
דחדברתם זר

' מלה~צ"י' שא1לתאקם -  

 לכם הכו רכתירקושט4ו

 אנרא למישק% יריינא 4ה ואגיר , כואנשוחכסי
 ומירי

 דינא
 אמר מילי נובהני ' בטלה ערורו להעיר בטייב  דיניו ירוןשכרו  הנוטי  ותנן '  רינא יאו דיניה דינא  וראין אגרא כשקולווינא
 שאט מנין , כהנס אתם אף כחנם אט מה , ייאיהי צוניבאשר ומשפטי חוקים ונוזכם %מרתי ראה קרא ראם אוקרב יהורהרב
 יכו% י קנרק אכת י% י שילסודבשכר גחנם %למוד מצעלא
 קנה אמת %וסר  תיטור ' כשכר 'יקר כך כשכר שימדגשם

 ' תסכורואי

 כט'14ק אנר ריין ימישק% מהלישמי ?ריךברם
 תנן יך'יהא תיבעי לא עדים גרווסיר(

 עף םרניבו וקן הית אס רתבז ,  בטייירז ןסישקיאגררשרי
 כפועים שנרו  יו ונוחןההמור

 כיון רען פני יך תיבעי בי בטי
 אנר ראשינו ניגשיה רחועי ליה  היבעי מומחות יתיר ליהכהוה
 יד'ע מידע בסי14ה אגר די5מא או לישק%1, לא נמובטיליה
 הוה דקרנא ן תש 'ושרי

~tpw 
  איסתיראמהאזואיפתיר4ש

 כיון הנכש רינא רמציי היכתש מייי הני ת'מ4ש ובי הקתף4ש ושחי  בתי והא הכי עכיד היכי בה והוינן רינא יתו וראיןמהאי
 , שרי מי %אע1%יי אתי %א וכי ' מציי %א שקן קארמתרו'וין

 את לחיב שיעי 5%מד אס תל מוש חקת ל4ש ושחד תניאוהא
 משפט"א תטה 5א ככרנאסר החייב את ושיאיזכותהזכאי
 אגריפס כרי קרלא שוחרא  בתורה רשקי% ה,כא סיףי אני 'תקח י4י ושוחד אןתורה הריב את ויהיכ הזכאי את לכותאטל
  רטנ %רון שכרו הנוטף והא , שרי מי אגרה ובתורת  שקי%,הוה

 שקי%, ה11ה בשיייה אגר קרנא רינא אגר סלי הכי 'בטיף'ן
 תניהם והא דין דיניו רינא אגר אי%מא מאי , דין שדיניואיא %רון שכרו שנוטף הדיין מכוער וריזני4ש שרי מי כטי4יחואגר
 וקתל כשיקוה אגר %ח1 איא ' בטייים דיניו %רו! שכרוהניט%
 דמוכח בטיליה אב% מוכח דכא כטילה מילי הני , הדייןמכוער
 חוח בחמרא תהי Na~p דמיהשפיר

~ywl 
 כיון חזאגיוס4ש

 ס י רינתה יכוז ואירון מחאי 1פינא מהא' פיגא בש5א' %'הבו להי ואמר יוסא דכוליה אגריה מיניה אזרא ליה מבטילדהורק

 קם'רש הקינא בתרי אתו הת כי בדו51א ד4 הוה הונא דרכהת
 י רינא ולו  ועירון קקי בתרי רדפי נכרתו לי הנו %הואסר

 חובריםאלה
 שים'ל  7ץ(4י*44קמא

  ארצו %ה דאגיריפתא
 גויפ של רבוים ארו דחנ( ארמאי ייה רמטף וכוואראבישרא
 ישראר( ואין נוי שהעבו  חיב הנאה איסור איסורן  r~tsilחמןרין
 חיא רבי אס  מ'%י מנהני י  שיהן והסלקות  והשמן הפתרואהו
 אף  נושתנו סים.שיא מה ' וגו פאתם אכיתשברו קרארחסר

 נמי הכי קליות ן ועשא תטיס מעתה  אינש נשתנה  שיאאני
 בת  כגבס איא מאוין  שיהן  והקליות החמין והתניא ,ראסירן
  "א בברייתו,  נמתגה  שלא אוכף אף נשתנומברייתן שיאמיס
 רחמתים תנן וודא ראסירן בסי הכי קמח וע.שאן חטיסמעתה

mn~anlש4%שגשתב1 סים מה א4%שנמים , מותרין שיהן  
 יוי ע% טברייתו  נשתנה שף4ש אוכף אף האור ירי ע%מבחיתן
 ז בעלמא אסמכתא וקרא םררבבן אידש  נתיב אור סיריהאור

 שהודש  נאניבסתז alnw  נ%  אןרב ,pnst רב  שמוקבר רבאם
 בייתמה במום הני מתנו בסורא '  שים בישולי משום בוחייין

 r~S1p שאינו רבנ%  שמואיבררביצחקאסרסתנואמררב

 משום בו  אין הפת שואת יף9ח םיבים שויתןעי
 סשוו~

 1 נ%

 רק אמר ודייסתי מטוי קטמם דניס בינייהו איכא בינייהוהא'
 ן נחס כישועי משום בהן אין פיוחים תקנים דניס רב אמראפי

 , תבשילן עירובי משום עייהן כ61ך גוי צלאן אם יוכףאערב

 הרסבא רתיב1 מהו פשיטא אנדרי דהרסנא כסא נוי עכדינהלואי
 שרשת נוי רב אמר ברונא רב 'אמר עיקר  ק%5קמח4לשקי
 שבאנס דום כ% באנם האוראת

 אסוריי
 אסי כר חנ4ש אסר ,

 לסיכת ירי רישוש רחריך גוי האי יוחנן % אפר פרת רכיאסר
 ' אוניהמריש

 וכח גחלים נני ע% בשו שהניח 'שיא%שיי ?רךבלם
 ראילאהפיךביוש היכאעיוהפךבוטחו'

 כמאן יירק רהוה אסור דודאי 5ן סיבשא קא 5א משי% הוה5א
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ננדיואתחנןרט
 לרש דאי לן כיקאמינשא אגומרי ואחתיה םם5ארשקיירז
 בחרא ליה בשיף קא והשתא שעין נתרתי בשיף הוה ביההפיך
 המצא ואס , 4א אי אסור נוי כיר בישוליה דמקרב מוןשעתא
 בו והיפך נוי הניח שרי ישראף ברד כישוביה רשקר כיקקומר

ושר"
 כיון ד'לם4ש או אסור נוי כיוןדעיקרנשוליהכיד מהו

 רב דאסר , תש ' בידישראלשפירדנמדנמרטשוליה
 נוי וכא נחולם כני ע5 כשר שהטח ישראל שסוא5 אסריהודה
 ן מהו ישראל בו ורופך גוי הניח 5ה1 ואיכעיא , מותר בווהשך

 ישראף ביד שרי נוי ביד נסרו וחוטר ק5 יצחק בר נחמן רבאטר
 ואטרי ,וחנן רבי אמר הנה רב כר רכה אסר נמי ואיתסא 3ש4א
 רבי אמר פרת רבי אמר אמ' אלרבי חטה רב בר רבויץ אמר5ה
 והיפך 'שראל שהניח ן בו ישראל בו והיפך נוי  שהנית כיןיוחנן
 היפכך גזי ביד שסרו ד%;חלתו שתהא עד אלא אסור חיני נחגו
 ואפו-ז ישרק שגר אינני ישרק ואפה נוי שנר אי ריפתאהאי

 ן מותר גנח% סהתח וישרך עי וחפה גוי שנר ונס'טי

ואתחנן
 בגר שאילולאקמב

 לכניך ושננתםדכתיב
 ועור עיר גנ4 תינוקות מלמדי 5אותוכי רבנן ותשנו יהו

 שטו גמלא כן ויהושע לטוב האיש אותו זכור רב אמר יהויחרב ראכי
 לו שיש ט שכתחלה טושראר( תורתע נשתכחה הואשאי4מיא

 דרוש טאי , תורה מלמרו אין אב לו שאין מי מימדותורהאכ
 תינוקות םיםדו  שיהו ד%;קינז אתם, נטכם את אותם41מדתם
 ועדאן ' זנו תורה תצא מציון כי דרוש מאי ' שרושלם11שנ'ס
 מעיהו אינו אכ יו שאי( ומי ום5מדו מעלהו אכ 4ו שישמי

 ופיך פלך ככ5 יתבכין תינוקות מלטדי שיהו התגףנווםףמדו
 ככIr'awl~ 5 הינוקו מלסדי שיהו ותיקן נמלא כן ,תשע שבאעד
 מסטינן לא ואילך נמלא כן יהושע מתקנת רבא אם ' ושיקיר

 טמטינן כטשתא לני כנישתא מכי אלא 4טתא מהתאשמקא
 אכ דמי שפיר גישרתם איכא ואי , סמטינן לא נהרא פסיקואי

  ושת45ש דרדקי מקא רטש ואמר ' דנפי4 דרממז י4שנמלא
 התראות נ5א יהו וכסייגן התראה צריט יא ואוםנאשאחא
 סך רכשי אמר רמו כמ1תוי(1שמדי( הדר ד44ש פטדארכר(
I*1paעשרין דררגך WD~1i סלו 4תרי4א פלנינן חמורן הוו ואי 
 רבא ואטר , המתא ליה ומס"שן דוכאנא ריש מותכיק4תר*
 לירת מסיקינן מינאייא עויף דאישתכח ררדק' מקריהאג
oaדעיכה דיוונ כש אמר טנהרדעא דינא רב ' דשןידץ יוףגי4ש ףחדי ומסיקין מינאי עדיף משכחין אי אמר נט האיך כן 

 הד דרדקי מקרי הני רכא ואמר חכמת, תרמה סיריםקנאת
 םותטנן דגויס סותכינ 4א דננףר דגריםותמנן ניס והרגנדר

 מותנינן דגמיר אם מנהודעא דימי ורם יקא מס9אשכשתא

 'שב חדשים ששת כי רנתי על ועי שכשתא םותסנן 4איגעי
 באדוככ'אתא44חר זכר כ5 ערחכוית שלישרןשסיואכ

 עס5ק זנר את המהה דנתי % ן לנקביה 5ח קשית 4אאמי
 היכי 5% ראקוייה 4ההזא N'pa אז4 , קרינן זיכר אק רוד45

 ששה ארור כתי 4% 5מיקט5,ה 0פסירא ש4ף ' זנח 54אקריתז
 רקאים רמסתייה גברא  לההומו '~ntpa % ן דטה %שלאכת

 ן וקטליה מרם חרבו מונע ארור כתיב 4יהיואכ אמר כאחור.

חדי
ff, 

 כנותיכסז וקי ראפ כניכם די5מא או רחמנא אמר 5א בניכםבני
 אפר , כנותורח את ללמד אדם הייכ היכ( עד דאיתמר ,תש
 אם יהודהרכ

 מקרא אביו חבי שיימרו דן כן זכולון כגון שמו"
 מתיבב , מ'חייכ נמי '1aa אבי אנסתי והגרות הלכותמשנה
 אס כניכם כנ' ו5א כניכם כס לדבר כניכם את אוחסוימרתם

 את כ4המלסד 4ך לון בניך ולכני לגניך והודעתם תל טהכן
 הוא , הרויות כ% כוף ער כנו כנווכן ט,מ'את כאי14 תורהגנו

 שא 4' אין בניכס חת אותם ולמרתם רתניא תנא האי כידאמר
 מח %כ בניך ולכני לבניך ת14הודעתם מא'( כניכס כנינניכס
 א6 הכי רשאיתא מישרא אינמי כנותיבם ויא נטל בניכס4%
 ש% תינוקו ש4 פ,הס בהכל איא מתקיים עולס אין ,ישריש
 חסר לא ורירך דירי כהכי 4אניי פפא רכ ליה אמר , רכןנית
 חט כו שיש הנ4 אינודוסהליה

 בית הכנין אפ'4 רבן בית שף תינוקות מכטי'ן א'ןיקיש ריש 'ואסר חט כו מאין להכי
 מקובלם כך נשיאת 'הודה ףרבי שמעון רח' ליה אמר 'המקרש
 תינוקות מלמדי כה שאין עיר כ4 מאכות'ך לה ואמרימאבותי
 איתיומסיק ' אותה מחריסק אמר רמנא , אותה מחריביןשקף

 י מיניות עריף דאישתכח דרדקי מקריבדרבא
 גסיי חד דרדקי מקרי תי' יאיכא ה'כאישי ןרירברם

 ם1תכי5 ינריס מותכי% מיכיהו הי כריס1חר
 רי5ס*ש או נפקרת ממילא ומר מר כהרי דגריסשכשת*ש,כיון

 ' תש , רנפקא עד תיקפא דאידכיק שבשתא מותכ'נןרגמור
 דנרים גרים וחד נמיר חד דררקי מקר' תרי הני רטשדאמר
 דנמיר אמ מנהרדעא דימי ורב נפקא ממילא שנשתאמותמנ(
 " מנהררע*ש דימי כרב והיכתא . ע4 רעף שכשתאסותכינן

ואתחנן
 יאי 1ט5 האן שאי~אקמך

 כשככך רנתיבוערכית
 ומן וו ובקומך רעוגית' מינויש  שנינה זמן אחימך'נשננך

 וערבית שחרית כיש רוהיר מאן וכף ' רשחרית קש הינוקימה
 וערבית  שחרית 9ש קרא אפו יהוצדק בן יהושע י משוסיוחנן רבי  זור מפירווי'  הוה התורה ספר ימיש רםק'ים44שבהא
 רעתי*ש 5כוומה וצריך , מפיך הזה התורה ספר ימוש 4אקיים

 כאןכוובת ער  חאינוייאח יי ישר" שמעכפסוראשון,דתניא
 ואסיר מאיר  ברבי הירכתא רבץ  ואמר ' רכיסאיר רבריהרב

 כשפתתירש וכשיעסק באצכעתיה ולאחורי כעיניה4רמו(ירץ
  שמו(  בר יצחק ר  שסואיאמר רב יאמר קש קרי רקאבעירנא

 ירסוו  א% שש הקורח ורב משמיה וביתאבר
 בעיניוואי

 יוררו
  אום תסמא איעזר ר ותניא כשפתותיו יקרוץ ואףבאצכעותיו

 עייו באצגעהעיווקורץבספתיו  ומהסובעיביוומור ששהקורא
 י עראי י'ה משוי דקא משום יעקב קראת אותי וקא אומרהבתו
 כס יא , נלחש תפיה אלא בתפלה ו4א בם כס ודברתותניא
 כתיב שמע טעמכם מחי  י אורגיה רססעי  היבי כייאגבחמיקייה וצרך , עראי ואיתעשם rvip~wpl בם 5א 1 חולן שיחתושא מאי ' אחרים כרכרים ידבר רשות 5ך ואי( 5רבר רשות *יש

