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הלימ ד  קד מרלא קצרה  פילה 

ׁש כינּת יּה לׁש ם וּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד 
ונעלם טמיר ההוּ א ידי על וכוּ '.
ׁש כינּת א לאקמא ישׂ ראל כּ ל ׁש ם בּ 
הבּ נים אם עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י מעפרא,
ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי על שׂ מחה,

ישׂ ראל. כּ ל
הזּ ההריני ׁש  הקּ דוֹ  בּ לימוּ ד עצמי מקר 

והצּ דּ יקים הּת נאים כּ ל בּ נׁש מת
הּת נּ א וּ בראׁש ם ׁש  הקּ דוֹ  בּ זוֹ הר הכּ תוּ בים
ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האלוֹ קי
ּת פילת ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . אלעזר

ע"ה הּמ ל ה')דּ וד ד'- ס"א היית(תהלים כּ י 
אגוּ רה אוֹ יב. מּפ ני עז מגדּ ל לי מחסה
כּ נפי בסתר אחסה עוֹ למים באהל
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הלימ ד  קד מרלא קצרה  פילה 

ׁש כינּת יּה לׁש ם וּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד 
ונעלם טמיר ההוּ א ידי על וכוּ '.
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ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי על שׂ מחה,

ישׂ ראל. כּ ל
הזּ ההריני ׁש  הקּ דוֹ  בּ לימוּ ד עצמי מקר 

והצּ דּ יקים הּת נאים כּ ל בּ נׁש מת
הּת נּ א וּ בראׁש ם ׁש  הקּ דוֹ  בּ זוֹ הר הכּ תוּ בים
ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האלוֹ קי
ּת פילת ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . אלעזר

ע"ה הּמ ל ה')דּ וד ד'- ס"א היית(תהלים כּ י 
אגוּ רה אוֹ יב. מּפ ני עז מגדּ ל לי מחסה
כּ נפי בסתר אחסה עוֹ למים באהל
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יּ היוּ  זה ׁש בּ לימוּ דינוּ  ואזכּ ה ּס לה.
ׁש מוֹ  למען בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיהם
ולעשׂ וֹ ת ליוֹ צרנוּ  רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת בּ אהבה
הזוֹ הר, ספר ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצוֹ ן
אל יראה בּ רחמי, גלוּ תא מן ישׂ ראל יפקוּ ן
נעם ויהי בּ ניהם. על והדר פעל עבדי
כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני
אדני נעם ויהי כּ וֹ ננהוּ , ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ 
עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  אהינוּ 

כּ וֹ ננהוּ וּ מ ידינוּ  י"ז)עשׂ ה ט"ז צ' .(תהלים 
ה') (סוֹ ד

זלה"הימהאר"ק להלימ ד ק דתפילה 

אברבּ וֹ ן האדוֹ נים. ואדני העוֹ למים 
אנחנוּ  מוֹ דים והּס ליחוֹ ת. הרחמים
אבוֹ תינוּ , ואהי אהינוּ  יהוֹ ה לפני
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לתוֹ רת ׁש קּ רבּת נוּ  וּ בּ הׁש ּת חויה, בּ קידה
חלק לּ נוּ  ונתּת  הקּ דׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת
מה אנוּ , מה ׁש ה. הקּ דוֹ  ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת
כּ זה. גּ דוֹ ל חסד עּמ נוּ  עשׂ ית אׁש ר חיּ ינוּ ,
לפני ּת חנוּ נינוּ  מּפ ילים אנחנוּ  כּ ן על
חּט אתינוּ  לכל ותסלח ׁש ּת מחוֹ ל
מבדּ ילים עוֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ועוֹ נוֹ תינוּ .
מלּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ בּ ינינוּ 

ׁש ּת כוֹ נןיהוה אבוֹ תינוּ , ואהי אהינוּ  
ותקׁש יב ,ואהבת ליראת לבבנוּ  את
לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ
זה לּמ וּ דנוּ  ויהיה .ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת הערל
ניחוֹ ח. כּ ריח כבוֹ ד כּס א לפני רוּ ח נחת
בּ כל ׁש מתנוּ  נ מקוֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל
עבדי ניצוֹ צוֹ ת ׁש יּ ּת נוֹ צצוּ  ו בּ חינוֹ תינוּ .
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הזוֹ הר, ספר ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצוֹ ן
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ותקׁש יב ,ואהבת ליראת לבבנוּ  את
לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ
זה לּמ וּ דנוּ  ויהיה .ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת הערל
ניחוֹ ח. כּ ריח כבוֹ ד כּס א לפני רוּ ח נחת
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דּ ברי גּ לּ ית ידם על אׁש ר ׁש ים הקּ דוֹ 
אבוֹ תם וּ זכוּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם. אלּ ה
יעמד וּ קדתם וּ תמימוּ תם ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת
וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים ׁש ל נכּ  לבל לנוּ 
לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר
עיני גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת נעים כּ מאמר
לרצוֹ ן יהיוּ  .מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה

,לפני לבּ י והגיוֹ ן פי צוּ רייהוהאמרי 
כּ י דּ עתיהוהוגאלי. מּפ יו חכמה, יּת ן 

וּ תבוּ נה:
עּמ יקתארבּ וֹ ן מגלּ י הוּ א דּ אנּת  עלמין, 

רעוא יהא רזיּ א. וגלי וּ מסּת רתא
בּ פוּ ּמ נא, מלּ ין לאסבּ רא קדמך מן
אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב, מקרא בּ נא לקיּ מא
ולא ּת דבּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י עם

ר א ארא ויעת ְִַָָ לרפאת  |5פה  ְְְִִִָ

למׁש מע ונזכּ י .קדמ בּ כּס וּ פא ניעוֹ ל
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין רזין
רצוֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא

סלה: אמן,

את־ הגּ ן,ונהר להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
לארבּ עה והיה יּפ רד וּ מם
הרקיע, כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים:
ועד: לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה גּ ל־ עיני

ויעת לרפאת פה

ׁש להריני עשׂ ה מצות עלי, מקבּ ל 
והריני :" ֹכּ מו לרע "ואהבּת 
כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב
בּ ספר ללמוֹ ד ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי,
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לרצוֹ ן יהיוּ  .מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה

,לפני לבּ י והגיוֹ ן פי צוּ רייהוהאמרי 
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ר א ארא ְִַָָ א לחודש א יו

קדּ יׁש ארבּ אהאדרא 
ע"ב קכ"ז דף נשא פרשת ח"ג, זוהר
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ּפ לוֹ ני בּ ן ּפ לוֹ ני לזכוּ ת... ׁש  הקּ דוֹ  הזוֹ הר
בּ ּק ׁש תוֹ )[פב"פ], יפרט ,[לרפאת...]:(וכאן 

[לזג...], [לרנסה...], ,[...ניל] [יעת...],

ית...], לל] נמת...], ׁש לח[לעי י הם 
הנּ פׁש  בּ רפוּ את וירפאהוּ  יחזקהוּ  דּ ברוֹ 
גּ ידיו ׁש ס"ה וּ  אבריו בּ רמ"ח הגּ וּ ף וּ רפוּ את
ימיו ויארי ישׂ ראל, חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ תו
בּ מהרה ׁש יעהוּ  [ויוֹ  בּ נּ עימים, ׁש נוֹ תיו וּ 

סלה. אמן ורחמים...] ׁש וּ עה י בּ דבר
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ר א ארא ְִַָָלחודש א יו ב

חבריּ יא,ּת ניא ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר , 
בּ קיּ ימא ניתיב אימת עד

כּ תיב סמכא. דּ חד עת 
עשׂ וֹ ת ֹיהו.ּת וֹ רת הפרוּ  

דּ חיק. דּ חוֹ בא וּ מארי זעירין, יוֹ מין
כּ  קארי וּ מחצדּ יכּ רוֹ זא יוֹ מא, 

ׁש וּ חק בּ  ואינהוּ  אינּ וּ ן. זעירין יא 
 .כּ רמאו אׁש גּ חן, אא 

רבא האדרא פירוש 

וכו'. לחברּייא ׁשמעֹון רּבי אמר אמרּתניא, ,למדנ ְַַָָ
עד  ק נב מתי עד , לחברי  מע ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָר י

תב  קיט)אחד?  תהלי)הפר לה ' לעת עת ֲֵֵֵֶַַָָ
הרז  חק. הח ב בעלי , יקט מיה .רתְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
 וה ,ה יקט הדה וקצרי ,י ל ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָק רא
לאיזה  דעיי ולא  יחימ לא ,רה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹֹלי
לבית  החברי סהת ראי . לכיה  ְְְְֲִִִֵֵַַָָָמק

ר א ארא ְִַָָ גלחודש א יו

אזידעין, אתר דּ יאוּ ת.אן כּ מה ין 
חברייא אדּ רא,אתכּ נׁש וּ  בי 

ורוּ מחימ סייפי ׁש ריין ׁש ין וּ בּ  
בּ עיטא, בּ תקּ וּ ניכוֹ ן. אזדרזוּ  בּ ידיכוֹ ן,

בּ סוּ כ בּ דעּת א.בּ חכמתא. תנוּ . 
בּ רג בּ ידין. יןבּ חיזוּ .   

אמ .ע מאןיכוֹ ןכוּ  
 .וּ מוֹ תא חיּ י דּ ברׁש וּ תיּה 

מ ממגזר דּ קׁש וֹ ט. דּ קדּ יׁש יין ין 

רבא האדרא פירוש 

רזהז !ידיכ רמחי ,סי רי ילב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָהארא,
מראה, דעת, כל, חכמה, עצה , , ניכְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָבת
 י ח ת ר למי עליה  המליכ .רגלי , דיְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
 ניעלי יד ברי אמת, ברי  לגזר  ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶָָֹמות,

.ת א ולדעת מעל מחי לה  יבי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמק
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ר א ארא ְִַָָלחודש א יו ד 

צייתיע וחדאןיוֹ נין מׁש מעהוּ , 
 ּו הוּ .מנדּ עהוּ , 

ווייתיב ואמר וּ בכה, ׁש מעוֹ ן רבּ י 
גּ ינא. א אי ווי גּ ינא, אי
רבּ י קם אׁש ּת יקוּ . ּת ּמ ן דּ הוה חברייא
דּ מר קּמ יּה  ניחא אי יּה , ואמר אבּ א

כּ תיבג הא אה, סוֹ ד 
חברייאיהוֹ  והא יראיו, 

רבא האדרא פירוש 

וכו'. ּובכה ׁשמעֹון רּבי בכהיתיב מע רי יב  ְִִַַָָָ
 החברי אגה! לא א אי אגה! א אי  ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹואמר ,
 א ,ל ואמר  אמר רי  עמד . תק  היְְִִֶַַַַָָָָָָ

תב  הרי לגת, מר  לפני כה)נח  ה'(ש ס ד ְְֲִֵֵַַַָ
ר ד ה יראי ה א חברי והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָליראיו ,
 מה , ה ית ארת נכנס כבר  ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָה א ,

.יצא מה ,ְְְִֵֶָנכנס

ר א ארא ְִַָָ ה לחודש א יו

דחא הוּ אין בּ רי דקוּ דׁש א ין 
עא וּ כבר דּ ביאינּ וּ ן, בּ אדרא וּ  

עא מנּ הוֹ ן נפקוּ .מׁש כּ נא, מנּ הוֹ ן וּ , 

דּ רבּ יּת אנא קּמ יּה  חברייא אתמנוּ  , 
רבּ י ואׁש ּת כחוּ , ׁש מעוֹ ן,
ורבּ י אבּ א. ורבּ י בּ ריּה . אעזר
ורבּ י יעקב. בּ ר יוֹ סי ורבּ י יהוּ דה.
ורבּ י רב. בּ ר חזקיּ ה ורבּ י יצחק.
ידין ייסא. ורבּ י יוֹ סי. ורבּ י חיּ יא.

רבא האדרא פירוש 

וכו': ׁשמע ֹון ּדרּבי קּמיּה חברייא  אתמנּו ּתאנא,
ונמצא , מע רי לפני  החברי נמנ ,נינְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָ
יסי  ור י יה דה, ורי  א א , ורי  ,נ אלעזר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָר י
ורי  רב , ר חזק ה  ורי יצחק , ורי  יעקב , ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָֹר
לרי  נתנ  ידי ייסא . ור י י סי, ורי  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָח יא,
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ר א ארא ְִַָָלחודש א יו ו

זקפוּ  ואצבּ ען ׁש מעוֹ ן, רבּ י יהבוּ 
איניעי בּ יני בּ חקא ועאוּ  א. 

וצ ׁש מעוֹ ן רבּ י קם צוֹ תיּה ,ויתבוּ . י 
ׁש וּ י י חד  ּכ ואמר, בּ גוּ וייהוּ  יתיב
וֹ ן ונסיב ידייהוּ , ׁש ווּ  בּ תוּ קּפ יּה . ידוֹ י

ואמר ּפ תח  האיׁש ארוּ ר 
פס יעשׂ ה ידיאׁש ר מעשׂ ה וּ מּס כה 

וענּ וּ חרׁש  בּ ּס תר ושׂ ם   
אמן.כּ  ואמרוּ  ם 

דף
קכ"ח
ע "א

רבא האדרא פירוש 

בדה  ונכנס למעלה, זקפ ואצ ע ת , מעְְְְְְְְְְִִֶֶַָָָָ
והתל  מע רי  ק . בוי העצי  יְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
יד יי אחד ל ואמר ,  כת יב ,ת פְְְִִֶַַָָָָָָָָ
ואמר, תח .ת א ולקח ,ידיה מ . חזקְְְְְֵֶַַַָָָָָָ

כז) כה(דברי מ פסל יעה אר  האי ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָאר ר 

ר א ארא ְִַָָ ז לחודש א יו

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י  
,יהוֹ עשׂ וֹ תעת 

עת .יהוֹ עשׂ וֹ תאמאי 
הפרוּ  מאי .ּת וֹ רת דּ הפרוּ  מוּ ם

דּ  ּת וֹ רה ,ּת וֹ רתעידּ איהי א. 
אמתבּ ּט  בּ תקּ וּ נוֹ ייא יתעביד א 

רבא האדרא פירוש 

 הע כל וענ תר  ו חר ידי מעה  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָ[וגו']
.אמ  ְְֵָָואמר

וכו': ואמר ׁשמעֹון רּבי מע  ּפתח ר י תח  ְִִַַָ
לה '? לעת עת מע לה', לע ת עת ְֲֲֵֵַַַַַַַָואמר ,
רה ?רת  הפר ה  מה .רת הפר  ִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמ
תני  יעה  לא א מתלת היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹמעלה 

תב  נאמר .  מי ה לעיק לג )זה . דברי)ריא ְְֱִִֶֶֶַַַַָָ
וכתב , כמ מי טו)יראל כמכה(שמות  מי  ְְִִִֵָָָָָֹ

ה '. אלִֵָ



ר א ארא ְִַָָלחודש א יו ו
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ואמר ּפ תח  האיׁש ארוּ ר 
פס יעשׂ ה ידיאׁש ר מעשׂ ה וּ מּס כה 

וענּ וּ חרׁש  בּ ּס תר ושׂ ם   
אמן.כּ  ואמרוּ  ם 

דף
קכ"ח
ע "א

רבא האדרא פירוש 
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ר א ארא ְִַָָלחודש א יו ח

  ּו אּת מר.דּ א. יוֹ מין עּת יק 
כּ תיב ישׂ רא אׁש רימי 

וּ כתיב, . ֹכמו  ֹכמו מי 
.יהוֹ יםבּ א 

אוֹ תביּה קרא בּ ריּה , אעזר רבּ י 
מּס טרא אבּ א וּ רבּ י קּמ יּה ,
עד דּ כוֹ א. כּ א אנן ואמר אחרא,
אׁש ּת יקוּ , קיימין. אתּת קנוּ  הׁש ּת א
דא דא וארכּ וּ בתן קא, ׁש מעי

רבא האדרא פירוש 

וכו': ּבריּה אלעזר  לרּבי אלעזרקרא לרי קרא ְְִֶַָָָָ
ואמר, אחר, מד א א  לרי  לפניו , יבה ,נְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.מדיהע נהת עכו עד  הל. לל ְְְְְִִַַַַַָָָֹאנ
לזה . זה  נק תיה ואר קל, מע . תקְְְְְֵֶֶֶַָָָָֻ
.סית העלינה נפיה ל ק ל ק ל? ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻאיזה 

ר א ארא ְִַָָ ט לחודש ביו

דּ כנוּ פייא קא קא. מאי נקׁש ן.
דּ מתכּ נּ פי.ע באה 

ואמר,חדּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י  
ׁש מעיהוֹ  ׁש מעּת י 

הוהיראתי. יאוֹ ת מהויהתם 
ּת דּ חי בּ חביבוּ תא אנן .ייא 

דּ כּת יב,מ תא, את ואהבּת  
וּ כתיבאיהוֹ  ,הי  

רבא האדרא פירוש 
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הבר, לי חביבת אנ ירא . להית  ְֲִִֵַַָָָָָָראי
ו)תב ב (דבריוכת ,אלהי ה ' את  ואהב ְְְֱֵֶֶַָָָָֹ

ז) ב (שוכת , אתכ ה' א)מאהבת  אהבי (מלאכי ְְְֲִֵֶֶַַַָָ
.'וג ְְֶֶאתכ
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ר א ארא ְִַָָלחודש ביו י

וּ כתיביהוֹ מאהבת אתכם, 
 .' ֹוגו אתכם אהבּת י

ואמר,ׁש מעוֹ ןרבּ י ּפ תח  
רכיהוֹ  מגונאמן ּס וֹ ד ה 

הוֹ  דבר. מכּס ה רכירוּ ח האי , 
קׁש יא, קרא     

רכי מאןיּה מבּ עיאיׁש  מימר, 
אהוֹ  . ּד מאן אתייׁש בא א 

רבא האדרא פירוש 

וכו': ואמר ּפתח ׁשמע ֹון תחרּבי  מע ר י ְִִַַָ
יא)ואמר, ר ח(משלי  ונאמ ד  מגה  רכיל לה ְְְֱִֵֶֶַַַַָָ

אי קה, זה  סק רכיל, ל ה דבר. ְִִֵֶֶֶַָָָָָמכה
א מי  אא ?ל ה ה מה למר, ל היה ִִֵֶֶֶַַָָָָֹרכיל

חר מע התיב בר  ת א ,נאמ ואינ ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
הח צה .  ציא עד במי קנה כת ל ְְְִִֵֶֶַַַָָה

ר א ארא ְִַָָ יא לחודש ביו

ו ההוּ אבּ רוּ חיּה , מהימנא, הוי א 
אזימ ׁש מע, דּ  כּ חיזראה בּ גוויּה  

דּ רּמ י עד מאייּה בּ מיּ א, בר. 
דּ  מוּ ם רוּ חאטעמא. רוּ חיּה  ית 

אב רוּ חאדּ קיּ וּ מא. דּ רוּ חיּה  מאן 
רוּ ח ונאמן כּ תיב, בּ יּה  דּ קיּ וּ מא,
קיוּ מא רוּ ח, ונאמן דבר. מכּס ה

דּ רוּ חא.     
 ּת ייאבּ רוּ חא מ.תא 

וּ כתיב, אּפ י את ּת ּת ן 
.בּ שׂ ר את חטיא 

רבא האדרא פירוש 

עמידה . ל רח חר  אי   מ ?עה ֲִִֵֶֶַַַַָָמה
ר ח ונאמ  תב עמידה , ר ח   חר מי ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָאבל

הר ח .  ק רח, ונאמ דבר . ותקעתיומכה  (כמו  ְְֱִֶֶַַַַָָָ
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ר א ארא ְִַָָלחודש ביו יב

אעמאיתו בּ רזא.מתקיּ ימא א 
אי עבּ מוכי אצטריי מא 

בּ מ דּ עּת יקרזא. דּ רזייא רזין ין 
דּ  אפייוֹ מין, אתמסראן וּ א 

מע עאכין כּ ּמ האין אחת 
רבא האדרא פירוש 

(נאמ  במקו וכתב (בסוד )רחיתד לי. הבר ְַַָָָָָ
ה) ר.(קהלת  את לחטיא  י את  ְֲִִִֵֶֶֶַַָאל

וכו ': ּברזא א ּלא מתקּיימא עלמא הע ל ולית ואי ְֵָָ
צרי להע דברי א וכי  סד. אא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמתק
 מי ה עיק ס דת ל  יד ס דברי  ְִִִִִִֶַַָָס ד
אחת על ניעלי  למלאכי אפ נמסר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹא
אמר לא מיל , מע ר י אמר  וכה . ְְִִִַַַַַַַָָָָֹֹה
אנ הרי מע , אמר לא  לאר ,יבקְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
תח הדת. סדי למדנ העלמ ת. ְְִֵֵֶַַַָָָָק מי
, ק ה הזעזע ה דת, ס די מע ְְְֲִִִֵַַַַַָר י

.התחלחל ְְְֲֲִִֵַַוהחברי

ר א ארא ְִַָָ יגלחודש ביו

ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ׁש מיּ אוכּמ ה. 
דּ יציתוּ ן אימא א , 
ארעאדּ הא דּ תׁש מע, אימא א 

ע קיוּ מי דּ רזין,אנן רזין ּת נא מין. 
דּ רזין, בּ רזי ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח כּ ד

אתח וחברין אתרא, וּ .חאזדּ עזע 

כּ תיביגּ  ואמר, וּ פתח בּ רזא 
 וא הּמ כיםה 

מ אדוֹ םאׁש ר בּ ארץ מכוּ  פני 
צדּ יקיּ יא,מ אּת וּ ן זכּ אין וגוֹ '.  

דּ ידּ אתג רזי דּ אוֹ רייתא,כוֹ ן רזין 
אתגּ דּ  עייןא מאןקדּ יׁש י יוֹ נין, 

דּ הוּ א בּ האי, יזכּ ה וּ מאן בּ האי, יׁש גּ ח
ע מהימנוּ תאסהדוּ תא 



ר א ארא ְִַָָלחודש ביו יב

אעמאיתו בּ רזא.מתקיּ ימא א 
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רבא האדרא פירוש 

(נאמ  במקו וכתב (בסוד )רחיתד לי. הבר ְַַָָָָָ
ה) ר.(קהלת  את לחטיא  י את  ְֲִִִֵֶֶֶַַָאל

וכו ': ּברזא א ּלא מתקּיימא עלמא הע ל ולית ואי ְֵָָ
צרי להע דברי א וכי  סד. אא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמתק
 מי ה עיק ס דת ל  יד ס דברי  ְִִִִִִֶַַָָס ד
אחת על ניעלי  למלאכי אפ נמסר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹא
אמר לא מיל , מע ר י אמר  וכה . ְְִִִַַַַַַַָָָָֹֹה
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.התחלחל ְְְֲֲִִֵַַוהחברי
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ר א ארא ְִַָָלחודש ביו יד 

א.דּ כ     
      

       

        

      

       

  צ,יהא בּ רעוא וֹ תא 
יתחׁש בדּ  דּ א.גחוֹ באא אה 

קראוּ מה דּ האי חברייא, יימרוּ ן 
הוה א דּ הא הוּ א, קׁש יא
חזינן דּ הא הכי, מכּת ב יּה 
ייתוּ ן דּ א עד הווֹ , מכים כּ מה
מכּ א יהי א ועד ,ישׂ רא בּ ני
הכא, אתחזי וּ מה ישׂ רא בני

ר א ארא ְִַָָ טולחודש ביו

א חברייא. אּת ערוּ  רזאוּ בדא א 
נׁש א בּ ני יכין דּ א הוּ א, דּ רזין
וּ מרחׁש  וּ אׁש ּת מוֹ דע מנדּ ע

בּ האי. בּ דעּת ייהוּ 

טמיראּת אנא, דּ עּת יקין, עּת יקא 
עד זּמ יןדּ טמירין, א 

עּט וּ רין,ּת קּ וּ נוֹ י ועּט וּ רי , 
וסיּ וּ מא והוהׁש ירוּ תא הוה. א 

חדמג קּמ יּה  וּ פריס בּ יּה . וּ מׁש ער יף 
גּ  וּ בה מּפ רסא, וׁש יער כּ ין.יף 

אתקיימותּק וּ נוֹ י הוּ אא הדא וּ , 
וא הּמ כיםדכתיב ה 

מ פני אדוֹ ם בּ ארץ מכוּ  אׁש ר
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ר א ארא ְִַָָלחודש ביו טז 

קדמאה, מכּ א .ישׂ רא בני מ
וכ קדמאה. ישׂ רא דּ גיפוּ בני הוּ  

 ו אתקרוּ ן. ׁש מהן אבּ  
דּ אנח עד ואצנעאתקיימוּ , הוּ , 

 ּו אסּת הוּ , הוּ א זמנא קבתר 
  ואתּת קּ ן ּפ רסא, בּ ההוּ א

בּ תקּ וּ נוֹ י.
מבריותאנא, בּ רעוּ תא, סיק כּ ד 

ּת רי טמירא אוֹ רייתא
אמרה מיּ ד ואּפ קה, ׁש נין, אפי
וּ מעבּ ד אתקנא דּ בעי מאן ,קּמ יּה , 

ּת קּ וּ נוֹ י. בּ קדמיתא יתּק ן
עּת יקאּת אנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 

דּ סתרין סתרא דּ עּת יקין,

ר א ארא ְִַָָ יז לחודש ביו

אתּת קּ ן דּ טמירין, ואזדּ מן,טמיר 
      

      

  ,דּ סבין סבא כּ חד
מּט מירין, טמיר מעּת יקין, עּת יק

ו ידיע מאריוּ בּת יקוּ נוֹ י ידיע. א 
כּ סוּ  דּ חוּ ור בּ וּ סיטא וחיזוּ  , 
 דּ אנּפ וֹ י יתיב , 

ׁש ביבין,ע דּ  אכּפ ייאכּ וּ רסייא 
.וֹ ן

אתּפ ׁש טארבּ ע עמין, אפי מאה 
ׁש וֹ י. דּ רי דּ גוּ גּ ּת א חוּ ורא

דּ האי צדּ יקיּ יאוּ מנהירוּ  ירּת י חיוּ ורא, 
הדא עמין, מאה ד' דּ אתי, עמא

דף
קכ"ח
ע "ב
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ר א ארא ְִַָָלחודש ביו יח

דכתיב, הוּ א מאוֹ ת ארבּ ע 
עוֹ ברׁש ק ּס וֹ חר.כּ סף 

א,וּ גּ ּת בּ ג יתבין 
יסרּת   

עא רבּ וֹ א דּ נטפי עמין, וֹ יין 
ערג וסמכין גּ וּ ין, וּ מהאי ּת אגּ וֹ י. 

ט דּ א,נטיף וּ מההוּ א ייאבר, 
בּ כ ׁש יּה  דּ כּת יב,יוֹ מא,רי 

  נמ טׁש ראׁש י .א 
ׁש יּה ,טוּ מההוּ א מרי דּ אנער א 

בר, דּ איהוּ  ההוּ א
דּ אתי. עמא מתיּ יא יּת ערוּ ן

דּ כתיב       
 דּ כתיב ט כּ י 

ר א ארא ְִַָָ יט לחודש גיו

ט דּ חוורּת אאוֹ רוֹ ת נהוֹ רא אוֹ רוֹ ת , 
ט וּ מההוּ א מתקיּ ימיןדּ עּת יקא. א, 

ע והוּ אקדּ יׁש י מנאיוֹ נין. 
דּ אתי.עצדּ יקיּ יאדּ טחני מא 

ט ההוּ א דּ תּפ וּ חיןחקאונטיף א 
דכתיב, הוּ א הדא ׁש ין. קדּ י  

הּט וּת ע עׁש כבת ּפ ניוהנּ ה 
ההוּ א וחיזוּ  מחוּ סּפ ס. דּ ק הּמ דבּ ר

דּ אבניןט גּ וונא כּ האי חוּ ור. א 
כּ דּ בדּ וֹ  דּ אתחזייא גּ ווניןחא, 

דכתיב, הוּ א הדא בּ גוּ וּה .  
הבּ דוֹ  כּ עין גח.ועינוֹ  

דּ ייּה ,האי חוּ ורא גּ וּ גּ ּת א. 
תיסר עיבראנהיר 



ר א ארא ְִַָָלחודש ביו יח

דכתיב, הוּ א מאוֹ ת ארבּ ע 
עוֹ ברׁש ק ּס וֹ חר.כּ סף 

א,וּ גּ ּת בּ ג יתבין 
יסרּת   

עא רבּ וֹ א דּ נטפי עמין, וֹ יין 
ערג וסמכין גּ וּ ין, וּ מהאי ּת אגּ וֹ י. 

ט דּ א,נטיף וּ מההוּ א ייאבר, 
בּ כ ׁש יּה  דּ כּת יב,יוֹ מא,רי 

  נמ טׁש ראׁש י .א 
ׁש יּה ,טוּ מההוּ א מרי דּ אנער א 

בר, דּ איהוּ  ההוּ א
דּ אתי. עמא מתיּ יא יּת ערוּ ן

דּ כתיב       
 דּ כתיב ט כּ י 

ר א ארא ְִַָָ יט לחודש גיו

ט דּ חוורּת אאוֹ רוֹ ת נהוֹ רא אוֹ רוֹ ת , 
ט וּ מההוּ א מתקיּ ימיןדּ עּת יקא. א, 

ע והוּ אקדּ יׁש י מנאיוֹ נין. 
דּ אתי.עצדּ יקיּ יאדּ טחני מא 

ט ההוּ א דּ תּפ וּ חיןחקאונטיף א 
דכתיב, הוּ א הדא ׁש ין. קדּ י  

הּט וּת ע עׁש כבת ּפ ניוהנּ ה 
ההוּ א וחיזוּ  מחוּ סּפ ס. דּ ק הּמ דבּ ר

דּ אבניןט גּ וונא כּ האי חוּ ור. א 
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ר א ארא ְִַָָלחודש גיו כ

בּ סחרנוֹ י.גּ  עיבריפין ארבּ ע 
וּ  חד, עיברבּ סטרא ארבּ ע 

דּ אנּפ וֹ י. בּ סטרא דּ א, בּ סטרא
דּ א,וּ  בּ סטרא עיבר סטראארבּ ע 

וחד דּ גוּ עידּ אחוֹ רא. ּת א.גּ א 
  .

דּ אנּפ וֹ י,וּ מהאי אוֹ רכא אתּפ ׁש ט 
רבּ וֹ א וׁש בעין מאה תת
אּפ ים. אר אתקרי וההוּ א עמין.

  עּת יקא והאי
דּ אנּפ ין. אריכא אתקרי דּ עּת יקין

דּ  אנּפ ין.וההוּ א זעיר אתקרי בר 
קב קדׁש סבא, דּ עּת יקא יּה  

אנּפ ין וּ זעיר דּ קדׁש יא. קדׁש ים

ר א ארא ְִַָָ כא לחודש גיו

אסּת כּ  כּ כּ ד אהאי,  
מתּפ טיןדּ  ואנּפ וֹ י אתּת ּק ן, ּת ּת א 

אב זמנא, בּ ההוּ א כּ ואריכין א 
דּ עּת יקא. כּ מה ׁש עתא

עיברוּ מהאי חד נפיק גּ וּ גּ ּת א, 
דּ זעיר גוּ גּ ּת א חיוּ ר
ׁש אר וּ מהאי ריׁש יּה . תּק נא אנּפ ין,
וֹ ן דּ ית דּ ּת ּת א, גּ וּ גּ ּת ין
אגר יהבין גּ וּ גּ ּת א וכ ׁש בּ נא. חוּ 

חיורּת א .יוֹ מין עּת יק 
עא ּת חוֹ תכּ ד ׁש בּ נא בּ חוּ  ין 

ו בּ קעדּ א,קביׁש רביטא. 
 ּגו ֹגּ ותעא כּ ד יןתּת א, 

ׁש בּ נא. בּ חוּ 
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רבּ וֹ א וׁש בעין מאה תת
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  עּת יקא והאי
דּ אנּפ ין. אריכא אתקרי דּ עּת יקין

דּ  אנּפ ין.וההוּ א זעיר אתקרי בר 
קב קדׁש סבא, דּ עּת יקא יּה  

אנּפ ין וּ זעיר דּ קדׁש יא. קדׁש ים

ר א ארא ְִַָָ כא לחודש גיו

אסּת כּ  כּ כּ ד אהאי,  
מתּפ טיןדּ  ואנּפ וֹ י אתּת ּק ן, ּת ּת א 

אב זמנא, בּ ההוּ א כּ ואריכין א 
דּ עּת יקא. כּ מה ׁש עתא

עיברוּ מהאי חד נפיק גּ וּ גּ ּת א, 
דּ זעיר גוּ גּ ּת א חיוּ ר
ׁש אר וּ מהאי ריׁש יּה . תּק נא אנּפ ין,
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אגר יהבין גּ וּ גּ ּת א וכ ׁש בּ נא. חוּ 

חיורּת א .יוֹ מין עּת יק 
עא ּת חוֹ תכּ ד ׁש בּ נא בּ חוּ  ין 

ו בּ קעדּ א,קביׁש רביטא. 
 ּגו ֹגּ ותעא כּ ד יןתּת א, 

ׁש בּ נא. בּ חוּ 



ר א ארא ְִַָָלחודש גיו כב

דּ אויראאחבּ  קרוּ מא דּ גוּ גּ ּת א, 
ע סתימהדּ חכמתא אה 

ׁש כיח א והאי ּפ סק. ודּ א ,א 
ע אתחּפ ייא קרוּ מא והאי אתּפ תח. 

סתימאה. חכמתא דּ איהוּ  מוֹ חא
אתכּ ּס יא  ּכ וּ בגיני   

דּ  קרוּ מא, בּ ההוּ א חכמתא אהאי 
אתּפ ּת חא     

.

חכמתאוהאי האי דּ איהוּ  מוֹ חא, 
ואׁש ּת כי ׁש קיט סתימאה.
דּ וּ רדּ ייּה , ע טב כּ חמר בּ אתריּה ,
סתים, דּ עּת וֹ י סבא דּ אמרי והיינוּ 

.וׁש כי סתים וּ מוֹ חיּה 

ר א ארא ְִַָָ כגלחודש גיו

אּפ ין,והאי מזּ עיר אתּפ סק קרוּ מא 
אתּפ ׁש ט מוֹ חיּה   ּכ וּ בגיני
הדא ׁש ביין, וּ תרין תתין ונפיק

דכתיב, הוּ א יוֹ צא ונהר 
דּ קרוּ מא מוּ ם טעמא. מאי מעדן.

דּ  עאתּפ סק, מחּפ יא מוֹ חא.א 
    דּ תנינן והיינוּ 

ריׁש וּ מא רׁש ים ּת י"ו אתוון, ׁש וּ מי בּ רי
 ּד יוֹ מין דּ כוותיּה .עּת יק ית 

       

    .

ּת ייןּת אנא, דּ ריׁש א, בּ גוּ גּ ּת א 
וׁש בעת רבּ וֹ א, אפין אף
דּ שׂ ערי, קוֹ צי מאה וחמׁש  אפין,
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    .
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ר א ארא ְִַָָלחודש גיו כד 

כּ ד עמרא כּ האי ונקי, חוּ ור
דּ אאיהוּ   ּאסּת ב דּ א נקי, 

ערבּ וּ ביה אחזאה דּ א בּ דא.
א כּ בּ תקּ וּ נוֹ י. בּ וּ רייּה ,א ע א 

ושׂ ערא מנימא, נימא נפיק דּ א
משׂ ערא.

בּ יּה וכ אית וקוֹ צא, קוֹ צא 
נימי ועשׂ ר מאה ארבּ ע
נימא וכ קדוֹ "ׁש . ׁש בּ ן כּ חוּ  דּ שׂ ערי,

ועשׂ רונימא מאה בּ ארבּ ע היט 
סתים ועמא עמא וכ עמין.
איהוּ . בּ ר וֹ ן, דּ ידע וית וגניז,

ׁש בע והיט ועשׂ ר מאה 
עיבר.

דף
קכ"ט 
ע "א

ר א ארא ְִַָָ כה לחודש גיו

מבּ וּ עוּ בכ אית ונימא, נימא 
סתימאה, מּמ וֹ חא דּ נפק

 בּ ההוּ א ונגיד ונהיר
וּ מהאינימא, אנּפ ין. דּ זעיר נימין 
מתקּ ן ,וּ כדין מוֹ חיּה . 

מוֹ חא, ההוּ א וּ תריןתנגיד תין 
ין.ׁש בי 

ותיין.וכ מתהטן, וקוֹ צא קוֹ צא 
יאה, בּ תקּ וּ נא מתּת ּק נן
ע מחּפ יין ׁש ּפ ירא. בּ תקּ וּ נא
דּ נימין, קוֹ צי מתּת קני גּ וּ גּ ּת א.
ע סטרא, וּ מהאי סטרא, מהאי
ונימא, נימא  ּכ ותאנא, גּ וּ גּ ּת א.

אקרי מּמ בּ וּ ע מׁש יכא 



ר א ארא ְִַָָלחודש גיו כד 
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ערבּ וּ ביה אחזאה דּ א בּ דא.
א כּ בּ תקּ וּ נוֹ י. בּ וּ רייּה ,א ע א 

ושׂ ערא מנימא, נימא נפיק דּ א
משׂ ערא.

בּ יּה וכ אית וקוֹ צא, קוֹ צא 
נימי ועשׂ ר מאה ארבּ ע
נימא וכ קדוֹ "ׁש . ׁש בּ ן כּ חוּ  דּ שׂ ערי,

ועשׂ רונימא מאה בּ ארבּ ע היט 
סתים ועמא עמא וכ עמין.
איהוּ . בּ ר וֹ ן, דּ ידע וית וגניז,

ׁש בע והיט ועשׂ ר מאה 
עיבר.

דף
קכ"ט 
ע "א
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ר א ארא ְִַָָלחודש גיו כו

   ,סתימין
סתימאה. מּמ וֹ חא דּ נפקין

נׁש ,ותאנא, דּ בּ ר משׂ ערוֹ י 
הוּ א, מאי אׁש ּת מוֹ דע
עוֹ י עברין מכּ ד רחמי. אי דּ ינא אי

ואפיארבּ עי ׁש נין. איהוּ ן כּ ד וּ  
בּ תיקוּ ניּה  בּ שׂ עריּה  עוּ ם,

  .עינוֹ י וּ בגביני

נקייקוֹ צין בּ תקּ וּ ני ּת יין דּ שׂ ערי, 
עד כּ תּפ וֹ י. עד נקא כּ עמר

ס אכּ תּפ וֹ י . דּ עּת ריׁש יקא עד א 
מוּ ם קוּ דא. אתחזי דּ א דּ כתּפ וֹ י,

דּ כּת יב, א פנוּ  עוֹ רףכּ י י 

ר א ארא ְִַָָ כז לחודש גיו

סו ושׂ ערא פנים. אבתרוֹ יא יק 
דּ  עאדּ אוּ דנין, דּ כּת יבחּפ ייא וֹ י, 

.ּפ קוּ חוֹ ת אזני היוֹ ת 
כּ וּ יּה שׂ ערא אוּ דנוֹ י, מבּ תר דּ נפיק 

מן דּ א נפיק א ׁש קּ וּ א. בּ 
יאה. ּת קּ וּ נא ׁש ים. ּת קּ וּ נא דּ א,
מחמי. ּת איב ׁש ּפ ירא. ּת קּ וּ נא
דּ צדּ יקיּ יא, וחדוותא ּת יאוּ בּת א
מחמי אּפ ין, בּ זעיר דּ אינּ וּ ן
דּ עּת יקא בּ תקּ וּ נוֹ י. וּ אתדּ בּ קא

דּ כ א.סתימאה 
מהאיי"ג קיימי דּ שׂ ערין, נימין

סטרא וּ מהאי סטרא,
וּ באינּ וּ ן אנּפ וֹ י. קבי דּ גוּ גּ ּת א,



ר א ארא ְִַָָלחודש גיו כו
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ר א ארא ְִַָָלחודש דיו כח

ית אתּפ גא. שׂ ערי ׁש ריין
סתימאה, עּת יקא בּ האי שׂ מאא

אתחזי.כּ  וא אתחזי ימינא. א 
 ּכ בּ תקּ וּ ניּה , והאי סתים. וא סתים

בּ יּה . דׁש כּ ן 

צרפאוע ישׂ רא בּ ני ּת איבוּ  האי, 
דּ כּת יב, בּ בּ הוֹ ן,  היׁש 

זעיריהוֹ  בּ ין אין. אם בּ קרבּ נוּ  
דּ אקרי ארייהוֹ אנּפ ין וּ בין , 

אתענׁש וּ . אמאי אי"ן. דּ אקרי אנּפ ין
דּ  אמוּ ם בּ חביבוּ תא, עבדוּ  אא 

דּ כּת יב, בּ נסיוֹ נא. וענּס וֹ תם 
היׁש יהוֹ את יהוֹ אמר 

אין. אם בּ קרבּ נוּ 

ר א ארא ְִַָָ כט לחודש דיו

ארחאוּ תאבּ פג חד אזי דּ שׂ ערי, 
וׁש בעין מאתן דּ נהיר
דּ זעיר ארחא נהיר וּ מנּ יּה  עמין.
עמא צדּ יקיּ יא בּ יּה  דּ נהירין אנּפ ין,

דכתיב, הוּ א הדא דּ אתי.  
הוֹ  נוֹ גּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים ואוֹ רואוֹ רח  

ארחא ההוּ א וּ מן היּ וֹ ם. נכוֹ ן עד
וּ תאתּפ רׁש א מאה יסרׁש ית 

דּ פ דּ אוֹ רייתא, בּ זעיראוֹ רחין יג 
בּ יּה  דּ כּת יב אּפ ין.  ּכ 

וגוֹ '.יהוֹ ארחוֹ ת ואמת חסד 

דרעוין,מצחא רעוא דגגּ ּת א 
אנּפ ין דזעיר רעוּ תא

רעוּ תא ההוּ א קבי  



ר א ארא ְִַָָלחודש דיו כח
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דכתיב, הוּ א הדא דּ אתי.  
הוֹ  נוֹ גּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים ואוֹ רואוֹ רח  

ארחא ההוּ א וּ מן היּ וֹ ם. נכוֹ ן עד
וּ תאתּפ רׁש א מאה יסרׁש ית 

דּ פ דּ אוֹ רייתא, בּ זעיראוֹ רחין יג 
בּ יּה  דּ כּת יב אּפ ין.  ּכ 

וגוֹ '.יהוֹ ארחוֹ ת ואמת חסד 

דרעוין,מצחא רעוא דגגּ ּת א 
אנּפ ין דזעיר רעוּ תא

רעוּ תא ההוּ א קבי  



ר א ארא ְִַָָלחודש דיו ל 

      

     דּ כּת יב
 ע ּת מידוהיה רצוֹ ןמצחוֹ  

הוּ א רצוֹ ן, דּ אקרי מצחא וההוּ א וגוֹ '
דּ כגּ  וגוּ וּ ייא ּת א,גּ ריׁש א 

ועשׂ רין מאה בּ ארבּ ע דּ מתכּ ּס ייא 
ע.מין 

צוֹ תהוֹ ןוכד אתקבּ א אתגּ יא, 
אתגּ יא. אימתי .דּ ישׂ רא
ּת ניינוּ ת ׁש א ׁש מעוֹ ן. רבּ י ׁש תיק
רבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר אימתי.
אמר אתגּ יא. אימתי בּ ריּה , אעזר

דּ צוֹ תא ׁש עתא בּ  דּ מנחהיּה  
אמר ׁש בּ תא. טעמא.דּ  מאי יּה  

ר א ארא ְִַָָ לא לחודש דיו

ׁש עתאאמר דּ ההיא מוּ ם יּה , 
דּ חוֹ  ּת בּ יוֹ מי ,דּ ינא תּת איא 

אּפ ין. בּ זעיר

מצחאוּ בׁש בּ תא אתגּ יא 
רצוֹ ן. דּ אתקרי
רוּ גזא. אׁש ּת כי ׁש עתא בּ ההיא
צוֹ תא. וּ מתקבּ א רעוא, ואׁש ּת כח

דכתיב, הוּ א הדא ואני 
ועתיהוֹ תיתפ רצוֹ ן. עת 

יוֹ מין, מעּת יק מצחא.גרצוֹ ן אה 
קרא, האי אתּת קּ ן  ּכ וּ בגין

בּ צ דּ מנחהמימריּה  וֹ תא 
ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ׁש בּ תא. רבּ יבּ  

בּ ריא בּ רי בּ ריּה , עּת יקעזר 



ר א ארא ְִַָָלחודש דיו ל 

      

     דּ כּת יב
 ע ּת מידוהיה רצוֹ ןמצחוֹ  

הוּ א רצוֹ ן, דּ אקרי מצחא וההוּ א וגוֹ '
דּ כגּ  וגוּ וּ ייא ּת א,גּ ריׁש א 

ועשׂ רין מאה בּ ארבּ ע דּ מתכּ ּס ייא 
ע.מין 

צוֹ תהוֹ ןוכד אתקבּ א אתגּ יא, 
אתגּ יא. אימתי .דּ ישׂ רא
ּת ניינוּ ת ׁש א ׁש מעוֹ ן. רבּ י ׁש תיק
רבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר אימתי.
אמר אתגּ יא. אימתי בּ ריּה , אעזר

דּ צוֹ תא ׁש עתא בּ  דּ מנחהיּה  
אמר ׁש בּ תא. טעמא.דּ  מאי יּה  

ר א ארא ְִַָָ לא לחודש דיו

ׁש עתאאמר דּ ההיא מוּ ם יּה , 
דּ חוֹ  ּת בּ יוֹ מי ,דּ ינא תּת איא 

אּפ ין. בּ זעיר

מצחאוּ בׁש בּ תא אתגּ יא 
רצוֹ ן. דּ אתקרי
רוּ גזא. אׁש ּת כי ׁש עתא בּ ההיא
צוֹ תא. וּ מתקבּ א רעוא, ואׁש ּת כח

דכתיב, הוּ א הדא ואני 
ועתיהוֹ תיתפ רצוֹ ן. עת 

יוֹ מין, מעּת יק מצחא.גרצוֹ ן אה 
קרא, האי אתּת קּ ן  ּכ וּ בגין

בּ צ דּ מנחהמימריּה  וֹ תא 
ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ׁש בּ תא. רבּ יבּ  

בּ ריא בּ רי בּ ריּה , עּת יקעזר 



ר א ארא ְִַָָלחודש דיו לב

ּת ׁש כּ ח דּ מצחא רעוא יוֹ מין,
דּ תצטרי ׁש עתא יּה .בּ  

ׁש ארּת א בּ  חזי,  
אתגּ דּ  כּ ד מצחאתּת א, י 

דכתיב הוּ א הדא חוּ צּפ א, אׁש ּת כח
       

    

     

   וּ מצח 
היה זוֹ נה הכּ אה מאנּת  .ם 
אתגּ  כּ ד ּת יּ וּ בּת אוהכא מצחא, י 

  ׁש אׁש ּת כח,ורעוא ים 
וּ מתכּ פייןוכ אׁש ּת ככוּ  רוּ גזין 

קּמ יּה .

ר א ארא ְִַָָ לגלחודש דיו

מצחאמהאי נהרין , 
כּ ד דּ ינין. בּ ּת י מאה ארבּ ע

כּ אתגּ  רצוֹ ן, עת האי הוּ ייא 
דּ כּת יב, הוּ א הדא קּמ יּה , מׁש ּת ככין

 .יתיב דּ ינא   
  שׂ ערא אותאנא, 

מוּ ם אתר, בּ האי קאים
ודּ מתגּ  אתגּ ייא, אתכּ ּס ייא. יא,א 

ויׁש ּת כּ כוּ ן.דּ יסּת כּ  דּ דינא, מארי וּ ן 
אתעבידוּ .ו א 

אתּפ ׁש טּת אנא, מצחא האי 
אפין וׁש בעין בּ מאתן

בּ וּ צינין נהירין מעדן 
דּ נהירע עדן אית דּ תניא, אה. 

דף
קכ"ט 
ע "ב



ר א ארא ְִַָָלחודש דיו לב
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ר א ארא ְִַָָלחודש דיו לד 

ע עדן אתגּ אהעדן. והוּ אא ייא, 
ו בּ סּת ימא מתּפ רׁש אסתים א 

עדן והאי כּ דקאמרן. ארחין 
ׁש בידּ  בּ  מתּפ רׁש  וֹ י,ּת ּת א, 

תוּ תרין ין.ׁש ביתין 

עדןואף האי דּ מתּפ רׁש  גּ ב ע 
בּ ר יּה , דּ ידע ית ׁש ביוֹ י, בּ 

דּ עי ועדן אּפ ין. זעיר יתהאי א, 
ההוּ א בּ ר ׁש ביוֹ י, וא יּה , דּ ידע
דכתיב, הוּ א הדא אנּפ ין. ארי

 אידע והוּ א דּ רכּ ּה  הבין הים 
א מקוֹ מּה . דּ רכּ ּה ,את הבין הים 

דּ  עדן אּפ ין.דּ א זעיר דּ ידע ּת ּת א, 
עדן דּ א מקוֹ מּה , את ידע והוּ א

ר א ארא ְִַָָ לה לחודש דיו

סתימאהעידּ  יוֹ מין, עּת יק דּ ידע א, 
א.דּ כ 

מׁש ּת נייןעינוֹ י חוּ ורא, דּ ריׁש א 
כּ סוּ תא ית עיינין, מאר
מאי עינא. ע גּ בינין וית עינא. ע

דּ כּת יב טעמא. הנּ הא 
ו ישׂ ראינוּ ם ׁש וֹ מר ׁש ן יי ישׂ ראא . 

וּ כתיבעידּ  א. עיני אׁש ר 
כּ  ותאנא, דּ אתיּפ קוּ חוֹ ת. מה 

עבּ רחמי, כּ סוּ תא וית יתעינא, 
ע כּ גּ בינין ריׁש אעינא. ׁש כּ ן 

דּ  מידיחוּ ורא, בּ עא א . 
מאיאמר אבּ א רבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 

נוּ ני יּה  אמר רמיזא. היא



ר א ארא ְִַָָלחודש דיו לד 
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ר א ארא ְִַָָלחודש דיו לו

וית עינא, ע כּ סוּ תא דּ ית יּמ א,
וא ניימין, וא עינא, ע גּ בינין
ׁש כּ ן  ּכ עינא. ע נטוּ רא בּ עיין
נטוּ רא. בּ עי דּ א דּ עּת יקא, עּת יקא

כ מׁש גּ ח דּ איהוּ  ׁש כּ ן  ּוכוכ אא, 
הוּ א הדא נאים. וא בּ יּה  מּת זן
ייׁש ן וא ינוּ ם א הנּ ה דכתיב,

דּ עי ישׂ רא ,ישׂ רא א.ׁש וֹ מר 

כּ תיב עין יהוֹ הנּ ה 
וּ כתיבא יראיו.  

מׁש וֹ טטיםיהוֹ עיני הּמ ה 
בּ זעירהארץ.בּ כ הא קׁש יא, א 

כּ  ועם אנּפ ין. בּ ארי הא דּ אאּפ ין. 
ואתחוורוּ  אינּ וּ ן עיינין ּת רי  

ר א ארא ְִַָָ לז לחודש ה יו

חוּ ור בּ גוֹ  חוּ ור דּ איהי עינא חד, 
דּ כ חוּ ור.כּ יוחוּ ור 

ונחיתחוּ ורא וסיק, נהיר קדמאה, 
אסּת כּ א , 

האידּ צּ ריר בּ טׁש  ּת אנא, בּ צרוֹ רא. 
ואד דּ אקרוּ ן:חיוּ רא, בּ וֹ ציני, ג' יק 

ו וחדוה. והדר. בּ חדוותאהוֹ ד. הטין 
ׁש  הימוּ תא.בּ  

ונחית,חוּ ורא וסיק נהיר, ּת ניינא, 
ואּפ יק וּ בטׁש  'ג 

וחסד נצח דּ אקרוּ ן אחרנין, בּ וֹ צינין
ו ׁש ותפארת, בּ  ימוּ תאהטין 

בּ חדוותא.



ר א ארא ְִַָָלחודש דיו לו

וית עינא, ע כּ סוּ תא דּ ית יּמ א,
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כּ  ועם אנּפ ין. בּ ארי הא דּ אאּפ ין. 
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ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו לח

ונהיר,חוּ ורא היט ּת יתאה, 
ונפיק וסיק, ונחית
בּ בוּ צינא וּ בטׁש  דּ מוֹ חא, מּס תימוּ תא
ארחא ואּפ יק ׁש ביעאה. אמצעיתא

ּת ּת אה, מוֹ חא    
וּ מת ּכ בּ וֹ ציניןהטן הוּ  

יאוּ תדּ  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ּת ּת א. 
דּ א עינא יפקח יוֹ מין ועּת יק הוּ א,

דּ תצטריע ׁש עתא בּ  ,. יּה 

דּ כיּת אנא וחוּ ור חוּ ור. בּ גוֹ  חוּ ור 
קדמאה, חוּ ורא חוּ ור.  ּכ

תּת א ונחית וסיק. נהיר,  
דּ  שׂ מאבּ וּ ציני וסטר הטיןא, 

דּ אסחי כּ מאן חוּ ורא, בּ האי ואסחן

ר א ארא ְִַָָ לט לחודש ה יו

ע וּ בריחין, טבין, בּ בוּ סמין גּ וּ פיּה  
ע דּ הווֹ  בּ קדמיתא.מה וֹ י 

ונהירחוּ ורא וסיק, נחית, ּת ניינא, 
דּ סטר בּ וֹ ציני, תת
חוּ ורא, בּ האי ואסחין והטין ימינא.
טבין בּ בוּ סמין דּ אסחי כּ מאן
עוֹ י דּ הווֹ  מה ע וּ בריחין,

בּ קדמיתא.
וסיקחוּ ורא נהיר ּת יתאה, 

נהירוּ  ונפיק ונחית,
וּ בטׁש  מוֹ חא, מן גוֹ  דּ גוֹ  דּ חוּ ורא,
.אצטרי כּ ד אוּ כמא, בּ שׂ ערא
ונהיר דּ ריׁש א. וּ במוֹ חא וּ בריׁש א.
כּ מה דּ אׁש ּת ארוּ , כּ תרין תת



ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו לח

ונהיר,חוּ ורא היט ּת יתאה, 
ונפיק וסיק, ונחית
בּ בוּ צינא וּ בטׁש  דּ מוֹ חא, מּס תימוּ תא
ארחא ואּפ יק ׁש ביעאה. אמצעיתא

ּת ּת אה, מוֹ חא    
וּ מת ּכ בּ וֹ ציניןהטן הוּ  

יאוּ תדּ  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ּת ּת א. 
דּ א עינא יפקח יוֹ מין ועּת יק הוּ א,

דּ תצטריע ׁש עתא בּ  ,. יּה 

דּ כיּת אנא וחוּ ור חוּ ור. בּ גוֹ  חוּ ור 
קדמאה, חוּ ורא חוּ ור.  ּכ

תּת א ונחית וסיק. נהיר,  
דּ  שׂ מאבּ וּ ציני וסטר הטיןא, 

דּ אסחי כּ מאן חוּ ורא, בּ האי ואסחן

ר א ארא ְִַָָ לט לחודש ה יו

ע וּ בריחין, טבין, בּ בוּ סמין גּ וּ פיּה  
ע דּ הווֹ  בּ קדמיתא.מה וֹ י 

ונהירחוּ ורא וסיק, נחית, ּת ניינא, 
דּ סטר בּ וֹ ציני, תת
חוּ ורא, בּ האי ואסחין והטין ימינא.
טבין בּ בוּ סמין דּ אסחי כּ מאן
עוֹ י דּ הווֹ  מה ע וּ בריחין,

בּ קדמיתא.
וסיקחוּ ורא נהיר ּת יתאה, 

נהירוּ  ונפיק ונחית,
וּ בטׁש  מוֹ חא, מן גוֹ  דּ גוֹ  דּ חוּ ורא,
.אצטרי כּ ד אוּ כמא, בּ שׂ ערא
ונהיר דּ ריׁש א. וּ במוֹ חא וּ בריׁש א.
כּ מה דּ אׁש ּת ארוּ , כּ תרין תת



ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו מ 

גדּ א צטריקּמ י ניחא אי אה. 
דּ כ סתימא א.עּת יק 

ואינּ וּ ןותאנא עינא. האי סתים א 
וּ מתחוורן ּת רין  

 ּכ ימינא.חד. הוּ א הויא א 
 שׂ מא.או נאים אא 

ו ,אדמי.נטירוּ תא בּ עי יתא 
ע דּ אגּ ין עמאן אגּ ין הוּ א א,כּ יּה . 

