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ת הו ת
הב״ח

 ד׳׳ה רש״י• (א)
 הן ואלו

 פרקליפין
 למפה) (שעושה

 ונ׳׳ב תא״מ
 : זה אין ס״א

 נא״ד (ג)
 רצוי שכהן

 ד״ה (ג) לכ״ד:
 מיתה כדקי

: עונות

 בלע״ז בסדו״ר • מחמרא :והתרסה
 לידה ליסורי עומדת אשה כלומר

 לה ומצרפין חוה של עונשה על
 שבקיה :מלקות לאותו הרבה עונשין
 להפילו צריך אינך לשיכור • לרויא
 עומדת האשה כך מאליו יפול שהוא
 לכקש צריכה והיא משנתעברה לילד

ע והוא רחמה לפתוח להפב״ה מנ  נ
 משל הני כל מאליה מתה והיח

 ועיוי חגרא רעיא : נינהו הדיוע
 להניען יכול ואינו לרוץ קלים • רהיגוין

 חזמרא אבב :סרחונן על ולהלקותן
 צאן גדרות לפני באה כשהיא ־ מילי
 על להלקותה עמה מדבר הוא שם

 צאן של הדיר לבית דרי ואבי פשעה
ן י  מתרגמינן צאן גדרות • לחשבון ^

האשה כלומר לב) דען(במדבר חומרין

 שם ויש מזונות בו שמחלקים החנות
 אוהבים והרבה אחים הרבה עושר

 • מרחמי : אוהבים נעשים הכל יש
 שיש במקום • בויוני אבב :אוהבים

 כך מרחמי ולא אחי לא ועוני הפסד
 וחשיבותה מזלה הורע הסכנה בשעת
 היאך וגברי :שלה פרקליעין וחדלו

עונם להזכיר שלהם מעשים מיבדקי•

ל ז  • ארנא הקדש לארון שקורין ן
 קאמר בצלאל שעשה ארון לא ^

 שהיה ארון מזכירים היו לא דמסתמא
 הראשון בבית שנגנז שנים כמה לפני
 אע״ג הכנסת שבבית לארון אלא

 כדתנן תיבה ליה קרי דוכתי דבכל
 התיבה לפני היורד י^תיבה לפני העובר
 אשכחן אור״י לד•) דף פ״ה (ברכוה

 תשעה כדאמר ארון ליה דקרי נמי
 :מז:) דף ס״ז (שם מצערפין וארון

מקרא

 פ״נ תוספתא
לא: כרכות

פ״ג תוספתא

וזמן נ״א

 ותאבד • גשמחבם גומל הריני :שו) (במדבר עריסותיכם ראשית • ראשיה עסקי :ב) (ירמיה תבואתה ראשית • אחכם קראהי ראשיה
 נערד ידה שעל עולם של חלתו איבדה היא רבה בבראשית כדאמרינן כך על נצעוו ונשים ראשיתכם שם ויבעל נרכס ויכבה דמכם רביעית
 הכל לשחיעה עומד שהוא לארץ • הורא גפל :בה תלוין הבית שצרכי ועוד דמו ושפכה עולם של נרו וכבתה כחלה שנתרם אדה״ר

 תרבה • אמחא חירום הסיש :לבא פורענותה מזומנת מזלה ואיתרע הואיל כך להשליכו עורח ויהא יקום שלא עד לסכינא חדדו אומרים
אור תורה בחבעה תלקה וכולן השפחה פשעים

ע ש פ ם- רו חי ה: ב ר ת - ש פי ח ת: ח ראשית עסקי על אתכם קראתי ראשית א
נו כךוידו בכם שנתתי נשמה אתכם הזהרתי