 יישנתם בכי  קרא ואי , סביך מוצא שאתה טה %אוניךתשמע
 ויפש ' VDIWi* שאהה בכלישט שמע חוכתיהרכתיבנפיקירי
 ררם קמינם עובריה רב אתני ,  במייתירה המיגונניבעיייוה
 עני , הדבקים בין ריוח 5יתן כוי תם וגימורך שיהאולמדתם
 בשדך עשנ כבבבא בבל לבבך על לבבך בכ4 כגון בתריהרבא
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 יברעקבריא
 אמר י מארז אהבם ' פתי% הכנף י ע54כככם מהרתואכרתם

 נתחייב פ' א כאותוהיה שסע %ת הקורא כ4 חנינא כר חמארכי
 מלניס שרי בפיש דכוי גהינס לו סצנט( נילנם של רינהנזר
 בצינון ומקרי " בפרש, "" בפרס ת.קרי בצ%םון,אל תשלנבה

 ן בטיסותאל6

 יאזנ'1 השמיע ו5א כקיא ה'כא שייימים "ריךברמ
 צריך דיימא או 4א אי נפ'קיד'חיכת'הסי

 נפק כאותותיה דקדק ולא קיא אינם. , מרישא ותקראלמהדר
 הקורצת רתנ( יוסי ורכו יהודה רכי כה פלינו מ'פלנ נפק לאאי
 או6 יוסי ורבי יצא אופר יהירה רבי לאזנו השמיע ולא שמעאת
 ייהורה יצא אומר יוסי רבי כאותותיה רקרק ולא קרא ן' יצ5א
 יאותת אהובו טובי רב דאמ תש , מאי הילכתא ' יצא לאאומר

 , הלבתא וכ( ירעיל שניהם כרגריהלכתא

ואתחנץ
 מהי"( שאי"אקסו

 דכתיב לכהון נכ4הוא
 ככ4 נאמר אס אומר אליעזר רבי ותמא , 1איהיך אתואהבת
 קרוסים בפרשת כרגיתא )כו', מאדך ונכל נאמר למהנפשך

 ,תהו)

 עקביהיה
 יי-':קיני""י"י ש(יזלאקפה

 בטמ5תא לה דכתה עד חובתיה ידו נפיק ויא יביתךוכשעריך
 ומציר,4הנוחו-ז , תורוץ כספר מעימת וכדיכוארעפיצ"ו
 פחח, שי חף14 בתוך יהניחה ובכווה העיינן שףייכקהיףת

 אנרת כתבו, רתכים לרשות הסמוך כטפח יהניההומציות
 י יצ"ר 5א הדלת אחר תיארח פסולה רפין כל כחכה ' יצא4א
 5פותירץ רטויוה ' 1ג(*פ לא עכרו-ץ בו כולרה ושיקא שקפאבוע

 חק כבכא 5מ5בנה ריקכעה קרם מן קבעה יצע נברמשקפא
 טעמא מאי י וצא יא ככסא קבע והדר מעזה כח ואחיתבנורא
 )מהות והויק בנבא 05לכנא קכע אלא , העשוי מן 51אתעשה
 שממרץ דמי והכי ממזוזה פטור שממרש ופתחה י מווווץכה

 אט וחד ,NDpW' %ה רעית אמר חד יוסף )רב נחומו רבו כהפלגו
 מחייב מאיר רר ורבנן מאור פלינהררנו וכיפה תקרה לחהלית
 עתי כר דימין כשקפא יהניחה ומצוה פוטרין וחכמיםבמזווה

 ו

 ן ימינך 'ר על ציך " שומרך " ואוכר , מווסת עף וכתכתםסנ

 ירעינן ול4" בני( לוח ית דא קיתא אכל נראה פתחא כדייוהני
 דדשא שנורא דמחית כתר אזלינן ילין עי נוס" כארין זווגיסופי
 5קכעו יהו אם מזוזאי %י קכע נחמן לרם גיותא ריש לי,;דאנל
 אמר יהורה רב דאמר , כהשא דשייהון

 שסואי
 ה5ך במזוזות

 שערי זאהד בתים שערי אחד כשעריך תר , ציר הכרתאחר
 זכית ולולין ורפת רטרו שערי ואחד מרינות שערי ואחדעירות
 בית אב4 ' כמזוזה ח"בין כין שמן ואוצרות ן י 1")צרותרמזכן
 דגסא וטת לרירה t"1VP שאין פטורין ומופסת ה אנסדישער
 הטפלה וכית בורסקיובית

 פטוריי
 ושערי . לכנור עשחין שאין

 ומדרשו כגעיות ובתי קדש שהן פטורין יעזרות ולשכיתטקדש
 ז בקדשכם את שנאסרוהשבעתי , מקרש ראיקרייןגהיפטורין

 ו%פתהש דית 1% להעמיד היים משכיר %תכירו שית המשכיו"ר
 %עשות חייכ סוכר קורה 1% והפרוך תקרה י) ויחזק תיונו4ו
 ע% עימי מותה , מרוב  יו ולעשל ננו ולהטיה יסעקה  :Oi1D~%ו

 וקבר  ויצחר  טבטיה באהר ומעשה , יט4צה %א וכשיצאהשוכר
 תפיפת תוראה ספר , 3,רוויוצא נוטיו, ובגוי בניו' ושני שהוא

 וישראלה כותי גוי  קטן שפחות עבי במוי סין שכחבןומותות
 נקשירוץ כקשישנו וקשרחםובהבחם שג ,  פסוייןמשובר

 סאינרש מזוזה וסאיכובקשירהאינוככתיבה,ישנובכתיכרה
 )חייי:  אנף) , שירטוט עו'נין שנן ותפייין ' פסוקהמשורטטת
 כית השוכר נוסינן מ'גרס 'WDPI טאי י הכתב מן שיאנכתבין
 ישראל זכארז דסזוזרז מ, פטור יגס שלסיס כר( לאיתבחתה
'avnמהן עושין אין שביו ותפילין שביה תורה ספר  , לאלתר 
 י מטבילה חוץ לעשייתן עובר  עליהן מברך המצות כי חוה,ס
 אומר בעקה עביר וכר , הבכייה ע% אקוו ברוד  אום עיייתו ועירי טבע הבי בסי תניכם , גברא חוי רפא משוס טעמאמאי
 י סווורש לקבוע אומר מוחה מחית וכר , המעקה ע%אקכו
 ושיה אנטימיטט  סרגליתא היא ירביבוהקרוש שיחארטבן
 ן יירה ישינר כווזה תר יה כתב כוותיה טנא םייה לי שגר%'ה

 ואת טיבי ירץ ידית ם'יוק יד סיגרית אנ"ש ארטבן ,השגר
 סיכרת את 4ה שיזר , פויר  חר שוה ריא סיית~ש ייסיירת
 ראת מיירש יר שינויח ושנגש יתה יתשר בעי ראבא  חייה%י

 )כל נינים מפ היא יקרה רכתי לך מנטרה והיארטיך
 חפצי

 לא
 ש5 ככיתו נכנסשד סיר , 5אישמכה )הפסך חפציי ,ישוונה
 הוש5ו' 51א הרופאים כ4 ובא) אחת כת "א 5) היה ויאארסכן
 נרתח מיר הפתת עי לה ושם המזוזה את ארטכן שנטל כיון5ה

 ' יעצמו מרגיית הקרוש רבינו תטל ערהאוחה
 רגול ויא בביתא ראיכא 6יחחא%ב'ימר צריך121*ב1

"
  תזר* כרץ ונפקין נרו וימיפק למיעל

 שערמעיי** והאי רחמנא  שעויךאמר אמרי גהקניינאמאי
 ק  ררגיןימיב ביתך מה , רביתך רומיא ריימא או ,ה)*ש

 לסזוורץ צויך 4א 44ש ואי אין כיה מ'פק דרגי% נמיח~הכ"ן כירי
 ייעדנו צישת להם )עשו כת דקכה' שכדה כריך ' מאיהי5כתא
 * נזי 4כי כן עשה שללא אחרת לאומה ו5א לנריה חלקשיא מת לישראל כשוד היכה חלק איא שצית עיסקהשף מהרבינו

 כוא שעה בכ4 אותו רואין 'שראל ' זוי האדם ייאני 4א כ'וכתי
 יצייר יכו5ין אתם היאך אף תדביק מי ואי אמרהגהוראוה
 , מלחמרן איש יי שנ מרחמה כאיש נראתי מם 'דמומי

 שכאטר כזקן כנויה נראיתי , ואדום צח שורודי ככחשבסים נראיתי
 %** כי )רמינהי ' אסו 14 שעטרה בעטרה DNJWi גחתןישימה נראית וגולז יתיג ועתיק'יומין רמיו דכורסתן עד הויתחזה
 כיצד הגש א5א אותו רואין אין מףאכ'ם ועוד , וחי האדםיראני
 :aa מראהחלסכ רבכן כיום כענן יהיה אשר הקשתכטראה
 :nlua הזאת לפרשה ישראף זכו וכהיכן , יי ככור דסחזמראה
 כיון עליון 585 אכרם כרוך ףאכר ויברכהו שנאן שם כזשנו

 א5. יי אל ידי הרימותי נשבע הא אף ח שמועה אכרםששמע

 וער מהוט אם אמרת אתה "ה אמר ' וארז סםיס קונהעייון
 שנועיה חפייין מצות לבניך  rInu שאש ד4'ך ' נעףשרוך
 * קרנרבע רשאי%נא שחלוא  ויענין ' ביהסצתז*כי

 כית: של מזוזות כ4 יוחנן גר יוסף בר ראמרביי?חק,חש,
 סיח חווה  8% סדרשא לכו ר דנפיק ופתחת" 'nl~lmp חיו בנזרר

 והווא סדרשא  קבי רנפיק פתחא ייה הוה הונא רב והאמזווה
 רכיהווייש דאמר , כרץ %1מיע% %טשק רמף הוה רב סחזאני

 י היכתא וכן הרגיל פתח אחר ה5ך במזווה רבאם
ופח www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



נדרירראהדיג
 עקבותה

 י%'י4"יי" ושאילתאקסו
 דלואכלת 'ולולנברך

 ועבדתם חי מניין לפניו 5אחרי1 איא 5י ואין ' וכרכתושבעת
 וכריךן "א וכירך א5תיקרי ונ5, לחמך את ונרך יא5הכםאת

 יעלה כסרס אותו תסצאון גן העיר כנואכם מהכאואיבשתימא
 יברג הורש כי כואו עד העם יאכ% 45ש כי 5אכו5הכמתוה
 זאט5 טג5 שם4515ש ונר י הקרואים יאכלו אחריכןהזבח
 אעג וקטנים ועכד'ס תשים עיירם מזמינן 145 ישראלנקרו

 0'יז ומתפיייהנ' ופטורימקש ובתפ5הובמזוזהרה"בוככרכה
 ועבדים נ'טים אכל בלחזד'הו וענדים ב5הוד'הו נשים5אזמוני

 ' %חוריה דאניף ומאן פויצותא' משזפ מזמניו אי1 %ומן רצואס

 הן ש%שה'ואם הן אס אלא אומרונכרך אין דאכ4ן תריןאינםי
 מצו שאכלו שנים אמרנו הוי ,tutn~b נכרך אומניםעשרה
 סופר בור ואחד סופר אכל סופרים כששניהם טויי הני '*ח5ק

 ' יוצא וגורסכרך
 כרכת פירומכוכון דאנלי ת5תא שיי5מ' צריך3:רכ(

 כריך אי ירע ולא אישת%י לאיאינמי איזימון
 היכחש מכרך בריך דף4ש ואירכר וואורח4ש ונפק בריך ף4שחי

D הוזר דילמות אודאירכר 1 p Q ~ -  י תש , ומכרך שאכרל 
 ויברך כמקומו אומר14חזור 5ש נורך ולא ושכח שאכף מידתנן
 בטזיד אבר( נשוכח ומחלוקת , שנזכר נמקוס אולמכרךגנה
 תעבידי תרי הנהו ן וסכרך %מקומו דחוור מודים 5רץאפי15
 ככה כמזיר עכר וחד  דדהכא יונה ואשכח כבש כשוגג עבדחד

 ירים נוטיין ואין %פירות זימון אין פירות ולעניין אריא,ואכליה
 י הי%נתא וכן ליחיק :nva שאכלו ושנים 'לפירות

 אנמראה

 שמעיני שאילתאקטי
 אביון כך ימה כישנאם

 חייג הורש אוזפיה דבר והיבוש ן שעריך כאחר אחיךמאחד
 אין מרחם שאינו 1כ5 י 1% ירך את תפתח פתח כי דכחמ5אוזפיה

 שנאסר אגרהם מורע מיחשב 4%1ש שמיא מןמרחמיןעליוה
 , רחמים לך ונתן וכתיב ' החרס rD מאוספה נידך ידבקו5א

 כידוע מרחם שאינו 1כ5 אברהם שרע שהוא שרוע המרחםגל
 5עשיצרקה דח"ב 5יה מיכעודאפשר זיא אכרהס טזועשאינו
 וענית'ך של צדקה מהן 'עשי הצדקה מן המתפרנס עני אפישא
 , עניות סימם 5ו מראין אין שוב יוסף רב אמר ' עור אענך5א

 מיא יהון דלית אחריתי מתא ואית נהרא דכרו מתא כניואייו
 עסך'ואו אחיך ות, דכת %מישתי נצא להון %מיתן יהוןמאכעי

 דתנוא , מינהון %מינסנ מיתבעי לא נירא דמי " ניתןאמרי
 נתחלה ואצא משין מהם אחר וזה יהושע התנה דבריעשייץ
 איטן למושתי בההוא דיכא ואי העיר בני ג5 ממטהתתפקק
 ' אחרים 5ח" קודמין ושיהון אחריתו מתאובני

 29'הון לחוורי געו נהרהר רכרו5מים'הי' צריךצט4ב(
 והיכפש למישתי בעו אחריתי סת4שובנו

 שלהן כטסה מאי ממהון וחוורי אינק למישתי שא 0יא5ה4ן
 אסרינן מי ' %כביסתן קודם אחוי אוותי אחריתי לחייקודם
 מחוורן רל4ש כיון רי5ס4ש אל י קורם אחרים חיי כגיסהבסקוס