ע אׁש גּ ח וּ מאׁש גּ חוּ תאכּ והוּ א א. 
כּ  מּת זנן עינא הוּ .דּ האי 

רגעאּת אנא, אסּת ים דּ א עינא אי 
קיּ ימא יכין א חדא,

ּפ קיחא.כּ  עינא אקרי  ּכ בּ גין הוּ , 
ע עינאעינא קדּ יׁש א. עינא אה. 

ר א ארא ְִַָָ מא לחודש ה יו

דּ א עינא אדמידּ אׁש גּ חוּ תא. 
דּ כ נטוּ רא דּ הוּ א עינא נאים. א.וא 

דּ כ קיוּ מא דּ הוּ א האיעינא וע א. 
כּ תיב ,יבוֹ ר הוּ א עין טוֹ ב 

אא יבוֹ ר דּ האיּת קרי .יבר א 
מבר וּ מנּ יּה  עין, טוֹ ב אתקרי

כ.א 

ּת ּת אה,ותאנא, עינא נהירוּ  ית 
מאדמימוּ תא אסּת חאה

חזי כּ ד בּ ר מאוּ כמוּ תא  
דּ עינא חוּ ורא נהוֹ רא מהאי

וע עין. טוֹ ב דּ אקרי דּ ידעאה ית 
ע עינא נהיר קדּ יׁש אכּ ד דּ א אה 

איהוּ .ואסחי בּ ר דּ א. ּת ּת אה עינא 

דף
ק "ל
ע "א



ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו מ 

גדּ א צטריקּמ י ניחא אי אה. 
דּ כ סתימא א.עּת יק 

ואינּ וּ ןותאנא עינא. האי סתים א 
וּ מתחוורן ּת רין  

 ּכ ימינא.חד. הוּ א הויא א 
 שׂ מא.או נאים אא 

ו ,אדמי.נטירוּ תא בּ עי יתא 
ע דּ אגּ ין עמאן אגּ ין הוּ א א,כּ יּה . 

ע אׁש גּ ח וּ מאׁש גּ חוּ תאכּ והוּ א א. 
כּ  מּת זנן עינא הוּ .דּ האי 

רגעאּת אנא, אסּת ים דּ א עינא אי 
קיּ ימא יכין א חדא,

ּפ קיחא.כּ  עינא אקרי  ּכ בּ גין הוּ , 
ע עינאעינא קדּ יׁש א. עינא אה. 

ר א ארא ְִַָָ מא לחודש ה יו

דּ א עינא אדמידּ אׁש גּ חוּ תא. 
דּ כ נטוּ רא דּ הוּ א עינא נאים. א.וא 

דּ כ קיוּ מא דּ הוּ א האיעינא וע א. 
כּ תיב ,יבוֹ ר הוּ א עין טוֹ ב 

אא יבוֹ ר דּ האיּת קרי .יבר א 
מבר וּ מנּ יּה  עין, טוֹ ב אתקרי

כ.א 

ּת ּת אה,ותאנא, עינא נהירוּ  ית 
מאדמימוּ תא אסּת חאה

חזי כּ ד בּ ר מאוּ כמוּ תא  
דּ עינא חוּ ורא נהוֹ רא מהאי

וע עין. טוֹ ב דּ אקרי דּ ידעאה ית 
ע עינא נהיר קדּ יׁש אכּ ד דּ א אה 

איהוּ .ואסחי בּ ר דּ א. ּת ּת אה עינא 

דף
ק "ל
ע "א



ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו מב

זכּ וּ זמינין עיוֹ נין,צדּ יקיּ יא, אי 
בּ רוּ חא דּ א מחמי
דכתיב, הוּ א הדא דּ חכמתא,

 .אימתי יראוּ . בּ עין עין כּ י
ׁש וּ ב וּ כתיביהוֹ בּ  ציּ וֹ ן. 

 אּת ה נראה בּ עין עין אׁש ר
ואיהוֹ  .מטבא עינא א 

ואסחיע דּ אׁש גּ ח עינאאה, 
יכיּת ּת אה, מיקםמאעא 

חדא. רגעא

דּ ספרא,ּת אנא בּ צניעוּ תא 
דּ עינא אׁש גּ חוּ תא

ע נהירוּ  אׁש גּ ח כּ ד בּ יּה ,ּת ּת אה, אה 
דּ ע נהירוּ  ההוּ א ועיי.בּ תּת אה אה 

ר א ארא ְִַָָ מגלחודש ה יו

כּ  נהיר דכתיבדּ מניּה  הוּ א הדא א 
אּת ה נראה בּ עין עין אׁש ר

.יהוֹ  
כּ תיב עין יהוֹ הנּ ה 

וּ כתיבא יראיו.  
בּ כ מׁש וֹ טטים הּמ ה ה' הארץ.עיני 

עיני עינאאיהוֹ זכוּ , יראיו, 
עיניא.עידּ  זכוּ , יהוֹ א 

דּ  עינא מׁש וֹ טטוֹ ת, ּת ּת א.הּמ ה 
דּ אדּ תניא, יוֹ סף זכה מה מּפ ני 

בּ יׁש א, עינא בּ יּה  ׁש טא
טבא בּ עינא אׁש ּת גּ חא ׁש זּ כה מּפ ני

דכתיב,עי הוּ א הדא אה, 
 ּפ וֹ רת בּ ן יוֹ סף ּפ וֹ רת בּ ן



ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו מב

זכּ וּ זמינין עיוֹ נין,צדּ יקיּ יא, אי 
בּ רוּ חא דּ א מחמי
דכתיב, הוּ א הדא דּ חכמתא,

 .אימתי יראוּ . בּ עין עין כּ י
ׁש וּ ב וּ כתיביהוֹ בּ  ציּ וֹ ן. 

 אּת ה נראה בּ עין עין אׁש ר
ואיהוֹ  .מטבא עינא א 

ואסחיע דּ אׁש גּ ח עינאאה, 
יכיּת ּת אה, מיקםמאעא 

חדא. רגעא

דּ ספרא,ּת אנא בּ צניעוּ תא 
דּ עינא אׁש גּ חוּ תא

ע נהירוּ  אׁש גּ ח כּ ד בּ יּה ,ּת ּת אה, אה 
דּ ע נהירוּ  ההוּ א ועיי.בּ תּת אה אה 

ר א ארא ְִַָָ מגלחודש ה יו

כּ  נהיר דכתיבדּ מניּה  הוּ א הדא א 
אּת ה נראה בּ עין עין אׁש ר

.יהוֹ  
כּ תיב עין יהוֹ הנּ ה 

וּ כתיבא יראיו.  
בּ כ מׁש וֹ טטים הּמ ה ה' הארץ.עיני 

עיני עינאאיהוֹ זכוּ , יראיו, 
עיניא.עידּ  זכוּ , יהוֹ א 

דּ  עינא מׁש וֹ טטוֹ ת, ּת ּת א.הּמ ה 
דּ אדּ תניא, יוֹ סף זכה מה מּפ ני 

בּ יׁש א, עינא בּ יּה  ׁש טא
טבא בּ עינא אׁש ּת גּ חא ׁש זּ כה מּפ ני

דכתיב,עי הוּ א הדא אה, 
 ּפ וֹ רת בּ ן יוֹ סף ּפ וֹ רת בּ ן



ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו מד 

עע ּפ וֹ רת. בּ ן הוּ א אמאי עין. יי 
כּ  עעין. דּ אׁש ּת גחוֹ מר עין סבּ ת 

בּ יּה .
מאיוּ כתיב ,יבוֹ ר הוּ א עין טוֹ ב 

מ נתן כּ י חמוֹ טעמא. 
חזי, ּת א חד. אקרי טעמא מאי . ּד
ימינא, עינא אית דּ תּת אה בּ עיניּה 

ואינּ וּ ן דּ שׂ מאא. עינא ּת רי,ואית 
עינא ית הכא, אב גּ ווני. בּ תרי
חד בּ דרגּ א ותרווייהוּ  שׂ מאא.

וכ עינאסקי, , ּכ וּ בגיני ימינא. א 
ּת רין. וא חד,

עינאותאנא, דּ הוּ א דּ א, עינא 
ּפ קיחא דּ אׁש גּ חוּ תא.

ר א ארא ְִַָָ מה לחודש ה יו

וחדּ אן ּת דיר. חייכאן ּת דיר.  
דּ  הכיּת דיר, הוי תּת אה,א 

וּ באוּ כמאידּ כ בּ סוּ מקא ן 
ו גּ ווני, בּ ג' ּת דירוּ בחוּ ורא, הוה א 

ּפ קיחא   ּדגבהנא ית 
סוּ טרא     

  עוע דּ אעינא. 
כּ תיב, עוּ רהתיׁש ן ּמ ה 

.יהוֹ   ּפ קח 
עיני.יהוֹ  

דּ אתּפ קחכּ ד מאן אית אתּפ קח, 
אתּפ קח דּ א וּ מאן טב.
ועינא דּ אתּפ קח מאן ווי טב.
אתחזי וסוּ מקא בּ סוּ מקא, אתערב



ר א ארא ְִַָָלחודש ה יו מד 

עע ּפ וֹ רת. בּ ן הוּ א אמאי עין. יי 
כּ  עעין. דּ אׁש ּת גחוֹ מר עין סבּ ת 

בּ יּה .
מאיוּ כתיב ,יבוֹ ר הוּ א עין טוֹ ב 

מ נתן כּ י חמוֹ טעמא. 
חזי, ּת א חד. אקרי טעמא מאי . ּד
ימינא, עינא אית דּ תּת אה בּ עיניּה 

ואינּ וּ ן דּ שׂ מאא. עינא ּת רי,ואית 
עינא ית הכא, אב גּ ווני. בּ תרי
חד בּ דרגּ א ותרווייהוּ  שׂ מאא.

וכ עינאסקי, , ּכ וּ בגיני ימינא. א 
ּת רין. וא חד,

עינאותאנא, דּ הוּ א דּ א, עינא 
ּפ קיחא דּ אׁש גּ חוּ תא.

ר א ארא ְִַָָ מה לחודש ה יו

וחדּ אן ּת דיר. חייכאן ּת דיר.  
דּ  הכיּת דיר, הוי תּת אה,א 

וּ באוּ כמאידּ כ בּ סוּ מקא ן 
ו גּ ווני, בּ ג' ּת דירוּ בחוּ ורא, הוה א 

ּפ קיחא   ּדגבהנא ית 
סוּ טרא     

  עוע דּ אעינא. 
כּ תיב, עוּ רהתיׁש ן ּמ ה 

.יהוֹ   ּפ קח 
עיני.יהוֹ  

דּ אתּפ קחכּ ד מאן אית אתּפ קח, 
אתּפ קח דּ א וּ מאן טב.
ועינא דּ אתּפ קח מאן ווי טב.
אתחזי וסוּ מקא בּ סוּ מקא, אתערב



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו מו

מאן עינא. וּ מכּס יא קביּה ,
יוֹ מין, עּת יק אב מנּ יּה . ׁש ּת זיב י
חוּ ור חוּ ור. בּ גוֹ  חוּ ור דּ עינא. טבא
חוּ קיּה , זכּ אה חוּ ורי.  ּכ ידּ כ

ע דּ יׁש גּ ח חוּ ורמאן חד ויּה , 
עין טוֹ ב כּ תיב ודּ אי דּ א וע מנּ ייהוּ .

וּ כתיב .יבוֹ ר הוּ א בּ ית 
וניעקב בּ אוֹ רכוּ  ו.יהוֹ כה 

ּת אנא,  דּ עּת יקא ׁש מיּה  
מכּ  וסתים אא, 

אתר מן בּ ר בּ אוֹ רייתא, מתּפ רׁש 
אּפ ין זעיר דּ אוֹ מי אברהם,חד, 

דּ כּת יב, נאם נׁש בּ עּת י בּ י 
וּ כתיב,יהוֹ  אּפ ין. דּ זעיר נאם . 

ר א ארא ְִַָָ מז לחודש ו יו

 ישׂ רא יבר  ּבישׂ רא , 
וּ כתיבעידּ  א. ישׂ רא 

אתּפ אר,  ּב קאמרישׂ ראאׁש ר 
והאי אמרוֹ  יוֹ מין עּת יק ותנינן דּ א.

ׁש ּפ יר. והאי
כּ תיבּת ניא, עד הוית חזה 

יוֹ מין ועּת יק רמיו כּ רסוון דּ י
אמר הוּ א. מאן רמיו, כּ רסוון יתיב.

י ואתקיןרבּ י בּ קיּ וּ מ קוּ ם הוּ דה, 
דּ א. כּ רסייא

כּ תיבאמר יהוּ דה, רבּ י  
דּ ינוּ ר. ׁש ביבין כּ וֹ רסייּה 

ע יתיב יוֹ מין כּ רסיּ יא.ועּת יק האי 
יוֹ מין עּת יק אי דּ תניא טעמא. מאי



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו מו

מאן עינא. וּ מכּס יא קביּה ,
יוֹ מין, עּת יק אב מנּ יּה . ׁש ּת זיב י
חוּ ור חוּ ור. בּ גוֹ  חוּ ור דּ עינא. טבא
חוּ קיּה , זכּ אה חוּ ורי.  ּכ ידּ כ

ע דּ יׁש גּ ח חוּ ורמאן חד ויּה , 
עין טוֹ ב כּ תיב ודּ אי דּ א וע מנּ ייהוּ .

וּ כתיב .יבוֹ ר הוּ א בּ ית 
וניעקב בּ אוֹ רכוּ  ו.יהוֹ כה 

ּת אנא,  דּ עּת יקא ׁש מיּה  
מכּ  וסתים אא, 

אתר מן בּ ר בּ אוֹ רייתא, מתּפ רׁש 
אּפ ין זעיר דּ אוֹ מי אברהם,חד, 

דּ כּת יב, נאם נׁש בּ עּת י בּ י 
וּ כתיב,יהוֹ  אּפ ין. דּ זעיר נאם . 

ר א ארא ְִַָָ מז לחודש ו יו

 ישׂ רא יבר  ּבישׂ רא , 
וּ כתיבעידּ  א. ישׂ רא 

אתּפ אר,  ּב קאמרישׂ ראאׁש ר 
והאי אמרוֹ  יוֹ מין עּת יק ותנינן דּ א.

ׁש ּפ יר. והאי
כּ תיבּת ניא, עד הוית חזה 

יוֹ מין ועּת יק רמיו כּ רסוון דּ י
אמר הוּ א. מאן רמיו, כּ רסוון יתיב.

י ואתקיןרבּ י בּ קיּ וּ מ קוּ ם הוּ דה, 
דּ א. כּ רסייא

כּ תיבאמר יהוּ דה, רבּ י  
דּ ינוּ ר. ׁש ביבין כּ וֹ רסייּה 

ע יתיב יוֹ מין כּ רסיּ יא.ועּת יק האי 
יוֹ מין עּת יק אי דּ תניא טעמא. מאי



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו מח

ע יתיב כּ רסיּ יא,א יכיהאי א 
ע ההוּ אאתקיּ ימא מקּ ּמ י מא, 

ע יוֹ מין עּת יק יתיב כּ ד יּה כּ וּ רסייא. 
כּ פייא ,כּ וּ רסיּ יא ההוּ א 

ׁש  דּ רכיב דּ נטיוּ מאן בּ עידנא יט. 
ע ויתיב כּ רסייא, כּ וּ רסייאמהאי 

דּ  רמיוּ , קדמאה כּ וּ רסייא אאחרא, 
אׁש  עּת יקטא בּ יּה  דּ רכיב איהוּ  א 

ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר יהוּ דה,יוֹ מין. רבּ י 
מעּת יק  ּב וייתי ,ארח יתּת קּ ן

יוֹ מין.

כּ תיבוּת א חזי אני 
ואתיהוֹ  ראׁש וֹ ן 

כּ  הוּ א. אני והוּ אאחרוֹ נים הוּ א, א 

ר א ארא ְִַָָ מט לחודש ו יו

מכּ  חוֹ טמא.סטרוֹ י.סתים 
אׁש ּת מוֹ דע בּ חוֹ טמא ּת אנא,

ּפ רצוּ פא.
מהותא זעירחזי עּת יקא, בּ ין 

דּ חוֹ טמא מאריּה  דּ א אּפ ין.
חיּ ין נוּ קבּ א וּ מחד חיּ ין, נוּ קבּ א מחד
ׁש קא, ּפ רדּ  הוּ א חוֹ טמא. האי דּ חיּ ין.
אּפ ין. זעיר דּ חיּ י, רוּ חא נׁש יב דּ ביּה 
רוּ ח, נחת והוּ א סיחה. יּה  וקרינן

דּ רוּ חא. אתבּ ּס מוּ תא
נוּ קבי,דּ נפיקדּ רוּ חא מאינּ וּ ן 

נפיק רוּ חא אּפ ין.חד זעיר 
אּת ערא      

  וחד דּ עדן. בּ גנּת א יּה  

דף
ק "ל
ע "ב



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו מח

ע יתיב כּ רסיּ יא,א יכיהאי א 
ע ההוּ אאתקיּ ימא מקּ ּמ י מא, 

ע יוֹ מין עּת יק יתיב כּ ד יּה כּ וּ רסייא. 
כּ פייא ,כּ וּ רסיּ יא ההוּ א 

ׁש  דּ רכיב דּ נטיוּ מאן בּ עידנא יט. 
ע ויתיב כּ רסייא, כּ וּ רסייאמהאי 

דּ  רמיוּ , קדמאה כּ וּ רסייא אאחרא, 
אׁש  עּת יקטא בּ יּה  דּ רכיב איהוּ  א 

ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר יהוּ דה,יוֹ מין. רבּ י 
מעּת יק  ּב וייתי ,ארח יתּת קּ ן

יוֹ מין.

כּ תיבוּת א חזי אני 
ואתיהוֹ  ראׁש וֹ ן 

כּ  הוּ א. אני והוּ אאחרוֹ נים הוּ א, א 

ר א ארא ְִַָָ מט לחודש ו יו

מכּ  חוֹ טמא.סטרוֹ י.סתים 
אׁש ּת מוֹ דע בּ חוֹ טמא ּת אנא,

ּפ רצוּ פא.
מהותא זעירחזי עּת יקא, בּ ין 

דּ חוֹ טמא מאריּה  דּ א אּפ ין.
חיּ ין נוּ קבּ א וּ מחד חיּ ין, נוּ קבּ א מחד
ׁש קא, ּפ רדּ  הוּ א חוֹ טמא. האי דּ חיּ ין.
אּפ ין. זעיר דּ חיּ י, רוּ חא נׁש יב דּ ביּה 
רוּ ח, נחת והוּ א סיחה. יּה  וקרינן

דּ רוּ חא. אתבּ ּס מוּ תא
נוּ קבי,דּ נפיקדּ רוּ חא מאינּ וּ ן 

נפיק רוּ חא אּפ ין.חד זעיר 
אּת ערא      

  וחד דּ עדן. בּ גנּת א יּה  

דף
ק "ל
ע "ב



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו נ

זּמ ין דּ ביּה  דּ חיּ י, זמנארוּ חא 
,דּ דוד חכמתא.בריּה  מנדּ ע 

רוּ חא ונפיק אּת ער נוּ קבּ א, וּ מההוּ א
וזּמ ין סתימאה, אׁש ראהמּמ וֹ חא 

דּ כּת יב,מע מׁש יחא, כּ א  
ע רוּ חונחה רוּ חיהוֹ יו 

רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה
ויראת ד'יהוֹ דּ עת הכא הא . 

אמרינן. חדא רוּ חא והא רוּ חין,
ּת  בּ קיּ וּ מ.אמאי יוֹ סי רבּ י קוּ ם ת. 

דּ מכּ אקם בּ יוֹ מוֹ י ואמר. יוֹ סי רבּ י 
חד, חד יימרוּ ן א מׁש יחא,

דּ כּת יב, חכמתא, י איף  
יו וגוֹ ',א רעהוּ  את איׁש  עוֹ ד ּמ דוּ  

ר א ארא ְִַָָ נא לחודש ו יו

כ אוֹ תיכּ י ידעוּ  ועדם מּק טנּ ם 
עּת יקגּ דוֹ  יּת ער זמנא, וּ בההוּ א ם. 

סתימאה מּמ וֹ חא דּ נפיק רוּ חא יוֹ מין,
יׁש דּ כ וכד כּ א, דּ א, רוּ חיןוֹ ף 

אינּ וּ ן.דּ  וּ מאן עּמ יּה . יּת ערוּ ן ּת ּת א 
דּ זעיראינּ וּ ן ׁש ין קדּ י כּ תרין 

אחרנין, רוּ חין ׁש יתא ואינּ וּ ן אּפ ין.
דּ יהבי אינּ וּ ן    

    רוּ ח דּ כּת יב
רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה

ויראת .יהוֹ דּ עת 

כּ תיבדּ תנינן,    
ׁש  ׁש ב עויּ  כּ ּס אמה 

וּ כתיביהוֹ  .   ׁש ׁש 



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו נ

זּמ ין דּ ביּה  דּ חיּ י, זמנארוּ חא 
,דּ דוד חכמתא.בריּה  מנדּ ע 

רוּ חא ונפיק אּת ער נוּ קבּ א, וּ מההוּ א
וזּמ ין סתימאה, אׁש ראהמּמ וֹ חא 

דּ כּת יב,מע מׁש יחא, כּ א  
ע רוּ חונחה רוּ חיהוֹ יו 

רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה
ויראת ד'יהוֹ דּ עת הכא הא . 

אמרינן. חדא רוּ חא והא רוּ חין,
ּת  בּ קיּ וּ מ.אמאי יוֹ סי רבּ י קוּ ם ת. 

דּ מכּ אקם בּ יוֹ מוֹ י ואמר. יוֹ סי רבּ י 
חד, חד יימרוּ ן א מׁש יחא,

דּ כּת יב, חכמתא, י איף  
יו וגוֹ ',א רעהוּ  את איׁש  עוֹ ד ּמ דוּ  

ר א ארא ְִַָָ נא לחודש ו יו

כ אוֹ תיכּ י ידעוּ  ועדם מקּ טנּ ם 
עּת יקגּ דוֹ  יּת ער זמנא, וּ בההוּ א ם. 

סתימאה מּמ וֹ חא דּ נפיק רוּ חא יוֹ מין,
יׁש דּ כ וכד כּ א, דּ א, רוּ חיןוֹ ף 

אינּ וּ ן.דּ  וּ מאן עּמ יּה . יּת ערוּ ן ּת ּת א 
דּ זעיראינּ וּ ן ׁש ין קדּ י כּ תרין 

אחרנין, רוּ חין ׁש יתא ואינּ וּ ן אּפ ין.
דּ יהבי אינּ וּ ן    

    רוּ ח דּ כּת יב
רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה

ויראת .יהוֹ דּ עת 

כּ תיבדּ תנינן,    
ׁש  ׁש ב עויּ  כּ ּס אמה 

וּ כתיביהוֹ  .   ׁש ׁש 



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו נב

וּ מוֹ תמע זּמ יןכּ ּס א. מׁש יחא כּ א 
ורוּ חא אינּ וּ ן ׁש יתא ׁש בעה. בּ  מיתב 

דּ ע יוֹ מין ׁש בעה.דּ עּת יק הא ייהוּ , 
דּ אּת מר. כּ מה     

אמררוּ ח ׁש מעוֹ ן, רבּ י יּה  
דּ אתי.עינוּ ח מא 

כּ תיבּת א חזי, אמר כּ ה 
בּ אייהוֹ  רוּ חוֹ ת מארבּ ע 

ע רוּ חי ארבּ ע וכי וגוֹ '. מא,הרוּ ח 
א הכא. עבדּ י רוּ חימאי ארבּ ע א 

דּ עּת יקא ורוּ חא אינּ וּ ן. ג' יּת ערוּ ן.
יּפ וּ ק דּ כד הווֹ . והכי ארבּ ע, סתימא

ּת  עּמ יּה  נפקין דּ כדּ א, בּ גוֹ יתא, ן 
אחרנין.ּת  תא 

ר א ארא ְִַָָ נגלחודש ו יו

אּפ וזּמ ין הוּ א בּ רי חדקוּ דׁש א קא 
מכּ  ידּ כ דּ כּת יברוּ חא הוּ . 

ארבּ ע הרוּ ח. בּ אי רוּ חוֹ ת מארבּ ע
א כּ אן, כּ תיב א בּ אי ארוּ חוֹ ת 

דּ מכּ א וּ ביוֹ מי בּ אי. רוּ חוֹ ת מארבּ ע
חד מיף יצטרכוּ ן א מׁש יחא,
 ּמכ ידּ כ דּ הוֹ ן רוּ חא דּ הא חד,

כּ  ידיע עצהרוּ חין. וּ בינה חכמה א. 
ויראתוּ גבוּ רה .יהוֹ דּ עת 

דּ כ רוּ חא מכּ ימוּ ם רוּ חי.א 
רוּ חוֹ ת, מארבּ ע כּ תיב,  ּכ בּ גין

דּ כ ארבּ ע דּ רגּ יןידּ אינּ וּ ן ׁש בעה בּ  ן 
דּ כע ותאנא, דּ אמרן. כּ אין ןיהוּ  

דּ עּת יקין, דּ עּת יקא רוּ חא בּ האי



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו נב

וּ מוֹ תמע זּמ יןכּ ּס א. מׁש יחא כּ א 
ורוּ חא אינּ וּ ן ׁש יתא ׁש בעה. בּ  מיתב 

דּ ע יוֹ מין ׁש בעה.דּ עּת יק הא ייהוּ , 
דּ אּת מר. כּ מה     

אמררוּ ח ׁש מעוֹ ן, רבּ י יּה  
דּ אתי.עינוּ ח מא 

כּ תיבּת א חזי, אמר כּ ה 
בּ אייהוֹ  רוּ חוֹ ת מארבּ ע 

ע רוּ חי ארבּ ע וכי וגוֹ '. מא,הרוּ ח 
א הכא. עבדּ י רוּ חימאי ארבּ ע א 

דּ עּת יקא ורוּ חא אינּ וּ ן. ג' יּת ערוּ ן.
יּפ וּ ק דּ כד הווֹ . והכי ארבּ ע, סתימא

ּת  עּמ יּה  נפקין דּ כדּ א, בּ גוֹ יתא, ן 
אחרנין.ּת  תא 

ר א ארא ְִַָָ נגלחודש ו יו

אּפ וזּמ ין הוּ א בּ רי חדקוּ דׁש א קא 
מכּ  ידּ כ דּ כּת יברוּ חא הוּ . 

ארבּ ע הרוּ ח. בּ אי רוּ חוֹ ת מארבּ ע
א כּ אן, כּ תיב א בּ אי ארוּ חוֹ ת 

דּ מכּ א וּ ביוֹ מי בּ אי. רוּ חוֹ ת מארבּ ע
חד מיף יצטרכוּ ן א מׁש יחא,
 ּמכ ידּ כ דּ הוֹ ן רוּ חא דּ הא חד,

כּ  ידיע עצהרוּ חין. וּ בינה חכמה א. 
ויראתוּ גבוּ רה .יהוֹ דּ עת 

דּ כ רוּ חא מכּ ימוּ ם רוּ חי.א 
רוּ חוֹ ת, מארבּ ע כּ תיב,  ּכ בּ גין

דּ כ ארבּ ע דּ רגּ יןידּ אינּ וּ ן ׁש בעה בּ  ן 
דּ כע ותאנא, דּ אמרן. כּ אין ןיהוּ  

דּ עּת יקין, דּ עּת יקא רוּ חא בּ האי



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו נד 

סתימאה מּמ וֹ חא נוּ קבּ אדּ נפיק 
דּ חוֹ טמא.

חוֹ טמא.וּת א חוֹ טמא בּ ין מה חזי, 
 ּמכ חיּ ין יוֹ מין דּ עּת יק חוֹ טמא
כּ תיב, אּפ ין, דּ זעיר חוֹ טמא סטרוֹ י.

  ע ואׁש בּ אּפ וֹ  עׁש ן ה 
ּת אכ עמּפ יו בּ אּפ וֹ ,וגוֹ '. עׁש ן ה 

דּ  עׁש ן סוּ מההוּ א כּ ד נוּ ר, יקיק 
גּ חּת ננא מּמ נּ וּ .בתר. בּ ערוּ  ים 

מּמ נּ וּ  מהוּ  .עׁש ן מאוֹ תוֹ  . 
אא. מההוּ א חוֹ טמא, מההוּ א

סבאּת אנא, המנוּ נא רב הוה כּ ד 
צ אמרבּ עי צוֹ תיּה , אה 

בע , מתּפ אני החוֹ טם בע

ר א ארא ְִַָָ נה לחודש זיו

דּ כּת יב, והיינוּ  מתחנּ ן. אני החוֹ טם
 וּ תהאחטם האיתי , 

אמרוֹ .קרא יוֹ מין עּת יק 
דּ ּת נא, מאהאוֹ רכא ּת ת חוֹ טמא, 

אתמ עמין, מןוע"ה יין 
וכ חוֹ טמא. מתדּ בּ קןההוּ א הוּ  

ׁש בּ חּת א ּת וּ  האי אּפ ין. בּ זעיר
ּת קּ וּ ני וכ הוּ א. דּ חוֹ טמא דּ תקּ וּ נא
אתחזוּ ן, וא אתחזוּ ן יוֹ מין, דּ עּת יק
אתחזוּ ן וא מדּ ין, מארי אתחזוּ ן

זא.כ 
מאןּפ תח ווי ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י 

יּק ירא בּ דיקנא ידוֹ י ׁש יט דּ אוֹ 
טמיראע קדּ יׁש א, דּ סבא אה, 



ר א ארא ְִַָָלחודש ו יו נד 

סתימאה מּמ וֹ חא נוּ קבּ אדּ נפיק 
דּ חוֹ טמא.

חוֹ טמא.וּת א חוֹ טמא בּ ין מה חזי, 
 ּמכ חיּ ין יוֹ מין דּ עּת יק חוֹ טמא
כּ תיב, אּפ ין, דּ זעיר חוֹ טמא סטרוֹ י.

  ע ואׁש בּ אּפ וֹ  עׁש ן ה 
ּת אכ עמּפ יו בּ אּפ וֹ ,וגוֹ '. עׁש ן ה 

דּ  עׁש ן סוּ מההוּ א כּ ד נוּ ר, יקיק 
גּ חּת ננא מּמ נּ וּ .בתר. בּ ערוּ  ים 

מּמ נּ וּ  מהוּ  .עׁש ן מאוֹ תוֹ  . 
אא. מההוּ א חוֹ טמא, מההוּ א

סבאּת אנא, המנוּ נא רב הוה כּ ד 
צ אמרבּ עי צוֹ תיּה , אה 

בע , מתּפ אני החוֹ טם בע

ר א ארא ְִַָָ נה לחודש זיו

דּ כּת יב, והיינוּ  מתחנּ ן. אני החוֹ טם
 וּ תהאחטם האיתי , 

אמרוֹ .קרא יוֹ מין עּת יק 
דּ ּת נא, מאהאוֹ רכא ּת ת חוֹ טמא, 

אתמ עמין, מןוע"ה יין 
וכ חוֹ טמא. מתדּ בּ קןההוּ א הוּ  

ׁש בּ חּת א ּת וּ  האי אּפ ין. בּ זעיר
ּת קּ וּ ני וכ הוּ א. דּ חוֹ טמא דּ תקּ וּ נא
אתחזוּ ן, וא אתחזוּ ן יוֹ מין, דּ עּת יק
אתחזוּ ן וא מדּ ין, מארי אתחזוּ ן

זא.כ 
מאןּפ תח ווי ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י 

יּק ירא בּ דיקנא ידוֹ י ׁש יט דּ אוֹ 
טמיראע קדּ יׁש א, דּ סבא אה, 



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו נו

וּ סתימא   ּמכדּ יקנא א 
דּ סתים דּ יקנא ׁש בּ חּת א. ּת וּ  דּ ההיא

מכּ  דּ ויקּ יר דּ יקנא ידעיןּת קּ וּ נוֹ י. א 
דּ היאע דּ יקנא ותּת אין. אין 

דּ כ ׁש בּ חּת א דּ יקנאּת וּ  ׁש בּ חין. ּת וּ  
וקדּ יׁש אדּ  נביאה נׁש  בּ ר הוי א 

דּ היאמחמידּ יקרב דּ יקנא יּה . 
דּ ּת  טבּ וּ רא עד בּ שׂ ערוֹ י בּ א.ייא 

כּ ת דּ יקּ ירין.חוּ ורא יקּ ירא גּ א 
מהימנוּ תא דּ טמירין. טמירא

דּ כ א.דּ מהימנוּ תא 

דּ ספרא,בּ צניעוּ תאּת אנא, 
מהימנוּ תא דּ יקנא דּ האי

ונחיתדּ כ מאוּ דנוֹ י, נפיק א, 

דף
קל "א
ע "א

ר א ארא ְִַָָ נז לחודש זיו

ונחית קדּ יׁש א, דּ פוּ מא סוֹ חרניּה 
בּ תקרוּ בּת א וחפי, וסיק 

דּ יּק ירא חוּ ורא טבא, דּ בוּ סמא 
ונחית .    

 ּׁש קּ ו הוּ אבּ  טבּ וּ רא. עד וחפי א, 
ׁש  מהימנא יּק ירא, ימא,דּ יקנא 

מבּ וּ עין נביעין, י"ג בּ יּה  דּ נגדּ ין
בּ ת טבא, רבוּ ת עשׂ רדּ מׁש ח ת 
מתּת קּ נא. ּת קּ וּ נין

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קּ ן קדמאה. 
מההוּ אעימ וׁש ארי א, 

דּ סיק ׁש יּה , רי דּ שׂ ער ּת קּ וּ נא
עי ונחיתבּ תקּ וּ נוֹ י מאוּ דנוֹ י, א 

בּ חד דּ אוּ דנין, ּפ תחא מקּ ּמ י



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו נו

וּ סתימא   ּמכדּ יקנא א 
דּ סתים דּ יקנא ׁש בּ חּת א. ּת וּ  דּ ההיא

מכּ  דּ ויקּ יר דּ יקנא ידעיןּת קּ וּ נוֹ י. א 
דּ היאע דּ יקנא ותּת אין. אין 

דּ כ ׁש בּ חּת א דּ יקנאּת וּ  ׁש בּ חין. ּת וּ  
וקדּ יׁש אדּ  נביאה נׁש  בּ ר הוי א 

דּ היאמחמידּ יקרב דּ יקנא יּה . 
דּ ּת  טבּ וּ רא עד בּ שׂ ערוֹ י בּ א.ייא 

כּ ת דּ יקּ ירין.חוּ ורא יקּ ירא גּ א 
מהימנוּ תא דּ טמירין. טמירא

דּ כ א.דּ מהימנוּ תא 

דּ ספרא,בּ צניעוּ תאּת אנא, 
מהימנוּ תא דּ יקנא דּ האי

ונחיתדּ כ מאוּ דנוֹ י, נפיק א, 

דף
קל "א
ע "א

ר א ארא ְִַָָ נז לחודש זיו

ונחית קדּ יׁש א, דּ פוּ מא סוֹ חרניּה 
בּ תקרוּ בּת א וחפי, וסיק 

דּ יּק ירא חוּ ורא טבא, דּ בוּ סמא 
ונחית .    

 ּׁש קּ ו הוּ אבּ  טבּ וּ רא. עד וחפי א, 
ׁש  מהימנא יּק ירא, ימא,דּ יקנא 

מבּ וּ עין נביעין, י"ג בּ יּה  דּ נגדּ ין
בּ ת טבא, רבוּ ת עשׂ רדּ מׁש ח ת 
מתּת קּ נא. ּת קּ וּ נין

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת ּק ן קדמאה. 
מההוּ אעימ וׁש ארי א, 

דּ סיק ׁש יּה , רי דּ שׂ ער ּת קּ וּ נא
עי ונחיתבּ תקּ וּ נוֹ י מאוּ דנוֹ י, א 

בּ חד דּ אוּ דנין, ּפ תחא מקּ ּמ י



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו נח

ריׁש א עד טבא, ׁש קּ וּ א בּ  חוּ טא
וּ מא.דּ פ 

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קּ ן ּת ניינא. 
דּ פוּ מא, עדמריׁש א 

בּ תקּ וּ נא דּ פוּ מא, אחרא ריׁש א
.ׁש קי 

מאמצעיתאּת ּק וּ נא ּת יתאה. 
דּ תחוֹ ת  

נפיק נוּ קבין, ּת רין מּת חוֹ ת חוֹ טמא,
בּ ההוּ א אתּפ סק ושׂ ערא אוֹ רחא, חד

וּ מ וּ מהאיארחא, גּ יסא, מהאי יא 
ׁש  מתקּ וּ נא שׂ ערא, יםגּ יסא 

אוֹ רחא. דּ ההוּ א סוֹ חרניּה 

ר א ארא ְִַָָ נט לחודש זיו

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קּ ן רביעאה. 
,ּפ וּ מא ּת חוֹ ת

חדא בּ תקּ וּ נאמריׁש א חדא, ריׁש א 
ים.ׁש  

ּפ וּ מאּת ּק וּ נא ּת חוֹ ת חמיׁש אה. 
אחרא, ארחא נפיק

דּ עי דּ ארחא ׁש קּ וּ א ואבּ  יןא, 
ּפ וּ מא, ע רׁש ימין ארחין ּת רין

מכּ אן. מכּ אן

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא מתּת קּ ן ׁש ּת יתאה. 
מ ונפיק עיוסיק רע 

ּת קרוּ בּת א וחפי דּ פוּ מא. ריׁש א
דּ פוּ מא ריׁש א עד טבא, דּ בוּ סמא



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו נח

ריׁש א עד טבא, ׁש קּ וּ א בּ  חוּ טא
וּ מא.דּ פ 

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קּ ן ּת ניינא. 
דּ פוּ מא, עדמריׁש א 

בּ תקּ וּ נא דּ פוּ מא, אחרא ריׁש א
.ׁש קי 

מאמצעיתאּת ּק וּ נא ּת יתאה. 
דּ תחוֹ ת  

נפיק נוּ קבין, ּת רין מּת חוֹ ת חוֹ טמא,
בּ ההוּ א אתּפ סק ושׂ ערא אוֹ רחא, חד

וּ מ וּ מהאיארחא, גּ יסא, מהאי יא 
ׁש  מתקּ וּ נא שׂ ערא, יםגּ יסא 

אוֹ רחא. דּ ההוּ א סוֹ חרניּה 

ר א ארא ְִַָָ נט לחודש זיו

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קּ ן רביעאה. 
,ּפ וּ מא ּת חוֹ ת

חדא בּ תקּ וּ נאמריׁש א חדא, ריׁש א 
ים.ׁש  

ּפ וּ מאּת ּק וּ נא ּת חוֹ ת חמיׁש אה. 
אחרא, ארחא נפיק

דּ עי דּ ארחא ׁש קּ וּ א ואבּ  יןא, 
ּפ וּ מא, ע רׁש ימין ארחין ּת רין

מכּ אן. מכּ אן

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא מתּת קּ ן ׁש ּת יתאה. 
מ ונפיק עיוסיק רע 

ּת קרוּ בּת א וחפי דּ פוּ מא. ריׁש א
דּ פוּ מא ריׁש א עד טבא, דּ בוּ סמא



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו ס 

ריׁש אדּ עי שׂ ערא ונחית א. 
דּ פוּ מא. ּת ּת אה דּ אוֹ רחא דּ פתחא

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא ּפ סיק ׁש ביעאה. 
ּת ּפ וּ חין, ּת רין ואתחזן
ׁש ּפ ירן טבא, דּ בוּ סמא בּ תקרוּ בּת א
אתקיים בּ גיניהוֹ ן מחזי. ויאן

דכתיב,ע הוּ א הדא מא,  
מ ּפ ני חיּ ים.בּ אוֹ ר  

חוּ טאּת ּק וּ נא חד נפיק ּת מינאה. 
דּ דיקנא, סוֹ חרני דּ שׂ ערי

טבּ וּ רא. עד ׁש קּ וּ א בּ  ותיין
מתעריּת ּק וּ נא ּת ׁש יעאה. 

שׂ ערי וּ מתערבין
דּ תיין שׂ ערי אינּ וּ ן עם דּ יקנא,

ר א ארא ְִַָָ סא לחודש זיו

ׁש קּ וּ א, מןובּ  דּ א נפקי א 
דּ א.

נחּת יןעׁש יראה.ּת ּק וּ נא 
וחּפ יין דּ יקנא. ּת חוֹ ת שׂ ערי

דּ יקנא. ּת חוֹ ת בּ גרוֹ נא
מןּת ּק וּ נא נימא נפקין דּ א סר. חד 

ׁש יעוּ רא בּ  וּ מתׁש ערן נימא,
ׁש ים.

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ א ּת ריסר. 
אתּפ ני וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע
סחוֹ ר סחוֹ ר שׂ ערי ויאן סטרוֹ י.  ּמכ

יּה .
שׂ ערןּת ּק וּ נא דּ תיין ּת יסר. 

מכּ אן דּ יקנא, בּ תחוֹ ת



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו ס 

ריׁש אדּ עי שׂ ערא ונחית א. 
דּ פוּ מא. ּת ּת אה דּ אוֹ רחא דּ פתחא

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא ּפ סיק ׁש ביעאה. 
ּת ּפ וּ חין, ּת רין ואתחזן
ׁש ּפ ירן טבא, דּ בוּ סמא בּ תקרוּ בּת א
אתקיים בּ גיניהוֹ ן מחזי. ויאן

דכתיב,ע הוּ א הדא מא,  
מ ּפ ני חיּ ים.בּ אוֹ ר  

חוּ טאּת ּק וּ נא חד נפיק ּת מינאה. 
דּ דיקנא, סוֹ חרני דּ שׂ ערי

טבּ וּ רא. עד ׁש קּ וּ א בּ  ותיין
מתעריּת ּק וּ נא ּת ׁש יעאה. 

שׂ ערי וּ מתערבין
דּ תיין שׂ ערי אינּ וּ ן עם דּ יקנא,

ר א ארא ְִַָָ סא לחודש זיו

ׁש קּ וּ א, מןובּ  דּ א נפקי א 
דּ א.

נחּת יןעׁש יראה.ּת ּק וּ נא 
וחּפ יין דּ יקנא. ּת חוֹ ת שׂ ערי

דּ יקנא. ּת חוֹ ת בּ גרוֹ נא
מןּת ּק וּ נא נימא נפקין דּ א סר. חד 

ׁש יעוּ רא בּ  וּ מתׁש ערן נימא,
ׁש ים.

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ א ּת ריסר. 
אתּפ ני וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע
סחוֹ ר סחוֹ ר שׂ ערי ויאן סטרוֹ י.  ּמכ

יּה .
שׂ ערןּת ּק וּ נא דּ תיין ּת יסר. 

מכּ אן דּ יקנא, בּ תחוֹ ת



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו סב

בּ יקרא יאה, בּ יקרא וּ מכּ אן,
א טבּ וּ רא. עד מחּפ יין ׁש ּפ ירא.

אתחזי  ּמכאנּפ י 
ּת ּפ וּ חין אינּ וּ ן בּ ר דּ בוּ סמא, ּת קרוּ בא

חיּ ין דּ מּפ קין חוּ ורין, מא,עׁש ּפ ירין 
חדוּ  אּפ ין.וּ מחזיין זעיר 

ארתיסבּ  ונפקיןּת קּ וּ נין נגדּ ין ין, 
דּ מׁש ח מבּ וּ עין ּת יסר
דּ ּת ּת א. אינּ וּ ן כ ונגדּ ין רבוּ ת,
וּ מׁש יחין מׁש חא. בּ ההוּ א וּ נהרין

דּ ב מׁש חא, ּת קּ וּ ניןמההוּ א תיסר 
אא ּת קּ וּ נין בּ תיסר אתרׁש יםין. ין 

דּ כ סתימאה יקּ ירא, א,דּ יקנא 
ּת ּפ וּ חין מּת רי דּ עּת יקין. דּ עּת יק

ר א ארא ְִַָָ סגלחודש זיו

דּ זעיר אנּפ וֹ י נהירין דּ אנּפ וֹ י, ׁש ּפ ירן
חיוּ ור וכ אנּפ ין, ׁש וּ שן ו 

וּ מתדּ אשּת כחן נהירין הטיןתּת א, 
דּ  נהוֹ רא ּת קּ וּ ניןעימההוּ א א. 

אּת  בּ דיקנא,יסר אׁש ּת כחוּ  ין, 
אתקריוּ בׁש  בּ תקּ וּ נוֹ י, דּ יקנא ימוּ ת 

דּ כ נאמן. נׁש  דּ יקניּה ,בּ ר דּ חמי 
מהימנוּ תא.ּת  בּ יּה  י 

ּת יסרּת אנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
א בּ דיקנאּת קּ וּ נין דּ תיין ין 

ׁש ביעאה בּ  מׁש ּת כּ חייּק ירא, 
בּ תבּ ע וּ מתּפ ּת חי ּת רעימא, יסר 

ידיּה  ׁש יט דּ אוֹ  וּ מאן דּ רחמי.
בּ ת דּ אוֹ מי כּ מאן יסראוּ מאה, 



ר א ארא ְִַָָלחודש זיו סב

בּ יקרא יאה, בּ יקרא וּ מכּ אן,
א טבּ וּ רא. עד מחּפ יין ׁש ּפ ירא.

אתחזי  ּמכאנּפ י 
ּת ּפ וּ חין אינּ וּ ן בּ ר דּ בוּ סמא, ּת קרוּ בא

חיּ ין דּ מּפ קין חוּ ורין, מא,עׁש ּפ ירין 
חדוּ  אּפ ין.וּ מחזיין זעיר 

ארתיסבּ  ונפקיןּת קּ וּ נין נגדּ ין ין, 
דּ מׁש ח מבּ וּ עין ּת יסר
דּ ּת ּת א. אינּ וּ ן כ ונגדּ ין רבוּ ת,
וּ מׁש יחין מׁש חא. בּ ההוּ א וּ נהרין
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וּ מתדּ אשּת כחן נהירין הטיןתּת א, 
דּ  נהוֹ רא ּת קּ וּ ניןעימההוּ א א. 
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ּת יסרּת אנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
א בּ דיקנאּת קּ וּ נין דּ תיין ין 

ׁש ביעאה בּ  מׁש ּת כּ חייקּ ירא, 
בּ תבּ ע וּ מתּפ ּת חי ּת רעימא, יסר 

ידיּה  ׁש יט דּ אוֹ  וּ מאן דּ רחמי.
בּ ת דּ אוֹ מי כּ מאן יסראוּ מאה, 



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו סד 

אּפ ין. בּ ארי האי דּ יקנא. ּת קּ וּ ני
אמר בּ כּמ ה. אּפ ין רבּ יבּ זעיר 

וס ,בּ קיּ וּ מ קוּ ם סיצחק, 
דּ מסבּ ס דּ תקּ וּ נא כּ אא  

יתּת ּק נוּ ן. היא חקדּ יׁש א 

ואמר,קם ּפ תח יצחק, רבּ י  
א וגוֹ ',מי עוֹ ן נוֹ שׂ א  ֹכּ מו 

אמת ּת ּת ן וגוֹ ', ירחמנוּ  יעקביׁש וּ ב 
ּת  ּת אנא, מכיוגוֹ '. אתחזוּ ןיסר ין 

וכ מּת הכא, נפקין מבּ וּ עיןהוּ  יסר 
דּ תיקּ וּ ני רבוּ ת דּ יקנאדּ מׁש ח 

טמירא דּ עּת יקין. עּת יקא קדּ יׁש א,
דּ דיקנא ּת קּ וּ נא ּת נא, דּ טמירין.

ו טמיר וסתים, טמיר.אטמיר 

דף
קל "א
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ סה לחודש חיו

ו וסתים ידיע בּ תקּ וּ נוֹ י סתים. אא 
ידיע.

דּ כּת ּק וּ נא ּת נינן, הא קדמאה. 
נימא וכ ושׂ ערא שׂ ערא
חברּת ה. מתדּ בּ קא א ונימא
אתקנא, דּ דיקנא נימין וׁש ארוּ 

ריׁש א. דּ שׂ ער מתקּ וּ נא

נימיןהכא  ּכ אי אסּת כּ א, אית 
דּ דיקנא ונימין ריׁש א, דּ שׂ ער

ע אתכּ וּ ,יקּ ירא נימא בּ חד אה, 
   א יןאמאי 

וא אמאייןאריכין, אריכין. א 
דּ דיקנא כּ וּ נימין אריכין יא 



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו סד 
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דף
קל "א
ע "ב
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ריׁש א. דּ שׂ ער מתקּ וּ נא
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ע אתכּ וּ ,יקּ ירא נימא בּ חד אה, 
   א יןאמאי 

וא אמאייןאריכין, אריכין. א 
דּ דיקנא כּ וּ נימין אריכין יא 



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו סו

וא וקׁש יין. דּ ריׁש אהאי, אין 
א ׁש עיעין.קׁש יין, א 

דּ ריׁש אא,א ׁש קיין נימין  ּכ 
ע אריכין דּ ריׁש א ודיקנא.

ריׁש א מיגד כּ תפין,  
מׁש יכא מההוּ א אּפ ין, דּ זעיר

דּ ידּ מוֹ חא, כּ מוֹ חא וּ בגּ יני יּה . 
וע קׁש יין. הווֹ  אתחזוּ ןא דּ א 

.רכיכי מהוי 
דּ כּת יב,מאיּת אנא,  

ּת רנּ ה. בּ חוּ ץ חכמוֹ ת
קוֹ וּ  ּת ּת ן בּ רחוֹ בוֹ ת כּ תיב, ּה .בּס וֹ ף 

קרא והאי סיפיּה , ׁש יּה  רי אואו 
א ריׁש יּה . אסיפיּה  

ר א ארא ְִַָָ סז לחודש חיו

נגיד כּ ד ּת רנּ ה, בּ חוּ ץ חכמוֹ ת
אּפ ין, דּ ארי סתימאה מּמ וֹ חא

.נימין בּ אינּ וּ ן אּפ ין, דּ זעיר מוֹ חא 
מתחבּ ראןכּ א ּת ריןוּ  בר, 

בּ גין מוֹ חא, חד ואתעביד מוֹ חין,
קיוּ מאדּ  אית ּת ּת אה, אמוֹ חא 

ע דּ מוֹ חא נגידבּ קיּ וּ מא וכד אה. 
קוֹ מהאי תּת ן כּ תיב ּה האי, 

חד.

בּ אינּ וּ ןוּ בגין מוֹ חא מּמ וֹ חא דּ נגיד 
נימין     

    אינּ וּ ןא 
טעמא. מאי ׁש ין. קׁש י אׁש ּת כחוּ 

קׁש יׁש ין, אׁש ּת כּ חוּ  דּ אי אמוּ ם 



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו סו

וא וקׁש יין. דּ ריׁש אהאי, אין 
א ׁש עיעין.קׁש יין, א 

דּ ריׁש אא,א ׁש קיין נימין  ּכ 
ע אריכין דּ ריׁש א ודיקנא.

ריׁש א מיגד כּ תפין,  
מׁש יכא מההוּ א אּפ ין, דּ זעיר
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דּ כּת יב,מאיּת אנא,  

ּת רנּ ה. בּ חוּ ץ חכמוֹ ת
קוֹ וּ  ּת ּת ן בּ רחוֹ בוֹ ת כּ תיב, ּה .בּס וֹ ף 

קרא והאי סיפיּה , ׁש יּה  רי אואו 
א ריׁש יּה . אסיפיּה  

ר א ארא ְִַָָ סז לחודש חיו

נגיד כּ ד ּת רנּ ה, בּ חוּ ץ חכמוֹ ת
אּפ ין, דּ ארי סתימאה מּמ וֹ חא

.נימין בּ אינּ וּ ן אּפ ין, דּ זעיר מוֹ חא 
מתחבּ ראןכּ א ּת ריןוּ  בר, 

בּ גין מוֹ חא, חד ואתעביד מוֹ חין,
קיוּ מאדּ  אית ּת ּת אה, אמוֹ חא 

ע דּ מוֹ חא נגידבּ קיּ וּ מא וכד אה. 
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חד.

בּ אינּ וּ ןוּ בגין מוֹ חא מּמ וֹ חא דּ נגיד 
נימין     

    אינּ וּ ןא 
טעמא. מאי ׁש ין. קׁש י אׁש ּת כחוּ 

קׁש יׁש ין, אׁש ּת כּ חוּ  דּ אי אמוּ ם 



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו סח

חכמתא בּ גינינגיד בּ הוֹ ן. מוֹ חא 
, ּכ נׁש מבּ ר נפקא חכמתא ית 

קׁש יׁש א דּ איהוּ  וּ מארי 
דּ כּת יב, דּ רוּ גזא. דּ ברי 

וּ מהכא נׁש מעים. בּ נחת חכמים
ׁש יּה אוֹ  דּ רי דּ שׂ ערוֹ י מאן יפנא, 

ׁש ן, מתיבאקׁש י חכמתא או 
עּמ יּה .

מיתיוע אריכי, אינּ וּ ן דּ א 
כ כּת וֹ עּת א מאי א.א. 

ׁש דרה, דּ  חוּ טא ע מיע
א דּ א וּ בגין מוֹ חא. מן דּ מתׁש קיין
שׂ ערא ע דּ ריׁש א שׂ ערא ּת י
וסיק ּת י דּ ריׁש א דּ שׂ ערא דּ דיקנא.

ר א ארא ְִַָָ סט לחודש חיו

ע ּת י וא אחוֹ רוֹ י, אוּ דנין ע
אצטרי דּ א מוּ ם דּ יקנא,

א בּ אאתערבא דּ כין הוּ ין. 
בּ ארחייהוּ . מתּפ רׁש ן

דּ ריׁש א,כּ ּת אנא, בּ ין שׂ ערי הוּ  
כּ  דּ דיקנא, חוּ וריבּ ין הוּ  

דּ דיקנא אינהוּ  ותאנא, כּ תגּ א.
כּ  מוּ םקׁש יׁש אי טעמא. מאי הוּ . 

אחסין דתקּ יפין, ּת ּק יפא דּ אינּ וּ ן
 מכי י"ג מעּת יקאינּ וּ ן ן, 

מכי והני אוּ דנוֹ ידּ עּת יקין. מקּ ּמ י ן 
מכי והני אינּ וּ ן.ׁש ריין, סתימן ן 

בּ אחרדּ  יתערבוּ ן נין.א 
     



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו סח

חכמתא בּ גינינגיד בּ הוֹ ן. מוֹ חא 
, ּכ נׁש מבּ ר נפקא חכמתא ית 
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ר א ארא ְִַָָלחודש חיו ע

     

.

כּ וותייהוּ .ואי אחרנין דּ ית ּת ימא 
מכין ּת יסר דּ תניא א.
א מי קדּ יׁש א: מעּת יקא דּ רחמי

חד. , ֹכּ מו.ּת רי עוֹ ן, נוֹ שׂ א 
ע ּת ועוֹ בר ׁש אריתת.ּפ ׁש ע, 

ארבּ ע.נח החזיקתוֹ , אּפ וֹ ,א עד 
ׁש ית. הוּ א, חסד חפץ כּ י חמׁש .
יכבּ וֹ ש ׁש בעה. ירחמנוּ , ׁש וּ ב י

ותׁש  ּת מניא. בּ מצוּ עוֹ נוֹ תינוּ , יוֹ ת 
כּ  אמתים ּת ּת ן ּת ׁש עה. חּט אתם, 

חסד עשׂ רה. חדיעקב, אברהם, 
נׁש בּ עּת  אׁש ר אבוֹ תינוּ ,סר. 