 אתם אם אתכם הזדורתי נר עסקי על *
 נוטל הריני לאו ואם מוטב אותם מקיימים

 נפל *רבא אמר לידתן בשעת ומ״ש נשמתכם
 תירום תפיש אמר אביי לסכינא חדד תורא

 אמר חסדא רב ליהוי מחטרא בחד אמתא
 עוקבא מר נפיל דמנפשיה לרויא שבקיה

 חוטרא אבב רידוטן ועיזי חנרא רעיא אמר
 אבב אמר פפא רב חושבנא דרי ואבי מילי

 היבא וגברי מרחמי ולא אחי לא בזיוני אבב ומרחמי אחי נפישי חנואתא
 כעין אימא לא ותו נשר הגשר על שעוברים בשעה לקיש ריש אמר מיבדקי

 דינא ליה מיפקיד דילמא אמר עכו״ם ביה דיתיב במברא עבר לא רב גשר
 אמר עכו״ם ביה דאית במברא אלא עבר לא שמואל בהדיה ומתפיסנא עליה

 *דאמר לטעמיה ינאי ר׳ ועבר בריק ינאי ר׳ שליט לא אומי בתרי שטנא
לו עושין אין שמא נס לו שעושין לומר סכנה םpבמ אדם יעמוד אל יילעולם .

ץ בבריאות כשהיא מ ע  מכל °קטנתי קראה מאי חנין רבי אמר מזכיותיו לו מנכין נס לו עושין ואם שזרוחיהיא?ימגם פ
ר׳ אמר דיקלא לביני נפיק לא דשותא ביומא זירא רבי האמת ומכל החסדים ̂ ״חיכי״ד

ה יצחק ד  יחלה שאם יחלה שלא רחמים אדם יבקש לעולם יהודה דרב ב
ם לא,: אס לנס היא ראויה אם רי מ או ם י י נ י ג  הנופל יפול °כי קראה מאי עוקבא מר אמר והפטר זכות הבא לו אג

 ממנו(ממנו) הנופל יפול כי ישמעאל רבי דבי תנא ראיה להביא ממנו ממנו ” לפתח ומרחמי• אחי גפישי חנואחא
אלא נופל קראו והכתוב נפל לא שדדי בראשית ימי מששת ליפול זה ראוי י

 למות ונטה שחלה =מי ת״ר :חייב ידי על וחובה זכאי ידי על זכות *שמגלגלין
 בעיניו דומה יהי לשוק יוצא אדם המומתיןמתודין כל שכן התודה לו אומרים

 למטה עלה בקולר שנתגוהו כמי בעיניו דומה יהי בראשו חש לםרדיוט שנמסר במי
 לירון לגרדום העולדז שכל לירון לגרדום שהעלוהו כמו בעיניו דומה יהי ונפל

אדם של פרקליטין הן ואלו ניצול אינו לאו ואם ניצול גדולים פרקליטין ישלו אם
חובה עליו מלמדים ותשעה ותשעים מאות תשע ואפי׳ טובים ומעשים תשובה ________ ״

 אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש °אם שנאמר ניצול זכות עליו מלמד ואחד איוב סכנה מקום כל ■ גשר פמץ :וזכותם
 בנו אליעזר ר׳ :וגו׳ שחת מרדת פדעהו ויאמר ויחננו ישרו לאדם להגיד דילמא :לדרך ויוצא נשוי קיר כגון

 מלאך באותו ותשעה ותשעים מאות תשע אפילו אומר הגלילי יוסי ר׳ של י י *
 על רבנן תנו :אלף מני אחד מליץ שנאמר ניצול לזכות ואחד לחובה

 ילדות מתות נשים אומר אלעזר רבי יולדות מתות נשים עבירות שלש
שבת בגיחם צואת שמכבסות בעון אומר אחא ר׳  לארון שקורין על וי״א ב

 עמי דברים שני בעון אומר אלעזר בן ישמעאל ר׳ תניא :ארנא הקודש
 בית הכנסת לבית שקורין ועל ארנא הקודש לארון שקורין על מתים הארצות

