
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

נחי
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 פקנשא ט עק
 בפדיונו אני) וכה שנכי פטור יוס שקשים ףאחר אכת כתעצמו יפרי ו"'ב הבן לנש'נר4 יגס שלשי נתוץ אטו חי4'מתבכור

 ן הי4כתאוכן

וידבר
י11  1 2 ושאילתאקיח

1
 ת א "'שמ'אדכי

 הבת עשירית מכה מצריים עי  מכות עשר הזא כויךקודשא
 %ישרא הוא בריך קורסא )אמו ' בהמה עד מארםככוויהם
 בד'יכון דקטלית כוברי הנך חלופי דהתיכ) בכרי %יקרשו

  בכורארם '  ישראיוגו כיבכורבבני  יי כי יכתיב1(רקתיבבו
 הארס ככור את תפדה פדה אך רכתיב נפדין טמאהובהמה
 לו אין טהורה כהמה בכור , תפדה הטמאה הכהמה בכור1;ות
 תפדה 4א עז ככור או כשט אובכור שור  כנור אך דכה,פדיו,
 לכהנים נחכך מוס בע4 מזבח לגבי קרב הוא תם כי , הסקדש
 לוים )שף כהניס ס5 ' חכם שהתירו והואבמומו

 ישראי של פטרו אסוהימר מי פטוריי
 תחת הלויס את קח שנאם ככרכר

 בן שנא 5א עעמן שף שיפטרו הוא דין ישראל בכני ככורגל
 הוה ר4א גב ע% אף נמי ואהרן הדש, מבן פחות שנא ולאחדש

 לדורות )איתקוש הלויס כרגימ כני) איקרו הא מ'ניינאבהה;א
 )כי הלוים 5י 11;'1רכוויב

 מילי והני ' ףרורות %י שנאמר מקום
 לבכור דאיתקש חמור ובכור ארם ככור מ4מיפוק פטוריןכי

 , הוא קרוש אלא %א טהורה בהמה שנכור אכף ,אדם

 צ:ך~יג"גן'"י%ברמזרן
 מישראלה הנת דכ דכרד" כיון יהוקשו נב ער( אף אמויקם
 לכות ~ramnawn דווא לו' הג' לא מישראל ודלויה כהן הו'4א

 דמסיקא כסה אתרא רידה זרעא אזיף ויא רחמנא א5אבותם
 ולוית כהונה ליה מהניא קא ולא הוא הישראל )בריה רמיכהניה

 רחם בפטר ככורה לשנאן דהכי גכ ע4 אף  דיימא אוזלאכיום
 וכהנת רחם פטר והאי כתיב כישרך רחם ופטר רחמנאת5א
 הכי אי רחמנא ת5א רחם בפטר אי מר ~מא וכי הוא רועיהאו
 וקח ראיתיייר כיון ברההתס היחייב ייוי ישראישנישאתבת
 ת4א רחם בפטר הכא אכ5 והקישא וחום מקל ייה איעטרףיוי

 שיידה לויה אהבה כר אדא רב דאל , תש , מאירחטכא
 רב אמר , דמי היכי בה )הוינן , סיעים מחמש פטור בנהבכור
 אנ4 מגוי ראיעכראפפא

 מישראי
 ימשפחותט טעפא מאי 4א

 בת רהא דזזק~פ 4או בישראל רחם ופטר כתיב אכותםלבית
 דרב בריה מר , רחם פטר בתר אומנן %א  י4וי שמשאתישראל
 פטר סישרא4 ראיעכרה תימא אפיץ) אמר דרנה משמיהיוסף
 מהניפש הכא מהניא 4א רהתם גכ ע4 ואף כתי כישראףרחס

 בר אדא כרב הילכתא מרימר לו אמר רבינא אמר ,כדאמרינן
 / יוסף דרב בר'ה דהר )אריכאאהכא

 י"?**ש י ףשש*א?*א*מף8

e~pש-%יגייר" שאילתא
 )היטש , חגריהמן

 מיהייב4שהמ* גז5תיך בהדיא ואישתכעדנעהה5תנויה
 כו נפש דכתינ ייו" )שנפר אשם r11P .,נזיתי וחומשקר!

 יחטא כי ונוגהיה אכרח מצא או ' וגום ביי מעי ומעיהתחטא
 וגמאת אותו ושים לשקר ע4י) ישבע אשר מגל או )נוואשם
 וחומש קרן מנזלמ'שלם דמית וויכחה ' וגום י"ל יביאאשמו

 טשים י7רשיס ליה ולית הגר ום'ת לנר רגזיוה14רשי)והיכא
 נואף יאיש אין ואס שנאמר למוכח ואשם 4כהטם )הנמשקרן

 קרו סש4מק 'ורשין ימיה נגן דאזדי והיכח ' זנותלהשיג
 להפרח אשם טעמא מאי האשם מן ופטורין י לכהניסוחוטש
 ראודי וכיון הוגש ממשא וחומש קרן a'nDSi כפרה ואיןאתי

  והיכפש ן נכסים אחריות דשכק והגא לשל)מ' tatt~taאטהון
 והדר %יה ואישתנע וכפריה לבריה ותבעוה ומית אב)הוןדגיך
 והניח כדין אכוהון דעסד גכ ע4 אר קיימת גזילה אי %'האודי

 4פ? טעכ*ו מאי משלם 4א חומש משלם, קר, נכשםאחויות
 ן קרקעות כפירת שכזעת ע4 חומש משלמי;שאין

 ן מלניו '~INWQ אי מלבי חימשאליטי עריךערס

 יאקים" דגי כה פלינוטופלג
 נתן ורבו

 אסר נת! ורב' עייו' רכת'ב מלנר ושמשא אמרירב"אשיה
 ן מאי הייכתא דקרן העמשא חמישיתו רכתיב ברגיוחומשא

 שמשח גהוס דוכי אנוחפ'ה רכנדג ואזיף דמסתמיד ןהש
 אכר מאי כחס כד )אחר מחלוקת מיטה הי%כתא ואוילמנביט
 4'ףש אמר , מאי מחקקת כד ואחו' סתם כסתם, הי4כתא4יה
 ן מאי ככריה*ו 7מה4וקת דמתניתק סתמא , כסתם הלכהאק

 ' מאי גבריתא בםתניתיוסתמא םשנה'מחלוקת כסתםהלכת
 סתם הכא ' 5יה מנקל הקא ורבי שנאה 4א רב' ברבי ףיהאמר
 א)מרינ( ארם וכל ושרים אומר ן הבעיים יאשיה כרבי תנאה

 הרי אחד אמר , חומש שמוסיפין מפני קורסק הכעליםכעשרי
 בעשרים ושש עשרים נותנין הכעקם בעשריסו'חחר שייהיא

  הכעלים ושלש כעשרים )שכע עשרים הכעלים'נ"זטן)שתים
 עשרים  נותבן הבעיים וארבע בעשרים ושסנה עשריםבותנין

 מוסיפין שאין יפי שישו נותנין וחםשתבעווםותשע'יעשרים
 נמלתן p~w מלנד רצסשא מינה שמע שיתז עוליו עיוצמש

 זהי4כתא

נשא

טענך שאולך3אקכ
 אוש עם ברבריא4

 אסירתה פיוני דההו*ש בהייה דאשתתרה מהרי ונפקופלגי
 5ה קני ד  4הה)א אסירא הכ' 4גכרא דאסירא היכי ובי /לגבריה
 אמר , Spla~I' אמורח כך 5בע4 אסורה שהיא כשם רתנןמיניה
  דילס*ש האירבא  לאיתתיה איביש ףיקביה %א טטורא  חבביארכ

 וקיש ואישתבח יםיברקה  גומה מי  ודיכא ונסתתרהסיקריא
 רבעים, אשורא עףיה ףהאסר

 בעל(יומי צריךנתיבן

~naw 
 קינתו שנתו ער(

 קפ)רא אמרינן מי מתיל אינו א)מח%
 שחיה 4ה דקני ניון רי5מא או מחוי האחלה והיכא הזידגע4

 דאמררבי יש, מחיי4ח' ו4אסציעיי)יהאיסורא
 ע5 ירוש%( אנשי ששוס  ועירא רכי 5י מת רכריס שלשהיאשיה

 Sp~nDwבעי
  קינויושסחוי

 ושצ שאם וסויה  סורר בן וע4
 חבוש רצו  שאם ססר*ש  וקן ריף אותואייואסויןהקייסין

לתייגי
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 דס בפנשא אפ
 כישי, מחלוקות ירבו שמא %' הודו %א ממרא "rP~ ועי 4הודו שני ע5 שכדרום חכויי אצ4 יכשכאתי אותו שמקיימיןיקיימו
 קורס מי4 הם שמחור! וענויו על שמהכן כעל מימהשמע

 אוקורם חד ודכינא אחא רב גה פסיגו מאי נסתרהשנסתרה,
 אינו סתירה יאחר מחוףמתירא

 מחוי
 את האיש והביא דתניא

 אב% הכהן אף אשתו את מביא ארם התורה מן הכהן אףאשתו
 עקידה יבא שמא חכמים תימירי שכ' %ו מנסיים חכמיםאמרו
 נירה ומה ' וחומר סקי ע5'ח נאמן בעיה אומר יוס' רכיבררך
 שכן' כל %א בלאו שהיא סהצה עייה' כאמן בעיה ככרת'וההיא
 כסוטרה תאמר התר 5ה 'ש שכן כנידה אמרת אס לא 1%אמרו
 %אחר קינונו על שמחל pa~, דעתא שיקא וא' ' התר 5חשאין
 כ'1, התר %ה אין אמא' מחיףסתירה

 שמחי
 אף4ן תשתרי לה

 קינות אין סתירה %אחר קימיו ע% סמחף כע5 מינה שסעלאו

 ' ה'יכתא וכן מינה שמעמהוי

 תשטח בי אישאיש

נשא
* הימיין" שלתאקנא

 עכדית נגברהשסר
 דשויאת טעמא מאי ' כתופח גיא ונפקא 5יה, אתיראאיוורא,
 %איתתא דאלףה ונכרא רגכרה' עניה דאיסורא חתיכהנפשה
 שיש רתנן '  כתובה %ה ומגנו %ה מפקי אמורא דעכיתחזיתיך
  שמיס רך  אני טם'אה האומרת ' כתובח וגוטרוח יוצאותנשים
 חה~ל שןא  %ומר חזרו , היהוריס מן אני יביניךונטוואביני
 טמיאח עיבעיה,האתמרת וסקיקית כאחר עיניה נותנתאשה
 יעשוירךבקשה מבינך ביני שמי ירבריה' ראיה תביא ולאני

 han1 ן משמשתו ותהא ן חיקו יפר חיהורים מן אניבטויה
 שהודים, מןנטולה

 וקריב %כייתיה יע5 נכי" אלי*מי צריךברם
 דאית מידי כל או תחליש או חרכאריח

 תיבה( יא ליה  ואמר  קיא גכרא 4ה ורמא ימיכו ני%ויא5ה1
 אתתא איל בייתא בההוא אינינו הוה  ויא חיויא סיניהיטעים
 אמרינן מי , %א אי אתתא ההיא אסירא מי  ביחור גברארההוא
 רבתים רעיה רחימא %ה ניחא איסורא רעברא עירנאשההיא
 איסורא רעבי *  אימא יעוול ריימא או ביריון, באפוורםכי

  גנובים במים עייה ריתוי %הה  רקאמר טעס*י  והיינוסיני-ז
 ז הוא בריך דקודשא שמיות בריך , ינעם סתרים ויחםימתקו

 הרגן תנןהנוררמן ,  ריינא בסתניתא חכימייא תנו כךאיסור
 אינו  אומרו וחכמים מאיר רבו יבאי יבש המצרי בפוק אףאסור
 מותיג ' טשמע כירמיגן רגן ושימיא המינין בה איאאסור
 דגן מעשר %הכדוש ישרא% כגי הרבו הדגר זכפרוז 'וסףרב

 דגן אמרת וא' ' הביאו ירש הכ% שרה תכואת וכף ו'עהרתירוש
  יאישזוי1 אכני אמר ' שדה תכואת וכף מאי ' משמע IS1'al'נ4

 בנוררמן הכיסורים  יוחבן רבי אמר , המינין  גחמיתאיא אסור אינו התבואה מן  הנורר אגש מאיר רכי וירק  הא,.ןפירות
 נמי  תניא ן הסיניןביבר בחמשה איא חשור יאינוהדכואה
 ן  המינין "חמשת אלא שאינואסור התיואה מן בבוריהכיושויו

 ד5אן משמעל משסעק"  כימיני הבואה רחימא מהופשיטי
 תכואח רבא אסר ישו"' בגי הרבו הדבר וכפה'? יוסף רבתתיג

 דייתינון פקיר שמואץ בר מר י יחור שדה ותכשרוותר
 יקמיח רבא שיח דהרפניא עף%תא מן ירכא זוזי יפיתריסרי
 חנינא יוסף רב 4ה אס סיקויא הכי 4האףיתא אמר יוסףדרכ
 אמר המינין, בחמשת אקא אסור אינו התבואה מן בגוררושוין
 הדא יהון אסי דרבא טקסיה אהדריה משמע מיון כ%אייתא המינין מחמשת איא טשסע %א תבואר? ימי מי אביי%'ה
 הודש הדא מיהו משמע מייי כף ראללת*ש %י מ'בעי*שלא

דאיבעי*י
 רמיין אייתכם כי מאי ינות  ספ ושכר בת'ס שכר %ו

 דיימלר או דמיין א%%ת*ש כי דפחית, כיק אמרינן מי ףאואי
 וכי יוסף רב איקפד י דמיין אילתא כ' ידע'פחתייהו ד5אכיון
 אז% קא סוף ' שיחלי קא טעמנה מאי %י צריכתו דיאמאחר
 %יח דכיפורי'אמר ישא כמעיי יוסף דרב מדעתיה לסיפקרבא
 אגף ליה, מזג , אנא ליה אמזוג 5י הכ יוסף דרכ ישמעיהרבא

 %יח אמר ' חמא כר יוסף דרב דבריה %מגא דמי מזגא האירמי
 טעמכם לי דמפרשת ער אכרעיך תתיכ לא 4ה אסר הו*אנא
  עצמו אדם משים אס מתנה וסמדכר דכתיכ מאי מילתאדה"י

 וכיש , וסמרברסתנהנמרברתורהגיתנתיובםתנחשנאמר
 ן במות  ומנחייאי שנאסר ן 5גדו5ה עיירה א% שנחיוזכיון נחיי"  ומאתנח שנאסר אין נחיו  במתנזק תורה יושנתנה

 הגיא שנאלומבמות משפיעו הוא  הקרושברוך רעתו מגיסאם
 פני עי ונשקף סנאמר  בקרקע אותו ששוקפין אינש עודוקא

 , ינשנש גיא בי שנאמר  הקכהמגביהו הוא חתר ואס 'הישימון
 ומותר יבש המצרי  יפוי אסור התבואות מן  הנורר רבבןתנו
 פירות מן הנורר ' ובטיסני בטירגוס בחייקא באורו ואסורב"ח
 אמר ואס ובגוויות בביציםבחוץ ובשיאי בעניוובגריים  ושותר ' השנה כבתפירות  אסורהשנה

 ומותר הארן פירות בכן אסור הארן' פירות מן הנורר  'גאיו  אף אסור עיי שנה גירוי
 י בכוין אסור עיי קרקע גירודן אטר ואם ' ופטריותגכמיחין
  ותמא ו שהכ% אומר הארז מן נירוליו מאין דבר ע%ורמינהי
 אומר ע%כמיהיןופטריות היומית וע% הם%חע%

 שהכי
 נהיר?