ר א ארא ְִַָָ עא לחודש חיו

ּת  קדם, מימי קבייסר.ּת ריסר. 
א אינּ וּ ןדּ א, וגוֹ ', וחנּ וּ ן רחוּ ם 

.תּת א 

אמרואי א אי מׁש ה ּת ימא, 
עא מׁש האאין.ין א, 

א ,אצטרי דּ דינאאא אתר 
אׁש ּת כח, דּ דינא וּ באתר אׁש ּת כח,

הכי בּ עי וּ מׁש הא מימר. 
א אמר, דּ ישׂ ראא בּ עידנא א 

ּת  הוה ודינא וּ בגיניחאבוּ , ייא, 
 ּכא מׁש ה, אמר בּ אתרא א 

אב אׁש ּת כח. אתר,דּ דינא בּ האי 
מסדּ ר יוֹ מין דּ עּת יק ׁש בחא דּ  סדוּ רא

נביאה.



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו ע

     

.

כּ וותייהוּ .ואי אחרנין דּ ית ּת ימא 
מכין ּת יסר דּ תניא א.
א מי קדּ יׁש א: מעּת יקא דּ רחמי

חד. , ֹכּ מו.ּת רי עוֹ ן, נוֹ שׂ א 
ע ּת ועוֹ בר ׁש אריתת.ּפ ׁש ע, 

ארבּ ע.נח החזיקתוֹ , אּפ וֹ ,א עד 
ׁש ית. הוּ א, חסד חפץ כּ י חמׁש .
יכבּ וֹ ש ׁש בעה. ירחמנוּ , ׁש וּ ב י

ותׁש  ּת מניא. בּ מצוּ עוֹ נוֹ תינוּ , יוֹ ת 
כּ  אמתים ּת ּת ן ּת ׁש עה. חּט אתם, 

חסד עשׂ רה. חדיעקב, אברהם, 
נׁש בּ עּת  אׁש ר אבוֹ תינוּ ,סר. 

ר א ארא ְִַָָ עא לחודש חיו

ּת  קדם, מימי קבייסר.ּת ריסר. 
א אינּ וּ ןדּ א, וגוֹ ', וחנּ וּ ן רחוּ ם 

.תּת א 

אמרואי א אי מׁש ה ּת ימא, 
עא מׁש האאין.ין א, 

א ,אצטרי דּ דינאאא אתר 
אׁש ּת כח, דּ דינא וּ באתר אׁש ּת כח,

הכי בּ עי וּ מׁש הא מימר. 
א אמר, דּ ישׂ ראא בּ עידנא א 

ּת  הוה ודינא וּ בגיניחאבוּ , ייא, 
 ּכא מׁש ה, אמר בּ אתרא א 

אב אׁש ּת כח. אתר,דּ דינא בּ האי 
מסדּ ר יוֹ מין דּ עּת יק ׁש בחא דּ  סדוּ רא

נביאה.



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו עב

עואינּ וּ ן דּ דיקנא ּת קּ וּ נין אהּת יסר 
דּ טמירין, טמירא קדיׁש א,
גּ זרי  ּכ וּ אכּפ ייא ּת ברא ּת קּ יפין,

ע דּ יקנא חמי מאן אהדּ ינין. 
דּ א דּ טמירין טמירא קדּ יׁש א,

אכסיף וּ בגין מנּ יּה . 
כּ  , ּכותקיפין קׁש יׁש ין, שׂ ערוֹ י 

.בּ תקּ וּ נוֹ י 

שׂ עריואי הא הכי אי ּת ימא, 
אמאי אוּ כמי, אינּ וּ ן דּ תּת א,
כּ תיב, דּ תניא כּ דּ א. דּ א הווֹ  א

   ּת יםּת קווּ צּ וֹ תיו 
וּ כתיב, כּ עוֹ רב. ׁש חוֹ רוֹ ת  

נקא. כּ עמר ׁש יּה  רי קׁש יא,וּ שׂ ער א 

דף
קל"ב
ע "א

ר א ארא ְִַָָ עגלחודש ט יו

ע בּ דיקנא בּ דיקנאהא הא אה, 
וע אתייהיבתּת ּת אה. כּ ד דּ א, 

בּ אׁש ישׂ ראאוֹ רייתא אתייהיבת , 
ע אׁש ׁש חוֹ רה בנה.גּ בּ י 

שׂ ערידּ מועקּ רא דּ הני מוּ ם ה 
אׁש ּת כחוּ  דּ מּמ וֹ חא בּ גין
ואינּ וּ ן דּ ּת ּת א מוֹ חא אתמכא

בּ חוֹ דוֹ יעי דּ יקנא דּ יקנא מן א 
בּ חוֹ דיהוֹ ן ּת קּ וּ נוֹ י וכ הוּ א.
וׁש ערי בּ חוֹ דוֹ י. דּ יקנא אׁש ּת כחוּ .

טבּ חוֹ דייהוּ . 
ׁש אריּת ּק וּ נא דּ  ּת קּ וּ נא קדמאה 

דּ ריׁש א. דּ שׂ ערי מריׁש א
א דּ יקנא ּת קּ וּ ני  ּכ ותאנא,



ר א ארא ְִַָָלחודש חיו עב

עואינּ וּ ן דּ דיקנא ּת קּ וּ נין אהּת יסר 
דּ טמירין, טמירא קדיׁש א,
גּ זרי  ּכ וּ אכּפ ייא ּת ברא ּת קּ יפין,

ע דּ יקנא חמי מאן אהדּ ינין. 
דּ א דּ טמירין טמירא קדּ יׁש א,

אכסיף וּ בגין מנּ יּה . 
כּ  , ּכותקיפין קׁש יׁש ין, שׂ ערוֹ י 

.בּ תקּ וּ נוֹ י 

שׂ עריואי הא הכי אי ּת ימא, 
אמאי אוּ כמי, אינּ וּ ן דּ תּת א,
כּ תיב, דּ תניא כּ דּ א. דּ א הווֹ  א

   ּת יםּת קווּ צּ וֹ תיו 
וּ כתיב, כּ עוֹ רב. ׁש חוֹ רוֹ ת  

נקא. כּ עמר ׁש יּה  רי קׁש יא,וּ שׂ ער א 

דף
קל"ב
ע "א

ר א ארא ְִַָָ עגלחודש ט יו

ע בּ דיקנא בּ דיקנאהא הא אה, 
וע אתייהיבתּת ּת אה. כּ ד דּ א, 

בּ אׁש ישׂ ראאוֹ רייתא אתייהיבת , 
ע אׁש ׁש חוֹ רה בנה.גּ בּ י 

שׂ ערידּ מועקּ רא דּ הני מוּ ם ה 
אׁש ּת כחוּ  דּ מּמ וֹ חא בּ גין
ואינּ וּ ן דּ ּת ּת א מוֹ חא אתמכא

בּ חוֹ דוֹ יעי דּ יקנא דּ יקנא מן א 
בּ חוֹ דיהוֹ ן ּת קּ וּ נוֹ י וכ הוּ א.
וׁש ערי בּ חוֹ דוֹ י. דּ יקנא אׁש ּת כחוּ .

טבּ חוֹ דייהוּ . 
ׁש אריּת ּק וּ נא דּ  ּת קּ וּ נא קדמאה 

דּ ריׁש א. דּ שׂ ערי מריׁש א
א דּ יקנא ּת קּ וּ ני  ּכ ותאנא,



ר א ארא ְִַָָלחודש ט יו עד 

א אאׁש ּת כח מּמ וֹ חא 
דּ ריׁש א,  והכאא 

דּ הא הכי, אּפ ריׁש  הוי. אא 
דּ שׂ ערי ריׁש א מן דּ נחית דּ א, ּת קּ וּ נא

אׁש ּת כח הכי דּ ריׁש א, . 

מהוּ מהאי  ּכ אׁש ּת מוֹ דע, דּ יקנא 
בּ  עמיןדּ הוי דּ אף ריׁש א, 

דּ חּת ימין   בּ עזקא 
דּ כ עזקא, עזקין.כּ ידּ דכיא. 

מקּ ּמ יאוֹ רכּ א דּ נחית שׂ ערא, דּ כ 
אריכא. הוי א אוּ דנוֹ י,

וא בּ דא, דּ א אתדּ בק וא  
א נגדּ יןנחּת ין. מכּ ד שׂ ערין. ין 

ר א ארא ְִַָָ עה לחודש ט יו

אתמכן      
 ות.יין 

ׁש ירוּ תא ּת תיןו קדמאה, דּ תקּ וּ נא 
ׁש קין, קוֹ צי, וחד
וּ תת דּ פוּ מא. ריׁש א עד אתמכן
בּ כ אׁש ּת כּ חן נימין ותׁש עין מאה

וקוֹ צא. קוֹ צא
 דּ הווּ תיןּת ׁש קיין, קוֹ צי וחד 

ּת קּ יפין, קדמאה בּ תקּ וּ נא
מהוּ  ."א ׁש בּ ן כּ חוּ  תּת א, אכּפ ייא
וקוֹ צא, קוֹ צא וּ בכ . ֹיכו ּת קּ יף ."א
ּת קּ יפין עמין, וחד ּת תין מתּפ רׁש ין

אתעיינא ׁש טין,  
  ,סטר בּ האי "א



ר א ארא ְִַָָלחודש ט יו עד 

א אאׁש ּת כח מּמ וֹ חא 
דּ ריׁש א,  והכאא 

דּ הא הכי, אּפ ריׁש  הוי. אא 
דּ שׂ ערי ריׁש א מן דּ נחית דּ א, ּת קּ וּ נא

אׁש ּת כח הכי דּ ריׁש א, . 

מהוּ מהאי  ּכ אׁש ּת מוֹ דע, דּ יקנא 
בּ  עמיןדּ הוי דּ אף ריׁש א, 

דּ חּת ימין   בּ עזקא 
דּ כ עזקא, עזקין.כּ ידּ דכיא. 

מקּ ּמ יאוֹ רכּ א דּ נחית שׂ ערא, דּ כ 
אריכא. הוי א אוּ דנוֹ י,

וא בּ דא, דּ א אתדּ בק וא  
א נגדּ יןנחּת ין. מכּ ד שׂ ערין. ין 

ר א ארא ְִַָָ עה לחודש ט יו

אתמכן      
 ות.יין 

ׁש ירוּ תא ּת תיןו קדמאה, דּ תקּ וּ נא 
ׁש קין, קוֹ צי, וחד
וּ תת דּ פוּ מא. ריׁש א עד אתמכן
בּ כ אׁש ּת כּ חן נימין ותׁש עין מאה

וקוֹ צא. קוֹ צא
 דּ הווּ תיןּת ׁש קיין, קוֹ צי וחד 

ּת קּ יפין, קדמאה בּ תקּ וּ נא
מהוּ  ."א ׁש בּ ן כּ חוּ  תּת א, אכּפ ייא
וקוֹ צא, קוֹ צא וּ בכ . ֹיכו ּת קּ יף ."א
ּת קּ יפין עמין, וחד ּת תין מתּפ רׁש ין

אתעיינא ׁש טין,  
  ,סטר בּ האי "א



ר א ארא ְִַָָלחודש ט יו עו

וכו סטר. בּ האי ועע"א מאמא 
מתּפ רׁש  עאמנּ יּה , מיןף 

וכדּ כסיפין רבּ א. סתיםעדּ וּ נא א 
דּ כ דּ דיקנא, ּת קּ יפא,יבּ ריׁש א 

א"יוּ כ בּ האי כּ ן ועם .האי דא, 
דּ רחמיאתכּ פייאא" רחמי, 

יוֹ מין, ואתכּ דּ עּת יק 
בּ יּה . ואתּפ ט

דּ כּת יב,אמאי מוּ ם ּפ וּ מא. עד 
 וספרין יתיב דּ ינא

יתיב יתיב. דּ ינא מאי אתריּה וגוֹ '. 
ׁש דּ  דכתיב,א הוּ א הדא טא. 

  ּפא יוֹ עץ אא גּ בּ וֹ ר. 
בּ דיּ וּ קנא ואתבּ סם גּ בּ וֹ ר, דּ הוּ א

ר א ארא ְִַָָ עז לחודש ט יו

 ורזא יוֹ מין. דּ עּת יק קדּ יׁש א
א מי יוֹ מיןדּ כּת יב, בּ עּת יק  ֹכּ מו 

דּ דיקנא קדמאה בּ תקּ וּ נא אּת מר,
ע אה.קדּ יׁש א 

מּת קוּ נאמאע דּ נפיק קדמאה, 
ׁש  ונחית.קדמאה, יט 

רבּ בן ורבּ וֹ א אפין אף וסיק
מתאחדין, וּ מנּ יּה  ּת ריסין. מארי

רבּ א. בּ עזקא בּ קסטא

מהאימאע דּ נפיק ּת ניינא. 
ׁש  ונפיק,ּת קּ וּ נא. יט 

אף וחמׁש ין ׁש בעה וסיק, ונחית
וּ מתאחדן דּ יבבא. מארי דּ רגּ ין,



ר א ארא ְִַָָלחודש ט יו עו

וכו סטר. בּ האי ועע"א מאמא 
מתּפ רׁש  עאמנּ יּה , מיןף 

וכדּ כסיפין רבּ א. סתיםעדּ וּ נא א 
דּ כ דּ דיקנא, ּת קּ יפא,יבּ ריׁש א 

א"יוּ כ בּ האי כּ ן ועם .האי דא, 
דּ רחמיאתכּ פייאא" רחמי, 

יוֹ מין, ואתכּ דּ עּת יק 
בּ יּה . ואתּפ ט

דּ כּת יב,אמאי מוּ ם ּפ וּ מא. עד 
 וספרין יתיב דּ ינא

יתיב יתיב. דּ ינא מאי אתריּה וגוֹ '. 
ׁש דּ  דכתיב,א הוּ א הדא טא. 

  ּפא יוֹ עץ אא גּ בּ וֹ ר. 
בּ דיּ וּ קנא ואתבּ סם גּ בּ וֹ ר, דּ הוּ א

ר א ארא ְִַָָ עז לחודש ט יו

 ורזא יוֹ מין. דּ עּת יק קדּ יׁש א
א מי יוֹ מיןדּ כּת יב, בּ עּת יק  ֹכּ מו 

דּ דיקנא קדמאה בּ תקּ וּ נא אּת מר,
ע אה.קדּ יׁש א 

מּת קוּ נאמאע דּ נפיק קדמאה, 
ׁש  ונחית.קדמאה, יט 

רבּ בן ורבּ וֹ א אפין אף וסיק
מתאחדין, וּ מנּ יּה  ּת ריסין. מארי

רבּ א. בּ עזקא בּ קסטא

מהאימאע דּ נפיק ּת ניינא. 
ׁש  ונפיק,ּת קּ וּ נא. יט 

אף וחמׁש ין ׁש בעה וסיק, ונחית
וּ מתאחדן דּ יבבא. מארי דּ רגּ ין,



ר א ארא ְִַָָלחודש ט יו עח

בּ חיוּ רא. בּ קוּ דא אכּפ ייא מנּ יּה ,
 

מהאימאע דּ נפיק ּת יתאה. 
ׁש  ונחית,ּת קּ וּ נא יט 

דּ יה, מארי אפין צ"ו וסיק
מנּ יּה  וּ מתאחדן  

  וּ מהאי ,
כּ  מתכּ פיין וּ מתבּ ּס מןּת קּ וּ נא, הוּ , 

בּ יּמ א דּ מתבּ ּס מין דּ דמעין, בּ מרירא
רבּ א.

דּ דיקנאמאן דא, ּת קּ וּ נא חמי 
ע דּ אקדּ יׁש א, יקּ ירא, אה, 

טמירוּ תא חמי מאן מנּ יּה . אכסיף
  דּ ּת דּ שׂ ערי ייןדּ קוֹ צין 

ר א ארא ְִַָָ עט לחודש ט יו

דּ עטרין, בּ עיטרא יתיב סבא. מהאי
דּ כ דּ עטרין עטרין אעטרין. 

דּ אתכּ  עטרין בּ עטרין. אוּ  
דּ עטרין עטרין, עטרין. ׁש אר כּ 

כּ ,דּ  וּ בגין מנּ הוֹ ן. מתאחדן ּת ּת א 
דּ  ּת קּ וּ נין אינּ וּ ן ּת קּ וּ נין, ּת ּת אהני 

מתאחדין. מנּ הוֹ ן

דּ אצטריּת ּק וּ ני דּ אתּת קן, 
דּ בעי מאן אתבּ רכא,
דּ אתּת קן ּת קּ וּ נין דּ כ בּ רכה.
מׁש ּת כּ חין בּ רכאן בּ קבהוֹ ן,

.דּ אתעביד מה ואתעביד
כּ כּ  כּ יא ּת קּ וּ נין. זקפןבּ הני א 
קבדּ מ ּת קּ וּ נין ּת קּ יפא,יה כּ א 



ר א ארא ְִַָָלחודש ט יו עח

בּ חיוּ רא. בּ קוּ דא אכּפ ייא מנּ יּה ,
 

מהאימאע דּ נפיק ּת יתאה. 
ׁש  ונחית,ּת קּ וּ נא יט 

דּ יה, מארי אפין צ"ו וסיק
מנּ יּה  וּ מתאחדן  

  וּ מהאי ,
כּ  מתכּ פיין וּ מתבּ ּס מןּת קּ וּ נא, הוּ , 

בּ יּמ א דּ מתבּ ּס מין דּ דמעין, בּ מרירא
רבּ א.

דּ דיקנאמאן דא, ּת קּ וּ נא חמי 
ע דּ אקדּ יׁש א, יקּ ירא, אה, 

טמירוּ תא חמי מאן מנּ יּה . אכסיף
  דּ ּת דּ שׂ ערי ייןדּ קוֹ צין 

ר א ארא ְִַָָ עט לחודש ט יו

דּ עטרין, בּ עיטרא יתיב סבא. מהאי
דּ כ דּ עטרין עטרין אעטרין. 

דּ אתכּ  עטרין בּ עטרין. אוּ  
דּ עטרין עטרין, עטרין. ׁש אר כּ 

כּ ,דּ  וּ בגין מנּ הוֹ ן. מתאחדן ּת ּת א 
דּ  ּת קּ וּ נין אינּ וּ ן ּת קּ וּ נין, ּת ּת אהני 

מתאחדין. מנּ הוֹ ן

דּ אצטריּת ּק וּ ני דּ אתּת קן, 
דּ בעי מאן אתבּ רכא,
דּ אתּת קן ּת קּ וּ נין דּ כ בּ רכה.
מׁש ּת כּ חין בּ רכאן בּ קבהוֹ ן,

.דּ אתעביד מה ואתעביד
כּ כּ  כּ יא ּת קּ וּ נין. זקפןבּ הני א 
קבדּ מ ּת קּ וּ נין ּת קּ יפא,יה כּ א 



ר א ארא ְִַָָלחודש ט יו פ

דּ כ סתימא וכעּת יקא, הוּ א. 
א מּת קּ וּ נין יןאתבּ ּס מן 

.

קדּ יׁש אּת אנא. דּ עּת יקין, עּת יק אי 
בּ א אתּת קּ ן א יןדּ קדּ ישין, 

ע אׁש ּת כחוּ  א ותּת אין.ּת קּ וּ נין, אין 
כּ וכ הוי כּ מהא עד ותניא, הוי. א 

א יןזהירין   ּת קּ וּ ני 
ּת  עד וכיסרדּ דיקנא. ,זמנא 

דּ תא זהיריןיסר מׁש ּת כּ חין, ין 
דּ א וכין ׁש בּ נאתּת א. בּ חוּ  א. 

ּת דּ א דּ יקנאין אׁש ּת כח יסר, 
מכּ דּ מ יּק ירא עּת יקא כּ כּ א אא. 

ויקּ ירא. טמירא איהוּ  בּ חד

דף
קל"ב
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ פא לחודש ט יו

מכּ וּ בגין וּ טמירא יקּ ירא א,דּ איהוּ  
בּ אתר בּ יּה  אדכּ ר א

דּ אוֹ רייתא   ו ,א 
אתגאתג דּ יקנא וּ מה ייא.ייא. 

ע רבּ א דּ כהנא וּ מהאידּ יקנא אה. 
נחית רבּ אדּ יקנא, דּ כהנא דיקנא 

ּת ּת א.דּ    דּ יקנא 
אתּת קּ ן. ּת קּ וּ נין בּ תמניא רבּ א דּ כהנא

ּת קּ וּ נין ּת מניא , ּכ כהנאוּ בגין 
ע נחית מׁש חא כּ ד דּ קניּה ,רבּ א, 

דכתיב, הוּ א הדא ׁש מן כּ  
ע עהּט וֹ ב יוֹ רד וגוֹ '.הראׁש  הזּ קן 

דּ כּת יב,וּ מנא ן. ׁש בת 
גּ ם יחד. גּ ם רבּ וֹ תאחים 
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דּ כ סתימא וכעּת יקא, הוּ א. 
א מּת קּ וּ נין יןאתבּ ּס מן 

.

קדּ יׁש אּת אנא. דּ עּת יקין, עּת יק אי 
בּ א אתּת קּ ן א יןדּ קדּ ישין, 

ע אׁש ּת כחוּ  א ותּת אין.ּת קּ וּ נין, אין 
כּ וכ הוי כּ מהא עד ותניא, הוי. א 

א יןזהירין   ּת קּ וּ ני 
ּת  עד וכיסרדּ דיקנא. ,זמנא 

דּ תא זהיריןיסר מׁש ּת כּ חין, ין 
דּ א וכין ׁש בּ נאתּת א. בּ חוּ  א. 

ּת דּ א דּ יקנאין אׁש ּת כח יסר, 
מכּ דּ מ יּק ירא עּת יקא כּ כּ א אא. 

ויקּ ירא. טמירא איהוּ  בּ חד

דף
קל"ב
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ פא לחודש ט יו

מכּ וּ בגין וּ טמירא יקּ ירא א,דּ איהוּ  
בּ אתר בּ יּה  אדכּ ר א

דּ אוֹ רייתא   ו ,א 
אתגאתג דּ יקנא וּ מה ייא.ייא. 

ע רבּ א דּ כהנא וּ מהאידּ יקנא אה. 
נחית רבּ אדּ יקנא, דּ כהנא דיקנא 

ּת ּת א.דּ    דּ יקנא 
אתּת קּ ן. ּת קּ וּ נין בּ תמניא רבּ א דּ כהנא

ּת קּ וּ נין ּת מניא , ּכ כהנאוּ בגין 
ע נחית מׁש חא כּ ד דּ קניּה ,רבּ א, 

דכתיב, הוּ א הדא ׁש מן כּ  
ע עהּט וֹ ב יוֹ רד וגוֹ '.הראׁש  הזּ קן 

דּ כּת יב,וּ מנא ן. ׁש בת 
גּ ם יחד. גּ ם רבּ וֹ תאחים 



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו פב

גּ דוֹ  דּ כדּ כּ הן זמנאּת ּת א. 
דּ  רבּ א מׁש ּמ ׁש דּ כהנא ּת ּת א, 

כּ ביכוֹ  רבּ א, גּ דוֹ בּ כהוּ נא כּ הן 
רבּ א.עידּ  בּ כהוּ נא מׁש ּמ ׁש  א, 

דּ עּת יקאדּ א דּ דיקנא חד, ּת קּ וּ נא 
דּ כ רבּ יסתימא יּה  אמר א. 

יצחק, רבּ י אנּת  יאוּ ת ׁש מעוֹ ן,
דּ דיקנא, דּ תקּ וּ ני בּ יקירא מחמי
עּת יקא יוֹ מין, דּ עּת יק אּפ י וּ סבר
וזכּ אה ,ק ּחו זכּ אה דּ עּת יקין.

דּ אתי. בּ עמא עּמ כוֹ ן יחוּ קי 

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא מתּת קן ּת ניינא. 
עד דּ פוּ מא, מריׁש א

ר א ארא ְִַָָ פגלחודש י יו

בּ תקּ וּ נא דּ פוּ מא, אחרא ריׁש א
.ׁש קי

בּ קיּ וּ מ,קוּ ם וקאים חזקיּ ה, רבּ י
דּ א דּ תקּ וּ נא יקרא ואוֹ קיר
חזקיּ ה, רבּ י קם קדּ יׁש א. דּ דיקנא

ואמר, ׁש ארי  אנידוֹ די 
ׁש אניוע גּ רם מי ׁש וּ קתוֹ  ּת  דוֹ די.י 

דּ ע ּת ׁש וּ קתוֹ .מוּ ם י 
נהוֹ ראכּ מסּת  חמית, וארוּ  הוינא, 

ע דּ בוּ צינא אה,יקּ ירא 
וחמה מאה תת וסיק נהיר
הוה  ֹחׁש ו וחד עיבר. ועשׂ רין
כּ מאן נהוֹ רא, בּ ההוּ א אתסחי
עמיקא, נהרא בּ ההוּ א דּ אתסחי



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו פב

גּ דוֹ  דּ כדּ כּ הן זמנאּת ּת א. 
דּ  רבּ א מׁש ּמ ׁש דּ כהנא ּת ּת א, 

כּ ביכוֹ  רבּ א, גּ דוֹ בּ כהוּ נא כּ הן 
רבּ א.עידּ  בּ כהוּ נא מׁש ּמ ׁש  א, 

דּ עּת יקאדּ א דּ דיקנא חד, ּת קּ וּ נא 
דּ כ רבּ יסתימא יּה  אמר א. 

יצחק, רבּ י אנּת  יאוּ ת ׁש מעוֹ ן,
דּ דיקנא, דּ תקּ וּ ני בּ יקירא מחמי
עּת יקא יוֹ מין, דּ עּת יק אּפ י וּ סבר
וזכּ אה ,ק ּחו זכּ אה דּ עּת יקין.

דּ אתי. בּ עמא עּמ כוֹ ן יחוּ קי 

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא מתּת קן ּת ניינא. 
עד דּ פוּ מא, מריׁש א

ר א ארא ְִַָָ פגלחודש י יו

בּ תקּ וּ נא דּ פוּ מא, אחרא ריׁש א
.ׁש קי

בּ קיּ וּ מ,קוּ ם וקאים חזקיּ ה, רבּ י
דּ א דּ תקּ וּ נא יקרא ואוֹ קיר
חזקיּ ה, רבּ י קם קדּ יׁש א. דּ דיקנא

ואמר, ׁש ארי  אנידוֹ די 
ׁש אניוע גּ רם מי ׁש וּ קתוֹ  ּת  דוֹ די.י 

דּ ע ּת ׁש וּ קתוֹ .מוּ ם י 
נהוֹ ראכּ מסּת  חמית, וארוּ  הוינא, 

ע דּ בוּ צינא אה,יקּ ירא 
וחמה מאה תת וסיק נהיר
הוה  ֹחׁש ו וחד עיבר. ועשׂ רין
כּ מאן נהוֹ רא, בּ ההוּ א אתסחי
עמיקא, נהרא בּ ההוּ א דּ אתסחי



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו פד 

מתּפ  כדּ מימוֹ י ונגדּ ין וּ נהרין, גין, 
ההוּ א וסיק דּ עוֹ י. מּמ ה עיבר,

ע דּ יּמ א בּ שׂ פתא אהנהוֹ רא, 
ויקּ ירין, טבין ּפ תחין דּ כ עמיקא,

אתּפ ּת חן. ּפ תחא בּ ההוּ א
מהםאנא ׁש אי ּפ שרא , 

נוֹ שׂ א ואמרוּ , ּפ תחוּ  דּ חמית.
ּת קּ וּ נא הוּ א דּ א אמר, חמיתא. עוֹ ן
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר יתיב. ּת ניינא.

אתקר האידנא ע.מא 
חזקיּ ה, רבּ י אנּת  בּ ריעּת יקא 

דּ עּת יקין.
כּ אמר ׁש מעוֹ ן, בּ וּ ציניןרבּ י הוּ  

עזקא בּ האי דּ אתיין חברין,

ר א ארא ְִַָָ פה לחודש י יו

עאין ׁש מייא עי אסהדנא קדּ יׁש א.
עדּ ע קדּ יׁש א וארעא אהאין, 
מהדּ ע הׁש ּת א, חמי דּ אנא אה. 

דּ סיק מיּ וֹ מא נׁש , בּ ר חמא דּ א
דּ סיני. טוּ רא ּת ניינא זמנא מׁש ה
כּ נהוֹ רא נהירין, אנּפ אי חמינא דּ אנא
מיּפ ק דּ זּמ ין ּת קּ יפא, ׁש מׁש א דּ 

דּ כּת יב, עמא. בּ אסוותא  
צדקהוזרחה ׁש מׁש  ׁש מי יראי כם 

ידענא דּ אנא ועוֹ ד בּ כנפיה. וּ מרּפ א
וּ מׁש ה נהירין, ידעדּ אנּפ אי א 

אסּת כּ ו דכתיב,א הוּ א הדא . 
 וּ מׁש הקרן כּ י ידע א 

ּפ ניו. עוֹ ר
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מתּפ  כדּ מימוֹ י ונגדּ ין וּ נהרין, גין, 
ההוּ א וסיק דּ עוֹ י. מּמ ה עיבר,

ע דּ יּמ א בּ שׂ פתא אהנהוֹ רא, 
ויקּ ירין, טבין ּפ תחין דּ כ עמיקא,

אתּפ ּת חן. ּפ תחא בּ ההוּ א
מהםאנא ׁש אי ּפ שרא , 

נוֹ שׂ א ואמרוּ , ּפ תחוּ  דּ חמית.
ּת קּ וּ נא הוּ א דּ א אמר, חמיתא. עוֹ ן
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר יתיב. ּת ניינא.

אתקר האידנא ע.מא 
חזקיּ ה, רבּ י אנּת  בּ ריעּת יקא 

דּ עּת יקין.
כּ אמר ׁש מעוֹ ן, בּ וּ ציניןרבּ י הוּ  

עזקא בּ האי דּ אתיין חברין,

ר א ארא ְִַָָ פה לחודש י יו

עאין ׁש מייא עי אסהדנא קדּ יׁש א.
עדּ ע קדּ יׁש א וארעא אהאין, 
מהדּ ע הׁש ּת א, חמי דּ אנא אה. 

דּ סיק מיּ וֹ מא נׁש , בּ ר חמא דּ א
דּ סיני. טוּ רא ּת ניינא זמנא מׁש ה
כּ נהוֹ רא נהירין, אנּפ אי חמינא דּ אנא
מיּפ ק דּ זּמ ין ּת קּ יפא, ׁש מׁש א דּ 

דּ כּת יב, עמא. בּ אסוותא  
צדקהוזרחה ׁש מׁש  ׁש מי יראי כם 

ידענא דּ אנא ועוֹ ד בּ כנפיה. וּ מרּפ א
וּ מׁש ה נהירין, ידעדּ אנּפ אי א 

אסּת כּ ו דכתיב,א הוּ א הדא . 
 וּ מׁש הקרן כּ י ידע א 

ּפ ניו. עוֹ ר



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו פו

ּת יסרועוֹ ד, בּ עיני, חמי דּ אנא 
קּמ אי, גּ יפין מכיין
אתּפ ריׁש  וכד כּ בוּ צינין. וּ נהירין
אסּת יק מּפ וּ מיכוֹ ן, מנּ ייהוּ  חד  ּכ
ואתטּמ ר ואתעּט ר ואתּת קן,
וכ דּ דיקנא, דּ תקּ וּ ני בּ טמירוּ תא
דּ כ וּ בעוֹ ד אׁש ּת ארן. אחרנין
נהיר בּ פוּ מייכוּ , מתּפ רׁש  חד
חייּה . בּ גוֹ  כּ מכּ א ויתיב ואתעּט ר
סיק אתּפ רׁש א, אסּת יים וכד
ואתּת קּ ן קדּ יׁש א, בּ עטרא ואתעּט ר
דּ דיקנא בּ תקּ וּ נוֹ י ויתיב ואתטּמ ר,
אזדּ רזוּ  וחד. חד כ וכן קדּ יׁש א,
בּ קיּ וּ מא דּ הא ׁש ין, קדּ י חברין

ר א ארא ְִַָָ פז לחודש י יו

מכּ א דּ ייתי עד יהא א דּ א,
מׁש יחא.

ואוֹ קירקוּ ם ּת ניינוּ ת. חזקיּ ה רבּ י
דּ דיקנא ּת יתאה, ּת יקוּ נא
רבּ י קם א עד ּת נא, קדּ יׁש א.
אמ אין ואמר, נפק קא חזקיּ ה,
אתרגיׁש  ׁש יחוּ ת. ׁש ּת י עוֹ שׂ ה אחד
וחד חד  ּכ ודּ אי ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
בּ רי, אעזר ורבּ י ואנא, בּ אתריּה .
ׁש ימתא אׁש ּת ים אבּ א, ורבּ י

אה.ע 
ּפ תחקוּ ם חיּ יא, רבּ י קם חייא. רבּ י

ואמר,  אהּה ואוֹ מר 
הנּ האיהוֹ  ידעּת יהים א 



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו פו

ּת יסרועוֹ ד, בּ עיני, חמי דּ אנא 
קּמ אי, גּ יפין מכיין
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ר א ארא ְִַָָ פז לחודש י יו
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ואמר,  אהּה ואוֹ מר 
הנּ האיהוֹ  ידעּת יהים א 



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו פח

ירמיּ ה וכי אנכי. נער כּ י אדּ בּ ר 
ידע ממהוה כּ מה והא יןוּ א, 

עד מּפ וּ מוֹ י, דּ א.נפקי אמר א 
מ אמר דּ כּת יבוהוּ א כּ דיבא, ה 

אהנּ ה דּ בּ ר. ידעּת י אא 
וׁש  עחס אמר דּ איהוּ  דּ א.וֹ ם 

דּ בּ וּ רא בּ ין מה ּת אנא, הכי א 
 ּד הוּ א אמירה בּ עיאמירה. א 
ק בּ עיא,ארמא ארמאדּ בּ וּ ר, 

וּ ק מא, ין.אכרזא 

דּ כּת יב, א אתוידבּ ר הים 
האכּ  ההדּ ברים 

 ּכ ותאנא, ׁש מעוּ עאמר. מא 
וכ דּ בּ וּ ר, אזדּ עזעוּ .עההוּ א מא 

דף
קל "ג
ע "א

ר א ארא ְִַָָ פט לחודש י יו

ו וידבּ ר, כּ תיב  ּכ כּ תיבוּ בגין א 
הנּ ה כּ תיב הכא אוּ ף אויּ אמר. 

דּ בּ ר, מידעּת י האכרזא 
קדׁש אוּ  בּ רוּ ח מא.עאוֹ כחא 
כּ תיבאי הא הכי, וידבּ ר 

אמר.מׁש האיהוֹ  
עא נביאה הוּ א מאן אהא, 

דּ  כּ וותיּה .כּ מׁש ה, נׁש  בּ ר זכה א 
ו בּ הכרזה, דּ בּ וּ ר ׁש מע אדּ הוּ א 

ודּ חי ,נביאים ׁש אר וּ  אזדּ עזע. א 
אפי ודחאזדּ עזעוּ , בּ אמירה, יןוּ  

וּ .בּ דחי 
דּ דיקנא,ותאנא, קדמאה ּת קּ וּ נא 

אתבא ותניינא 



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו פח
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ידע ממהוה כּ מה והא יןוּ א, 

עד מּפ וּ מוֹ י, דּ א.נפקי אמר א 
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דף
קל "ג
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ר א ארא ְִַָָלחודש י יו צ

 ת.יתאה 
דּ כּת יב,  ּכ יפעאהן ה 

ׁש א גּ בר.פעמים עם ׁש   
קדמאין ּת קּ וּ נין דתרין חזי ותא

מיתיתדהוּ א הווּ  יתאה 

מאמצעיתאּת ּק וּ נא ּת יתאה. 
מּת חוֹ ת חוֹ טמא, דּ תחוֹ ת
ארחא, חד נפיק נוּ קבין. ּת רין

אפסיק ושׂ ערא בּ ההוּ א 
מוּ ם אתּפ סק. אמאי ארחא. 

  אתּת קּ ן אוֹ רחא דּ האי
יתיב , ּכ וּ בגין בּ יּה . אעבּ רא 

אוֹ רחא. האי חוֹ טמא נוּ קבי ּת חוֹ ת
אוֹ רחא,ושׂ ערא בּ האי אתרבּ י א 

ר א ארא ְִַָָ צא לחודש יא יו

ע ועוֹ בר דּ כּת יב ּפ ׁש ע,מוּ ם 
עד אעבּ רא ּפ וּ מאמיהב 

ס דּ ייּמ א כּ מהקדּ יׁש א, ּת אנא, חּת י. 
מחכּ אן ּפ וּ מא,ערקיסאוֹ ת ההוּ א 

אתגּ ו דּ האיא מנּ ייהוּ , חד 
ואסּת  ידיע ואתעּט ר, ידיע.ק א 

מהוּ ּת אנא, דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
עוֹ בר, זכוּ  ּפ ׁש ע. דּ כּת יב

ּפ ׁש ע. זכוּ  א     
        

.אּפ ין יאבּ זעיר 
אּפ ין,מאי בּ זעיר האי. האי בּ ין 

אוֹ רחא ההוּ א נחית כּ ד
כּ תיב, חוֹ טמוֹ י, נוּ קבי מּת חוֹ ת



ר א ארא ְִַָָלחודש י יו צ

 ת.יתאה 
דּ כּת יב,  ּכ יפעאהן ה 

ׁש א גּ בר.פעמים עם ׁש   
קדמאין ּת קּ וּ נין דתרין חזי ותא

מיתיתדהוּ א הווּ  יתאה 
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מּת חוֹ ת חוֹ טמא, דּ תחוֹ ת
ארחא, חד נפיק נוּ קבין. ּת רין

אפסיק ושׂ ערא בּ ההוּ א 
מוּ ם אתּפ סק. אמאי ארחא. 

  אתּת קּ ן אוֹ רחא דּ האי
יתיב , ּכ וּ בגין בּ יּה . אעבּ רא 

אוֹ רחא. האי חוֹ טמא נוּ קבי ּת חוֹ ת
אוֹ רחא,ושׂ ערא בּ האי אתרבּ י א 

ר א ארא ְִַָָ צא לחודש יא יו

ע ועוֹ בר דּ כּת יב ּפ ׁש ע,מוּ ם 
עד אעבּ רא ּפ וּ מאמיהב 

ס דּ ייּמ א כּ מהקדּ יׁש א, ּת אנא, חּת י. 
מחכּ אן ּפ וּ מא,ערקיסאוֹ ת ההוּ א 

אתגּ ו דּ האיא מנּ ייהוּ , חד 
ואסּת  ידיע ואתעּט ר, ידיע.ק א 

מהוּ ּת אנא, דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
עוֹ בר, זכוּ  ּפ ׁש ע. דּ כּת יב

ּפ ׁש ע. זכוּ  א     
        

.אּפ ין יאבּ זעיר 
אּפ ין,מאי בּ זעיר האי. האי בּ ין 

אוֹ רחא ההוּ א נחית כּ ד
כּ תיב, חוֹ טמוֹ י, נוּ קבי מּת חוֹ ת



ר א ארא ְִַָָלחודש יא יו צב

 אף בּ םיהוֹ ויּ חר 
ויּ ויּ  מאי .דּ רוּ גזא רוּ חא דּ נפיק . 

קּמ יּה , דּ אׁש כּ ח וּ מאן נוּ קבי, מאינּ וּ ן
הוּ אואזי הדא אׁש ּת כח. א 

דכתיב, רוּ ח יהוֹ כּ י 
ואיננּ וּ  בּ וֹ  נׁש בה     

,כּ תיב אּפ ין בּ ארי .  
ע וּ כתיב,ועוֹ בר ּפ ׁש ע. ורוּ ח 

הכא ותאנא, וּת טהרם. עברה
ע עוֹ בר בּ ההוּ אכּ תיב, ּפ ׁש ע 

התם, ועברארחא. 
מצרים.יהוֹ  את נגּ וֹ ף 

האי.זכּ אה דּ זכי דּ מאן חוּ קיּה  
ּת יתאה, ּת קּ וּ נא הוּ א ודא

ר א ארא ְִַָָ צגלחודש יא יו

קדּ יׁש א יקּ ירא דּ דיקנא
רבּ יע אמר דּ עּת יקי. עּת יקא אה 

יסגּ י הוּ א בּ רי קוּ דׁש א ודּ אי ׁש מעוֹ ן,
אוֹ טבאויחדּ י ,ע .אגּ נא 

דּ כּת יב,ותאנא, מאי  
בּ  אשׂ ישׂ  ,יהוֹ שׂ וֹ שׂ  

הוּ א דּ הא אּת מר. יוֹ מין בּ עּת יק
דּ כ ׁש עתאחדוותא בּ  ּת אנא, א. 

דּ עּת יקדּ אתגּ  דּ דיקנא אוֹ רחא האי י 
כּ  וייוֹ מין. דּ יבבא מארי ה,הוּ  

ׁש ּת יקין, וּ  סתימין דּ דינא וּ מאריהוֹ ן
ּפ טראו דּ יפּת ח אבאׁש א.ית 

אתג אוֹ רחא דּ האי ייאמוּ ם 
דּ אחיד מאן וּ מהאי, תקּ נא. 



ר א ארא ְִַָָלחודש יא יו צב

 אף בּ םיהוֹ ויּ חר 
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דכתיב, רוּ ח יהוֹ כּ י 
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הכא ותאנא, וּת טהרם. עברה
ע עוֹ בר בּ ההוּ אכּ תיב, ּפ ׁש ע 

התם, ועברארחא. 
מצרים.יהוֹ  את נגּ וֹ ף 
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ר א ארא ְִַָָ צגלחודש יא יו

קדּ יׁש א יקּ ירא דּ דיקנא
רבּ יע אמר דּ עּת יקי. עּת יקא אה 

יסגּ י הוּ א בּ רי קוּ דׁש א ודּ אי ׁש מעוֹ ן,
אוֹ טבאויחדּ י ,ע .אגּ נא 

דּ כּת יב,ותאנא, מאי  
בּ  אשׂ ישׂ  ,יהוֹ שׂ וֹ שׂ  

הוּ א דּ הא אּת מר. יוֹ מין בּ עּת יק
דּ כ ׁש עתאחדוותא בּ  ּת אנא, א. 

דּ עּת יקדּ אתגּ  דּ דיקנא אוֹ רחא האי י 
כּ  וייוֹ מין. דּ יבבא מארי ה,הוּ  

ׁש ּת יקין, וּ  סתימין דּ דינא וּ מאריהוֹ ן
ּפ טראו דּ יפּת ח אבאׁש א.ית 

אתג אוֹ רחא דּ האי ייאמוּ ם 
דּ אחיד מאן וּ מהאי, תּק נא. 



ר א ארא ְִַָָלחודש יא יו צד 

ואזהר    
     

,ׁש תקאה,רׁש ים אוֹ רחא האי 
קדיׁש א. דּ עּת יקא סימנא דּ הוּ א

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קן רביעאה, 
מריׁש א ּפ וּ מא, ּת חוֹ ת

דכתיב,חדא הוּ א הדא חדא. ריׁש א 
 נח דאּת ׁש ארית כּ מה תוֹ . 

אמר  תפ בּ עדונשׂ את ה 
מּמ ׁש . הנּ מצאה הנּ מצאה. הארית

דּ כּת יב, ׁש ארית ׁש ארית 
עוישׂ רא יעשׂ וּ  ה.א 

נּת ּק וּ נא אוֹ רחאחמיאה. פיק 
ּפ וּ מא, מּת חוֹ ת אחרא

ר א ארא ְִַָָ צה לחודש יא יו

דכתיב, הוּ א הדא החזיק א 
,יוֹ סי רבּ י קם יוֹ סי. רבּ י קוּ ם אּפ וֹ . עד 

ואמר, ּפ תח העם אׁש רי 
ׁש ׁש כּ כה העם אׁש רי יהוֹ וֹ  

ׁש כּ כהא העם אׁש רי מהוּ היו. וֹ . 
אמרׁש כּ כה דאּת  כּ מה וֹ .  

הּמ  מרוּ גזיה.וחמת ׁש כי ׁש ככה,  
הדאדּ בר בּ רוּ גזיּה , ׁש כי אחר, 

דכתיב, הוּ א ואם 
עוֹ שׂ ה אּת  הרוֹ ג.כּ כה נא הרגני י 

העם אׁש רי דּ דינא. דּ ינא הוּ א דּ א
דּ רחמי.איהוֹ ׁש  רחמי היו, 

דּ כידּ בר ׁש מא ׁש כּ כה, אחר, 
בּ רי וקוּ דׁש א ׁש מהן,  ּכ



ר א ארא ְִַָָלחודש יא יו צד 

ואזהר    
     

,ׁש תקאה,רׁש ים אוֹ רחא האי 
קדיׁש א. דּ עּת יקא סימנא דּ הוּ א

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קן רביעאה, 
מריׁש א ּפ וּ מא, ּת חוֹ ת

דכתיב,חדא הוּ א הדא חדא. ריׁש א 
 נח דאּת ׁש ארית כּ מה תוֹ . 

אמר  תפ בּ עדונשׂ את ה 
מּמ ׁש . הנּ מצאה הנּ מצאה. הארית

דּ כּת יב, ׁש ארית ׁש ארית 
עוישׂ רא יעשׂ וּ  ה.א 

נּת ּק וּ נא אוֹ רחאחמיאה. פיק 
ּפ וּ מא, מּת חוֹ ת אחרא

ר א ארא ְִַָָ צה לחודש יא יו

דכתיב, הוּ א הדא החזיק א 
,יוֹ סי רבּ י קם יוֹ סי. רבּ י קוּ ם אּפ וֹ . עד 

ואמר, ּפ תח העם אׁש רי 
ׁש ׁש כּ כה העם אׁש רי יהוֹ וֹ  

ׁש כּ כהא העם אׁש רי מהוּ היו. וֹ . 
אמרׁש כּ כה דאּת  כּ מה וֹ .  

הּמ  מרוּ גזיה.וחמת ׁש כי ׁש ככה,  
הדאדּ בר בּ רוּ גזיּה , ׁש כי אחר, 

דכתיב, הוּ א ואם 
עוֹ שׂ ה אּת  הרוֹ ג.כּ כה נא הרגני י 

העם אׁש רי דּ דינא. דּ ינא הוּ א דּ א
דּ רחמי.איהוֹ ׁש  רחמי היו, 
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ר א ארא ְִַָָלחודש יא יו צו

זעיר בּ יּה  ואנח רוּ גזיּה , מעבּ ר הוּ א
דּ בר. אינּ וּ ן  ּכ ע וּ מעביר אנּפ ין,

עדּ תניא, דּ דיקנאארחא, אה 
קדּ יׁש א,   

נחית נוּ קבידּ איהוּ  ּת חוֹ ת 
ארחא והאי דּ עּת יקי. דּ חוֹ טמא

ׁש קידּ  בּ כתּת א. אינּ וּ ן דּ אן א. 
עיודא עוֹ ברעיתּת א.א, א, 
החזיקתּת א,ּפ ׁש ע.ע עדא 

ותנינן, דּ אּפ וֹ . החזיק: איתא א 
דּ מיתבאתר כּ מה .עייהיב א 

כּ אתרא יהיבאעבּ רא. תּת א, 
אעבּ רא.אתר 

עּת יקאּת נא, דּ בהאי אתר בּ כ 

דף
קל "ג
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ צז לחודש יא יו

דּ כ טבטמירא אתגּ ייא, ארחא א 
עיטאכ אתחזי דּ הא דּ תּת א, הוּ  

כ טב ואמעבּ ד דּ סתים מאן א. 
מאן וית עיטא, ית אתגּ ייא,

א יּה , כּ מהדּ ידע בּ חוֹ דוֹ י. הוּ א א 
ע אדּ עדן יּה  דּ ידע ית אאה, 

האי וע דּ עּת יקי. עּת יקא הוּ א
כּ תיב, גּ ד מעשׂ ימה וּ  

מחׁש בוֹ תי.יהוֹ  עמקוּ  מאד 
עוֹ בד יתּת קּ נוּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר

עעּת יקא מעם דּ אתי. מא 
דּ עּת יקין.

שׂ עראּת ּק וּ נא מתּת קן ׁש תיתאה. 
מ עיוסיק וחפירע א, 
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ר א ארא ְִַָָלחודש יא יו צח

ריׁש א עד טבא דּ בוּ סמא ּת קרוּ בּת א
דּ עי שׂ עראדּ פוּ מא ונחית א. 

דּ ארחא דּ פתחא ריׁש א 
דּ פוּ מא. ּת ּת אה

דּ א.קוּ ם ּת קּ וּ נא ואתקין ייסא רבּ י
ואמר, ּפ תח ייסא, רבּ י קם

  מאּת ימוּ ש,וחסדּ י א 
וּ כתיב  ֹעו םוּ בחסד 

אהדדי. קׁש יין קראי הני ,רחמּת י
ואיתוא חסד אית דּ תנינן, אקׁש וּ , 

ואית דּ גוֹ , חסד אית חסד.
דּ אמרן הא דּ גוֹ , חסד דּ בר. חסד
סתים והוּ א דּ עּת יקין, דּ עּת יקא
ּפ את דּ אקרי דּ דיקנא, דּ א בּ סטרא

ר א ארא ְִַָָ צט לחודש יא יו

האי חבּ א נׁש  בּ ר בּ עי וא הזּ קן.
דּ עּת יק דּ גוֹ  חסד האי מוּ ם סטרא,
דּ ּת ּת א בּ כהן , ּכ וּ בגין יוֹ מין.

בּ יּה , כּ תיב יקרחה א 
זקנםקר וּ פאת בּ ראׁש ם אחה 
דּ יג בּ גין טעמא. מאי אחוּ . 
 ּחב,דּ עּת יקא דּ חסד אוֹ רחוֹ י א 

אתי. קא דּ א מּס טרא דּ כהן

בּ כותאנא דּ ספרא, אבּ צניעוּ תא 
אתרבּ אה חסד אצטרי
וא יּה , קטעא וא וּ מבני,
דּ כּת יב והאי מעמא. אׁש ּת צי
דּ עּת יק חסד ימוּ ש, א  מאּת וחסדּ י
דּ אקרי חסד עוֹ ם, וּ בחסד יוֹ מין.
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ר א ארא ְִַָָלחודש יביו ק 

דּ זעיר אחרא הוּ א והאי עוֹ ם, חסד
דּ כּת יב, אנּפ ין, אמרּת י 

יבּ נה.עוֹ  חסד יבם 
הוּ אוהאי דּ עּת יקין, דּ עּת יק חסד 

דּ קׁש וֹ ט וחסד דּ קׁש וֹ ט. חסד
א אּת מר, גּ וּ פא בּ חיּ י בּ חיּ יאו א 
כּ תיב,  ּכ וּ בגין דּ נׁש מתא. כּ י 

ּת קּ וּ נא הוּ א דּ א הוּ א. חסד חפץ
דּ עּת יק יקּ ירא, דּ דיקנא ׁש תיתאה

דּ עּת יקי.
שׂ ערא,ּת ּק וּ נא ּפ סיק ׁש ביעאה. 

ּת ּפ וּ חין ב' ואתחזן
ויאן ׁש ּפ ירן דּ בוּ סמא, בּ תקרוּ בּת א

מחזי.