 לה ואמרי באשה נבראו מיתה בדקי *שלשה אומר יוםי ר׳ תניא עם
 כרבנן וחרא אלעזר כר׳ חרא הנר והדלקת וחלה נדה מיתה דבקי שלשה
תורה גופי הן הן ומעשרות תרומות הקדש הלכות אומר רשב״ג *תניא

ונמסרו

 משפט עין
מצוה נר

 מהל׳ סי״ב מיי׳ א קיח
 נסש ושמירת רוצח

 מס משין סמג ו הל׳
 סעיף קיו סי׳ י״י ש״ע

:גהג״ה ה
 מהל׳ פ״א מיי׳ נ קיט

 סמג א הל׳ תשובה ^
 סי׳ קסז סוש׳ע יג משין

:א סעיף שלח

 חטאיו על דינא נכרי • מיפקיד
ה ומתפיסנא הד  ספינה • מברא :ב

• בדיק : הנהר אח בה שעוברין
• מגכין :נקב בה יהא שלא הספינה
• החסדים מכל קנוגחי : פוחתין
 בשביל זכיותי ונתמעטו הוקטט

 יומא :וגו׳ עשית אשר החסדים
 דרומית הרוח בו שמנשבת • דשוהא

אילנות: ועוקרת חומות המפלת חזקה
 דקל הרוח יפיל שלא • דקלי לביגי
 מאחר • ראיה להביא ממנו : עליו

וממעשיו ממנו למצוא צריך נופל שהוא
• שהרי :פורענותס *וקנס ומעשיהם הדורות לפניו שנגלו מא) (ישעיה מראש הדורות קורא דכתיב • בראשיה ימי מששח :לזכות ראיה

 דרך שפן :שם העומדין • אומרים :מעקה מצות קיים שלא זה בע״ה • חייב ידי על :נופל קראו והכתוב זה נפל לא עדיין תורה כשניתנה
:מד:) דף הדין(הגהדרין נגמר בפ׳ כו׳ יהושע לו שאמר בעכן מצינו שכן כו' חלק לו יש המתודה שכל בסנהדרין כדתנן • מחודין המומתים כל

 מיחוש בעלמא חששא • בראשו חש השופט: לפני להוליכו • לסרדיוט שנמסר כמו דומה :וישראלים נכרים דינים־ ובעלי מריבות שם מצויים ■ לשוק
:גדולים פרקליטין וצריך חמור סרחון ועל להריגה אלא שם דנין שאין לגרדום מעולה וגרוע לסרדיוט משנמסר טפי הוי • בקולר נהנוהו קל:

 באומו טובים: ומעשים תשובה מעלה של לב״ד רצוי למטה(ר) (^)שעושהפרקלימין* הן ואלו למשכב: וליפול לעלות שצריך הרבה שחלה למעה• עלה
 של במליצתו אלך מני אחד מליץ שנאמר זכות של באחת ניצול חובה עליו מעיד עצמו הוא ואפילו אלך מני אחד והוא זכות עליו שמליץ • מלאך
 אלא חובה עליו מגידים דהשאר מכלל כתיב מלאך דהא אלך מני אחד הוי המליץ שהמלאך נמי ומשמע ישרו להגיד מאלך אחת אלא אין מלאך
:דמתניתין הנך • עבירוח שלש :לידתן בשעת • ילדוס :ואמליצה אמלאך למידרשיה איכא אלך מני אחד מלאך מליץ עליו יש אם כתיב מדלא

 מגדלות קורין היו כך • ארנא : שמכבסות טון על מתות הילדות • אומר אחא רבי : לידה בשעת שלא ואפילו בחורות יולדוס•
,(ג)בדקי :הקדש ארון אותו קורין אין • ארנא הקדש ולארון :הכל בו שמתקבצין ביזוי לשון • עם ביח :משטי״ר ובלשונינו פריט״י שלהם
:ילדות דתני אלעזר כר׳ זמנה לפני מיתה ומקרבין שמדבקין • דבקי :יולדות דאמרי כרבנן סכנה בשעת בהן אותן שבודקין עונות

