהלקיסר
 אי דמי היכי גה והוינן קנחו כפתח לו שטמר כיון%חמרו
 כחזקת %עולם כחזקה ציקני כחזקה אי בכספא ליקנובכספא
 צריך %א מפתח %ו שמסר וכיון וקנה חזק %ך 1% ףומרוצריך

 אכנם נמתגה קני כי נמי וחזקות י וקנה חזק %ך 4ה לחימר'
 אף קני %א %אחזוקי ררגי%ין ורוכתא , דמים שיתן עדגמל

 דמחזיק, עד שטרא וכהב כמפא דיהכ נגל

 טיבכם ייכי"דעתא ה'כ" אלי 'לימי ירירנרם
 בחרא ואחז'ק שטרא וכתב כסמאויהבי

 הרפש חרא אמרינן מי  יא אי אדעת*ל כו5הו קני מימיניהו
  ר'%ם4ש או  אחו'ק %א יהא %p'ln, בהא קיימא  נפשהבאנפי

 , דסי בכ%1ה1 דאחהק וכמן היא חד*ל יארעא?דנדני

 כיון מדינות כעשר שדות עשר 1% מכר ששוא% דאמר ,תש
 כח יפה דשמחשף כוותיה ותניא ' כולן קנה מהן כאחתשהחזיק
 מדינתן בעשר שדות עשר 15 סכר שאם שניהם טכחהזקה
 שנתן %~a'"l דברים כסה כולן באחתסהןקנה מהחזיקכיון
 כנגר אישי קנה יא כוין רמי 5ו נחן יא אני כוין דמי5ו

 ומשצרכיה צויך %חבריה ארעא רובין מאן נמי אי 'שעותיו
 רמיצה והיכא התורה' מן למצרים מיכן משרשיא רב אמרמכיב מאי י כמכפיהוג51 אשר עפרון שרה ויקם ככתיבמצראתא
 למכתב צריך ודרום צפון שמעון ומיצר ומערכ מזרחאאוכן
 , רוחין תרתין שמעון ומצר רעז'ן תרתין ראובן מצר%יה

 שני וער ראשון תצר 1% טצר*סר צפרירנרם

 קביי*ש גחאטי האי כי מצריבתו * וכממצר ש*שה.ןומצר
 הובש איצטרוגי נשא והאי גיסא האי ייה  ימצר ניוןריימא אב שייריוץ שיורי רביעי טצר מצרייוץ מדרגש אמרינןמי
 ט"ף מה יהיריה ייורי יומר תימצא ואם ייה איצטרינאיקא

 קטש הייכתא רבא דאמר ן תש איושיגנופהרארעא
 ניצר האי מובקע רן8 הוא  מיקי 1צי רביעי ממצר חוץהנ%
 אכף קנין תשעת הה  4%1ש רריקיי רוכבכם ע4ה ר4כאהוא נמי מוציי ובי קני אביסוגיע גשא ובהכי גיסא כהאירביעי
 ש קני %א קבין תששן t~ntaata ררותיי רלב*ש עייהאיכא
 רביע* טצר הכיואפייו קנת הייכתא רבא אמר  ראמריאדכא
 מובייל 5א אב% כיסא והחי גיסא דהאי כסיצרבי דמזנ5עוהוא
 דריק45ש ריכבא ליה דאוכא הוא נמי מונמך 5א וכי קני%א

 נב ע5 אף דמובלע דווכ*ש מכ%% קבי( תשעת דשואאינסי
 ן קם קכק תשעת ריח איגמי 1ריק4%ש ריככא עליהראיכ*ש

 דכי סיגרה ושמעת כיום 51א שייר 5א רבשדה מינאוטמעת
 קמ קטן תשעת הוי ויא דדיקיא ריככא ע4ה וליכאתובלע
 דריקל*ש ריככא ע4ה ואיכא מובלע ודאי ן נמי רגיעימצר
 ריככתם עליה וליכא מונ5ע 5א קינטי קבין תשעת הויאינמי
 ז  רריינישודא הכי ואיתמר הכי ואיתני הואי% קכין תשעת הוי זלאדדיקלא