ר א ארא ְִַָָ קא לחודש יביו

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י 
  בּ עצי כּ תּפ וּ ח

כּ  זה ּת ּפ וּ ח מה וגוֹ '. תבּ תיהיּ ער 
ּת רין הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א  ּכ גּ ווני,

כּ  וּ תריןיּת ּפ וּ חין גּ ווני, ׁש יּת א 
א אינּ וּ ןּת ּפ וּ חין ז', ּת קּ וּ נא דּ אינּ וּ ן ין, 

דּ ככּ  דּ אמינא.א ּת קּ וּ נין ׁש יתא 
אתקיּ ים וּ בגיניהוֹ ן ּפ ני בּ אוֹ ר 

חיּ ים.מ  

חיּ יןותאנא, נפקין ּת ּפ וּ חין מהני 
חידוּ  וּ מחזיין עמא,

כּ תיב אּפ ין. זעיר יאר 
איהוֹ  וּ כתיבּפ ניו .י 

 מ ּפ ני בּ אוֹ רבּ אוֹ ר חיּ ים.  
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ר א ארא ְִַָָלחודש יביו קב

מ אּפ ני ּת ּפ וּ חין ּת רין אינּ וּ ן ין 
יאר דּ אמינא. דּ בוּ סמא דּ תקרוֹ בּת א

איהוֹ  דּ ּפ ניו ּפ נים ,י,בר 
ע מתבּ ר נהרין מא.דּ כד 

דּ ברותאנא, בּ וֹ ציני דּ הני זמן  ּכ 
עמא  ּכ נהירין,
רוּ גזא אׁש ּת כח וא ,מתבּ ר
. ּכ דּ בר הני אי וּ מה בּ עמא.
דּ חדּ אן ּת דירא, דּ נהרין ּת ּפ וּ חין ּת רין

וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת ע ּת דירא
אתגּ ּת ניא, ּת ּפ וּ חיןכּ ד ּת רין יין 

אּפ יןא זעיר אתחזי ין, 
בּ וּ צינין אינּ וּ ן וכ בּ חדוותא.
אינּ וּ ן וכ בּ חדוותא. דּ ּת ּת א,

ר א ארא ְִַָָ קגלחודש יביו

חדּ אן, עמין וכ נהרין, דּ ּת ּת א,
וכ ׁש ימוּ תא.  ּמכ ׁש ימין אוּ  

ּפ סיק. א טיבוּ  וכ וּ נהרין. חדּ אן
אתמכּ  כּ הוּ  חדא, ׁש עתא בּ  הוּ יין 

חדא. ׁש עתא בּ  חדּ אן
זמןּת א אית דּ בר, ּפ נים חזי, 

נהרין. דּ א זמן ואית דּ נהרין,
יאר כּ תיב,  ּכ ּפ ניויהוֹ וּ בגין 

.יא ס אּת נוּ  ּפ ניו ה.יאר 
אדּ מכ ּת דירא. הוי כּ דא א 

דּ אתגּ  ּת ּפ וּ חין א.עייין 
דּ סּת ימין,אּת אנא, ּת ּפ וּ חין ין 

ּת דירא. וחוּ ורין נהירין
ת נהירין וׁש בעיןוּ מנּ הוֹ ן מאה ת 
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מ אּפ ני ּת ּפ וּ חין ּת רין אינּ וּ ן ין 
יאר דּ אמינא. דּ בוּ סמא דּ תקרוֹ בּת א

איהוֹ  דּ ּפ ניו ּפ נים ,י,בר 
ע מתבּ ר נהרין מא.דּ כד 

דּ ברותאנא, בּ וֹ ציני דּ הני זמן  ּכ 
עמא  ּכ נהירין,
רוּ גזא אׁש ּת כח וא ,מתבּ ר
. ּכ דּ בר הני אי וּ מה בּ עמא.
דּ חדּ אן ּת דירא, דּ נהרין ּת ּפ וּ חין ּת רין

וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת ע ּת דירא
אתגּ ּת ניא, ּת ּפ וּ חיןכּ ד ּת רין יין 

אּפ יןא זעיר אתחזי ין, 
בּ וּ צינין אינּ וּ ן וכ בּ חדוותא.
אינּ וּ ן וכ בּ חדוותא. דּ ּת ּת א,

ר א ארא ְִַָָ קגלחודש יביו

חדּ אן, עמין וכ נהרין, דּ ּת ּת א,
וכ ׁש ימוּ תא.  ּמכ ׁש ימין אוּ  

ּפ סיק. א טיבוּ  וכ וּ נהרין. חדּ אן
אתמכּ  כּ הוּ  חדא, ׁש עתא בּ  הוּ יין 

חדא. ׁש עתא בּ  חדּ אן
זמןּת א אית דּ בר, ּפ נים חזי, 

נהרין. דּ א זמן ואית דּ נהרין,
יאר כּ תיב,  ּכ ּפ ניויהוֹ וּ בגין 

.יא ס אּת נוּ  ּפ ניו ה.יאר 
אדּ מכ ּת דירא. הוי כּ דא א 

דּ אתגּ  ּת ּפ וּ חין א.עייין 
דּ סּת ימין,אּת אנא, ּת ּפ וּ חין ין 

ּת דירא. וחוּ ורין נהירין
ת נהירין וׁש בעיןוּ מנּ הוֹ ן מאה ת 
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קדמאין ּת קּ וּ נין ׁש יתא וכ עיבר.
הוּ א הדא כּ ין. בּ יּה  דּ בדּ יקנא

דּ כּת יב, ,ׁש וּ ב י ירחמנוּ . ׁש וּ ב י 
וזמניןמכ טמירין, דּ זמנין 

ירחמנוּ .אתגּ  ׁש וּ ב י הוּ א הכא, יין. 
דּ  הוּ אוּ בהאי דּ א ואמת. הוּ א תּת א, 

דּ כּת קּ וּ נא ׁש יתא,יׁש ביעאה, 
דּ עּת יקין. דּ בעּת יקא ּת ּפ וּ חין בּ תרין

חוּ טאּת ּק וּ נא חד נפיק ּת מינאה. 
דּ דיקנא, סוֹ חרניּה  דּ שׂ ערי
קוּ ם טבּ וּ רא. עד ׁש קּ וּ א בּ  ותיין

דּ א. ּת קּ וּ נא אתקין בּ רי, אעזר
אעזרקם ואמר,רבּ י ּפ תח , 

בּ מזּ ּת הכּ  ואפיוּ י ,ספר וּ  

דף
קל "ד
ע "א

ר א ארא ְִַָָ קה לחודש יביו

בּ היכ מּת וֹ רה .אוֹ קימנא דּ א ה 
אית והכא דּ צניעוּ תא, בּ ספרא

 ּאסּת כ ּהכ וכי בּ מזּ ּת א, ,וּ י 
ונרּת קוֹ  קדׁש , ּת וֹ רה ספר ותנינן,

וההיכ וּ כתיבקדׁש , קדׁש .  
א זה קדׁש וקרא קדׁש  ואמר זה 

ּת  הא ּת וֹ רה.קדׁש , וספר אינּ וּ ן. ת 
קבוההיכ קדׁש , נרּת קוֹ  יהוֹ ן, 

בּ ג' נּת נה והּת וֹ רה קדׁש . והוּ א קדׁש ,
ׁש  בּ  ׁש וֹ ת. מעקדוּ  בּ יּ מיםׁש  וֹ ת, 

ׁש ׁש  בּ  ׁש כינה וּ חוֹ תׁש ,ׁש ה, 
והיכ ּת וארוֹ ן ּת וֹ רה יא,בּ ספר 

ּת  בּ מזּ ואיהוּ  וּ כתיביא ,  
א המים מאןוּ מאוֹ תוֹ ת ּת חּת וּ . 
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קדמאין ּת קּ וּ נין ׁש יתא וכ עיבר.
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דּ כּת קּ וּ נא ׁש יתא,יׁש ביעאה, 
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קוּ ם טבּ וּ רא. עד ׁש קּ וּ א בּ  ותיין

דּ א. ּת קּ וּ נא אתקין בּ רי, אעזר
אעזרקם ואמר,רבּ י ּפ תח , 

בּ מזּ ּת הכּ  ואפיוּ י ,ספר וּ  
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בּ היכ מּת וֹ רה .אוֹ קימנא דּ א ה 
אית והכא דּ צניעוּ תא, בּ ספרא

 ּאסּת כ ּהכ וכי בּ מזּ ּת א, ,וּ י 
ונרּת קוֹ  קדׁש , ּת וֹ רה ספר ותנינן,

וההיכ וּ כתיבקדׁש , קדׁש .  
א זה קדׁש וקרא קדׁש  ואמר זה 

ּת  הא ּת וֹ רה.קדׁש , וספר אינּ וּ ן. ת 
קבוההיכ קדׁש , נרּת קוֹ  יהוֹ ן, 

בּ ג' נּת נה והּת וֹ רה קדׁש . והוּ א קדׁש ,
ׁש  בּ  ׁש וֹ ת. מעקדוּ  בּ יּ מיםׁש  וֹ ת, 

ׁש ׁש  בּ  ׁש כינה וּ חוֹ תׁש ,ׁש ה, 
והיכ ּת וארוֹ ן ּת וֹ רה יא,בּ ספר 

ּת  בּ מזּ ואיהוּ  וּ כתיביא ,  
א המים מאןוּ מאוֹ תוֹ ת ּת חּת וּ . 
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ה ׁש וֹ ת בּ קדוּ  ּת וּ דּ איהוּ  יאהוי 
א.בּ מזּ  

בּ ספראאא אוֹ קימנא הכי 
חוּ טא האי דּ צניעוּ תא,
דּ דיקנא שׂ ערי דּ כ קדּ יׁש א, יּק ירא
מאי . ּמז אתקרי בּ יּה , ּת יין
קוֹ דׁש ין קדׁש י דּ כ מוּ ם טעמא.
וספר ּת יין. מזּ א בּ האי דּ קוּ דשיּ א,
א ׁש  קדוֹ  דּ איהוּ  גּ ב ע אף ּת וֹ רה,
דּ עיי עד ׁש ין קדוּ  עשׂ ר עיּה  ח
אתקרי ,היכ דּ עיי כּ יון .היכ
דּ א כּ גוונא ׁש וֹ ת. קדוּ  בּ עשׂ ר ׁש  קדוֹ 

א ,היכ אתקרי כּ דדּ א א 
ותאנא, ׁש וֹ ת. קדוּ  עשׂ ר אתחבּ רן

ר א ארא ְִַָָ קז לחודש יביו

חוּ טא האי דּ איהוּ  , ּבּ מז ּת וּ י  ּהכ
ּת יין שׂ ערין דּ כ קדיׁש א, יּק ירא

בּ יּה .

דּ מנּ יּה אמאי מוּ ם . ּמז אקרי 
מנּ יּה  וּ מזּ י מזּ י, ּת יין

איהיע  ּכ וּ בגין ותּת אין. אין 
מ  ּכ ּת יין וּ ביּה  דּ עמאּת ייא. י 

ואפיע ותּת אין. ּת וֹ רהאין ספר וּ  
ׁש וֹ ת, קדוּ  בּ עשׂ ר דּ מתעּט ר ,ׁש בּ היכ
ׁש ין קדּ וּ  ׁש אר עם מכּ יּה  נפיק א

דּ חמיוכ וּ מאן בּ האי. ּת יין הוּ  
חוֹ ביהוֹ ן אּת כּ בּ שן ּת קּ וּ נא, האי
הוּ א הדא וּ מתכּ פיין, מקּ ּמ יּה 

דכתיב, . ּעוֹ נוֹ תינו יכבּ וֹ ש 
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ה ׁש וֹ ת בּ קדוּ  ּת וּ דּ איהוּ  יאהוי 
א.בּ מזּ  

בּ ספראאא אוֹ קימנא הכי 
חוּ טא האי דּ צניעוּ תא,
דּ דיקנא שׂ ערי דּ כ קדּ יׁש א, יּק ירא
מאי . ּמז אתקרי בּ יּה , ּת יין
קוֹ דׁש ין קדׁש י דּ כ מוּ ם טעמא.
וספר ּת יין. מזּ א בּ האי דּ קוּ דשיּ א,
א ׁש  קדוֹ  דּ איהוּ  גּ ב ע אף ּת וֹ רה,
דּ עיי עד ׁש ין קדוּ  עשׂ ר עיּה  ח
אתקרי ,היכ דּ עיי כּ יון .היכ
דּ א כּ גוונא ׁש וֹ ת. קדוּ  בּ עשׂ ר ׁש  קדוֹ 

א ,היכ אתקרי כּ דדּ א א 
ותאנא, ׁש וֹ ת. קדוּ  עשׂ ר אתחבּ רן

ר א ארא ְִַָָ קז לחודש יביו

חוּ טא האי דּ איהוּ  , ּבּ מז ּת וּ י  ּהכ
ּת יין שׂ ערין דּ כ קדיׁש א, יקּ ירא

בּ יּה .

דּ מנּ יּה אמאי מוּ ם . ּמז אקרי 
מנּ יּה  וּ מזּ י מזּ י, ּת יין

איהיע  ּכ וּ בגין ותּת אין. אין 
מ  ּכ ּת יין וּ ביּה  דּ עמאּת ייא. י 

ואפיע ותּת אין. ּת וֹ רהאין ספר וּ  
ׁש וֹ ת, קדוּ  בּ עשׂ ר דּ מתעּט ר ,ׁש בּ היכ
ׁש ין קדּ וּ  ׁש אר עם מכּ יּה  נפיק א

דּ חמיוכ וּ מאן בּ האי. ּת יין הוּ  
חוֹ ביהוֹ ן אּת כּ בּ שן ּת קּ וּ נא, האי
הוּ א הדא וּ מתכּ פיין, מקּ ּמ יּה 

דכתיב, . ּעוֹ נוֹ תינו יכבּ וֹ ש 
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בּ ריאמר בּ רי ׁש מעוֹ ן, רבּ י יּה  
 ּמכ עּת יק דּ קדּ ישין, א.קוּ דׁש א 

שׂ עריּת ּק וּ נא מתערבין ּת ׁש יעאה. 
דּ תיין, שׂ ערי אינּ וּ ן עם
רבּ י קוּ ם דּ א. מן דּ א נפקין וא

א ואמר, אבּ א רבּ י קם יןאבּ א, 
אינּ וּ ן עם דּ מתערבין שׂ ערי

מצוּ דּ ת אקרוּ ן מוּ םיין, ים. וֹ ת 
אתרא וּ מהאי מוֹ חא, מּמ וֹ תרי דּ נפקי

כּ  דּ בנירמיוּ , חוֹ בי דּ תבעין מארי 
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר וּ מתכּ פיין. נׁש א

ּת הא בּ רי.יוֹ מין עּת יק 
שׂ עריּת ּק וּ נא נחּת ין עׁש יראה. 

וחּפ יין דּ יקנא, ּת חוֹ ת

ר א ארא ְִַָָ קט לחודש יגיו

רבּ י קוּ ם דּ יקנא. ּת חוֹ ת בּ גרוֹ נא
ואמר, ּפ תח יהוּ דה רבּ י קם יהוּ דה.

 צוּ רים בּ מערוֹ ת וּ באוּ 
ּפ חדוּ במח מּפ ני עפר יהוֹ וֹ ת 

ּפ חד מּפ ני האיהוֹ וגוֹ '. , 
דּ איהוּ  דּ מאן ּפ חדאתידע בר, 

גּ אוֹ נוֹ ,יהוֹ  וּ מהדר אתקרי. 
ואתקרוּ ן דּ יקנא, דּ תחוֹ ת שׂ ערי אינּ וּ ן
עשׂ יראה, ּת קּ וּ נא ּת רי. גּ אוֹ נוֹ , הדר

 אמת סר,ּת ּת ן וחד יעקב. 
חסדדּ  נימא, מן נימא נפקי א 

.יגאברהם 

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ א דּ תריסר. 
אתּפ ני וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע
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ר א ארא ְִַָָ קט לחודש יגיו
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ּפ חדוּ במח מּפ ני עפר יהוֹ וֹ ת 

ּפ חד מּפ ני האיהוֹ וגוֹ '. , 
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גּ אוֹ נוֹ ,יהוֹ  וּ מהדר אתקרי. 
ואתקרוּ ן דּ יקנא, דּ תחוֹ ת שׂ ערי אינּ וּ ן
עשׂ יראה, ּת קּ וּ נא ּת רי. גּ אוֹ נוֹ , הדר

 אמת סר,ּת ּת ן וחד יעקב. 
חסדדּ  נימא, מן נימא נפקי א 

.יגאברהם 

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ א דּ תריסר. 
אתּפ ני וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע
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סחוֹ ר סחוֹ ר שׂ ערי ויאין סטרין,  ּמכ
טרחוּ תא, אׁש ּת כח דּ א בּ גין יּה ,

.דּ אצטרי כּ מה
דּ ינא.טרחוּ תא מיירי. קא בּ מאי 

בּ אתר דּ ינא 
שׂ ערי וכי אׁש ּת כח. טרחוּ תא
אינּ וּ ן, דּ ינא אוֹ  אינּ וּ ן, טרחא דּ דיקנא

כּ  אוהא אתחזוּ ן. רחמי דּ א אא 
בּ יוּ בא אתטרח דּ רוּ חא 

אּפ ין. דּ זעיר
קדּ יׁש אדּ תאנא ּפ וּ מא מהאי 

קדׁש ים,ע קדׁש  אה, 
רוּ חא רוּ חא. מאי רוּ חא. נׁש בא

דּ איּת רק דּ מת בּ שבּ יּה , 

ר א ארא ְִַָָ קיא לחודש יגיו

בּ יּה    .אּפ ין זעיר 
מת רוּ חא כּ וּ מהאי ׁש ין אינּ וּ ןבּ  

נפיק,דּ  רוּ חא ההוּ א וכד ּת ּת א. 
אתאתּפ רׁש  וׁש בעה ףתין 

ואתּפ טעיבר.  ּכחד 
וכחוֹ דוֹ יבּ  דּ אתחזיאתריּה , מאן 
אתאת מנּ יּה  ׁש א ועבּ  ׁש . דּ אבּ  

עשׂ ערין אׁש ּת כחוּ  ּפ וּ מאא 
ו נפיק, דּ רוּ חיּה  מוּ ם אקדּ יׁש א, 

מ אחראבּ עי בּ יּה ,ה אתערבא 
בּ הדיּה .וּ  קרבא 

דּ כודא טמירוּ תא דּ אהוּ א א, 
עי א ואאתדּ בק א 

בּ סּת ימא סתים והוּ א תּת א.



ר א ארא ְִַָָלחודש יגיו קי

סחוֹ ר סחוֹ ר שׂ ערי ויאין סטרין,  ּמכ
טרחוּ תא, אׁש ּת כח דּ א בּ גין יּה ,

.דּ אצטרי כּ מה
דּ ינא.טרחוּ תא מיירי. קא בּ מאי 

בּ אתר דּ ינא 
שׂ ערי וכי אׁש ּת כח. טרחוּ תא
אינּ וּ ן, דּ ינא אוֹ  אינּ וּ ן, טרחא דּ דיקנא

כּ  אוהא אתחזוּ ן. רחמי דּ א אא 
בּ יוּ בא אתטרח דּ רוּ חא 

אּפ ין. דּ זעיר
קדּ יׁש אדּ תאנא ּפ וּ מא מהאי 

קדׁש ים,ע קדׁש  אה, 
רוּ חא רוּ חא. מאי רוּ חא. נׁש בא

דּ איּת רק דּ מת בּ שבּ יּה , 

ר א ארא ְִַָָ קיא לחודש יגיו

בּ יּה    .אּפ ין זעיר 
מת רוּ חא כּ וּ מהאי ׁש ין אינּ וּ ןבּ  

נפיק,דּ  רוּ חא ההוּ א וכד ּת ּת א. 
אתאתּפ רׁש  וׁש בעה ףתין 

ואתּפ טעיבר.  ּכחד 
וכחוֹ דוֹ יבּ  דּ אתחזיאתריּה , מאן 
אתאת מנּ יּה  ׁש א ועבּ  ׁש . דּ אבּ  

עשׂ ערין אׁש ּת כחוּ  ּפ וּ מאא 
ו נפיק, דּ רוּ חיּה  מוּ ם אקדּ יׁש א, 

מ אחראבּ עי בּ יּה ,ה אתערבא 
בּ הדיּה .וּ  קרבא 

דּ כודא טמירוּ תא דּ אהוּ א א, 
עי א ואאתדּ בק א 

בּ סּת ימא סתים והוּ א תּת א.



ר א ארא ְִַָָלחודש יגיו קיב

אתידע. דּ א הוּ אדּ סּת ימין דּ א 
ּת קּ וּ נא. בּ יּה  הוה וא אתּת קּ ן, דּ א

בר דּ נפיק רוּ ח , ּכ וּ בגין  
 וּ מת ,נביאי בּ יּה  ׁש ין בּ  

ּפ ה אתקרי .יהוֹ מהימני, 
דּ עּת יקיןאב עּת יקא אבּ האי 

ו בּ ראתּפ רׁש . רוּ חיּה  דּ ידע מאן ית 
ׁש קי שׂ ערוֹ י  ּכ וּ בגין יןאיהוּ . 

מכּ  אתּפ ני וּ פוּ מא דּ פוּ מא, סוּ חרנא 
סטרוֹ י.

אבהתנא,וּ בהאי אתרחיצוּ  
בּ האי ׁש א אתבּ 
עיברין, כּמ ה דּ מתּפ ׁש ט רוּ חא,
בּ סוֹ חרנוֹ י. ׁש קיין שׂ ערי דּ כ בּ אתר

דף
קל "ד
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קיגלחודש יגיו

     

קדּ יׁש א ּת קּ וּ נא הוּ א ודא .
אשּת ע דּ מכּ אן דּ תריסר. וּ ׁש אה 

ּת חוּ מין ּת חוּ מיןעיי"ב י"ב א. 
ּת חוּ מין י"ב ׁש בטיתּת א. י"ב 

אׁש ר דכתיב הוּ א הדא אבהתא.
אבוֹ תינוּ .נׁש בּ עּת  

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ תיסר. 
מכּ אן דּ יקנא דּ תחוֹ ת
וּ ביקרא יאה, בּ יקרא וּ מכּ אן,
וא טבּ וּ רא עד וחּפ יין ׁש ּפ ירא,
דּ בוּ סמא, ּת קרוּ בא מאנּפ י אתחזיין

חוּ ורין. ׁש ּפ ירן ּת ּפ וּ חין אינּ וּ ן בּ ר
חוּ קיּה אמר זכּ אה ׁש מעוֹ ן, רבּ י 



ר א ארא ְִַָָלחודש יגיו קיב

אתידע. דּ א הוּ אדּ סּת ימין דּ א 
ּת קּ וּ נא. בּ יּה  הוה וא אתּת קּ ן, דּ א

בר דּ נפיק רוּ ח , ּכ וּ בגין  
 וּ מת ,נביאי בּ יּה  ׁש ין בּ  

ּפ ה אתקרי .יהוֹ מהימני, 
דּ עּת יקיןאב עּת יקא אבּ האי 

ו בּ ראתּפ רׁש . רוּ חיּה  דּ ידע מאן ית 
ׁש קי שׂ ערוֹ י  ּכ וּ בגין יןאיהוּ . 

מכּ  אתּפ ני וּ פוּ מא דּ פוּ מא, סוּ חרנא 
סטרוֹ י.

אבהתנא,וּ בהאי אתרחיצוּ  
בּ האי ׁש א אתבּ 
עיברין, כּמ ה דּ מתּפ ׁש ט רוּ חא,
בּ סוֹ חרנוֹ י. ׁש קיין שׂ ערי דּ כ בּ אתר

דף
קל "ד
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קיגלחודש יגיו

     

קדּ יׁש א ּת קּ וּ נא הוּ א ודא .
אשּת ע דּ מכּ אן דּ תריסר. וּ ׁש אה 

ּת חוּ מין ּת חוּ מיןעיי"ב י"ב א. 
ּת חוּ מין י"ב ׁש בטיתּת א. י"ב 

אׁש ר דכתיב הוּ א הדא אבהתא.
אבוֹ תינוּ .נׁש בּ עּת  

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ תיסר. 
מכּ אן דּ יקנא דּ תחוֹ ת
וּ ביקרא יאה, בּ יקרא וּ מכּ אן,
וא טבּ וּ רא עד וחּפ יין ׁש ּפ ירא,
דּ בוּ סמא, ּת קרוּ בא מאנּפ י אתחזיין

חוּ ורין. ׁש ּפ ירן ּת ּפ וּ חין אינּ וּ ן בּ ר
חוּ קיּה אמר זכּ אה ׁש מעוֹ ן, רבּ י 



ר א ארא ְִַָָלחודש יגיו קיד 

אדּ רא בּ האי דּ אׁש ּת כח דּ מאן
ע דּ קדּ יׁש א זכּ אהאה בּ יּה . אנן 

וּ בעמא דּ ין, בּ עמא חוּ קיּה 
ע ׁש א בּ קדוּ  יתבין דּ אנן אה,דּ אתי. 

ע ןאא אסחר אה   
   ּכ עוהא איןּת קּ וּ נין 

, ּאתּת קנו קדּ יׁש א דּ דיקנא
ואסחרוּ  דוּ כתייהוּ .ואתעּט רוּ  

ּת קּ וּ נאוהאי הוּ א דּ תיסר, ּת קּ וּ נא 
כּ  אחידן דּ ביּה  א.יאה, 

ריׁש אכּ  מזקף מתכּ ּס פין הוּ  
אינּ וּ ן  ּכ ּת יין מנּ יּה  קביּה .
ּת יין מנּ יּה  אחידן. אּפ ין דּ בזעיר

עע גּ נזין וכ ותּת אין, איןאין 

ר א ארא ְִַָָ קטולחודש יגיו

כּ ין. וּ ביּה  בּ יּה , גּ ניזין ותּת אין
כּ  מנּ יּה  דּ מתזא מזּ א א,ואיהוּ  

דּ אׁש ים ׁש ימתא, ּת קּ וּ נא הוּ א דּ א
כ אׁש ים דּ א ּת קּ וּ נין, כ.א 

ימיאּת אנא, אקרוּ ן ּת קּ וּ נין ין 
קדמאין יוֹ מין קדם,
בּ זעיר דּ אׁש ּת כחוּ  ואינּ וּ ן דּ קדמאי.

אקרוּ ן אּפ ין,  ֹעו ם.ימי 
א כּ ותאנא, קדם, ימי הוּ ין 

דּ עּת יקא דּ דיקנא בּ תקּ וּ נא מתּת קנן
דּ טמירין טמירא דּ עּת יקין, . 

דּ ת כּ והאי כּ מהייסר הוֹ ן, 
יוֹ מא ודא אתכּ דּ אּת מר. יא 

א כּ בּ הדייהוּ , הוּ א א.כּ יא 



ר א ארא ְִַָָלחודש יגיו קיד 

אדּ רא בּ האי דּ אׁש ּת כח דּ מאן
ע דּ קדּ יׁש א זכּ אהאה בּ יּה . אנן 

וּ בעמא דּ ין, בּ עמא חוּ קיּה 
ע ׁש א בּ קדוּ  יתבין דּ אנן אה,דּ אתי. 

ע ןאא אסחר אה   
   ּכ עוהא איןּת קּ וּ נין 

, ּאתּת קנו קדּ יׁש א דּ דיקנא
ואסחרוּ  דוּ כתייהוּ .ואתעּט רוּ  

ּת קּ וּ נאוהאי הוּ א דּ תיסר, ּת קּ וּ נא 
כּ  אחידן דּ ביּה  א.יאה, 

ריׁש אכּ  מזקף מתכּ ּס פין הוּ  
אינּ וּ ן  ּכ ּת יין מנּ יּה  קביּה .
ּת יין מנּ יּה  אחידן. אּפ ין דּ בזעיר

עע גּ נזין וכ ותּת אין, איןאין 

ר א ארא ְִַָָ קטולחודש יגיו

כּ ין. וּ ביּה  בּ יּה , גּ ניזין ותּת אין
כּ  מנּ יּה  דּ מתזא מזּ א א,ואיהוּ  

דּ אׁש ים ׁש ימתא, ּת קּ וּ נא הוּ א דּ א
כ אׁש ים דּ א ּת קּ וּ נין, כ.א 

ימיאּת אנא, אקרוּ ן ּת קּ וּ נין ין 
קדמאין יוֹ מין קדם,
בּ זעיר דּ אׁש ּת כחוּ  ואינּ וּ ן דּ קדמאי.

אקרוּ ן אּפ ין,  ֹעו ם.ימי 
א כּ ותאנא, קדם, ימי הוּ ין 

דּ עּת יקא דּ דיקנא בּ תקּ וּ נא מתּת קנן
דּ טמירין טמירא דּ עּת יקין, . 

דּ ת כּ והאי כּ מהייסר הוֹ ן, 
יוֹ מא ודא אתכּ דּ אּת מר. יא 

א כּ בּ הדייהוּ , הוּ א א.כּ יא 



ר א ארא ְִַָָלחודש יגיו קטז 

יוֹ מיןוּ בההוּ א עּת יק דּ אּת ער זמנא 
דּ עי ההוּ אבּ תקוּ נין א, 

אוֹ קיר זּמ ין דּ ביּה  אחד, יוֹ ם אתקרי
דּ כּת יב, הוּ א הדא דּ יקניּה ,  

יוּ  הוּ א אחד הוּ איהוֹ דעיוֹ ם . 
מכּ בּ  יּת יר דּ כחוֹ דוֹ י הוּ א יא. 
ידיעא.כּ  ׁש מא בּ  דּ אתקרי הוּ א א, 

איתדּ תנינן, יוֹ ם דּ אית בּ אתר 
בּ א יוֹ ם דּ ית יה
יהא זמן זמנא, דּ ההוּ א וּ מוּ ם יה.
בּ חוֹ דוֹ י והוּ א דּ דיקנא, דּ יקרא
וא יוֹ ם א אתקרי א יׁש ּת כּ ח.

א אקרי, יוֹ ם דּ ית איה. 
אקרי, יה וית דּ ין. מּס טרא

ר א ארא ְִַָָ קיז לחודש יגיו

דּ האיא וּ מוּ ם דּ ין. מּס טרא א 
כּ  י ּכ ואּת קּ וּ נא אתידע א א, 

מׁש חא נגיד וּ מנּ יּה  מנּ יּה , אתחזי
מבּ וּ עין. עיבר תיסר דּ רבוּ תא
בּ ההוּ א דּ נהרין דּ ּת ּת א, אינּ וּ ן כ

.מׁש חא 

אסרתיבּ  אתּת קנאּת קּ וּ נין ין 
ע קדּ יׁש א אה,דּ יקנא 

דּ יקנא,וא דּ בהאי ּת קּ וּ נין ין 
וא עיבר. כּמ ה ונחּת ן מתּת קּ נן
נפקין, והי מתּפ טין הי אתחזוּ ן

וּ מכּ מכּ  אסּת ימוּ , אתטמרוּ .א א 
עּת יקא, האי אתר דּ ידע ית

כּ  דּ הוֹ ן כּ ין,בּ פׁש יטוּ תא הוֹ ן 



ר א ארא ְִַָָלחודש יגיו קטז 

יוֹ מיןוּ בההוּ א עּת יק דּ אּת ער זמנא 
דּ עי ההוּ אבּ תקוּ נין א, 

אוֹ קיר זּמ ין דּ ביּה  אחד, יוֹ ם אתקרי
דּ כּת יב, הוּ א הדא דּ יקניּה ,  

יוּ  הוּ א אחד הוּ איהוֹ דעיוֹ ם . 
מכּ בּ  יּת יר דּ כחוֹ דוֹ י הוּ א יא. 
ידיעא.כּ  ׁש מא בּ  דּ אתקרי הוּ א א, 

איתדּ תנינן, יוֹ ם דּ אית בּ אתר 
בּ א יוֹ ם דּ ית יה
יהא זמן זמנא, דּ ההוּ א וּ מוּ ם יה.
בּ חוֹ דוֹ י והוּ א דּ דיקנא, דּ יקרא
וא יוֹ ם א אתקרי א יׁש ּת כּ ח.

א אקרי, יוֹ ם דּ ית איה. 
אקרי, יה וית דּ ין. מּס טרא

ר א ארא ְִַָָ קיז לחודש יגיו

דּ האיא וּ מוּ ם דּ ין. מּס טרא א 
כּ  י ּכ ואּת קּ וּ נא אתידע א א, 

מׁש חא נגיד וּ מנּ יּה  מנּ יּה , אתחזי
מבּ וּ עין. עיבר תיסר דּ רבוּ תא
בּ ההוּ א דּ נהרין דּ ּת ּת א, אינּ וּ ן כ

.מׁש חא 

אסרתיבּ  אתּת קנאּת קּ וּ נין ין 
ע קדּ יׁש א אה,דּ יקנא 

דּ יקנא,וא דּ בהאי ּת קּ וּ נין ין 
וא עיבר. כּמ ה ונחּת ן מתּת קּ נן
נפקין, והי מתּפ טין הי אתחזוּ ן

וּ מכּ מכּ  אסּת ימוּ , אתטמרוּ .א א 
עּת יקא, האי אתר דּ ידע ית

כּ  דּ הוֹ ן כּ ין,בּ פׁש יטוּ תא הוֹ ן 



ר א ארא ְִַָָלחודש ידיו קיח

אתידע. וא אתידע דּ אּת מר, כּ מה
אתקרי, עיּה  טמיר. וא טמיר

 יהוֹ אניׁש מי הוּ א 
וּ כתיבאחרוּ כבוֹ די אּת ן. א 
 ו עשׂ נוּ  וּ כתיבהוּ א אנחנוּ . א 
  בּ אתריּה יתיב. יוֹ מין ועּת יק
ו ידיעיתיב וית יתיב איּה . 

וּ כתיב ׁש כיח, ע אוֹ דכּ י 
נפ וגוֹ '.נוֹ ראוֹ ת ידיתי 

כּ דאמר חבריּ יא, ׁש מעוֹ ן רבּ י 
דּ אּת וּ ן דּ א, ּפ ריסא אתּפ ריס
 ּכ דּ נחּת וּ  חמינא אנא ענא, חמאן
וחד דּ א. בּ אתר וּ נהירוּ  בּ גוּ וה, ּת קּ וּ נין

דּ קוּ דׁש א בּ וּ צינא ּפ רוֹ כּת א  

ר א ארא ְִַָָ קיט לחודש ידיו

בּ ארבּ ע ּפ ריסא הוּ א, בּ רי
עיברסמכין, .ארבּ ע 

מּת ּת אסמכא יתיב הוּ א חד 
מגרוֹ פיאעי וחד א, 

מפּת חי ארבּ ע וּ במגרוֹ פיא בּ ידיּה .
נינן  ּמכ.סטרוֹ י 

ונחּת ין ּפ רסא, מעיוּ מתאחדן אּה  
וכן ּת ניינא,תּת א. סמכא 

סמכאוּ ת וּ בין וּ רביעאה. יתאה 
רג ּת מניסר אחידן דּ סמכיסמכא, י 

דּ ג בּ בוּ צינא יפאוּ מתנהרין 
וכן ּפ ריסא. עיבר.בּ ההוּ א ד' 

עּה ,אוחמינא דּ נהרין ּת קּ וּ נין ין 
מ מחכּ אן דּ פוּ מנא,והווּ  י 

דף
קל "ה
ע "א
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ר א ארא ְִַָָלחודש ידיו קכ

וּ אסּת  חדאתעּט רא  ּכ קא 
מּפ וּ מנא, מתּת ּק נן הווֹ  וכד בּ אתריּה .
ואתּת קּ ן ואתעּט ר סיק וחד חד  ּכ
 ּמכ הכא, דּ אתּת קן ּת קּ וּ נא בּ ההוּ א

  .מינן דּ חד ּפ וּ מא
ּפ וּ מא, ּפ תח מינן דּ חד וּ בׁש עתא

ּת קּ וּ נא ההוּ א ּת קּ וּ נא, בּ ההוּ א תּק נא 
וּ מחכּ ה יתיב דּ נפיקמהוה ה 

ס וּ כדין בּ דוּ כּת יּה מּפ וּ מיכוֹ ן, קא 
ואתעּט ר.

עכו חדּ אן וּ מכּ אן, מכּ אן סמכין 
וצייתין ידעוּ , דּ א מה ׁש מעין דּ 

הכאק קיימין רתיכין כּ מה יכוֹ ן. 
דּ אתי, עמא אּת וּ ן זכּ אין בּ גיניכוֹ ן.

ר א ארא ְִַָָ קכא לחודש ידיו

מדּ כ כּ הוּ  מּפ וּ מיכוֹ ן, דּ נפקי הוּ י 
ממ ׁש ין. קדּ י דּ אין ׁש רן כּ  ין 

ושׂ מאא. ימינא אסטאן
מׁש מע,קוּ דׁש א חדּ י הוּ א בּ רי 

מ הני דּ הוּ אוציית עד י, 
אגמר דּ י מאעדּ ינא, 

כּ  אחרא זמנא ּת ימרוּ ן הנידּ אתי 
עמ קדּ יׁש ין. כּ תיב,י ייכוּ  

  ,' ֹוגו הּט וֹ ב כּ יין  ּוחכ
דּ וֹ בב מאי יׁש נים. שׂ פתי דּ וֹ בב

דּ אפי יׁש נים. דּ אתיעוּ שׂ פתי מא 
קּמ יּה . אוֹ רייתא שׂ פוותיכוּ  מרחׁש ן

דּ עּת א,הׁש ּת א ואתכּ וונוּ  אתּת קנוּ  
דּ זעיר ּת קּ וּ נוֹ י מתקן
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מ הני דּ הוּ אוציית עד י, 
אגמר דּ י מאעדּ ינא, 

כּ  אחרא זמנא ּת ימרוּ ן הנידּ אתי 
עמ קדּ יׁש ין. כּ תיב,י ייכוּ  

  ,' ֹוגו הּט וֹ ב כּ יין  ּוחכ
דּ וֹ בב מאי יׁש נים. שׂ פתי דּ וֹ בב
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ר א ארא ְִַָָלחודש ידיו קכב

ׁש  יתבּ  והי יתּת ּק ן, הי אּפ ין,
קדּ יׁש א יוֹ מין, עּת יק מתקּ וּ ני בּ תקּ וּ נוֹ י
טמירא דּ טמירין, טמירא דּ קדּ ישין,

חוֹ בתאמכּ  דּ הׁש ּת א א. 
יאהייכוּ ,ע קוּ שטאה דּ ינא מגזר 

וּ  ׁש ּפ ירא כּ ו עאתקנא ּת קּ וּ נין 
בּ וּ רייּה .

דּ אריּת ּק וּ ני מּת קוּ ני אּפ ין, דּ זעיר 
ואתּפ ׁש טוּ  אתּת קּ נוּ . אּפ ין
נׁש , בּ ר כּ חיזוּ  וּ מכּ אן, מכּ אן ּת קּ וּ נוֹ י

משטא רוּ חא בּ יּה  
דּ כ בּ גיןדּ טמירא מיתבטמירין. 

דּ כּת יב,ע כּ וּ רסיּ יא, וע 
אדם כּ מראה דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת

ר א ארא ְִַָָ קכגלחודש ידיו

מע אדם:מעיו כּ מראה ה. 
אדם:כּ ידּ כ כּ מראה דּ יוּ קנין. 
אדם:כּ ידּ כ כּ מראה ׁש מהן. 

כּ  סתימין עעדּ ביּה  ןאימין 
דּ כ אדם: כּ מראה כּ יותּת אין. 

דּ  עד ואּת תקנוּ  דּ אתאּמ רוּ  ארזין 
ע עאברי ואף דּ מא, אגּ ב 

אתקיּ ימוּ .

עּת יקאּת אנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
זּמ ין א עד דּ עּת יקין

מכין, כּ נס מכין, בּ אני ּת קּ וּ נוֹ י, 
 מ ווּ מׁש ער אכין, 

דּ דחי עד מתקיּ יּמ י, הווֹ  ,וֹ ן 
הוּ אוֹ ןואצנע הדא זמנא, בתר 
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 מ ווּ מׁש ער אכין, 
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ר א ארא ְִַָָלחודש ידיו קכד 

דכתיב, וא הּמ כיםה 
מ בּ ארץאׁש ר אדוֹ ם. בּ ארץ כוּ  

דּ כ בּ אתר מתקיּ ימיןאדוֹ ם, דּ ינין 
וכ אתקיּ ימוּ .הוּ ּת ּמ ן, א 

דּ עּת יקיןעד עּת יקא חוּ ורא דּ ריׁש א 
 ּכ ּת קּ ין אתּת קּ ן, כּ ד אתּת קּ ן.
ּת קּ וּ נין  ּכ ּת ּק ין דּ תּת א, ּת קּ וּ נין

כּ דּ ע אוֹ יפנא, מכּ אן ותּת אין. אין 
הוּ א אתּת קּ ן דּ א דּ עּמ א, ריׁש א
ואי מתּת קנא. עּמ א ית בּ קדמיתא,

כּ  מתּת קּ ן, ואיאיהוּ  מתּת קּ נן. הוּ  
א בּ קדמיתא, מתּת ּק ן א איהוּ 

אתּת קּ נא. עּמ א יכין
א.מנן דּ עד יוֹ מין. מעּת יק 

ר א ארא ְִַָָ קכה לחודש ידיו

אתּת קּ נוּ  א בּ תקּ וּ נוֹ י, הוּ א אתּת קּ ן
וכ אתּת קּ נא, דּ בעוּ  אינּ וּ ן  ּכ ּהו 

דכתיב, הוּ א הדא אתחרבוּ . עמין
 ויּ מ ּב בּ אדוֹ ם  ֹובּ ן ע 

ויּ מ חדאבּ עוֹ ר. רזא בּ אדוֹ ם,  ֹו 
 דּ כ אתר דּ יניןהוּ א. 

וּת  ּת ּמ ן, מּת ּמ ן.יין,מתקּט רין 

גּ זרתבּ ע הוּ א ּת אנא בּ עוֹ ר, בּ ן 
דתקּ יפין, ּת קּ יפא דּ ינא,
מארי אפין אף מתקּט רן דּ בגיניּה 

ויה. דּ יבבא  ֹעירו וׁש ם 
כּ  דּ נהבה. מאי דּ יןדּ נהבה. וֹ מר 
אמר, דאּת  כּ מה הבה.  

ע.הב הב בּ נוֹ ת ׁש ּת י וּ קה 
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דּ כ בּ אתר מתקיּ ימיןאדוֹ ם, דּ ינין 
וכ אתקיּ ימוּ .הוּ ּת ּמ ן, א 

דּ עּת יקיןעד עּת יקא חוּ ורא דּ ריׁש א 
 ּכ ּת קּ ין אתּת קּ ן, כּ ד אתּת קּ ן.
ּת קּ וּ נין  ּכ ּת ּק ין דּ תּת א, ּת קּ וּ נין

כּ דּ ע אוֹ יפנא, מכּ אן ותּת אין. אין 
הוּ א אתּת קּ ן דּ א דּ עּמ א, ריׁש א
ואי מתּת קנא. עּמ א ית בּ קדמיתא,

כּ  מתּת קּ ן, ואיאיהוּ  מתּת קּ נן. הוּ  
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וכ אתּת קּ נא, דּ בעוּ  אינּ וּ ן  ּכ ּהו 

דכתיב, הוּ א הדא אתחרבוּ . עמין
 ויּ מ ּב בּ אדוֹ ם  ֹובּ ן ע 

ויּ מ חדאבּ עוֹ ר. רזא בּ אדוֹ ם,  ֹו 
 דּ כ אתר דּ יניןהוּ א. 

וּת  ּת ּמ ן, מּת ּמ ן.יין,מתקּט רין 

גּ זרתבּ ע הוּ א ּת אנא בּ עוֹ ר, בּ ן 
דתקּ יפין, ּת קּ יפא דּ ינא,
מארי אפין אף מתקּט רן דּ בגיניּה 

ויה. דּ יבבא  ֹעירו וׁש ם 
כּ  דּ נהבה. מאי דּ יןדּ נהבה. וֹ מר 
אמר, דאּת  כּ מה הבה.  

ע.הב הב בּ נוֹ ת ׁש ּת י וּ קה 



ר א ארא ְִַָָלחודש ידיו קכו

אכּ יון בּ יּה  אתיבא, דּ סיק 
מיקם, יכי הוה וא קאים,

טעמא.וכ מאי אתחרבוּ . עמין הוּ  
דּ תקּ וּ נא אתּת קּ ן. א דּ אדם מוּ ם

כּ  י ּכ בּ דיוּ קניּה , ויכידּ אדם א, 
 ּכ. בּ יּה אתיבא א 

אוּ בגין דּ אדם, דּ א דּ תקּ וּ נא 
מיקם יכיוּ  א אׁש ּת כח.
ואתבּ טוּ  ואתבּ טוּ . וּ אתיבא,

כּ ס והא  דּ עּת בּ אדםקא הוּ  
א ואסּת אתכּ ין. אתבּ טוּ  קוּ א 

ּת קּ וּ נא דּ ייתי עד ּת קּ וּ נא, מההוּ א
 האי אתא וכד דּ אדם.

אתגּ  פוּ דּ יּ וּ קנא,  ּכ, ּהו 

דף
קל "ה
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קכז לחודש טו יו

מנּ הוֹ ןואתחזּ רוּ  אחרא. קיּ וּ מא 
אתבּ סמוּ ,     

כּ וּ מנּ הוֹ ן אתבּ סמוּ  טו.א 
ויּ מת.ואי ויּ מת, כּ תיב והא ּת ימא 

הכי, או גמרי. דּ אתבּ טוּ 
מדּ רגּ אא דּ נחית מאן  ּכ א 

בּ יּה  קארי בּ יּה , דּ הוה קדמאה
אמר, דאּת  כּ מה מיתה.  

מ מדּ רגּ אויּ מת דּ נחת מצרים, 
וכיון בּ יּה . קם דּ הוה קדמאה
ׁש מהן בּ  אתקרוּ ן אדם, דּ אתּת קן
בּ יּה , בּ קיּ וּ מא ואתבּ סמוּ  אחרנין,

בּ דוּ כּת ייהוּ . וקיימין
מןהוּ וכ אחרנין ׁש מהן בּ  אתקרוּ ן 



ר א ארא ְִַָָלחודש ידיו קכו

אכּ יון בּ יּה  אתיבא, דּ סיק 
מיקם, יכי הוה וא קאים,

טעמא.וכ מאי אתחרבוּ . עמין הוּ  
דּ תקּ וּ נא אתּת קּ ן. א דּ אדם מוּ ם

כּ  י ּכ בּ דיוּ קניּה , ויכידּ אדם א, 
 ּכ. בּ יּה אתיבא א 

אוּ בגין דּ אדם, דּ א דּ תקּ וּ נא 
מיקם יכיוּ  א אׁש ּת כח.
ואתבּ טוּ  ואתבּ טוּ . וּ אתיבא,

כּ ס והא  דּ עּת בּ אדםקא הוּ  
א ואסּת אתכּ ין. אתבּ טוּ  קוּ א 

ּת קּ וּ נא דּ ייתי עד ּת קּ וּ נא, מההוּ א
 האי אתא וכד דּ אדם.

אתגּ  פוּ דּ יּ וּ קנא,  ּכ, ּהו 

דף
קל "ה
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קכז לחודש טו יו

מנּ הוֹ ןואתחזּ רוּ  אחרא. קיּ וּ מא 
אתבּ סמוּ ,     

כּ וּ מנּ הוֹ ן אתבּ סמוּ  טו.א 
ויּ מת.ואי ויּ מת, כּ תיב והא ּת ימא 

הכי, או גמרי. דּ אתבּ טוּ 
מדּ רגּ אא דּ נחית מאן  ּכ א 

בּ יּה  קארי בּ יּה , דּ הוה קדמאה
אמר, דאּת  כּ מה מיתה.  

מ מדּ רגּ אויּ מת דּ נחת מצרים, 
וכיון בּ יּה . קם דּ הוה קדמאה
ׁש מהן בּ  אתקרוּ ן אדם, דּ אתּת קן
בּ יּה , בּ קיּ וּ מא ואתבּ סמוּ  אחרנין,

בּ דוּ כּת ייהוּ . וקיימין
מןהוּ וכ אחרנין ׁש מהן בּ  אתקרוּ ן 



ר א ארא ְִַָָלחודש טו יו קכח

בּ יּה , דּ כּת יב ההוּ א בּ ר קדמאין,
 מהיטבא אׁש ּת וֹ  וׁש ם 

מאי זהב. מי בּ ת מטרד בּ ת
דּ הני מוּ ם אתבּ טטעמא. וּ א 

דּ כר דּ הוה מוּ ם אחרנין. ׁש אר כּ 
דּ  ּת מרא, כּ האי סונוּ קבּ א. קאא 

כּ א וּ בגין ונוּ קבּ א. דּ כר א 
ונוּ קבּ א, דּ כר דּ אׁש ּת כחוּ  הׁש ּת א

,כּ אחרנין מיתה בּ הוּ  כּ תיב א 
אב אתיׁש בוּ ,ואתקיימוּ . א 

דּ אדם, דּ יּ וּ קנא דּ אתּת קן עד
דּ אדם, דּ יּ וּ קנא דּ אתּת קן וכיון
אחרא, בּ קיּ וּ מא ואתקיימוּ  אתחזרוּ 

ואתיישבוּ .

ר א ארא ְִַָָ קכט לחודש טו יו

דּ ריׁש אּת אנא, בּ רעוּ תא סיק כּ ד 
יקרא מעבּ ד חוּ ורא,
מבּ וּ צינא ואּפ יק וזּמ ין ּת קּ ין יקריּה ,
בּ יּה  נׁש ב ניצוֹ צא, חד דּ קרדּ ינוּ תא,

אתּת וֹ קּ ר וסיק 
וׁש בעיןתואתּפ ט מאה ת 

נפיק וׁש ארי קאים, וניצוֹ צא עיבר.
וּ מתגּ  דּ כיא בּ יּה גּ אוירא נׁש ב א, 

גּ וּ  חד ונפיק ּת קּ יפא,גאתּת קּ ן. ּת א 
סטרין.ואתּפ ט ארבּ ע 

אׁש ּת איבוּ בהאי דּ כיא, אוירא 
יוכ ואתאחד, ניצוֹ צא

 ס בּ יּה  דּ עּת .בּ יּה . קא 
האיא , ּכ וּ בגין בּ יּה . אתטמר א 



ר א ארא ְִַָָלחודש טו יו קכח

בּ יּה , דּ כּת יב ההוּ א בּ ר קדמאין,
 מהיטבא אׁש ּת וֹ  וׁש ם 

מאי זהב. מי בּ ת מטרד בּ ת
דּ הני מוּ ם אתבּ טטעמא. וּ א 

דּ כר דּ הוה מוּ ם אחרנין. ׁש אר כּ 
דּ  ּת מרא, כּ האי סונוּ קבּ א. קאא 

כּ א וּ בגין ונוּ קבּ א. דּ כר א 
ונוּ קבּ א, דּ כר דּ אׁש ּת כחוּ  הׁש ּת א

,כּ אחרנין מיתה בּ הוּ  כּ תיב א 
אב אתיׁש בוּ ,ואתקיימוּ . א 

דּ אדם, דּ יּ וּ קנא דּ אתּת קן עד
דּ אדם, דּ יּ וּ קנא דּ אתּת קן וכיון
אחרא, בּ קיּ וּ מא ואתקיימוּ  אתחזרוּ 

ואתיישבוּ .

ר א ארא ְִַָָ קכט לחודש טו יו

דּ ריׁש אּת אנא, בּ רעוּ תא סיק כּ ד 
יקרא מעבּ ד חוּ ורא,
מבּ וּ צינא ואּפ יק וזּמ ין ּת קּ ין יקריּה ,
בּ יּה  נׁש ב ניצוֹ צא, חד דּ קרדּ ינוּ תא,

אתּת וֹ קּ ר וסיק 
וׁש בעיןתואתּפ ט מאה ת 

נפיק וׁש ארי קאים, וניצוֹ צא עיבר.
וּ מתגּ  דּ כיא בּ יּה גּ אוירא נׁש ב א, 

גּ וּ  חד ונפיק ּת קּ יפא,גאתּת קּ ן. ּת א 
סטרין.ואתּפ ט ארבּ ע 

אׁש ּת איבוּ בהאי דּ כיא, אוירא 
יוכ ואתאחד, ניצוֹ צא

 ס בּ יּה  דּ עּת .בּ יּה . קא 
האיא , ּכ וּ בגין בּ יּה . אתטמר א 



ר א ארא ְִַָָלחודש טו יו קל 

והאיגּ גּ וּ  בּ סטרוֹ י, אתּפ ׁש ט ּת א 
דּ עּת יק דּ טמירין טמיר הוּ א אוירא

דּ גניז. בּ רוּ חא יוֹ מין,

אאבּ האי אתּפ ׁש טוּ  גּ וּ גּ ּת א 
מּס טר ואוירא חד, מּס טר
עיּה  קאים דּ כיא ואוירא חד.
קאים דּ כיא ואא סטר. מהאי
הכא. אא מאי סטר. מהאי

בּ וּ צינאא אב אא, הוּ א או א 
דּ א  ּדּ אתכיבּ אוירא 

נהיר עדּ כיא, וׁש בעין מין,מאתן 
דּ א, וּ בגין אׁש ּת כח, מּס טרוֹ י ודינא

גּ וּ  גּ וּ גהאי אתקרי ּת אגּ ּת א, 
ּת קּ יפא.

ר א ארא ְִַָָ קלא לחודש טו יו

ּת ׁש עהבּ גוּ גּ ּת א יתבין דּ א, 
עמין, רבּ וֹ א אפי

בּ  עוֹ י. וסמכין עוֹ י האידּ נטין 
ט נטיף מריׁש אגּ וּ גּ ּת א, א 

דּ אתמ ּת דיר.חיוּ ורא, מניּה  י 
ט זמיניןוּ מהאי ׁש יּה  מרי דּ אנער א 

אחיּ אה. מיתיּ יא

בּ תריטוהוּ א י ּדּ אתכ א 
דּ ריׁש א מּס טרא גּ ווני,

בּ גוויּה  חיוּ ור חיוּ רא, . 
חיוּ וריכּ ידּ כ הוּ   
ריׁש אאב בּ האי אתייבן כּ ד 

סוּ מקא. בּ יּה  אתחזי אּפ ין, דּ זעיר
בּ דוֹ  חיוּ ור,כּ האי דּ איהוּ  חא 



ר א ארא ְִַָָלחודש טו יו קל 

והאיגּ גּ וּ  בּ סטרוֹ י, אתּפ ׁש ט ּת א 
דּ עּת יק דּ טמירין טמיר הוּ א אוירא

דּ גניז. בּ רוּ חא יוֹ מין,

אאבּ האי אתּפ ׁש טוּ  גּ וּ גּ ּת א 
מּס טר ואוירא חד, מּס טר
עיּה  קאים דּ כיא ואוירא חד.
קאים דּ כיא ואא סטר. מהאי
הכא. אא מאי סטר. מהאי

בּ וּ צינאא אב אא, הוּ א או א 
דּ א  ּדּ אתכיבּ אוירא 

נהיר עדּ כיא, וׁש בעין מין,מאתן 
דּ א, וּ בגין אׁש ּת כח, מּס טרוֹ י ודינא

גּ וּ  גּ וּ גהאי אתקרי ּת אגּ ּת א, 
ּת קּ יפא.

ר א ארא ְִַָָ קלא לחודש טו יו

ּת ׁש עהבּ גוּ גּ ּת א יתבין דּ א, 
עמין, רבּ וֹ א אפי

בּ  עוֹ י. וסמכין עוֹ י האידּ נטין 
ט נטיף מריׁש אגּ וּ גּ ּת א, א 

דּ אתמ ּת דיר.חיוּ ורא, מניּה  י 
ט זמיניןוּ מהאי ׁש יּה  מרי דּ אנער א 

אחיּ אה. מיתיּ יא

בּ תריטוהוּ א י ּדּ אתכ א 
דּ ריׁש א מּס טרא גּ ווני,

בּ גוויּה  חיוּ ור חיוּ רא, . 
חיוּ וריכּ ידּ כ הוּ   
ריׁש אאב בּ האי אתייבן כּ ד 

סוּ מקא. בּ יּה  אתחזי אּפ ין, דּ זעיר
בּ דוֹ  חיוּ ור,כּ האי דּ איהוּ  חא 



ר א ארא ְִַָָלחודש טו יו קלב

בּ גוונא סוּ מקא גּ וונא ואתחזייא
חיוּ ורא.

כּ תיב,וּ בגין  ּכ ורבּ ים 
יקיצוּ  עפר אדמת ׁש ני מיּ 

עוֹ הא ואחיּ י חרפוֹ תהם 
 ֹעו עוֹ ם.דראוֹ ן בּ גיןחיּ י ם, 

דּ אתידּ אתחזיאוּ  חיוּ ורא, ההוּ א 
דּ אנּפ ין. אריכא יוֹ מין, דּ עּת יק מסטר

רפוֹ תח ֹעו בּ גיןדראוֹ ן ם, 
דּ זעירדּ אתחזיאוּ  סוּ מקא ההוּ א 
וכ כּ אּפ ין. טיא א,בּ ההוּ א 

דכתיב, הוּ א הדא כּ י 
טט ּת רין.אוֹ רוֹ ת אוֹ רוֹ ת: . 

ט כּ וההוּ א נטיף דּ נטיף, יוֹ מאא 

ר א ארא ְִַָָ קלגלחודש טו יו

חקחיוּ ורא כּ גווני דּ תּפ וּ חים. א 
וסוּ מקא.

גּ ווני,האי בּ תרי אנהיר גּ וּ גּ ּת א 
סטר. וּ האי סטר האי
אתּפ ׁש ט דּ כיא, אוירא וּ מהאי
עמין. רבּ וֹ א ק"נ אנּפ וֹ י מגוּ גּ ּת א
אּפ ין. זעיר אתקרי  ּכ וּ בגין
אתּפ ׁש טוּ  ,דּ אצטרי וּ בׁש עתא
בּ גין זמנא, בּ ההוּ א ואריכין אנּפ וֹ י
דּ עּת יקין, דּ עּת יקי בּ אנּפ וֹ י דּ אׁש גּ ח

עמא. וחייס
עיבר,וּ מהאי חד נפיק גּ וּ גּ ּת א, 

ויהבי דּ ּת ּת א. אינּ וּ ן כ
אוֹ ר כּ דאגר יוֹ מין. עּת יק אוּ תא 



ר א ארא ְִַָָלחודש טו יו קלב

בּ גוונא סוּ מקא גּ וונא ואתחזייא
חיוּ ורא.

כּ תיב,וּ בגין  ּכ ורבּ ים 
יקיצוּ  עפר אדמת ׁש ני מיּ 

עוֹ הא ואחיּ י חרפוֹ תהם 
 ֹעו עוֹ ם.דראוֹ ן בּ גיןחיּ י ם, 

דּ אתידּ אתחזיאוּ  חיוּ ורא, ההוּ א 
דּ אנּפ ין. אריכא יוֹ מין, דּ עּת יק מסטר

רפוֹ תח ֹעו בּ גיןדראוֹ ן ם, 
דּ זעירדּ אתחזיאוּ  סוּ מקא ההוּ א 
וכ כּ אּפ ין. טיא א,בּ ההוּ א 

דכתיב, הוּ א הדא כּ י 
טט ּת רין.אוֹ רוֹ ת אוֹ רוֹ ת: . 

ט כּ וההוּ א נטיף דּ נטיף, יוֹ מאא 

ר א ארא ְִַָָ קלגלחודש טו יו

חקחיוּ ורא כּ גווני דּ תּפ וּ חים. א 
וסוּ מקא.