ונמסרו

חוננו ישרו לאדם הו ויאמר וי ה :כופר מצאתי שחת מרדת פדע ש ל ה בדקי ש ת ת דאמרי כרבנן * מי תו ה דבקי ג׳ לה [ואמרי יולדות מ ת ת דאמר כר״א מי תו דבקה כ׳^ומר ילדות] מ
נכ. עלו ערון ע׳ ־׳)

חננאל רבינו
 דם רביעית גלילאה

תתי  דם עסקי על בכם נ
 ראשית אתכם הזהרתי
 עסקי על אתכם קראתי
 [אתכם] הזהרתי ראשית

מה ההלה כגון התרו  ו
שטה תתי נר שקרויה נ  נ

 הזהרתי נר עסקי על בכם
טין אתם אם אתכם  מקיי
 לאו ואם טופב אותן

 • נשמתכם נוטל הריני
שעת ולמה  אטד לידה ב
ד תורא נפל רבת ד  ח

ש סכינא פו  תירום תי
א חד אטתא  מחבט
הוי  תרבה פי׳ גי

שפחה להתרומם  על ה
תה  הכאה אחת אדונ

ה  כלומר • עליה תהי
ם  מכעסת רבות פעמי

תה ת אדונ ע ב ק מ  ו
תה  בלבה הכל את אדונ

א הי  בהכאת לה משלמת ו
כן • הכל אחת  רעיא ו

א מחגרא עיז  רהיטתא ו
 [דרי] ואבי חוטרא אבב

 רועה פי' *) ■ חושבנא
 • לרוץ יכול שאין פסח
 בשדות ורצה בורחת ועז

שמגיע ת בשער כ  גדרו
ן א צ  כדטתרגמינן ה

ר ובבית רען חוטרין  הדי
 צאן הכונם כדתנן (בו)
 חשבון מעלה שם לדיר

 ושם שברחה הבריחות
ה מכה ת ת • או  של בחנו

 הכין) (אי הכל יין
 שם באין [אוהביו]
 בעל בשלום ושואלין
ת שתו כדי החנו  עטו שי

 שנתפס רואין אם אבל
 או המכס בבית אדם

ש המושל בבית  להיענ
 אין בורחין אוהביו כל

ה מהן אחד  : אליו פונ
א ד ל  במקום אדם יעמו

 לי עושין ויאמר סכנה
 עושין אין [שמא] נם
 לו עושין ואם • נם לו

תיו לו מנכין כיו  שנא׳ מז
תי  ההסדים מכל קטנ
: ' ו ג  יבקש לעולם ו
 יחלה שלא רחמים אדם
 לו אומרים יחלה שאם
הפטר זכיות הבא  : ו

ה חלה ת״ר ט ת ונ  למו
דה לו אומרים תו  שכן ה

 היזוטתים כל דרך
 לשוק יוצא אדם מתורים

ה ה יהי מ ו  כמי ד
ש לסרדיוט [שנמסר]  ח

ה בראשו מ  בטי דו
תנווצ  עלה בקולר שנ

ה למטה מ ו  כמי ד
 לירון לגרדום שהעלוהו

 פרקליטין לו יש אם
 זכות עליו הטלמרין

 נצול לא לאו אס נצול
 טובים ומעשים תשובה

 • אדם של פרקליטין הן
 מלטדין תתקצ׳׳ט אפי'
חד חובה עליו א  טלטר ו
 שנאמר גצול זכות עליו

ש אם  מליץ מלאך עליו י
 להגיד אלף מני אחד

תה בהו ; בעתה שלא מי
פי׳



 טשפט עין
מצוה נר

 פ״ג מיי׳ k סב
יג הל׳ ציציס

ססורתשבת שני פרק מדליקק במה64
הש׳ם

 מור כזמשין
;כד סימן

סמג
א׳ס

א ר מ  דקדושין(דף דבפ״ק לד׳י סימה • פניו ולפני לפניו נדרש מ
 מזוזה ונקיש ופריך ט׳ עשה מצוס כל דאמר ושס) לד• י ^