 %חח קודם שיהן ככימרש ווו5כתא , צערנה *די אתוסניהק
 חייה(והוו השנו מעיןשנניהשימסתפקין תש, 'אחרים
 בו:מתו אהרג ונהמות בהמתן אחרי" %חיי קורס חייהןאחף
 כביסתן אחוים וכבימת בכיסתן ' אחרים  מבהמותקודם
 קידם אחרים חיי אחרים וחיי כבימתן , אחרי לכביסתקורם

 נן "ימי ' אחרים יחיי קורם כניסתן אומר יוס' רבי ,לכביסתן
 כרכי ישסעא% רכי אשכחיה יוסי דרבי 'intplbS על לאיהווה
 טעמכם ליה אמר ראכא לפירקיה אתית לא טעמא טאי א%יוסי

 לך קושיא אמרליהומי י שילנא ויפירגףה %אירענאדאכוך
 ה4ש ליה אמד , אחרים 5",י קורס כטסתן דאמר *וץאמי

 - 'ה'1 ומגרשיהם לשכת יהס הערי והיו דכתיב תאסראוחיתא
 ממשי תה אל,מא התתם wa~anttn זיכה %1רכושסלמהסתן

 ' ככוסה היא מא,  אלא '  וחיחבכייבהמה 5כהטתס' כתיוהא
 Qlwa מא' וטעמא חייתם רחטנא ריחוקרי

 רשסואי
 יאסר

 ההיא בביצה והייכתא ' שיעמום לירי אתית רסבאערבוביתא
 י היולתא ובן אחרים יחיי קורמת אחריוויהן וחיי וחייהןוצותא

 אנכיראה
 ל:מ"'ש:נגיכא שאילתא ח מק

 :שיאיר

  אחרי בפרשת כדאיתכם כוליה ' ונונך תאביוי4ש
 דם מוכ)(

שופטים
1

  :נננימט 2מ(יליע8קמט
IN1n1WtSlapSt~t.1s1fONt'"pWSu"יגן '"י"י 

 והדרין מינייתו חד ומזדכי טענתהון ItaP~1i' דימן בעלי תריאתו
 מר 5יטג 5א ףקרמאה זכי וחזי אחרינא אמירי טעניתאוטענין
 איחייטה כקדטתא זכי דקאמסתייוץ

 חלישות  טשום  השהמי
 חייב ונותפר ליה רחוי  אכיסייתא חיפש ריביות רבעירעתא
 ן תרדוף צרק צדק דכתיב ' NWW1pi ע% דינא ו5אוקומיחכויי

 את לזכות ש4%ש תאמר אם נאמר למה תקח לא ושוחרתמא
 וא בשפט  תטה %א גאטר כבר ' הגאי את יחייב  ושיאהחיב

 דאט' כרתניח , שוחד ,כף אסיר הזכאי אתאפי51%וכ)ת
 דעת'רה אקיב מיניה ומידי רסקכ% כיון דשוחדא טעמכםשאי רב"

 לעצמו חוכה רואה אדם וחין כגהרה ליה והוה%גכיה
 שוחר שמירע סי רכרים שוחר5ם,סר ערוךשרב(

 כתיכ חקה לא אמר14שוחד מי 4%ש'אי
 טעכט*ש מאי ריימסס או ' שרי דכריס שוחד אסיר ממוןשוחר
 משחד כי לגמה דעתיה דמקרכא משום יקכויי אסירגזסוטיפ
 , ואסיר %גביות דעת'ה ברקרכא רגיש נמי ברבריםהרץ
 אשיו אף4ש ממק יומר צריך אין תקח 5א ושוחד ןתש
 עבר קא היש שמואו ' תקח יא בצע  כתי מד5א דבריםשוחד

 %לי %ך פס,ינא  5וה אטרעינא %י אית *ה אמו לסוף ירא %'ה  יהב גברא ההוא אחאבמעברא
 היבתא וגן  אסור נסידברים שוהי דאפ'%ו היכתא ובז ,
  ושואריג(שרב"טים

יא,לומאן
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 1דישופטים סור
 י"י'יי""4"הוו שאילתאקנ

 )אענ בדינרך5מיתכעירה
 מש 5י טקנו( ומיחייכת וזכיית דמינת דינרם רכ5 מיניהדקנו

 דירי דברים בעל 5או את כהריה ד'מא דאית ההוא %'רץאסי
 ן ועם אמר הזקנים ואף דכתיכ כהדך יד'נא אתודא 51אאת

 כסיניות כ% 5ח1 כמותז אדם ש4 דשיוהו rs רחימאוא;ג
  עילף הרשאות שףיחא  יההו4ש דכהיב עד 5אחרינ'דממיב
 ן אמט5ט4 אררכתא כתנינן %א נהררעאי אט , טטונארההוא

 לפי שליח זה יוחנן רבי אמר טעמא מאי יאמימל אשי רבאטר
  ברשותיח  וראי פקרון  שאינוברסוהו  rta~splnl11Svשאינו
 אדרכתאש כתבינן %א נהרדעאי אג' ראמר' איכנה קאידסריה

 צדיך אינק מעות ואי ' שקרוש כי דמיחזי יכפריהאסט5טיי
 רב נר שטון ירב 4ה אקנ' פפא ררג קרקע אגב ליה5אקנו"
 דבייתיה ארופא אנכ חוואי כי מסיק דהוה זוזי אלפי תריסראחא
 ואפיק וזכי רון זיף כתשה דכא אורכתכם כ% נהררעאיואמרי

 %מחצרם כיה כתי אי אריי ואמר ' ה41ש אורכתאלנפשךלאו
 ד'נ~ש משתע' כמקצת רעוש דםשתע' שנו וירגיעו%ש%'ש
 כיון אם אש' רב סיניה מפקינן 5א תפש אמ'%אם א% 'אכ)5'ה
  דאםרי  ואיבא שח'יה, שמחא עמ' הרן מן רטתענת נ%דכת'ב
 ואיאיכ4ש הרשאה' אטתוצריך בעיבניכסי שונייהסותפא
 הם ' נמי אגופא משתעי אפירי הנא דמשתעי מגו בארעאפירי

 ואזר( אחרינא בהדי 5הוןדינ"ש דאית תרישותפי אותריאחי

 , דינא %יה %מסתר חבריה מצ' 5א דינא כהרה ודן מינהוןתר

 בע5 ואתרי כאחריות לשמעון שרוה שמכר ראובן אבייאמר
 דינרם ואישתן ראובן ואזל משמעון ליה וטריף דראוכןחוב

 דאמר את דירי דבר'ס כע% 5או את 5יה אמר מצי לאנהריה
 אפיין ראמרי איכא הרר' ע4 סנכיח הקליה כמפקך ראובן5יה
 ליח דתיהח לי ניחא לא ליה דאמר משום נסי באחריותשיא

 ן ע'5)ייתרעוטת

 :t1Yawa בייץ דאישי יאיבז "'5י קטמי קרןברם
 ראוכן ואתיש ב'וה,ב%ה ארשיושטעון

 אי את דידי דברים נע5 5או ייה אסר מצי מ%ר.מי%איתפרוע'
 יהו ה11י לשמעון סשתעכחן דיוי דנכסי כיק אמי מי ,45ש
 או , לראובן 14ק משתעכדין דשמעון ונכפה דשמעוןכנכסי
 ולא נרשמעון הוו יא מלוי טמעון גכנהי לא דעה כיוןר'ימא

 אמר ר'נתן דתנוא נת,ורכבן, רבי כה פייגז לראובן,משתעכרי
 מזרא שמ)ציאין מניין יחכירו וחצירו לחכירו מנה לנושהמניין

ונותניי
 תימצא אס מאי הייכתא %ו אשם לאשר ונתן ת% , %זה

 ואפילו מלוי ומתפרע ראוכן אתי שמעק כחיי נתן כרכי%ומר
 מת כתפיין דע% טנלים4ש ואפ'יו %יום כת דהאשמטיטני

~ItVDW
 ראובן הא' אסריל מי מ5ף ואיתפרועי ראונן למיתי מהו
 ואפ'1% כחייגה משמעין פרע דהוה היכי וכ' קאי שמעוןבמקום
 במקום דלף טטלטיי דיים או , כפרע אתי נמי מעףסטטיטיי
 וא;ג הוא, ססטישיי אשרועי כר לאו וסיתסי מלקטנןדשמעון
 , תש , פרענא חזי כיה מסקת ייה אמר מש 4ו' ארעאדאית

 כחובת קרקע שנכו יתוםין אכוה כר רנה אסר נחמן רבדאמר
 נתן כרבי %ן דסכירא יאו ואי מהן אותה גובה ח"כ געףאניהן
 משתעכרלע דסשתעכדליוה%אכוכוןהכי היכי כי ליהדאטר
 מיכן ראסר כרבא הלכוה %ן סרג"ימא מהן נובה אטאי%ריקי
 מכף5 פרענה זוזי ביה טכהקת זוז' 4ה אמר דמצ' לאוי4ש אי קרקע דנכו וטעמי דקנייה התא השתא גובה ה)~שויהכא

 , tlapnwuI יא דשמעון מיתה לאחר רלףדסטיטלי

 ושוטריםשופטים
 ה""נ"ונוששל שהמלתאקנא

 שב לכהני ומיתןוקיכתא
 *ר הונא רכ כר רבא אטר , והעגרץ והלחיים מזרוע 5נהזחתן
 יגו ואטר י סהנותירץ שהורמו קודם naa' 5זכל אסוריוחנן
 , כוותיה הילכתח 51ית ~otSa אוכף כאילו יוחנן אריצחק

 מתנבאי סמיכי שוי מי כהנת 5מ'ט קרירכרם
 יכהן כיונתן הכהינדו,יתואםריםשפש סי ףא,

 לרכי (א מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מועוט 5יחהוה
 ן

 מאמור כהנימ כהנים יקיף ד'%סא או ננו כהנת דאפ'לו%מיסי
 כחמם סשפש כאן אף בנות זיא כטס 5הל( סח ' דגהנ'םאל

 מנחת נאכלת כהנת מנחת תתה כייף כהן מנחת וכ%%עמא איתיניהרכ4* ן כהנת כה11אפ15 עמא סגר אימאיכהנתא רכיאתאעזלאאםרהכוםתנת4* ' תש 'כהן%1אכחנת
 כתיש ובניו אהק פטונך רבי עולא ליה אסר , נאכלת אינשכהן

 אס5 פפא רג ' אשתו גשבי5 אבי% הונא רב ,נפרשת
 גוחנות וח5כתא , אשתו נשל אסי אנין גר אידי רג 'אשתו בשכיי

 וף5כתא, 1כ1 אכלןנמי

 תצא םפרשת
1

 גכן(%כ'תשין שאילתאקנס
 יגא 5א דכתיכ ישר('כת

ממזר
 בקהי
 איא יסר( לבת דאסיר %ממז'רא מיבעיא %1א , ין

 5יח דהוו ובנאוו בני כ5 מיניה כפינן )נסב דעכך היכאאפיס
 אחר היך לו כאי 5ז יבא לא עשיר' דור גם דכתיב וגנוןססזיוי
 אף ישראר( כת ימינסכ דיוק אסיר דממזירא היני וכי וזרעו

 45ש העמא מאי ' ישרא% יכר %איתנסוגה אסיוה נמיממזרת
 45ש הוא מפזר האי רחמנא אמר כתיב ממזר רקרינז ממזריבא
 ממזרחתה ההיבש עכרת ואי ' נקבות שנגש ו4%ש וכריםשנא

 רכתך ואענ אינון ממזירי %ה דהוו בני כ% ישר( %כרואותנסיבת
 'שר" ואביהן אכותם %בית%משפחותם

  שדינן בהרהד'רה הוא
 מ'בעיא %1א ' פס1%1 אחר הלך כתיב 1% 'בא %א שעמא מא'ףהו

 151' כחן אפילו א45ש 'שראל כת 5מינסב ראסיהממז'ר4ש
 לה%1ם'נסב אסיר אירכיאו או איפציע1 ויכסיף אינוןרנשירין

 יי' נקהל שפכנם וכרות רבא פצוע יבא %א כתיכ ו ישרא%בת
 בת 5בונסכ 4ה דאנאר שפכה וכרות רכוש פצוע טיבעי4ש51א
 ולגפוף בכשרוהא כני 5יה ואית אותתא נסג אפי15 א5אישר(
 הס רחממא שוויה כממורא שפכה כרעו או דכא פצוע אוהוה
 גירי דפצ,עא 5מימדא כתיב פצוע דוקא רבא אמר , כשרשמים בידי אכ5 אדם גידי שפכרה תרות דכא פצוע דחנה היכאנויי
 ן כשר "מו ממש דפצוע למימרא :Ip~tan כתיכ %1א הואארם

 דתניא י וכשר הוא חמה סריס ביצות חד א5א ףיה ו4תוהיכא
 רבו , יהירה רבי דברי בביצים כוים וכרות ונתוק וכתותומעוך
 וכתות ומעוך אומר ,וסי רבו בגיר כ51ן אוסר יעקב בןאיעזר
 ברוקף כן בייוחנן %ישמע( דבי תנא כניד וכרות נתוקבכיצים
 ן וכשר חמה סוים א5א אינו אחת nwaI א5א %ו שאין כ5אומר

 כרתנן דכא פצוע דמי ווכי וכשר חמה כסריס (א 5ר חסהסריס
 ואפו85 מחן 'mw ואפל ש5ו נשם שנפצעו כ5 רפא פצוע והןאי
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3הריח תצאכיפיז
 שיו הנוד שנכרת כ5 שפרה כרות ן וחסרה נימוקה ami'מקבה
 פשע יבא 5א מכדי שלו נקמם שנפצעו דכא פצוע דהאיוממאי
 ייה ראמר האנו אסח ' הוא מרישיה ךכהואומא הוא סתםוכא
 ש15 ביצם שנפצעו דכא פצוע רהאי ממאי 4רכא מרבנןההוא
 לירש אמר ה41ש כרישירץ דאיפיע דיללתן הוא מקוסוכאותו
 כניהזן ע% מוהר וקא דורות נהו כתיב וככומהו היאיימסתברא
 לש , דפסו4יו דכנירה שמא כרכר קא לא פצוע והדיןדפס4ן
 זרעים רחמלע4 חס די5מא %'ח א% , דמועך כדוכתאהאשקע
 מרץ שפכה וכרות דכא פצוע יבא לא םהכא א5א לשסוףדלא
 דמוליד גמגץס דכ*ש פצוע אף דמור(יד במקום שפכרשכרות
 שהוא מי שפכה כרו קרא אטר מיאוניה אימא נמי שפכהוכרו'
 אמר ן הודש שפכה דמקוס, מחוטמו ואש , שפכה במקוםכרות
 יצ4ש מקלח כהתה ידי ע% שלא שופך כריתה ירו שעל מי5יה