גּ ווני,האי בּ תרי אנהיר גּ וּ גּ ּת א 
סטר. וּ האי סטר האי
אתּפ ׁש ט דּ כיא, אוירא וּ מהאי
עמין. רבּ וֹ א ק"נ אנּפ וֹ י מגוּ גּ ּת א
אּפ ין. זעיר אתקרי  ּכ וּ בגין
אתּפ ׁש טוּ  ,דּ אצטרי וּ בׁש עתא
בּ גין זמנא, בּ ההוּ א ואריכין אנּפ וֹ י
דּ עּת יקין, דּ עּת יקי בּ אנּפ וֹ י דּ אׁש גּ ח

עמא. וחייס
עיבר,וּ מהאי חד נפיק גּ וּ גּ ּת א, 

ויהבי דּ ּת ּת א. אינּ וּ ן כ
אוֹ ר כּ דאגר יוֹ מין. עּת יק אוּ תא 



ר א ארא ְִַָָלחודש טו יו קלד 

ׁש בּ נא, בּ חוּ  ׁש רביטא.עאין ּת חוֹ ת 
דּ א. קביו בּ קע ּגו ּגת 

עא כּ ד והאיתּת א, ׁש בּ נא. בּ חוּ  ין 
מנּ יּה  אׁש ּת כח אוֹ ראוּ תא, אגר בּ קע

.יוֹ מין עּת יק 

דּ גוּ גּ ּת א,בּ חבּ יּה   
ח אׁש ּת כחוּ ,ג' ין 

דּ קיק וּ קרוּ מא בּ הוּ , מוֹ חא ׁש רייא דּ 
ע אבחפיּ יא קרוּ מאייהוּ . א 

וּ בגין יוֹ מין. כּ עּת יק סתימא קׁש יׁש א
ונהיר אתּפ ׁש ט מוֹ חא האי דּ א,

 תׁש בי וּ תרין ין.תין 
דכתיב, הוּ א הדא ונהר 

מעדן.יוֹ צ א 

דף
קל"ו
ע "א

ר א ארא ְִַָָ קלה לחודש טו יו

דּ גוּ גּ ּת אותאנא, חין בּ תת 
מחא ׁש רייא. מוֹ חא

מתבּ קע חד מבּ וּ עא חד 
מוֹ חא מההוּ א ונפיק סטרין, ד' 

ח בּ האי ׁש רייא ּת דּ  וּ תריןא, תין 
דּ חכמתא.ׁש בי רוּ חין ין 

מתבּ קעחאמ ּת ניינא, 
חד וּ מתּפ ׁש ט
ן' וּ מתּפ תחין אחרא. מבּ וּ עא

מא אתאחדןּת רעין. ּת רעין, ן' ין 
דּ יוֹ בא. ׁש נין ן' דּ אוֹ רייתא. יוֹ מין ן'
בּ רי קוּ דׁש א דּ זּמ ין דּ רין, אף ן'
וּ ׁש רייא יּה , רוּ חיּה  אתבא הוּ א

בּ יּה .
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ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קלו

אףמחא נפקין ּת יתאה, 
אדּ רין ,ואכסדראיןאפין 

בּ הוּ . ודרי עייהוּ , ׁש רייא דּ דעּת א
ח חיהוהאי ׁש רי א  

ח האי חבּ ין האי וּ בין א,א 
כּ ואתמ סטרין. מּת רין אינּ וּ ןיין 

דכתיב, הוּ א הדא אדּ רין.  
יּמ  חדרים ואוּ בדעת ג'אוּ . ין 

בּ כ סטראגּ וּ פא,מתּפ טין האי 
כּ וּ  אחיד וּ באינּ וּ ן סטרא. גּ וּ פאהאי 

מכּ  גּ וּ פא בּ הוּ  וּ בכואחיד סטרוֹ י. 
ואׁש ּת כּ חן. אתּפ טן טזגּ וּ פא 

ּת ייןּת אנא, דּ ריׁש א, בּ גוּ גּ ּת א 
ורבּ וֹ א רבּ וֹ א אפי אף

ר א ארא ְִַָָ קלז לחודש טזיו

אוּ כמן, דּ שׂ ערי קוֹ צי רבּ בן
דּ א וּ מתערבין בּ דא, דּ א וּ מסּת בּ כין
דּ כ נימין ׁש בּ נא חוּ  וית בּ דא.
דּ כיין בּ יּה  דּ אחידן וקוֹ צא, קוֹ צא
טעמי אתאחדן וּ מכּ אן וּ מסאבן.
בּ כ בּ מסאבא. בּ דכיא אוֹ רייתא,

א בכ דּ כיין, דּ אינּ וּ ן סטרין ינּ וּ ןאינּ וּ ן 
מסאבן. דּ אינּ וּ ן סטרין

ותקיפין.יתבין מסּת בּ כין קוֹ צי 
וּ מנהוֹ ן ׁש עיעין, מנּ הוֹ ן
יתבין וקוֹ צא, קוֹ צא וּ בכ ּת קּ יפין.
וּת יין מתהטן ּת ין. ע ּת ין נימין
קרבין. נצח מארי ּת קּ יף, כּ גיבּ ר
ׁש ּפ ירא בּ תקּ וּ נא יאה בּ תקּ וּ נא



ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קלו
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ר א ארא ְִַָָ קלז לחודש טזיו
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וּת יין מתהטן ּת ין. ע ּת ין נימין
קרבין. נצח מארי ּת קּ יף, כּ גיבּ ר
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ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קלח

ּת קּ יפא .ותקיפין רברבין . 
דכתיב, הוּ א הדא  בּ חוּ ר 

כּ ארזים.

וּת ייןמתּת ּק נין דּ שׂ ערי, קוֹ צין 
מהאי ּת ין, ע ּת ין
גּ וּ גּ ּת א. ע סטרא, האי סטרא

דכתיב, הוּ א הדא   
ּת  יתביןּת קווּ צּ וֹ תיו ותאנא ים. 

ּת ּת  מּמ בּ וּ עיןי דּ מׁש יכין מוּ ם ין, 
דּ ת מוֹ חא.סגּ יאין, רהטי ת 
ח דּ גוּ מּמ בּ וּ עא חד ּת א,גּ א 

בּ מׁש יכוּ תא, שׂ ערי אתמכן
ּת  דּ ּת וּ מתעבדין מכּ ּמ הין, יין 

ח מהאי דּ אתמכן א.מבּ וּ עין, 

ר א ארא ְִַָָ קלט לחודש טזיו

חמׁש יןמח נפקי ּת ניינא, א 
מאינּ וּ ן שׂ ערי ואתמכן מבּ וּ עין,
ואתעבדין בּ מׁש יכוּ תא, מבּ וּ עין

דּ תּת  בּ קוֹ ציןין, וּ מתערבין יין 
מח ּת אחרנין. נפקיא יתאה, 

אא ואכסדראין,ף אדּ רין פין 
בּ מׁש יכוּ תא שׂ ערי ואתמכן

הוּ .מכּ      
 ,קוֹ צין אינּ וּ ן  ּכ וּ בגין

עּת  ין.ּת ין 

מג'הוּ וכ דּ אתמכן מׁש יכן 
דּ גוּ גּ ּת א. דּ מוֹ חא חין
ּת יין קוֹ צי אינּ וּ ן וכ נימין אינּ וּ ן וכ

דּ אוּ ד סטרא כּ וחּפ יין וּ בגין נין. 
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ר א ארא ְִַָָ קלט לחודש טזיו
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ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קמ 

כּ תיב, א אזנהּט ה הי 
ּת  וּ בהאי ׁש מע. ּת וּ  ייןין,  

וּ שׂ מא נהוֹ ראימינא א, 
וכ ודינא. רחמי ימינאוחׁש וֹ כא, 

ּת וּ שׂ מא וא בּ האי, בּ עּת יקא.י א 

חדגוּ תאבּ פ אתחזי דּ שׂ ערי, 
דּ קיק, אוֹ רחא
דּ עּת יק ארחא מההוּ א דּ מתאחדא
אתּפ רׁש ן ארחא, וּ מההוּ א יוֹ מין.
ארחין, וּ תיסר מאה ׁש ית
דּ פקוּ די בּ ארחין דּ אתּפ גוּ ן

דּ כּת יב, דּ אוֹ רייתא.  ּכ 
ואמתיהוֹ ארחוֹ ת חסד 

.ועדוֹ תיו בריתוֹ  נוֹ צרי 

ר א ארא ְִַָָ קמא לחודש טזיו

מתאחדןּת נא, וקוֹ צא, קוֹ צא בּ כ 
דּ יבבא מארי אפין אף
וקוֹ צא קוֹ צא בכ דּ ּת יין ויה,
ׁש עיעין וּ מאינּ וּ ן ּת קּ יפין. מאינּ וּ ן

דּ מתקא, מאריהוֹ ן  
    ּכ בּ גין

שׂ מא ואית ימינא א.אית 

אׁש גּ חוּ תאמצחא דּ גוּ גּ ּת א. 
ואדּ אׁש גּ חוּ תא. 

דּ צריכין זמנא, ההוּ א בּ ר מתגּ ייא,
וּ עיּ ינא אתּפ קּ דא, חיּ יביּ א
אתגּ ייא כּ ד ותאנא, בּ עוֹ בדיהוֹ ן.
מאריהוֹ ן  ּכ אּת ערוּ  מצחא, האי
אתמסר. בּ דינא עמא וכ דּ דינא,
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ּת וּ שׂ מא וא בּ האי, בּ עּת יקא.י א 

חדגוּ תאבּ פ אתחזי דּ שׂ ערי, 
דּ קיק, אוֹ רחא
דּ עּת יק ארחא מההוּ א דּ מתאחדא
אתּפ רׁש ן ארחא, וּ מההוּ א יוֹ מין.
ארחין, וּ תיסר מאה ׁש ית
דּ פקוּ די בּ ארחין דּ אתּפ גוּ ן

דּ כּת יב, דּ אוֹ רייתא.  ּכ 
ואמתיהוֹ ארחוֹ ת חסד 

.ועדוֹ תיו בריתוֹ  נוֹ צרי 

ר א ארא ְִַָָ קמא לחודש טזיו

מתאחדןּת נא, וקוֹ צא, קוֹ צא בּ כ 
דּ יבבא מארי אפין אף
וקוֹ צא קוֹ צא בכ דּ ּת יין ויה,
ׁש עיעין וּ מאינּ וּ ן ּת קּ יפין. מאינּ וּ ן

דּ מתקא, מאריהוֹ ן  
    ּכ בּ גין

שׂ מא ואית ימינא א.אית 

אׁש גּ חוּ תאמצחא דּ גוּ גּ ּת א. 
ואדּ אׁש גּ חוּ תא. 

דּ צריכין זמנא, ההוּ א בּ ר מתגּ ייא,
וּ עיּ ינא אתּפ קּ דא, חיּ יביּ א
אתגּ ייא כּ ד ותאנא, בּ עוֹ בדיהוֹ ן.
מאריהוֹ ן  ּכ אּת ערוּ  מצחא, האי
אתמסר. בּ דינא עמא וכ דּ דינא,



ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קמב

 ּיקוס כּ ד ׁש עתא, ההיא בּ ר
יוֹ מין, עּת יק קּמ י דּ ישׂ רא צוֹ תהוֹ ן

גּ  בּ נוֹ י, ע רחמא מצחאוּ בעי י 
דּ זעיר בּ האי ונהיר דּ רעוין, דּ רעוא

דּ ינא. ואׁש ּת כי אּפ ין,

חדבּ האי נפיק מצחא, 
בּ יּה  דּ מתּפ ׁש ט שׂ ערא,
ּת רעין. חמׁש ין דּ אּפ יק מּמ וֹ חא
מצחא אתעביד אתּפ ׁש ט, וכד

עדּ אׁש גּ חוּ תא, אינּ וּ ןמא,חיּ יבי 
הדאדּ  בּ עוֹ בדיהוֹ ן. מתכּ ּס פי א 

דכתיב, הוּ א וּ מצח 
היה זוֹ נה מאנּת אה  

ם.הכּ  

דף
קל"ו
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קמגלחודש טזיו

קאיםותניא, א שׂ ערא 
דּ מצחא, אתר בּ האי
דּ חצּ יפין אינּ וּ ן דּ אתגּ ייא בּ גין
קוּ דׁש א דּ מּת ער וׁש עתא בּ חוֹ בייהוּ .
עם אׁש ּת עׁש עא הוּ א בּ רי
דּ עּת יק אנּפ וֹ הי נהירין צדּ יקיּ יא,
אּפ ין, דּ זעיר בּ אנּפ וֹ י יוֹ מין,
האי ונהיר מצחיּה , וּ מתגּ יא
רצוֹ ן. עת אתקרי וּ כדין מצחא,
דּ דינא וׁש עתא ׁש עתא וכ
אּפ ין דּ זעיר מצחא והאי ּת י,
דּ עּת יקא מצחא אתגּ ייא אתגּ ייא,
וא דּ ינא, ואׁש ּת כי דּ עּת יקין,

אתעביד.



ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קמב

 ּיקוס כּ ד ׁש עתא, ההיא בּ ר
יוֹ מין, עּת יק קּמ י דּ ישׂ רא צוֹ תהוֹ ן

גּ  בּ נוֹ י, ע רחמא מצחאוּ בעי י 
דּ זעיר בּ האי ונהיר דּ רעוין, דּ רעוא

דּ ינא. ואׁש ּת כי אּפ ין,

חדבּ האי נפיק מצחא, 
בּ יּה  דּ מתּפ ׁש ט שׂ ערא,
ּת רעין. חמׁש ין דּ אּפ יק מּמ וֹ חא
מצחא אתעביד אתּפ ׁש ט, וכד

עדּ אׁש גּ חוּ תא, אינּ וּ ןמא,חיּ יבי 
הדאדּ  בּ עוֹ בדיהוֹ ן. מתכּ ּס פי א 

דכתיב, הוּ א וּ מצח 
היה זוֹ נה מאנּת אה  

ם.הכּ  

דף
קל"ו
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קמגלחודש טזיו

קאיםותניא, א שׂ ערא 
דּ מצחא, אתר בּ האי
דּ חצּ יפין אינּ וּ ן דּ אתגּ ייא בּ גין
קוּ דׁש א דּ מּת ער וׁש עתא בּ חוֹ בייהוּ .
עם אׁש ּת עׁש עא הוּ א בּ רי
דּ עּת יק אנּפ וֹ הי נהירין צדּ יקיּ יא,
אּפ ין, דּ זעיר בּ אנּפ וֹ י יוֹ מין,
האי ונהיר מצחיּה , וּ מתגּ יא
רצוֹ ן. עת אתקרי וּ כדין מצחא,
דּ דינא וׁש עתא ׁש עתא וכ
אּפ ין דּ זעיר מצחא והאי ּת י,
דּ עּת יקא מצחא אתגּ ייא אתגּ ייא,
וא דּ ינא, ואׁש ּת כי דּ עּת יקין,

אתעביד.



ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קמד 

אתּפ ׁש טּת אנא, מצחא, האי 
סוּ מקי אף בּ מאתן
וּ כין בּ יּה , דּ אתאחדן דּ סוּ מקי,
דּ זעיר מצחא אתגּ ייא וכד בּ יּה .

כ רׁש וּ תא אית חרבּ א.אּפ ין, הוּ  
דּ רעוין, דּ רעוא מצחא אתגּ ייא וכד

כּ  כּ דין מצחא, האי הוּ דּ נהיר 
מׁש ּת ככין.

דּ יניןותניא, בּ ּת י וארבּ ע עשׂ רין 
מצחא, בּ האי מׁש ּת כּ חין

נצחוכ אקרוּ ן הוּ      
וּ באתוון .הוּ א רצוּ פין, 

והיינוּ  נצחים. דּ אינּ וּ ן נצח ואית מצח.
בּ מצחא, ואינּ וּ ן נצחים. נצח דּ תנן

ר א ארא ְִַָָ קמה לחודש יזיו

בּ אתרין בּ גוּ פא, מנּ הוֹ ן וּ מתּפ טן
יזידיען. 

דּ כּת יב,ּת ניא, מאי  וגם 
ישׂ רא ונצח יׁש קּ ר אא 

כּ י הוּ אינּ חם אדם האיא הנּ חם. 
כּ  אוֹ קימנא, נצחרזא ההוּ א 

דּ ת זמנין בּ גוּ פא, עדּ אתּפ ׁש ט י 
ומאע וּ מתחרט ותב אמידן, 

טעמא. מאי ּת ייבין. אי דּ ינא, עביד
אדם, דּ אקרי בּ דוּ כּת א דּ קאי מוּ ם

אבויכי בּ אתראתחרטא. אי 
ראׁש , דּ אתקרי אתחזי 

נצח,ואתגּ  האי עידּ ןייא הוּ א או 
טעמא.ואתר מאי אתחרטא. 



ר א ארא ְִַָָלחודש טזיו קמד 

אתּפ ׁש טּת אנא, מצחא, האי 
סוּ מקי אף בּ מאתן
וּ כין בּ יּה , דּ אתאחדן דּ סוּ מקי,
דּ זעיר מצחא אתגּ ייא וכד בּ יּה .

כ רׁש וּ תא אית חרבּ א.אּפ ין, הוּ  
דּ רעוין, דּ רעוא מצחא אתגּ ייא וכד

כּ  כּ דין מצחא, האי הוּ דּ נהיר 
מׁש ּת ככין.

דּ יניןותניא, בּ ּת י וארבּ ע עשׂ רין 
מצחא, בּ האי מׁש ּת כּ חין

נצחוכ אקרוּ ן הוּ      
וּ באתוון .הוּ א רצוּ פין, 

והיינוּ  נצחים. דּ אינּ וּ ן נצח ואית מצח.
בּ מצחא, ואינּ וּ ן נצחים. נצח דּ תנן

ר א ארא ְִַָָ קמה לחודש יזיו

בּ אתרין בּ גוּ פא, מנּ הוֹ ן וּ מתּפ טן
יזידיען. 

דּ כּת יב,ּת ניא, מאי  וגם 
ישׂ רא ונצח יׁש קּ ר אא 

כּ י הוּ אינּ חם אדם האיא הנּ חם. 
כּ  אוֹ קימנא, נצחרזא ההוּ א 

דּ ת זמנין בּ גוּ פא, עדּ אתּפ ׁש ט י 
ומאע וּ מתחרט ותב אמידן, 

טעמא. מאי ּת ייבין. אי דּ ינא, עביד
אדם, דּ אקרי בּ דוּ כּת א דּ קאי מוּ ם

אבויכי בּ אתראתחרטא. אי 
ראׁש , דּ אתקרי אתחזי 

נצח,ואתגּ  האי עידּ ןייא הוּ א או 
טעמא.ואתר מאי אתחרטא. 



ר א ארא ְִַָָלחודש יזיו קמו

דּ  אדם,מוּ ם דּ אקרי מאתר הוה א 
אתגּ דּ הא וחוֹ טמא,א ּפ רצוּ פא י 

בּ א מצחא דּ א וּ באתר אחוֹ דוֹ י. 
ּפ רצוּ פא, אדם.אׁש ּת כח אקרי א 

 ּכ הוּ אוּ בגין אדם כּ נצחא הנּ חם 
גּ וּ פא. ּת קּ וּ ני דּ בׁש אר

מארעינוֹ י מׁש ּת ניין דּ ריׁש א, 
דּ בגּ בּת א, שׂ רקוּ תא עיינין,

מכּ חן עיינין, ריסי דּ ע  
 ּת ּת בּ אוּ כּ מתא, עיין ין 

דּ עּת  ּת קּ וּ נא ואינּ וּ ן דּ שׂ ערי, ין 
וּ מתאחדן דּ מצחא, בּ ריׁש א עיינין,

א מאה ׁש בע מארימּת רווייהוּ  פי 
דּ אׁש גּ חוּ תא  . 

ר א ארא ְִַָָ קמז לחודש יזיו

אףבּ כסוּ תא הטין דּ עיינין, 
רבּ וֹ א, מאה וארבּ ע
כּ סוּ תא. דּ אינהוּ  בּ גבינין דּ מתאחדן
יוֹ מין דּ עּת יק דּ עינא ואׁש גחוּ תא

דּ ס וּ בׁש עתא אינּ וּ ןעייהוּ . קין 
דּ אּת ערכּ  כּ מאן אתחזי סוּ תא, 

וחמאן עינוֹ י, ואתּפ קּ חן מנתיּה ,
חוּ ורא בּ חד ואתסחן ּפ קיחא, עינא

דכתיב, הוּ א הדא טבא, דּ עינא 
 בּ ח בּ חרוֹ חצוֹ ת מאי ב.ב. 

דּ  קדמאהעיבּ חוּ ורא א   
 אׁש ּת כח ׁש עתא וּ בההיא

דּ רחמי אׁש גּ חוּ תא     
      .



ר א ארא ְִַָָלחודש יזיו קמו

דּ  אדם,מוּ ם דּ אקרי מאתר הוה א 
אתגּ דּ הא וחוֹ טמא,א ּפ רצוּ פא י 

בּ א מצחא דּ א וּ באתר אחוֹ דוֹ י. 
ּפ רצוּ פא, אדם.אׁש ּת כח אקרי א 

 ּכ הוּ אוּ בגין אדם כּ נצחא הנּ חם 
גּ וּ פא. ּת קּ וּ ני דּ בׁש אר

מארעינוֹ י מׁש ּת ניין דּ ריׁש א, 
דּ בגּ בּת א, שׂ רקוּ תא עיינין,

מכּ חן עיינין, ריסי דּ ע  
 ּת ּת בּ אוּ כּ מתא, עיין ין 

דּ עּת  ּת קּ וּ נא ואינּ וּ ן דּ שׂ ערי, ין 
וּ מתאחדן דּ מצחא, בּ ריׁש א עיינין,

א מאה ׁש בע מארימּת רווייהוּ  פי 
דּ אׁש גּ חוּ תא  . 

ר א ארא ְִַָָ קמז לחודש יזיו

אףבּ כסוּ תא הטין דּ עיינין, 
רבּ וֹ א, מאה וארבּ ע
כּ סוּ תא. דּ אינהוּ  בּ גבינין דּ מתאחדן
יוֹ מין דּ עּת יק דּ עינא ואׁש גחוּ תא

דּ ס וּ בׁש עתא אינּ וּ ןעייהוּ . קין 
דּ אּת ערכּ  כּ מאן אתחזי סוּ תא, 

וחמאן עינוֹ י, ואתּפ קּ חן מנתיּה ,
חוּ ורא בּ חד ואתסחן ּפ קיחא, עינא

דכתיב, הוּ א הדא טבא, דּ עינא 
 בּ ח בּ חרוֹ חצוֹ ת מאי ב.ב. 

דּ  קדמאהעיבּ חוּ ורא א   
 אׁש ּת כח ׁש עתא וּ בההיא

דּ רחמי אׁש גּ חוּ תא     
      .



ר א ארא ְִַָָלחודש יזיו קמח

צוע דּ וד,דּ א י  
ּת יׁש ןעוּ רה יהוֹ ּמ ה 

ויתסחוּ ן עינוֹ י, דּ יפקח הקיצה.
וכ חוּ ורא. דּ עינוֹ יבּ ההוּ א זימנא 

 ּכ מתּפ קחן, דּ דינין,או מאריהוֹ ן 
עּמ יןישׂ ראהוּ כּ פיין ׁש אר וּ  , 

עׁש  עינוֹ י,טין דּ יפקח וּ בזמנא ייהוּ . 
ע ורחמי טבא, בּ עינא יתסחן 

ואסּת חרישׂ רא . ,עינא 
הדא עּמ ין. ׁש אר בּ  נוּ קמין ועביד

דכתיב, הוּ א העירה 
העירה: בּ ההיאוהקיצה. אתסחאה 
הקיצה: נוּ קמיןחוּ ורא. מעבּ ד 

דּ כפיין וֹ ן.אינּ וּ ן 

ר א ארא ְִַָָ קמט לחודש יזיו

אתחזוּ ןעינוֹ י אתּפ קחן, כּ ד 
יוֹ נים, כּ הני ׁש ּפ ירין
חוּ ור וירוֹ ק, ואוּ כם בּ סוּ מק

א אתגּ י, בּ זמנאא א 
וּ מסּת חאן טבא, בּ עינא  ּדּ אסּת כ
בּ ההוּ א גּ וונין, אינּ וּ ן  ּכ

חוּ ור.

דּ מתגּ מאינּ וּ ן נפקיןגּ וונין יין, 
עיינין ׁש בעה
מאוּ כמא דּ נפקי דּ אׁש גּ חוּ תא.

,דכתיב הוּ א הדא דּ עינא.
 עׁש בעה אחת אבן 

אוּ כמתא אחת. אבן מאן עינים.
דּ עינא.

דף
קל "ז
ע "א



ר א ארא ְִַָָלחודש יזיו קמח

צוע דּ וד,דּ א י  
ּת יׁש ןעוּ רה יהוֹ ּמ ה 

ויתסחוּ ן עינוֹ י, דּ יפקח הקיצה.
וכ חוּ ורא. דּ עינוֹ יבּ ההוּ א זימנא 

 ּכ מתּפ קחן, דּ דינין,או מאריהוֹ ן 
עּמ יןישׂ ראהוּ כּ פיין ׁש אר וּ  , 

עׁש  עינוֹ י,טין דּ יפקח וּ בזמנא ייהוּ . 
ע ורחמי טבא, בּ עינא יתסחן 

ואסּת חרישׂ רא . ,עינא 
הדא עּמ ין. ׁש אר בּ  נוּ קמין ועביד

דכתיב, הוּ א העירה 
העירה: בּ ההיאוהקיצה. אתסחאה 
הקיצה: נוּ קמיןחוּ ורא. מעבּ ד 

דּ כפיין וֹ ן.אינּ וּ ן 

ר א ארא ְִַָָ קמט לחודש יזיו

אתחזוּ ןעינוֹ י אתּפ קחן, כּ ד 
יוֹ נים, כּ הני ׁש ּפ ירין
חוּ ור וירוֹ ק, ואוּ כם בּ סוּ מק

א אתגּ י, בּ זמנאא א 
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דּ מתגּ מאינּ וּ ן נפקיןגּ וונין יין, 
עיינין ׁש בעה
מאוּ כמא דּ נפקי דּ אׁש גּ חוּ תא.

,דכתיב הוּ א הדא דּ עינא.
 עׁש בעה אחת אבן 

אוּ כמתא אחת. אבן מאן עינים.
דּ עינא.

דף
קל "ז
ע "א



ר א ארא ְִַָָלחודש יזיו קנ

רהיטין,מּס וּ מקא, ׁש בעה נפקין 
דּ סמכין  

שׂ מא וּ מתסטר בּ אאא, הטין 
וּ מתאחדןדּ  צפוֹ ן, אתּפ טאסטר 

דּ חייביּ אגמא,בּ ע ארחין אה 
דכתיב, הוּ א הדא  

ׁש בעה אעיני ה 
בּ כיהוֹ  מׁש וֹ טטים הּמ ה 

הארץ.

טהיריןמירוֹ קא, ׁש בעה נפקין 
 ּד סטרדּ קטרא 

   ,דּ רוֹ מא
בּ עוּ מתאחדן מא,אתּפ טא 

ג,נׁש א דּ בני ועוֹ בדין ארחין אה 

ר א ארא ְִַָָ קנא לחודש יזיו

דּ כּת יב, בּ יׁש , בּ ין טב בּ ין כּ י 
ע וגוֹ '.עיניו איׁש  דּ רכי 

מׁש ּת כּ חיןוכד בּ חוּ ורא, אסּת חאן 
מאריכּ  כ אׁש גּ חא הוּ  

בּ גינהוֹ ן. עמא אוֹ טבא קׁש וֹ ט,
הוי חוּ ורא, דּ ההוּ א אׁש גּ חוּ תא וכ
בּ סוּ מקא ואׁש גּ ח .ישׂ רא ע טב
הוּ א הדא הוּ . דּ עאקין מאן

דכתיב, .ראיתי ראה 
ראיתי:אוֹ טבאראה: נקמאוֹ ן. 

מדּ עקין כּ וֹ ן, וּ בגין וֹ ן, 
תיב,כּ  עוּ רהתיׁש ן ּמ ה 

איהוֹ  נצח.ּת זנחהקיצה 
אׁש גּ חוּ תא. ּת רי והקיצה, עוּ רה,
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ר א ארא ְִַָָלחודש יזיו קנב

רחמי טבן. ּת רי ּפ קיחין. ּת רי
ונוּ קמין.

סוּ מקאגּ וונא בּ גוֹ  סוּ מקא קדמאה, 
סוּ מקין,  ּכ וסתים י ּכ
דּ ההוּ א סוֹ חרניּה  אתחזוּ ן. א מקּ מיּה 
אוּ כמא, חוּ טא חד אסחר סוּ מקא,

יּה . ואקיף
חדגּ וונא כּ אבנא אוּ כמא. ּת ניינא, 

זמן חד מּת הוֹ מא, דּ נפיק
נפיק וכד רבּ א. בּ יּמ א ׁש נים, אף
ע וּת קפא ׁש א רגּ  אתי אבנא, האי

וגגּ  דּ יּמ א, וקיּה  אזין,יּמ א. וֹ הי 
דּ אקרי רבּ א, נוּ נא ואׁש ּת מעוּ 
אבנא והאי מּת הוֹ מא. ונפיק ויתן.

ר א ארא ְִַָָ קנגלחודש יזיו

ונפיק דּ יּמ א, בּ תוּ קפא מתגּ גּ א
אוּ כמין דּ כ אוּ כמא, והיא בר.

קמיּה . סתימין     
 דּ עינא אוּ כמוּ תא היא וכ

דּ כ כּ יאוּ כמא, ׁש ארוסתים 
אוּ כמא, דּ ההוּ א וסוּ חרניּה  אוּ כמין.

סוּ מקא, חוּ טא חד אסחר   
אוּ כמא.ואקיף ההוּ א 

דּ ירוֹ קי,גּ וונא ירוֹ קא ּת יתאה. 
ירוֹ קין.  ּכ וסתים ידּ כ
אסחרוּ  ירוֹ קא, דּ ההוּ א וּ בסוֹ חרניּה 
סטר סוּ מקא חוּ טא חוּ טין. ּת רין
חד. סטר אוּ כמא חוּ טא וחד חד.

ירוֹ קא. ההוּ א ואקּ יפין



ר א ארא ְִַָָלחודש יזיו קנב
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ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קנד 

אסּת חרוכד ,חוּ ורא 
כּ  עינא, אינּ וּ ןואסתחרי 

וּ מׁש ּת קּ עיןגּ וונין מׁש ּת כּ חין, א 
תּת א  .אתחזי א 

מעּת יק דּ נהיר חוּ ורא, ההוּ א בּ ר
כּ  מנּ יּה  וּ נהירין אינּ וּ ןיוֹ מין. 

תּת אדּ  .יח 

ההוּ אתיו בּ ר אתחזייא, גּ וונא 
 ּכ וּ בגין בּ חוֹ דוֹ י. חוּ ורא
דּ סוּ מקא מאריהוֹ ן  ּכ אסּת קוּ 
כּ חדא. ּת אוֹ מין דּ אינּ וּ ן ואוּ כמא,

דכתיב הוּ א הדא  ׁש נּ י 
ׁש ע הקּ צוּ בוֹ ת הרחצהכּ עדר מן וּ  

הרחצה.ׁש כּ  מן מאי מתאימוֹ ת. ם 

ר א ארא ְִַָָ קנה לחודש יחיו

קדּ יׁש א דּ עינא אסחוּ תא מההוּ א
ׁש כּ ע מתערבןאה. מתאימוֹ ת. ם 

וּ מה בּ דא. דּ א ואתדּ בּ קן בּ דא, דּ א
ואּת  הקּ צוּ בוֹ ת, כּ עדר ׁש נּ י דּ אמר

ׁש כּ  כּ אמרת מתאימוֹ ת. וֹ מר,ם 
דּ  דּ עיינין,חוּ ורא חוּ ורא כּ ההוּ א הוֹ ן, 

ע דּ עינא בּ חוורּת א אסחן אה.כּ ד 

מחזיודא צדּ יקיּ יא, מנדּ ע זמינין 
דאּת  כּ מה דּ חכמתא, בּ רוּ חא

אמר . ּיראו בּ עין עין כּ י 
ׁש וּ ב בּ  וּ כתיביהוֹ אימתי ציּ וֹ ן. 

 אּת ה נראה בּ עין עין אׁש ר
דּ עייניןיהוֹ  ּפ קיחוּ תא וּ כדין , 

.טב 
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.טב 



ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קנו

ואיתואית טב. דּ עיינין ּפ קיחוּ תא 
ביׁש . דּ עיינין ּפ קיחוּ תא

דּ כּת יב, כּ מה עיני ּפ קח 
הכא ודא וגוֹ '. ׁש וֹ ממוֹ תינוּ  וּ ראה

 ּו וּ כתיבטב, ביׁש . עיני 
ׁש  ירוּ  אהתראנה ׁש אנן נוה בּ ם 

בּ  יתדוֹ תיויצען הכאיּס ע הא נצח 
 ּו דּ טב בּ ביׁש . דּ א אתעביד אא 

דּ א.

עיניּת נא מהוּ  דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
וכי ׁש אנן. נוה ׁש ם ירוּ  תראנה
כּ תיב והא הוּ א, ׁש אנן נוה ם  ׁש ירוּ 

 י וּ באתרצדק בּ ה. ין 
צדק, ודּ אׁש ּת כח ׁש קיט, אואו 

ר א ארא ְִַָָ קנז לחודש יחיו

א הוּ א. תראנהׁש אנן עיני א 
ׁש  ׁש אנן,ירוּ  נוה ׁש אנן, נוה ם 

,אּת מר יוֹ מין עּת יק   
עינא וׁש אנן. ׁש קיט עינא דּ ההוּ א

דּ  עינא נטידּ רחמי, מאׁש גּ חוּ תאא 
כּ דּ א, וּ בגין אחרא. אׁש גּ חוּ תא 

ו יוֹ "ד, חסר ּת ראינּ ה עינ אכּ תיב, 
ׁש  ירוּ  דּ אמר וּ מה .עיניו ציּ וֹ ן,ם א 

,אצטרי דינא,אכּפ ייאהכי 
וּ  בּ ה עדּ אׁש ּת כח ּה .רחמא 

כּ תיבותאנא, 'ה עיני 
מרׁש יתא בּ ּה  הי 

ׁש נה, אחרית ועד הנה  
        

דף
קל "ז
ע "ב
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דף
קל "ז
ע "ב



ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קנח

        

       

        

   ּודּ א יׁש ּת כּ חזמנא תי, 
דּ עּת יקא עינא דּ רחמי. חד עינא בּ ּה 

דכתיב, הוּ א הדא דּ עּת יקין  
גּ דוֹ  כּ יוןוּ ברחמים .אקבּ צ ים 

גּ דוֹ  מהוּ  רחמים, אדּ אמר אים. 
דּ עּת יק רחמי רחמי. ואית רחמי, אית

גּ דוֹ  רחמים אקרוּ ן אינּ וּ ן ים.דּ עּת יקין, 
רחמים אקרוּ ן אנּפ ין, דּ זעיר רחמי

סתם.      
  וּ ברחמים  ּכ וּ בגין

יוֹ מין.גּ דוֹ  דּ עּת יק ,אקבּ צ ים 

ר א ארא ְִַָָ קנט לחודש יחיו

גּ ווניןּת אנא בּ תרין עיינין, בּ הני 
ואוּ כמא, בּ סוּ מקא מנּ ייהוּ ,
קוּ דׁש א בּ עי וכד דּ מעין. ּת רין ׁש ראן
אחית ,ישׂ רא ע רחמא דּ קוּ דׁש ין
בּ יּמ א אתבּ ּס מא דּ מעין, ּת רין
דּ חכמתא יּמ א רבּ א. יּמ א מאן רבּ א.

בּ נהראע דּ יתסחוּ ן כּ וֹ מר אה. 
 מחכמתא דּ נפיק בּ מבּ וּ עא

וּ מרחם .ישׂ ראהוּ רבּ א, 

בּ צניעוּ תאחוֹ טמא. ּת אנא 
חוֹ טמא דּ ספרא,
אׁש ּת מוֹ דע בּ חוֹ טמא אנּפ ין. דּ זעיר
אתּפ רׁש א חוֹ טמא בּ האי ּפ רצוּ פא.

דּ כּת יב,מ ה  עעׁש ן ה 



ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קנח
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ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קס 

ע וגוֹ '. בּ האיבּ אּפ וֹ  בּ אּפ וֹ , עׁש ן ה 
אתכּ  וגחּת ננא, אא, דּ נוּ רא.וּ  י 

יתדּ      
     

       

      ּב אּת ננא 
ו בּ אא, אא וכא ּת ננא. הוּ א 

יקוּ אסּת  ונפקי 
מחוֹ טמוֹ י.

אותאנא, ּת ת אתחבּ רוּ  ין,כּ ד 
ּת ננ בּ האי א,דּ כין 

חוֹ טמא, אתקמט מחוּ טמא. דּ נפיק
וסוּ מקא. אוּ כמא ּת ננא ונפיק ונׁש יב

ּת רי וּ בין וקרינן יּה ,גּ ווני. 

ר א ארא ְִַָָ קסא לחודש יחיו

אף ּת ימא ואי וּ מׁש חית. וחימה אף
כּ ּת יב, וחימה יגוֹ רּת י כּ י 

ּת ננא דּ אינּ וּ ן והחימה, האף מּפ ני
מנא מׁש חית וסוּ מקא, ן.אוּ כמא 

דּ כּת יב, ׁש חת פני 
עמוֹ רה.יהוֹ  ואת סדוֹ ם את 

דּ  בּ נוּ רא הּמ ׁש חית, יקׁש חת 
מוֹ קדא.

בּ האיותאנא, אינּ וּ ן, גּ בוּ ראן חמׁש  
ואסּת  אנּפ ין. קוּ זעיר 

גּ בוּ ראן. מאה וארבּ ע אף

בּ פוּ מא. בּ חוֹ טמוֹ י. וּ מתּפ ׁש טאן
 ּכ וּ בגין בּ אצבּ עין. בּ ידין. בּ דרוֹ עוֹ י.

כּ תיב, ימ גּ בוּ רוֹ תמי 



ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קס 
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ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קסב

כּ תיביהוֹ  כּ תיב, גבוּ רת . 
התם, וּ כתיב גּ בוּ רוֹ ת, הכא  

  ֹיהו ּהגּ דוה 
א כּ דוהגּ בוּ רה. ּת אנא, הכי א 

כּ  כּ חדא,אתחבּ ראן גּ בוּ ראן הוּ  
חדא. גּ בוּ רה אתקרי

נחּת אהוּ וכ ׁש ריאן גּ בוּ ראן, 
ּת יין, וּ מהאי מחוֹ טמוֹ י.

רבּ וֹ א,אף מאה כוארבּ ע 
דּ אּפ יק ּת ננא וּ בהאי מנּ ייהוּ . חד

ּת  אמחוֹ טמוֹ י, ףיין  
מאה גּ בוּ רהוארבּ ע דּ סטר 

וכ ּת דּ א. גּ בוּ ראן מהאיהוּ  יין 
דּ כּת יב, חוֹ טמא, דּ וֹ ר 

ר א ארא ְִַָָ קסגלחודש יט יו

ׁש ארי וכד וגוֹ '. מעשׂ י יׁש בּ ח דוֹ ר 
כּ  דּ א, מתגּ בוּ רה גּ בוּ ראן הטןהוּ  

וׁש טאן, דּ נחּת ן הטעד 
הּמ תהּפ כת. יטהחרב 

כּ תיב, מׁש חיתים כּ י 
הזּ ה. הּמ קוֹ ם את אנחנוּ 

וּ כתיב ׁש חת פני 
אתיהוֹ  סדוֹ ם את 

וּ כתיב, עמוֹ רה.  
עיהוֹ ו סדוֹ םהמטיר 

אוע ּת עמוֹ רה. הכי אנא,א 
דּ יּ ין אא וכוּ ', ארׁש עים 

רחמים מדּ ת מדּ תדּ מהּפ כי 
הדּ ין.



ר א ארא ְִַָָלחודש יחיו קסב
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עיהוֹ ו סדוֹ םהמטיר 
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ר א ארא ְִַָָלחודש יט יו קסד 

כּ תיבוהיא והא מהּפ כי,  
ׁש ניתי.יהוֹ אני א 

בּ כא דּ עּת יקי,א דּ עּת יק זמנא 
חוּ ורא, דּ רעוין,ריׁש א רעוא 

אׁש ּת כחוּ אתגּ  רברבין רחמין יין, 
דּ בּ כ וּ בׁש עתא אתגּ א. כּ א ייא, 

זיּ ינין ,זמינין אּפ ין דּ זעיר 
ההוּ אוכביכוֹ  דּ ינא, עביד רחמי, 

דּ כ א.עּת יקא 

עּת יקאדּ תניא, אתגּ ייא כּ ד 
דּ רעוין, רעוא דּ עּת יקין,

דּ א,כּ  ׁש מא בּ  דּ אתקרוּ ן בּ וֹ ציני הוּ  
בּ כ אׁש ּת כחוּ  ורחמי א.נהירין. 

טמירא אתגּ י דּ א וּ בׁש עתא

ר א ארא ְִַָָ קסה לחודש יט יו

א אתנהרן וא בּ וֹ ציני.דּ טמירין, ין 
מאן דּ ינא. ואתעביד דּ ינין, מתערין
דּ א דּ רעוין רעוא דּ ינא. האי גּ רים

 ּחיּ יביּ אאתג מהּפ כין  ּכ וּ בגין י, 
הכא, דּ אמר וּ מה דינא. רחמי

בּ זעיריהוֹ מאת המים. מן 
מן דּ כּת יב וּ מׁש מע אּת מר. אּפ ין
ודינא. רחמי וּ מים. אׁש  המים,
. ּכ דּ ינא בּ יּה  דּ ית מאן אּפ קא

וכדּת אנא, זעיר. חוֹ טמא האי 
ּת ננא אּפ קא,ׁש ארי 

דּ ינא. ואתעבד בּ בהיוּ , נפיק
דּ א חוֹ טמא האי מעכּ ב וּ מאן
דּ עּת יקא חוֹ טמא ּת ננא, יפיק

דף
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ר א ארא ְִַָָלחודש יט יו קסד 
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ר א ארא ְִַָָלחודש יט יו קסו

אּפ ים אר אקרי דּ הוּ א קדּ יׁש א,
א.מכּ  

דּ תנינן,והיינוּ  רזא  
יהוֹ יהוֹ  

בּ כ בּ גווייהוּ . טעמא אתרּפ סיק הוּ  
ּפ סיק זמני, ּת רי אדכּ ר דּ ׁש מא

כּ גוֹ ן בּ גווייהוּ , טעמא  
אברהם. אברהם יעקב 

יעקב.  ׁש מוּ אׁש מוּ א. 
חוּ ץכּ  בּ גווייהוּ . טעמא ּפ סיק הוּ  

דּ  מׁש ה, טעמאמּמ ׁש ה ּפ סיק א 
אברהם טעמא. מאי בּ גווייהוּ .

ׁש  בּ תראה קדמאהאברהם, ים, 
 ׁש ׁש א דּ הׁש ּת א בּ עשׂ רים, ים 

ר א ארא ְִַָָ קסז לחודש יט יו

טעמא ּפ סיק  ּכ וּ בגין נסיוֹ ני,
דּ הׁש ּת א איהוּ בּ גווייהוּ , הוה א 

כּ דקדמיתא.

ׁש ים,יעקב בּ תראה יעקב, 
ׁש ים, א קדמאה
וׁש ראת בּ יוֹ סף, אתבּ ר דּ הׁש ּת א
דּ הׁש ּת א ועוֹ ד, ׁש כינּת א. עיּה 

בּ  קדּ יׁש אאׁש ּת ים אינא ארעא, 
דּ עי ּת חוּ מין,כּ גוונא בּ תריסר א, 

הוה דּ א מה ענפין, ׁש בעין בּ 
בּ תראה , ּכ וּ בגיני בּ קדמיתא.
וּ פסיק ׁש ים, א קדמאה ׁש ים,
,ׁש מוּ א ׁש מוּ א בּ גווייהוּ . טעמא
טעמא. מאי בּ גויּה . ּפ סיק טעמא
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אּפ ים אר אקרי דּ הוּ א קדּ יׁש א,
א.מכּ  
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דּ עי ּת חוּ מין,כּ גוונא בּ תריסר א, 

הוה דּ א מה ענפין, ׁש בעין בּ 
בּ תראה , ּכ וּ בגיני בּ קדמיתא.
וּ פסיק ׁש ים, א קדמאה ׁש ים,
,ׁש מוּ א ׁש מוּ א בּ גווייהוּ . טעמא
טעמא. מאי בּ גויּה . ּפ סיק טעמא
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ׁש ים, א קדמאה ׁש ים, בּ תראה
א כן וקוֹ דם נביאה, הוּ א דּ הׁש ּת א
א מׁש ה, מׁש ה אב נביאה. הוה
דּ מיּ וֹ מא בּ גווייהוּ , טעמא אפסיק
דּ כּת יב, הוה. ׁש ים דּ אתייד,

 .הוּ א טוֹ ב כּ י אוֹ תוֹ  וּת רא

,יהוֹ יהוֹ הכאאוּ ף 
בּ גוּ וייהוּ , טעמא ּפ סיק
ׁש ים בּ תראה ׁש ים, קדמאה

אמר,בּ כ דּ ינא בּ אתר וּ מׁש ה, הוּ . 
רחמין קדּ יׁש א, מעּת יקא וֹ ן נחּת א
כּ מה ּת נינן, דּ הכי אנּפ ין. זעיר
דּ רחמי מכין דּ אחית דּ מׁש ה, חיא
בּ זעיר עּת יקא אתגּ י וכד תּת א.

ר א ארא ְִַָָ קסט לחודש יט יו

כּ  וחוֹ טמאאּפ ין, אתחזוּ ן. בּ רחמי א 
נפיק, א וּ תננא ואא ,אׁש ּת כי

אמר דאּת  כּ מה וּ תהתי 
.אחטם 

דּ חוֹ טמא,ותאנא, נוּ קבין בּ תרין 
ּת ננא, נפיק נוּ קבּ א בּ חד
דּ תהוֹ מא בּ נוּ קבּ א וּ מׁש ּת קּ עא היט,
אא נפיק נוּ קבּ א, וּ מחד רבּ א.
וּ מתהטא ׁש הוֹ בוֹ י, בּ  דּ אוֹ קיד

 בּ אע מאה וארבּ ע מיןף 
שׂ מא דּ גריםדּ בסטר וּ מאן א. 

 אׁש אקרי בּ האי, קרבא 
דּ אכיהוֹ  אא . ּכ ואוֹ קיד א 

אא והאי אין. אתבּ סם,ׁש אר א 
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ׁש ים, א קדמאה ׁש ים, בּ תראה
א כן וקוֹ דם נביאה, הוּ א דּ הׁש ּת א
א מׁש ה, מׁש ה אב נביאה. הוה
דּ מיּ וֹ מא בּ גווייהוּ , טעמא אפסיק
דּ כּת יב, הוה. ׁש ים דּ אתייד,

 .הוּ א טוֹ ב כּ י אוֹ תוֹ  וּת רא

,יהוֹ יהוֹ הכאאוּ ף 
בּ גוּ וייהוּ , טעמא ּפ סיק
ׁש ים בּ תראה ׁש ים, קדמאה

אמר,בּ כ דּ ינא בּ אתר וּ מׁש ה, הוּ . 
רחמין קדּ יׁש א, מעּת יקא וֹ ן נחּת א
כּ מה ּת נינן, דּ הכי אנּפ ין. זעיר
דּ רחמי מכין דּ אחית דּ מׁש ה, חיא
בּ זעיר עּת יקא אתגּ י וכד תּת א.

ר א ארא ְִַָָ קסט לחודש יט יו

כּ  וחוֹ טמאאּפ ין, אתחזוּ ן. בּ רחמי א 
נפיק, א וּ תננא ואא ,אׁש ּת כי

אמר דאּת  כּ מה וּ תהתי 
.אחטם 

דּ חוֹ טמא,ותאנא, נוּ קבין בּ תרין 
ּת ננא, נפיק נוּ קבּ א בּ חד
דּ תהוֹ מא בּ נוּ קבּ א וּ מׁש ּת קּ עא היט,
אא נפיק נוּ קבּ א, וּ מחד רבּ א.
וּ מתהטא ׁש הוֹ בוֹ י, בּ  דּ אוֹ קיד

 בּ אע מאה וארבּ ע מיןף 
שׂ מא דּ גריםדּ בסטר וּ מאן א. 

 אׁש אקרי בּ האי, קרבא 
דּ אכיהוֹ  אא . ּכ ואוֹ קיד א 

אא והאי אין. אתבּ סם,ׁש אר א 



ר א ארא ְִַָָלחודש יט יו קע

ּת ננאא והאי דּ מדבּ חא. בּ אא א 
אחרא, מנּ וּ קבא אתבּ סםדּ נפיק א 

דּ קרבּ נא.א בּ תננא .א 

כּ אוכ בּ גין בּ חוֹ טמא, ּת ייא 
כּ תיב, יהוֹ ויּ רח 

דּ כ הנּ יחח. ריח בּ חוֹ טמאאת א 
בּ תננא,יין,ּת  חוֹ טמא, האי ארחא 

אתקבּ   ּכ וּ בגין סוּ מקא. ואא 
והאי דּ כּת יב,בּ רעוא. 

אף .יהוֹ ויּ חר  
אף .יהוֹ וחרה  

אּפ י. וחרה אף יחרה ּפ ן 
כּ יהוֹ  .,אּת מר אּפ ין בּ זעיר א 

בּ עּת יקא.ו א 

ר א ארא ְִַָָ קעא לחודש יט יו

כּ תיבּת אנא, א היהּט ה 
האי ׁש מע וּ  אזנ  

     

   אוּ דנא איהוּ 
ּת  וׁש ערי שׂ ערי. ּת חוֹ ת ייןדּ אתעביד 

יּה .ע  ואוּ דנא 
רׁש ימין בּ רׁש וּ מי גאוּ .אתעביד 

דּ עביד כּ מה דּ רגּ א 
בּ עקימא, טעמא מאי 
בּ עקימא.     

    בּ גין
מהאי ותאנא, וּ ביׁש  טב מׁש מע 

ּת  אוּ דנין, דּ בגוֹ  כּ עקימא אינּ וּ ןיין 
בּ הוּ , דּ כּת יב דּ גדפין, מארי  
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ּת ננאא והאי דּ מדבּ חא. בּ אא א 
אחרא, מנּ וּ קבא אתבּ סםדּ נפיק א 

דּ קרבּ נא.א בּ תננא .א 

כּ אוכ בּ גין בּ חוֹ טמא, ּת ייא 
כּ תיב, יהוֹ ויּ רח 

דּ כ הנּ יחח. ריח בּ חוֹ טמאאת א 
בּ תננא,יין,ּת  חוֹ טמא, האי ארחא 

אתקבּ   ּכ וּ בגין סוּ מקא. ואא 
והאי דּ כּת יב,בּ רעוא. 

אף .יהוֹ ויּ חר  
אף .יהוֹ וחרה  

אּפ י. וחרה אף יחרה ּפ ן 
כּ יהוֹ  .,אּת מר אּפ ין בּ זעיר א 

בּ עּת יקא.ו א 

ר א ארא ְִַָָ קעא לחודש יט יו

כּ תיבּת אנא, א היהּט ה 
האי ׁש מע וּ  אזנ  

     

   אוּ דנא איהוּ 
ּת  וׁש ערי שׂ ערי. ּת חוֹ ת ייןדּ אתעביד 

יּה .ע  ואוּ דנא 
רׁש ימין בּ רׁש וּ מי גאוּ .אתעביד 

דּ עביד כּ מה דּ רגּ א 
בּ עקימא, טעמא מאי 
בּ עקימא.     

    בּ גין
מהאי ותאנא, וּ ביׁש  טב מׁש מע 

ּת  אוּ דנין, דּ בגוֹ  כּ עקימא אינּ וּ ןיין 
בּ הוּ , דּ כּת יב דּ גדפין, מארי  
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יוֹ  המים עוֹ ף הקּ וֹ כּ י את יוּ בע 
דּ בר. יגּ יד ככּ נפים 

דּ מוֹ חא,בּ גוֹ  חי מג' נטיף אוּ דנא, 
וּ מההוּ א דּ אוּ דנין. נוּ קבּ א האי
עקימא, בּ ההוּ א קא עיי נטיפא,
טב בּ ין נטיפא, בּ ההוּ א ואתצריף

דּ כּת יב, טב, בּ יׁש . וּ בין כּ י 
א בּ יׁש ,יהוֹ אביוֹ ניםׁש וֹ מע . 
דּ כּת יב, ׁש מע יהוֹ ויּ  

אׁש  בּ ם וּת בער אּפ וֹ  ויּ חר
.יהוֹ  

ועקימאוהאי בר. סתים אוּ דנא 
נוּ קבּ א ההוּ א גוֹ , עיי
מכנׁש  בּ גין מוֹ חא, מן דּ נטיפא

ר א ארא ְִַָָ קעגלחודש כ יו

ויהא בר, יּפ וּ ק דּ א גאוּ , קא
 ּכ בּ גין סטרוֹ י.  ּמכ וסתים נטיר
רזין, דּ מגי ההוּ א ווי רזא. הוּ א

כּ אי רזין דּ מגי אכחיׁש דּ מאן וּ  
דּ עי מכנׁש ּת קּ וּ נא דּ אתּת קן א. 

בר. יּפ קוּ ן וא רזין,

ישׂ ראּת ניא, דּ צווחין ׁש עתא בּ  
מתגּ יין ושׂ ערי בּ עאקא,
קא עיי כּ דין אוּ דנין, מע
דּ נטיף נוּ קבּ א בּ ההוּ א בּ אוּ דנין,

וכנׁש  בּ מוֹ חא.מּמ וֹ חא, 
ואתזער דּ חוֹ טמא. בּ נוּ קבי ונפיק

ואתחּמ ם, חוֹ טמא,  
נוּ קבין, מאינּ וּ ן וּ תננא אא ונפיק
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יוֹ  המים עוֹ ף הקּ וֹ כּ י את יוּ בע 
דּ בר. יגּ יד ככּ נפים 

דּ מוֹ חא,בּ גוֹ  חי מג' נטיף אוּ דנא, 
וּ מההוּ א דּ אוּ דנין. נוּ קבּ א האי
עקימא, בּ ההוּ א קא עיי נטיפא,
טב בּ ין נטיפא, בּ ההוּ א ואתצריף

דּ כּת יב, טב, בּ יׁש . וּ בין כּ י 
א בּ יׁש ,יהוֹ אביוֹ ניםׁש וֹ מע . 
דּ כּת יב, ׁש מע יהוֹ ויּ  

אׁש  בּ ם וּת בער אּפ וֹ  ויּ חר
.יהוֹ  

ועקימאוהאי בר. סתים אוּ דנא 
נוּ קבּ א ההוּ א גוֹ , עיי
מכנׁש  בּ גין מוֹ חא, מן דּ נטיפא

ר א ארא ְִַָָ קעגלחודש כ יו

ויהא בר, יּפ וּ ק דּ א גאוּ , קא
 ּכ בּ גין סטרוֹ י.  ּמכ וסתים נטיר
רזין, דּ מגי ההוּ א ווי רזא. הוּ א

כּ אי רזין דּ מגי אכחיׁש דּ מאן וּ  
דּ עי מכנׁש ּת קּ וּ נא דּ אתּת קן א. 

בר. יּפ קוּ ן וא רזין,

ישׂ ראּת ניא, דּ צווחין ׁש עתא בּ  
מתגּ יין ושׂ ערי בּ עאקא,
קא עיי כּ דין אוּ דנין, מע
דּ נטיף נוּ קבּ א בּ ההוּ א בּ אוּ דנין,

וכנׁש  בּ מוֹ חא.מּמ וֹ חא, 
ואתזער דּ חוֹ טמא. בּ נוּ קבי ונפיק

ואתחּמ ם, חוֹ טמא,  
נוּ קבין, מאינּ וּ ן וּ תננא אא ונפיק
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ועבידכּ וּ מתערין גּ בוּ ראן, 
נוּ קמין.

אאועד נוּ קבין מאינּ וּ ן נפקין א 
קא ההוּ א סיק וּ תננא,

דּ מוֹ חאעי בּ ריחא וּ בטׁש  א, 
 דּ מעין ּת רין ונגדּ ין ,

ואׁש א,מעיּ ינין, ּת ננא מנּ חירוֹ י ונפק 
ק דּ נגידבּ ההוּ א בר.וֹ ןא 

בּ אוּ דנין,בּ ההוּ א דּ עיי קא 
וּ מּת ערן אתמכאן 

 ּכּ ו,כּ תיב  ּכ בּ גין האי, י 
ׁש מע וּת בעריהוֹ ויּ  אּפ וֹ  ויּ חר 

אׁש  ׁש מיעהיהוֹ בּ ם בּ ההיא . 
ק מוֹ חא.דּ ההוּ א אּת ער א, 

דף
קל "ח
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קעה לחודש כ יו

א הּט ה כּ תיב אזנ,ּת נא, הי 
ארכּ יןכּ  וֹ מר מאה ׁש ית . 
דּ גדפין,א מאריהוֹ ן אינּ וּ ן רבּ וֹ א ף 

בּ אדּ ּת  וכיין אוּ דנין. אתקרוּ ןין א 
הּט היהוֹ אזני דּ אּת מר וּ מה . 
אּפ יןיהוֹ  אזנבּ זעיר ,אזנ 

אּת מר.