  אםפרשת
 שאילתאקיי
 5ינוק*ש  מלו אי  מקרישיו או נררין ינוקתא או ינוקא ואיונל,
 5ח סי1 אי חנזקת*ש סרי כתלי חד יוטא ואתחיל שני סריתרי
 ידעין אי %הו ברקינן י מתריסר חד יוםא ואתחיל שני סויחדי
 רתען הקדש והקדישז ניררא נרריהון אקדישו ופסן נדרולמן
 שתי כ% ובודקין נכדקין נדריה אחד ויום שנה עשרה אחתבת

 ובודקים נכדוו'ן נרר'1 אחד יום שנה עשרה שתים בןעשרה'
 יורעיח שאמרו פי ע% אף ' הזח הזמן קורם , עשרה שלשגל
 ואין נדרים נדריהם אין הקרשנו מי 51שם נדונו מי לשםאס

 אנו אין. שאסרו פי ע% אף הוה הזמן אחר הקרשהקדישן
 ותינוק שנח עשרות o'nw שנת כ% דתינוקת %ז ומנאהקדש, והקדשן נדרו נדריהן הקרשנו סי 51שם נדרנו מי %שםירעין
 לרבות אוש איש רתטא נכדקין נרריחן עשרה שלש שנתנ%

 שאמרו פי עי אף הזה הזמן האחר 5ן יאיש,וםנא סטךםופףש
  נדרו נדריהם הקדשנו סי נדרנוו5שם מי לשם יודעין אנואין

 איש איש ף8טר תימהר טה שחיא כי יתנורבנן הקרשוהקרסן
 יורעין שאין פי עף שאף אחר ועם שבה עשרה ש5ש בןלהביא

 איש מקרי יא עונשין %קניין וכן ' נרדים נרריהןבהפלאה
 וחני.מייי לעת מעת אחר שנתויום עמדה rW בן תשוקאלא
 בן אפילו שעדנת שתי איחוי אבריא שערות סידי ראייתיהוא

 חום שנום pmni בן אחד פתנן %א בעלמכם קטן שנהקשרים
 והיגרש ן שערות הכיאשתי שיא שנה בןעשרים ואההאחר

 בקלמא שומא זימניהון מיקמי שערות שתיראקהמוואייתיאו
 חלוש שמנשד קמי סיבשא %1א הוא בעישוש קשן ן ועריהא
 bdn רגא ראפר היא בעימ*ש NQIV זימניהון בנואפיה
 בעיקרן דאיכא אמרינ( רקא שערות זמ(יושתי כלפני זמןהוך
 שאטרוצרקך שערות ,rtng חולואסררבויח ראמררביביסום

בה19י
 טדוא דנרר מןראית
 דנתו לשקומימיחייב
 נרר יפקשש כיאיש
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מהקעתבמוברקעו
 אהבה נר אדא רב אמר מלכיו רב אמל ן גומות בשקרןשלהא
 קשי זוטרא מר אמו  אשי רב אם שערות שעין פי ע% אףנומתן
 נוסות לן הייתני תנתן 5ישתמיט %א טסוו~י "IbU'J רבגה

 כאמא שערות שתי דאבי נערכה יא 4ה אמינא דוכתאבחרא
 שערתן גיא 4נומ1ת איפשר או גומות דאיכא היכא אביאחת

 ז דנתרן הואומינתר

 841 5פייק'"י ימטי יקטנ" קק15ש צהךברם
 שערות דנתרן הוא ה111ם'נתר מתזה ה4מא חישינן מיהומות ולחי שערות שתי %א l'aaeאייתואו