 מאויראן "א ינקי לא מינק מארעא  רבו םירבא אביי א"ברברו'
 ועיבר  אימא אלא , חאר( טן גיר%1יו שאין דבר על קתניוהא
 אין נירוהוגפניו רב אמר אלעאי רבי  אם ' הארץ יונקמןשאיו
 שלא בין בפניו נין %ו  בפניוטתיוין שיא  בסביו איא 4שמתירין
 לכטלר? השם הזכרת השומע רכ אמו חטין רכי אמר 'גפניו
 מקום  כנידוי' יהא כעצמו הוא נירהו 4א לנרוווו צריך חכרוספ'

 שמעון  רבן כרתניא י מצויה עניות שם סצהיה השםשהוברת
 או טיחה או  שניהם  חכמיס שגתנו כימקוס אוסר  גמייאיבן

 לההיא שמעה הונא דרכ קמיה קאימנא הוה אבא רביעוג"אמר
 ן לאיתר יה ושרא שמתה לבטיה שמים שס דאפיקתאיתתא

 ן %גרותו חייג תבירו מפי  הוברה השומע מינח .Iv~v תיקוים

 שיפש ביו בפכיו בין יו מתירין בפסיו שיא נירוהו מינוסוסםע
 רג אבר ' ביום  ויא להפרה נרוי בין אין סינפובפניוושמע

 הא כי , לעצמו יעצמוומיפר מנרה חכם תימיר רג אמרגירי
 שמתא ומיומיכ לדינא ,מ'ח רכ בי כר אתי חוח כי זעיראדמר

 אויייבייתית  וכי ידיליה משמית והדר ברישא נפשיהמשמית
 רבמניין  גיריאמר אטררב ' והררשריייר? 4פפשיומשרי

 ישמור ואקיימה בשועתי  שנאסר המצוה את ףקייםשנשבעין
 , צרקךששפטי

 יעשש בב נאמרין  8*רו?יוז
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



קפדבקתתתךקפג
 נח ן ק שקם'1ע ימת יש"'מז "זאי4ר?אחככ גש * י pr~ ט נ ש1פע ..**4*..4*4**.

 ליקרתהשרגה* (אפויקיאי
 דיימא פט היוצא כרוב יאד4וקי צריך 5ה מדליק וכיבשכתא

 רעכיד טן נמי )כן , 5יה מתאכיל ולא זככיא נורעל כדרשולא
 נזרכם דכררא כיוץכי כוום שהות איבא אי שימשי בימדורא
 ברוכן האור שיצית כדי  וכגבויי רתק אסיר יא ואי שר'כרוכא

 כלשאיו ושמואיאמר ן אחדואחרמאירובןרבאמררוככ5
 דשתו" נות'ה ח"א ד תני תחתיהן ונניח עצים הסאואומרים

, 

 דבר ידי ע4 דויקת תהא ולא מאליה עויה שלהבת שתהאכדי
 'ומ.* למקדש סמוך בייתידץ ננו לטימר איניש וצריך יאחר

 ביתו בתוך לומר ארס צרוך דבדיפ שלשה דתנן שרנאאר4יקו
 הנר,מנהני את הרייקו ערכתם ויישרתם חשיכה עם שבתערב
 אהלך שיום כי קרא)קרעת דאכר 4ח כן 'רושע רכו ראמרמ'ף'
 יטיטויי שרי דףא ניון מערגי ףא ואי י תחטא  וצא נוךופקדת
 דאמור נב עי אף הבשונא בר רבה אסר ' בכיתיה שגימאעינא מעשרי ויא שרנא מריקי 11 ואי י  בכיתיה שעמא ייכאמאניה
 ייטרינהו ביתו  בתוך ויסד אדם צריך רברים  שישוהרגנן

 אף רבנן ראמור משוםבניחותא
 בתוך ית'ררץ "טה אדם יגעי

 ז מסנופן  ייוקיימתיון סמיע*י לא אגא אשי רב  אמר יביתו

 רב אמר ן הנר הדיקת זו ירמיה רני אמר נפ"" משיוםותזנח
ra"נר הדלקת רב אמר ויברק כר רבחנן אטר חסדנה רב כר 

 אף אוטר ואני רשות בחמין ורגלם ידים רחיצת חובהבשנת
 כך רב אמר יהורה רכ דאמר חוכה בחמין ורנליפ ידיםרחיצת
 י1 מביאים ערבשבת ברביאלעאי רנייהורוה של מנהגוחיה

 ומתעטף ורגליו ידיו פשו כה ורוחץ חמין ס4אוהקריבות
 ,  צבאות יי למלמד ודומה כצ'צית המצ;"עי!בכדינין

 שרגוש למיזבן רבעי סאןלמימראיו צרוקווין(
 תיובא ולה רהחז עריף קידוש עדיפא מיניהן הירא נאניהויחד אלחש בשגת*שוליכאכודיהוקידושא

 זוכריהו סר ואמר  הקרשו השבת יום את וכור רכתיגראוריתא
 עריף נר ריימא או הוא בעימא בבור אבינר  בכניסתו הגןער
 נר 4ע פשיטא רפא ראפר * ס ת ' בבייתיה  שין1.יכא שבהא Nup'ai היה משתתי %1א  סתאכיי4יה %א גר ייכאראי

 ביתו נר ,  ביתו שיום טשום עדיף ביתו נר כיתו וברחבוטות
 נר רב*ל בעי , ביתו שיום משום עריף ביתו נר היוםוקירוש
 דתדיר עדיף היום קידוש עדיף מינייהו הי היום וקירושחנוכה
 בתררבעי** פרסומיניסא עריףסשום  גרחנוכה דיים4*או

 1 הייכתא וכן גישה  פרסומי סשום ערץ( נרחננההררפשטה

בהעליפך
,שראיבקהלאדכת5 נ4פ * 7 ש4פ גש( 4בייכ' דמ'ח"יכהנ' 2* ?"?2*י4וק ג כק

 בני את תכרנוכה
 וגיישראי

 רבו ראמר כפיו את ישא 5א מומין גידיו שיש וכהן ,

 למוץ קפרא בר תשום %ף בן Ipw~nt רבי אטר פזי כןזשטעוז
 כזין אסור נייר מה לך לוסר לפהסתנזיר פרקתנהניסנסמכה
 דרגי בריה אהכרץ רבי לה מתקיף , ביין אסור ריטכרך כהןאף

 בחרצן מותר משרת מה כשמו ולברך לשרתו קרא אמריצחק רבי אמר כחרצן אסור המברך כהן אף בחרצן אסור נזיר מהאי. גידר** נר החטא 4ה ואמרי דרי בר רישש" 4ה ואמריזירא
 חף לא מוס בעל משרת מה או ' בארען מותר הסכרך כהןאף
 דאתקש חזית ומאי לנדר איתקש לא'הא מוס נעל המכרךכהן

 דרבנן ואסמכתא היא דרבנן אסמכתא יתומרא אקישלקולא
 בכת ח' רביעית שת' כ' שיכור הו' כסה שיעור שתי וכרלקולא
 שכזר הוי לא שהוא כף מים יתוכו נתן או כן חפס'ק אכףאחת
 או בו הפסיק אם  אומר איעזר רבי המקדש בית לעננןרתנן
 אהיתאו כר שמואל רבי ואסר , פטור שהוא כף מים לתוכובתן
 הונח רב אמר בראשיתן ינהק רבי אטר סבא הםנונא רכאכר
 אסור סים יתוכו גבינתן ע% ואף ראפסיק נב עישפיאף  אביחישתי  והניסי4רביעית ' כרביאיעור הלבתא רבאסר
 אחאסררב

 יטיחשרייכא שחרית כפים  נשיאות רבנן חקינו  ריכך טהורי
  חייטען לא נמי מוסף יריהון כהני פרסי( לשכרי

 לא לשכרות לט,חש ראיכא טנחה שניחא דא ראנתייכרות
 ' יויהון כהניפרשי

 לשאת מהו ותענית הכפורו יום5ם'סר צריךברם
11 1 

 אטנ גזרינ! מי ובנעילתה במנחה ~פ'ם
 כפים נשיאות בהז יש העילה ומנחרץ ומוסף שחריתדתניא יוסי ורבי יהודה ורני מאיר רבי בה פ4יגו מיפלג לא אי יומיכל
 נישאות כהן יש וטוסף שהרית אומר יהודה רכי טאיר רכירברי
 או%מנהח יוסי רני כפיס נשיאות בהם אין ונעולה מנחהכפים
 יינפש הא הכא שכרות משוס מאי טעם4ש מאיר ררביטעמיה  טאי כפים,ואמרינן נשיאות כה יש נעילה כפיס נשיאות כהאי!

  דאיתם מנחה יוסי ורבי יומי שאר משוס גור יהורה ורבישנרות

 ן מאי הילכתא גזר %א יומא ככ4 דייתא בקייה  נורי יובאבני

 , מאיר כרבי ה% רב אטר יהודה רכ אמו ראיתמר ,תש
 כמגחת סיקין כנעילה יוסי כרבי הלכה אטר נהמן ורב 'מאיר כרכי העם נהגו אמר יוחנן ורבי מאיר כרכי מנהג אמרורבא
 ,נ"חיפא וף4* בעילה כתפית %ה הויא רכפורי דיומא נשלי-ץ זטןעד ברחמי דמשכין כיון במנחרה סיקין רקא והאירנן סיק'ןלא

בהעתקך
 וש מ("* שאילולאקבו

 דחיתזן אוזוילול
 למר תיטור מה הקפר איעזר גב' דתנ'4ש מנן וחיות 'יחם ישחט וכקר הצאן דכתיב כשחישה אלא מישתרי לא דעופאאו
 S,DD* מה 5ך ףומר האיר( ואת הצבי את יאכר( כאשראך

  יחמא מנין ועוף ' בשחיטה ואל צבי אף כשחיטההמוקרשין
 יעוף בהסרת שוותה תורה " באי וכי והעוף  הבהטה תורתואת
 בשחיטת עוף אף בשחיטה  בהטה מה  יקי יא א  יבהטהועוף
 עומר תלמוד סימנין כסני עוף אף סיטנין בשני בהמה מהאו
 החירש  שינפש והעוף הבהמה תירת  ואת קפרא בר תני ,זאת

 לפטרנ לדנים נהמה כי( לעוף הטירוהכתוב י בסיסהווטשת
 סימנין ב% לחייבו ' לבהמה הוקש שכבר איפשר אי עיקרכ4
 אחד גסימן הכשירו כיצד הא , לדנים הוקש שכבר איפשראי

 והגלף לבימה 5יקשינהו אימא מנין שח'טה צריכי ד%אורבים

 ן השגיס איו  עיהארץ השורצת מש ו5כ4 ואימא  לקושנסי
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סוקפבצהע*חךקפא
 את אם יהם eay~1 יחם ישחט ובקו .Imm מדכחוב יאאמה
 דנים לאסיפת רחמנא כתבה להם ומצא יהם יאסף הים דגינ4
 וחגכים שהיטה בעו 5א דרגים למימרא כהמח שחיטתנהרי
 אזרחות כי רשחטה אשנ "י דשחטוה והיכא ן כתיבי דגיםכתר

 ואכלת תנחת רכתי פסיה כדרכה ושחטה מנין נפלה נשאי
 אןשמוא יהודה רב יאמר שפיר אישתחיט 5א דוגמאבסימנו %שיני 5יה מיבעי דשחט וכתר אוגל אתוץ זובח שאתרהמח
 ברק ד5א והיכפש לרהיטה לאחר בסיסיי שיבדוק צריךשכח

 כן שעזר %ר מאי כדק %א דאיתם ' 5מ'כ4,מימה אסירואנטרה
 ' כאמלח ואסורה טריפת יוראי ברבי "עזר רנו משוסאנטיגנס

 כ4 אנושמוו יהוד אירג כמשא, ומטמא נכילהבםתניולתנא
 ואיו משחשתו %אכוף אסור שחיטה היכות יורע שאינוטבח
 ושקור'פשיט~ש הגלמה חידה דיסה שהויה שחיטה היכותהן
 אסור שחיטה הלכות גמר דלא rrle הוי שריפה ודרס שההדכי

 שפיר דשחיט ין דמוחזק וא;ג צריכה %א וררם שההדי5מא
 דיגש והיכא וררס שהה די4ם4ש שחיטה ה5כ11ז נמר דלאכיון

 %אכוף סותר :NQ~VS ואזף ושחט נמר 5א אי נמר איידעינן
 והיך 4 ושחוט צא לשלוחו האומר נחמן מרב יוסף כר ד'מירב מיני" דבעא ' מומתן שחיטה אצף מצויין רוב טעמ' מאיממנה
 והיך 4י ותרום צא ן שחזט חזקתו 4ת אמר מהו שחוטימצאו
 שנא ומאי ליה תרוס,אם חוקתו אין 4ה אטר מהו תרוםומעאו
 שליח חזקת "rrt ואי והנא הנא עושהש4יחזתו שייח חזקתאי

nw~pתוכני לני אל , והכא הכא ש%'חותז 
 דנולחא מרא לה

 ן שליחותו עושה שייח חזקת איז 4עוימ ' טעמכם %ךאמינא

 שחיסדה אצל טצויין רוב אפר ' שחטת אחר אינמיושהיטה
 k4SWI תורמ 5יה והוה תרמה אחר אינמי תרומרץ , הןמומחין
 ~nelw חרש , תדומדם תרומתו אין מדעת שיא והתורסמדעת
 לא שפיר דשחטק ומוחזקיז שחיטה הלכות דנסרין אענוקטן
 אותן רואין ואחרי וראי משחיטתן אכלינן ולא ע4יהוןסמכיגן

 , כשירהשחיטתן

 מאן קמי b'nv וקא שהיטוסהיכות גמיי ד"א ביה אדע ה'כא אייי4מ'םי צריךננרמ
 וחנא דגסר מאן קש שחטין דקא וקטן שוטה חרשדגמראינמי

 אפירץ אהדר שהיטה ולמינמד שפיר דשוהט שהיטהטקעת
 קא הוה השפיר דחוא כיון אמרו מי פסוףה, או כשירהשחיטתו
 ליה איתרסי איתרמויי דילמא או שחט שפזר נמי כויהשועט

 רב ראטר twh ואידךאיקיקי' שחטשפירדמקצתו
 מותר סיף ועד מתחיה ראהו אב שוחט שהוא אחד ראהנחמן
 היכי בה  והוינן משחישתו לאגל אסור 4או זאם משחיטתולאכל
 לת ומוקמינן וק מומיכן שולטרץ אצל מציין רוכ אמרתהא גמיי לא אי נסיר אי כיה יריע דכא מעלמא איתיחד דקא אידמי
 שפיר שחס דסקצתה  כיון רתינו  שחיגלסהו הלכות נמירנדכא
InSu"שחשה שפיר נג ,~bp %4ואירך שפיר שחט מקצתה דרי 

 וררס, שההאימיר

 גסיראיוע ו%אירעינ1איושחשי עימעם" הינ"י"האאוימי צריךאיבמיברם
 שחיטה הלכו גשר אי ומיכדק'ה כתרתו ףהרורי צריך סיגסיר
 %א ימימר ואיבא גורר ימימר איבא הוא רספיקא כיון ' %אאי
  גמורין %א אי רשחסך1 'רובה ריקם או שויכן %א ומטפיקאגטיר
 יגמרין רובה יהבך וראי שחיטה ינאי קרבין %א שחיטהה4כ%
 גורמן סרב !וסף בר ריסי רב היגיה רבעא תש,הוא,
 שהוט ומצאו והיך יי ושחוט 4ו%התוצאהאום

  מהוגי
 חזקתו

 רשחטינהו בסאן וגףסני  רשחטינהו4רובח חרא אינמישחושי

 'בויהורמי
 נחדא סימנין מקצת דש"ט שכא%מ'%  לכריךברם

 שיגש זה ובי( וה כנני זה בין גימא  סאיוך סימנק הנךושחט
 %א להנגש ו'% רובה שחט %א ההכא ו'4 אמרי מי מהו והכננר
 הוא שחיטאה מקום ואידי ראירי כיס  ריימסס או רובהשחט

 כשניס שהטה רב אמר יהודה רג ראמר , תש ,ומצטרפין
 רשמואף קמיה אמריתה כי נשירהי שחיטתו מקוטותובשלשה
 חדוש דרכ כיתיה והייכת4ש מפורעת שחיטות בענן %יאמר

 תורעל מההוא ועור י באיסורי דרכ כותיה הי4כתא לןרק"מא
 מותא בר שמוש בר יצחק רב אזל מקומות' וגג כבדאישתחיט

 רבינו  לימרתנו רב~ש ייה אמר שופרידמ משופרי ושקףנקט
 , ארם בני בלסכיניוושנימשנתינו

בהעלוהך
1.