 מתלמוד דפעירי היכי כי ממזוזה נשים וליפערי פי׳ תורה לתלמוד
ט למען דכתיב ס״ד לא ומשני מורה ר  חיי בעו גברי אעו וגו׳ ימיכם י

נמי קאי הא והשתא חיי בטו לא נשי
 אע״פ הכא כדמשמט תורה אתלמוד

 הוה דבת״ת וי״ל חייטת הנשים שאין
 לא אי מעמא מהאי נמי מחייבינן

עע כיי:] גקחשין [כדאימא  ולמדתם *דכתיב בהדיא קרא מי
 בנותיכם את ולא בניכם את אותם

ע דליכא במזוזה אבל עו  אלא מי
מא מהאי היקשא  למימר לן אית עע

 הנשיא יהודה רבי : להקיש דאין
 • קאמר נדרים בטון ורבי רבי היינו ——

ף משט לא זהנא , א  וצ1נינ בעון ו
לג:) לקמן(דף כדמשני קאמר תורה ״

 שייך דהתם הרע לשון על אך גבי
םי ימיכם ם וי ׳ בנינ י נ  שניה דבברייתא קאמר דאך למימר י

ה שמביא ד מ גי א ג אי א ק נ  קמא ^
י׳ ג ש • ו ר ני ת ו ני  איהו וקאמר הרע לשון על דקאמר כו

w שאינה דברים שאיכאס אא ״ p » n 
שיא  ברייתא א״כ קאמר אך אי הכא אבל םניי לפני אמר הנ
למינקע ליה הוה את׳׳ק קאי דלא דלעיל ייי׳ יייי̂׳ נ״יב , י די״תורדיו וד״ן מ5Mד י י

:תורה ביעול בעון נמי
 שהיו בימיהם דוקא • כו׳ ציצית בעון

 היו מפות בארבע כך מלבושיהם
 כדמוכח ציצית להם היה שלא מי נענשים
ט׳ קמינא לרב מלאכא א״ל מאי)גבי (מנחות

 במלבושים רגילים העולם שאין השתא אבל
 לקנות עוב אך • לקנות צריך אין כאלו
 בסוף כדאמר יום בכל עליו ולברך עלית
 לאכול וכי יד•) (דף דסומה קמא סרק

 משה אמר אלא משה רוצה היה מסריה
:[ת״י] ידי על יתקיים לקיים שאוכל מצוה

ה״ג

כסוכות
ע״ש

עב•

הגהות
הב״ח

ה רש״י (א)  ד
 אס ססן אל

 עי׳ נ׳יב • פין
פ כתוספות  ר׳

 כד״ה סדיינין
; כשרך ואין

רה והן לדבר בניכם תו  ה
 ירבו למען וה ומקרא
מי ימיכם  בניכם וי
 שהוא לפניו נדרש

 פניו ולפני המווזה
ה במול ד  תניא •• תו

ש הלכות רשבג״א  קוד
ת ותרומה שרו מע  הן ו

פי הן  וכולן • תורה ט
 : הארץ לעמי נמסרו

ג תני ירושלמי שב׳  ר
ת את כךדש הלנו  חט

פי הן הן והבכורות  גו
 נמסרו ושלשתן הלכות

 (הלכך הארץ לעמי
תנינן [וכמו הקודש)  ד
ה  אמר אם כד] בחנינ

 רביעית לתוכה הפרשתי
ש שטו) קיד  [נאמן] (

שאר שמועה כל ונו׳־ו  ה
טה בולה שו פ א ו : הי

 :שתדור והקדשות עולות • לשלם לר
• (א)פיר ססן אל אשתך: סשכגו•

 את לחייב בשרך את לחעיא בנדר
 הקדש: של גזבר • המלאר לפני :בניך

 ולא לנדור קפצתי בשוגג • שגגה כי
 :נדריך קול בשביל • קולן על :אשלם

 בחנם וכי בתמיה •
 המוסר בשביל אלא איט הכיתים

 לשון למדו לא לקחו לא תורה דהיינו
 מס• [יכמות ששקלו * שיא מסקי על : לקח

 סג.] קדושין כעון והא :לשטעה דדמי בנדריהם
 ומשני קמייתא בברייתא אמר נדרים
 איתמר הך בתר קמייתא ההיא