 קדיש דאו אקשן מינה נפקא %מאי %א נמופשטואיוגומות
 נשרו שמכש והישינן אמרת ואי מיניות בטא צריכה לאאשה
 בעלם קטן נשרו שמא ח"שינן 5א אמרת ואי נט ממנוצחכם
 או דאיקדשרע קטטז נמי 8י ז מנהו כלום קט( וקידושיה"ה

 n'ollp ואין ה'4ש קטנה נשרו שם4ל הדשינן %אאסרת ואי במיאון משבריא ו5א כפיקא הוי נסוו שמא הישינןאמות
 כהנא רב דאיתמר פפי ורב כהנא רב כה פלינו מיפלגקידושיי

 נשרו כסא חוששין אק צמר פפי נשרוורכ NQW חוששיןאמר
 בוימניהו דווכוה דחיישכיון ומאן ליכא רהא והיש רפאסאן
 כתיין דלא מעוטא סהאיך למיסר איכא אייתי %א והאמחיין

 כפיקא ליה והוה דנתרן מיעוטא %מים'מהאיך ואיכאיז'מניהו
 מנהרדעא דימי רב דאסר ז גש , סאי הי%כתאוחיישיק
 סעיקר~ש איקדשא נמי אי זמן לאתר דאיקדשא ויכאחיישינן כי מיאון לעניין קטנה ונכי ' נשרו שם4פ חוששיןהי5כת~ש
 אכ4 דאורייתא יקדחטי חששא ףיה דהוה זמן לאחרואיכעו%א
 דחשש~ש כיון זמן לאחר איבעייה 51א מעיקרכםאיקדש~ו

 חוישינן, לא הוא דרבנןלקידושי

 לנא רסייען רחמנא כריך ויקרא ספרסליק

 נינן::כ שייתאקיז
 מיכתב בונו~פבוא

 אדם בכור וכף רכתיב לכהן טילן חמש פורקניהימיתן
 חיתין גר חף מכי 5פיפרקיה ומאימתמיה"ב ןגכמךתפדה

 לכחן 4יה ויהב ווזיבא ן תפדה חדש סנן ופרויו וכתשיומין
wanבתוך איסתדי otv~w יום שלשים בתוך ומתהגן יום 
 ע5 אף יום ש5שיס כתוך הנן מת דתך ליה דמהדר הואדינא
 למיפרק הוא מיח"ב אכוה פרקיה ר5א והדכא ן יחזיר שנתןפי

 מילי והני תפדה כירד וקרי תפדה ביה קרי טעמכם מאינפישיח
 טעסא סאי לא דאימא ולאו דאכא שכרעש אכ4 ראיסאכוכרא
 שר( פשוו חם ומה וחומר SPDi פטרין חקים כהנים רתגן4א 151יי דכהגי אב5 וישראל כוברא מיקי והני כתיב רחםפטר

 'I~Yp שIwaw 5 חמי ויןי*ר*יג*רור

- 

 לא ורישרא%

 לא ולויה מכהנת אכל ישואל מגת ליה רהטה אלאאמונא
 סלעים מחמש פטור בנה שילדה ףחה הבה א בר אדא רבראמר

 , סישרא5 ראיענרא דאמר רביוסף ברטדאמר

 נרוטש או חנא נלא 8'תתא איייימר קוריך28רב(
 חלל מינה 5יה דהוי ברא דההוא זונה או1

 85 אי ח% ההוא נפשיה למיפרק מקץייב מי רבהונה מןופסי
 דאיתחיי כתן אמרינןסי

 זבעו הוגש בישראל מכהונתה יקה
 4א אבודה מה אתי קא אכוח דמכח כיון ד5מ~ש אולמיפרק
 את4 נפשיה למיפרק מ'ח"ב 5א נמי איהו למיפרקיהסיחייכ

 יאחר אבזה דמית היכא נפשית הנשפרק ומיחייב דמיכישר"
 זכת יסיפרקירץ דאיתחזי דכיון י תיבעי 5א יוםשיעהם
 אבוה דמית 4ך תיבעי כי נפשיה ימיפרק מיחייכ ו5אבפורקני
 דב* ראמר ן תש 5א, אי סיחייב מי יוס ש5שיסבתוך
 ליח והוה ניושה שנשא נהן ש %קי ריש אמר 'סינא כןשמעון
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