 גיל שאלרנא ה נק
 %מיברקירץצריך

 פנימותא ניח אית ואי פנימותא כיה דיינרח'ת ברישאיסכינא
 רפגימות מורשא דההזא ביון טעם טא' יה איטרפא נחושחט
  מנין רבדכם רג ואמר %גררוסה הניא %ה ריבוע הודשמיבוע
 ינד'קה , ואכלתם בזה on~nwl שן התורה מן סכיןלבדיקת
 רכעיא ירענא ואנא טרפא פנימותא דאיכא ביק קרא י'ה5מה

 להראות יוחגויאאמרו  והאאמררגיבריקה,יובשקאמרי
 וקוטן נמי הבי אין ן הנם ש5 בבונו t)aai, איוש יחכםסכון

 אחוי דלא טבחא האי התגש רב ואמר הוא בעימותאסמנתא
 רפרפת אבישריה  א%טבריוין רבא ייה'  סעברען יחכםסכיניה
 סכינו נמצאת דיל  והא יפה סכינו דנסצאת הא פייס%1א
 ףבישריה מאים שה  סכינו נמצאת  ריש היכא אמר רבינא זופה

 שמתיה תינבא בר הרבא סרסכעה רפא טבחא ההוא ןבפרתא
 היעיינו יהו אמר ,מיה אשי ורב ווטרא מר איקיעו 'ועבריה
 4סמגיח אשי רב בדקה ביהטפייה' רתןו רבנןבמיףתיהביה

 מר ייה ייהוש "טרא  בר אף ואכשריה, יפה סכיניהונמצאת
 כיקין בכערב4ש , עבד'נן דקא הוא שייחותיה אנן חי ,לסבא
 ג יקיש ריס אסר קיטופה לי בר הונא רב אמר ' בסימשאח

 תום פנימת כבכור און פגימת בפסח עצם פגימת הןפגימות
 פגימת כרי וכולן  סכין פגימת חף  אמר חסרא ורב 1בקדשים

 ן צפורן בה שתחגור כרי וכסה ישובח

 דגדק" היכ" "'ה .יט% לחךברמ
 %סנ"

 ישחט
 יריע ולא פגומה נמצאת רני וכתרבה

  בהו איפנים שחיטה בתר אי שהיטהאיפגים רתינסר מקמיאי
 ןמימר  ואיבא איפגיס מעיקרא %סימר ראיבא כיוןנןאמוינן
 , בשח.טרץ ספיקה ראיתייייר %יהבמאן ההר איפגיסבסוף
 הוא בסכין ספיקא רייסים או טרפה כשחישה כממפקהזניכם

 פנווספק ספק עור פגי ודאי עצם ימים דאיכא כיוןואית'י4ר
 השוהם ואיתמר תש, ראיפגים, הוא בעצפ האי פגיםא
 עצמות בה שיבר אפ'14 הונדס רב אמר פנומה ונמצאתכסכין
 הסדות ונב ' נפגמה געור שמא היישינן פסוקה כויו היוםכף
 היכחיש ואמרינן ' נפנכרץ כעצם שמא ח"שינן כשירהאסר
 דרב כוותיה והלכת עצמות בה שיבר כשלא הונא דרבכוותיה
 יבין לונו ףמינרק צויך טכח וו5כך עצמות בה גשעהברחסדא

קצסו
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שיתקפו
 וובא נויה אחא וב %יה ראה , חיותא הלאוחרא כ4 טןקןש
 דאי והדחי חרא כל בין כד'קות64 מצריך כהנגש רב אסיליב

 5א דאי אחרניתא "א תיפשל רא פגימתכם איסתכחאלכסוף
 חיוותא' תייסר יוסף רכ וטרף עובדא הוה כיהו, מיפסי,בדיק
 טבח אילואיימי

 ששקי
 חכמים  שנו  כך  לוריוייטו"מתנות יש ממי המתנות כהן.וכא לישר" לו ונתן מתנות עמו ושקף בשר

 אמר ' הדמים מן 5ו ומנכה לכהן לו נותן כמשל הימנולקח
 אלחש אמרו לא הדמים מן לי מנכה חכמים WW~1 (1 ווטראסר
 ipwwבום,

 ישראי
1ayp~ 5אב 

~pw 
 ע5 "הרי ונתן טכח

 ע5ת יא אס אינמיכהן ן וכןהינת4ו , יויכהן לית,הטבה
 רקבה סמיה מאיבריך  היכהות במורים שיעיה טהובעכורה
 תנו בך הוא בריך םשהרבנא עיירי ומצואא אוריתא יןריהב
 כפיו את ישא לא מומין בו שיש כהן ריףנא  במתגיחאחכימיא
  נושא שאינו בהן כל יו' יהושעב, %ר מותר, כעירו דש היהואם
 י  ישר" בני את תברכו בה טכתובבהורה עיבה עובר כפ.ואת
 ועירא  "ר ' הוא חיוצה בן או כרושה בן טמא אמרח'ישינןורב
 אמן שיפסוק ער הצבור מן פניהם  להחויר רסאין הכהניםאין
 שהכהנים וכשעה , הציבורמפי

 פורשיי
 כפיהם

 מריכיי
 לברד

 את יברך  אקכו אמה נאי כמורים מכרכ:ן וכיצד שיכרכוקזדס
  אלהינוואלהי יי  מלפניך רצין ובהוראר?יהי 'עסובאהבומ

 באהבה ישר עמך יביךאת שצ'ויתנו ע ברכה שתהאאכוהינו
  ואףרצויה

 בה יבשי
 מהדרי וכי ' עולם וער מעתה ועוץ כושי

 מן קרשך ממעוז השקיפה שינטהתנו 3מה עמנו עשהעיינו שגורת עשינובה עולם שף  רבונו מנרכין מאיאפיהומציבורא
 סאפייו מגין לוי בן יהושע 'אר ישר את  עמך את וכרךהסמים
 ואני ישר עלבני שמי את שניושמו כהנים  יברכת צריךהקבה
 שכולה הכנסת בית שמלאי אר אהבה בר  אדא רב אסאכרכם

 לאחיהם זעירא %ר מברכין וימי כפיהם את פורשיןכהנוכולס
 אמר , %ש , קדמיכון דשאיינא שאייתא ויענין ,שבשרית

 כדא כמודים אינועויה שוב  במוים עויה שאינו כהן כ5דב
 ולרש בעכורה רגליו עקר אם אכ5 בעכורה רגעו עקרש4%ל
 הלכתא, עולהוכן מודים צבור שייח שאמר עד %עמתתספיק

 לך שלחפרשת
1

 בן(14לוץאקנו

 :די,:ן.,ייייי"
 בהון למיצר רצ'צ'ה חוטי כגון במצור?  הובתיר? יייגירה

'Qpl~דכעוהלבוכייוה ואתרוג כיה 5אורוהי הושענא אינמי 
 רקא משום מצותיהו עררטיים יסובה מש4.' איסתפוקיאינמי
  דחנש ריס מכיסוי מצוה לבזויי דאסו ין יייפינן מצוהבכף.
  יהו  יכסנוברגישי~י שיא ישסה בו ששפך במה וכסהושפך
 איפסיקו וחוט' מצותיהז קהו איהעכיד עליו,ודאי כזויותיבשות
 נב עי אף קדושה תשסיסי וראי , צרכיה כהו למיעכד סרי5ה1

 קדישי מיקדש טעמכם מאי צוביה בהק ימיעבר אסירדאיכיו
 הן ואיו נננז'ן קדושה ותשמישי נורקין מצוה תשמישיגדתנ'א
 תשמישי הן ואי ' ועיצית שופר 51ולב מונה מצווהתשמישי
 ונרתיק תורה ספר ש5 ות'ק ומזוזות ספרים דיוכקומיקרושה
 ורמיסה נ5ימ~6 ייה ראית מאן ואייו ' ורצועותיהן תפי5יןש%
 %מישק5'י? בע' אחר %ישרא% יובונה בע' וקא תכייתא5'ה

 הווק אינמ' למצוה מנטף כקא ~olwn זמניה והדר5תכית'ה

קפחלך
 5מישקיירק אסיר 4ה נפיק וקא מצותא %יה וקבע מייתאדו

ntatoיחכירו בית המשכיר דיר ' למצוה יה טכטיל משודקא 
 מצא בירו יטינה לא יוצא וכשהוא מווזה לו לעשות השוכרע%
 ויצגת כידו שנטלה אחד באדם וטעשה ויוצא לודז נזטלהזגנו'
 * ארישא ששת רב אמר יסתור, מעשה '  אשתוושניבנעזקכר

 תכילח"ש כשעתיה לםזוזרק לה קנעיא היידל ימישקי "סיי 3' ם'יי "ביהממי  צויךב41נם
 כעז רקא היכא כשעתיה אחרינ~ו ;af~ai" 4ה רמי ד45ןנמי

 כפיתחא ומיקבעיה פסחא מוצאילמישקל
 הדין ומן אחרינ4י

 אמרינן מי , יא אי שרי מי כשערורה אחרינא לגלימאבאימא
 ייכפש הוא מצוה דלמעכדיה להואדעתא שקל דקא דודאיג'ון
 מיבטיון קא בהון דאתעכיד כיון רילטא או דגה ושפירגיזיון

 אין אמר רב דאיתמר , %ש , ואסיר גויון איתממצותיהו
 מד5יקין אשאין רב מת'רין, אמר ושטוא5 לבגד מבגדמתיוון
 כרכי הלכדה אין אמר רכ , סדי,קין אמר ושמואל 5נרסנר

 ' כגרירתה שמעון כרכי הלכה אמר ושמואל ' כגרירהססעק
 רעבור חית הלין ינרלן כרב עביר ריר מילי אביית%אמר

 כרני והלכדה ינר, מנר ומדליקין  יבגד בבגר3סבואף,מתירין
 ן דשרי כשבואל דהלכתא רמימרא כגרירהשמשן

 יאימניין ה'43ם צ'ליים'מי צריך בדםלדינמי
 דאזמיטז כגק למצווה חזטוני[
 אגכהיה לא ועדתן להושענא ועבדיה דם,נון לאלחוטיועדיק
 תשמישי אינמי ז בה יחיב יא ועדיין לסוכה עכרה כיהימיהן
 מיחסרן מי בהון כרך %א ועריין יסיפר4י אומינון"קויסרש
 כהו ברד דאזמינהוולא 5ז מינעיא קא כי אקדשינהו %אדהא דשרי %ן מיבעיא קא יא אומינון ולא  בהון כרך לא איבהזמנה
 מ'חסר בהזמנה הקדש מה להן ייפינ( טהקרש  אמרינ מ'מאי,
 קהו ייפינן עו מהשמישי ריועא או מיתסרין, בהומנה הניאף
 כים ילו וה וירכית הא מר ראמר בהומנה מיתסוין %א הנךמה
 5א נמי הני אף יקז הקרש שאין יפי כיומ אמר %א יעזזה

 ראומניח סוררא האי הסרא רג ראם חש'מתסריןבהומנה,
 , פשיטי ביה ימיצר בסיר תפילין  ביה וצר חפייין ג'הלמיצר
 ' היא  כיוס %א לחויה  אומנהאימא וחי ביה ימיצר שרי אזמניוה ויא ביה צר ביה צר וףאאזםניה

 ילשיח
קבו

2 שאולתי  הח 

רתכואאעיארבע
 כגדיהס כנפי על ציוחת יהס )עשו רבתים  יכסותהוןכבפאתא

 דת3'א רם, ושפיר יבן רמי מכית ייכא ואי  מצותבתכיח 'ונו
 ן r~s לו כטיף תכלת 15 אין נורי ב, יוחנן רבי משוםשאמר הג5ייי יוכי רכי טשום שאכר נתן רבי משוס אכר יצחקרבי

N'amיותר יכן שי עונשו או%גרול מאיר רכי היה אירך 
~ba' עבדיו לב שאמר ודם בסר לכלך דוכה הרכר 5מה משלחכית 

 ש% חותם %י יביא מכס ואהד זהב שף חותם לי יביא מכםאחד
 מי ע5 יא כועס המיד מי על הכואו וירש הלכושניהסטיט
 בעי חוטי וכמה , לו הביא ולא טיט ש% %יחותם הכא 5ושאמר
 אומר שמאי בית נותן הוא חוטין כמה כדתניא בקרנאלשיהוי

 באו,וג4ם או'בעי ראורייתח טפח מפא רב אסר י9יכיארם בטפח סד אחד אומר שבה שיך אומרים ה55 וביתאצבעות י אומר שכאי בית משולשת תהא נ'וכמה אומר הף5 וביתד
שית
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 חמקצ לךשלחקפט
 5ש סופתני קא במאי באצבען ותוקפא וזמש בזימרתווהת
 גדיייס שניס גדיל "שסכרי ן גדי%יסתעשדז%ך ו6האום

 תרין נריף,פשיטא הו' 5א נר.בניימיה %יה עייף כי חדארגעה
 סכרי הלל 'זכית ד הא תרי גדיל תרי גדיל סנרי שמאי וביתחף

 סר %הו עייף כי גדילים נדי% הוי %א דמבראי גב ע% אףתלתא
 חונו רב אמר אדא רב כר רבא אסר גדיריס גריוי הויבגוימיה

 שלשח יבתוד הי%כ פפא רכ אמו , המינוין מן עויה כרךש%
 קשר מ5א להרחיק צריך יוחנן *ר יעקכ אר ן ארבעומשולשת
 פפא מררכ דאי יעקכ דר' אצטריך פפא דרב ואיצטרילחגור5י
 מדר וש יעקכ דר ק%6 סקיי טפי שמקרב כמה כ% אמינאהוה
 ז פפא דרב ק%6 מעיי טפי דסרחקן כמה כ% אמיגא הוהיעקכ

 דתטא פסולה קרבא אריש נמי אי דג5ימא אשדו% דרמאוהיכא
 ק% או הקרן ע%הסה%

 הנראי
 דתיפו5 גק4ן ככנפיי 51א כנפי ע% דכתיכ טעמא מאיבשתיהן תאי יעקכ בן אתעור רבי כשירה

 רב אמר טר5 רכ דאטר הא אזף4ן כמאן י כנף עייניפתיי
 דלרפו" הישי מאי הכנד על נוספת שתהרס צריכדץציצית
 והם ן כנפי ע% בענן דאמר יעקכ ב( איעזר כרנו כסאןרפויי
 אתש 4ה וכףים.א ט('מא וסתר ארחיק אבי עשייה כשעתנמףי
 להש נרדם1 ואי ארבע םש%1שלת הות אינמי י ג%ימ4שקרנא
 כגי דאטר דמי שפיר %עננן כדי כהו נאית מארכנו להוובצרי

 כשירין, תכלת גרדומי ח"א רבי.
 דגרדונמו כוון אמרינן מי %א אימכשר מי מעיקרו חחא דנפפק היכישיםיםר צהרברפ
 דאמר ן 5ש / 5א די%מא או כשירין נמי שיריוכשירין
 יתיש ן מעיקר1פסו5רה החוט נפסק רכ אמר אדא רכ כררכא
 בףא נוסן 5רב רבא איתיביה שמעתא מחא יה קאמר נחמןרב

 שיריו לאו טאי שהוא' כל ונרדוםיו שיריו כסיפו אבלכתחילתו
 חרא 5יה אמר , איגררומי דאיגרדום מ'ניהווגררומיודאשתיור
 שיעורטל כהו רנהוי bp~, גרדומיו קיימא , גרדומיו שיריוקתני

 "tdnS1 מ'בש%יהמינד5 אינםיכיקאגדי5כריבעונכן,
 ושנו נדי% שייש חכית נוי מר דאמר ן תועתי תריומישכק

 אומר רכי תניא הו5יא' שיעור וכמה כשירחן אחת חו%יאאיא כה גד% %א ואינטי דמי, שפיר נמי %רונ נד'% ואי ענף,שיישי
 %ה דלית כיון גר%הכו%וה וודאי ' וישףש חשנכם שיכרוךכרי
 אומר הוא וכ( ענף ח4%פ צוירת אין עיצית דתניא פססהענף
 לפרורה  צריך אביי ואס ראשי  בציצית ויקדני יד חננית 0וישל