 אמר ' שופך כריתה 'די ע% שיא וכין כריתת ידי ע4 30'1הוטסו
 שם מפכח כרות איא מששך כרות רחמנ כת'כ מדכא איןליח
 חוטמו 'צא םקיח כריתה ירי עי שלא שופך כריתה יר' שעלמי
 פצוע , הוא שופך כריתה ידי על שלא כריתהובין ירי עלשכין
 אפ5 אלא לא הניד נפצע אכל[ אין -of~tJ דאיפ9עו תימאלא

 בכולן כרות בכרן פצוע ככ41ן רבא דאמר ' 'olta שד'נפצעו
 נירי שנפצעו גן הטד שנפצע כין ביצים שנפצעו כין פצזע ,רך

 שנדכו בין הניד שנידך גין דך הניר טדי 1pY~JW ביןביצים
 כוצים גידי שנדכו בץ הגידניר

 מי נסתם 'הבי הגצי יא'נק'כ היכא5מ'מר צריךנרם
 אמר מי לא, אי ישר" כת למ'נסכ ליהמה

 האי ף א mpn' ליה לית ממזר מה רחטנא שוביה נממזרדוגמא
 הוגש נשר משקרא גנרא האי די%מא או תקנתא %יה 5יתנמי
 אוסתתיפ והשתרש דאינקיב ארפהוא דהאיביף טעם4שמאי
 ' תש ן י14 ח%מא או לנשרותיה הדר דאיסתתים וכיוןליה

 מפני כשר נסתפ שותת שהוגש מפני פש5 המר טקכדתניא
 מאי למשטי זהו ,  יכשרותו  1tlaa פסי וזחו טת~רשהוגש
 בוושט מכח מחמת או בריאה מכה מחמת שעלה קרוםלטעוטי
 י כשר איסתתים וריר דאינגדב רהיכא למימרא ' קרוםשאינו
 זמסרכונן סעיתא מייתינן אם לי אמרה אבי אם איסתתיבמאי
 דמיו-ף משי %א כפרזלא דאינקינ גימא ומהאי גימא מהאי5יה
 ליה ונקיט נטלא %שושטנא ומייתינן תרגא 4יה ושייפנאריף
 דשושמנא ףרשיה ייח ופסקינן גיסניה מתרתין ניקכא5ההוא

 אכrlwP~i 4 סלי הני?סטי
 אישות ע% דעתיה ר'היכ כיון לגרוי

 ' דישרא% כברא ' הלכתא וכן סת'ם לאופקע

  מתים בנים נדרים בעזןדרשה
  חבאבי

9יג
  ין: " וי :נ כן4שי41י

 מדותקא ומינסכלהיבדק
 וכלק א פסילות מאיתתה מדותקא *נסיב ףיקה 51אכמאגס

 י וארא כפרשתנראיתא

 תצאגי
 י%'"ייי%(,"י שאילתא119

 אשתוי אחיו4לאתחיג

 %ה העז ייבומי 4ה ניחא יא ,ואי ונ5 אדחסיחדיו ישכורכת'כי
 " 1נ1 רגף1 סע4 נעיו וחיצהדכתיכ

 י

 ושקלי ח4צנא יא יאשי מ"ז אייייפמי צחךברם
 'כמוץ ואתת ואחזורו 4כרשרה יינאכי

 אטר נעיו ושעוה אסר ס' , י4ש אי חריצך שמה מיוחפתיה
 כורתיה, אפיכעל ~olpo: מכל חליצת דילמא או מדקתו,רחמנא
 חיצרץ מיהו חיצרץ הויתר לא כורחה ע% %ומר תמצאואם

 שתתן מנת על לה fl~n1S שאסרו כגו, דמי היכי מאימוטעת
 כי מאי כונסה אתה וכלך ובכך 4ה חיוץ איגמי זוז םאתיסלך

 כלן דיימלר או חציצות הוינה לא היתשאטרכיו1רמוטעת
 ל4ש אמר מי , מאי מוטעיץ גט כשירה מוטעת חליצתהיומר  תמצא ואם חלצה, הויא היא רמוטעת א;ג עביר קאדסרעתיה

 דנענן שאני דיי%גט נענ(או לרצונו גטויאשנאחל,צהשנא
 מכימים תנו כך דקרה, שמיה כריר מאי, הלכתאלרצונו

 דברים אליו ורכרו , שיוחם ויכש הם %ו וקראו גר ' לווקראו שי ' 5ר ינקני ויבמתו הוא בא חליצתה מצות די%נאבסתניתא
 והיא וקן הורש או זכינה והיא  ילד הוא  הית 'aNW %רשמהרגבים
 ביתךן ~זוך קטטות תנניס ואף שכסותך אצי כלך אלילדה
 ורוקקת חולצת וק.ר*ש קוראה חליצתי מצות יהודה רגאמר

 לבייצה רקיקה הקדימה אס קטל כתיהא דהכ'וקוראהפשיטא
 ' יבמי אכוה לא נמי ירייה %1'קויוה*ש ז'מנא בחיא,התה חפצתי לפן יקריוה %יה מקרו כי אביי אסר ' nwpwi hWVi,טה
 אשכהיוץ אשי רב , כרץ 4ן %ית דיבורא אסונך כל אמררבא
 אנח לא איתתא %ההיא %אקר,יה מצטער קא דהוה כהנאלרב
 ריבור4ש אסוק' כ% רכא אמר הכש ל'ה אמר ז'מנא נחדיבם'
 צריכי אנורבא , יבמי אכה בלא רבא מורח ליה אס ' כה %ן4'ת
 הזקנ'ם רכתייע'נ' מפומה נפיק כר ד'נמח רוקא למיחדדיני
 ותריקי  שחשור צריכה ורקה גרנישתא אניה יבא אטי 'ייק?
 איפש'טא דבר מחמת רוק ולא עצמה מחמת רוק וירקהרכתי
 שתחסר  צריבא  נוצח והוא ארוךהוא

 ותרוי
 ארוכ' והיא 1וך היא

 וירש חח1%ז י4ש איבסה תר , הערוק  טתחזור צויבוץאיו"
 מינם %א יכוצו בש%ם4ו י חרשים שישה יה  שיהו ערתתייכס
  אלשן אחיו כערות פתע ונמצא מראשון מ'עכר*ש ד'4מא5ח

 הרש ' האיש יחפוץ 145 אס אסר דרחמנא אסף תהיוז'מ'חלז
 עולות שאינו %ח%'צהוכל עולה חעו5ה%'כום כ4 'קחחפז
 רכי יפנ' שגא אחד כאדם טעשוה ' לחליצה עלה אינוליבום
 המקרוש עליו קרא חדשים ל בתוך 4'םה%1חלוז 1% ואמרוכא
 הנשים כל ושאר , יקח חפז הא לקהת האיש יחפז 5א ואםהזה

 אמר טעמא מאי ' חדשים ג להן שיהו עד יתארסולאינשאוולא
 ולזרעך יא%הים %ך להיות קרא דאמר שמואל אמר יהודהרכ

 1pllSi~ ראשון ש% זרעו כין %כבחקאחריך
 בעית חי , אחרון ש4

 מאסון אחז א0ת ייכס שמא אינמי לשוק' אמו ע9א שמאאים
 מאביה אחותו ישא שטא אינטי ףשוק' יכמתו יפשור שמאאיטט
 שנחגייררש גיורת יפיכך ' %חירות עכריפ יוציא שטאומנם,
 כדאמ4 הנשים כ% כשקמא ' לחדשים %ח שיהו עד תינשא%א
 ' 3קדושרץ נורע שיא יזרע כקדושה שנזרע זרע ניןיהכחין אינמי , להירות עכדיס יוציא שמא , 4א טעמא מאי גיורתאקא
 h'SN  ספיקות דברנו 45ש חדשים שני בש5מא שלשה 5י5מח

 דוי %א תסניא כר יירה בתמניא אי 1ויחwvJm: 4תטתיוחרש
 ראחרון  בו'יןרחהאי אי  הוא  רראשון תשעת נר והאי מידיוקא
 נמי חדש אפו ' סיני %א חיי יא  תטביעו בר  ראירראשעשוא

 ושהאי מראשון פעכרא חוה %א דיימא שעמא מאי הואהאיקא
  הוא 1 5 ח חשאייתכם  דאחרין ירח שכעט בר ותאי איע'נרא והדר אחרון גני יההאהי
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 כד תצאמ ט יר
 ייררש ופינא בצותא אי ותנשא ומהצח חדשים ל ותמתיןחנא
 לרראשון כר יזדרז כארבלופיג"ל אי הוא רו"אסו, ט ברהאי
 ופלנא בשיתא יירה כינת הוא ספיקא נמי הכא ,אמרינהוא
 יו4ךת ראם אפו4םאן זוטרא מר ואם הוא דאהרק קמייאיבא

 תקופות מיעוט בן ותיר חננה ותהר הימרס לתקופתויהי שי , ימקוטעיס י)ידת 5ו יולרת ימקיטשם ילדתלשאינה
 ספרנם רב אס , ולינדקוה לבד וליחי שמם ~Qtat שעוטשניס
 כו 51יבדקוה בעליהן ע4 'תגנן שיא לנשואות כודגף שרון4פ'

 דסעכרא ואפי חושי ג ותמתין ' נפשה מחפיא אביי אםמסמיא
 ומיניקת תכירו מעוכרת אדם ישא 5א Pna~w תנשאמראשק
 עוברה יע'שה שמא גזירהחגווו

 "א נם' אפיד'ד'ה הכי אי סנךי
 ן פתאים% דא%שומר נמאן אי במוך דאשמשמשתאיכמאן

 ודירם קיים לממקה מעוכות סתם אלא שנא לא נמיהכא
 וירירש נמי דיריה אפילו הכי אי ' ייה וקטירת ח4כרץמיעגר

 5ה ~a?nt 4" נם' אפידדגויה הם א' , ובחיב ככיצ'סממסמסתו
 דינא, יבי למיזרן מיכספא אןאכיי , מיורשים ותיבשבען,
IAV~1חיצה רנא דא% , %ש , קדמיכון שאלונדשאי5נא 
 מזטעוש גט כשר סעושח נט , פס,4ח מעיסת כשירהקטעת
 אני איףי%ראכלרוצה רמי היכי כשר מעושה גט כה והזינןפסול
 אם הא פסולה אמאי אני רועה אם כי nwlyni, חריצה נכידכוות
 אמר ד5א דטי היכן דפסויה מעושת חיצה גכי א5א , אניתעה
 רוצרץ אמר הגיא כסר אמאי אעוסה גט גכי דכ)ותה אנירוצה

 יעויט מוטעה גט' כשירה  בוטעת צליעה א%רכא אקא ,אני
 אם כעוסת חליצה  אני ראנררוצה והוא  כשר מעושה גט 'פסוף

 ז מסויה אני רוצה אש לא ' כשירה אנירוצה

 הפאבי
]

 .שין יב" ת"ע'( שאללךזאקנה
 מא' חנינתו כרביח"א

 כדאית"ש ' וכ4 גג, נייו כן ואפייו כאריהישאג, יקו ייאהה
 ן מות אחויבפושת

 יצאני
 י"י"נשישיש שאילועאקנו

 כדאית"ש ' וכוצרכירץ
 אחריטות,מרשת

 תבא כיפרשת
 י"ימשי"ייה שאי"אקנו

 ניוטו שנאמרכיומיים
 באמורא קאים סוסיה אגסוס יהיב"ה %"ש ואי שכרו,תתן
 ו4א רעך את תעשוק 4א וכת' ונ%' שכיר פעית תף'ן %איכת
 5ך ושוב י הונא רב אכו נזי, דמי והיכי עושק דמי היכ'תגזול
 זהיושוב

 זהו ששת רג סתקיף4ה גז4, זחו , נתת'ויך עושק,
 רק"ם כעינן דפקרון דומינת קרכן התורה עליו שחייבהעושק
 4ך יש עושק אצ לך נחתיו ,nsw אשררם טטונאא5א ליו,3פך

 ן סמעא 5יה כפר דקא כשנן דפקרון רוסוא קרנן התורהעייו טאייכ נזר( זהו אמי לה מתקיף נזי, זהו יך נותן אנו ואיןניח

 זוש 5ך נתתיו ' עושק זהו 0עו5ס שכרתיך לא אכני אמרא5"*

 דיא נזף שנא ומאי 4יה דקשרא עושק שנא מאי ששת ו5רכגזי
Ntepכפריו-ץ דהדר נסי עושק הכי אי כפויה דהדר נז5 י יירו 
 או כתכ מי הכא 4ה דאודי מכשי כתב בנזף אי התם השתאהכי

 ווינש עושק היינו אסר רפא י ככר שעשקו כתכ עשק אוגששק
 ן תאוין כשני עייו תעכור תישני כתרי קרתו אפקיות להכינזף

 זיא תעשיק דכא כיאי ימיני לרירברם
 תגזזי

 קרום
 tap תיק בירש דיימלר או , "ה דפרע קד!