 תורת ביעול בעון אמר דמעיקרא
 מר׳ לשמע אלעזי מר' דשמע ובתר

ה שמטון ט  בטון דרבי רביה דהוה א
 [ר״ה^« סקדא :הכי נמי איהו אמר נדרים
 כ^מצה-לכחים בניכם וימי ימיכם ירבו למטן • גדיש
ש ע• דלקמיה אקרא קאי לפניו נלי סי חו מנ  כי:

■]”’יי י’̂י” ולמדתם פניו לפני ולא במזוזה ,דמשתטי

ואך • פניו ;ולפניבניכם את אותם יא למ״דבעון אלא בניכם וימי ימיכם ירבו למען בתריה וכתיב

 והאמינה לדבר שומרין למנוח לב״ד מסרו שלא • האיז לעמי ונמסרו
 פתן אוכלין שחברים תורה גופי הן והן טליהן אדם כל את תורה

 לכל מסור נמי והקדש ומטשרות ותרומה חלה ממט שניטל וסומכין
שט״פ וחל להקדיש אדם  צריכים שהיינו תורה גופי והן אדם כל הקד

 וחזר הקדישו שמא במטלטלין לחוש אור תורה
י אומר נתן רבי תניא הארץ לעמי ונמסרו ו ן  מ״מ דמאי רבנן דתקון ואע״ג ט ב;

שה מתה נדרים א
שכבך יקח למד, לשלם לך ד מ ״ תי ' מ l(יב U ־-:) יף W 

ם *בעון אומר ד ד ת קטנים כשהן מתים בנים נ א א' צי והשיא עציו נאמנים ה
שרך את לחטיא פיך את תתן °אל ®שנאמר  דהימנוהו מאי דחשיב קאמר מדרבנן ”י?! ב

 תרומות למיתני ליה הוה לא רבנן י למה היא שגנה כי המלאך לפני תאמר ואל
 אין אם :הימנוהו לא דרבנן ומטשרות מעשה את וחבל רךלך על האלהים יקצוף
 אומר הוי אדם של ידיו מעשה הן איזה ידיך
 בנים נדרים בעון ת״ר אדם של ובנותיו בניו

 אומר הנשיא יהודה ר׳ בר״ש ר״א דברי מתים
שלמא תורה ביטול בעון בעון דאמר למאן ב

______ ביטול ®בעון למ״ד אלא כדאמק נרחם
 הפיסי אתילמיהלשוא הכיתי °לשוא דכתיב קראה מאי תורה

 י אמר יצחק בר ר״נ לקחו לא מוסר בניכם
 הכיתי לשוא מהבא נמי נדרים בעון למ״ר

ד שוא עסקי על בניכם את כ  יהודה *ר׳ מ
 בתר קאמר נדרים בעון ורבי רבי היינו הנשיא

ד מר״א דשמעה  חייא ד בה פליגי שמעון ב
 וחד מזוזה בעון אמר חד יוםי ®ור׳ אבא בר

 מזוזה בעון למ״ד תורה ביטול בעון אמר
ש  ולמ״דבעון פניו לפני ולא לפניו מרךאנדר

:פניו ולפני לפניו נדרש *מקרא תורה ביטול
 מזוזה בעון אמר חד יהודה ור׳ ר״מ בה פליגי