 ש%הס ושטין ראשי פיסק ויא התנאן והיכא ן דארמאכצוצ'תא
 מן פטורה קרנות 5 אקא %ה ד%'ת ווהכא ' ענף דייכאפסוקי(
 תעשרץ טעמא מאי 't'StOD  שיש הנך לארבע והשייסהשיש יבע%ת  רהטים שיש'והינא ולא  ארבעארבע דכתיע%העיטת

 ' ו%אמןהעשףכתיב
 פילא יקישיי"חיכי5םשי'"יכאנרמצהר

 סו ן %א כשירהאי מי שלהן חוטיןראשי
 מן ו5א תעשה %יה הוה ענף הוי %א קישור כבשעת כיוןאמרינן
 קא וידית בעשייתה להו מפשק דקא כיון רילמ*ש או ןהעשוי

 ושמו רב כח פגיע עשייתז'נמפ%ג פסיקתן 5יה הוהסיתכשרי
  או כרב היכה יעדים פדויה אסר ושמואר הנפסיק עדפסוקת דקתני  פטורה שיהם חוטין ראשי פיסק וישי תיאש אמרררנ

 בך אחי דשסואיתיאן  כותיה רתגיא ' 4שו 'כשמואל
  ;tnhm~ חוטין ראשיפיסע

 קרגאת*פ ארכש הני ננא אח פסלנה,
 ב% רייפ*ש  או אהדתי ומעככן ננהי מצוה חדא כו4הידנ%ימא
 נפקא ץםאי אהררי מעגבן חיא נפשה באגפי מחח אשיאחדא

 נ4 אסרת אי נח~יופ-invy כה לעת בי משבתא בהםוה%גהפש

 כו4א1 אמרת החי ' ימי שפיר בפשרך  בעפי משה וחראחרא
 כעכבות צ'צעת ארבע רתנן ורבנן, ישסעו רבי בה פלינומחי, א בסכת  כה ףסיפק ואסיר  הוא בע65 משוי הני ננהי  מצוהחיא
 ארבעתן אום ישמעא% רכי היא אחת מעוה שארבעתן 11 אתזו

 היוצא הונא רכ דאמר ן תש , כמאן הלכתא מצותארבע
 חטאתי חייב בשבת כהיסכתה שאינהמצוייצתבטית

~ant.sl א,פסיק בכרם4ת אסי רב בר מר בתר ממגי קא הוה רבינאנטי 
 תניכם והא חישדייה דעתיך מאי %'ה אמר דניימיה קרנאהר

 ראם איבא שכתורה תעשה יא את שרוחה הכריות כבורגרוי
 4ת אמר 4ב"תיה' רמטא ער 4ה חמר ו4א הות רריג%אשבתא
 שרוחת הברין גבור  גדול  תניא והא שריתיה התם 4 אמרתאי
 ררג שינאקגףוין כל רב תירנמא הא שנתורה, תעשה יאאת

 י היא ררבנן ברמיית נמי הכא  תסורי ד5א בלאונהמא

 "ךשאח
* י,4י,ק44" טואהיתאיבמ

 ישראל בני vna: יכתיב בסקילה דיניתה דעכיר ומאןדשבתא ביוריעיירתך
 ב באבנים אוהו רגום בתרידץ ונתיב ' ונום וימצאובמרבר
,mpnבשוגג או פירי "'ש או דשכת*ו כיומנה דמכשי% ום( ן 
 %הו דנטר %1ע%1ם מינהון %מיכף יקה מישתרי %אורתכםעכר
נכרי

 ן מאיר רבי רביי שב% %א במזור יאנ% בשתנ בשכתהמבש% כרתני לעיס מינהון %במכ5 אסיר ענד כמזיד ואי שיעשו,

 יאכף יא בסיוד 'naw למוצאי יאכף בשוגנ אומר יהודכםרכי
 שגת  למוצאי יאכ% כשוגג חומר הסנדלר יוחק ירטעושקת

 כדדרש ףאחריס, יווסף %א יאכ% בםחי%א , וי%אחריס%1א
 היא קרש כי השבת את ושמרתם נשיאה דבי אפיתחא חאאל

 אסור קרש מה אי אסורין שבת מעשה4כםםהקרשאסוראף
 שיכם ימם יל  תלמוד בהבאה  אסוריך שבת מעשה אהבהנאה
 'יהא

 יומת מות מחןףירז  יוסר תימור בשוגג ~1Sttw יפח[
 יוקנסא 111 יאחרו אמר רקא והאי בשוגגי ויא אסרתיגםףר
 בר חנן וחמר'רב %ן סכירא יהורה ברבי והלנחא הואבעימא
 בשוננ ראפר יהורה כר  הלכתא דריש בפיוקא רב רריש כיאסי

  ששר יאחדים הא  עולמית יאכ% %א בסיר שבת ימוצאייאבי
 %שהויה אסור רבנן דאמור נסה% %1א דכאה% קדירה והאירם"
 אסור ושדניה דאישת5י והיכבל ן בגחלים אתויחתמיסיח 5'ת דםהאכי5 וכעי םפנו*ש 5ה בשי% ד4%ש כוון כירח גמיע%

 רכ דאמר טאיר %רבי אפייו שבת מושוי עד םיטרץ5מיכ5
 כתחלת רב אמר הונא רב אמר יאכא אמר שמואר אמריוצדה
 'אב% %א במזיר יאכף נשונג כשבת קטרות טכש% אוסרןהיו
 שכיחואנחנו ואומה כסויד קדירות משוד( משרכו בשוכחוכן

 כמזיד, השונת ע% אףקנפו

 חי5הדמסתכצ ?" נ"ר" %י? ?%מ צריךגרם
 ימיכו שרי מי דאייתר ההאבשה44הטשו45וושהט41ה אינמי מישחט ליה למישחט בו5ואם

 בשיל ברשו שחטו רברשות כיש אסריכן מי  יא אי כחיאואניה
 *רע הוה מעיקרא וקאים אסיר וחוח כיון אורי%מא רמישפיר
 אחא וכ דאמר ן תש בריאי מימה למיכל ואשרעוגתה
 ואמריה רב אם אדאבר

 אמרר"
 השוחש רג נבז ברארא יצחק

דילת המבשל ' ה"" הוקצר פעסא תאי  יבהא אסור בשבתלחויה www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



קצב ה"שלהקעא
 לא %כוס והזי הואיל טעמנה מאי יבריא מותר כשבתלועדה

 שהמבשל פעמי סותר שהשוהט פעם'ם רבא אטר ' מוקירההוי
 'ום םכעוד הזלה לו שהיה כגזן מוותר שהשמט פעמים יאסור
 / מוקצרה הוי יא גטי כוליה Na~p לנני לחילה חוי דווהטון

 חולה לו היה ולא דלעת יז 4םקיצש כגון אסור שהםבש5פעמים
 רלא נב ע% אף %בהמה חזי נט' בכמיהו דתיסא מהו יוםטכעוד

 השוהט רף% םנהררעא ד'מי רג א5 ק45' 5בהםה חזי %סוסחזי
 ' דהוה והוא סותר כשכי1%,והשוחט ירץ גז'ישמא %בריאאסור כשי להזיה והמכש% אומצא ףאכי לבריא נצחר בשבתלהויה
 ן אסור עם מכעור חולה ףו היה לא אכל ' חולהםבעוריום%'ה

 ן מחמת ממוקצה לכר שבת ככויה שטעון כרני חיכה %ןהק"מ

 גוי פפ*ש רב דאמר פפ*ש מדרב כותיה לן סכיררת רלאאיסור
 יקרקע כמחוכר המין מאותו 'ש אס *שראל m~tDשהכפיש
 רבא גב עי ואףאסור

 מהמתישר"
 מוקצרת ליה אלוהוה אחר

 דהזה רבא חזייה למכרכת ראתאי 5פתא דההיא , איסורמחמת
 ליח הוה אימא %א כמישא 5א ואי מיניה ימיזבן שראכמושא
 דאמר נחס, דיכ כוותיה %ן סכיררה איסורו5א מחמתמוקצה
 אחפש רב נפי בה  ופלינו שרי ובשכת אסור טוב ביסמוקצה
 ממוקצה לבר שמעון כרכי הלכה שבת בכויה אמר תרורבינא
 שטעון רבו אש15 כיס הסרק סחמת Yplo" אני איסורמחמת
 מארוי ומשנינן , שכמוקצה נעצים %א אכף סקשינן דקאעזיי

 ' מודת 'llyaw' רבי אפילו כיס דבחסרון קמאואשוור

 לךשיח

ם ש(ילר2אקנט
 דאסיר היכי וכיהרע

 רבד'ף כמרגלים אשכחן רהכי %קכו%'ה אסיר הכי5אשתעו"ה
 טיגיהו ישראל וקכיוה ישרץ לרבית להון ראישתעו הרע%שון

 מן יותר הרע דמשק עונשכם וחמיר דמי%ה*ש ע5האיענשו
 טצר ולחחמיר 5הל רע שם המושה" כדתנן מעשהתעושה
 קטנה ועל שבכהונה נרולה עי רע שס המושאאהד

 העושוץ מן יותר חטוב בפיו האומר נמצאי סיע מאהנותן שבישר"
 רבא אמר קטלא, לה נרים דהוה טשוס דילמא ממאיסעשה'
 שהוציאן רע שס על ישר כתימת ע% רע שם החרא כי קראאטר
 ע% איא במדבר אבותינו ע% די( גזר נחחתס שף4ש טצינווכן
 דאכתי משום ודילמא ' עשר זה אותי וינסו שנאמר הרעלשון
 אותי וינסו אתקרא כן5קיש רכישמעון אמר , סאתן טלא5א
 אלקזר רבו ואמר , דינן נזר נתחתם וה ע% זה פעמים I1Wpiזה
 המוציכם אם ומה , הרע ףשון כח נדוי כמה וראה כא פרטאבן
owלהרנו תבירו ע% רע שם המוציא כך ואבנים העצים עף רע 
 רבר ע% ורילמא ' שכן כף%א

 גרוי
 גרו% דבר חיננא רב דאמר

 ממנוככינו5' הוא חזק נו דכתיב שערץ כאותה מרגליםרברו
 רכא אמר איא , משם כליו יהוציא יכוף אינו הכית כעיאפילו

 דברם tpetp ע5 רענה הארז דכת מוציאי %קיש רישואיתיטא
 כרש עזריוץ בז אלעזר רבי טשום ששת רב ואמר 'ההשיאו

 ערווה המשד וכף הרע %שון המקב% וכל הרע ישוןהמספר
 תש4יכק ףכ%כ שנאמר לכעכים %השייכו ראוי חטרו עףשקר
 לא נסי הרץ  קרו  119 ישע תשש לא לירח וסמיך ,רעוע

,wwn, 

 ףשוח ,כו4 אסור רננן אמור 4משר צריךברם
 ליה למיחש אבי מעשה כיה למיעכרהרע

 %מועכר לקכי,ה אסיר כ' אסרינן סי לא אי ליה יפרהוזיבעו
 הישי מימרן נפשיה %פרהוזי כעי ליה למיתש אכל nwp~iביה
 בש מי בתרך בניכף4ש ,~qo קא פינישש %יה דאמרו נגוןדמי

 חשיר קא האש אי רייסא או מיניה נפשיה ופרהוזי ליהלמיחש
 ' %ש , ז"כאר בגופו לוקה כשרים החושד מר ואמר4יה
 מיבעי לא ר%קכו*ה גכ ע% אר נישא %ישנא האי רמחדאמר
 את ישםעא% שם השיך אשר והבזר דכתיכ טיבעי ליהלסיחש

 ויא קרח יוחנן ףעצת %חוש ףו שהיה מתוך אקא הרנןישמעאף a~mi* הרק גדליה וכי נדייהו ביד הכה אשר האנשים פגריכל
 5,רץ אמרו טופון דרבי לקמיה אתו נפשא רקשיו ע%יהוקיא דנפק גיילא בני הנהו הרגן הוא כאלו הכתוב עליו מעיהחש

 גכ ע% אר %ישנ*שכישא רבנן אמור אמרלהו ,. מראטמירנן
 איתתם ד'למא תיבש *רק ימיחש %יה מיכעי לאד%קכ%1'רו
 ' נתחשכו אטם'רו אתוןאיז'לו נמי לדילי צערא וגרסיתון מילרמכו ססת"ע*פ %א%סילת*ש

 נתת ויקחפרשת

הלש"מ" שאילתאקי
 %ירץ יחיבחנריוה

 זיסנן ייה ימימר וצריך בהדיה דינא ושמע ריןימנ*ליכית
 בקרת אשכחן דהכי פין כיום פין רין בית לקרם פיןבהריה
 ריהכ הוא דעתיה מז סשה יאהרן ליה דאסרו רכשעתאועדתו
 בענן נמי ואנן הוגש בריך רקודשא מרשותיכם %1א כהונה%ך

 זיממכון משה להם אם כהונה נם ובקשתם רכת" כהניףמיהח
 משוץ ויאמר רכת'ב מחר אהרן כהדי הוא כריך קודשא,מי
 בי כלפי בישא מילתא משתעי ואי וגו ערתך וכל אתה קרחא

 דכתיב רכיי תתך %א סשופ כיה 5ית ואמר ש*הא ואתיחנא
 משההשיח

~N1pSi 
 נעיהן %א ויאק אליאב כני %1אכירם לדתן

 ליח משמיתינן לשמותיה מיטייב ואי , שליחא דאהררמימרא
 סכרכם שקימר צריך %ירמ סשמיתינן וכי , מרח אורודכתוב
  דשמתיח דבעיונא אשכחן דהכי סכרק מנען %שמותיהדריינא
 דמחבר ימאן נסי ווומשמתין מלאך אם מווו אורו *סרלמוח
 רישום ומיתר %אודווד וצריך יושניוה ארור אורו דכתיביה
 עיפש אמר י יי לעזרת בא %א כי דכתיכ %יה משמתעןהכי

 כוככ*ש דאמר' איכא ' לפרוז ברק שמתיה ששזר' מאהבארבע
 ףמיקנסידא ס'תבע' ואי ' הורץ רכא גברבר דאמרי ואיכנתהוה

 היננם לשישת יבא %א אשר וכ% רכתי 4ה קנס'נןכממונא
 דכת'ב %'ה ומחרם'ק ' רכזשו כ% יחרם והזקנים השריםנעצת
 rv~i מן %ס'ת%ש דמיתכע' וה'כא ' הגועה םקה% יבר%ההוא

 דכתנ 5יה עברינן ולאשבועיה וףם'לטליה רינא ביהוימיעכי
 ואשכועם ואמרטם אנשים סהס ואכרח ואקללם עמםואריב
 %ננוחרש ' ףיה הבשינן %סיחכשיה דמתכעי והיכא ,באיהים
 מכסי( לענוש הן wllw~In' יפות הן דכתיב ציוץסנגרינן
 אם ברוך כר נחמיה אם מר' אדא לשרושי'אמר מאייאסורין'

 כריח יהווח רב ואסר ' הודפה 'הודה רב אמר אבין בר והיארנ
ווט
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סטקצרקרהקצנ
 ומחרימ,ן שקשים לאחר וששין האיתר מנחן שמוארילרב
 חכד~ש משםיהדרב הנהאכרחיננא אמררב ' ששיםלאחר
 אב5 , כממונא ם'5י הני ן מגדין כך ואחר ושני וחמישיזמני

 שרינן תאלתר דיניה בע5 'מפייס ואו ן יאתר5אפיקרות4ש
 אסר סנט שמואדי אמר אבימי כר תאששו וב יאמוקיוץ

 ן שריטוש

 ואזר( רנא ני ישמת'יץ סו "יפיימימן צהךברם

 אחרינא דינא בי ףיה 5מישר~ש מהויעיט
 אדעת4ש דחתם 5ן מיבשא קא 5א רממונא אדינאדאשתנדת
 ין תיבש כי מי5ת4ש רניהתיי4ו ככעך דיניהשמתוהרגעף