 וגזי אעושק מידידהוה אמינןים
 שרץ כתכ התס ריימא או ,

 ,יאיייא מיכן רסח"ב הורש בוקר עד , כזקר ער כתכ 4א הכא בוקרקד
~wh 

 יודע איני ת"ן שנא%י"ש ממשמע דתמא
 כוקר חיא חייב שאינו לך 14מר כוקר ער ת4 ומה כוקרומעד
 תשהא כ4 משום עוכר רכ אסר מא, ולך מכן ' ברכיראשון

 *ושוכומחואתן ירעך איתאמראםררביוסףםהאיקרא
 הלכתאן וכן וישאתך,לך

 ואבאנני
.א

 כס* בניבגית: שאילרנא ח נק

 ן נפש"הו ויענוייכאב

 כ4 וגו' ירושףס את שמחו'שנ
 המתאבי

 בשכהתהן רואה עציה
 אב משנכנס , כשמחתרץ רואה אינו עיידץ מתאכל*שאינו
 כך אכ משנכנס שמסענק'בשסהדץ וכשם , בשסהרזממעטין
 ולימנו סז5'דץ דריע כאב 5יה %'שתסיט גוי כהו" רינתןי'ה דאית ישראל כר האי והלכך , אור משנכנס כשמחחוחרבין
 בתום יהיות כאב ט שח4 ושבת מזקה דברתם באדרכפשיה
 השכתי כבוד ספני כלמוהרו ח5 אם ז4ספר,אכ5 הככסאסורין
 ישר" ס5ד שימה כסעודת אפייו שמחנו ע4ומעיה צורת נ4 ושותות אוכר( נשבת כאב ט ערב יהירת ח5ואס

 * כשעתו
 441ש בשר יאכף ז5"י תכשי5ון :faw אדם יאכף 4א %כאכקרב
 סימן רואה אינו כאכ בתשער, מיאכה העושה וכי , ייןישתה
 וכתשמיש הסנדק וכנעיית יבסיכה וכרחיצה ובשתייהבאכייה אסור , כדכאם נוהגות באכם הנהנות משת 1כ4"כפורים, ביום ושותלה אוכר( כאייו באב בג( והאוכל ' 4ע41סברכה
 41שנות ובכתוכ;ס נתוררץוכנכיאהם "רות ואסורהמטה'
 וכקינות נאיוב קורא אכ4 , וכהנרות ובהיכח במדרשבמשנה
 משום כטובין רבן מת ש4 שכןרמוהוותינוקות לרעיםיבדכרם

 נעוים פיו שחוק שימיא יארס ואסור , וגל 14שריס פקוד'ש%
 אינש שחוק ימינה אימתי פינו שחוק ימיא אז שנאמרהזום

 הגדיי כנוים שיאמרו גוסן רנהועשונינו
 א5ח עם יעשות %

- 
 ומשס"א מתענות וסניקא 4ט'%עיכרות ירידברם

 ראשיבאעוברות בש' כטכאכאייא,1
 ן לכת הכפוריוכן :a1al כ%באכ ומשףיםותוםניק%מתענות

 ךןבא3ני
 י"י"יי"ייי,דמ שאילתא טקב

 עד 5לפ יגכר"ל5מ,הוי
 דטכע גברא וכ( רקט4וה או דשת ואטר סהדא חד אפיו*פאתי

במש
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נו כברהאזינודכא
 אסקוה וא% סהרא דאת' ער אסורה אשתו סוף שאילהטבפיס
 מן ושהא סיף להן שיש מים אב5 ניהו והודש שכיב כר מיאמן

 להן שיש מיס סנה' וה' מותרת' נשמתיה דנפקאיחז"השיעור
 נירמ כארבע להי וחד נירא בחד רקאים כנון אניי אמר 'סיף

 כדקאים וודאי אכף , מיתהזי גירני כהני איניש ההוא מייקראי
 חז4ש ולא סליק דיימא י נירני ףארבע %הי חוי ולא ניראבחר
 ,ליה

 ער אפילו זו  ערות  ויעניין ' יהןסוף טאין ןהוסים  והי
 מפילו אשה מפי אשה ואפי אשה מפי או עד מפי ער ואפיאחר
 אס "א ' %א מתכי'( ה'ה אם ונוי ' גוו ואפיק שפחה ואפ'עבד
 הלכנת 51אור הנר ףאור It1'PD1 ' לפיתוטומותר מטחופח

 אומדו סמאי בית תמא שמואל כר אם ' קול גת פי ע15מש,אין
 קו5 כת פי על ססיאין אומרו ולה קו% כת פי ע% משואו(אין

 אחר נאדם מעשה כדתנן בתקוף דטי היכי ' ככתוהירכתא
 פי5 ממקום פיוני איש בן פלוני ~Wtw ואמר ההר בראששעמד
 ושוב ' אשתו את חכמו והשיאו אדם טס מצאו %1א והיכומת

 ממקים פיל איש פל5בן איש שאמר כצלמון אחר כאדםמעשה
 את חכמי והשיאו הכירוהו וף4ש והיכו ומת נחש נשכופלגני
 כשרש קא ר'למ4י ףצרה שינן ה" ויא לשד ה"שינן ולאאשתו

 'ללקויה
 רכ5 פשים4ש מ"י ומספד גוי כא5ס'מר צריךנ:רמ

 לד תיבעי לא בבר לאסהזדי ראיכ:וןהיכא
 מסיח לך ת'כעי כי אכור מתנוי היה אם וכנוי רתנן אסורדתראי
 חייי אודיימאהני ואסור הורש  מאי%אמרעדות תומויני
 אכ5 נכרה רמית לפלונית שריוה בבר ואטר סיכיין דקאהיכא
  ותניא י תש מא', הלכתא דמי שטר תומו לפי רכסיחהיכא
 מעשה אום ציידן איש יורןאכה

 נישר"
 שהיו נוי ,

 מהלכיי
 גררך

 וקכרתיו שמת יהורי פלוש איש על חב5 אוסר היהונחזירתו
 מעשה פיוושוכ ע% אשתו את והשיחו חכמים לפני מעשהונא
 והשיאו ח1' טית חוי כי איכא מאן הה בי איכא שאלמן אחדבנוי

 ן הלכתא וכן אשתו אתחכמים

 הפא כי,
 מ4א י"'4,""ו 7ם4פ1לוזאקם

 כר וילידה איעכראוהדר
 ככל 51ענין לכהנא ס5עיס חמש מ5מיתז פטור ברא ההוארכר

 , תזויע כי אשה בפרשת כראיתא זכו שנים פינוטל

 ם נצב אתםפרשת
ל ימומן שאילרצאקסא ש ת ה  

 ן דיומא בעמינא יגמאכל

 ישו" בני ISwtt1 מועדי את ויד%משהונתיב
 תיקן סשה זתניא ,

onS)הלכות 'וס של כעמינו ויורחק שואהס שיהו 4שראר 
 מה ומפני , כהנ החנ היכות כעצרת עצרת הלכות בפסחפסח
 יחט.חו שמא ע51ס שי כזנו ר הכה לפס אטגן אכרהס שא%לפי

 15 אמר י הפינה וכדור הטכוס נדור %הס ותעשת ננילפניך
 ועצ משוישת עגלה 5י קחה היה אןו, ארע א%ל11גמהלאו

 קרגנ15אסלת לפני  יקריבו ותורוגווי,  סשויטת ושףטשטשת
 המקרש כשכות תיגח עולס ש% רכונו לפניו אסר ' עונם5%
 לו אסר עף'הז ההא מח חרב המקדש ובית העו( נרם ואםקים
 חני שיליץ לפני ששרלין גשעח קורנות טוך שיעלתךאט

עייהס
 ואמרני לפני אותם מקהכין כאיי

 וכף ' עונהויהס ףהס
 שם כהן קו41י שסיוי ואסאי( ואחריולה, כה(כר,אשקרו
 ואהריהן ' לויאחריוי וכן , לא כהן אחר כהן אכל ,פעמי

~IJ'cPlaדממנו רכנן 
 פרנסיי

 חכם'ס תלכידי כני ואחריהן פרנסים להסגות הראו'יםתככים תלבלרי כנו ואחריהן י העיבור על
 כנסיות ראשי  ואחריהן ,  עיהצבור  פרגסיס ידן  אכוהמנתכנו
 'אנ5 , זיטני תרי קירא כהן יוי ייכבו ואי , opn כלואחריהן
 ן הטונ ארם קרי כהן שם אין אם י14 כהן אחר כהןלס'קרי

 יה צחר לוי וכן החוויה נתפרדה כהן שם אין נקיטנן אמיואם
 לייהו וליכווני מתורנסן  .וניתובי במתכעי קרי וכי ' וקחלא

 קולו להגביה מתרגם יכיף חין ואםכהררי
~pa' 

 י קולו הקורא
 וניזם י ה טוב ניוס , ארכערה קירא מועד של ובחולוחדשים כראשי שלשה קורי( ובתענית במנחה וכשבת ובהמישיוכשיני

 'הכפוויםיוכשכתז
 סכת חרש ראש דאיקלע ההכא אלוים,% ירידברם

 עניינאן כהד ,שיען ד למיקרי רכענןבחוי
 לא חדש וראש שכת מקדמ,נן מינויהו הי , עניינכם כהרוחד

 כי חלוש חדש כדראש והר כולהו( קיו דבשכת לןמיבעי*י
 וחנוכה חרש ראש "ן טיכעיאקא

 בחוי
 ן %ש , נ,קדמינן ה'רא

 כדראש  בחויקרותיתא  להיות שחל טכת הדט ראשראיחטר
 ן היכתא וכן חנוכה בעף וחדחרש

 וץאזי%פרשת
nop5ל:~נ%נ עיימא 
lltf~nwt,בהנאת אפי אףא רכטתייהעסיר מיבעיא וגא נסיכם 

 הין , הנאה איסור ואיסוון אסורים דברים אלו רתנן , אסירנמי
 אפילו אלא גופיה יין מובעייא ולא יין מתחייתו שהיהוהחוה
 אומרויהים וחכטיס , הנצה איסור וכיסורן ד'ל'ה וזגיןומצנין
 ימיעצר ישרן יכר חסוי נו' nnaloi אב( ש% נת ואייו חרט,יכ א"ר יבישין חרש עשר שניס כף לחים מותרין יאשיםאסיוין
 משום  טעט*ש  מאי ליה ומנגב יירץ רכהוור עד חכרנהכיום

 לזיפתירש דמקליף עד ביה להיעצר ישראף לכר צמורחמרם גוי בה עציר ואי חמרא דיכסס היכו כי ככופיא הטראדמערכי(
 אסיר ריכרד יופת דמקייף אעג רפחרא ומעץ-תא ליהומנגכ
 אמר רב מנגברת וכמה , גוים של אקכקנים דהוה מירי יוםבכף ומערן יעת מעת 'ומי תלתא רטיומיא עד שתא ירחי תריסרעד

 תלת תרתי  אבר ררב  :ntaca רכ בי , לאפר הדין והומינטיס
 משסיח רב בי הכי מתנו פדיתא כפיס , ארבע OSn אמרושמוו
 ושמיאי ארבע , תלת אמרררכ

 ששואף וקר וחמש ארכע אמר
 טהורין לעשותן wp'al טמאין נדיו וכית גיתיו שהיו מ'ת"א יון  בשםיגיהטר'אבהוהביגורצדארמאיןטאיאסרבתראפי, מיא תשיג לא ומר בחלאה מיא atwn מר פסיגי %1א יצחק רכבר

 מדיחן והלולבין והערשיןהרפין
 והעק4ושי

 בעכול ושל נצרים
 הני  והודה  ואסררב ' נבחרי  וגסימיישינן השיפה שלמננכ(
 ואו מיישנ( דכיתגא מננכז יעסרא מחן רס'ד'א רארמ"רווקי
 סנרו  רתנןהיונרפוטןיעשוחביןנקך , 4יןנסךימיטה חט השיהו יאגורי ישראל לבר ואסיר יהו' שף וקטייאיבא

 'אסר
  איעלז סיגורי 4ח שרי מי יינו סתםקיסר צחךברם

 בווטו ארנידץ דשגד נכךא ךהה1א ותש
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פכר הנתכהוזאת,רבג
 וקכרנון קיימן זי5 איליה חסדא דרס %קמיה אחא יינו%סתם
 בה אתי ויינהו ציה ונימא %יה סקלין ויצמא הקכר1תבכית
 תנן לא מי נקכרינה1 נמי אי , ונכררינהו ונקיינהי תקלה4ד'
 שנחנק סורי ואחד בו שנהרג סייף ואחד כה שנסק% אבןאחר
 ודלתא ברירא 5א מיףיהגי מוכהא התם ' עמו נקכרן כוףןנו

 ן הלכתאוכן

 הענר,
ביתי שאלרנאקסנ

 יתמצא%מימה%יה
 חכ'מיא תנו כך אימור מות, אחרי כפרשת כדאיתא וכוליהיום'

 הפורש יודד בצער שרת מהציבור בזמן תר ן רייס"*במתנותא
 ראשו ע5 'דיהם מניחיו אותו חמיוין השרת מלאכי שנימהן
 51א הצינור כנחמת יראה א% השמכור כן שפירש זה 1Saואון
 עייך ושיום אוכ1%אשתה איך ויאסר בצער הצבור ארםיראה
 הרוג ושמחה ששון והנה און הבחוב עליו כן עשה ואם ,נפשי
 זני צאן ושחוטבקר

 %כם הזה ~"rtv יכופר אם כתהה וכתיב ,

 אומר מהו רשע' מדת אבי בינונים מדת ערנאן ' תטותוןעי
 כתרית כת מה מהר י"ס כזה והיה שכר ינסכאה 'ין אקההאליו

 איששסעי ואיןהצריקאבר
 באיןמכין ואנשיהסדנאספי לב

 במשה מצ,נו שכן הצבור עם עצמו יצער צריך נכור צדיקואף
 אבן פקחו סשהככידים וירי שנ ישראל עס עצטו שציעררבינו
 כסת או כר רכינו ימשה היא %א זכי עליה, וישב תחתו,וישימו
 (א האכן ע% אלאלישב

 אלהואיי
 אנו חף בצער שרויין וישר(

 ביתו אנט והלא גי משר מי אדם יאמר בצעו'סמא עמסאהיה
 אפז כי שנאמר -כו l'v'Pa הס גע ורהיט' 1Tita וקורות אדם50
 מעידה היא אדם שי נשמתו אומר הידקא רכו תזעקונו',טקיר
 שני אומר שיף4ש רבי ן פיך פתחי שמור היקיך משוכבת שנ'בו

 ,צוה מלאכיו כי שנ כו מעידין הן בחייו לו המלוין השרתמ%אכ'
 בו מעיריו שיאדם אונראיבריו  וחכמי דרכיך' בכ% לשמרך%ך
 משים שהפה כשם אמונה' א% אף'  יוזאני נאם עריי ואתםשב
 אפיי הכא ~laS,$S'tptNYשכר

 ק5ה מצוה ע%
 שששיי

 כעזים
 שעושע' קיה מצוה אפיעי  הוה כעויס ירשש משלם כךהזה
  אפיין הבא %עולם הרשעים טן נפרע כך שעושין ;rnipעבירה עי אפי הוה בעולם הצדיקים מן בפרע שהקבה כשם עוי'ואין
 מלמד ' הוא וישר צדיק ' הוה בעוים שעושין קיה עבירהעי

 5פנ'11אונו נפרטין מעשיו כף כאים אדם של פטירתושכשעת
 ואומר טורה פי5והוא ניוס עשית וכך פיני כיוס עשית כך%ו
 עליו טצר"ק והוא , ינהום ארם גל ביר שג חאס  והוא חתזס%ו
 תוכח ניברך תצרק ישען שבאמר רנתובי יפה ואופר  הריןאת