חמּס טרא ּת ייןדּ חד דּ מוֹ חא א 
ּת רעין וּ מחמׁש ין אוּ דנין.

ח מההוּ א הוּ אדּ נפקין דא א, 
ונפיק דּ נגיד חד, ּת רעא

דּ אוּ דנא, נוּ קבּ א בּ ההוּ א ואתּפ תח
דּ כּת יב, מ אזן ּת בחן.כּ י ין 

וּ כתיב וּ בוֹ חןוּ כ יוֹ ת.בּ וֹ ת 



ר א ארא ְִַָָלחודש כ יו קעד 

ועבידכּ וּ מתערין גּ בוּ ראן, 
נוּ קמין.

אאועד נוּ קבין מאינּ וּ ן נפקין א 
קא ההוּ א סיק וּ תננא,

דּ מוֹ חאעי בּ ריחא וּ בטׁש  א, 
 דּ מעין ּת רין ונגדּ ין ,

ואׁש א,מעיּ ינין, ּת ננא מנּ חירוֹ י ונפק 
ק דּ נגידבּ ההוּ א בר.וֹ ןא 

בּ אוּ דנין,בּ ההוּ א דּ עיי קא 
וּ מּת ערן אתמכאן 

 ּכּ ו,כּ תיב  ּכ בּ גין האי, י 
ׁש מע וּת בעריהוֹ ויּ  אּפ וֹ  ויּ חר 

אׁש  ׁש מיעהיהוֹ בּ ם בּ ההיא . 
ק מוֹ חא.דּ ההוּ א אּת ער א, 

דף
קל "ח
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קעה לחודש כ יו

א הּט ה כּ תיב אזנ,ּת נא, הי 
ארכּ יןכּ  וֹ מר מאה ׁש ית . 
דּ גדפין,א מאריהוֹ ן אינּ וּ ן רבּ וֹ א ף 

בּ אדּ ּת  וכיין אוּ דנין. אתקרוּ ןין א 
הּט היהוֹ אזני דּ אּת מר וּ מה . 
אּפ יןיהוֹ  אזנבּ זעיר ,אזנ 

אּת מר.

חמּס טרא ּת ייןדּ חד דּ מוֹ חא א 
ּת רעין וּ מחמׁש ין אוּ דנין.

ח מההוּ א הוּ אדּ נפקין דא א, 
ונפיק דּ נגיד חד, ּת רעא

דּ אוּ דנא, נוּ קבּ א בּ ההוּ א ואתּפ תח
דּ כּת יב, מ אזן ּת בחן.כּ י ין 

וּ כתיב וּ בוֹ חןוּ כ יוֹ ת.בּ וֹ ת 



ר א ארא ְִַָָלחודש כ יו קעו

דּ ההוּ א דּ אתּפ טוּ תא וּ מּס טרא
ּת רעיןח דּ חמׁש ין א, 

דּ  בּ אתר בּ גוּ פא, בּ אדּ אתּפ טוּ תא 
ח ההוּ א מתּפ ט אׁש ארי, 

בּ יּה  קרי ואוּ דנא ּת רעין, דּ חמׁש ין
וּ ב בּ חינה,בּ חינה, בּ יּה  קרי בּ א 

מתּפ טין. חד דּ מאתר מוּ ם 
     

      

        

        

     .

כּ מהּת אנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
טב בּ ין אבחן דּ א דּ אוּ דנא

ר א ארא ְִַָָ קעז לחודש כ יו

כּ   ּכ בּ יׁש , אּפ יןוּ בין דּ בזעיר א. 
ימינא וּ ביׁש . דּ טב סטרא אית
אוּ דנא והאי ודינא. רחמי וּ שׂ מאא.
 ּדּ אתכ וּ מוּ ם בּ מוֹ חא י ּכ
י ּאתכ חד. ובּ חא בּ מוֹ חא
בּ יּה  קרי וּ באוּ דנא בּ יּה . דּ עיי בּ קא
בּ ינה. י ּאתכ וּ בׁש מיעה ׁש מיעה.
אׁש ּת כח הבן כּ וֹ מר, ׁש מע:

 דּ כמתק בּ חד אא 
וּ מאתק .א מאריהוֹ ןיןין 

אתיהבן, מׁש מעדּ מארין 
וּ אסּת כּ וּ  מנדּ ע.א 

כּ תיב,ּת א חזי,  ֹיהו 
האי וגוֹ ', יראתי ׁש מע ׁש מעּת י



ר א ארא ְִַָָלחודש כ יו קעו
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וּ ב בּ חינה,בּ חינה, בּ יּה  קרי בּ א 

מתּפ טין. חד דּ מאתר מוּ ם 
     

      

        

        

     .
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ר א ארא ְִַָָ קעז לחודש כ יו
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י ּאתכ חד. ובּ חא בּ מוֹ חא
בּ יּה  קרי וּ באוּ דנא בּ יּה . דּ עיי בּ קא
בּ ינה. י ּאתכ וּ בׁש מיעה ׁש מיעה.
אׁש ּת כח הבן כּ וֹ מר, ׁש מע:

 דּ כמתק בּ חד אא 
וּ מאתק .א מאריהוֹ ןיןין 

אתיהבן, מׁש מעדּ מארין 
וּ אסּת כּ וּ  מנדּ ע.א 

כּ תיב,ּת א חזי,  ֹיהו 
האי וגוֹ ', יראתי ׁש מע ׁש מעּת י



ר א ארא ְִַָָלחודש כ יו קעח

נביאה דּ כד אׁש ּת מוֹ דע, קרא
קדּ יׁש א,  ּואסּת כ ,ׁש מע, 

ע וקאים אוידע, כּ תיבּת קּ וּ נין ין, 
הוּ א יאוּ ת ּת ּמ ן אדחיראתי, 

אּפ יןוּ  בּ זעיר האי קּמ יּה , אתבּ ר 
אּת מר.

כּ תיב.כּ ד מה וידע  ּאסּת כ 
ׁש ניםיהוֹ  בּ קרב ּפ ע 

אּת מר. יוֹ מין עּת יק האי חיּ יהוּ .
דּ יׁש ּת כח, אתר  ּיהוֹ וּ בכ 

אוֹ יהוֹ  זמני, ּת רי ה"א בּ יוֹ "ד , 
זעיר חד ה"א, ויוּ "ד דּ "ת, בּ אף
ואף דּ עּת יקין. עּת יקא וחד אּפ ין,

דּ כ גּ ב ע. ּאקרו ׁש מא וחד חד, הוּ  

ר א ארא ְִַָָ קעט לחודש כ יו

מותנינן ׁש ם אקרי א.אימתי 
דּ כּת יב יהוֹ בּ זמנא 

מ ׁש ם הוּ א דּ האי דּ עּת יקאהים. א 
וכדּ כ אנּפ ין. ודזעיר ׁש םא, הוּ א א 
אקרימ א ׁש אר וּ  אקרי. ׁש םא 
דּ אוֹ קימנא,מ כּ מה א,  

מאיהוֹ ויּ ּט ע ׁש ם אהים, 
וּ בכ גּ נּת א. אתר,בּ נטיעוֹ ת 

ׁש םאיהוֹ  אתקריא הים, 
כּ יהוֹ יהוֹ א.מ ,א 

בּ כ אּת ערוּ ןהוּ א זמנא וההוּ א א. 
בּ כ ּפ עיהוֹ א.רחמין 

חיּ יהוּ , ׁש נים יוֹ מיןבּ קרב עּת יק 
ּפ ע מאן אּפ ין.אּת מר. זעיר . 



ר א ארא ְִַָָלחודש כ יו קעח

נביאה דּ כד אׁש ּת מוֹ דע, קרא
קדּ יׁש א,  ּואסּת כ ,ׁש מע, 

ע וקאים אוידע, כּ תיבּת קּ וּ נין ין, 
הוּ א יאוּ ת ּת ּמ ן אדחיראתי, 

אּפ יןוּ  בּ זעיר האי קּמ יּה , אתבּ ר 
אּת מר.

כּ תיב.כּ ד מה וידע  ּאסּת כ 
ׁש ניםיהוֹ  בּ קרב ּפ ע 

אּת מר. יוֹ מין עּת יק האי חיּ יהוּ .
דּ יׁש ּת כח, אתר  ּיהוֹ וּ בכ 

אוֹ יהוֹ  זמני, ּת רי ה"א בּ יוֹ "ד , 
זעיר חד ה"א, ויוּ "ד דּ "ת, בּ אף
ואף דּ עּת יקין. עּת יקא וחד אּפ ין,

דּ כ גּ ב ע. ּאקרו ׁש מא וחד חד, הוּ  

ר א ארא ְִַָָ קעט לחודש כ יו

מותנינן ׁש ם אקרי א.אימתי 
דּ כּת יב יהוֹ בּ זמנא 

מ ׁש ם הוּ א דּ האי דּ עּת יקאהים. א 
וכדּ כ אנּפ ין. ודזעיר ׁש םא, הוּ א א 
אקרימ א ׁש אר וּ  אקרי. ׁש םא 
דּ אוֹ קימנא,מ כּ מה א,  

מאיהוֹ ויּ ּט ע ׁש ם אהים, 
וּ בכ גּ נּת א. אתר,בּ נטיעוֹ ת 

ׁש םאיהוֹ  אתקריא הים, 
כּ יהוֹ יהוֹ א.מ ,א 

בּ כ אּת ערוּ ןהוּ א זמנא וההוּ א א. 
בּ כ ּפ עיהוֹ א.רחמין 

חיּ יהוּ , ׁש נים יוֹ מיןבּ קרב עּת יק 
ּפ ע מאן אּפ ין.אּת מר. זעיר . 



ר א ארא ְִַָָלחודש כ יו קפ

קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים אינּ וּ ן ׁש נים, בּ קּ רב
ו קדם, ימי ׁש נוֹ תדּ אקרוּ ן אקרוּ ן א 

ימיעוֹ  אינּ וּ ן קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים ם. 
עוֹ  ׁש נוֹ ת אקדם. עוֹ ם ימי ם.ין 

ׁש נים ׁש נים. מאן ׁש נים, בּ קרב והכא
חיּ יהוּ  חיּ יהוּ קדמוֹ ניּ וֹ ת. זעירמאן. 

דּ כ דּ יאּפ ין. ׁש ניםנהירוּ  מאינּ וּ ן יּה  
אמר  ּכ וּ בגין אתקיּ ימוּ , קדמוֹ ניּ וֹ ת

ּת זכּ וֹ ר, רחם בּ רוֹ גז ההוּ אחיּ יהוּ . 
ע דּ ביּה חסד דּ עּת יקין, דּ עּת יקא אה 

רחמין דּ בעיא,כאּת ער מאן 
 ּו דּ יאוֹ תרחמא, רחמא.מאן 

אסהדנאּת אנא, ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר 
א כ ּו ׁש מיא, יןעי 

ר א ארא ְִַָָ קפא לחודש כא יו

מ דּ חדּ אן קיימין. אדּ ענא ין,ין 
מבּ כ בּ בּ אי וחדּ אן עמין. י,הוּ  

ע ּפ רוֹ כּת א ענא,וּ בגוֹ  דּ פריסא אה 
וס עּת יקאמתטּמ רין, הוּ  וגניז קין, 

מכּ דּ כ וסתים גּ ניז וכדא, א. 
מ ידעיןׁש רינא הווֹ  א א, 

מ הני דּ כ ׁש יןחבריּ א, קדּ י ין 
זכּ אה הכא. חוּ קיכוֹ ןכאמתערין 

חוּ קי וזכּ אה דּ הכא. חבריּ יא
דּ אתי. וּ בעמא דּ ין בּ עמא עּמ כוֹ ן,

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י  
בּ  הדּ בקים יהוֹ ואּת ם 

קדּ יׁש אא עּמ א מאן וגוֹ '. היכם 
בּ הוּ כּ ישׂ רא דּ כּת יב ,  



ר א ארא ְִַָָלחודש כ יו קפ
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ׁש נים ׁש נים. מאן ׁש נים, בּ קרב והכא
חיּ יהוּ  חיּ יהוּ קדמוֹ ניּ וֹ ת. זעירמאן. 

דּ כ דּ יאּפ ין. ׁש ניםנהירוּ  מאינּ וּ ן יּה  
אמר  ּכ וּ בגין אתקיּ ימוּ , קדמוֹ ניּ וֹ ת
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 ּו דּ יאוֹ תרחמא, רחמא.מאן 

אסהדנאּת אנא, ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר 
א כ ּו ׁש מיא, יןעי 

ר א ארא ְִַָָ קפא לחודש כא יו

מ דּ חדּ אן קיימין. אדּ ענא ין,ין 
מבּ כ בּ בּ אי וחדּ אן עמין. י,הוּ  

ע ּפ רוֹ כּת א ענא,וּ בגוֹ  דּ פריסא אה 
וס עּת יקאמתטּמ רין, הוּ  וגניז קין, 

מכּ דּ כ וסתים גּ ניז וכדא, א. 
מ ידעיןׁש רינא הווֹ  א א, 

מ הני דּ כ ׁש יןחבריּ א, קדּ י ין 
זכּ אה הכא. חוּ קיכוֹ ןכאמתערין 

חוּ קי וזכּ אה דּ הכא. חבריּ יא
דּ אתי. וּ בעמא דּ ין בּ עמא עּמ כוֹ ן,

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י  
בּ  הדּ בקים יהוֹ ואּת ם 

קדּ יׁש אא עּמ א מאן וגוֹ '. היכם 
בּ הוּ כּ ישׂ רא דּ כּת יב ,  



ר א ארא ְִַָָלחודש כא יו קפב

ישׂ רא אׁש רידּ כתיב , ֹכמו מי 
 בּ א כמכה םמי 

דּ אתדּ בּ קוּ תאיהוֹ  מוּ ם . 
בּ עדּ  קדּ יׁש א ׁש מא בּ  הוּ א מאהוֹ ן 

וּ בע מהכא.דּ ין. יּת יר דּ אתי מא 
דּ התםמההוּ א מנּ יּה , מתּפ רׁש ן א 

הדא צדּ יקיּ א, בּ יּה  דּ צרירין צרוֹ רא
הדּ בקים ואּת ם דכתיב הוּ א

ויהוֹ בּ  ,הדּ בקים כּ תיב א 
 ֹיהוא , ּב יהוֹ א 

מּמ ׁש .

יּק יראּת אנא, דּ יקנא מן נחית כּ ד 
קדּ יׁש א,ע דּ עּת יקא אה, 

מכּ  וטמיר דּ רבוּ תסתים מׁש חא א, 

דף
קל"ט 
ע "א

ר א ארא ְִַָָ קפגלחודש כא יו

אּפ ין. דּ זעיר דיקנא קדּ יׁש א,
בּ תׁש עה דּ ייּה , דּ יקנא אתּת קּ ן
דּ יקנא דּ נהיר וּ בׁש עתא ּת קּ וּ נין.
בּ האי דּ עּת יקין, דּ עּת יקא יקּ ירא
ּת יסר נגדּ ין אּפ ין, דּ זעיר דּ יקנא

ע דּ מׁש חא בּ האימבּ וּ עין אה, 
עשׂ רין בּ יּה , וּ מׁש ּת כחין דּ יקנא.
עשׂ רין נגדּ ין, וּ מנּ יּה  ּת קּ וּ נין. וּ תרין

אתוון וּ תרין ׁש מא דּ  
קדּ יׁש א.     
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דּ אתדּ בּ קוּ תאיהוֹ  מוּ ם . 
בּ עדּ  קדּ יׁש א ׁש מא בּ  הוּ א מאהוֹ ן 

וּ בע מהכא.דּ ין. יּת יר דּ אתי מא 
דּ התםמההוּ א מנּ יּה , מתּפ רׁש ן א 

הדא צדּ יקיּ א, בּ יּה  דּ צרירין צרוֹ רא
הדּ בקים ואּת ם דכתיב הוּ א

ויהוֹ בּ  ,הדּ בקים כּ תיב א 
 ֹיהוא , ּב יהוֹ א 

מּמ ׁש .

יקּ יראּת אנא, דּ יקנא מן נחית כּ ד 
קדּ יׁש א,ע דּ עּת יקא אה, 

מכּ  וטמיר דּ רבוּ תסתים מׁש חא א, 

דף
קל"ט 
ע "א

ר א ארא ְִַָָ קפגלחודש כא יו

אּפ ין. דּ זעיר דיקנא קדּ יׁש א,
בּ תׁש עה דּ ייּה , דּ יקנא אתּת קּ ן
דּ יקנא דּ נהיר וּ בׁש עתא ּת קּ וּ נין.
בּ האי דּ עּת יקין, דּ עּת יקא יקּ ירא
ּת יסר נגדּ ין אּפ ין, דּ זעיר דּ יקנא

ע דּ מׁש חא בּ האימבּ וּ עין אה, 
עשׂ רין בּ יּה , וּ מׁש ּת כחין דּ יקנא.
עשׂ רין נגדּ ין, וּ מנּ יּה  ּת קּ וּ נין. וּ תרין

אתוון וּ תרין ׁש מא דּ  
קדּ יׁש א.     

     

       

      

       



ר א ארא ְִַָָלחודש כא יו קפד 

        

        

     

      

        

      

       

       

  

דּ יקנטאואם אׁש ּת כח,ּת אמר א 
א ׁש מה אמר אוא 

  .חייו   
דּ ספרא,א בּ צניעוּ תא ּת אנא הכי א 
וכּ  וגניז, דּ אטמר אדכּ רמה א 

ר א ארא ְִַָָ קפה לחודש כא יו

אתגּ ו מא ההוּ א עייא. הוי אהה 
מכּ  הוּ אא,ויקּ ירא דּ א וּ בגין 

דּ הוּ א מוּ ם ודיקנא וגניז. סתים
ׁש  וּ  מכּ ׁש בחא ויקירוּ תא ימוּ תא, 

ו קרא, גּ נזיּה  אתגּ ּפ רצוּ פא, ייא.א 

דּ איהוּ ותאנא, דּ יקנא האי 
דּ פרצוּ פא ׁש ימוּ תא
נפיק אּפ ין, דּ זעיר ׁש ּפ ירוּ תא ו
וחפי, וסיק ונחית מאוּ דנוֹ י,
ּת קרוּ בא מאי דּ בוּ סמא. בּ תקרוֹ בא
אמר דאּת  כּ מה דּ בוּ סמא.

  הבּ וֹ שׂ ם כּ ערוּ גת חייו 
 אתּת קּ ן ּת קּ וּ נין, בּ תׁש עה .

בּ שׂ ערי אנּפ ין. דּ זעיר דּ יקנא האי



ר א ארא ְִַָָלחודש כא יו קפד 

        

        

     

      

        

      

       

       

  

דּ יקנטאואם אׁש ּת כח,ּת אמר א 
א ׁש מה אמר אוא 

  .חייו   
דּ ספרא,א בּ צניעוּ תא ּת אנא הכי א 
וכּ  וגניז, דּ אטמר אדכּ רמה א 

ר א ארא ְִַָָ קפה לחודש כא יו

אתגּ ו מא ההוּ א עייא. הוי אהה 
מכּ  הוּ אא,ויקּ ירא דּ א וּ בגין 

דּ הוּ א מוּ ם ודיקנא וגניז. סתים
ׁש  וּ  מכּ ׁש בחא ויקירוּ תא ימוּ תא, 

ו קרא, גּ נזיּה  אתגּ ּפ רצוּ פא, ייא.א 

דּ איהוּ ותאנא, דּ יקנא האי 
דּ פרצוּ פא ׁש ימוּ תא
נפיק אּפ ין, דּ זעיר ׁש ּפ ירוּ תא ו
וחפי, וסיק ונחית מאוּ דנוֹ י,
ּת קרוּ בא מאי דּ בוּ סמא. בּ תקרוֹ בא
אמר דאּת  כּ מה דּ בוּ סמא.

  הבּ וֹ שׂ ם כּ ערוּ גת חייו 
 אתּת קּ ן ּת קּ וּ נין, בּ תׁש עה .

בּ שׂ ערי אנּפ ין. דּ זעיר דּ יקנא האי



ר א ארא ְִַָָלחודש כא יו קפו

בּ תקּ וּ נא מּת תקנא אוּ כמי,
ׁש ּפ יר ּת קּ יף כּ גבּ ר מחזי.ׁש ּפ יר. 

דּ כּת יב,  .כּ ארזים בּ חוּ ר 
שׂ עראּת ּק וּ נא מּת תּק ן קדמאה. 

ההוּ אעימ ונפיק א, 
ניצוֹ צא  בּ וּ צינא 

מכּ  ונפיק דּ אויראדּ קרדּ ינוּ תא, א 
שׂ ערא בּ תחוֹ ת וּ בטׁש  דּ כיא,

דּ ע קוֹ צין מּת חוֹ ת אוּ דנין.דּ ריׁש א, 
ע נימי דּ אוּ דנין ּפ תחא מקּ ּמ י ונחית 

דּ פוּ מא. ריׁש א עד נימי,
וסיקּת ּק וּ נא שׂ ערא, נפיק ּת ניינא. 

ריׁש א עד דּ פוּ מא, מריׁש א
ונחית דּ פוּ מא. דּ פתחא אחרא

ר א ארא ְִַָָ קפז לחודש כא יו

אחרא, ריׁש א עד ּפ וּ מא, מּת חוֹ ת
ׁש ּפ ירא. בּ תקּ וּ נא נימין, ע נימין

מאמצעיתאּת ּק וּ נא ּת יתאה. 
מּת חוֹ ת חוֹ טמא, דּ תחוֹ ת
ארחא, חד נפיק נוּ קבין, ּת רין
מיין ּת קּ יפין, זעירין ושׂ ערין
שׂ ערין ׁש אר וּ  ארחא, ההוּ א
גּ יסא, וּ מהאי גּ יסא, מהאי מיין
וארחא ארחא. דּ ההוּ א סוֹ חרניּה 

א , ּכ תּת א אתחזי אא 
דּ עי ארחא עדההוּ א דּ נחית א, 

ההוּ א ׁש קיעא ותּמ ן דּ שׂ פוותן, ריׁש א
ארחא.

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא נפיק רביעאה. 



ר א ארא ְִַָָלחודש כא יו קפו

בּ תקּ וּ נא מּת תקנא אוּ כמי,
ׁש ּפ יר ּת קּ יף כּ גבּ ר מחזי.ׁש ּפ יר. 

דּ כּת יב,  .כּ ארזים בּ חוּ ר 
שׂ עראּת ּק וּ נא מּת תּק ן קדמאה. 

ההוּ אעימ ונפיק א, 
ניצוֹ צא  בּ וּ צינא 

מכּ  ונפיק דּ אויראדּ קרדּ ינוּ תא, א 
שׂ ערא בּ תחוֹ ת וּ בטׁש  דּ כיא,

דּ ע קוֹ צין מּת חוֹ ת אוּ דנין.דּ ריׁש א, 
ע נימי דּ אוּ דנין ּפ תחא מקּ ּמ י ונחית 

דּ פוּ מא. ריׁש א עד נימי,
וסיקּת ּק וּ נא שׂ ערא, נפיק ּת ניינא. 

ריׁש א עד דּ פוּ מא, מריׁש א
ונחית דּ פוּ מא. דּ פתחא אחרא

ר א ארא ְִַָָ קפז לחודש כא יו

אחרא, ריׁש א עד ּפ וּ מא, מּת חוֹ ת
ׁש ּפ ירא. בּ תקּ וּ נא נימין, ע נימין

מאמצעיתאּת ּק וּ נא ּת יתאה. 
מּת חוֹ ת חוֹ טמא, דּ תחוֹ ת
ארחא, חד נפיק נוּ קבין, ּת רין
מיין ּת קּ יפין, זעירין ושׂ ערין
שׂ ערין ׁש אר וּ  ארחא, ההוּ א
גּ יסא, וּ מהאי גּ יסא, מהאי מיין
וארחא ארחא. דּ ההוּ א סוֹ חרניּה 

א , ּכ תּת א אתחזי אא 
דּ עי ארחא עדההוּ א דּ נחית א, 

ההוּ א ׁש קיעא ותּמ ן דּ שׂ פוותן, ריׁש א
ארחא.

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא נפיק רביעאה. 



ר א ארא ְִַָָלחודש כא יו קפח

בּ עעוֹ י וחּפ י וסיק ואתּת קּ ן,
דּ בוּ סמא. דּ תקרוֹ בא

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא ּפ סיק חמׁש אה. 
ּת ּפ וּ חין, ּת רין ואתחזיין
ורדא כּ האי סוּ מקן וּ מכּ אן, מכּ אן
וׁש בעין בּ מאתן וּ מתהטן סוּ מקא.

מּת ּמ ן דּ מתהטין עמין, . 

כּ חדּת ּק וּ נא שׂ ערא נפק ׁש תיתאה. 
דּ דיקנא, בּ סחרניּה  חוּ טא
נחית וא דּ מעוֹ י, ריׁש א עד וּת יין

טבּ וּ רא. עד

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ א ׁש ביעאה. 
אתּפ ני וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע

ר א ארא ְִַָָ קפט לחודש כא יו

בּ תקּ וּ נא שׂ ערי ויתבין סטרוֹ י.  ּמכ
יּה . סחוֹ ר סחוֹ ר

שׂ עריּת ּק וּ נא דּ נחּת ין ּת מינאה. 
דּ מחּפ יין דּ יקנא, בּ תחוֹ ת

דּ א כּ קדא, שׂ עריאתחזיא. הוּ  
 ּמכ מיין נימין. ע נימין דּ קיקין,

סטרוֹ י.

ּת ׁש יעאה.ּת ּק וּ נא   
דּ מתחבּ רן  

כּ  ׁש קּ וּ שׂ ערי בּ  מעהוּ  ייא,א 
 עד שׂ ערי אינּ וּ ן 

כּ דּ ת ׁש קּ וּ יין. בּ  כּ חדהוּ  ׁש ּפ יר, א 
קרבין. נצח מארי ּת קּ יף, גּ יבּ ר



ר א ארא ְִַָָלחודש כא יו קפח

בּ עעוֹ י וחּפ י וסיק ואתּת קּ ן,
דּ בוּ סמא. דּ תקרוֹ בא

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא ּפ סיק חמׁש אה. 
ּת ּפ וּ חין, ּת רין ואתחזיין
ורדא כּ האי סוּ מקן וּ מכּ אן, מכּ אן
וׁש בעין בּ מאתן וּ מתהטן סוּ מקא.

מּת ּמ ן דּ מתהטין עמין, . 

כּ חדּת ּק וּ נא שׂ ערא נפק ׁש תיתאה. 
דּ דיקנא, בּ סחרניּה  חוּ טא
נחית וא דּ מעוֹ י, ריׁש א עד וּת יין

טבּ וּ רא. עד

שׂ עריּת ּק וּ נא ּת יין דּ א ׁש ביעאה. 
אתּפ ני וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע

ר א ארא ְִַָָ קפט לחודש כא יו

בּ תקּ וּ נא שׂ ערי ויתבין סטרוֹ י.  ּמכ
יּה . סחוֹ ר סחוֹ ר

שׂ עריּת ּק וּ נא דּ נחּת ין ּת מינאה. 
דּ מחּפ יין דּ יקנא, בּ תחוֹ ת

דּ א כּ קדא, שׂ עריאתחזיא. הוּ  
 ּמכ מיין נימין. ע נימין דּ קיקין,

סטרוֹ י.

ּת ׁש יעאה.ּת ּק וּ נא   
דּ מתחבּ רן  

כּ  ׁש קּ וּ שׂ ערי בּ  מעהוּ  ייא,א 
 עד שׂ ערי אינּ וּ ן 

כּ דּ ת ׁש קּ וּ יין. בּ  כּ חדהוּ  ׁש ּפ יר, א 
קרבין. נצח מארי ּת קּ יף, גּ יבּ ר



ר א ארא ְִַָָלחודש כביו קצ

אבּ תׁש עה ונפקיןּת קּ וּ נין נגדּ ין ין, 
רבוּ ת דּ מׁש ח מבּ וּ עין ט'

נגדּ יןדּ עי רבוּ ת, מׁש ח וּ מההוּ א א. 
א ּת קּ וּ נין ט' דּ ּת ּת א. אינּ וּ ן כין 

וּ בׁש ימוּ ת דּ א. בּ דיקנא אׁש ּת כחוּ 
אתקרי דּ א, דּ דיקנא ּת קּ וּ נא  

דּ כ ּת קּ יף. דּ חמיגּ יבּ ר מאן 
ּת  בּ קיּ וּ מיּה , קיּ ימא בּ יּה דּ יקנא ייא 

ּת קּ וּ נא כּ אן עד ּת קיפא. גּ בוּ רה
ע אּפ ין.דּ דיקנא דּ זעיר כבאה 

אעזראמר רבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 
בּ רי קוּ ם ,בּ ריּה , 

דּ דיקנאסס ּת קּ וּ נא  
א בּ תקּ וּ נוֹ י רבּ יין.קדּ יׁש א, קם 

דף
קל"ט 
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ קצא לחודש כביו

ואמר,א ּפ תח עזר, מן 
יּה  במרחב ענני יּה  קראתי הּמ צר
ּת נא, בּ נדיבים. מבּ טוֹ ח עד וגוֹ '.

דּ  ּת קּ וּ נין ט' דּ א.הכא הניבדּ יקנא 
מ דּ וד אצטרי בּ גיןּת קּ וּ נין כּ א, 

נצחאמ וׁש אר עּמ ין.כין, ׁש אר 

ט'ּת א הני דּ אמר כּ יון חזי, 
 ּכ אמר בתר ּת קּ וּ נין,

ׁש ם בּ  סבבוּ ני כּ ייהוֹ גּ וֹ ים 
דּ אמינא, ּת קּ וּ נין הני אמר, אמים.
גּ וֹ ים דּ כ מוּ ם אצטריכנא. מאי
ט' דּ א, דּ דיקנא וּ בתקּ וּ נא סבבוּ ני.

ׁש ם דּ אינּ וּ ן ,יהוֹ ּת קּ וּ נין, 
הוּ א הדא עמא, מן אשצינוּ ן
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אבּ תׁש עה ונפקיןּת קּ וּ נין נגדּ ין ין, 
רבוּ ת דּ מׁש ח מבּ וּ עין ט'

נגדּ יןדּ עי רבוּ ת, מׁש ח וּ מההוּ א א. 
א ּת קּ וּ נין ט' דּ ּת ּת א. אינּ וּ ן כין 
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דּ כ ּת קּ יף. דּ חמיגּ יבּ ר מאן 
ּת  בּ קיּ וּ מיּה , קיּ ימא בּ יּה דּ יקנא ייא 

ּת קּ וּ נא כּ אן עד ּת קיפא. גּ בוּ רה
ע אּפ ין.דּ דיקנא דּ זעיר כבאה 

אעזראמר רבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 
בּ רי קוּ ם ,בּ ריּה , 

דּ דיקנאסס ּת קּ וּ נא  
א בּ תקּ וּ נוֹ י רבּ יין.קדּ יׁש א, קם 
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ר א ארא ְִַָָ קצא לחודש כביו

ואמר,א ּפ תח עזר, מן 
יּה  במרחב ענני יּה  קראתי הּמ צר
ּת נא, בּ נדיבים. מבּ טוֹ ח עד וגוֹ '.

דּ  ּת קּ וּ נין ט' דּ א.הכא הניבדּ יקנא 
מ דּ וד אצטרי בּ גיןּת קּ וּ נין כּ א, 

נצחאמ וׁש אר עּמ ין.כין, ׁש אר 

ט'ּת א הני דּ אמר כּ יון חזי, 
 ּכ אמר בתר ּת קּ וּ נין,

ׁש ם בּ  סבבוּ ני כּ ייהוֹ גּ וֹ ים 
דּ אמינא, ּת קּ וּ נין הני אמר, אמים.
גּ וֹ ים דּ כ מוּ ם אצטריכנא. מאי
ט' דּ א, דּ דיקנא וּ בתקּ וּ נא סבבוּ ני.

ׁש ם דּ אינּ וּ ן ,יהוֹ ּת קּ וּ נין, 
הוּ א הדא עמא, מן אשצינוּ ן



ר א ארא ְִַָָלחודש כביו קצב

ׁש ם בּ  כּ ייהוֹ דכתיב 
אמים.

ּת ׁש עהותנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
הכא, דּ וד, אמר ּת קּ וּ נין
ׁש ית דּ  קדּ יׁש א. ׁש מא בּ  אינּ וּ ן ׁש יתא
ּת ימא ואי אדם. וּ תת הווֹ , ׁש מהן
נדיבים דּ הא הווֹ , ּת תא אינּ וּ ן. ּת רין

הווֹ . אדם בּ כ
מןּת נא דּ כּת יב: ׁש מהן, ׁש יתא 

ענני חד. יּה , קראתי הּמ צר
ּת רין. יּה , איהוֹ במרחב י 

ּת ת. בּ עוֹ זרי,יהוֹ אירא, י 
בּ  חסוֹ ת טוֹ ב ,יהוֹ ארבּ ע. 
בּ  חסוֹ ת טוֹ ב ,יהוֹ חמה. 

ר א ארא ְִַָָ קצגלחודש כביו

דּ כּת יב: ּת ת, אדם ׁש יתא.
ייהוֹ  יעשׂ ה מה אירא א י 

בּ  חסוֹ ת טוֹ ב חד. יהוֹ אדם, 
חסוֹ ת טוֹ ב ּת רי. בּ אדם, מבּ טוֹ ח

בּ נדיבים,יהוֹ בּ  מבּ טוֹ ח 
ּת ת.

דּ מוּת א רזא אתרחזי דּ בכ ה, 
אדכּ ר א הכא, אדם דּ אדכּ ר

אתחזי.א דּ הכי קדּ יׁש א. ׁש מא בּ  א 
אקרי דּ א אמוּ ם אאדם, 

דּ אתחזי אתחזיבּ מה וּ מאי יּה . 
,דּ כּת יב קדּ יׁש א. ׁש מא יּה . 

 יהוֹ ויּ יצראהים 
מ ׁש ם בּ  האדם, דּ הוּ אאת א, 
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ר א ארא ְִַָָלחודש כביו קצד 

דּ אתחזיאיהוֹ  כּ מה הים. 
הכא  ּכ וּ בגין אדםיּה  אדכּ ר א 

קדּ יׁש א ׁש מא בּ  א.א 

יּה ותנא, קראתי הּמ צר מן כּ תיב 
זמני ּת רי יּה , במרחב ענני
דּ שׂ ערי עעוֹ י, ּת רי קבי י"ּה , י"ּה 
דּ שׂ ערי וּ מדחמא בּ הוּ . אתאחדן
ואמר ׁש ארי ותיין, אתמכאן

אירא.יהוֹ  א יהוֹ י 
חסר. דּ א ׁש מא בּ  בּ עוֹ זרי. י
דּ א, וּ בׁש מא קדּ יׁש א. דּ הוּ א ׁש מא בּ 
יּ עשׂ ה מה דּ אמר וּ מה אדם. אדכּ ר
אינּ וּ ן  ּכ דּ תנא הוּ א. הכי אדם, י
אתּת קנן כּ ד דּ מכּ א, ׁש ין קדּ י כּ תרין

ר א ארא ְִַָָ קצה לחודש כביו

דּ יּ וּ קנא אדם. אתקרוּ ן בּ תקּ וּ נוֹ י.
כּ  ידּ כ, ּבּ הו דּ מׁש פא וּ מה א. 

וּ מה וּת ערא קדּ יׁש א. ׁש מא אתקרי
אדם ואתקרי ידו"ד, אתקרי דּ ביּה ,

דּ ביּה . וּ מה דּ ּת ערא, בּ כא

דּ ודיןוא דּ אמר ּת קּ וּ נין ּת ׁש עה 
בּ גין שׂ נאוֹ י אכנעא הכא,
ואוֹ קיר דּ מכּ א, דּ יקנא דּ אחיד דּ מאן

ע בּ יקירוּ  מןיּה  דּ בעי מה  ּכ אה, 
מאי בּ גיניּה . עביד מכּ א מכּ א.

א גּ וּ פא. וא דּ יקנא, גּ וּ פאטעמא א 
אזי א ודיקנא דּ יקנא, בּ תר אזי

גּ וּ פא בּ תר    
       



ר א ארא ְִַָָלחודש כביו קצד 
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ר א ארא ְִַָָלחודש כביו קצו

      

  .
חדוּ בתרי ׁש בּ נא, חוּ  האי אתי גּ ווני 

הּמ צר מן ּת רין: כּ דקאמרן.
ּת רי. יּה , במרחב ענני חד. יּ ּה , קראתי
י יּ עשׂ ה מה ּת ת. אירא, א י ה'
ואני חמׁש . בּ עוֹ זרי, י ה' ארבּ ע. אדם,

בּ שוֹ נאי, חסוֹ תאראה טוֹ ב ׁש יתא. 
ּת מנייא. בּ אדם, מבּ טוֹ ח ׁש בעה. בּ ה',

בּ  חסוֹ ת מבּ טוֹ חיהוֹ טוֹ ב 
ּת ׁש עה. בּ נדיבים,    

        .
קאמן מאי יּ "ּה , קראתי הּמ צר 

א דּ אמרמיירי מה  ּכ דּ וד, א 

ר א ארא ְִַָָ קצז לחודש כביו

קאמר. דּ א דּ דיקנא ּת קּ וּ נא ע הכא,
  , יּה קראתי הּמ צר מן

דּ יקנא ׁש ארי דּ  אתּפ ׁש טא,מאתר 
ּפ תחא מקּ ּמ י דּ חיק, אתר דּ הוּ א

מעי שׂ ערידּ אוּ דנין ּת חוֹ ת א, 
ּת רי י"ה י"ּה  אמר  ּכ וּ בגין דּ ריׁש א.

וּ באתר זמני. דּ אתּפ ׁש ט 
וׁש ארי מאוּ דנוֹ י, ונחית דּ יקנא,

אמר אייהוֹ אתּפ ׁש טא, 
דּ  אתר דּ הוּ א דּ חיאירא, א 

וכ,' ּוכו אצטרי האי 
    דּ וד

מ ּת חוֹ תיּה  בּ גיןאכנע ועּמ ין, כין 
דּ א. דּ דיקנא יקרא
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ר א ארא ְִַָָלחודש כביו קצח

כּ ותאנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
בּ חמיּה  דּ חמי מאן

ע נׁש  דּ בר אחידדּ דיקנא אה 
ינדּ ע יּה . ידיּה  ׁש יט דּ אוֹ  אוֹ  בּ ידיּה ,

ע עם הוּ א וארמיהדּ שים אי, 
ּת נא, יּה . דּ מצערין אינּ וּ ן ּת חוֹ תיּה 

ע דּ יקנא בּ תׁש עהמּת תקּ ן אה 
אּפ ין, דּ זעיר דּ יקנא והוּ א ּת קּ וּ נין,

מּת תקּ ן. ּת קּ וּ נין בּ ט'

שׂ עראּת ּק וּ נא מּת תקּ ן קדמאה. 
ּפ תחאמעי מקּ ּמ י ונפיק א, 

ע דּ ּת יין קוֹ צי מּת חוֹ ת דּ אוּ דנין,
ע נימין שׂ ערי, ונחּת ין אוּ דנין,
 ּכ ּת אנא, דּ פוּ מא. ריׁש א עד נימין,

דף
ק "מ 
ע "א

ר א ארא ְִַָָ קצט לחודש כגיו

יּת ירא ּת קּ יפין דּ בדיקנא, נימין ין 
דּ שׂ  דּ קוֹ צין נימין  ּדּ ריׁש א,מכ ערי 
אריכין דּ ריׁש א והניושׂ ערי , 

מנּ הוֹ ן דּ ריׁש א, ושׂ ערי אריכין, או 
ׁש ין. קׁש י וּ מנהוֹ ן כגׁש עיעי, 

חוּ וריוּ בׁש עתא שׂ ערי דּ אתמכן 
שׂ ערי יוֹ מין, דּ עּת יק

כּ תיב, אּפ ין, דּ זעיר חכמוֹ ת 
זעיר בּ האי בּ חוּ ץ. מאי ּת רנּ ה. בּ חוּ ץ

מוֹ חי. ּת רי דּ מתחבּ רן אּפ ין.
סּת רי אמוֹ חי . דּ עּת אימאקא א 

דּ הווֹ  מוֹ חי ּת ת מוֹ חי. ארבּ ע
חי בּ תת ואׁש ּת כחוּ  אּפ ין, בּ זעיר
מוֹ חא וחד דּ ריׁש א. דּ גוּ גּ ּת א
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דף
ק "מ 
ע "א

ר א ארא ְִַָָ קצט לחודש כגיו

יּת ירא ּת קּ יפין דּ בדיקנא, נימין ין 
דּ שׂ  דּ קוֹ צין נימין  ּדּ ריׁש א,מכ ערי 
אריכין דּ ריׁש א והניושׂ ערי , 

מנּ הוֹ ן דּ ריׁש א, ושׂ ערי אריכין, או 
ׁש ין. קׁש י וּ מנהוֹ ן כגׁש עיעי, 

חוּ וריוּ בׁש עתא שׂ ערי דּ אתמכן 
שׂ ערי יוֹ מין, דּ עּת יק

כּ תיב, אּפ ין, דּ זעיר חכמוֹ ת 
זעיר בּ האי בּ חוּ ץ. מאי ּת רנּ ה. בּ חוּ ץ

מוֹ חי. ּת רי דּ מתחבּ רן אּפ ין.
סּת רי אמוֹ חי . דּ עּת אימאקא א 

דּ הווֹ  מוֹ חי ּת ת מוֹ חי. ארבּ ע
חי בּ תת ואׁש ּת כחוּ  אּפ ין, בּ זעיר
מוֹ חא וחד דּ ריׁש א. דּ גוּ גּ ּת א



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו ר 

ּת ת  ּכ ידּ כ בּ וּ רייּה , ע ׁש קיט
כּ ין מׁש יכן מנּ יּה   דּ אתמׁש מוֹ חי.
זעיר האי חוּ ורי. בּ שׂ ערי ׁש קין,

דּ ביּה . מוֹ חי תת אּפ ין

זעירוּ מׁש ּת כחן בּ האי מוֹ חי ארבּ ע 
 ּכ בּ גין אּפ ין.
דּ כּת יבין ּפ רׁש יּ וֹ ת ארבּ ע אׁש ּת ימוּ 

ׁש מאבּ ּת פי בּ הוּ  י ּדּ אתכ ין, 
עּת יקא יוֹ מין, דּ עּת יק קדּ יׁש א
הוּ א דּ האי אּפ ין. וּ זעיר דּ עּת יקין,
דּ כּת יב, קדּ יׁש א. ׁש מא דּ  ׁש ימוּ תא

 כ ׁש םוראוּ  כּ י הארץ עּמ י 
עיהוֹ  מּמ ךּ .נקרא ויּ ראוּ  י 
ׁש םיהוֹ ׁש ם יהוֹ . 

ר א ארא ְִַָָ רא לחודש כגיו

בּ ּת י רהיטי ארבּ ע דּ אינּ וּ ן ממׁש ,
ין.דּ תפי 

ּת רנּ ה.כּ ,וּ בגין בּ חוּ ץ חכמוֹ ת 
דּ הא מׁש ּת כּ חין. דּ הכא
דּ סּת ימין, סתימא דּ עּת יקין, עּת יקא

ו אׁש ּת כח, חכמתאא זּמ ין א 
חכמתאדּ י דּ אית מוּ ם יּה , 

דּ כ וסתימא אתּפ רׁש .א א 
מוֹ חין ארבּ עה דּ אתחבּ רוּ  וּ בגין
אתמכן אּפ ין. זעיר בּ האי

מנּ יּה  מבּ וּ עין ארבּ עארבּ ע 
מבּ וּ עא, מחד וּ מתּפ רׁש ן עיבר,

מכּ  אינּ וּ ןדּ נפיק  ּכ וּ בגין הוּ . 
ארבּ ע.



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו ר 

ּת ת  ּכ ידּ כ בּ וּ רייּה , ע ׁש קיט
כּ ין מׁש יכן מנּ יּה   דּ אתמׁש מוֹ חי.
זעיר האי חוּ ורי. בּ שׂ ערי ׁש קין,

דּ ביּה . מוֹ חי תת אּפ ין

זעירוּ מׁש ּת כחן בּ האי מוֹ חי ארבּ ע 
 ּכ בּ גין אּפ ין.
דּ כּת יבין ּפ רׁש יּ וֹ ת ארבּ ע אׁש ּת ימוּ 

ׁש מאבּ ּת פי בּ הוּ  י ּדּ אתכ ין, 
עּת יקא יוֹ מין, דּ עּת יק קדּ יׁש א
הוּ א דּ האי אּפ ין. וּ זעיר דּ עּת יקין,
דּ כּת יב, קדּ יׁש א. ׁש מא דּ  ׁש ימוּ תא

 כ ׁש םוראוּ  כּ י הארץ עּמ י 
עיהוֹ  מּמ ךּ .נקרא ויּ ראוּ  י 
ׁש םיהוֹ ׁש ם יהוֹ . 

ר א ארא ְִַָָ רא לחודש כגיו

בּ ּת י רהיטי ארבּ ע דּ אינּ וּ ן ממׁש ,
ין.דּ תפי 

ּת רנּ ה.כּ ,וּ בגין בּ חוּ ץ חכמוֹ ת 
דּ הא מׁש ּת כּ חין. דּ הכא
דּ סּת ימין, סתימא דּ עּת יקין, עּת יקא

ו אׁש ּת כח, חכמתאא זּמ ין א 
חכמתאדּ י דּ אית מוּ ם יּה , 

דּ כ וסתימא אתּפ רׁש .א א 
מוֹ חין ארבּ עה דּ אתחבּ רוּ  וּ בגין
אתמכן אּפ ין. זעיר בּ האי

מנּ יּה  מבּ וּ עין ארבּ עארבּ ע 
מבּ וּ עא, מחד וּ מתּפ רׁש ן עיבר,

מכּ  אינּ וּ ןדּ נפיק  ּכ וּ בגין הוּ . 
ארבּ ע.



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו רב

דּ אתכּ יאותאנא, חכמתא האי 
בּ הני אתמכא בּ ארבּ ע,

ּת  ּת יין דּ אינּ וּ ן ּת שׂ ערי, ע ין.ין 
 וכ,ותקיפין קׁש יין הוּ  

כּ  וּ נגידוּ  סטרוֹ י.חדואתמכוּ  
אוא ּת ף רבּ בן ורבּ וֹ א יין,פין 

דּ  הדאמנּ ייהוּ  ׁש בּ נא. בּ חוּ  יתהוֹ ן 
דכתיב, הוּ א  יוקווּ צּ וֹ ת 

ּת ּת ּת  ּת ים. וכי קׁש ייןים. הוּ  
חותקיפין כּ האי מישאתחבּ רא, 

ּת קּ יפא. דּ איהי טנרא וּ כהאי ּת קּ יף.
מּת חוֹ ת וּ מבּ וּ עין נוּ קבין דּ עבדין עד

ּת קּ יפין מבּ וּ עין ונגדּ ין כשׂ ערא, 
ועיבר וּ בגיןכעיבר וּ סטר. סטר 

ר א ארא ְִַָָ רגלחודש כגיו

כּ תיב וחׁש וֹ כן, אוּ כמי שׂ ערי דּ הני
 מג חׁש מנּ י עמוּ קוֹ ת ה 

צויּ וֹ צא מות.אוֹ ר 

דּ דיקנאותנא, שׂ ערי הני 
מארּת קּ יפין 

דּ הני מוּ ם דּ ריׁש א, שׂ ערי
וּ מׁש ּת כחן,בּ  מתּפ רׁש ן חוֹ דייהוּ  

אמאי בּ אוֹ רחייהוּ . ּת קּ יפין ואינּ וּ ן
דּ כ מוּ ם ּת ימא, אי הוּ ּת קּ יפין. 

בּ תקוּ ניןדּ ינא, דּ הא הכי, או 
רחמיא אׁש ּת כחוּ  .ין 

ּת  דּ נחּת ין מבּ וּ עיוּ בׁש עתא יסר 
א דּ מׁש חא, כּ נהרי הוּ ין 

רחמי.



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו רב

דּ אתכּ יאותאנא, חכמתא האי 
בּ הני אתמכא בּ ארבּ ע,

ּת  ּת יין דּ אינּ וּ ן ּת שׂ ערי, ע ין.ין 
 וכ,ותקיפין קׁש יין הוּ  

כּ  וּ נגידוּ  סטרוֹ י.חדואתמכוּ  
אוא ּת ף רבּ בן ורבּ וֹ א יין,פין 

דּ  הדאמנּ ייהוּ  ׁש בּ נא. בּ חוּ  יתהוֹ ן 
דכתיב, הוּ א  יוקווּ צּ וֹ ת 

ּת ּת ּת  ּת ים. וכי קׁש ייןים. הוּ  
חותקיפין כּ האי מישאתחבּ רא, 

ּת קּ יפא. דּ איהי טנרא וּ כהאי ּת קּ יף.
מּת חוֹ ת וּ מבּ וּ עין נוּ קבין דּ עבדין עד

ּת קּ יפין מבּ וּ עין ונגדּ ין כשׂ ערא, 
ועיבר וּ בגיןכעיבר וּ סטר. סטר 

ר א ארא ְִַָָ רגלחודש כגיו

כּ תיב וחׁש וֹ כן, אוּ כמי שׂ ערי דּ הני
 מג חׁש מנּ י עמוּ קוֹ ת ה 

צויּ וֹ צא מות.אוֹ ר 

דּ דיקנאותנא, שׂ ערי הני 
מארּת קּ יפין 

דּ הני מוּ ם דּ ריׁש א, שׂ ערי
וּ מׁש ּת כחן,בּ  מתּפ רׁש ן חוֹ דייהוּ  

אמאי בּ אוֹ רחייהוּ . ּת קּ יפין ואינּ וּ ן
דּ כ מוּ ם ּת ימא, אי הוּ ּת קּ יפין. 

בּ תקוּ ניןדּ ינא, דּ הא הכי, או 
רחמיא אׁש ּת כחוּ  .ין 

ּת  דּ נחּת ין מבּ וּ עיוּ בׁש עתא יסר 
א דּ מׁש חא, כּ נהרי הוּ ין 

רחמי.



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו רד 

דּ דיקנא,אא שׂ ערי הני  ּכ ּת אנא, 
טעמא.כּ  מאי ּת קּ יפין. הוּ  

מהוי בּ עיין דּ רחמי, אינּ וּ ן  ּכ
אינּ וּ ן וכ דינא. אכּפ ייא ּת ּק יפין.
וּ בין אינּ וּ ן. ּת קּ יפין הא דּ ינא, דּ אינהוּ 
ּת קּ יפין, מהוי בּ עיין  ּכ וּ בין  ּכ
עמא בּ עי כּ ד סטרין. מּת רין
ע ונצחין ּת קּ יפין רחמי רחמין,
ּת קּ יף, דּ ינא דּ ינא, בּ עי וכד דּ ינא.
בּ עיין  ּכ וּ בגין רחמי. ע ונצח
דּ כד סטרין, מּת רין ּת קּ יפן מהוי
בּ רחמי, דּ אינּ וּ ן שׂ ערי רחמי, בּ עוּ 

וּ מתחזיא קיימין דּ יקנא 
וכ שׂ ערי, וכדבּ אינּ וּ ן רחמי. הווֹ  א 

ר א ארא ְִַָָ רה לחודש כגיו

בּ אינּ וּ ן דּ יקנא אתחזייא דּ ינא, בּ עייא
וכ בּ דיקנא.שׂ ערי. אתקיּ ים א 

קדּ יׁש אוכד דּ יקנא אתגּ ייא 
הני וכ הני  ּכ חוּ ורא,
דּ אסּת חי כּ מאן וּ מסּת חיין, מתנהרין
בּ יּה . דּ הוה מּמ ה עמיקא בּ נהרא

כּ  דּ ינאואתקיימוּ  וית בּ רחמי, הוּ  
נהרין כּ ד ּת ׁש עה הני וכ אׁש ּת כח,

כּ  בּ רחמי.כּ חדא, אסּת חיין הוּ  
אחרא,וּ בגין זמנא מׁש ה אמר  ּכ 

  ֹיהואר 
וא חסד. ורב אמתאּפ ים אוּ  

דּ מ דּ רזא מוּ ם אינּ וּ ןקאמר. ה, 
מכי יוֹ מיןּת ׁש עה מעּת יק דּ נהרין ן 



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו רד 

דּ דיקנא,אא שׂ ערי הני  ּכ ּת אנא, 
טעמא.כּ  מאי ּת קּ יפין. הוּ  

מהוי בּ עיין דּ רחמי, אינּ וּ ן  ּכ
אינּ וּ ן וכ דינא. אכּפ ייא ּת ּק יפין.
וּ בין אינּ וּ ן. ּת קּ יפין הא דּ ינא, דּ אינהוּ 
ּת קּ יפין, מהוי בּ עיין  ּכ וּ בין  ּכ
עמא בּ עי כּ ד סטרין. מּת רין
ע ונצחין ּת ּק יפין רחמי רחמין,
ּת קּ יף, דּ ינא דּ ינא, בּ עי וכד דּ ינא.
בּ עיין  ּכ וּ בגין רחמי. ע ונצח
דּ כד סטרין, מּת רין ּת קּ יפן מהוי
בּ רחמי, דּ אינּ וּ ן שׂ ערי רחמי, בּ עוּ 

וּ מתחזיא קיימין דּ יקנא 
וכ שׂ ערי, וכדבּ אינּ וּ ן רחמי. הווֹ  א 

ר א ארא ְִַָָ רה לחודש כגיו

בּ אינּ וּ ן דּ יקנא אתחזייא דּ ינא, בּ עייא
וכ בּ דיקנא.שׂ ערי. אתקיּ ים א 

קדּ יׁש אוכד דּ יקנא אתגּ ייא 
הני וכ הני  ּכ חוּ ורא,
דּ אסּת חי כּ מאן וּ מסּת חיין, מתנהרין
בּ יּה . דּ הוה מּמ ה עמיקא בּ נהרא

כּ  דּ ינאואתקיימוּ  וית בּ רחמי, הוּ  
נהרין כּ ד ּת ׁש עה הני וכ אׁש ּת כח,

כּ  בּ רחמי.כּ חדא, אסּת חיין הוּ  
אחרא,וּ בגין זמנא מׁש ה אמר  ּכ 

  ֹיהואר 
וא חסד. ורב אמתאּפ ים אוּ  

דּ מ דּ רזא מוּ ם אינּ וּ ןקאמר. ה, 
מכי יוֹ מיןּת ׁש עה מעּת יק דּ נהרין ן 



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו רו

זמנא מׁש ה אמר וכד אּפ ין. זעיר 
ואינהוּ  אמר. ּת קּ וּ נין ּת ׁש עה ּת ניינא,
בּ זעיר דּ מׁש ּת כּ חי דּ יקנא ּת קּ וּ ני
ונהרין יוֹ מין מעּת יק ונחּת ין אּפ ין,

 ּכ וּ בגין ּת בּ יּה . ייאאמת 
והּת א מׁש הבּ עּת יקא, אמר א 

ואמת.