 יירו דשרו ועד כד 5כנוד פישינן מי חטאיה עילוירשמתווה
 5ישתוף דיא משום דייסא או מישתה 5א דשסתוה לרההוא

 ז אחרינא דינא כי 5יה ושרו כר 5ככוד חיישינן יאכשמתיה

 תיתפש ני אתו דמשמתין למת"ש בו חט אמימר דאמר ,גש
 מן אחד אומר יאמיסרלשננ רכאשי איטליה , ושרואחיני

 מחר שנו ףאו מופרמי אינו חיקו ומת שנידותהת5טירס
 מדקתם שם ' בהורהו ושרי אחר ראתי ער י4ש 5יה אסר ןכ%
 שר* רמשמתון ת5תא ני הם מופר דהנך הא מופר אינוחיקו
 ן דמי ושפיר חדדי נני קרשן דכא א*נ יחוריה חדחד

 כלשישייקח
 הש'ימ'ייא'"יי שבד"אקלא

 אתו כפיוגת4שרקיימי
 וף4ש ן כיבבך אחיך את תשנא 5א רחמנ ואמר הרדי5נוסנא
 5'רש מיכעי רנרז אפו אינש ירבה ההיכף כעי דזוטרטכעיא
 דתן א5 ר5ך משח ויקם דכת , פיונת תהוי דנ"א לזוטא5מיכף
 ואם כמחלוקת מהייקין שאין מיכן ףקיש ריס ואם' וגו',ואבירם

 ולא רכתי ' גיאו עובר המחדקבמחלוקת כ5 רג אמר יהודהרב
 התם וכתו יו רבא כתי מצטרע אט אסי זכעדתו'רב כקרחיהיה
 העושה כ5 חנינא כר חמא גר ן וטו ידך נא הבא עוד יצוויאמר
 אשר מרכה סי חמה רכתו השכינה' עם כעושה רבו עםמריבה
 משח עם והיא מריכה עשו השמנה עם גובי עם ישרף כנידכו
 העושוץ כר( למרם eaSNi! משרץ עם העם זירב שנ מריבהעשו

 חמנא רני השכינה,אםר עס מריכה עושה כא15 רבוםריבהעם
 45ש שנ ן השכינה על כמתרסס רבו ע5 המתרעם כ5 פפאבר
 אחר המהרהר כ5 אבהו רבי אמר יי ומ-( כי ת5וטתיכםעיינו

 ז וכמשה באטלס חעט שוויתור , השכינה אחררכוכמהרהר

 שב ' השכינות ע5 רבוכה51ק החוףקער! כ5 חסראואמררב
 ' " ע5בהציתם

 רחזאכיהברביהבף5תא5םימאי4ת5פר עריך21רב(
 ככור ההוקש כיון 5א או ואוכפיה צויךמי

 שנמם כבו רי5מא או 5אוכוח"ז ארעא אורח 5או המקום5ככוד
 5ת5מיד הרב אלא 4 אין הוכח דתר , תש ' ומי ושפירעדיף
 קריש ערף אינמי , פקוס מכף תומת ג5 מנ"ן 5רנתימיר
 רגן5ם 5ה" מביאו שאורו דתנן דאכווה יקרא מן ש%דוכיה
 חכמה חבא,דווקא העפם ממא51רוי חכמת שליסדו ורבוהוה

 ן 5א ששבח מקראחכ5

 מימת תלמודיה יכיי~ה יקאמ סכמה5ם'ם צרןברם
 תנאי פלינו דה41ש'מיפלנ ככ4אוה5מא

 ואם ואיכא רוכיח ראמר ואהכ ב41ח יאסר איכא מילתאבהא
 חכטה שיימדו שאמרו רבו למניא במלתא חרא ואפי רחואכ5

 נ5 אומי יחודה רבי מאיר רבי דברי ומשנה מקרא שצמדוויא
 איא שניו האיר י4ש אפיו אומר יוס' רכי ממם חכמתושרוב
 נר יפהק רב ראיתטר י תש , מאי הילכת רכו זהו אחתבמשנה
 אמר הונא בר אחא רב , יהודה כרבי היכה יונגן רבי אמריוסף
 הכמום תים'וי עוף4ש זאמר ' יונף כרבו ה5כרץ ששתרב

שבנני
 אכדרר ויעניין זה ע5 זה ומקרטין ' זה מפני זה עוטדין

 אימא מובהק רנו ~wtw אלא מחורין אין אנ'הן כמקוםאפי
 ן וכדעולא יהודכם כרביהלכתא

 קרחויקח
 ג:,ל:וגל:ל שנפליאקלב

ן
 ינהל ומיתןמממומהון

 ומיתן כוי מן מעשר נמו ואפרושי ' מתנם הרומת 5ך וזהדכת
 וכד נישראר( מעשר כ)( את נתתי הנוה 5וי )רכני דכתיב%ף

 דיא1 אמינא ממינחה מפרשיק 5א ומעשר תרומרץמפרשינן
 אין תרם ואם מינו שאינו עג( מטון תורמין אין דתנן ,5,1ירז
 לח ואמר ינאי רבו אמר אמי רב אמר מ'5י טה , תרומהתרומתו
 ורגן תירוש וכיהיב יצהר חףב כ5 קרא דאמר לקיש השאמר

 4רש ומבנף מפריש וכד יזדץ, וחלב יזה חיב תןראשיתם
 הרע מן אפריש ואי , חיב כף דכתיב דיייה מטובהד5אפרושי

 רא6 אייעאי רבי אמר מילי כנהני ' תרשה תרופתו היפחע5
 אינו אס ממנו וגיבו את כהרימכם חט4ש עליו תשאו יאקרוש
 תרומתו היפה ע5 ריע מן ףתורם סיכן יסה חט נשיאתקדוש
 ן עקיבא רני דברי ללוי ראשון טעשר לכהן תרומה תרהרומח,

 א5~ש 55וי ולא לכהן ראשון מעשר אומר עזריה בז איעזררכי
 נלד 'דאמר ףוי בן pw~ntI כרבי טעם4ש מאי , ףכהן אףאימא

 ואכיתפ לך אמר ויביעקיב4ש , 5רם כהמם נקראומקומא
 ן הקברות כבית 5אכ15 יכ51 ששנו כהן יצ"ש מקזס ככ5אותו

 יהכינן הוה וגי הגוף ט'מיית משום עליה יקי ר5א הההרואירך
 יהבינן 5א ואולך עזרא מימות אבי עזרכם מקסי לימםמעשר
 ה15'ם את קנסו מה טפנ' דאיתסר שיא דקנסינהו משוסלהו

 ' טומאתן כימ' הכהנים עליו שימסכו כדי אמר וחד עזראכים' עיי שיא מפנ' אמר חד וסם'א 'והנן רבי ' סעשר 5הםממתן
 קנס'נדו הכ' משום עזיא כימו עיו ש5א ראמר למאןבשומא
 כהניס משום הכהטס עליו שיססכו כדי דאמר ימאןח45ש
 עזרא כימי עלו שיא מפני ע5טא לוויי א5א 55ויים 5הוקנשק
 גהניס סכר ומר לעניים קנסא סכר מר קטיפיגי ברבאוהכא

 בשכת ומעשר תרומח ן ספרשינ ולא , הם ענייםבימטומאתן
 כעריכין ואין כקדישין אין טצוה משום הן א5ו טונ,דתנןוכיוס
 רביוכה הני ' כיבד נפש עט5שבתא5אאונל כיןSאין וחום קל אם כוט ומעשרות חרוטה מגכיהין ואין מחרימיןואין

 טאיתמ5 דטבייי פירי מי4 והני אסור כנוס בו יכהן.תנן
 שמדץ כנו( האידנא דטב'יי פירי אב5 5תקונינהו ייחש
 ן יכהן 4רז ההכינן שוב כיוס מפרשיכן ח5ח מינח5אפרושי

 מהו מחולא דמיפרשא א%ותרומהלמימי צריךברם
 קירץ שרית דאי נזרינן מי ביט לכהןייתנה

 5נהן ומיתן ב(.ט 5אפרושי אחי מחוירם דמיפרשא חךימיהן
 מוכין יהודה גר דתניא , תנאי פ5ינוגה נדפינ ן נוסנן 5אאי
 מהיום חטו וסנש מהיום שחורטו רגובנו את סמו5יכין וכחבש
עם

 המתני
 נחקקו מה ועי וט סערכ ששחטו עט מעוט שהורמו

 עמא רני אמר , מתירין וגח אוסרין שלש עצמן בפני5ה41כן
 מודיו ( 7 א 1שאילתות
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 ו צקבלח ה צק
 ער( נחלקו מוץ 1ע4 המתנות חת ו%רושמו4:ין כשמזדין

 ובה אזסריןהתרולשכש
 מתיריי
 חלה שוה ג,ירה בה אןיהם י

 את שמויינין כשם לכהן מתנה ותרומה לכהן מתגהזטתנות
 אסרתם אם לא בש להם אמר התרומה את סוליכיןהמתנו'כך
 כוורמתח זכאי שאין בתרומה תאמר כהרטתן שזכאיבמתנות

 דאםררביהורהאסרשמוא5הלכתא ' %שהילכתמאי'

 דתרומה דחסרא גרכא ליה הוה טחנה רב גר טובי רב יוסיגי
 הכי "ף ביט לכהן למיתנה מהו אפליה יוסר ררם לקמיהאתא
 יהנינן לא אינמי ' יוסי כר הלכהא שמואל אמר יהודה רבאמר

 והרמותפ ,שמעאף דנו דתני חכר לכהן א5~ט כהונדהבתנות
 מה א5א ליורות ק"מ אהד( ויגמו'וכי יולאהרן תרומתבכנו
 עם לכהן תרומה נותנין שאין מכאן חנירים בנוו אף הבראהרן
 נותנין שאין l'ua יונתן אמר נחמני בר שמואל ר ואמר 'הארז
 להת ירושלם ליושבי לעס ויאמר שנ , הארז עם לכהןתרומה
 לו יש יי המחויקבתורת כל , יי כתורת הטחזיקים לכהניםמנת
 פירי דאכיי ום( ' מנת לו אין י: כתורת מחזיק ושאינומנת
 אילו דתר ' במיתה קאים ומעשרתו תרומה מינייהו טפרשד5א

 האוכףשבמיתה
 שאכל טהויוזר תרומה שאכף טמא וכהן סכי

 שהוא טכי 5אוכ5 מניין אל'עזר % משוס שמואל ואמרהרומה,
 ירימו אשר את ישראל בני קדשי את תח5יו שנא%ויאכמיהה
 הילוי ויייף מדבר הכתזכ ליתרםגעתידין

 , מתרומה חילוף
 5הח סוס  תסותו ו5א תהףיו 1~! ישראל כני קרשי זאתרכתו
 טנ5ן טהוךוה תרומה שאכל ט0א כהן כמיתה כאן אףבמיתה
~vinvומתו חטא עריו ישאו זרא משמרתי את ושמרו שנ בם'תה 
 רבי טשזם שמואל ואמר , לא טמאה אין ,טהורה יחיףוהו כיגו

 בסיתרזי שאעו טטאה  תררבוה שאכל שמא הנהן ממי(אליעזר
 טמא וכהן ועוטרת, שמחוף5ת לא פרט  יחייוהו כ'טוומתובו
 סך שנא ולא שותה שנא אוכ51%א שבא %א  טהורהגביתרומה
 שאכ5 וזר י והסך והשותה האוכף את ערכות יח1%ה1 כירתניא
 מישתרי והרר מכריו תרומה להפריש צריך ואפ"כהן 'יחייוהו כי בו ומתו  וכת"ב ' קדש יחכך 45פ זר דכתיוכי מניןתרומה
 אעג אמובהו  מאני תוומה  ישראירירית  ואייו  גאטיהן4ה

 דמית 5יה ושרי לכהנים ליה 'l'ala נעי ואי הוא ממוניהראפר
 ן תפסה לא דמיה 5הז4א נפקא לא דהז~ש כיון טעמאמאי

 כהן אמו ~אני ד'י'ת ישי" ימימ'איי7 "ריךבלמ
 ל"ש ועדיי( ופכלין מלאכתן רגמרפ'ר'

 מההזא רמפריש  תרופה ההנא ומעשר תרומה מינהוןטיפרשא
  ו5א  ירחינון דהוא כיון אמרינן מי הוי רכהן או הוי ריריהבריא
 מפרש דקא ניהו והוחם י ומעשר  תרוטשו מינהון כופרשהוה

 תרויטינהו(
 מינהון רמפרש ומא' דנפשיה כריא כי הזי ומעשר

 כשלכהניס
~ltaS' 

 כהן אסו אבי גנו דאיחיוב כיון דזיב~ל או ,
 שכירו רכל דמיין הורמו שיא בסי  הורמו שיא  מתבותאמרינן

 דאמררבנחםןאמררבח , %ש מעשהדמ',4אוככחוסר
 אכוהבר

 ישראי
 כהן אסו אבי מכית מאורחין ףהטכיים שנפףו

 ואורתינהו כה( בהו וזכה דמיין כשהורמו אי% ש15 והןמעשרן
 כי הגרנות בטת לסיועי לכהן אסיר אינמי , ישראל בתולבן
 וה~יוהענוים הכהנים דיר ומעשרות' תרום לוה ד4תנוןהיני

  גוהגין  אין הגרנו זכית הטכוסם ונבית הרועים בכיתהטס"עים
 תזילו כ! עשו לואם בשכרו ומעשרות תרומות מתנותלהם

 בנו קרשי ואת ואומר היו' ברית שיחתם אומר הכתובועליהם
 י ישראל ארש תרומת מי4 והני ' תמותו ו5א תחייי %אישרא%
 דאמר כה, 5( 4ת יארץ r~yln תרומתאגל

 שמואי
 תרומת

 כסא רב י הגרנמץ בנית ראסס"ע כהן פשום בה אין יחרץחוצת

 מאי 5בע4ם הנאדץ טובת נהן יש 1ככו4( ן ישמעידע 4ייהיב
 מכויו תרימה שהפויש ישראף ניצר , כרו כתיבה נתינהטעמא
 מותר כת' לבן ותנה זו ס4ע לך הא 15 ואמר אחר ישראלמצאו

 ן 1nau נומלין הני טעמא מרו י אסור יכהן כהןואם

 תיימיץ לה יה'ב יק" "'כא י:ייי ייתמי צריךברם
 אינשו , בגוה לי איחרתי לה ואטר לכהנת1

 סו ' וזחל חי קירוסי הוו מי שתך וי מיקדשיהן 4ה ואמרוהנהן
 הוו לא הוא דיריה ממונא ולאו הוא רכהן רםםונא כיוןאםוינ'
 בעי דאי בנורה הנאה טובת %וה דאית כיון די5מא או ,קידושי
 והוו הוא ד'ד'רה כממונא 5ה יהיכ ימר בש ואי 5ה יהיכלמר

 כע4 יטי7 ל' נהנין ולים כהנים קונס רתנן ' %ש 'קורוש'
 וקשיא ' אחרים יטלו נהנילי אלו איו7לו'ם כהנים קונס 'כרחו
 לרש אסר כעי 51א הוא ריריה 5אוססונ~ש כרחו כעל יטלו5ן

 א4ווה'ס כהנים תני וקא ממו(' אינה הנאה שוכת איוצאע4הו
 יא נם' כרחו כעף אפי15 איגהו אכ5 אחוים יטל ין נהניןאלו
 אסר ומצי דיריה סמון ליה הוה ממו( הנאה טובת אימאשקלי
 בייהודהן %יוסי יוהא הא !lht~p יא יוסף רכ אמר ' עמירוןלוה

 אןןעוףפ שבו,רבא חקן רמוכרנייהורהאו%אינומש%ם"א
  דקא כיון כרחו בעי  ימיו טעמא החנו רישא מכו( הנאהטוגת
 51שוויירה נע5מא עפרא לה משוי קא כהנים אכויהו להאסר
 , מסון הבאה  טובת דאמר כרבא והייכתא ליה קמא יאע.פרא