 כל מתודין שכן התוודה לו אום למזת ארם בטה תר 'בשפטך
 שארם ניארס אפייך אלא אוסרי מומתין ביבר ולאהמוכתין
 רומרש כראשו חש לסרדיוט שבמסר כסה  רוטרז  בררךההלך
 5ח1 ניצו1%אס פרק%'טין  %ו יש אס יירון יג'ררוםוביהעויה יגיררום' סהעיוהו גמ' רום למטה עיה כקולי שנתנוהונמי
 וטעשוטובי' תשובה  אים ש% פרק%יטין ה( ואייו ' ניצו%אינו

  מהמד איף סני אחר מייץ קייו יש אם  של ' ניצול וכהועייו מיסר ואחר  מיסריועייוחובה השרת םיאכי תתשצטואפיול
 שכאותה מעשת 5פ' (א הארס את דנין אין 'צחק אר א5ף'מני אחי ם%'ש שנ ניצול וכות עליו מףמד ואחד חוכה ע4ום%מדין מאהלי ותשעה אפיתשעי אומר הנ44 יוכי ר ש4 בנואיעזר רני כופר'  מצאת' שחת מררת ו'אלפדעהו 'שךוו'חוננו%אדם
~npvיצחק  11ר שם' ויא  נאשר הנער קוי את "הי שסע ט שנ 

 גהנה צעקה צדקה הן וא15 אדם שף דינו נזר מקרעץידברים

 יין א% מנירדכתל:1 צעקה ממזת, תציק'זצרקה
 הסם בשינף , יצ'יםממצוקותיהם

 מ"
  %א אשתך שרי דכתיכ

 נתתי וגם אותה  וברכתי ךכתיב שטה שרה כי שר' שטההקרא
 מעשיהם האיהואת דכת14ירא  טנאן מעשה ,שבוי בן יךמטנה
 מג, מקוס UW'  עיהרעה' ה"היס ויבחם הרעה טררכס סבובי
 לגוי ואעשך אחריו וכתיב , וגום וממולדתך מארצך %ך לךשנ
 נענוד לא כ( פי ע% רביגוואף טפשה יותר סוט מעשיםשהיובו י שאין שוכים מטעשי יותר תפיה  גרויה  אתעור "ר ' וגינדוי
 רכו ואטר ' כרכרך סיחתי יי' ויאסר שנאמר ן כתפלהאלא
 ן כמבונו וזה בגופו שזה הצדקה מן יותר תענית נדויהאיעזר

 תפיה שערי ננעלו המקדש שחרגבית מיום איעזר רביחמר
 ששערו פי עי ואר ן תפלתי סתם ואשוע אזעק כי נם0נאטר
 ' תחרש אל דמעתי ( ש5 ננעיו לא דמעה שערי ננעלותפיה
 משים כן אם א45פ נשמעת אדם שף חפיתו און אמי רםאמר
 הרר ,  איאיבשמים  4בבנואיבפים נשא  שגאטר בכפונפשו
 יו יכובו ובישובם בפיהם ויפתוהו וררש  אמורא עיינהאוקים
 רחום והוא כן פי ע5 בכריתראף נאמנו ולא QP', נכון %אולבם
 ניחד הא קשירה לא אהדרי IttWP י  ישחית ול"ו עוןיכפר

והאנצנורז

 הכרכה וזאתפרשת
שי1ה",ס41 עך4(מקסד

 איפשרתן וכי י ייכוכאריהישאנ אהרייי דכתיב מאיחנינא ברביראטררביחטא
 אלהיך 'י כ' כתיב והא ' הו"" ברוך הקרוש אחרי 4ייארס
 וכזלה  ברוךהוא הקדוש ש% ררכ'ו אחו' אלא ' הוא אוכיהאש

 נחמם בר שמזאבן רבי אמר ' נניא אותו ו'קכר עדשמעתתא
 הוה כעולס אחת מצווה העזשוה כ% יונתן רב'אמר

 והעוכר צדקך לפניך ורעך שנאמד הכא, יעויס לפניווהולכת סקרמתי
 ייפתו שנאמר הדין 1US~ 014 מלפפתווהולכת אחתעכירה
 קשורא אומר אליעזר ורכו , ויאבדו בתוהו דרנםיעלואורחות

 ז עמה ויהירת אצלה 5שככ א4ה שמע ויא שנאמר , ככלבבו

 רכו אמר , הדין %יום עמוק ולהיות הזה כעולם אציה5שככ
 לסוף הרוח גסות בו שיש אדם כ% רבייוחנן אמר אצא כרחייא
 טתקיף תצוד' יקרה נפש איש ואשת שנאם איש' כאשתנכשל
 מיבש איפכא ועוד , %יה מיבש נכ1הה נפש יקרה נפש רבהלה

 אשת א% הבא כ% אנררנא אלא תצוד איש אשת יקרח%'הונפש
 יקרח ן מפנינים היא יקרה כה רכתיכ כתורה עוסק אפייואיש
 נדוי מכהןה'4*

 השדהו הכי אפילו ן לפנים לפט דמשמש
 רם כי '5נהינס

 יוושפי
 אברהם שאמר כשכר רבא אטר , יראה

 יוסף רב תם ייכאי איכאוהנאה מצוה כיסוי, עפר נמיו%יחשוכ " סוטות 5אפרפרהו5עפר בנוו זכו ואפר עפר ואנכיאבינו
 וכוירת חייהם טת 1 להם והורעת ונו הרוך את ירטוהורעת

 ן םוון אדוי כפרשת כראיתאשמעתתא

 וכל* צובירץ בי 4ח  עכובן  ג4קש *"י*/ כשבת" יטיבי"יהשככא אשאייו הנרבה חאת*
 פעח' אחרי גלושתשריפא
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 צנ ו בר הברכתפאת ה נר

 הברנהח"ח
 יין ה גשי ש4תאקסה

 ויבירו בפרירזומיעסק
 ח4%ש ישרא% גדנעי ולא ' ובטת כנים 1ה41ר1 נשים קחודבתי
 ן פרווריך ואתם דכולב ורכיה אפריח מיקפדי נויםאפיקו

 בנפשייק אדע י'ה דשת סטו אייילנעמי צריזאצנרכ(
 ורכוך-ז בפריה טחיינ מ' הוגש אולורידבר

 או פריהורכירה ליה גריס הא כני %יח דאית אמרוכיק מ' %אאי
 1ח%1ודי ורכירז כפריה %מועסק מיהייכ ליח דאית אעגדילמא
 ' מצליחי דס'כותיה בני אי ח" מצל דינקזהיה בני אי ירע דלאגני
 יא , ד%1נא כמתטתא חנומיא חט אילכך , דקכה שמיהתריך
~ma,

 לירז א.ת וגי בנים, לו יש כן אס "א ורכיה מפריה ארס
 לאדם לו שיש אעפ שמוא% אם נחסן רב אכר ותא , 1watnגס

 לכדון ווותהחדם טוב  לא דנת, משוס אשה כלא ישב %אוכנים

 לנ אין , עקרה אפו זקינה אפי15 אשה נושנת בנים 5ו ישאסרי
 ספר לסכור מינה נפקא טאי , %כנים הרשיה אשה נושאנניס
 ספר סוכרין ק"ן ראם תורה ספר יסוכר בנימותר %ו איז 'אורה
 %מכור אסור כנים %ו יש ' אשה ולישא תורה לימור "אמורה
 תוי,וספר

 %ע51סן סי]כרכה רואה אינו תורה פפר המוכר וכי
naavדיש טעמיהן מאי ונקכה זכר אומ וכה זכרו שנ' אום 5ש 
 פה שתה וכתו ' ואליעזר נרשם סשה ובני דנתי ממשהייפ'
 ר דבו סדתני "א , שאני הדינר ט דיף]עף וממאי עמדי,עס;ד
 מלמעלה, 1% והסכימו מדעתו משה דברועשה שישה 'ישמעו

 טן 'פירש הלוחות את ושיכר אחד' יום והוסיף ' האשה מןפורש
 ריברח שלא ישרן ומה בעצמו וחומר ק% דרש דרש מאיחאשה
 א% תורנה אמרה זמן להם וקבע npw לפי אלא שכינהעמהן
 ואין עמי מדברת שכינה ושעה שעה שככף אני nua: אףתנשו
 'דו על שהסכימו ומנין ' וכטדז כמיה שחת ע% זמן ליקבוע

 כ% ולבסוף ' %אה%'כס ףכס שזכו %הם אמור %ך כוןומשקרא
 דרש היכ' ורביות כפריה ס'ח"ב סר וא, ' עסר' עמור פה,ואתה
 התם מזק עולס של מכרייתו '5פ' טעמיה מאי וכה וחומרקף
 יף4ש  משום התם אמלוך וכש ' ונקכה זכר כאן אף ונקכה?כר

 שני אומרי בש נתואום ר רתניא ' כריגחן יקא התניתןאפשר
 מאי הונכם רב אטר ' ונקבה וכר אום ולה נקבות ושתיזכריב
 את אחיו את יקרת ותוסף רכת" רןש  אייב4י ר%גחןטעמיה

  D'nitS %י שת גי  וכתיב הבנ(וחחותוי ואחותוהביואברטרקין
 רוי אירר  תניא רטחייב' טכיף קין  כיהרנו  הכף תחת אחרזרע

 רבא 'אם וכראונקבה אום ובה וכרונקבה  אויגחואוסרלש

  טררם %שבת נראה תהו לא דכה אליבא נתן ררכ טעםירקמאי
 פריה קיי אם הונא רב  ומתו a'Jal לו היו איתם ' ~alvrt אובאיהא
 הרי בנים כני מתיכי , ורביה פריה ID~p %א אמר  יוחנן ויירגיה
 נמי וחד כמאה אפי להשלו א' %השקם ההוא אמרי ככניםהן
 ל4ש סריס מהן אחד שנמעא או מהן אחד מת תניא ועוד ,לא
Q,,pהן הרי בנים 3ני י  תיובתא הונא דרכ תיוכתא ורביה פריה 

 שכן  וב% לגרתא וגרתכם לברא ברנש %משר אבייגיניססבר
 הודש ס'ה %יהרבא אמר ' %א ברתא.%ברא אכל  ' יגרתאברא
 עים רכולי ' ףכרא כרתא כראהאפו תהו %א ~alva "אטעסא
 זבר4שסכ בר אבא  לר רכנן ליה אמרו והא אינ' ' 5א מחדתרי

 אמרז טנפו דיו' בני ברתי כט לדש ואמר בני %ך וייהוו"מתתא
 1ppnwi זכד4ש בר אכיש דרכי להן מדחי ק4ש הוה רחוייהתם

 , הונדס דרנ מפירקיה איתעקר חלבו ורבו הונא דרכטפירק4ש

 רב רגן בארושן  שליוה סוסניטזא אחריתה חוטת נר אחאדב

 דקיימי מחטי יכר הננכש  דרב מפירקיח איעקור וכומהוהיבא סבי שיחיג בי יטקנ בר רבאחא אם י ירוקא בהוצא נדניהבפק
 אכואנא בר ח"א 'או כליה תחיה החכמה דעת פתרוןגנפשי
 וכי רכנן מארק סיח %יה והווע"ף'ן הונא דרכ זוטרי כב'מריש'
 אנקת סליק  נ%יטיוו ונפצי הגא ררכ ממתינולה רבנ ק'ימיהוו
 בביארז הונא ריב מתיבתיה קם כטערבא  ואל ייוטא חיהכסי
 ריחםי; 'תמי אבפשיהווקר)

 %1ענהי
 * קרם'כון רשאיף' שאלח

  3יררותויש4ש אשה ארם שלא אעם  אום יהושע ר יתניא שת
 בוקנותו בני יו  ביירותויהיו יובבים שהיו בוקנותוואעפאשח
 מתנוט רב ואמר , ידיך תגח אי ויערב ~יעך ירע בבקרשנאם

 י  הלבתא )כן יהושע כרבי'היכתא

 הברכהוקת
 ההקוי'"'ע"י שאזלןלאקנו

 יום את וכור רכתדהמרא
 כ%4ה כיום וא לי ואין ככניסתו ודין קי זכריהו ,דשו"שכת

~I"aa%1 ונפיק  אויפת4ל מקדש חמרא %יה ד4ת ומאן יום את 
 ' %קדשו רכתיב חובתיהיוי

 כי קויש 4%1ל ויייתניס מאן דאיתן ימ'] צריךנרם
 ידי נפיק כיום4ש ימחו מקמש כי קיטשי(

 קריש רף4ש וכיון רחמנא אטר ככנישתו אמרי ט'  %א איוווכוחה
 יסמא שנא  אלרח]%א רייבףשבת או חקכתא ליה וקתבאורחא
 הכ'מו4ש תנו כך איסור ' דקכה שכווה בריך ' ל'%'א שנאירא

 ליהושע וכא שמע שמועה מה יתרו ו'שסע תר ')במתניר'%נא
 יהושעאת  בצירוויחיס כתי שכך שמעוכא עטיק סותמתאם

 שבשעת ונא שסע תורה 'טחן  אום השורעי איעזר ר ', וגועסוק
  סופו וער העומס מסיף  הווך קהיו היה וישר תסה הלהשבתן

 שירת ואמר סהיכייהם ועמרו  העוקם אומחז ממכי  כףונורעועו.
 כ%עפ אצי והיכו כייס נתקבצו ככור, אומר כויו ובהיכלוח"ב

 מניא הנה  סמא הזה ההמון קוי מה יו אם"רשע
 שבוי

 יעופף
 שאינוטביא ה5ה נשבע ככר שוטים %הסאפר

 מג'וש אים מים שי שם4י פ% ' נח מי מעכור ~Itnp)waושיאשר י יעוקם  מבוי
 4%1ש שנ' סטיתו אינו אש של אף 5הס אמו מביא אש ש%אב%
 אמר הזה ההמון קוי יוזמה אס ' הארש לשחת מכוף עודיהיה
 תשע אציו מונח שחה גנזיו בכית ףהגה %ו ים חטרה כיילהם
 והודאוונתנו העלם שיברא סורם דורות וארבעה ושכעסט"ו
 עמו את ואטרויויברך כויס פחתו שכאמ'"'עו%1עמויתןלעטו
 שנא]ויהי ובא שמע סוף ים קריעת אומר אליעזר רכי 'בשנוס
 לשףווה אן%הם הזונה רתכ ואף האסר'וגל, סיכי כ%כשמוע
 ובשסע וגי, סיף 'ס מי את  יי  הוביש אשר את שמענו כייהושע
 ומאי , רוח בם היתה וקא  רכתו וזתס יבא ,מאי %בכנווגוונסס
 י4? נמי אקשויי דאפי  רוח עור בם קמה וקא רכתיב הכאשנא