אּפ ין,ּת נא, דּ זעיר דּ ריׁש א שׂ ערי 
ּת כּ  ׁש י, קׁש י עהוּ  ין 

חמינאּת  דּ הא ׁש עיעין. וא ין. 
מׁש ּת כּ חין חי בּ תת מוֹ חי דּ תת
סתימאה. מּמ וֹ חא וּ נהרין בּ יּה ,
ׁש קיט יוֹ מין, דּ עּת יק דּ מוֹ חא וּ מוּ ם
דּ וּ רדּ ייּה , ע טב כּ חמר וׁש כי

דף
ק "מ 
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ רז לחודש כגיו

כּ  וּ מׁש יחיןשׂ ערוֹ י ׁש עיעין, הוּ  
כּ תיב,  ּכ וּ בגין טב. בּ מׁש חא

 .נקא כּ עמר ראׁש ּה 

ׁש יןוהאי קׁש י אּפ ין, דּ זעיר 
כּ  דּ הא ׁש ין. קׁש י הוּ וא 

 ּכ וּ בגין מתקמטי, וא ּת יין
א אב ונפיק. נגיד חכמתא
ׁש כיכא דּ איהי דּ חכמתא, חכמתא
דּ ידע דּ ית ּת נינא דּ הא ׁש קיטא. וּ 
איהוּ . בּ ר יוֹ מין, דּ עּת יק מוֹ חיּה 

דּ כּת יב, והאי אהים 
את ידע והוּ א דּ רכּ ּה  הבין
אּת מר. אּפ ין בּ זעיר מקוֹ מּה ,
בּ רי בּ רי ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר



ר א ארא ְִַָָלחודש כגיו רו

זמנא מׁש ה אמר וכד אּפ ין. זעיר 
ואינהוּ  אמר. ּת קּ וּ נין ּת ׁש עה ּת ניינא,
בּ זעיר דּ מׁש ּת כּ חי דּ יקנא ּת קּ וּ ני
ונהרין יוֹ מין מעּת יק ונחּת ין אּפ ין,

 ּכ וּ בגין ּת בּ יּה . ייאאמת 
והּת א מׁש הבּ עּת יקא, אמר א 

ואמת.

אּפ ין,ּת נא, דּ זעיר דּ ריׁש א שׂ ערי 
ּת כּ  ׁש י, קׁש י עהוּ  ין 

חמינאּת  דּ הא ׁש עיעין. וא ין. 
מׁש ּת כּ חין חי בּ תת מוֹ חי דּ תת
סתימאה. מּמ וֹ חא וּ נהרין בּ יּה ,
ׁש קיט יוֹ מין, דּ עּת יק דּ מוֹ חא וּ מוּ ם
דּ וּ רדּ ייּה , ע טב כּ חמר וׁש כי

דף
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ר א ארא ְִַָָ רז לחודש כגיו

כּ  וּ מׁש יחיןשׂ ערוֹ י ׁש עיעין, הוּ  
כּ תיב,  ּכ וּ בגין טב. בּ מׁש חא

 .נקא כּ עמר ראׁש ּה 

ׁש יןוהאי קׁש י אּפ ין, דּ זעיר 
כּ  דּ הא ׁש ין. קׁש י הוּ וא 

 ּכ וּ בגין מתקמטי, וא ּת יין
א אב ונפיק. נגיד חכמתא
ׁש כיכא דּ איהי דּ חכמתא, חכמתא
דּ ידע דּ ית ּת נינא דּ הא ׁש קיטא. וּ 
איהוּ . בּ ר יוֹ מין, דּ עּת יק מוֹ חיּה 

דּ כּת יב, והאי אהים 
את ידע והוּ א דּ רכּ ּה  הבין
אּת מר. אּפ ין בּ זעיר מקוֹ מּה ,
בּ רי בּ רי ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו רח

בּ ע הוּ א, בּ רי דּ יןקוּ דׁש א מא 
דּ אתי.וּ בע כדמא 

וסיקּת ּק וּ נא שׂ ערא, נפיק ּת ניינא. 
ריׁש א עד דּ פוּ מא, מריׁש א
ונחית דּ פוּ מא, דּ פתחא אחרא
אחרא, ריׁש א עד ּפ וּ מא, מּת חוֹ ת

ׁש ּפ יר. בּ תקּ וּ נא נימין, ע נימין
ּפ תחקוּ ם אבּ א, רבּ י קם אבּ א. רבּ י

דּ א דּ דיקנא ּת קּ וּ נא כּ ד ואמר,
דּ מכּ א, בּ תקּ וּ נא מתּת קּ ן  

      

ׁש ּפ יר ּת קּ יף רבכּ גבּ ר מחזי, 
דכתיב,וׁש  הוּ א הדא יט,  
אתבּ סםגּ דוֹ  וכד כּ ח. ורב אדוֹ נינוּ  

ר א ארא ְִַָָ רט לחודש כדיו

קדּ יׁש א, יקּ ירא דּ יקנא בּ תקּ וּ נא
דּ י בּ נהירוּ  אקרי בּ יּה , אויׁש גּ ח יּה , 

ּת ניינא ּת קּ וּ נא והאי וגוֹ '. רחוּ ם
דּ עּת יק בּ נהירוּ  נהיר כּ ד אתּת קּ ן,

מסּת כּ  וכד חסד. רב אקרי ייוֹ מין, 
אחרא בּ תקּ וּ נא אתקרי בּ דא, דּ א

אנּפ יה נהירוּ  דּ הא ואמת.  
 .

דּ אותאנא, אתקרי עוֹ ן נוֹ שׂ א 
כּ גוונא ּת ניינא, ּת קּ וּ נא
ההוּ א מוּ ם אב קדּ יׁש א. דּ עּת יקא
ּת יתאה בּ תקּ וּ נא דּ נפיק, אוֹ רחא
ושׂ ערין דּ חוֹ טמא, נוּ קבין ּת רין ּת חוֹ ת
אוֹ רחא. ההוּ א מיין זעירין ּת קּ יפין



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו רח
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דּ עּת יק בּ נהירוּ  נהיר כּ ד אתּת קּ ן,

מסּת כּ  וכד חסד. רב אקרי ייוֹ מין, 
אחרא בּ תקּ וּ נא אתקרי בּ דא, דּ א

אנּפ יה נהירוּ  דּ הא ואמת.  
 .

דּ אותאנא, אתקרי עוֹ ן נוֹ שׂ א 
כּ גוונא ּת ניינא, ּת קּ וּ נא
ההוּ א מוּ ם אב קדּ יׁש א. דּ עּת יקא
ּת יתאה בּ תקּ וּ נא דּ נפיק, אוֹ רחא
ושׂ ערין דּ חוֹ טמא, נוּ קבין ּת רין ּת חוֹ ת
אוֹ רחא. ההוּ א מיין זעירין ּת קּ יפין



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו רי

ע ועוֹ בר עוֹ ן נוֹ שׂ א הכא אתקרוּ ן א
אחרא. בּ אתר ואתקיימוּ  ּפ ׁש ע,

וחמׁש ותניא, וׁש בעין מאה ּת ת 
בּ חסד כּ ין חסדים,

וכ יוֹ מין, חסדּ ידּ עּת יק אקרוּ ן הוּ  
דּ כּת יב, קדמאי. איּ ה 

וכ הראׁש וֹ נים. חסדי ּכ ןיהוּ  
סתימא קדּ יׁש א, דּ עּת יקא בּ חסד

חסדדּ כ אקרי אּפ ין דּ זעיר וחסד א. 
ם.עוֹ  

דּ צניעוּ תא,וּ בספרא   
בּ יּה  קדמאהקרי חסד 

אּפ ין, וּ בזעיר חסד. רב יוֹ מין דּ עּת יק
הכא, כּ תיב  ּכ וּ בגין סתם. חסד

ר א ארא ְִַָָ ריא לחודש כדיו

 ,וּ כתיב חסד. ורב  
חסד ואוֹ קימנא,אנוֹ צר סתם. פים 

כּ  מּט ה חסד, רב חסד,האי ּפ י 
נהרא ּו בּ וֹ ציני.אדיּה , קא 

ּת חוֹ תדּ תנא דּ נחית אוֹ רחא האי 
דּ חוֹ טמא, נוּ קבין ּת רין
ארחא, ההוּ א מיין זעירין ושׂ ערין
ע עוֹ בר ארחא ההוּ א אקרי א
יּה  אעבּ רא אתר דּ ית ּפ ׁש ע,
שׂ ערי מוּ ם חד גּ ווני. בּ תרי
אתר הוּ א ארחא, בּ ההוּ א דּ אׁש ּת כח
דּ נחית מוּ ם וחד, אעבּ רא. קׁש יא
ריׁש א עד אוֹ רחא דּ ההוּ א אעבּ רא

יּת יר. וא דּ פוּ מא,



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו רי

ע ועוֹ בר עוֹ ן נוֹ שׂ א הכא אתקרוּ ן א
אחרא. בּ אתר ואתקיימוּ  ּפ ׁש ע,

וחמׁש ותניא, וׁש בעין מאה ּת ת 
בּ חסד כּ ין חסדים,

וכ יוֹ מין, חסדּ ידּ עּת יק אקרוּ ן הוּ  
דּ כּת יב, קדמאי. איּ ה 

וכ הראׁש וֹ נים. חסדי ּכ ןיהוּ  
סתימא קדּ יׁש א, דּ עּת יקא בּ חסד
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ם.עוֹ  

דּ צניעוּ תא,וּ בספרא   
בּ יּה  קדמאהקרי חסד 

אּפ ין, וּ בזעיר חסד. רב יוֹ מין דּ עּת יק
הכא, כּ תיב  ּכ וּ בגין סתם. חסד

ר א ארא ְִַָָ ריא לחודש כדיו

 ,וּ כתיב חסד. ורב  
חסד ואוֹ קימנא,אנוֹ צר סתם. פים 

כּ  מּט ה חסד, רב חסד,האי ּפ י 
נהרא ּו בּ וֹ ציני.אדיּה , קא 

ּת חוֹ תדּ תנא דּ נחית אוֹ רחא האי 
דּ חוֹ טמא, נוּ קבין ּת רין
ארחא, ההוּ א מיין זעירין ושׂ ערין
ע עוֹ בר ארחא ההוּ א אקרי א
יּה  אעבּ רא אתר דּ ית ּפ ׁש ע,
שׂ ערי מוּ ם חד גּ ווני. בּ תרי
אתר הוּ א ארחא, בּ ההוּ א דּ אׁש ּת כח
דּ נחית מוּ ם וחד, אעבּ רא. קׁש יא
ריׁש א עד אוֹ רחא דּ ההוּ א אעבּ רא

יּת יר. וא דּ פוּ מא,



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו ריב

כּ תיב,עו דּ א   
סוּ מקין ׁש נּ ים, ׁש וֹ  שׂ פתוֹ תיו
סוּ מקא עוֹ בר, מוֹ ר נוֹ טפוֹ ת כּ ורדא,
בּ תרי דּ הכא, אוֹ רחא והאי ּת קּ יף,

אגּ ווני     
דּ בעי מאן מכּ אן אגזמא,אתבּ סם. 

אוֹ רחא. בּ האי בּ ידיּה  בּ טׁש  זמני ּת רי

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא נפיק רביעאה 
וחּפ י וסיק ואתּת קּ ן,
האי דּ בוּ סמא. בּ תקרוּ בּת א בּ עעוֹ י,
הוֹ ד אתחזיא וׁש ּפ ירא, יאה ּת קּ וּ נא

הוּ א והדר  הוֹ ד ותניא, . 
ונגידע ואתעּט ר נפיק אה, 
אתאחדא  בּ ע,עוֹ י 

ר א ארא ְִַָָ ריגלחודש כדיו

והדר, הוֹ ד וּ מהאי זקן. הוֹ ד ואתקרי
אּת  דּ אתיןיין ׁש י, בּ הוּ ,בוּ  ׁש  בּ  

דּ מ יקּ ירא ּפ וּ רּפ ירא כּ א.ואינּ וּ ן 
דּ כּת יב, והדר בׁש ּת ,הוֹ ד 

דּ את ואתּת קּ ןּת קּ וּ נין בּ הוּ , ׁש  בּ  
מכּ  יּת יר דּ אדם, דּ יּ וּ קנא בּ האי 

דּ יוּ קנין.

אתנהרותאנא כּ ד הוֹ ד, האי 
ע דּ דיקנא אה,בּ נהירוּ  

 ּת קּ וּ נין ׁש אר בּ  ואתּפ ט
מהאי עוֹ ן נוֹ שׂ א הוּ א האי נהירין.

ע ועוֹ בר גּ יסא.גּ יסא, מהאי ּפ ׁש ע 
, ּכ וּ בגין  .כּ תיב חייו 

והדר הוֹ ד אקרי, דּ ספרא וּ בצניעוּ תא
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ר א ארא ְִַָָ ריגלחודש כדיו
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אתנהרותאנא כּ ד הוֹ ד, האי 
ע דּ דיקנא אה,בּ נהירוּ  

 ּת קּ וּ נין ׁש אר בּ  ואתּפ ט
מהאי עוֹ ן נוֹ שׂ א הוּ א האי נהירין.

ע ועוֹ בר גּ יסא.גּ יסא, מהאי ּפ ׁש ע 
, ּכ וּ בגין  .כּ תיב חייו 

והדר הוֹ ד אקרי, דּ ספרא וּ בצניעוּ תא
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ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו ריד 

עוֹ בר הוּ א ּת פארת דּ הא ותפארת.
ׁש נּ אמרע ּפ ׁש ע,  ֹותפארּת ו 

ע אבעבוֹ ר ּת פארתּפ ׁש ע. האי 
א אוֹ קימנא, בּ תקּ וּ נאא א 

ותפארת אמר דאּת  כּ מה ּת ׁש יעאה,
ּת פארת. אקרי ותּמ ן כּ חם. בּ חוּ רים

אתּת ק וכד בּ מתק ,א 
ס יאוֹ תחד ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר קין. 

אבּ א, רבּ י מעּת יקאאנּת  אתבּ רכא 
דּ כ מנּ יּה .קדּ יׁש א, נפקין בּ רכאן 

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא ּפ סיק חמיׁש אה. 
ּת ּפ וּ חין ּת רין ואתחזוּ ן
ורדא כּ האי סוּ מקן וּ מכּ אן, מכּ אן
וׁש בעין בּ מאתן וּ מתהטן סוּ מקא.

ר א ארא ְִַָָ רטולחודש כדיו

כּ ד ּת ּפ וּ חין, ּת רי הני עמין,
נהרין דּ תרין מנּ הירוּ  

ע קדּ יׁש ין דעּת יקא,ּת ּפ וּ חין אין 
בּ האי חיוּ רא. ואתי סוּ מקא,  אתמׁש

כּ תיב, יהוֹ יאר 
א נהריןּפ ניו דּ כד . ּויחנ י 

ע מתבּ ר ּדּ אתעבדו וּ בׁש עתא מא. 
יא כּ תיב יהוֹ סוּ מקא, 

א כּ ּפ ניו ,י יסּת ווֹ מר אק. 
בּ עי רוּ גזא ּת אנא,ׁש ּת כּ ח מא. 

מעּת יקאכּ  דּ אתנהרן נהוֹ רין הוֹ ן 
קדמאי. חסדּ י אתקרוּ ן קדּ יׁש א,

כּ  נהרין אינּ וּ ן, חסדּ יוּ בגין אינּ וּ ן 
ם.עוֹ  



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו ריד 

עוֹ בר הוּ א ּת פארת דּ הא ותפארת.
ׁש נּ אמרע ּפ ׁש ע,  ֹותפארּת ו 

ע אבעבוֹ ר ּת פארתּפ ׁש ע. האי 
א אוֹ קימנא, בּ תקּ וּ נאא א 

ותפארת אמר דאּת  כּ מה ּת ׁש יעאה,
ּת פארת. אקרי ותּמ ן כּ חם. בּ חוּ רים

אתּת ק וכד בּ מתק ,א 
ס יאוֹ תחד ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר קין. 

אבּ א, רבּ י מעּת יקאאנּת  אתבּ רכא 
דּ כ מנּ יּה .קדּ יׁש א, נפקין בּ רכאן 

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא ּפ סיק חמיׁש אה. 
ּת ּפ וּ חין ּת רין ואתחזוּ ן
ורדא כּ האי סוּ מקן וּ מכּ אן, מכּ אן
וׁש בעין בּ מאתן וּ מתהטן סוּ מקא.

ר א ארא ְִַָָ רטולחודש כדיו

כּ ד ּת ּפ וּ חין, ּת רי הני עמין,
נהרין דּ תרין מנּ הירוּ  

ע קדּ יׁש ין דעּת יקא,ּת ּפ וּ חין אין 
בּ האי חיוּ רא. ואתי סוּ מקא,  אתמׁש

כּ תיב, יהוֹ יאר 
א נהריןּפ ניו דּ כד . ּויחנ י 

ע מתבּ ר ּדּ אתעבדו וּ בׁש עתא מא. 
יא כּ תיב יהוֹ סוּ מקא, 

א כּ ּפ ניו ,י יסּת ווֹ מר אק. 
בּ עי רוּ גזא ּת אנא,ׁש ּת כּ ח מא. 

מעּת יקאכּ  דּ אתנהרן נהוֹ רין הוֹ ן 
קדמאי. חסדּ י אתקרוּ ן קדּ יׁש א,

כּ  נהרין אינּ וּ ן, חסדּ יוּ בגין אינּ וּ ן 
ם.עוֹ  



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו רטז 

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא נפיק ׁש תיתאה. 
דּ שׂ ערי חוּ טא כּ חד

דּ דיקנא. בּ סחרניּה     
        

 מחמׁש חד ואיהוּ  הזּ קן ּפ את
דּ ת בּ חסדּפ אין, ויין ,א 

כּ מהחבּ אבעי חסד, האי א 
, ּכ וּ בגין דּ אּת מר. א 

כּ תיב. זקנ ּפ את את ּת ׁש חית

ּת ייןּת ּק וּ נא דּ א ׁש ביעאה. 
וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע שׂ ערא
שׂ ערין ויתבין סטרוֹ י,  ּמכ אתּפ ני
רבּ י קוּ ם יּה . סחוֹ ר סחוֹ ר בּ תקּ וּ נא
ואמר, ּפ תח יהוּ דה, רבּ י קם יהוּ דה.

ר א ארא ְִַָָ ריז לחודש כה יו

 כּ מה ּפ תגּ מא. עירין בּ גזירת
מתנׁש ןא רבּ בן ף  

ות ּפ וּ מא, בּ האי מנּ יּה ,וּ מתקיּ ימן יין 
דכתיב,וכ הוּ א הדא ּפ ה. אקרוּ ן הוֹ ן 

  ּכ ּפ יו צבאם.וּ ברוּ ח 
מּפ וּ מא, דּ נפיק רוּ חא וּ מההוּ א

ׁש ן.מת כהבּ  

ּפ וּ מא.כּ  מהאי ּת יין דּ בר, אינּ וּ ן 
ּפ וּ מא וּ מהאי כּ ד 

מת רוּ חא, האי בּ יּה אתּפ ׁש ט ׁש ן בּ  
וכ מהימנא, נביאי ּפ הכּ מה הוּ  

דּ רוּ חאיהוֹ  וּ באתר אתקרוּ ן. 
מנפיק, אתערבא אחראא ה 

ׁש אאתמחכּ אןהוּ וכ בּ  



ר א ארא ְִַָָלחודש כדיו רטז 

שׂ ערא,ּת ּק וּ נא נפיק ׁש תיתאה. 
דּ שׂ ערי חוּ טא כּ חד

דּ דיקנא. בּ סחרניּה     
        

 מחמׁש חד ואיהוּ  הזּ קן ּפ את
דּ ת בּ חסדּפ אין, ויין ,א 

כּ מהחבּ אבעי חסד, האי א 
, ּכ וּ בגין דּ אּת מר. א 

כּ תיב. זקנ ּפ את את ּת ׁש חית

ּת ייןּת ּק וּ נא דּ א ׁש ביעאה. 
וּ פוּ מא ּפ וּ מא, ע שׂ ערא
שׂ ערין ויתבין סטרוֹ י,  ּמכ אתּפ ני
רבּ י קוּ ם יּה . סחוֹ ר סחוֹ ר בּ תקּ וּ נא
ואמר, ּפ תח יהוּ דה, רבּ י קם יהוּ דה.

ר א ארא ְִַָָ ריז לחודש כה יו

 כּ מה ּפ תגּ מא. עירין בּ גזירת
מתנׁש ןא רבּ בן ף  

ות ּפ וּ מא, בּ האי מנּ יּה ,וּ מתקיּ ימן יין 
דכתיב,וכ הוּ א הדא ּפ ה. אקרוּ ן הוֹ ן 

  ּכ ּפ יו צבאם.וּ ברוּ ח 
מּפ וּ מא, דּ נפיק רוּ חא וּ מההוּ א

ׁש ן.מת כהבּ  

ּפ וּ מא.כּ  מהאי ּת יין דּ בר, אינּ וּ ן 
ּפ וּ מא וּ מהאי כּ ד 

מת רוּ חא, האי בּ יּה אתּפ ׁש ט ׁש ן בּ  
וכ מהימנא, נביאי ּפ הכּ מה הוּ  

דּ רוּ חאיהוֹ  וּ באתר אתקרוּ ן. 
מנפיק, אתערבא אחראא ה 

ׁש אאתמחכּ אןהוּ וכ בּ  



ר א ארא ְִַָָלחודש כה יו ריח

ּת  והאי דּ נפיק. רוּ חא קּ וּ נאבּ ההוּ א 
עׁש  מוּ םכּ יטא ׁש יתא. הוּ  

כּ  מתקיּ ימן וּ מתאחדן.דּ הכא הוּ  
ׁש קי שׂ ערוֹ הי  ּכ סוֹ חרניּה וּ בגיני ין 

מכּ  ואתּפ ני והאידּ פוּ מא. סטרוֹ י, 
ׁש  עּת קּ וּ נא מוּ םכּ יטא הוּ  

כּ  מתקיּ ימן וּ מתאחדן.דּ הכא הוּ  
אנּת  בּ רי ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר

.קדּ יׁש א עּת יקא 

שׂ עריּת ּק וּ נא דּ נחּת ין ּת מינאה 
מחּפ יין דּ יקנא, בּ תחוֹ ת
אין דּ תניא, אתחזי. דּ א קדא
וּ בזמנא עפוֹ י, וא ערף א מעה

דּ אגּ ח וּ םמ אתחזי. קרבי 

ר א ארא ְִַָָ ריט לחודש כה יו

א ּת נינן, דּ הא גּ בוּ רּת א. ףאחזאה 
הוּ אע הדא מנּ יּה , אתאחדין מין 

דכתיב,  אהּמ גן ף 
עּת  כּ וּ י ואׁש יו הגּ בּ וֹ רים. ףטי 

דּ ספרא, בּ צניעוּ תא הוּ א. רזא הּמ גן
מּס טרׁש כּ  דּ אתוּ  הגּ בּ וֹ רים טי 

גּ בוּ ראן. מאינּ וּ ן חד, גּ בוּ רה

דּ אתמכןּת ּק וּ נא ּת ׁש יעאה. 
 ּׁש קּ ו בּ  אשׂ ערי 

דּ ּת מ שׂ ערי אינּ וּ ן עם כּ יא, הוּ יין, 
ׁש קּ וּ  ּת קּ יף,בּ  גּ יבּ ר כּ חד ׁש ּפ יר, א 

דּ כ מוּ ם קרביּ יא. נצחן הוּ מארי 
דּ ת אינּ וּ ן בּ תר אתמכן יין.שׂ ערי 

דּ כוּ כ דּ תא בּ אינּ וּ ן וכהוּ  איין. 



ר א ארא ְִַָָלחודש כה יו ריח

ּת  והאי דּ נפיק. רוּ חא קּ וּ נאבּ ההוּ א 
עׁש  מוּ םכּ יטא ׁש יתא. הוּ  

כּ  מתקיּ ימן וּ מתאחדן.דּ הכא הוּ  
ׁש קי שׂ ערוֹ הי  ּכ סוֹ חרניּה וּ בגיני ין 

מכּ  ואתּפ ני והאידּ פוּ מא. סטרוֹ י, 
ׁש  עּת קּ וּ נא מוּ םכּ יטא הוּ  

כּ  מתקיּ ימן וּ מתאחדן.דּ הכא הוּ  
אנּת  בּ רי ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר

.קדּ יׁש א עּת יקא 

שׂ עריּת ּק וּ נא דּ נחּת ין ּת מינאה 
מחּפ יין דּ יקנא, בּ תחוֹ ת
אין דּ תניא, אתחזי. דּ א קדא
וּ בזמנא עפוֹ י, וא ערף א מעה

דּ אגּ ח וּ םמ אתחזי. קרבי 

ר א ארא ְִַָָ ריט לחודש כה יו

א ּת נינן, דּ הא גּ בוּ רּת א. ףאחזאה 
הוּ אע הדא מנּ יּה , אתאחדין מין 

דכתיב,  אהּמ גן ף 
עּת  כּ וּ י ואׁש יו הגּ בּ וֹ רים. ףטי 

דּ ספרא, בּ צניעוּ תא הוּ א. רזא הּמ גן
מּס טרׁש כּ  דּ אתוּ  הגּ בּ וֹ רים טי 

גּ בוּ ראן. מאינּ וּ ן חד, גּ בוּ רה

דּ אתמכןּת ּק וּ נא ּת ׁש יעאה. 
 ּׁש קּ ו בּ  אשׂ ערי 

דּ ּת מ שׂ ערי אינּ וּ ן עם כּ יא, הוּ יין, 
ׁש קּ וּ  ּת קּ יף,בּ  גּ יבּ ר כּ חד ׁש ּפ יר, א 

דּ כ מוּ ם קרביּ יא. נצחן הוּ מארי 
דּ ת אינּ וּ ן בּ תר אתמכן יין.שׂ ערי 

דּ כוּ כ דּ תא בּ אינּ וּ ן וכהוּ  איין. 



ר א ארא ְִַָָלחודש כה יו רכ

, אתמׁש וע,כּ תיב דּ א 
 .כּ חם בּ חוּ רים ּת פארת 

      כּ תיב
  כּ גיבּ ר כּ ארזים, בּ חוּ ר

ּת פארת, הוּ א ודא גּ בוּ ראן, עביד
ורחמי.חי וּ גבוּ רּת א א 

כּ ּת נא, ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר 
הני וכ ּת קּ וּ נין, הני

גמ בּ עינא מאריהוֹ ןין, אה 
אינּ וּ ן וא בּ מתקא, דּ אּת קוּ 

עאוּ  דּ א   אא 
אדּ עא דּ כין ונפקוּ , מאןוּ  

טבודּ עיי נפיק, דּ א איּה  
אברי.

ר א ארא ְִַָָ רכא לחודש כה יו

מאכּ  דּ כ,דּ עּת יקין עּת יקא ין, 
כּ  אּפ ין, כּ וּ זעיר חד. אא 

כּ  כּ הוה. הוי. אא יהא. א 
ׁש נא. וא משּת ני. וא ׁש ּת ני. י

א בּ תקוּ נין אׁש ּת יםאתּת ּק ן ין. 
דּ יּ וּ קנא דּ יוּ קנין.  ּכ ידּ כ דּ יּ וּ קנא

דּ יּ וּ קנא ׁש מהן.  ּכ ידּ כדּ אתחזי 
דּ יּ וּ קנא כּ האי בּ גווֹ ניה   

א הוי, דּ יּ וּ קנא האי אאו 
דּ יּ וּ קנא. האי כּ עין

כּ דיןכּ ד וכתרין, עטרין אתחבּ רן 
דּ כ אׁש מוּ תא בּ גין,הוּ א א. 

דּ ע דּ יּ וּ קנא הוי דּ אדם, איןדּ דיּ וּ קנא 
דּ האי וּ בגין בּ יּה . דּ אתכּ וּ  ותּת אין

דף
קמ "א
ע "ב



ר א ארא ְִַָָלחודש כה יו רכ

, אתמׁש וע,כּ תיב דּ א 
 .כּ חם בּ חוּ רים ּת פארת 

      כּ תיב
  כּ גיבּ ר כּ ארזים, בּ חוּ ר

ּת פארת, הוּ א ודא גּ בוּ ראן, עביד
ורחמי.חי וּ גבוּ רּת א א 

כּ ּת נא, ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר 
הני וכ ּת קּ וּ נין, הני

גמ בּ עינא מאריהוֹ ןין, אה 
אינּ וּ ן וא בּ מתקא, דּ אּת קוּ 

עאוּ  דּ א   אא 
אדּ עא דּ כין ונפקוּ , מאןוּ  

טבודּ עיי נפיק, דּ א איּה  
אברי.

ר א ארא ְִַָָ רכא לחודש כה יו

מאכּ  דּ כ,דּ עּת יקין עּת יקא ין, 
כּ  אּפ ין, כּ וּ זעיר חד. אא 

כּ  כּ הוה. הוי. אא יהא. א 
ׁש נא. וא משּת ני. וא ׁש ּת ני. י

א בּ תקוּ נין אׁש ּת יםאתּת ּק ן ין. 
דּ יּ וּ קנא דּ יוּ קנין.  ּכ ידּ כ דּ יּ וּ קנא

דּ יּ וּ קנא ׁש מהן.  ּכ ידּ כדּ אתחזי 
דּ יּ וּ קנא כּ האי בּ גווֹ ניה   

א הוי, דּ יּ וּ קנא האי אאו 
דּ יּ וּ קנא. האי כּ עין

כּ דיןכּ ד וכתרין, עטרין אתחבּ רן 
דּ כ אׁש מוּ תא בּ גין,הוּ א א. 

דּ ע דּ יּ וּ קנא הוי דּ אדם, איןדּ דיּ וּ קנא 
דּ האי וּ בגין בּ יּה . דּ אתכּ וּ  ותּת אין

דף
קמ "א
ע "ב



ר א ארא ְִַָָלחודש כה יו רכב

ע י ּכ אתקיןדּ יּ וּ קנא ותּת אין, אין 
ותקּ וּ נא ּת קּ וּ נוֹ י, קדּ יׁש א עּת יקא
ותקּ וּ נא. דּ יּ וּ קנא בּ האי אּפ ין, דּ זעיר

כּ ואי האי. האי בּ ין מה אּת ימא 
אב חדא, בּ מתקא הוּ א

מכּ אן .ארחוֹ י אתּפ רׁש ן 
 וּ מכּ אן אׁש ּת כח 

דּ י וּ מּס טרא דּ אדּ ינא. ׁש ניין הווֹ  ן 
א ורזין דּ א. בּ ריןמן אתמסרוּ , א 

חק וּ כתיבמחצּ די קדּ יׁש א. א 
 יהוֹ סוֹ ד.יראיו 

כּ תיב יהוֹ ויּ יצר 
בּ תריא האדם, את הים 

אׁש  ּת קּ וּ נא,יוֹ די"ן. גּ וֹ  ּת קּ וּ נא ים 

ר א ארא ְִַָָ רכגלחודש כה יו

ויּ יצר. הוּ א ודא ׁש ּפ נקא. דּ גוּ  טברקא
יוֹ דין דּ עּת יקאּת רין רזא ּמ ה. 

ויּ יצר, אּפ ין. דּ זעיר ורזא קדּ יׁש א,
צוּ רה. בּ גוֹ  צוּ רה צר צר. מאי  

ּת רין צוּ רה. בּ גוֹ  צוּ רה וּ מהוּ 
מ ׁש ם דּ אתקרי א,ׁש מהן, 

רזאאיהוֹ  הוּ א ודא הים. 
גּ וֹ  צוּ רה דּ צר דּ ויּ יצר, יוֹ די"ן דּ תרין

ׁש  ׁש מא דּ  ּת קּ וּ נא ים,צוּ רה. 
הים.איהוֹ  

עוּ במה בּ דיּ וּ קנא אהאתכּ יוּ . 
ידּ כ אדם. דּ אקרי דּ א,
את כּ תיב דּ א וע ונוּ קבּ א. דּ כר
את: ונוּ קבּ א. דּ כר ידּ כ האדם
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ר א ארא ְִַָָלחודש כה יו רכד 

מנּ יּה  דּ נפיק זינא וּ מסגּ י אּפ קא
 .

בּ גוֹ עפר דּ יּ וּ קנא האדמה: מן 
נׁש מת בּ אּפ יו ויּ ּפ ח דּ יּ וּ קנא.
בּ גוֹ . גּ וֹ  ׁש ּפ נקא דּ גוּ  טברקא חיּ ים:

אׁש ּת  בּ גין ּמ ה. דּ א וכפא 
ע דּ סּת ימא סתים בּ יּה  אה,וּ עיּ יא 

סתימין. דּ כ סוֹ פא עד   
    ,נׁש מתא

דּ עידּ כ ּת חיּ י ותּת א מההיאא יין 
בּ ּה . וּ מתקיימי נׁש מתא,

אּת רקא,ויהי חיּ ה, נפׁש  האדם 
דּ א, כּ גוונא בּ תקוּ נין וּ עיּ יא

ההיא וּ אׁש פא  

ר א ארא ְִַָָ רכה לחודש כה יו

מדּ רגּ א סוֹ פאנׁש מתא. עד דרגּ א 
ההיאדּ כ דּ יהוי בּ גין דּ רגּ ין. 

בּ כ מׁש ּת כּ חא א,נׁש מתא 
בּ כ וּ וּ מתּפ טא כּ א. אמהוי 

יחוּ דא האי דּ פסיק וּ מאן חד. בּ יחוּ דא
ע נׁש מתאמן דּ פסיק כּ מאן מא, 

אחרא, נׁש מתא דּ אית וּ מחזי דּ א,
הוּ א יׁש ּת צי , ּכ וּ בגין מהאי. בּ ר

ע מן דּ רין.מאודוּ כרניה דרי 

ותקיןבּ האי ׁש ארי דּ אדם, דּ יּ וּ קנא 
כּ ד ונוּ קבּ א. דּ כר כּ א
ׁש ארי בּ תקּ וּ נוֹ י, דּ יּ וּ קנא האי אתּת קּ ן
בּ אתר דּ רוֹ עין. ּת רין מבּ ין מחדּ וֹ י,
דּ אתקרוּ ן דּ דיקנא, שׂ ערי דּ ּת יין
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ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רכו

 ט ואתּפ ּת פארת.
חדּ ין, ּת רין ותקין ּת פארת, האי

גּ וּ יףואׁש ּת  ועבד ּת אגאחוֹ רוֹ י, 
כּ  מכּ דּ נוּ קבּ א. סתימא סטרוֹ י.א 

וּ בכ דּ ריׁש א. בּ פרצוּ פא אבּ שׂ ערא 
ּת פארת, בּ האי אתעבידוּ  חדא
הוּ א הדא ונוּ קבּ א. דּ כר אדם ואקרי

דכתיב, אדם כּ תפארת 
.בּ ית כוׁש בת 

דּ ריׁש אכּ ד ּפ רצוּ פא אתבּ רי 
קוֹ צא חד ּת ייא דּ נוּ קבּ א,
ותי אּפ ין, דּ זעיר מאחוֹ רוֹ י דּ שׂ ערי
שׂ ערי ואּת ערוּ  דּ נוּ קבּ א. ריׁש א עד

כּ  בּ גוֹ בּ רישהא, דּ כן סוּ מקי הוּ  

ר א ארא ְִַָָ רכז לחודש כו יו

דכתיב, הוּ א הדא גּ ווני,   
ארגּ מן.וד מהוּ  כּ ארגמן.  ראׁש ת 

דּ כ גּ ווני.יגּ ווני בּ גוֹ  ן 
ּת פארת,ּת אנא האי אתּפ ׁש ט 

ונקיב דּ בּ א, מטבּ וּ רא
ותקין אחרא, בּ גיסא ואתעבר
טבּ וּ רא. עד דּ נוּ קבּ א ּפ רצוּ פא
ׁש ים. וּ בטבּ וּ רא ׁש ארי, וּ מטבּ וּ רא

ואתקןּת וּ  ּת פארת, האי אתּפ ׁש ט
ועיי דּ דכוּ רא, מעוֹ י 

כּ  אתר וכבּ האי סטרארחמין, 
מיעיין בּ הני ותאנא, דּ רחמי.

א מאה ׁש ית רבּ וֹ אאתאחדן, ף 
בּ ע ואתקרוּ ן דּ רחמי. ימארי 



ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רכו
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כּ  אתר וכבּ האי סטרארחמין, 
מיעיין בּ הני ותאנא, דּ רחמי.

א מאה ׁש ית רבּ וֹ אאתאחדן, ף 
בּ ע ואתקרוּ ן דּ רחמי. ימארי 



ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רכח

דּ כּת יב, מיעיין. ע ּהמו כּ ן 
נאםמעי ארחמנוּ  רחם וֹ  

.יהוֹ  
כּ יּת אנא, ּת פארת, האי 

בּ דינא, יוכ בּ רחמי,
ואתעבר בּ דכוּ רא, רחמי ואתּפ ט

ונקיב ותקין אחרא, סטר 
מעהא ואתּת קנוּ  דּ נוּ קבּ א, מיעוֹ י

דּ דינא. בּ סטרא
בּ סטריה,ּת אנא, דּ כוּ רא אתּת קן 

וארבּ עין וּ תמניא בּ מאתן
גוֹ , וּ מנהוֹ ן בּ יּה , דּ כין ּת קּ וּ נין
וּ מנּ הוֹ ן רחמי. מנּ הוֹ ן בר. וּ מנּ הוֹ ן

כּ  אתאחדוּ הוּ דּ ינא. דּ דינא, 
דף
קמ "ב
ע "א

ר א ארא ְִַָָ רכט לחודש כו יו

אתּפ טת דּ נוּ קבּ א דּ אחוֹ רוֹ י, בּ דינא
ואתּפ ׁש טוּ  ואתאחדוּ  ּת ּמ ן.

בּ סטרהא.

ערייתאותאנא, חמׁש ה  
בּ סטראאתגּ  בּ ה, יין 

ה' ודינין חמה. דּ דינין  
 בּ מאתן אתּפ טן,

והכי ארחין. וּ תמניא וארבּ עין
קוֹ  שׂ ערּת אנא, ערוה. בּ אה 

יד ערוה. בּ אה ׁש וֹ ק ערוה. בּ אה
רג ערוה. ערוה.בּ אה בּ אה 

ע אדּ אף דּ תרין ׁש ניוּ היןגּ ב א 
א וּ תרין מערוהחברנא, יּת יר ין 

אינּ וּ ן.
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ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רל 

דּ ספרא,ותאנא בּ צניעוּ תא 
דּ כוּ רא אתּפ ׁש ט
ּת קּ וּ נא אתּת קּ ן בּ תקּ וּ נוֹ י. ואתּת קּ ן
אּמ ה הויא והאי דּ כיא. דּ כסוּ תא
מאתן אּמ ה, דּ ההוּ א ארכיּה  דּ כיא.

וכ עמין. וּ תמניא ּת ייןוארבּ עין הוּ  
וכיון יוֹ "ד. דּ אתקרי דּ אּמ ה, בּ פוּ מא
דּ אּמ ה, ּפ וּ מיּה  יוֹ "ד דּ אתגּ ייא

ע חסד חסדאתגּ י אּמ ה והאי אה. 
ותי דּ אתקרי, הוּ א    

ו אּמ ה. ּפ וּ ם חסד,בּ האי אקרי א 
דּ אתגּ  אּמ ה.עד דּ פוּ ם יוֹ "ד ייא 

אברהםוּת א אתקרי דּ א חזי, 
עד חסד, בּ האי ׁש ים

ר א ארא ְִַָָ רלא לחודש כו יו

דּ אתגּ י וכיון דּ אּמ ה. יוֹ "ד דּ אתגּ ייא
דכתיב, הוּ א הדא ׁש ים, אקרי

 התה,תמים והיה פני 
וּ כתיב מּמ ׁש . תמים   

תמים מעוֹ ני.ואהיה ואׁש ּת ּמ רה וֹ  
א וסיפא. ריׁש א מיירי, קא אמאי 

דּ דּ גכּ  ואסּת מר יוֹ "ד, האי אי 
אחרא.יּה עיי בּ רׁש וּ תא יהוייוֹ "ד 
ועיםׁש  דּ אתי, צרירמא הוי 

בּ רׁש וּ תא מאי דּ חיּ י. בּ צרוֹ רא
דּ כּת יב, אחרא. וּ בעבּ ת 

ואהיהא כּ תיב,  ּכ וּ בגין נכר. 
בּ גתמים ּת מים דּ הוּ א דּ כיון וּ ייאוֹ , 

מעוֹ ני. ואׁש ּת ּמ רה דּ יוֹ "ד,



ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רל 

דּ ספרא,ותאנא בּ צניעוּ תא 
דּ כוּ רא אתּפ ׁש ט
ּת קּ וּ נא אתּת קּ ן בּ תקּ וּ נוֹ י. ואתּת קּ ן
אּמ ה הויא והאי דּ כיא. דּ כסוּ תא
מאתן אּמ ה, דּ ההוּ א ארכיּה  דּ כיא.

וכ עמין. וּ תמניא ּת ייןוארבּ עין הוּ  
וכיון יוֹ "ד. דּ אתקרי דּ אּמ ה, בּ פוּ מא
דּ אּמ ה, ּפ וּ מיּה  יוֹ "ד דּ אתגּ ייא

ע חסד חסדאתגּ י אּמ ה והאי אה. 
ותי דּ אתקרי, הוּ א    

ו אּמ ה. ּפ וּ ם חסד,בּ האי אקרי א 
דּ אתגּ  אּמ ה.עד דּ פוּ ם יוֹ "ד ייא 

אברהםוּת א אתקרי דּ א חזי, 
עד חסד, בּ האי ׁש ים

ר א ארא ְִַָָ רלא לחודש כו יו

דּ אתגּ י וכיון דּ אּמ ה. יוֹ "ד דּ אתגּ ייא
דכתיב, הוּ א הדא ׁש ים, אקרי

 התה,תמים והיה פני 
וּ כתיב מּמ ׁש . תמים   

תמים מעוֹ ני.ואהיה ואׁש ּת ּמ רה וֹ  
א וסיפא. ריׁש א מיירי, קא אמאי 

דּ דּ גכּ  ואסּת מר יוֹ "ד, האי אי 
אחרא.יּה עיי בּ רׁש וּ תא יהוייוֹ "ד 
ועיםׁש  דּ אתי, צרירמא הוי 

בּ רׁש וּ תא מאי דּ חיּ י. בּ צרוֹ רא
דּ כּת יב, אחרא. וּ בעבּ ת 

ואהיהא כּ תיב,  ּכ וּ בגין נכר. 
בּ גתמים ּת מים דּ הוּ א דּ כיון וּ ייאוֹ , 

מעוֹ ני. ואׁש ּת ּמ רה דּ יוֹ "ד,



ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רלב

אתּפ ׁש טוכיון דּ א, אּמ ה דּ אתּפ ׁש ט 
גּ בוּ ראן מאינּ וּ ן גּ בוּ רה סטר

בּ נוּ קבּ א ואׁש ּת קע דּ נוּ קבּ א,
בּ ערייתא, וארׁש ם חד, בּ אתר

דּ כ וּ בההוּ אכּ סוּ תּה  דּ נוּ קבּ א. גּ וּ פא 
דּ כ ערוה אקרי אתראתר א. 

אצנעא.חסד דּ אקרי אּמ ה, ההוּ א 
דּ כבּ גין דּ א גּ בוּ רה יאתבּ ּס מא 

דּ כ חסד בּ האי גּ בוּ ראן, יחמׁש  
גּ בוּ רא ימינא, חסד חסדין. בּ חמׁש 

ואקרישׂ מא בּ דא, דּ א אתבּ סם א. 
כּ  כּ ,יאדם, וּ בגין סטרין. מּת רין 

וּ שׂ מאבּ כ ימינא אית כּ תרין א,הוּ  
ורחמי. דּ ינא

ר א ארא ְִַָָ רלגלחודש כו יו

ּת קּ וּ נוֹ יּת אנא, זּמ ין א עד 
עּת יקא דּ מכּ א,
ּת קּ וּ נין ואתקין עמין, בּ נה דּ עּת יקין,
א נוּ קבּ א ההוּ א אתקיּ ימא.
דּ נחית עד אתקיימוּ , וא אתבּ סמא,

ע ואתבּ סמוּ חסד ואתקיימוּ , אה 
דּ אקרי אּמ ה בּ האי נוּ קבּ א, ּת קּ וּ ני

דכתיב, הוּ א הדא חסד.  
הּמ וא מה אׁש ר בּ ארץכים כוּ  

דּ כ אתר מׁש ּת כּ חיןאדוֹ ם, דּ ינין 
ּת ּמ ן        

 ודּ אתקן עד אתבּ סמוּ , א 
ואתיׁש בכּ  חסד, האי ונפיק א, 

הוּ א הדא דּ אּמ ה. בּ פוּ מא



ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רלב

אתּפ ׁש טוכיון דּ א, אּמ ה דּ אתּפ ׁש ט 
גּ בוּ ראן מאינּ וּ ן גּ בוּ רה סטר

בּ נוּ קבּ א ואׁש ּת קע דּ נוּ קבּ א,
בּ ערייתא, וארׁש ם חד, בּ אתר

דּ כ וּ בההוּ אכּ סוּ תּה  דּ נוּ קבּ א. גּ וּ פא 
דּ כ ערוה אקרי אתראתר א. 

אצנעא.חסד דּ אקרי אּמ ה, ההוּ א 
דּ כבּ גין דּ א גּ בוּ רה יאתבּ ּס מא 

דּ כ חסד בּ האי גּ בוּ ראן, יחמׁש  
גּ בוּ רא ימינא, חסד חסדין. בּ חמׁש 

ואקרישׂ מא בּ דא, דּ א אתבּ סם א. 
כּ  כּ ,יאדם, וּ בגין סטרין. מּת רין 

וּ שׂ מאבּ כ ימינא אית כּ תרין א,הוּ  
ורחמי. דּ ינא

ר א ארא ְִַָָ רלגלחודש כו יו

ּת קּ וּ נוֹ יּת אנא, זּמ ין א עד 
עּת יקא דּ מכּ א,
ּת קּ וּ נין ואתקין עמין, בּ נה דּ עּת יקין,
א נוּ קבּ א ההוּ א אתקיּ ימא.
דּ נחית עד אתקיימוּ , וא אתבּ סמא,

ע ואתבּ סמוּ חסד ואתקיימוּ , אה 
דּ אקרי אּמ ה בּ האי נוּ קבּ א, ּת קּ וּ ני

דכתיב, הוּ א הדא חסד.  
הּמ וא מה אׁש ר בּ ארץכים כוּ  

דּ כ אתר מׁש ּת כּ חיןאדוֹ ם, דּ ינין 
ּת ּמ ן        

 ודּ אתקן עד אתבּ סמוּ , א 
ואתיׁש בכּ  חסד, האי ונפיק א, 

הוּ א הדא דּ אּמ ה. בּ פוּ מא



ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רלד 

דּ  ויּ מת, ויּ מת אתקיימוּ ,דכתיב, א 
בּ דינא.ו דּ ינא אתבּ סמוּ , א 
כּ ואי דּ דינא הכי אי והאּת ימא הוּ , 

 ּׁש או תחּת יו ויּ מוֹ ך כּ תיב
אתחזי א והא הנּ הר, מרחוֹ בוֹ ת
איהוּ  הנּ הר רחוֹ בוֹ ת דּ תנינן, דּ ינא.

חמׁש יןבּ י מתּפ ּת חין דּ מינּה  נה, 
סטרי ׁש ית וּ בוּ צינין, דּ נהוֹ רין ּת רעין

כּ  ּת אנא, מחדעמא. בּ ר דּ ינא, הוּ  
 ּׁש או והאי בּ תראה, דּ אתקיּ ים
סטרא, חד הוּ א דּ א הנּ הר, מרחוֹ בוֹ ת
הנּ הר. מרחוֹ בוֹ ת ונפיק דּ אתּפ ׁש ט

ּת ימאהוּ וכ א אתקיימוּ , א 
א דּ אדּ אתבּ טוּ , א 

ר א ארא ְִַָָ רלה לחודש כזיו

מכוּ , בּ ההוּ א אתקיימוּ  
האי ואתּפ ט דּ אּת ער עד

מכּ  ויּ מבּ תראה דּ כּת יב וֹ הוּ , 
חסד הדר. מאי הדר. תחּת יו

מאיע ּפ עוּ , עירוֹ  וׁש ם אה. 
דּ זכי נׁש  בּ ר ּפ עי בּ האי ּפ עוּ .

 ֹאׁש ּת ו וׁש ם דּ קוּ דׁש א רוּ חא 
דּ אמהיטבא אתבּ סמוּ  בּ כאן , 

דּ  מה אׁש ּת וֹ , ואתקרי אבּ דא, 
בּ כ כזהוּ .כּ תיב 

דּ דא,אמהיטב אתבּ סמוּ תא 
מטרד, בּ ת בּ דא.
זהב, מי בּ ת גּ בוּ רה. דּ מּס טר ּת קּ וּ נין
מי בּ דא, דּ א ואתכּ יוּ  אתבּ סמוּ 



ר א ארא ְִַָָלחודש כו יו רלד 

דּ  ויּ מת, ויּ מת אתקיימוּ ,דכתיב, א 
בּ דינא.ו דּ ינא אתבּ סמוּ , א 
כּ ואי דּ דינא הכי אי והאּת ימא הוּ , 

 ּׁש או תחּת יו ויּ מוֹ ך כּ תיב
אתחזי א והא הנּ הר, מרחוֹ בוֹ ת
איהוּ  הנּ הר רחוֹ בוֹ ת דּ תנינן, דּ ינא.

חמׁש יןבּ י מתּפ ּת חין דּ מינּה  נה, 
סטרי ׁש ית וּ בוּ צינין, דּ נהוֹ רין ּת רעין

כּ  ּת אנא, מחדעמא. בּ ר דּ ינא, הוּ  
 ּׁש או והאי בּ תראה, דּ אתקיּ ים
סטרא, חד הוּ א דּ א הנּ הר, מרחוֹ בוֹ ת
הנּ הר. מרחוֹ בוֹ ת ונפיק דּ אתּפ ׁש ט

ּת ימאהוּ וכ א אתקיימוּ , א 
א דּ אדּ אתבּ טוּ , א 

ר א ארא ְִַָָ רלה לחודש כזיו

מכוּ , בּ ההוּ א אתקיימוּ  
האי ואתּפ ט דּ אּת ער עד

מכּ  ויּ מבּ תראה דּ כּת יב וֹ הוּ , 
חסד הדר. מאי הדר. תחּת יו

מאיע ּפ עוּ , עירוֹ  וׁש ם אה. 
דּ זכי נׁש  בּ ר ּפ עי בּ האי ּפ עוּ .

 ֹאׁש ּת ו וׁש ם דּ קוּ דׁש א רוּ חא 
דּ אמהיטבא אתבּ סמוּ  בּ כאן , 

דּ  מה אׁש ּת וֹ , ואתקרי אבּ דא, 
בּ כ כזהוּ .כּ תיב 

דּ דא,אמהיטב אתבּ סמוּ תא 
מטרד, בּ ת בּ דא.
זהב, מי בּ ת גּ בוּ רה. דּ מּס טר ּת קּ וּ נין
מי בּ דא, דּ א ואתכּ יוּ  אתבּ סמוּ 



ר א ארא ְִַָָלחודש כזיו רלו

אתדּ בּ קוּ  כּ אן ודינא. רחמי זהב:
בּ דכוּ רא. אּת תא

בּ דרוֹ עין,בּ סטרוֹ י, אתּפ רׁש ן 
דּ רוֹ עין ׁש וֹ קין. בּ 
שׂ מאא חד ימינא, חד דּ דכוּ רא,

קדמאה דּ רוֹ עא  ּתת 
ואתכּ  בּ יּה , אתקרוּ  ב'יקׁש רין וּ  

ואתכּ  סידּ רוֹ עין. דּ עּת .וּ  קא 
קׁש ריןא וג' בּ ימינא, קׁש רין ג' א 

דּ ימינא,בּ שׂ מא קׁש רין ג' א. 
דּ שׂ מאיאתכּ  קׁש רין בּ ג' א.ן 

דּ רוֹ עא , ּכ אוּ בגין כּ תיב אא 
אב בּ יּה ימינא,חד. כּ תיב א 

א אזרוֹ ע, ימינ 

דף
קמ "ב
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ רלז לחודש כזיו

.יהוֹ  יהוֹ ימין 
קׁש רי בּ ג' דּ אבהתאאתקרי, ן 

קיהוֹ ן.חוּ דּ אחסינוּ  

מוֹ חאואי חין בּ תת הא ּת ימא 
ּת אנא, מׁש ּת כּ חין. דּ גוּ גּ ּת א

בּ ככּ  וּ מתקרן מתּפ טין, ג' הוּ  
בּ הני אתקׁש ר גּ וּ פא וכ גּ וּ פא,
ימינא. בּ דרוֹ עא וּ מתקרן ּת ת,

ואמר, דּ וד ּת איב  ּכ וּ בגין  
אתחבּ רׁש ב דּ הוּ א מוּ ם ימיני. 

ּת ּמ ן ויתיב דּ אבהתא, עּמ הוֹ ן
 ׁש כּ תיבכוּ רסיא  ּכ וּ בגין ימתא. 

 ,' ֹוגו הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן
דּ יתיב דּ כּת יב,מוּ ם היינוּ  ימינא. 



ר א ארא ְִַָָלחודש כזיו רלו

אתדּ בּ קוּ  כּ אן ודינא. רחמי זהב:
בּ דכוּ רא. אּת תא

בּ דרוֹ עין,בּ סטרוֹ י, אתּפ רׁש ן 
דּ רוֹ עין ׁש וֹ קין. בּ 
שׂ מאא חד ימינא, חד דּ דכוּ רא,

קדמאה דּ רוֹ עא  ּתת 
ואתכּ  בּ יּה , אתקרוּ  ב'יקׁש רין וּ  

ואתכּ  סידּ רוֹ עין. דּ עּת .וּ  קא 
קׁש ריןא וג' בּ ימינא, קׁש רין ג' א 

דּ ימינא,בּ שׂ מא קׁש רין ג' א. 
דּ שׂ מאיאתכּ  קׁש רין בּ ג' א.ן 

דּ רוֹ עא , ּכ אוּ בגין כּ תיב אא 
אב בּ יּה ימינא,חד. כּ תיב א 

א אזרוֹ ע, ימינ 

דף
קמ "ב
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ רלז לחודש כזיו

.יהוֹ  יהוֹ ימין 
קׁש רי בּ ג' דּ אבהתאאתקרי, ן 

קיהוֹ ן.חוּ דּ אחסינוּ  

מוֹ חאואי חין בּ תת הא ּת ימא 
ּת אנא, מׁש ּת כּ חין. דּ גוּ גּ ּת א

בּ ככּ  וּ מתקרן מתּפ טין, ג' הוּ  
בּ הני אתקׁש ר גּ וּ פא וכ גּ וּ פא,
ימינא. בּ דרוֹ עא וּ מתקרן ּת ת,

ואמר, דּ וד ּת איב  ּכ וּ בגין  
אתחבּ רׁש ב דּ הוּ א מוּ ם ימיני. 

ּת ּמ ן ויתיב דּ אבהתא, עּמ הוֹ ן
 ׁש כּ תיבכוּ רסיא  ּכ וּ בגין ימתא. 

 ,' ֹוגו הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן
דּ יתיב דּ כּת יב,מוּ ם היינוּ  ימינא. 