 פרהפרשת
 ילך--ויאי?" שלחנאקלג

 רכחוב ,וימיקנריומ
 ואמור וני' הראשון נחדש  צון  ישרשוכיהערהסרבר בגיויבאו
 אין רתנן לאיתתא, משהינזלה ר4ארבנ(

 מניחיי
 המטרה את

 מפס לעולם שיגשים  ול"ו הדבפד את שמרעלת מפנוכרהיכ
  אבישישארבשיגז חיצץ  איא סבו  %א נהררעא' ואטויהככור
  סנ" ' סגיהין אין  שיסארגשיס  אפייו  אמר  ורבי14עור ,בהגחין
 וא6 ' קבורה למיתה סמוך  אימא ' שם  ותקבר מריס שםותמת

 הס פרהארומה לפרשת מרים פרשת יטהנסמכהרביאיעזר
 מלהרוץ מטומאה ישראף ומעקת טכפרת אדומה פרה טה5ך
 דידיתי ומתכריכין מזיוה מןמשכבא ואסיר4איתהנהי ' ישרא4 ע4 מכפית צדיקים ש4 מיתתןאף

 שמתרץ האשוה רתנן י %א ליש וא' שריקק מחייםאקשתרע אי נכרית פיאה וודאי ,
 והזינן ' בהנאוץ אסורה שנהרגות בהמרץ משעררתנהנין
 שערי תנו באומרת רב אמר , מנהו הנאוה אשורי והגשבה
 אמר י דשרי נמי הני ףבתי ידיי תנו אמרה מעתה א5א 'לבתי
 רםיא כנופה אלתנו 5א הא דאןתט טענו נכית בפיאהרבא
 נשים שיער חנינא בי יוסי % %ה כעי מבעהוהא

 צרקמ%מו~
 ן

 הלחנינא יוסי ירט לזה מיבעיא קא כ' נכוית, כפיאהואלרכא
 אקציתהבשיים כסכתאאי דתיאן היכא אכי ננופהומחכר

 ישרי
 ועדורן 4מת תשמישי יייהדה היכא 5מי"'יי צריךברם

 רי5ם4פ או שם שם דאתיא קיוץ '%פינן ערופח מענ%רץמת
 ר4או כיון קרושות דתשמישי 4ה יףפינן קרושכםסתשסישי
Iw~pnנע4" איסווא "א  הוא מהש 

 בהזמנה'  מאסמן 4א הוא
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נקצת נלק,קנז
 ן ן מיתמרי בהזמנה וקרשים %ה ייפינן דהקדש מאיסוראאינמי
 עפרת את וישלך דגתי עו מתשמישי הטת תשמישי דילמאאו
 מיהסי4ש לא נהומנה 15 מה לעז ראיתקש העם בנו קבריאל

 .t'aw כלום אמו והל"זלא יעוטס זה  בית האומר סרדאסר
 ן תש ן מיתסרין לא בהזמנה המת תשמשי אף ' לעוהקדש

 ן סותר אמר רנא אסור אמר אביי לסת בנד האורנדאיתמר

 רכ*פ , היא מויתא והזמנה מקדשים %ה ויליף אסור אמראביי
 רגינתו פ% י היא מילתא יאו והזמנה ם15 לה יעיףאגומוחר
 דבצפון הרפני*י כגון לה משכחת חיכי למת כגד אורגלרבא
 כווכוח הילכת סריי דרש ן ייה 'l'1ba והרר צרכיה 4יהדצכתין
 תשמוש* ואפילו ז דרככם כוותיה הלכתיש אמרו' רכנןהאביי

 411פ ממש הקרש רפאו טון בהזמט" מותסרין לאקרושכם
 לה' ילפינן דעז ומאיסורא הוא בעלמאיסולא

 נלקוירא

 -E~ntnu1S.tlnSbt סאלתאקלי

 4ח אסיר הני חבריה ,W~'bS %יה ראסיר ואכ' וכי ' חרשתקיף 4ח דכתיכ רשםיאבשמא
 , מאר נפשך ושסור %ך השסר רק דכתיכ נפשיט4סי4ט

 טצוה ליכס אני סשטע דתנן , גאיסורא קאי בניני נמי4"ט ואפי
 הרי ובארז כשמים היבין א6 הוי אני אוסוכם וליכפאני
 ברחום כחנון כצבאות כשדי הא ליור ףית כ5ףף ' פטוהןא15
 מאיר ר דברי חייב זה הרי הכנתין וככל הסד ורב אפיסנארך
 " תעשנה כלא עובר ככו4פ ותבירו עצתו התקיל ~Kt:D'וקתט
 משסור עצמו חרש תקיף סיח חכירו הכי ירברי ינאי יואטר

 עושרש עמךאכיאינו ~nwpa רעושה היכפרבפשך,והניט4
 י תאור 4*פ בעמך ונקיא דכאו לבולשיה שף עטךמעשה
 ואקליפ ואריכעמס אומר בעוראחיא עמך'וכן מעשהנעוסה

 י אכעיס שהםואכה
1G'aS, "דיךנרם

 ואפי ערף שכום כבוד אסרינן מי%1קל14 י"כ'ש לגביי שי'" שיעשוע מהי
 אהה יעכיר אניו בכבוד מיטיב דהוא דיף1כיון או נמי4אכיו

 רכהגי כאמר ' 5ש איחו, %יעכיד בככודוו%אדלאנווויג
 %אביו שקה נעשה איןהכן %כף יישמטו דכי תנד* וכן הונארב

 4%פ תורה אמררץ שהר' ומדיח ממסית חוז ו%ק1%%להכותו
 ' ליז תכסה ולאתחמול

 בלקגיא
 נפשוץ דמסר סאן ביוץדבעיר( ננן:"::נ,גשאילתא

 מעשרש בשעת ליה קש4 עימא למרי פורענה2*ש4איפווש
 בפינהם אשוחן דחכי , בו  פוגעין קנאין ארמית הכוע%נדתנן
 ישהיא%  אחראיש ויבא דנתיב מעשה בשעת תוסרירקטייה
 WAD 44ש מרב כהנא רב מיניה ,INpa י  שביהם את וירקההקכה
 אקדוח לנסחה רב אנוסיה נסאי דיניה מעשה כשעת קנאיןבו
 נושראד1 נעשתה ותועבה יהודכם כגרה כשלמיה כהנתש5יב

 רכ אדכריה , כחימי אקרוז הכי 4יכ 5ף את*פובירושלם
 ן בנרתשבי כחמכם  אוסר הוא וכן יז זו יהודה כגדהלגמריח

 יאשר קדש יהודה חלל סי תא, תועב אשה תשגבי alwnlןא ובי ואת הו*שאופ וכן  ונור משכב בישראף~ה  בעשתהותועבה

 אשר יאיש 'כות" כתריה ונת'ג ' נו'וה זו נכר א% בתובע% ישראיי טענות קדשה תהיה יא הואעוסר וכ! י זוזונחאהב
 כהכםו,י*ש ער %ו יחיה יא חוא  'שראל אם ' ועונה עריעשנה
 יהיה %א הוא כהן ואם בתימירים'עונה

 ו~
 ע4 הכא כ% אבא נר חייא גר , שמיס בירי כיניה אימאצכאות' ליי מנהדר מניש בן

 שנאף לעז נתחתן כאםהגויה
 וכעי

 בת לו יש וכ' , נכר א% בת
 אמרנית כיאתארבד'מי ' זההכאלהנויה איא /ףאלנכר
 בררם משוס עריה הגויוץחייב עי שיהטםובאינורוהבארינו
nnawנירה  נהגו משום עייה אם'חייב  רבין אחא כי איש, אשת 
 אסיר %ה ואיגיירא אגויה ראיטעין שכא  ואייו וונהן נויהשפחה
 הנכריוג ע4 ונשתחררה השפחה על הנטען דתנן לסינסכהליה

 מירווהנטען איןבומאין ואםכנם יכבוס ן14 וה הריובתגיירה
 רב אסר ז יוציקו שכבס אעפ ירו טתחת והוצ'אוה V~aףאשת
 דאסר ' לה אסרינן %א יאיבעיי רכיון יא אביאקיאובערים

 אסרינן לא נמי והא ' ליה ח"שיק 4א נישואין רבתר קיטיסר
 דבר איכרם וחי ראשון ש4 בנוו ע4 %עז מוציא אתה כן ראם%ה

 כין מכע4 כין %ה מפקיק פסיק רל4ש וקפא עדים כשםמכוער
 הואיל ר אמר בסינר חוזרת ואשה היוצא רוכל דתניא 'מבועל
 וטכוער הואיל  1ר הכילה מן 4סעלה רוק , תצא הרכרומכוער
 ומכוער S~sln המטהחר חהת הפוכים מנערים , תצאחרבר
 "א נינהו  רסאן נחז' טנעליהפוניס תצתהדגר

~WD, 
 מנעיים

 ריחש בקיא רפסיקוהא השבקי*ש קשיאקשייןאהרייי*ש כרבי היכתא ואמרינן , ררב  שוותיה הילכת ואטרינן ,הפוכיס
 קידש כרבי  מכוער ברבר ערים ואיבא ptDai רפא קיא 'פסיק
 אם אמרהלי אכיי אם , כסה עד פסיק  דלא וקיא , כרברפס'ק
 ואמר הים ממדינת נט המניא ותנן ,  ופיגא יומא מתאהאומי
 הרגנוהו הרגתיו סח אשתו את ישא לא התעם ובפני נכתבגפני
 אשתל את ישא %א הרגתיו אום  יהורה רבי אשתו, את ישא%א

 רק8 משום ראסהיר האי %מים ראיכא , אשתוהרגנוהותינשא

 אבל( ערים שני בעיין ולא %כפש מי4 הני הוא יסינסבהבעי

 ע% וסים חוח עדים  דהני*ש חיישיבן %א  ערים שני רבעייןדיכא
 וה4* איני ' וה ברבר חכמי חששו רא אשה נט ועל ;npDשרה
 ושאנת %א זח הרי בעיה ע% בנרר האשה את שאסר חכםהנן
 %סו ואתו ו%ששרא לנגסו מו"מ! רחד מומחה ביחיר נמישכא

 ' ושא לאינסובה רגעא סשום ואסרחהאי
 ונוירז שפחה גגי  שיושא מהו כח"%שמי צריךברם

 אישתנן םירונכיאשת איןםוציאיתבןכנס
 ףהירח כנס' אס תנן %א וכחנם נטובמת  בהמביא מלראיןבנס

  התנו סוט יהו מרסינן ונויח לשפחה  אסריגן סי 4הומרסינן
 ספקינן %א נסי הכא מפנונן ולא הוא אדישי  ליסרו דיאששוס
 נתר להו וקתני וגויה שפחה כתר 4הו runp מדלגת דילמאאו

 ףה1 דאיכשא ן 5ש י דמיין איש רכאשת למימרא אישאשת
 כנס אמר אשי ורב מוצ"ש אסרכנס כהנא רב שיושא טושכנט
 האוטרכנס כרכרי רבפפי רבי זוטי ףהורב תנא  י סושרדאינו
 כנס ו~ווהייכת*1  סרסיבן ומגויה לשפחה אימא מפראאינו

 י מוצ"שאינו

 פנתםפרטת
 יק nm~lo ח* ששול4עא יהק

 %א כני במקום  ובנאתאו
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פנחסקצט
 זרעו* 5ה1 ואות אכוהון נוף' כני שמכו ואפ'15 בנאתאוההן
 קודם כן הוא כך נהלת מוו יחנן , לננאתא 'IUIP בנידהנך
 בן חל4* 4 אין בן %1ר לבת allpi'~' בן ש5 יריכו יוצאי כל4בת
 כן כת "א אין4י עליו'נת עמן לו טניין%חין הגן בת ובןהכן

natnanעליון עיין לו אין תל פמין הכת נח ובת הכת 
 ננצרו 'עקב ער קימא ראובן ער והילכת כמשמשת נחלהשצד

 טרש האומר כ5 רב אמר הונות רב אמר ' שינטא כל'דל4*
 שאינו שוסען אי( שבישראל נשיא אפ,ל1 הגן כת עםחבת
 1fnw בדיבר* יתכנסו כטבת ככר דתנא צדוגךם פעשהארא

 בן יוחנן רכן 4הן ניטפל הכן כת עם חכת תירש איסריהצרוקין
 שהשיבו ארס היר, ל4ש זהלכס מנין שזט'ם להם אמרוכא'
 כנו בת וטוה 14 ואסר כנכרו מפטפט שהיה אחד מזקן חושיבר

 ערו קרא שכן כ4 יא מכחו הכאה כתו תירשט כחוהכאהסכח
 ושוכל* ל? החרש ישבי החורי שעיר כני אערץ הזותהמקרא

I1Pa~1'קב** מלמד , וענה ואיה צכעון בט אלה וכתיב וענה 
 אמר ן הוו ענה תוי ור5סא ענה' 'nloo אמווהוי'ד עלצכעון
 ' שמז( ומנו מדכא שכור אמרה דלא שלתא אמינא אנארבא
 שבור א% ד4א במלתא אםינא אנא מפא רב אמר דאמריואיכא
 א5 ' דמשקי" ענת הוא ' ענה ותא קרא אמר רבא ומנלסלכא
 שיימה תורה תהא לא שחמי להם אתהפוטרמ.אטר ובכךרבי
 כותר, ייפרל שכן בט לבת סוס שיכם כטלה ככוחותשינו
 ואחזו וכיטלופ אחים אצל כחה שהורע תאלגבת ארוכסקוס
 ירתי לא אימא מן אכ5 דאכא אדה 'רתי וכי . עש עשאוהוויום
 דכתיכ 5ט סנוו4י ולא נוחלין לא הצ,ם מן האחי דתנן 'הררי

 משפחת משפחה קרו,ה אב משפחת ' אותה וירשססשפדוע
 וברא ז אבותם  יבית למשפ"ותס של משפחה אינהקרויהאס
 וכ% דכתיכ ליה ירתא יד'5'הלא אישה לגיציה 4ה רירתהוא
 זו סטות שני שיורשת כת וף4* ת אי , וגום נחלוץ יורשתנת

 ואמר 4ה ירתין הן מיתה אהר משבט ואסה אחדשאניחמשכט
'h~pורומץ לא א ווט להלאשהמ ירית םורשת'וכל ואיו יורשת 

 אשתומ4כד זו שארו רתר '5יה
 שהכעי

 יכול אשתו את יורש
 יורשמו ואא ושן אות יורש הוו גזתה וירש תל תפרשנו היאאף
 גנכסי אכל בחתם דאיתה עד רת רנפלו כנכס' סיעי והני 'אותו
 ירית דאכוה דותקא א5א כעל לאירית מיתה יאחר יהרופיו
 h'OPW~ מאילה

 בראה אשתו  את 'ורש הכעל ושן ר"ח 4ה דהוה
 ברש וסטו 'נאי רני "מר 'והנן רט חמר יאכהו דאסרגכסוחוק
 לוכנעייסבארז ויהי אתיאיר ושנובהולירננם"וקשנאם נראי נוטל שאינו לבעל טנ'ן קיחה כן 'הושע ררטמשם'ה
 פנרפ בגבעת אוהו ויקברו מת אהרן בן ואלעזר ואוסר ,הנלעד
 ירשה נחלההראויהלו אפרים כהר לו ניתןבנוואשר

 ס4ת תנ"ינפ5ויהסוזשהבין לסאלי צרוךברנ( בנון*
 דתינכ* טקם' וטית פה על מלוה כיןכשטר

 'ריתז 41א הוא אטחוראמ מי לא א' מלוה 5ההיא כעף 'רתס'
 דההוח דננכף כיון אמרינ סי , 4יה ויר,ת הוא מחווק רייסאאו

 גוגיאנא דשזסרי דיים'כיק או דמי כבמחוזק משתעכדיןיוופא
 פו נוטל הבכור אין הילכת פפא וב דאסר , %ש ' דמיכראוי
 ששו גם5ורז משת שנכו כין קרכם שנכו כין כמלווהשנים
 ha~NI שלורה שמם פי טט4 הנכור אין מיהת תני ק*פליי