 ז עייה ב4י שיא ובגיר %ךכףיר אין תנא , ירעאאקשו,טנא

 נושנת זינתה םםעוים נסהצאוישרא% שגההיתה יב גתאמרו
 יהא אמר , יהושע ונסכה  נתגיירה נ ואחר ישר(וגסרברשהיו

 יהם והורעת יוסף תבירב ' שתים ופ וחלון חב% בשכר ריטחוי
 הדרך* ,את חייהם בית זה להם, אורעת , וגו ייבובה הררךאת

 קבורה" 11 , כה ' חולי' טקור זה ' ,לכו אשר ,ז1גמי%ותחסחם
  כתו ' הדין %פניסשורח זה יעשון, אשר הדין, ות הטעי,ואת
 כתיב  מרפתי רב בר חייה להו 'תבא ,apn את ישפוט סשהישב
 עד הנקר מן מסה  ע% העם ויעמר העם את ישפוט סשהוישב
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח לטרה 11* 8 נ חשדייתות אימתי תורחו כויו היום  בי ודן יושב איפשרשסשח וטהערב,



 כחר הנרשהוזאתרבו
 צמת דק א45שיוסר%כירי'!שון ואימתי5ימדהלמדרש
 כמעשת להבה שותף נעשת כאילו הכתזכ עליו מעלה5אסתו
 ערב ויהי התם וכתינ העיב עד הכקר מ( הכדק כתיבבראשווג

 וע4 הדץ על קיים העולס דנו% ל על ותנן , אחד וומ כקר"הי
 עליו מעלה לאמהו אמת ד'1 שדן ריין וכל , השלום ועיהאכת

 'ושכין כסה ועד ושלום הסי כולו העמם כף מייאהכתיכאי14
 ארז אשרך קראה מא' אנריחמא ' חצות עד ששת רב אםברין

 ראשונהמאכון שעה .%ר יאכןו בעה ושריך חורין כןויסלכך

 רגיש ' יורשים מאכף שלישית ' ליסט'ס מאכל שמיה ,לוריס
 למנזרי מאכל ששית , אדם גל חם,שיתס"נ5 , פועליםמשכל
 זמן ארבע פפא אןרב והא Iat~)ile רבילמאכל מר אןוממיס
 חרם' כף ימאכל פועך אי%רניעיטאכל אלא היא לכיסעידה
 אג , להטת אכן מורק ואילך מיכ( "כס%, תלשו מ"כ5חמיש;
 מ'די טעים אבי נעפרא מיר' טעים דלא "א אמרן לא פפארב

 בן יוס' ר משו יוהנן %ר . הזצ4ש אלם אפי כר, 4ן ליתגצפרא
 גויס המון אב בי  של  התורות מן נוטריקון לףשון מנאןמימרא
 כהכרז אס ריריה יוהנן ור נאמן, סלך חכיכ כחור אב ןנתכיך
 נעיסרץ אכ,ירוה אט ורכו! , יהכית כתבית נפשי אנקש ,אנכי
 רג? , אמרוק כתיכנעיכיס יהיכה אשיאן רב יהסהגביבה

 ן טחה ראתה 'רתא לנגדי, הררך ירט כי סהכא תנאר"סמעאל

 כ"מ למשה נאם nlya1Wp ושיש מאות שש שסלאי ר,ררש
 איכוין כנגר ה בעש ורמח החסה ימות כנגד תעשה כלאשסה

 , משרה 5נ1 ציה תורה קראות מא' המנונא רכ אם ' ארםשי
 מאוק ש"ת אסרת והא הוו מיי והדי שיתגאה כנכטריאהורה

 והעגורן ריר כא שמעוס' הנכורה מפי יהוה ויא חנכי 'ותליסרי
 צדק ופוער[ תם'ם הויך גאהיך 'גור 'עמ' שנ עשרה אחתע4

 5א ככפו נסאסזג%, כעיניו נבזה ' וגום ~IUIW על רג5 לאוכי
,fnaנס4א5 רנן יחיב . ףעוים יסוט לא איה עשה וגו כנשך 
 דל4ש הותן כומהו חריסרי הגי דעכד פאן אם 4יוה קשיאקא

  תטמאר חל וליטעמיך עקיבה ר אף פח:תיסוט' עמד'םוטהא
 %4א י'טמי כאחרנ"תא הא יטמא רלא הוא ככויהו א5הבכל
 ע4 ישעיהווהעכמרן בא מינייהו' נחדא נש הכא מ'גייהובחרא
ww' הואו בתריו-ן וכת , וגו מישרים ודובר צדקית הולך של 

 אדם יך שלהגיד ' ש5ש ע4 והעמידן מיכה בא י ישכוןסרוסו
 דרשוני יי אם כה שנ אחת על נאעמוסוהעמידן ' ודומהטוב
 ז כויה התורה ככף דישוני אין 4אכיי פפא הלרבוחיו

 בלילו W1'p שיא מי רבא יאם תש קדמכון רשאיינהיאית ולעמן ' ישה וצריקכאמונתו שנ ארת על והעמידן חבקוקבא א44י
 ן הלבתא וכן היום כל והולך מקרששכת

 הברבהושת

 יויף"ימ"ין:%ן לשאילתאקסי
 כשכת ואפ,לובתשרי

 וכסיכות וכרחיצר? הסנגל[ ובנעילת וכשתייה באכילהואסור
 זעניתס כתיבי ענהין חמש מנין מדאוריתא ' המטהובתשמיש

 ואחדיסיכהואחר 1לשתייהואחד%רהיצה לאכילה חדתענו
 %אתח41 ומיחיינינן ' המטה יתשמיש ואחד הסכרןלנשית

"nniwaכתשעה ערב'וכי ועד מערב בערב לחרש כתשע דכתי 
 רכענן ממסתו אצוק 4י ואץ , קידש ע4 מח41 שמיס'פ'ויום 1pao" שספגץקין ן מיכ אף4ש מתענין כעשיי.י והק"שמתענין
אקיומ'

 ואפס.י
 חשוככם ער אדירי ייה רםיכעי מניין כיוראתו

 'I'uQ' טוסים ים'ם ' ערג ער5%
 שמקימין ממין Inawn תר[

 מרוי סומפין שנאס'שנותolpa כי כיצד הא י שכחכם חי 4רש ומפקין ומאחוין 4ה1םעיייין
 פוס שכתות נגון קרש על

 עפ הנפויי יגס חדחערכ n~sa 'תר שכים רמיםלנפגרים
 שמא וקערה אטלה קזדם מתידדה חכם'ס אסוו אגילחשיכה
 ושתייה אללה קידם שהתוודה ואעפ בסעודה עייו ועתותטוף

 יתוודויא ואיפשהתוורהעובית ושתוירק אנילהיתודרקאחר
 תחלתו אחר אוטרכט היכן וכשקלרה וכמנחה וכמוכףשחרית
 עפ שף הפיל המש וידוי זהו התפיה באמצע או% צכורושליח
 לוחש ואסור ,' ליצון יהיו זסייק אט ועל ' יורע אתההכפורים
 גו16 מקצת לרחוץ אסיר רתנן רגפורי' נעם  קטבה אצבעואפי

  ואשו כררכו רוח('  יריומיוכיכוצטיטובצואה היו ואםבכלגופו
 טקצת לסיךחוששיואכור

  גופי
 רשננ מנשה  וכי הבשש ן חושש ואינו  כררכו בראשוסךחטטים שרזי או חייה היה ואם גופו לכל

 אמר קטן ףבנרק פת ונותנת במים אחת ידה אשה מדיחהאובל
 עלל וגורו אהת בירו להאכיל רצה שף4ש הזקן שמאי ל וע5י

 לן וקיימא , שיבורא  אבייםשוס אס מאיטעם יריםיהאכייבב
 אחזו משלים'ן (ג בן , כורבנן סשלים'ן 4ב בן ראמר יוחבןכר

 ז נפשה שתשוב ער אותה מאכילין שהריחה עוכרהמראורייהא
 כשר שהריחה עוכרת רתר ' די שיאסר עד אותו מאכ'ל'ןחויה.

 דעתח נת"שבח אס כרוטב בוש יה תוחכין חזיר בשר אוקדש
 רעתה נתיישבה צם עצמו, רוטב אותה מאכי4ין לאו ואםטוטכ
 דבר לך שאין עצמו lalwi' אותה סאנייין יאו ואםמוטב

~alpw 
 ר

 אמר , רסיס ושפיכות עריות ודילוי מעז חוץ נפש Ir:1I)Sבפני
 יחוייל שומעין צריך אוסר ורופא' צריך אמר חויה ינאירבי
 אים אום וחזלה צייך אומר רופא נפשו מרת יורע רב טעממאי
 דנקיט הוא תדכא טעכא מאי רופא פי ע4 אותו מאכיף'ןצייך
 אותו טאכילין כולפוס שאחזו ס' ' %הק% נפשות ספק וכי4ה

 כולכוס שתחזו מי רתר עיניו' שיאורו עד טמאים רכייסאפייי
 את שמאירין מפני מתיקה ס'נ' וכ% דבש אותומ"כי4'ן

~utpn, שאחם שסו"סי אבר  נחמן אמררב ' הוהטעמתימעטריש בי נאכיאורועיני ראו  עג לרבי זכר רדכר ראינה שאיןאעפ 
 אמר יהושע  דרב בריה הונדת רב רכש אותו מאכ'ריןבולמוס
 בדוכשאן דשערי קמחא אפי אמר פפא רב נדבש, נק.יהסולת
 אוה0 סחנכין אכ5 הכפורים כיום אותם מענין אין תינוקות%ר

 שתי' או שנהקודם
 שאנך תינוק זהו ואי כמצון, רנילין שיהו כדי

 שניטטחנכין שמסובןט ח בן אם הונא מחנטןאותורבהכסי
  אאנ מהנט( otJw י ובן שניס כזט אס ווכנחמן ,אותולשעו
 (א  עיורובן בן שוא ליבא כררבבן א%השלסה יחונן וי ,לשעות
 ינ ובן בתינוקת כדאורייתא משלימי יכ ובן לשעו אותוכחטבי

 לייך כייוחנן,סישנקש והיכתא גתינזקמשייס'ןסדאוחתא
 כך ן וילך בסים שיעכור מהו מפסיק נהו ותיוק המדושמת
 רבותינושנו

 תווועח'ה יגרי לשמוע או רגו פני 5הקכיי ההוי
 אוסר אתה שאס לחזור סוחר יוסף רג אסר שיחזור מהוויתחר תיוקן חפת מתחת ירו יוציא וב%5שףא והולך עוכר ספס'קנהר
 יומו בשאר תענית לם'וגכ ואסור הויך. אינו לייך אף יחזור15

 טכפר הכפורים יוכ שבתורה עכירות כל לאומר תניא ,ויקא דם5~ למפריא דמי אגושכום כאי ,ת'כ ' עייה דמקכן עדשתא
 ק חנםי כפנית5מדי חמרו את המכוה אף אסר יוחק ורחכמים תלמדי המכוה אף אמר לוי כן 'הושע ר , בתורה פניםוהמגיה אבינ1 אברהם של כריתו והסיפר חנירו על הלוענ דברי סגחוז

 וסתענוש כתשעה ושותה האוכף כל לך לוסר אלרםמתעסק נעשיתי סתענו,הלא כ% וכי כתשעה נפשותיכס את תענו%ר
 שמ"א גי  עורא,ברוסי איעורנן  ר את  חרש  ג1 סלה רם9ח4 וי כאי%נתענהתשישיעעףי" טעלהער,והכתוכעשירי
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 ח% %ר הברכהפאת ט כר

 עם יתשיכיה הם נ א4 יויש ישמע"% י שן"" צפיה ח4שי
 אינו תשונה העשה עשה מצהר ע% עכר כיצר הא ואחרי אחרכ5
 משוכותיכם, ארפא שוככים כנום שלשונו rI'hnt~w r1Si משםוו

 ויום תזלנה תשונה תשונת ועשות תעשה משתקא ע4ענר
 עמרות ע% עכר ' עליכם יכפר סיהזה שלכי , מנפרהכפוחם
 ו"סזרי; ת1לק הכפוויס הום תשוכרץ תשוכח ועשתחטוטת
 שיש מי אכל עחנם וננגשס פשעם נשבט יפקדת' שנממרקי!
 ו4%פ' לחיות כתשוכוק %א כח אי! כעונוחוו השם חףוףבידו

 נאמר זוח ועף ממרקת ומיתה תופין נ41ן אלא %מרקבייסורן
 ן השם חלול דמי היכ, , תמותון ער לכפ הזרה חעון יכופראם

 תפ'%'ן כלא אמות ארבע שהויך חכם תקמי כגון אמריאכא
 המקח על שמד שהוא הכס תלמיד כגו! 'וחנן ורכ' תווה'וכלא
 בדוחקר44פ שמא ואימרו ראין אדם וכנו דפס %ו שאקבשעה
 ולאת מטכחא כשדא דשקיף חבם תלמד כגון רכאמר 'עושה
 אינשי כאמרו כטן אמר כרטמזק נחסן רב ' האיתר דמייחיג
 הימיר בנזן אמר אכרימי בר 'עהק זרכ %פימא טר'ה 4השרא

 ' משמועתו כושון שהכירךחכס
 שיט שיתעני מהי עיכייתיממ"יתיוחמי קרירנרם

 או ומשלימתן מתענות אטר מ*הכפזרים
 להקי נפשות ספק כ%דיףמא

 עוכרות רבא ראםר , %ש ,
 אסור הכוץ אבף הנפורים כיוס ומשקמות מתענותומנוקות

 ' ה5כתא וכן :ep שלשי עדלהתענות

 הברכהוזאת
 "יגף ימי ימאסו ש(יילועאקפח

 נפשייהו וענדירכיפווי
 כאכילת הכפוריוניואסור יום השביעי יחדש בעשון אךרכתי

 ן הממוץ וכתשמיש המנדף וכנעילת וכסיכה ובגהיצהוכשתיה

 דכת'כו עינה! % קכ4 כ% דקתני חמעועינויין הני חסדא רבא%
 שטן להדש ובעשור לחדש כעשור אך נינהו ורג'כאורחתכם
 ' שים לחקת לכם זאת והיתה הוא שכתון שכת הואשבתון
 כריח 5יה כייבן אינש ימיפנק ם"ז 5מ""י4י צריךברם

 סודריה סוכרך אנ כעוכא %סיפק 4ה שויט
 לדוכלדאוכא 5מיע5 כעי בקא מאן אינמי %א אי Ipa'D1lמגרעיה
 ריפת~פ מיתן אינטי דאויייתא fpldN~' N~eo כעי וקאפירכא
 אי עקרב סבנת משוס וניעל מסגי ימיסס 4וה שרי בויינוקא
 4%ש והא דאסיר הוא ע'נוגא טשום דסנדף טעמיה אמר מ, ,5א