שלמא ציצית בעון אמר וחד  בעון למ״ד ב
ביתךינריס מזוזות על °וכתבתם דכתיב מזוזה

- בפנשיר גם :קאמר תורה בטול בטון ׳ ̂ ״ , ־׳ ,
שות דם נמצאו בכנפיך °נם דכתיב מרי שילא ואיתימא א״רכהנא  נמצאו מצותם שבטלת כנפיך ״'ובשביל”'אביולם נפ

ם נפשות דם חובת טליך ?ם במחתרת °לא דכתיב מהבא נמי מזוזה בעון למ״ד אמר יצחק בר ר״נ נקיים נקיים אטוני
• פססהרס :חטאו שלא קטנים בנים ומשמשין זוכה בציצית הזהיר ייכל ר״ל אמר במחתרת פתחים שעשו מצאתים

 לא קרא אמר הכי פצימין לה אשרזכליהשאין ההמה בימים [צבאות] אמרה׳ °כה שנא׳ עבדים וח׳מאות אלפים לוב׳
ד איש בכנף [והחזיקו] הגוים לשונות מבל אנשים עשרה יחזיקו הו  סצימיהן ס״א שלמים מצאתים *פשחיק במחהרח ״ נלכה לאמר י

 גילויא שיפוכתא שבועה דינא נגזלת תרומה חלה שגא סימן :וגו׳ עמכם
 ביתו בתוך רבה מריבה חנם שנאת בעון אומר נחמיה ר׳ תניא ;ונבלותא

:קטנים כשהן מתים אדם של ובנותיו ובניו נפלים מפלת ואשתו ארם של
מר או ה הוד אלעזרבר׳י שתלחת ומארה במכונס ברכה אין חלה בעון ר׳ _ מ

לבסייקיאכנפותישלוהריאלפיסושמנהמאות: זאת אעשה °אףאני שנאמר אוכלין ואחרים זרעים וזורעין בשערים
שחפת את בהלה עליכם והפקרתי ש ומדיבות עינים מכלות הקרחת ואת ה  דבר ט ראה שלא • חגם שגאס ״ נפ

:ושונאו לשנאוחו מוחר שיהא טבירה נותנין ואם בחלה אלא בהלה תקרי אל אויביכם ואכלוהו זרעכם לריק וזרעתם
̂מריבה אל ברכה להניח לכהן תתנו עריסותיכם °[ו]ראשית שנאמר מתברכין (̂ ^̂  ובניו :מדה כנגד מדה • רבס ביחך.̂,

 י” ™ והיוקר ומטר טל מלהוריד נעצרין שמים ומעשרות תרומות ביטול בעון
w כך ״מך PP I" “ ״ציר׳ שנאמר מגיעין ואק פרנסתן אחר רצין אדם ובני אכד והשכר fe

שביל ישמעאל רבי דבי *תנא משמע מאי חטאו שאול שלג מימי יגזלו ם בשטרים דברים ב י בחלה• • ביוקר ^
 נפקד כמוילא ■ והפקדסי :חלה בטון הגשמים בימות שלג מימי מכם יגזלו עשיתם ולא החמה בימות אתכם שצויתי

 את אמעט לא) איש(במ-בר טרף״לאכיממנו ויהי האוצר בית אל המעשר כל את °הביאו שנאמר מתברכין נותנין ואם
 השמים :כבר שכנסתם שטליכם מה ̂ השמים ארובות את לכם אפתח לא אם צבאות אמרה׳ בזאת נא ובחנוני בביתי

ך;ןך (*רב־) בר רמי אמר די בלי עד *מאי די בלי עד ברכה לכם והריקותי גשמים שאין ומהוך • גמצרים א׳
שכר • אגד ושפר : הוה היוקר :די מלומר שפתותיכם שיבלו

^ אשר הבשן פרות הזה הדבר °שמעו שנאמר ובנותיהן בניהן בשר אוכלים צ ^ שצוי^'**אתכם דברים ^ נ ^
הני אמר אביונים הרוצצות דלים העושקות שומרון * אכנון : ומעשרות תרומות היינו החום דמהוזא נשי רב