 , הואראוי

 ד"קמתני41מכסייץ "'כ" איךלסים עריךברם
 כח" ומתה נכרה תותי יתכא גילאחר

 כעייורש אסר מי , 5א אי 4יה דכתגתינהו הא.ך קני סיבעי
 סיגי האיך קנטצ 'רושתו מיקסי לחתו דאקניו;'נהו וכיוןויא

 מדש כניו צת יגיח לאחרים ננצרו הכותב דהנן י אאברהוה
 לרידח דקנייה ומעידנא הף לוקח בל דילן או , עשוישעשה
 דו;4* ומשק כע4 אתי וכתה היא זבנה וכי לרוכסה נמיקננהו
 דרב דאימיה ' תש ' דזרהו מ'קמיהו קננהוהוא

 שסו"
 אבא בר

 לרב כסה לס כתכתינוו אבא לרני ליה *ונסיבא קניתאמאקרו
 אבא כר ירמידה דרגי לקם'רה אבא בר שמואל רב א%שמואל
 רכ אז5 הושע" דרב ;ngp אטרח אבא % אזי בניכס'אוקמח

 שנר הכי 4ה אל יהודה ררכ קמיה אסרההושע"
 שמו"

 האשת

 ' הלפוחו מיד מושא הכל ומתה בעלה בוהי מלונ נכסיסמכי
 Spa1 דסי הגוף כקנין לאו פיוח קניין כעי% לן דסכיראוא;ג
 437* רקנה הואט בעלמא פירי אשתו כה" נכסי ניקנהנטי
 יומי "ר ו הנוף כקניין ושווינהו תקנתא רכנן עכרו איבהמשום
 סלונ בכנף שמכררז האשרץ מתקינו באושרם חנינ**ברני
 אינתי ' וסיכת וכז הלקוחף כור מושא הבעי ומתה בעיהנחיי
 (א הבל יורשי לה ירת' לא אשתל מתה והדר כעל דמיתוהכא
 יישי אשתו 1ע4 ע14 הבית נפ5 כדתנן לה ירתין דילהיורש'
 האשה ויורטי הבעל טת כך ואח ראשון מחה האשה אוםהכעל
 יריקותיה חוס בש האשה מתה כך ואחר ראשון מת הבעףאום
 נכסים הכקו( יורשי כחזקת כתגה בחזקתן הנכסםאוסרי

 ן האשה ,ורשי גהזקת עמה והיוצאיןהנכנסין

 5'הכני "מיי4ת לםו48ףיבזיםיתנחיי צריךברם
 והנשוה האם ומתה האב מן אחי ריהואית

 אמרינן מי האם 'ורעי ד'ימא או הכן יורשי יהון 'ריח מןננסים
 כע4 מה סנח'5'ן ויא נזח4ק אשתו את ובעי אמו את רבןכיון

 צון יורש אין כן אף ליורשיו להנאיף נקכר אתתו אתאיףורש
 כן ירושת ילשנן לא רי5ס~ו או ן 4ורש'1 להנחיל נקבראמו

 כיקי( ראילו בער(מירושת
 בנאף נוטל( אינו אשתו בנכסי

 %ש, כנבוחיק, בראוי נוטל אסו כנכסי בז אכ34כמוחוק
 יהנהי5 כקבר אמו את שירש מהו כן ששת מרכ סינירץרכעו

 ומת שנשכה המתוההאכ ששת אמרלהורכלאחיןמוהאכן
 ניטע ווי האכ יורשי מנהו הי כרקתט אילימא רכו פליחלול, האב יורשי הכן יורשי כמדיל אביו ומת שנשבה וכן בסרינחבנו
 ויורשי האב יורשי במחנה אמו אני ומת שנשבה הכן אובמהנה בת* 3ז ומת שנשבות האכ קאמר הכי 4או א4%* ' הכןיורשי
 5אכווץ לירתירה במשא טית רכן נהי יתך ואס ' זהלהץהכן

 יורש בן 5ר ראי האכ מז לאודן ףהנחי4 בקכר אמו את יורשהכן ים* 5מ לאו אלא אכוה סן לחחוה ויירת'גהודאימיהכקיכרוה
 מניזמי כר אחא רב ליה אמר , הוו ד'ריוה טלהו בקכר אסואת
 5איםית קרתה בקכר אמו את יורש בן ואיסר , שחלקוסירים ואיי *15 אמו ועל ע4ו הטת ט4 חנינא נמי אנן אףלאביי

 ערש הכן אין שם לאו "א , האכ מן ףאוהס 1לירתינה1גקיבריה
 רנכדץ נאמרה אכ% אם מאי וטעם** ' 05 בקכר אסואת

 את יורש אין שעל האסורה הסכרה כה בכל הסכהונאסרה נב*
 בקיסר אמו חת יורש אין נבן האמורה הסכות אף בקכראשתו

 ז האכ סן מאווםלוגוי4

 יחלקף לטה כרישא דבז3מת איתא ואם אוובתו נ* %. אריז 5אב יש י9% "3ו חיישי קבששיכיצר לפחי בנאדרשה
 בן 14 יאיש אין ואס רכתיכ גקכרשה באיטה יאבא4ירת'ה

:onwvmז שחאו א45* אנוה מן ףאוצה ולירתינהו , קסתו נחיתו את 
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כא .רבפסותרח
 8י הנתיץ יכת 'ימיתירט צחך בוםאינק

 5ה קוברין הכעל יורשי 'קובות
 ירתיע. להדקא קוכרין האב יורשי ח5מא או ירט'כתובתהדקא
 חסד** רב דאמר ן תש , עמוץ וכיוצאי( הנכנפי(נכסים
 תימן כתוגתרץ ירחי דקק רגען יורשי שמחו-ו יבםשאמרת

 ז חי5כתא גןבקטנתה

 nlaanריפרף

 י"יי"ייוינעא שאילתאקיי

 א1 דנרר והיכא וני, ביי נדר ידור כי איש וכתיב 5קיומ'ה5יה
 עקירה :t~lcnta כש וקא נוה מיהרט וקא שבועתאאישתכע
 5א והכי דהכי אכלארעתא אינמי מה ומיחרט רבנן *מיאתי

 התעש רכ בר ררבה *יה דאתא רההוא הא כי ףיהגדרקזשרו
 הזאן מי דעתיך דם"תיב שעתה ההזני נומש הוה אי ליהאסר

 5רב רב*ש 4ה תשתכח שכועתיה, 5'ה ושרא 5א ג5סישתכע
 לידך 5כשיבו*ש 5יה אמר נדויהוא סחוראדאדם כרבנחמן

 דרג רבא5קמיה אתי,ה 5מישרא הוהייהנררא לידיהבואהו
 רתח אין א5 נדרת והכ' דהכי אדעתא דמם נמה 4ה אמרנחמן
 אנאה איפתח סחורא רכ אמר , לקולעיך ויל 5'ה אמר נחסןרב

 45 שיבזר ישרה ררך היא 1 או אומר רבי תנן ן לנפשאיפיתחא
 השתא מארס, מן 15 ותפארת 5עושח תפארת שהיא גלהאדם

 ז 5נפשירץ ושרטו נדרי 5*ש דרגי אדעח*ש נחמןדאיקפדרכ

 'הורח רב אם / ולשבועתי לנדרי הפרה ראית סנונןוסראורייתא
אמר

 שמו"
 אחר,ם אכ5 אינו0ה5 יח4רברוהוא ףא קרא אמר

 נעדה rttwt נדרא ונדרה אריסא ד5א ינוקתא ואיו לוסוהיין
 :talnna לרה ;1a'al שמעוי,בוה כי ;Nattp דאנוה ברשותאהיא

 ואם , וגו 5יי נצר הדור כי ואשה דכת'ב הפרה חויא דשמעיגמא
 ונדרת דאינסזנא איתתא ונ( ן תו שמעו טום אותה אביההניא
 שמע ני קיים4ש רנכרה ברשות'א שכועתא מישתנעא אונררא
 יום4י ההוא חיף דגרנה הויא דשמע יום4ק בההוא ירהומיפר
 15-ש ~1ata וכי ' 5ה טפר משה 5א חוב 5רץ טפר י4פושמע
 אכסן , חיכי מוכסף חיכי ;1ala לוטל'מא

 ליכז מחוף עגי שרי
 חכם שאם'ג5שון ובעל בעף שא]כ5שק חכם ליוחנן דאבו5א
 ליבו מהול ליאו שרי לישנא 5י]בהא' חנ0 "א ' כלוס אמר4א
 דשסע יוסא בההוא דבע5 וסרקן , 4כי ~Sella 4כי מופריבעל
 pawl ז52ן נדרה אושיה בזת זאם דכת , יא ותז לה סיפרמצי
 נעררן וחי 7 וגו nww אותם יפר הפר זאס / לה והחרישששה

 ע5יח ונדריה דתטא וכעלה אנוה לח דסיפר כשאסאורסהוהא
 והוגש נדרה מפ,רין ונעלרץ שאכירץ מאורסה לנערהשנא(

l'"aaהוידה לא הכי לגתו אככ[ דשמעז ,ומא בההומו לה 
 'הפורץ

 שדנאאילא" כהרפא לתחר עד שפדwoי ב" ף'מ2 נפי"" ישמע הנ" אייי 5ם'מי צריינרם
 דם15 וער שעתא הא 0ן רחמנא אמר 5שמועתו HD1tI אמוינןמי
 רחמנא אמר דעיסא יפיניינא יוחא ריימא או ' סיפר ,yQ''ופא
 והגיא ווכק ר' כה פלינו  :Itla~a םצ' לא תזת שיםשא דערכוטו(
 אלעזר וי יהודה ברבי יוגן % רבי רכרי  היום  ב4  נרריסהפרת
 ורגנן כתיב שקעו כיוס סכר רבי לעת מעת אומר שמעוןברגו
 שמעון ל ךאסו ז תש שוסאליוסנתיהלנתאםאין9נח

 תביט אסר הכי רב ליה אמר וונג האי כו עובדאלמעתד סבי 5ה הזונ יאותו ריכתא א4ן 5ף נן יההיע רבו אמר פזיבן
 י הזונ כאותוהביתא ש"

 מקשר שחוא נירום אילודרשם
 נייחזה?הק

 5הרנ'י
 תרומם שהוא י5מוכסי מין ילאו

 י"עפ המעד מת ש5 4ש שה תרומה שאינהואענ
 דמיכות דינא שטוח והאטר ויטזכסין ההיך, גיח שישאינה
 לו שאין בטוכס שסואב אשר כהנא בר חיטא רג אטר ,דינא

'nly'p

 הצטותראשי

 גיייי"יי"' שאילתאקיי
 מסאבא סדעם מן ניבטא ו5א , חרגול בטהורה הברשהבין

 אסיר מסאב מרעם נש דאיבשירש מאני אפיס א5*שנופיכם
 'שרו כהו5כש51י

 היכי כי מנא 5הו דםפ4ט ער מיייהו ומיכי
 5*ש ואסכ5אות שפורים כנק ' וטהר כאש תעבירו באשובא אשי דבר נל רכתו , ססואכא מידעם האיך ביההמשתטשו
 באזר* מלבנן והאסכףה השפוד דתו כנורא רעייל( עדמישתרן
 וקומקטסין יורות , קליפתן שתש,ר עד סני גר מלבנן כטהוער
 ברותחיף 5פ5וטינהו צריך הוא ברותחין דתשמישן חמיןוסח0'
 מישתכת ד45ש ומנין ביה 5בש41 חרטה 5או דקזקס*שואעג
 יכוה[ דרור תפור ראש אין וראי , כיה מכשל וסקרז מנאליה
 לפיוסיה צריך 5א נותיכנס

~um 1 נוים ש5 הכוספןDmnw~ 
 יוררץ והא זו אי , פותר קטנת נערה אסור נדולדל טזדהחמין
 ודלתא ' ףתוכה ייכנס יטל ררור צפור שאין ינאיכ5 גרקטנה
 ייכנס יכוף ררור צפור ראש שאק כ5 "א ועיי4ה הדסיההרוש
 קטנויש יורה הונא אגרב ' ברותמן להו ~etSaa ודוכי '%חינה
 רודפה ההוא כי 5ה עביר סא4 נרויתי ויורה גדולה יורחלתוך
 ז וארתחיה מאי וסיכה דליישא נרנפא עכר שקב רכ רםדהוה
 רכרץ דגכוא עוקכא רג "א הכי ~aani I"ap'D פאן רבאאפר
 ופ15טיה' בנדודא 5מ,שד,,ה צוו נמי כפה בניצוצווהשפויטו אף כניצוצות נטש טרו פיטו כך ככופש סכר קושהוא
 נסר יאטכלינהו צחך 5ה1 ד58יט ואשג ' דם' שפזרעיקמו ושריי מרודות נטיף כי שגי בכלי דתשששתהון קערותודאי
 וטהר זו  וכבס קרא אס רבא אמר , מנהם ' כהואישתמושו שרי והדר סאות גארבעיפ טכי5רש צריכין גולן דתניאגוצה
 שב מססמע קפר*ש בר תכי , ;mnw טהרה הכתוב עלוהוסיף

 % ושביעי שקשי הואת שצריר אבי שומע יתחטאארבגרנרה
 וכברש בהן טובלת שהנרה  סים נדה בבה תל מה כן אםוטהר
 כיוחיסרם תיוקח רבהכראבוה אגו  א]יבנחטן , סאה %חם
 ואצל כחרשים הו41ה1 ישני41בנן טבי5הדהא המיכין הנויטן
 וסרכים וונא אפי אכ ששת רכ 5ה מתקיף ' nSuei" צריכווהכי
 רג באש יבא אשר רכתיב בפרשה  כייסעורהאמורין רבאאסר
 אם יאטכוייה סבר מעי חרתא  רפחרא מנא ובן יוסף בריצחק
 מתכנן וחנןכ5י ר חמר הכי שברה קעקכ ורכי מרבנן ירפא5יה

 את רבתי'אך בפרשו-ואםהרין
 מיפישין י4י  ישנים טבילה  צויבי 4א ניבחו איחרשיםרפחרא "אני הני אגף תכסף ואת  הוהי

 * ישבר בו 'I~elan אשר הלש נ5י דבלולו 8טא8וחשבחג1נכי
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רדסטותרג
 משום 45ן אי פליטות להו איתרותחין דא'שתמשיןהי ד"ינ'" קעיות הם למימי שריךברם

 ש"עדקוניא מנין ס' כקימא נינהווששנהו חוס כ4דסשקיא
 לירת וסני הוא מתכת דקוני4ש משום חרש כיע ולושעליהון
 ' תקנתכם 5הו 51ית חרש וביע מנין 5א דיימא אובפליטה
wh, הם נפסח חרז 5עימן טמרימר מיניו" דכעו 
 לאישתסושי ושרי פליטות להו אית מי מאי דקוני4שמאני
 מבשמש ק" 4%פ קרטזפני בהו 4אעז 45ש אי בד'בחרעבהו
:rsדש'ש ידכא ין תיבש כי ' קרטופמ מקום כלש דהא h'pllt 

 5ן מיבעי4ש קא כי אלוש וכיעי דסצרפי לן נמבעיא קא לאנמי
 מירייתי חמימי בהו רמי רכי הזינן להו ,אמר מ8י ואוכסיבחיוורי
 יעניין כויי והני דכוין הרס ככלי וה'ףכך דנלש שםכמיהו
 אכל גרותכן דתשמישתהק גויס גשזיי ולענין נפסחהמש
 דטצר משו אסיר יורקא תשמישהק הוא דצונז נסך ייןענין

 קרטופני בהו ואילית אסירי  בהוקרטופני אית א, ואוכמיחיוורי
 רק"ם4ש רשו מתכות ככיי אימא %הון מניא  בעיסאבשיכסוך

 דקוניא מאני הני זכיר רב דאמר כקומא זבד כרב ה,כתאלן
 כולהו קרטופני כהו ,fl'a ואי אסירי  יורקן שרו  ואודמיחיוורי
 דרתח' הני פליטות לו אין חרס כלי רבנן אמור אינמי 'אסירי
 רבותו  תנורא כגק דכו 5א,היכי אי דב5ע ההוא מימיק%יבנורא
 ביה ואייתמושי  םתוושישגריה טמא ררבר רבשרא היחיאביה