 ן אסיר דהותן וכל רחטנא אמר סתמא סנרף דיימא אובךעננ

 לענונן וכן ' מותר עקרב סכנת מחמת כ4 שמואף ראסר ,ו1ש
 כסנדלי ~p'e יהורסו דרכ כנורכא1 ימיפק שרי דמיפנקנסק
 רג בר רכוש , כדבלי רנאנפיק י נדהוצי נפיק אכוו ,יזינוני

 י הלכתא וכן ונפיק אכרעקה סוררא כריךוצנא

 הברכהוזאת
 ע"י יי" ?IW1nb שאילר1אקסט

 דנתובחגבהשכעהעמי
 ז ימי שכעת תשנו בסכות וכן ימיסי שכעת 4ך תעשהאטומת

 כדתניפ ח51תיה ירי איניש בה דנפיק דסוכרה עהעורא הויוכמה
 שתהפ עי אוסר ר' ן כשירה וטויחנו ראשוורוכו שמחזקתנ5

 שנעחטתז שבהארבעאסות

 5ום תמצא "ס כיכנז' אי יי היכת"4מ'ן ?ריךברם
 שיעוריה הוא מה כרכים היכה ורביםיחיד

 ארבעה פס אמי ר דאמ , תש , הוי כמה ושוףחנודראשוורוכו
 לידן עניד היכי , דופן משוס כסזכוה מתיי ומשהוטטנוס
 שכעת הרי ומשהו וארבעה לרופן פ:וך משלש בפחו ליהטווך
 ה~ח הא דמי כ"כוד מג פחות וב% ק%5 הא אי5'מא קמףמאי

 ער דאטר  יאפוקיטירב קמי הא דאו אלא ' הוא סס'נ'%סשה
wntwראם כרבנ, היכה אמות'יק45 ארכע עי אמות ארבע כה 
 * הלכ% וכ! שם חובת'ה ידי כה נפיק פושכי שבעה הוואפיכי

 הברכהוזאת
 ציניותי( שאלתא"ע

 1p1biק1רסנ5חרוחדכזשמהירכתוא%ה

 'ק
' 

 ק (

 ' תעשו %א עכורה מלאכת כ% דכת'ב ' עיבירתא כהוןמיעוד
 כעשית אסור דמזעדא חויי אפלו אלא יום'טמ%1אם'כעיא
 5ענ"ן אס % טה קזדש מקרא' יי מועדי א5ה דתניא ןמלאנה
 כעשית שאסור מוער ש% חולו ע5 ליסר קרש מקרישמקיים אני מה תא יי מועדי אלה נאמר ככר הרי טובים וימיםשבתות
 ימים ששת תניא ועודמלאכרם

 תאכי
 השכונף וכעם מצות

 עצור שכווך סה אי עצורין, ששרץ אף עציר שביש סהקעית
 ואע עצור עצרת'שביעו השבועי תל ' כן ששה אף מלאכהככף
 זח אי לך %ומר לחכמי אלא הכתוב מסרן יא הא / עצוריןששה
 מלאכרת זו ואי אשרה מלאכה זו אי סותר, ייס זה ואי אסוריזם

 כיון שערי פשיטתה , אסור פסירא בה ורעית רמועראבחולא ימעכי שרי פסיר1ש בה דאית מייהדה רבנן ואמור 'מותרת
 ן דמועדא כחנלי לסיחצד שרידפגמדן

 שרו דפסרן כיון אמרי ש מ"י "יט'לטיסי ?רוך113פ0

 הנ* צילמתם או י ימועדא כחויילנמחצי
 חסשהיומו אנלארכעה עשויומי שבקן ראי פסדן הינאמילי
 וכעיכיק דיים4י או אסיר לסיוף ליה דסגי כוון אסרי בו ' טאי יאכלמה 5י אין %ומרתנהאסירר5אפסד!, מידיאםתמצא פסדן5א

~ltaS, 
 כחגך ושמחת IDvl~a וירש מולתא 5יה עציכא

 שדרש היתח אס הונא רב אמר ן נוףה השרוץ את ישקהשיא וביכר לא'%ןכמועד מאיין otbn את אומרמושכיןהיישזר ריינא במתנית חכימיא תנו כך איסור דקכהי שמיה כריך 'מאי
 כשאמר אומר יעקכ כן אליעזר ר הכי נמי תניא , סווזרמטמנת
 מיפני ששתו נזרעי אנוא5א ל4ש כמועד הזרוקס אתמשק,(
 מיפנ* שתו שלא זועו אכן הזרעי את 1wapt שלא כדיהמועדי
 סוחרן  טטובנת שדה היתה ואס במוער אותם פשקק איזרטועד
 ' וכוה כוה טתקריו וחבטי הכתחיה נריר שרה טשקיזדנין

 ח11

 ט18 גריר שרה בחויהם  רתרבוצי שרי תרביצ~1 שמחאיהגא
 ז חרפ11 ןשווי אפיא נטי הא חרפתם It~ltws יאואפיאטעם

 ביצ שני פגודא דאיכא ודכא רבנן אם לאו ררבבן טעמייהומאי
 שדת סרניצי 5אפיא,תר חרפא מן שני נמו הכא %אפיאחופא
 אירך ותניא , כסועד חלבן שדה I~pllai ואין כשגישת%בן

 4' הא קשיא יא ' כשמעית ביז כמועד 3'! הלבז שדהטרבאמן
 בןאליעזר

~app1 
 העכברים ואת האישות את וצד'! ' רבנ! וה~פ

 כלישמעל אדרבא ' להומנים ונאק כריח אושות מאי 'במועד
 צד;ן וני'תר שויוי כסו קראה מא' שיחיה גר "מרואיתןרב

 רשכנ מחריכין כ'צד נסל' חור' ומחריכין כמועד העכבריםאת
 את זה חונקין והן זה בחור ונותן זה טחור עפר מרוחיןאוטר
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 לבד רמחהנירלא
 מתוי רמייתי השא דאביי משמיה ש5מ'א בר יימר רב אמר יזה
 יהודרץ רם , פרסה עד נהרא עכו' מתרי 5ינא ואי נהרגתעכרי
 שיא הלכן ומשרה כדרכו האילן משרה העכברי את צריןאומר
 ופורש גומא הופר כדרכו שלא וכיצר כדרכו כיצר תר 'כדרכו
 בקורנס ומכרץ שפזר עייה נוע? כדרכו שיא , מצוררץע4'ה
 כשאסרו אומר יעקב בן יא5יעןר תניא , In'SP אדמהומרדיד
 משלה יצאו שמא אין ישרה הסמוכה 5בן משרה אפיקוצדין
 ובשביעיות כסוער צה הפר את ומקרי, האיין שדה ויחריבוהלבן
 אפי אמר ייסף רב' כטיט טח ואינו כצרור צר תנא ' כדרכובונה
 אב4 גינה בכותל אלא שנו דכא המרא רב אטר , זדופנאבהוצא
 ברשות נוהה ככותף 4יה ל'ןמסייעא ' כדרכו כונה חצרשכותף
 טעט~ש כדקתני התם , חושש ואינו כררכו וכונה סותרהרכים

 כותףהגוההלרשיתהרכי , תשםשוססננה,איכאראמרי,
 מפני ש5א אין הסכנה מפני , הסכנה מפני כררכו ובונהסותר
 נמי ריסס ' סתר ולא כמ הכא ובוננה סותר התס ' ף4קהסכנה
 אשימתניתין אערב 1 סתר מי:נעויא כן אס ליכני ויא%יסתר
 איימו* עסקינן כמאי ' כדרכו כונה וכשכיע: רקתג' ד'קאגם'

 לאו "א למימי צריכא חצרבכותל
 ככותי

 בכותל ומרסיפא נינה
 ה:4ש נינה כותל ' דמקיין ג'נהוקתני ככותל נם'נינהר'שא
 "סמוכת כשי ה'תה ואס ' אותה גונה ונפלה דחצר האדמקרק
 נחמן מרב סיניה בעו ' חושש ואינו כררכו ונונה סותרלכפר
 מדאמר קהו חמר דסוערא כחול' שיכרא ייפשע כהו יצחקבר

 "נו שה'וק מ' דתנן והיינו ' דמי שפ"ר שם כי'וס' הלכהס'נ'
 רבי רכר' כררכו 1:ף זוירוגומר אונס או אב% וא'רעלוכבור
 שיכרטס אכל פס'רא כ'ה דאית חמרא פעי הג' ודילמא ''וס'
  שיח. אוליבר  ראפר  פסירא ביה אית בסי  שיכרא 5הו אמר '5א
 תנא, מאן אדא יצהקנר יכ שיע,"ם ו5א תמני כגר ושיעמאח
nalwהשתאר רנינא אמר , יוסי כרני ריא האכר כדבר במוער 
 יוסי כרכי דף4פ מועד שינוי תנא מאן חנא בר ,צחק רכהאסר
 hs'"nal לתקנה אסור דאיתבר אק5'דא האי חסדא רג ראםהא

 ' ראמי שפיר כחיצא אפ: הילכך כמנלא "א דמועדאכחולא
 הלכות גוריא בר חמא רב אמך יוסי נוט הלכה סיס אסרדהא
 רב כר רניא% רב אמר ' הינתא למאי , כותיים כהלכותמועד
 רריש כי שמיאל ן מזו זו קמירות ואינן הן יונרעקורותקשנא
 טוחתן תר ראגדרן, מיקי כ4 ואוין דריש ראגדרן מיקידריש וכי דשריין מיקי כ% ואזיף רריש דשריין ט4י רמועלאבחויי

'nQPקוצצין אסור המועד לצורך ושלעש המועד %צורך במועד 

~'yp
 ואין אסור המועד וש%~ילצורך המוער לצורך במוער
 %צורך וש"א המועד %צורך במועד שכר מטייין י פכךסערים,ן
 אחר גמוער שכר מטיפין ורמינה' ככך מעריםין ואין 'אסור
 מעריס ישן לו שיש פי ע5 ואף שעזרים שכו ואחד תמריםשכר
 ורגו ' ככך סעחםיז אין דתניא י הירש תנאו החדש מ(ושותה
 טפט פירותיו אדם /מכניס ככך מערימק אוטר יהודה בליוס'

 ' יאבד שלא כשכי% במוער המשרה מן פשתנו ושויההננכים
 כשוררץ חטוא %יה חוח יוסף רג , בצינעא שיעשת הלבדתמי
 ובקבר תנוכש והא ליה אמר רמועדא כחויי טממא אחייהתיר

 כהיייך דאי בכורסא דהר, צמעותא 4יה אמר כצינעאשיעשה

 ואוושת* שלהא ופרמט דנור~ל מדברני ובש יתירי גבריבעו
 תצדו ררכ ' תש י קדמיכון דשאילנא שאיתא ויענין ,טפי
 איקפד ואספי וא'קפד' שמואל שמע דמועדא בחויי חצדאי'ה
 הכו אף ' הורץ רח')ו' ימ'חצר דמ' שפור דשערי סר אמרוהא

 ' הוה מהיאכ% 5ו אין רב שראאמא'
 ושמו"

 ן קטה פימוה לא

 יאנל מה לו אין ואם , אסיר רהיטי שרי רשעריוה5כתא
~S'aw ז היכתא וכן שרי נמירהיטי 

 הברכהוזאת
ש, השנהלראש

 5ם'תקע ישרא% הית דם"יב'ז אאי1יוץ
 רכתיב כחדבתשריבחצוצרתא אדא ו "ש4

 רכתיג א"נ , תו השניעיכחדש
 ר דתנן יהורה כר רקייסא בם( ופשוט יעי ש% השנה ראששרם שופר ותנן ודוכיי בקרן במשוך והיה וכת"כ שופר, כחרשהקעו

 השנה גראשיהודהאוסר
 תוקעיי

 ~'g*ip בש5 ומוב% דכרין בש4
 וצריך חצוצרתא שיפורא ואילך ,wip~n נות משחרבגישתנו חייי ת5ת הני חסדא רב אמר עברינן, דיכרין כשלהמכך
 יאכהו l'Pnai' ותקיעה תרועה שגרים שישה תקיעהלמתקע
 א*נ1  בייאשה  ומברך  חצוצרח4שביריה ונשקול יחיבעלמא צוייגיה ש4; ףמקם בעי יוסף םמ'קמ'
 תשק תפרק קמא נבא ונתקע החיינו ואשר , בשופרלתקוע
 ונחנוירץ תשקת4ק תשיק םצעא בכא ונתמיה היתג'יההרק

 נחית ותובגי ונת%ייה ונתנייעה תיק תשק תשרקבתרית~ש
 ן נותני ולא תערק נתקע סיכיות חמר כי דצבור~פשניחא

 נתקע שופרות כראפר ניתני ולא תשק נתקע זכרונותנדאמר
 עכרת קלו היה דהניא כשירין הקולות וכ% י ניתני ולאהרק
 כנם כרתנן מיהקע והדר ףברך צריך רתקע וכי , כשר דקאו

 חו?מטכילרהש האראסררבהסרא כי שופר טיקללר'ימא לתומד רוכנת אקנ לעשייתן עוכר עליהן מברך כולןהמצות
 דתקע כעידנא דעת'ה ףכווניה צריך התוקעאיתמר

 נורא דרכו בריה אחבא דתניא , חורתיה ידי לאפוקי דמישפיר ימיתקע ירע אידיא אדם וכא דנפקא וא*ג חוכתן 'ר'שבורא לאפוי
 יר* אחרים מוציא חונתו יני we" אש כולן הגרכזת נףאמר
 שב8 יוי מוצא שאינו ויין וכרכת הלחם מברכת חשחובתן

אחריסי
 ויום השטץ בראש זמן יקומר מהולמומי צריךברם

 אמר אתו 5ומנא רמזמנא כיוןהכפורים
 5רס שדרו ן "ש 5א, רגלם כע(רףאאוקרו די5םאתו
 למפריא חסדתי דרב %קמיה סבאיובא

 השנוץ דראש במעי
 זמן ע5יח ואמר חדיש כסא 4יה יחכו שעתא שההיא זמןכשכיף 15ברוכתירץ דפסנה ירטיבא יובא רג ייה אמר בכא עלטרף

 כרג השיכתכם הכפורים ויום השנה בראש זמ( אומרוהלכתא
 י ה5כתא וכן נשוק אפו ומן אוטר נהמן רב דאמרנחסן

 השאילתות אלו לסיט רפיען רחמנאכריך
 גאון אוץאיררב
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