דאכלן דאכלן
ס גליון ׳ ש שיו ואין ד״ה סוס׳ ע״א לט דף שכועוה עי׳ • תסן אל שנאמר גט׳ ה ם :כ עון אומר יהושע רכי אימא כלה כמסכה • קראה מאי הורה כיעול כעון ש ם סורס ל כיסו נ  קסנים מי

ם כניך אשכח אלהיו הורס ותשכח דכתיכ מסים ;ד׳ אוה כהקדמה הדורות סדר • אמי ר׳ או אסי ור׳ ציל • יוסי ורכי אכא כר חייא רכי שם : אני ג
חד עון אמר ו בייטול ג

א פי׳ • תורה ב בם לדבר בניכם את אותם ולטדתם יא) (דכרים לישראל הקב״ה שאמר הו כתי ה שנרד. ואמר ובשעריך ביתך םווזות על וכתבתם ו ד ס ירבו לטען כננ כ טי הך בנייכם ויט׳■ ' ה בעון דאטר ו  הבניים טזוז
ת שקיים טי של שכרו תתן כי בלומר פניו לפני ולא לפניו נדרש מקרא קסבר מתים צו לופה בניו חיי שיאריכו טזווד. מ חי תה יעזוב שאם ו שיי היו ע ב דברי וי  שד.וא שלפניו תפסוק על חוורק ירבו למען הכתו

ת על וכתבתם חו הך ביתך מו ם הבנים תורה ביטול בעון דאמר ו ח שלא ימיכם ירבו למען שר,וא בפטוק הכתוב השכר ומתן ההבטחה וו וכי פניו ולפני לפניו נדרש טקרא קטבר מתי ת לטי אלא הקב״ה הבטי א טד טל  ש
טו תורד. בנו ם פניו לפני שהוא בפסוק שאמר נ לטדת ה אותם ו שיו יהי מיכם ירבו למען שכתוב זה עכ טי י תם ולמדתם שכתב הפסוק על חוזר בניכם וי  יטים לאריכות זוכין לבניו תורה שטלטר טי כל הלכך או

נו אי ם א כי ד, פ לו תי ם אריכות לד.ם תתיר, לא תורה טלטרם ו עון הם כי ימי ב ם תי רה ביטול ט ל : תו ת הזהיר כ ת במצו צי ת אלפים שני אותו ומשטשין זוכה צי שמונ ת ו או ה עבדים מ רי כ (ז א׳ ת] ה׳ אמר כה מ) שנ  [צבאו
שונות מכל אנשים עשרה יחזיקו אשר הד.םה ביטים קו הגוים ל ש בכנף והחזי די אי הו ת כבר י ע ד שונות כל י ם ל ח היו ואם לשון שבעים ר& הנ ׳ י ת שבע הכל יר.יו לשון לע׳ לשון מכל אנשים י  יחזיקו א^■ הרי מאו
ף כנ ת אחד י הטלי ל ו ש ישראל ^ ם ד׳ לה י ) (דנרים שנאגזר כנפי ת ארבע על מ פו היו אם הרי כסותך כנ ת שבע י חד בכנף מחזיקים מאו היו א ם כל י ד׳ המחזיקי שמונת אלפים בנפים ג ת ו או  ;מ

אטד י

 דהאי הכיתי אלה כל על כי במצותי
 בניכם את הכיתי לשוא בשר קרא
 הכנך כשכר ־ יסיד* איש בפגן• :כתיב

 לשון מכל אנשים עשרה בכנך יחזיקו
וארבט לשון לשבטים מאוח שבט הרי

 •P סענית בג: מכות
ע״ש] [כב:

גאון נסים רב
ה) חיי א( ב א ר׳ ה ב גו לי  פ

ר׳ בר [חייא] או  יוטי אב
ה בעון אטר הר מזוז

ז:] [תענית

א] [צ׳ל חט

נ:] [תסחים
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