 לכבשן גויסואהררינן  ראיסתמשובהו קרירות איבמיישראל,
 רמי ספיר נורא בהו שלט %א למיי ר,כא חרשים כליםבהר'

 רטחו רההי4שתנורא , %ש '  אילחש רביעבקייההו4י
 בכותח4ש יריפתא %מ'%3ה אהילי בר רבה  אסרה טהייהביה

 :%r סיחינו דכ%ע מש מיקדי 5א ושגריה אענ אימא 'לעולם
 כיוצרה י אסורה  כויה הפת כ% יש  ואם נחיב השסה אתלשין
 אסורכם כויה הפת שט  נאייו"ואם התנור את שטי( איןגו

 שיוסי9י
 איחפש רמי שפיר טיהת התנור הוסק כי התנור

 אשי לרב רביתם %יה אמר ' תיובה4ש יביע ההוגשביקרי
 בפסה קרירות רב אמר ~IaaSN אהילאי בר רבה ראיתותכמאחר
 זאינשת , מתכת ש% בתנור לההי4ש לה מולים רכ אף "ישברו
 היסקו זה קאתנ' סתמא תבור רה"ש בתנורש%חרסאים4ש

 מכפנים הסק יחו ליעביד נמי הנו מכפמס הסיקיפכתו1וורק
  דאי והלכך ן שפיר %הו מסיק וף4ש tppe ר'5מא עייהווסיס
 טעם4ש מאי חטאת גבי א4%ש י ואסיר הוא מבחוץ הסיקובוביא

 יככשן 5יהררינהו ישכר נו תבושל אשר חרש וכליאנרחמנא
 כבשנות עוש'ן rtNW ףפי זירתם רבי אמר , חרשים כיסבהדי

 בעורהן אשפתות עושין וכי  אביי "5 בעזרה, שכן וכיבייושים

 ניעכיד בטי נכשן עבריכן אפשר רף4ש כיון חטאת גביאירש
 חרס כלי שיברי נכו בקי שמעיה רב רתני  ה4שאישתטיטתיה
  אבודק כר רכה אמר נחמן  רב יאסר הא  ואלא במקוסםבביעין
 טשום אי חרס שד( ויעכיר חח מתנת שף שלמקרשתבור
 הפסס ולחם הלחם שתי דאיכא כיון טכפני'חו4ו היסקו*ותר

 שרת וכלי שרת כלי  5יה  בתנורהוה וקדושתןדאפיתןנתנור
 א"ש  מגשר 5א יהורכם ברבי ליוסי ואפילו עכדינן ף4שיחרם

 ' כרג הלכה אימא יא דהרם :SaN עץבשי

 המטותראשי
  גנג"יו:'מ"י11י"""  נו8"1ת8קימ

Wt~pתשח וכסי איתתא 

 תנאה במרוסותנאיה תנאה ורמי איתתא נריש אינמיבקידושי
 בכני אשכח(והכ'

 ראוני
 nwa יהון דיהב בעידנ4ל נד ובם

 משת ויאם שנאם בתבאה יהוו יהבה דיררנא גשכראאחסנתא
 ער ובעינן וגיי ראובןאתכס  ונבי גר יעברובני אםאייהם

 כתנותי שאינו תנאי כף אומר מאיר  רט רתנן ירכפייתנאיה
 ן 5איעכרו ואס יעכרו אם שנאם ז תנאי אינו ראובן ובני גרבני

  שאי5מ5א לאמרו הדבר היה צדיך אומר כמליאל בן חנמחרבי
 מאיי כרבי עחיווהיכתא יא כנען בארץ  מאף  במשסע ישכן

 יהא %א מתי יא סרעאס  ישגיב שמוא%בגיטא ראתקיןבתנאי
 ל4ש סתי לא גטוחם יהא מתי אם גטולימא יהא מתיגטואס
 יה4פ 5א ויימא 5נפשיה פורענותא איניס מקדים 5א גטיהא
 %מעשיש קורס תנאי ביקבן , מתי אם נט יה4ש םת' יא אסנט

 תנאי מאיר רבי משוס אומר חנניה כפר איש חיפת אבארתביא
 ,אס אינותנאי לתנאי קורם מעשה תנאי וה הרי ימעשהקורם
 הין התם טוה ואוכן ובני גד סכני לה ילפת קא סהיכ*שרב*ש
 %א אם אמררבא איא ן 5%א1 היזקורם נמי הכרש 55אוקורס
 יחאנט4מא יהאגטאסיאמתייא יהאגטאםמתי  %אסתי

 לחפשיה פורענותא כקדום דכא היכי כי מתי %א אםברישא
 ' %5או קודס הין כעקהנך

 5יך ריוףבבא מנת על ואמר אגודושיתנאה יים4י א'תת4' יקיפו היכסי אשי לימי צריךברם
 זוג מאטם 5י שתתני שנת ע%  ואפר גירשתי נמי אי עזמאתים
 ן הווקירושי תנאיוק מצ'יפ ויכי ג'טא הו' תנאה מקימאיני

 ומשעת קידושי הת קידושין משעת תנאה מק"מ כי דיימאאו
 בים מאחר קירושין דקכיל מינה נפקא ףמאי חיטא הויגיוושין
 רחבן י תש , פ"י ביב' ביני שאבי  או הגט שנתקרע אינסיבוני
 ויתן' מקודשת ההיזו זוז ליךר שאתן מנת עי קירושןלענין

 ' יכשיתן אמר יהורה רב ן יתן והוא אמר הונתי רכואיתימא
 הש תנאיהםסעתקיוושיז פקייס יכי יתן והוארבהונאאטר

 יהווח רב , קירושי  הוו 5א ביני בימ לאחר איקדשא ואיקידושי
 קידושין קידושיה דהוה הוא תנאיה מקיים %כ, ףנשיתןאמר
 , קידושי הוו סם  כ"מ יאחר איקוישאואי

 גרושין גם נביי לי
 התן והיא זומנורשת הרי זוז ר שתתני מנת ע5 גיטיך זההרי
 הונכם רכ ףכשתתן אסר יהורהר רב תתן, ודא אמר הונארב
 ואו גט דהף ה41ש משקרא תנאה מק,ים4ל מ תתן ה'4פאטד
 מאבד או נתקרע ואם 5יה מבשף מצי %א ביני כיני 4המכשיף
 לכימקיימא ףכשתתן אמר רביהודה לזבה,לות

 שאבר או ואינתקרע כיה' הדר טצ' כינ' ביני ואיהדר גטדהו' תנאההי4י
 ע% גיחוך זה הרי יהודיה לרב ת'ובתא ומותכיק , 5יהאיפסיף
 מגורשת זו הרי שאבר או הנט תתקרע זוז מאתי' לי שתתניכנת

 ה4ש בבביאטרינן ההל  כי וירא רבי אאסר, הובא ברבהיינתא טכקינן יר" רמשני ואינ ,  יווווו שתתן עד %ינשא)אסורה
 רם* נאוסרסעכשיו מבת עי האוסר הכימורין הונא רבלאסר
 חכמים רברי גט ואינו גט ויאחרסיתה  ~afnaa אקא נחקקו8%
 מנת ע% מטיך זה הרי 5ה אמר והתניות י גט בזח אומרורבי
 שתשטנה מנת ע% a~Jw כפני 5ה ואם וחזר זוז מאתי 4סתתני
 4רת גימא בטא ריא כמה כי גיח  הרר פצי אלא אבהואת
 א% בהד כתני וקא ףאשתו נט %ה יהיב דקא כפוץ תנאיבעינן וכי אמררב4ש דהוה דהיכא קס4ש תנאי מן כיה  ףמהדרדסצי
 44ח רקאבו רמאי כפויארעתא תבאי בענן %א שייח מתםקא
וט דידיתי בהוגהו רמתני כסאן דאגות ראשון רהוקשו ניוןבשייח להון דהוה הוא מתבווסשה קא נון כן ובהרייהושע הכהןלעזר בהרי ראובן  ובבי גר  רבני רתנארץ ואלג , שייח רמשויהיפי www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



%בדומסעירה
 קא דיא נט הוי %א ונצטייתו דמי 4יה ד'הבא אשגאיצט4יתו ואבי איצטייתי 4י שתתני מנת עף 4ה דאמר היכא אינמידמי
 א% ניה4'דתנן 5יה יהיכ והדר 4ה דשקיף ישו אי תנאהמקיים
 זיץ הרי %ה ואמר באשתו נט שנתן אחד בציידן מעשרץרשכג
 אסרו איצט*תו ואכרה איצט4יתי 5י שתתני מנת עי ,עיטיך
 כ% 'וחנן ר אמר רבחנה נר רבה רמיהואמר את תתן4והכמם
 ושין מערם חש כטותי וזיכה במשנתינו רשבנ ששנהסקופ

 , אחרונהוראיה

 שתתנו מנת עי יהנ'כןד היי י'ה אסלמים צריךברם
 מי מהי לד סחו4'! ואמר וחזר זוז מאגרםל'

 דמיה את 4ו תתן איצטלית גבי קאסר 5א אפייורשכנאמרינן
 קהו דשקיי עד תנאה סיים דיא כיון הנא אכף דטואיצטיית כי נמ' רדמיה משום דאתני היכ' כי תנאה דמקיי עד בענןולא

 אפיקו דייסא או ' חטא הוי %אבמנהוהרריהיכףהוניהלה
 קרש דיא משום לא דמים 4יה יהבה דכי התם קאמרי 4ארבנ(

 ' דמו כאיצט%ית איצטיית דמי קאמר 51א יתנאיה *המחיי
 ן רמי דשקי*נהו כמאן לתנאיה ליד; מחיף רקא כיון הכאאנ4

 הרי לאשתו האומר זוחנן מרכי אשי רב טיסיה דבעא ,תש
 ן מהו 5ך מחוזקן ואמר והזר זוז ר 5י שתתני מנת עף גיסיךזה

 שאו קונס לחכירו האומר איתיכיה / מגורשת אינה ליהאסר
 אסיר "1 ש4 חכית או חטו סאתי' לכני שתתן ער 4י נהנהאתה
 את להפר רצה אס זה אף אומרי וחכמים מאיר ר דברי שיהןעד

 / התקכיתי כאייו הריני %ו ואום , סיפר חכמי פי עינררושיא

 התקכ4תי כאייו הריס אמרינן ה41פ הרווחא משום התם5%
 כאילו אסריגן ויא דבע~ן הרג ויחסורוה לציורה wonאגף

 ןהתקכלוו

 נוטעןארוז
4וי,  

 זוטי 4הנך אפיטר)פ~פ 4הו מוקטינןלמיפלג ,~
 פליג דאזיר(

ושקיי
 4חונה,דאמר נין יזכות מן קשישי אח' בהדי מנתא דהו

 לבית מטן רכ אמר גירי רכ אם הונא רב כר דרכה בריהרבא
 ונשיא שנא% ויזכות לחובה *תותן אפיטיופא שסעטיריןדע
 אם נפטן רב אם האוץ את לנחל תקחו מסטה אחד ונשיאאחד

 ובורר אפיטרופא יהן מעמיד'ן 5ד לחיק שנאו יתוסוםשמואל
 אסר דיריה נחמן רכ ימהזתן יכוין הגדייו ואם 'פה ח5ק5הם
 אגרב ומי , יפח 5ד כח מה דאכ לסחות יכו%ין אין הגדייואם
 שתות הותיר או שתות שפחת הדיינין שום תנן והא רגינהמן

 ואמר יפהן 5רםכדןכט4רשכנאוסרםכרןקייםחכמהכח
 קשיא 5א חכמיי כדברי הלכה נחס! רכ חיננאאם כר ההארב
 דקאסר למחוה יכלין מאי טעו ד5א אי טעו היא והא דטעזהא

 החחין נחמן רב אס' רבא אמר , נרוחות 4םח)ת 'r'stlt'שםואי
 סתות עי יותר מקח משתינקנה פתות כלקוחות הן הרישחלקו
 רטעו "א שנו %א רבא אם אונאה, ומחדר קנה שתות מקחגט4
 שררתיד לתקוני 5ירץ דאמר 5א וטעה שייח ש11 אכלאינהו
 כעץ(ויא מילי הני ' 5קוקעות אונאה אי( %א במקרקעיאכ4 כסחיטתי מ'ףי הני אונאה ומחזיר קנרז שתות , לעוותי,ו4א
 מקח בסר( בקרקע 1אפי14 פחותמשתות 3מרהאפי1%אנד(
 ושכמנין שכמרה רבד כ4 רבא דאמרגדרכא

 ושכמשקי
 פיי1 א

 טיטע~ש הוא אונאה 4או טעמאפהותסכדיאונאה'ףוזרמאי
 וקנו רפינו והיכא כטימנא דטעאהוא

 מנהוי
 דסר NnaQ הא

 אחזיקו ואזיו קנז %א אינמי כהו הררי 1SDI יא דמר מנתאוהא
 אכ4 כטחזיק כ4א בהו,דת5 הדרי מצו 4א במנחיה אינישאיניש
 רימיקט*ש הנר כנכס' והטחז'ק שחיקו והאחים מתנוהבנותן
 חזקכם זו הר'  שהורש כ4 פרז גיר נער[ דקכעי הוכשבע4טא
 שהוסע כ4 פרז נדר נע4 תנא לו' דגי כקידושין שרכיא רבותנ'
 צריך 4א כפננו ' 44ש בפנס שיא א'( בפניו ונוקה זו הר'נפגע
 חזק %ך ליה למישר צריך כפניו ש4א וקנה חזק לד ייהלמימרא
 יאכא ליה ת'נעי סאי שמואל אמר , סאי נמתנה רכ כשוקנה
 מתנרש וקנה הזק לך 4יה 4מיםר צריך זי זו ליה דיהכ מוכרומה
 יפוץ בעי( מתנה רי4מא הואסכר שכן כ4 4א זוזי יהיכד4א
 ראמר כדשסוא4 הזי למאי שהוא כ4 פרז וגדר נועד נותןהוא

 ד'צא שיכנס כדי גררוהשיימויעשרה,שרץפוצהםםואיגרר
 והשה"ש כרווחא 4יה rt*o דמעיקרא גדר , אחזקה הריגה
 כדוחקכם ליה עיילין רמעיקרא פירצא פרז ףהכרוהקאסיקין
 יהו קני נורף נגודיות דפףגין וה'כא כרווחא %'ה עיי4'1והשתא
  כגורל שחלקו אהיס א1מ יומה לס דתטא ן טלו הדוי מצוולא
 "עזר י אמר שעמא מאי ן כולס קנו מהן יאחד גורל שנפלניון

 בגורף ישראל אוז שרי תחיתה מה ישראל אוז ש4בתחיתה
 אף וחומים אורים להלן טה אי רב~ש אמר , בגורף נסי כאןאף
 דקאסרז הנארץ כההוא רב~ש אמר א4א / ותוגרס אוריםבאן

 וקנו מהדרי מקכלין ץא כגורף*פהג
 בגורי

 ן

 דאטהן יעכ נעל ג" "חישחיקי ש5י י% צריךברם

 ן 5ה כ,אנדף  אי ופלגו חיט כסדינ' אח %הסדיש
 וליץ מוהריי קליף ושקיי פ*גגהלפו%גאנא הים ממרינתאת

 הדרין דילמא או אחוהון 4הה41פ מםנתהון ליח ויהכץסדחאי
 מקמשן היגעך 4האיד ליה %מזנון יתיראו אודך -שק4בדין מנתיני וחד חד כי אמוינן ס' ופיגין רישא ס( יניכסהוןערכין
 לחלוקות ליתה ידעין לא ההא הוא טעו דמ9קיא מון מלםאו

 שחיקו דאיתמראחיס י %ש י טח5וקתדסשקראובט4ה
 שד( חיקו ונטר[ חוב כע4יבא

 כטלאה אמר רכ טהן אחי
 אמר ענדינן כמאן הילכתא מקטצין אמר ושמואץ 'טחיוקת

 בט4רץ סקמשןאמימראמר שמעתארבאהיגח~שבכיהני
 ן מחשקת בטרח וה5נתאסחיוקת

 הדברים אלה ונתחיל כמהכר סמרן
 הרים עצרכעורת
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