ר א ארא ְִַָָלחודש כזיו רלח

 ותעמוֹ ד קץגוֹ רותנוּ ח 
כּ  דּ זכיהיּ מין, כּ מאן וֹ מר, 

דּ מ חוּ חביבוּ תא זכּ אה קיּה ,כּ א. 
מ דּ פרישׂ  וקבּ ידּ מאן ימיניּה . כּ א 

כּ ד ימינא והאי ימיניּה . ּת חוֹ ת יּה  
אתּפ טא. קׁש רין יתיב,

ידיּה וּ דרוֹ עא ׁש יט אוֹ  א  
    

בּ תוכד דּ אמרן. קׁש ירין ת 
וּ מתּפ טן חיּ יביּ א, מתערין

ּת בּ ע מתערין אחרנין,מא, ת 
דּ רוֹ עא ׁש יט ואוֹ  קׁש יא, דּ ינא דּ אינּ וּ ן
הוּ א, ימינא יד דּ רוֹ עא, ׁש יט אוֹ  וכד

אתקריאב זרוֹ ע 

ר א ארא ְִַָָ רלט לחודש כזיו

,יהוֹ  הנטוּ יה זרוֹ ע 
       

      

       

     

       

      

      

      

      

    'דּ ג בּ זמנא
אתכּ א אקרייין אחרנין, בג' ן 
בּ רחמי,כּ  דּ ינא ועביד ימינא, א 

ימינ דּ כּת יב, הוּ א יהוֹ הדא 
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ר א ארא ְִַָָלחודש כזיו רמ 

ימינ בּ כּ ח ּת רעץיהוֹ נאדּ רי 
בּ הוּ . רחמי דּ מתערן בּ גין אוֹ יב,

מתאחדןותאנא, ימינא בּ האי 
אף וׁש בעין מאה ּת ת
ותמנין וּ מאה ימינא. דּ אקרוּ ן רבּ וֹ א,
דּ אקרי מזּ רוֹ ע רבּ וֹ א, אף וחמה

וּ מהאייהוֹ זרוֹ ע מהאי . 
אקרי והאי והאי זרוֹ עא, ּת ייא

דּ כּת יב, ּת פארת,  ֹמוי 
הא זרוֹ ע, ימינא. הא מׁש ה, ימין 

דּ כּת יב,שׂ מא א. זרוֹ ע 
בּ דא. דּ א ּת פארּת וֹ ,

מתאחדןותאנא, שׂ מאא, בּ ידא 
וחמׁש ין מאה ארבּ ע

ר א ארא ְִַָָ רמא לחודש כזיו

בּ כ מתאחדן ּת ריסין, מארי רבּ וֹ א
אצבּ עא וּ בכ ואצבּ עא. אצבּ עא
ּת ריסין מארי אפין עשׂ ר ואצבּ עא
אינּ וּ ן כּ מה וחׁש וֹ ב, ּפ וּ ק מׁש ּת כּ חין.
סיּ וּ עא אקרי ימינא וההוּ א דּ בידא.
דּ ימינא, מדּ רוֹ עא דּ אתי קדּ יׁש א,

קׁש רין. מּת ת      
דּ כּת יב  והנּ ה 

א מהאי, וּ מתאחדן . עּמ ףידי 
מאה וחמׁש  וּ תמניא, רבּ וֹ א, וארבּ ע

בּ כא דּ סיּ וּ עין מאריהוֹ ן מא.עפין 
יד ידעיהוֹ ואקרוּ ן אה. 

עּת יהוֹ  ואף גּ בּת אה. 
ידדּ בכ א.שׂ מאיהוֹ אתר 
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ר א ארא ְִַָָלחודש כזיו רמב

ימין אתכּ יהוֹ זכוּ  ,ידא 
ואי ימין. ואקרי סיּ וּ עא, והוי בּ זרוֹ עא,

יד ּת אנא,יהוֹ או, ּת ּת אה. 
קׁש יין דּ ינין מתערין אחתאכּ ד 

כּ תיב,בּ ע הכא מא, סוֹ ד 
יראיו.יהוֹ  

דּ ספרא,ותאנא בּ צניעוּ תא 
דּ מׁש ּת כחין דּ ינין דּ כ
ונייחין בּ ריׁש א, ּת קּ יפין מדּ כוּ רא,
דּ מׁש ּת כחין דּ ינין וכ בּ סוֹ פא.
ותקּ יפין בּ ריׁש א, נייחין מנּ וּ קבּ א,
כּ חדא, דּ אתעבידוּ  ואמא בּ סוֹ פא.
דּ עּת יק עד . ּמסב עמא יכין א

דּ כ סתימא דּ אדּ עּת יקי ּפ ריׁש  א, 

ר א ארא ְִַָָ רמגלחודש כזיו

אתבּ ּס מא וֹ ן וחבר דּ א, מן
כּ חדא.

דּ וּ רמיטאוכד אּפ י וֹ ן, ּפ ריׁש  
נוּ קבּ א וּ פרישׂ  אּפ ין, זעיר
 ּכ ּה  ואתקין דּ סטרוֹ י, מאחוֹ רוֹ י
דּ ייּה , יוֹ מא ואצנעא ּת קּ וּ נהא,
הוּ א הדא דכוּ רא. מיתהא

דכתיב,  ויּ ּפ ֹיהו 
עא ּת רדּ מה ויּ יׁש ן.הים האדם 

דּ כּת יב, הוּ א האי ויּ יׁש ן. מהוּ 
 עוּ רהּת יׁש ן יהוֹ ּמ ה 

 ּמצ אחת ויּ קּ ח .מאי עוֹ תיו, 
דאּת  כּ מה נוּ קבּ א. היא דּ א אחת.

אמר,  יוֹ נתי היא אחת 



ר א ארא ְִַָָלחודש כזיו רמב
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קׁש יין דּ ינין מתערין אחתאכּ ד 

כּ תיב,בּ ע הכא מא, סוֹ ד 
יראיו.יהוֹ  

דּ ספרא,ותאנא בּ צניעוּ תא 
דּ מׁש ּת כחין דּ ינין דּ כ
ונייחין בּ ריׁש א, ּת קּ יפין מדּ כוּ רא,
דּ מׁש ּת כחין דּ ינין וכ בּ סוֹ פא.
ותקּ יפין בּ ריׁש א, נייחין מנּ וּ קבּ א,
כּ חדא, דּ אתעבידוּ  ואמא בּ סוֹ פא.
דּ עּת יק עד . ּמסב עמא יכין א

דּ כ סתימא דּ אדּ עּת יקי ּפ ריׁש  א, 

ר א ארא ְִַָָ רמגלחודש כזיו

אתבּ ּס מא וֹ ן וחבר דּ א, מן
כּ חדא.

דּ וּ רמיטאוכד אּפ י וֹ ן, ּפ ריׁש  
נוּ קבּ א וּ פרישׂ  אּפ ין, זעיר
 ּכ ּה  ואתקין דּ סטרוֹ י, מאחוֹ רוֹ י
דּ ייּה , יוֹ מא ואצנעא ּת קּ וּ נהא,
הוּ א הדא דכוּ רא. מיתהא

דכתיב,  ויּ ּפ ֹיהו 
עא ּת רדּ מה ויּ יׁש ן.הים האדם 

דּ כּת יב, הוּ א האי ויּ יׁש ן. מהוּ 
 עוּ רהּת יׁש ן יהוֹ ּמ ה 

 ּמצ אחת ויּ קּ ח .מאי עוֹ תיו, 
דאּת  כּ מה נוּ קבּ א. היא דּ א אחת.

אמר,  יוֹ נתי היא אחת 



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רמד 

וס ואתּת קנא.תּמ תי, קא, 
הדא וחסד, רחמי ׁש קיע וּ באתרהא

דכתיב, הוּ א בּ שׂ ר ויסגוֹ ר 
וּ כ תיבּת חּת נּ ה. והסירוֹ תי 

ונתּת יאת מבּ שׂ רכם האבן כםב 
.בּ שׂ ר כחב 

ׁש בּ תאוּ בׁש עתא מיע דּ בעא 
וׁש דין רוּ חין בּ רי הוה
אתת וֹ ן, סיּ ים א ועד ועעוּ ין,
ויתיבת בּ תקּ וּ נהא, מטרוֹ ניתא
אנח קּמ יּה , דּ יתיבת ׁש עתא בּ  קּמ יּה .
אׁש ּת ימוּ . וא בּ רייאן, אינּ וּ ן וֹ ן
מכּ א, עם יתבת דּ מטרוֹ ניתא כּ יון

 ּייעו מאן בּ אּפ ין, אּפ ין ואתחבּ רוּ 
דף
קמ "ג
ע "א

ר א ארא ְִַָָ רמה לחודש כחיו

בּ הדייהוּ . דּ יקרב הוּ א מאן בּ ינייהוּ ,
       

    וכד
יוֹ מא בּ דא. דּ א אתבּ סמוּ  אתחבּ רוּ ,

כּ ,דּ כ וּ בגין בּ יּה . אתבּ סם א 
ואתּת קנוּ  בּ דא, דּ א דּ ינין אתבּ סמוּ 

ותּת אין.ע אין 

בּ עאותאנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
אי מחזי, קדּ יׁש א עּת יקא

א ּת רין ואתדּ בקוּ  דּ ינין, יןאתבּ סמוּ  
דּ נוּ קבּ א מּס טרא ונפק בּ דא, דּ א

ּת קּ יפא, דּ ינא    
דּ כּת יב, את ידע והאדם 

וּת  וּת הר אׁש ּת וֹ  קיןחוּ ה את ד 
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ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רמו

ו וגוֹ '. קניתי הוהוּת אמר א 
דּ מסבּ מאעיכי מוּ ם ,א 

אּט י ּת ּק יפא וחויא אתבּ ּס מת, 
וּ בגין קׁש יא, דּ דינא זוּ המא בּ ה

 ּכיכי הוה אתבּ ּס מא.א 
מּס טר קין דּ א נפיק וכד
ּת קּ יף קׁש יא, ּת קּ יף נפק דּ נוּ קבּ א,
דּ נפק כּ יון בּ דינוֹ י. קׁש יא בּ דינוֹ י,

דּ א,אתח בּ תר ואתבּ ּס מת. ׁש ת 
וס יּת יר, בּ סימא אחרא יקאּפ יקת 

וכ קׁש יא, ּת ּק יפא דּ הוה קדמאה 
אתערבוּ דּ ינין א  

קמיּה     
עּמ יּה .

ר א ארא ְִַָָ רמז לחודש כחיו

כּ תיב,ּת א מה חזי, ויהי 
בּ דה: בּ דה. בּ היוֹ תם

דּ אקריעידּ אׁש ּת מוֹ דע בּ דה א. 
דּ ינא האי ונצח דּ תּפ וּ חים. שׂ דה

, מנּ יּה קׁש יא דּ הוה מוּ ם אחוּ ה, 
עד ּת חוֹ תיּה . ואטמריּה  ואכּפ ייּה 
הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א בּ האי דּ אּת ער
בּ נוּ קבּ א וׁש קעיּה  מקּ ּמ יּה . ואעבּ ריּה 

וכ רבּ א. אחוּ יידּ תהוֹ מא 
דּ מבּס ם רבּ א, דּ יּמ א ׁש קּ וּ עא בּ 

ע נׁש מתיןדּ מעין נחתין וּ מנּ הוֹ ן אין. 
ע אינׁש אוֹ רחוֹ י.מא, פוּ ם 

אינּ וּ ן.ואף דּ טמירין גּ ב ע 
בּ דא, דּ א מתּפ טין



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רמו

ו וגוֹ '. קניתי הוהוּת אמר א 
דּ מסבּ מאעיכי מוּ ם ,א 

אּט י ּת ּק יפא וחויא אתבּ ּס מת, 
וּ בגין קׁש יא, דּ דינא זוּ המא בּ ה

 ּכיכי הוה אתבּ ּס מא.א 
מּס טר קין דּ א נפיק וכד
ּת קּ יף קׁש יא, ּת קּ יף נפק דּ נוּ קבּ א,
דּ נפק כּ יון בּ דינוֹ י. קׁש יא בּ דינוֹ י,

דּ א,אתח בּ תר ואתבּ ּס מת. ׁש ת 
וס יּת יר, בּ סימא אחרא יקאּפ יקת 

וכ קׁש יא, ּת קּ יפא דּ הוה קדמאה 
אתערבוּ דּ ינין א  

קמיּה     
עּמ יּה .

ר א ארא ְִַָָ רמז לחודש כחיו

כּ תיב,ּת א מה חזי, ויהי 
בּ דה: בּ דה. בּ היוֹ תם

דּ אקריעידּ אׁש ּת מוֹ דע בּ דה א. 
דּ ינא האי ונצח דּ תּפ וּ חים. שׂ דה

, מנּ יּה קׁש יא דּ הוה מוּ ם אחוּ ה, 
עד ּת חוֹ תיּה . ואטמריּה  ואכּפ ייּה 
הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א בּ האי דּ אּת ער
בּ נוּ קבּ א וׁש קעיּה  מקּ ּמ יּה . ואעבּ ריּה 

וכ רבּ א. אחוּ יידּ תהוֹ מא 
דּ מבּס ם רבּ א, דּ יּמ א ׁש קּ וּ עא בּ 

ע נׁש מתיןדּ מעין נחתין וּ מנּ הוֹ ן אין. 
ע אינׁש אוֹ רחוֹ י.מא, פוּ ם 

אינּ וּ ן.ואף דּ טמירין גּ ב ע 
בּ דא, דּ א מתּפ טין



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רמח

גּ וּ פא, וּ מהאי חד גּ וּ פא ואתעבידוּ 
חיּ יביּ א, דּ רׁש יעיּ יא נׁש מתהוֹ ן נחּת ין
כּ חדא מּת רוויהוֹ ן רוּ חא. ּת קיפי

אס . דּ עּת ודאקא סטרוֹ י, דּ א א 
צדּ יקיּ יא, אינּ וּ ן זכּ אין סטרוֹ י.
גּ וּ פא מהאי נׁש מתהוֹ ן דּ מׁש פי

כּ  ידּ כ אדם, דּ אקרי א,קדּ יׁש א 
ׁש ין קדּ י וכתרין דּ עטרין אתר
דּ אתקא בּ צרוֹ רא ּת ּמ ן, מתחבּ ראן

 .

צדּ יקיּ יא,זכּ אין אינּ וּ ן   
מדּ כ ׁש ין,הני קדּ י ין 

ע קדּ יׁש א בּ רוּ ח רוּ חדּ אתמרוּ  אה, 
עדּ כ אתכּ קדּ יׁש ין בּ יּה ,אין ן 

ר א ארא ְִַָָ רמט לחודש כחיו

מייןאתגּ  דּ עכוּ . ותּת איןין אין 
מאריהוֹ ןצייתין אּת וּ ן זכּ אין הוּ , 

חק מחצדּ י דּ מדּ מארין, יןא, 
ותסּת כּ א ּת נדּ עוּ ן בּ הוּ ,ין וּ ן 

בּ אּפ ין,ותנדּ עוּ ן אּפ ין מאריכוֹ ן 
מ וּ בהני בּ עינא. ּת זכּ וּ ןעינא ין 

עד הוּ א הדא דּ אתי, כתיב,מא 
 א והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם וידעּת  

.' ֹוגו יהוֹ בבעּת יק : 
הא הוּ א וכיוֹ מין הוּ אהים. א 

ׁש מיּה  בּ רי וּ עחד, מיעם 
מיּ א.ע 

עאמר חמינא ׁש מעוֹ ן, איןרבּ י 
עי ותּת אין א.תּת א, 



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רמח

גּ וּ פא, וּ מהאי חד גּ וּ פא ואתעבידוּ 
חיּ יביּ א, דּ רׁש יעיּ יא נׁש מתהוֹ ן נחּת ין
כּ חדא מּת רוויהוֹ ן רוּ חא. ּת קיפי

אס . דּ עּת ודאקא סטרוֹ י, דּ א א 
צדּ יקיּ יא, אינּ וּ ן זכּ אין סטרוֹ י.
גּ וּ פא מהאי נׁש מתהוֹ ן דּ מׁש פי

כּ  ידּ כ אדם, דּ אקרי א,קדּ יׁש א 
ׁש ין קדּ י וכתרין דּ עטרין אתר
דּ אתקא בּ צרוֹ רא ּת ּמ ן, מתחבּ ראן

 .

צדּ יקיּ יא,זכּ אין אינּ וּ ן   
מדּ כ ׁש ין,הני קדּ י ין 

ע קדּ יׁש א בּ רוּ ח רוּ חדּ אתמרוּ  אה, 
עדּ כ אתכּ קדּ יׁש ין בּ יּה ,אין ן 

ר א ארא ְִַָָ רמט לחודש כחיו

מייןאתגּ  דּ עכוּ . ותּת איןין אין 
מאריהוֹ ןצייתין אּת וּ ן זכּ אין הוּ , 

חק מחצדּ י דּ מדּ מארין, יןא, 
ותסּת כּ א ּת נדּ עוּ ן בּ הוּ ,ין וּ ן 

בּ אּפ ין,ותנדּ עוּ ן אּפ ין מאריכוֹ ן 
מ וּ בהני בּ עינא. ּת זכּ וּ ןעינא ין 

עד הוּ א הדא דּ אתי, כתיב,מא 
 א והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם וידעּת  

.' ֹוגו יהוֹ בבעּת יק : 
הא הוּ א וכיוֹ מין הוּ אהים. א 

ׁש מיּה  בּ רי וּ עחד, מיעם 
מיּ א.ע 

עאמר חמינא ׁש מעוֹ ן, איןרבּ י 
עי ותּת אין א.תּת א, 



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רנ

דּ הוּ אע דּ אדם, דּ יּ וּ קנא תּת א, אין 
ע דּ כּת קּ וּ ני כּ א .הוּ אה, 

כּ תיבּת אנא, יסוֹ ד וצדּ יק 
דּ כעוֹ  ׁש יתים, 

דּ כּת יב, הוּ א והאי כּ חדא. בּ קרטוּ פא
  . ׁש ׁש עּמ וּ די ׁש וֹ קיו

בּ אדםותאנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
ע כּ תרין אין,אתכּ יוּ  

אתכּ יוּ  וּ באדם וּ בפרט. בּ כ
כּ תרין .וּ כ בּ פרט ּת ּת אין, כּ תרין

דּ אּת מרע כּ מה ,בּ כ אין 
ּת יקּ וּ נין הני דּ כ בּ דיּ וּ קנא . 

כּ נגד חמׁש  דּ ידן, בּ אצבּ ען בּ פרט:

ר א ארא ְִַָָ רנא לחודש כחיו

בּ אצבּ עין ּת ּת אין, כּ תרין חמׁש .
וּ כדּ רג ּפ רט דּ אינּ וּ ן דּ האין . 

דּ אינּ וּ ןגּ וּ פא בּ הדייהוּ . אתחזי א 
 ּכ וּ בגין מגּ וּ פא. הווֹ בר א 

מנּ ייהוּ . אעדּ יוּ  דּ גוּ פא בּ גוּ פא.
מאיאי הכי, רג יוועמדוּ  

א ההוּ א. רגבּ יוֹ ם דּ גוּ פא,א יו 
דּ דינין מאריהוֹ ן מעבּ ד 

בּ ע ואקרוּ ן רגנוּ קמין וּ מנּ הוֹ ןי ים. 
דּ דינין מאריהוֹ ן וּ מתאחדן ּת קּ יפין.

ּת ּת אין.דּ י בּ כתרין תּת א, 
דּ עיּת אנא, ּת קּ וּ ני אינּ וּ ן  ּכ,א 

קדּ יׁש א, דּ בגוּ פא 
 ּכדּ א אתמׁש י דּ אדם, א 



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רנ

דּ הוּ אע דּ אדם, דּ יּ וּ קנא תּת א, אין 
ע דּ כּת קּ וּ ני כּ א .הוּ אה, 

כּ תיבּת אנא, יסוֹ ד וצדּ יק 
דּ כעוֹ  ׁש יתים, 

דּ כּת יב, הוּ א והאי כּ חדא. בּ קרטוּ פא
  . ׁש ׁש עּמ וּ די ׁש וֹ קיו

בּ אדםותאנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
ע כּ תרין אין,אתכּ יוּ  

אתכּ יוּ  וּ באדם וּ בפרט. בּ כ
כּ תרין .וּ כ בּ פרט ּת ּת אין, כּ תרין

דּ אּת מרע כּ מה ,בּ כ אין 
ּת יקּ וּ נין הני דּ כ בּ דיּ וּ קנא . 

כּ נגד חמׁש  דּ ידן, בּ אצבּ ען בּ פרט:

ר א ארא ְִַָָ רנא לחודש כחיו

בּ אצבּ עין ּת ּת אין, כּ תרין חמׁש .
וּ כדּ רג ּפ רט דּ אינּ וּ ן דּ האין . 

דּ אינּ וּ ןגּ וּ פא בּ הדייהוּ . אתחזי א 
 ּכ וּ בגין מגּ וּ פא. הווֹ בר א 

מנּ ייהוּ . אעדּ יוּ  דּ גוּ פא בּ גוּ פא.
מאיאי הכי, רג יוועמדוּ  

א ההוּ א. רגבּ יוֹ ם דּ גוּ פא,א יו 
דּ דינין מאריהוֹ ן מעבּ ד 

בּ ע ואקרוּ ן רגנוּ קמין וּ מנּ הוֹ ןי ים. 
דּ דינין מאריהוֹ ן וּ מתאחדן ּת קּ יפין.

ּת ּת אין.דּ י בּ כתרין תּת א, 
דּ עיּת אנא, ּת קּ וּ ני אינּ וּ ן  ּכ,א 

קדּ יׁש א, דּ בגוּ פא 
 ּכדּ א אתמׁש י דּ אדם, א 



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רנב

ואׁש קוּ ן בּ דא, דּ א וּ מתאחדן דּ א, מן
דּ מאדּ א  דּ אתמׁש כּ מה דא. 

דּ ורידין וּ בּ קטפין הכאדא,דא 
דּ אוּ  מאתר אחרא,הכא, אתר 

מׁש קין ואינּ וּ ן דּ גוּ פא 
דּ א אׁש קיין .דּ א מנהרין דא, 

 ּכ דּ אנהירוּ  עד עדא. מין,הוּ  
בּ גיניהוֹ ן. וּ מתבּ רכאן

כּ תריןּת אנא, אינּ וּ ן  ּכא ּד 
כּ  בּ גוּ פא, הוּ אתכּ וּ  

מאן  ּכ וּ מסאבן וּ מסאבין, רחיקין
מ מנּ הוֹ ן מנדּ ע גבּ יהוֹ ן, ין.דּ יקרב 

גבּ יּת אנא, דּ הוֹ ן ּת יאוּ בתא מאי 
א חכמים. אּת מידי 

דף
קמ "ג
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ רנגלחודש כחיו

קדּ יׁש א, גּ וּ פא בּ הוּ  דּ חמן מוּ ם
וכי גּ וּ פא. בּ ההוּ א בּ הוּ  וּ אתכּ א
ׁש ין קדּ י מאכין הא הכי, אי ּת ימא,
דּ חס א. דּ גוּ פא. בּ כא ויתהוֹ ן
דּ גוּ פא מכּ א בר יהווֹ ן אי וׁש וֹ ם
מתקיימי. וא ׁש ין קדּ י הווֹ  א קדּ יׁש א,

וּ כתיב . כתרׁש יׁש וּ גויּ יתוֹ  
וּ כתיב מ עינים.וגבּ וֹ תם אוֹ ת 
 גּ בריא כּ והאיׁש  .בּ כ אהוּ  

דּ  מהני בּ ר בּ כדּ אדם. איתהוֹ ן 
כּ  וּ מסאבן מסאבין, דּ אינּ וּ ן דּ גוּ פא, 

בּ הדייהוּ . דּ יקרב מאן

דּ שׂ מאא,כּ ותאנא, מרוּ חא הוּ  
בּ אדם אתבּ סם דּ א



ר א ארא ְִַָָלחודש כחיו רנב

ואׁש קוּ ן בּ דא, דּ א וּ מתאחדן דּ א, מן
דּ מאדּ א  דּ אתמׁש כּ מה דא. 

דּ ורידין וּ בּ קטפין הכאדא,דא 
דּ אוּ  מאתר אחרא,הכא, אתר 

מׁש קין ואינּ וּ ן דּ גוּ פא 
דּ א אׁש קיין .דּ א מנהרין דא, 

 ּכ דּ אנהירוּ  עד עדא. מין,הוּ  
בּ גיניהוֹ ן. וּ מתבּ רכאן

כּ תריןּת אנא, אינּ וּ ן  ּכא ּד 
כּ  בּ גוּ פא, הוּ אתכּ וּ  

מאן  ּכ וּ מסאבן וּ מסאבין, רחיקין
מ מנּ הוֹ ן מנדּ ע גבּ יהוֹ ן, ין.דּ יקרב 

גבּ יּת אנא, דּ הוֹ ן ּת יאוּ בתא מאי 
א חכמים. אּת מידי 

דף
קמ "ג
ע "ב

ר א ארא ְִַָָ רנגלחודש כחיו

קדּ יׁש א, גּ וּ פא בּ הוּ  דּ חמן מוּ ם
וכי גּ וּ פא. בּ ההוּ א בּ הוּ  וּ אתכּ א
ׁש ין קדּ י מאכין הא הכי, אי ּת ימא,
דּ חס א. דּ גוּ פא. בּ כא ויתהוֹ ן
דּ גוּ פא מכּ א בר יהווֹ ן אי וׁש וֹ ם
מתקיימי. וא ׁש ין קדּ י הווֹ  א קדּ יׁש א,

וּ כתיב . כתרׁש יׁש וּ גויּ יתוֹ  
וּ כתיב מ עינים.וגבּ וֹ תם אוֹ ת 
 גּ בריא כּ והאיׁש  .בּ כ אהוּ  

דּ  מהני בּ ר בּ כדּ אדם. איתהוֹ ן 
כּ  וּ מסאבן מסאבין, דּ אינּ וּ ן דּ גוּ פא, 

בּ הדייהוּ . דּ יקרב מאן

דּ שׂ מאא,כּ ותאנא, מרוּ חא הוּ  
בּ אדם אתבּ סם דּ א



ר א ארא ְִַָָלחודש כט יו רנד 

דּ גוּ פא מכּ א ונפקוּ  מׁש ּת כּ חין,
וּ בגין בּ יּה . אתדּ בקוּ  וא קדּ יׁש א,

כּ   ּכוטאסין ואזין מסאבין הוּ  
דּ תהוֹ מא בּ נוּ קבּ א ועייין עמא,
דּ ינא בּ ההוּ א אתדּ בּ קא רבּ א,
בּ כ דּ נפיק קין, דּ אקרי קדמאה
 ּכ וטאסין וׁש אטין דּ ּת ּת א. דּ גוּ פא
מתדּ בּ קאן וא וּ פרחן עמא,
אינּ וּ ן  ּכ וּ בגיני דּ גוּ פא, בּ כא

דּ עי מׁש ריין  ּמכ ותּת א.בר, א 
כּ תיב בּ הוּ  אינּ וּ ן. מסאבין  

ׁש בוֹ .מחוּ ץ מוֹ  כטּמ חנה 

דּ אתבּ ּס םוּ ברוּ חא ,הב דּ אקרי 
דּ גוּ פא בּ כא יּת יר

ר א ארא ְִַָָ רנה לחודש כט יו

דּ מבּ סמן אחרנין נפקין קדּ יׁש א.
וא בּ גוּ פא, וּ מתדּ בּ קן יּת יר,

כּ  ּת ייןמתדּ בּ קן. בּ אויראהוּ  
כּ  מהאי דּ אונפקין מסאבין.א ין 

מעי ׁש מעין דּ  מה וּ מנּ ייהוּ וׁש מעין א, 
דּ קאמריידעי הוּ .תּת א 

כּ יוןותאנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
עי כּ אדּ אתבּ סמוּ  א 

ונוּ קבּ א. דּ כר קדּ יׁש א, גּ וּ פא דּ אדם,
ונפק ּת יתאה, זמנא אתחבּ רוּ 

דּ כ ואתבּ סמוּ אתבּ ּס מוּ תא א. 
ע וּ מכּ אןעמין ותּת אין. אין 

דּ עי עמא אׁש ּת כ,ותּת א א 
וּ מתחבּ רן קדּ יׁש א. דּ גוּ פא מּס טרא
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ר א ארא ְִַָָלחודש כט יו רנו

בּ דא, דּ א וּ מתאחדן עמין,
גּ וּ פא. חד ואתעבידוּ    

      

      וּ מׁשפא 
ועיי וּ בכרוּ חא, גּ וּ פא. בּ חד הוּ א 

א אתחזי חד.א א  קדׁש 
קדׁש  מיהוֹ קדׁש  אצבאוֹ ת 

דּ ככּ  כּ בוֹ דוֹ . חדהארץ הוּ א א 
גּ וּ פא.

בּ דא,ּת אנא, דּ א דּ אתבּ סמוּ  כּ יון 
    

    דּ ינא אתקרוּ 
ורחמי.  ואתבּ ּס מת 

 ּכ וּ בגיני בּ דכוּ רא. אנוּ קבּ א 

ר א ארא ְִַָָ רנז לחודש כט יו

בּ ס דּ א ּת מר,קא כּ האי דּ א, א 
סדּ  בּ א דּ א ועקא דּ א. האיא 

בּ האי גּ רמיּה  דּ אּפ יק מאן ּת נינן,
מכּ ע דּ אדם,מא כּ דא בתר 

ע מהאי עיימא,נפיק אבּ כא 
א קדּ יׁש א. גּ וּ פא דּ אקרי אדּ אדם, 

דּ  ונפיקבּ אינּ וּ ן אדם, אקרוּ ן א 
דּ גוּ פא.מכּ  א 

נעשׂ הּת ניא, זהב עםּת וֹ רי  
דּ אתבּ סמוּ  הכּ סף, נקוּ דוֹ ת
הווֹ  דּ א דּ ינא, וית בּ רחמי. דּ ינא
כּ תיב, האי וע רחמי. בּ יּה 

   ּנאוובּ ּת וֹ רים חיי 
כּ מוֹ  בּ ּת וֹ רים: בּ חרוּ זים. צוּ אר
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ר א ארא ְִַָָלחודש כט יו רנח

נעשׂ ה זהב ּת וֹ רי וגוֹ '.דּ כּת יב,  
נקוּ דוֹ ת עם דּ כּת יב, כּ מה בּ חרוּ זים:

בּ כ ,צוּ אר דּ נוּ קבּ א,הכּ סף. א 
ׁש א מקדּ  בּ י אׁש ּת כח מטרוֹ ניתא דּ א

ׁש עידּ  וירוּ  דּ א, ּת ּת אם 
 וכ ׁש א. דּ אוּ מקדּ  

ואתעביד בּ דכוּ רא, מדאתבּ סמת
כּ כּ  הוּ א ודא דּ אדם, אא 

מהימנוּ תא.דּ מ מאי הימנוּ תא. 
כּ  אׁש ּת כח מהימנוּ תא.דּ בגוּ יּה  

אדם,ותאנא, דּ אקרי מאן 
מנּ יּה , נפקת ונׁש מתא

אסיר בּ ביתא,מיבתוּ מית. יּה  
מעבּ ד יּהע מוּ םינה ארעא, 

ר א ארא ְִַָָ רנט לחודש כט יו

דּ  גּ וּ פא, דּ האי בּ יּה יקרא יתחזי א 
דּ כּת יב,ק נא, בּ יקר אדם 
מכּ יבּ  יקר דּ הוּ א אדם יקרא,ין, 
דּ אייבּ  מוּ ם טעמא. מאי ין. 

נמׁש  הכי, נדמוּ .יעבדוּ ן כּ בּ המוֹ ת 
בּ עירי בּ כמה הווֹ  דּ אדם,א א 

אוּ ףו קדּ יׁש א, רוּ חא בּ הוּ  אתחזי א 
בּ  גּ וּ פא כּ בעירי, רוּ חא,הכא א 

דּ כ יקרא דּ הוּ א גּ וּ פא, אא,והאי 
ק בּ יּה  נא.יתחזי 

כּ ותאנא דּ ספרא, בּ צניעוּ תא 
דּ עביד האיינהמאן 

בּ  קדּ יׁש א, עבידגּ וּ פא רוּ חא, א 
דּ ע בּ גוּ פא בּ גיןּפ גימוּ תא דּ הא מין. 
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ר א ארא ְִַָָלחודש כט יו רס 

,דּ אעביד בּ אתראא ינה 
י דּ צדק בּ ארעא בּ ּה ,קדּ יׁש א, ין 

      

  גּ וּ פא דּ האי מוּ ם
דּ מ דּ יּ וּ קנא אתקרי ואייקרא, כּ א. 

בּ יּה  מןעביד כּ חד הוי ינה, 
בּ עירא      

  .

ּת אנא, בני ויּ ראוּ  
בּ נוֹ תהא את הים 

האדם.  , ּדּ אטמרו אינּ וּ ן 
אתונפ רבּ א. דּ תהוֹ מא בּ נוּ קבּ א וּ  

האדם, בּ נוֹ ת וּ כתיב . 
הגּ בּ וֹ ריםדוּ וי הּמ ה הם 

דף
קמ "ד
ע "א

ר א ארא ְִַָָ רסא לחודש כט יו

מעוֹ  דּ אקריאׁש ר מההוּ א וגוֹ '. ם 
עוֹ עוֹ  ימי כּ דּת נינן אנׁש ים. ם. 

וׁש דין רוּ חין נפקוּ  מנּ הוֹ ן הם,
ע,מא.בּ רׁש יעייא אתדּ בּ קא 

אייםהנּ פ אּפ קא בארץ, יןהיוּ  
בּ ארץ. הווֹ  דּ א אחרנין.
בּ ארץ. הווֹ  "ועזּ א עזּ "א הנּ פיים:
ורזא בּ ארץ. הווֹ  א האהים בּ ני

וכ אּת מר.הוּ א א 

כּ תיב יהוֹ ויּ נּ חםכּ י 
בּ ארץ, האדם את עשׂ ה

 ּד אדם דּ עיאּפ קא הויא, א 
ויּ נחם בּ זעיריהוֹ בּ ארץ. האי 
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ר א ארא ְִַָָלחודש כט יו רסב

א ויּ תעצּ ב אּת מר. בּ וֹ ,אּפ ין 
אויּ עצב נאמר. ויּ תעצּ ב,א א 

ּת  דּ ביּה  אתעצּ ב, מאיהוּ  תא.ייא 
 ּד מּמ אן אאּפ וּ קי אתעצּ ב. א 
 ּב אבּ וֹ בּ וֹ , כּ תיב, אא בּ וֹ .א 

דּ אתעצּ ב מאריּה ,כּ מאן 
האי דּ כדּ אחזי בּ ין.בּ א 

אתיהוֹ ויּ אמר אמחה 
מע בּ ראתי אׁש ר האדם
אדם אּפ קא וגוֹ '. האדמה ּפ ני

דּ ּת ּת אדּ עי אדם ּת ימא ואי א. 
מוּ ם . ּכ אּפ קא או בּ חוֹ דוֹ י.

דּ א. בּ א דּ א קאים דּ א
דּ כואמא סתימא א,חכמה 

ר א ארא ְִַָָ רסגלחודש כט יו

הוּ אכּ  הדא כּ מרישא. אתּת קּ ן א 
דכתיב, ׁש כנּת י חכמה אני 

א ׁש ערמה. אּת קרי אכנּת י, 
ׁש כינּת י . 

מאאוא דּ אדם, ּת קּ וּ נא האי 
הוּ א הדא עמא. קאים

דּ כּת יב,  ֹיהובּ חכמה 
וּ כתיב ארץ. יסד מצא ונח 
בּ עיני .יהוֹ חן 

בּ האיכּ ותאנא, ּת יין מוֹ חין הוּ  
הוּ א והחכמה מוֹ חא.

דּ כ חכמהכּ א ודא הוּ א. א 
ואתּת קּ ן אתּת קיף דּ בּה  סתימא,

כּ  אתייבא דּ אדם, עּת קּ וּ נא א 



ר א ארא ְִַָָלחודש כט יו רסב
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ר א ארא ְִַָָלחודש כט יו רסד 

הוּ א הדא בּ אתריּה . חד  ּכ ּת קּ וּ ניּה ,
דכתיב, ּת עוֹ ז חכםהחכמה 

ׁש  ּת קּ וּ נאמעשׂ רה דּ אינּ וּ ן יטים, 
ּת קּ וּ נאׁש  הוּ א ואדם דּ אדם. ימא 
רוּ חא.דּ  קאים מנּ יּה  גוֹ ,  

       

    .

אתחזיוּ בהאי דּ אדם, ּת קּ וּ נא 
מהימנוּ תא ׁש ימוּ תא

דּ כּת יב,דּ כ כּ וּ רסיּ יא. ע דּ קאים א, 
 ע אדם כּ מראה יווּ דמוּ ת 

וּ כתיבמעמ ה. עם וארוּ  
ועד הוא אתה אנׁש  כּ בר ׁש מיא ענני
וּ קדמוֹ הי מטה יוֹ מיּ א עּת יק

ר א ארא ְִַָָ רסה לחודש כט יו

מ סתימאן כּ אן עד ין.הקרבוּ הי. 
חוּ  זכּ אה טעמין. דּ מאןוּ ברירן קיּה  

ו בּ הוֹ ן. ויׁש גח בּ הוֹ ן.דּ ידע יטעי א 
אדּ מ איןין אתיהיבוּ , אא 

חק וּ מחצדּ י מדין דּ עאמארי וּ א, 
דּ כּת יב, ונפקוּ . יׁש רים כּ י 

ייהוֹ דּ רכי בםוצדּ יקים כוּ  
ׁש  יכּ  ׁש עים בם.וּ פוֹ  וּ  

ואריםּת אנא, ׁש מעוֹ ן, רבּ י בּ כה 
בּ מ אי ואמר, יןקיּה  

דּ אתגּ  אתגּ ניזוּ דּ ין, הכא, יין 
דּ אתי, דּ עמא בּ אדּ רא חבריּ יא

וׁש ּפ ירואסּת  יאוּ ת עמא, מהאי קוּ  
אתגּ  דּ א בּ גין מבּ ניהוה, חד יין 
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ר א ארא ְִַָָלחודש ליו רסו

דּ הא בּ י, הדרי ואמר, הדר עמא.
סתימאגּ  דּ עּת יקין, דּ עּת יקא קּמ יּה  י 

דּ יי יקרא א דּ הא סתימין, דּ כ
אבּ א, דּ בית יקרא וא עבידנא,

א דּ חבריּ יא יקרא אוא אין, 
יעוּ ן וא בּ אוֹ רחוֹ י, יטעוּ ן דּ א בּ גין
יּמ חוּ ן וא ּפ טרוֹ י, תרעי בּ כּס וּ פא
עּמ הוֹ ן, חוּ קי זכּ אה בּ ידיהוֹ ן.

דּ אתי. לעמא 

מההוּ אּת נא, חברייא נפקוּ  א עד 
מיתוּ  בּ רבּ יאדּ רא, יוֹ סי רבּ י 

וחמוּ  ייסא. ורבּ י חזקיּ ה, ורבּ י יעקב,
נט דּ הווֹ  מיןחבריּ יא, אכיןוֹ ן 

ואמר ּפ רסא. בּ ההוּ א ׁש ין קדּ י

ר א ארא ְִַָָ רסז לחודש ליו

מ ׁש מעוֹ ן צווחרבּ י ואׁש ּת ככוּ . ה, 
וׁש  חס ׁש ּמ א אתגּ זרואמר, גּ זרה וֹ ם 

דּ אתגנאע ׁש א, עאתענּ  ידנאי 
דּ  אתגּ מה מׁש הא דּ קאים מיּ וֹ מא י 

דּ כּת יב,ע דּ סיני, טוּ רא  
עם ׁש ם יוֹ םיהוֹ ויהי ארבּ עים 

הכא.יוארבּ עים אנא מה וגוֹ '. ה 
אתענׁש וּ . דּ א בּ גין אי

ׁש מעוֹ ן,ׁש מע רבּ י אנּת  זכּ אה קא, 
א וחבריּ יא, ק ּחו יןזכּ אה 

כוֹ ן אתגּ י דּ הא ,בּ הד דּ קיימין
דּ  חיא כ אתגּ י דּ א א,עימה 

,כּ תיב דּ הא חזי, ּת א אב  
יצּ יב וּ בצעירוֹ  ייּס דנּ ה בּ בכוֹ רוֹ 
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ר א ארא ְִַָָלחודש ליו רסח

וכּ דּ  ותקּ יף,תיה. סגּ י דּ ברעוּ  ׁש כּ ן 
דּ א ׁש עתא בּ  נפׁש תהוֹ ן אתדּ בקוּ 

חוּ  זכּ אה דּ האדּ אתנסיבוּ . קיהוֹ ן, 
ׁש  אסּת בּ  קוּ ימוּ תא    

   .

דּ אתגּ ּת אנא, מבּ עוֹ ד ין,יין 
ע וּת ּת אין,אתרגיׁש ו אין 

 וקבּ מאתן אּת ער א 
ע מוחמׁש ין דּ הא עּת יקיןמין ין 

 ּאתג ועדתּת א יין, דּ אין 
מ בּ אינּ וּ ן נׁש מתייהוּ  ין,מתבּ ּס מן 

ואתקר בּ נׁש יקה, נׁש מתייהוּ  נפקא
ונט ּפ רסא, מיןבּ ההוּ א אכיהוּ  

וסע ואמאיעיוֹ ןקיןאי, א. 

ר א ארא ְִַָָ רסט לחודש ליו

דּ עאא מוּ ם וין. זמנאן נפקוּ  א 
וכ דּ נא, קדמת מן אחריניאחרא הוּ  

ונפקוּ .עא וּ  

זכּ אהאמר כּ מה ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
ּת תא, דּ הני חוּ קיהוֹ ן
בּ גין דּ אתי עמא חוּ קנא וזכּ אה
ואמר, ּת ניינוּ ת קא נפק דּ א.

  ּב הדּ בקים יהוֹ ואּת ם 
כּ א חיּ ים קמוּ היכם היּ וֹ ם. כם 

בּ כואז מסּת כּ וּ . דּ הווֹ  יאתר 
ׁש מעס ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ריחין. יק 

דּ ע והווּ מינּ ּה , בּ גינן. מתבּ ר מא 
דּ כ אנּפ וֹ י ונהרין יכהוּ , הווֹ  יןא 

ע בּ הוּ .אסּת כּ מאבּ ני א 
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   .
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ונפקוּ .עא וּ  

זכּ אהאמר כּ מה ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
ּת תא, דּ הני חוּ קיהוֹ ן
בּ גין דּ אתי עמא חוּ קנא וזכּ אה
ואמר, ּת ניינוּ ת קא נפק דּ א.

  ּב הדּ בקים יהוֹ ואּת ם 
כּ א חיּ ים קמוּ היכם היּ וֹ ם. כם 

בּ כואז מסּת כּ וּ . דּ הווֹ  יאתר 
ׁש מעס ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ריחין. יק 

דּ ע והווּ מינּ ּה , בּ גינן. מתבּ ר מא 
דּ כ אנּפ וֹ י ונהרין יכהוּ , הווֹ  יןא 

ע בּ הוּ .אסּת כּ מאבּ ני א 



ר א ארא ְִַָָלחודש ליו ער 

נפקוּ ,ּת אנא, וׁש בע עאוּ , עשׂ רה 
ורבּ י ׁש מעוֹ ן. רבּ י חדּ י והוה
רבּ י יתיב הוה חד יוֹ מא עציב. אבּ א
רבּ י אמר עּמ יּה , אבּ א ורבּ י ׁש מעוֹ ן

מ אׁש מעוֹ ן וחמוּ  ּת תאה, ין 
הוֹ ן מייתין עדּ הווֹ  אין,מאכין 

דּ עי ואדּ רין גּ ניזין הוּ  א,וּ מחזיין 
וֹ ן עייי והווּ  דּ הוֹ ן. יקרא בּ גין
נח דּ כיא. דּ אפרסמוֹ נא בּ טוּ רי

אבּ א. דּ רבּ י דּ עּת יּה 

אעדּ וּ ּת אנא, א יוֹ מא מההוּ א 
ׁש מעוֹ ן. רבּ י מבּ י חבריּ יא

מג ׁש מעוֹ ן רבּ י הוה רזין,וכד ה 
א ּת ּמ ן מׁש ּת כּ חין אינּ וּ ן.א א 

ר א ארא ְִַָָ רעא לחודש ליו

ׁש בעה ׁש מעוֹ ן, רבּ י הוּ  קארי והוה
עיני דּ כּת יב,יהוֹ אנן .  

א עיניׁש בעה ןועיהוֹ ה 
ׁש יתא אנן אבּ א, רבּ י אמר אּת מר.
אנּת  מביעאה. דּ נהראן בּ וֹ ציני,

דּ כ ׁש ביעאה דּ האהוּ א יתא. 
מביעאה.קיוּ מא בּ ר ׁש יתא, 

ּת דּ כ יהוּ דהא רבּ י ׁש ביעאה. בּ  י 
דּ כקארי ׁש בּ ת, מנּ יּה יּה  ׁש יתא הוּ  

דּ כּת יב, מתבּ רכין, ׁש בּ ת 
 ֹיהו קדׁש , ֹיהומה , 

רבּ ייהוֹ ׁש בּ ת אוּ ף קדׁש , 
ׁש בּ ת יהוֹ ׁש מעוֹ ן 

קדׁש .



ר א ארא ְִַָָלחודש ליו ער 

נפקוּ ,ּת אנא, וׁש בע עאוּ , עשׂ רה 
ורבּ י ׁש מעוֹ ן. רבּ י חדּ י והוה
רבּ י יתיב הוה חד יוֹ מא עציב. אבּ א
רבּ י אמר עּמ יּה , אבּ א ורבּ י ׁש מעוֹ ן

מ אׁש מעוֹ ן וחמוּ  ּת תאה, ין 
הוֹ ן מייתין עדּ הווֹ  אין,מאכין 

דּ עי ואדּ רין גּ ניזין הוּ  א,וּ מחזיין 
וֹ ן עייי והווּ  דּ הוֹ ן. יקרא בּ גין
נח דּ כיא. דּ אפרסמוֹ נא בּ טוּ רי

אבּ א. דּ רבּ י דּ עּת יּה 

אעדּ וּ ּת אנא, א יוֹ מא מההוּ א 
ׁש מעוֹ ן. רבּ י מבּ י חבריּ יא

מג ׁש מעוֹ ן רבּ י הוה רזין,וכד ה 
א ּת ּמ ן מׁש ּת כּ חין אינּ וּ ן.א א 

ר א ארא ְִַָָ רעא לחודש ליו

ׁש בעה ׁש מעוֹ ן, רבּ י הוּ  קארי והוה
עיני דּ כּת יב,יהוֹ אנן .  

א עיניׁש בעה ןועיהוֹ ה 
ׁש יתא אנן אבּ א, רבּ י אמר אּת מר.
אנּת  מביעאה. דּ נהראן בּ וֹ ציני,

דּ כ ׁש ביעאה דּ האהוּ א יתא. 
מביעאה.קיוּ מא בּ ר ׁש יתא, 

ּת דּ כ יהוּ דהא רבּ י ׁש ביעאה. בּ  י 
דּ כקארי ׁש בּ ת, מנּ יּה יּה  ׁש יתא הוּ  

דּ כּת יב, מתבּ רכין, ׁש בּ ת 
 ֹיהו קדׁש , ֹיהומה , 

רבּ ייהוֹ ׁש בּ ת אוּ ף קדׁש , 
ׁש בּ ת יהוֹ ׁש מעוֹ ן 

קדׁש .



ר א ארא ְִַָָלחודש ליו ערב

עאמר ּת וּ והנא ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
מאריּה  חרצן, חגיר ההוּ א
בּ בי אׁש ּת כח א אמאי דּ שׂ ערי,

דּ אתגּ  בּ זמנא דּ ין, מאדּ רא יןיין 
איּ הוּ ,א אתא אדּ הכי, קדּ יׁש ין. ין 

אמר בּ אנּפ וֹ י. נהירין קטפוֹ רי וּ תת
טעמא מאי ׁש מעוֹ ן, רבּ י יּה 

בּ קרדוּ טא מר ׁש כיח א 
 ּגבּ יוֹ מא דּ מאריּה , יפא 

א.וּ דּ ה 

יוֹ מיןאמר ׁש בע רבּ י חיּ י יּה , 
קוּ דׁש א קּמ יּה  אתבּ רירוּ 

ויׁש ּת כחןבּ ר דּ ייתוּ ן אינּ וּ ן  ּכ הוּ א, י 
אדּ רא בּ בי עייּת וּ ן א ע עּמ יּה ,

ר א ארא ְִַָָ רעגלחודש ליו

זּמ ין אׁש ּת כּ חא, וּ בעינא דּ כוֹ ן,
בּ כתפוֹ י קטיר    

      

   וא 
קוּ דׁש איכי ׁש דרני יוֹ מא דּ ההוּ א נא, 

הוּ א, בּ רינּס ין רבמעבּ ד 
דּ אתמסרוּ  וחברוֹ י, סבא המנוּ נא

בּ ארמוֹ נא דּ מ,כּ א 
דּ רמינאוארחיׁש נא בּ נּס א, הוּ  

כּ וֹ ת דּ היכהוּ  דּ מא כּ א,א 
ארבּ עים דּ מיתוּ  בּ קטרוֹ י, ואתקטרוּ 

ואּפ יקנא ׁש כּ י. ּפ רדּ  רבוחמה 
ורמינא וחברוֹ י המנוּ נא  

וֹ ן. ּואׁש ּת זיבו אוֹ נוֹ , בקעת 



ר א ארא ְִַָָלחודש ליו ערב

עאמר ּת וּ והנא ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
מאריּה  חרצן, חגיר ההוּ א
בּ בי אׁש ּת כח א אמאי דּ שׂ ערי,

דּ אתגּ  בּ זמנא דּ ין, מאדּ רא יןיין 
איּ הוּ ,א אתא אדּ הכי, קדּ יׁש ין. ין 

אמר בּ אנּפ וֹ י. נהירין קטפוֹ רי וּ תת
טעמא מאי ׁש מעוֹ ן, רבּ י יּה 

בּ קרדוּ טא מר ׁש כיח א 
 ּגבּ יוֹ מא דּ מאריּה , יפא 

א.וּ דּ ה 

יוֹ מיןאמר ׁש בע רבּ י חיּ י יּה , 
קוּ דׁש א קּמ יּה  אתבּ רירוּ 

ויׁש ּת כחןבּ ר דּ ייתוּ ן אינּ וּ ן  ּכ הוּ א, י 
אדּ רא בּ בי עייּת וּ ן א ע עּמ יּה ,

ר א ארא ְִַָָ רעגלחודש ליו

זּמ ין אׁש ּת כּ חא, וּ בעינא דּ כוֹ ן,
בּ כתפוֹ י קטיר    

      

   וא 
קוּ דׁש איכי ׁש דרני יוֹ מא דּ ההוּ א נא, 

הוּ א, בּ רינּס ין רבמעבּ ד 
דּ אתמסרוּ  וחברוֹ י, סבא המנוּ נא

בּ ארמוֹ נא דּ מ,כּ א 
דּ רמינאוארחיׁש נא בּ נּס א, הוּ  

כּ וֹ ת דּ היכהוּ  דּ מא כּ א,א 
ארבּ עים דּ מיתוּ  בּ קטרוֹ י, ואתקטרוּ 

ואּפ יקנא ׁש כּ י. ּפ רדּ  רבוחמה 
ורמינא וחברוֹ י המנוּ נא  

וֹ ן. ּואׁש ּת זיבו אוֹ נוֹ , בקעת 



ר א ארא ְִַָָלחודש ליו עדר 

דּ  וּ מיּ יא, נהמא קּמ ייהוּ  אוזמיננא 
ּת אכ וכוּ  יוֹ מין. יוֹ מאתא ההוּ א 

בּ די מנּ ייהוּ .א נא 

ּפ רסאוכד אׁש כּ חנא ּת בנא, 
סמכין, אינּ וּ ן  ּכ דּ נטוּ 
וׁש אינא עּה , חבריּ יא מן וּ תת
דקוּ דׁש א חוּ קא ואמרוּ  וֹ ן.

מה הוּ א, בּ ריׁש מעוֹ ן דּ רבּ י וּ א 
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אנּת  זכּ אה וחברוֹ י.
דּ אינּ וּ ן וחוּ קא ,ק ּחו וזכּ אה
דּ רגּ ין כּ מה . קּמ דּ יתבין חבריּ יא
כּ מה דּ אתי. עמא כוֹ ן אתּת קנוּ 
נהרא זמינין דּ נהוֹ רין בּ וֹ צינין

כוּ .

ר א ארא ְִַָָ ערה לחודש ליו

אתעּט רוּ וּת א בּ גינ דּ ין יוֹ מא חזי, 
בּ ן ּפ נחס רבּ י כּ תרין חמׁש ין
בּ כ עּמ יּה  אזינא ואנא . ּחמו יאיר
דּ אפרסמוֹ נא דּ טוּ רי נהרי אינּ וּ ן
ואתּת קּ ן. דּ וּ כּת יּה , בּ ריר והוּ א דּ כיא,

      אמר, יּה 
דּ עטרין, בּ קרטוּ פא צדּ יקיּ יא קטוּ רין

יּת יר וׁש בּ תי, וּ בזמנּ י ירחי בּ ריׁש 
יוֹ מין.מכּ  ׁש אר 

דּ בר,אמר אינּ וּ ן  ּכ ואף יּה , 
דּ כּת יב, מדּ י והיה 

ׁש בּ תוֹ  בּ  ׁש בּ ת וּ מדּ י בּ חדׁש וֹ  חדׁש 
א אי כּ וגוֹ '. אתיין, ׁש כּ ןין 

בּ חדׁש וֹ , חדׁש  מדּ י ּמ ה.צדּ יקיּ יא. 

דף
קמ "ה
ע "א



ר א ארא ְִַָָלחודש ליו עדר 

דּ  וּ מיּ יא, נהמא קּמ ייהוּ  אוזמיננא 
ּת אכ וכוּ  יוֹ מין. יוֹ מאתא ההוּ א 

בּ די מנּ ייהוּ .א נא 

ּפ רסאוכד אׁש כּ חנא ּת בנא, 
סמכין, אינּ וּ ן  ּכ דּ נטוּ 
וׁש אינא עּה , חבריּ יא מן וּ תת
דקוּ דׁש א חוּ קא ואמרוּ  וֹ ן.

מה הוּ א, בּ ריׁש מעוֹ ן דּ רבּ י וּ א 
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אנּת  זכּ אה וחברוֹ י.
דּ אינּ וּ ן וחוּ קא ,ק ּחו וזכּ אה
דּ רגּ ין כּ מה . קּמ דּ יתבין חבריּ יא
כּ מה דּ אתי. עמא כוֹ ן אתּת קנוּ 
נהרא זמינין דּ נהוֹ רין בּ וֹ צינין

כוּ .

ר א ארא ְִַָָ ערה לחודש ליו

אתעּט רוּ וּת א בּ גינ דּ ין יוֹ מא חזי, 
בּ ן ּפ נחס רבּ י כּ תרין חמׁש ין
בּ כ עּמ יּה  אזינא ואנא . ּחמו יאיר
דּ אפרסמוֹ נא דּ טוּ רי נהרי אינּ וּ ן
ואתּת קּ ן. דּ וּ כּת יּה , בּ ריר והוּ א דּ כיא,

      אמר, יּה 
דּ עטרין, בּ קרטוּ פא צדּ יקיּ יא קטוּ רין

יּת יר וׁש בּ תי, וּ בזמנּ י ירחי בּ ריׁש 
יוֹ מין.מכּ  ׁש אר 

דּ בר,אמר אינּ וּ ן  ּכ ואף יּה , 
דּ כּת יב, מדּ י והיה 

ׁש בּ תוֹ  בּ  ׁש בּ ת וּ מדּ י בּ חדׁש וֹ  חדׁש 
א אי כּ וגוֹ '. אתיין, ׁש כּ ןין 

בּ חדׁש וֹ , חדׁש  מדּ י ּמ ה.צדּ יקיּ יא. 

דף
קמ "ה
ע "א



ר א ארא ְִַָָלחודש ליו רעו

רתיכא אבהתא דּ מתעּט רי מוּ ם
ׁש בּ תוֹ , בּ  ׁש בּ ת וּ מדּ י קדּ יׁש א.

דּ כ ׁש ביעאה אינּ וּ ןדּ מתעּט ר 
דּ כּת יב, יוֹ מין, ׁש יתא  

א ויבר.' ֹוגו הביעי יוֹ ם את הים 

ׁש ביעאהואנּת  ׁש מעוֹ ן, רבּ י הוּ א 
מתעּט ר ּת הא ׁש יתא, דּ 

מכּ  יּת יר ׁש  וּ תוּ מתקּ דּ  תא. 
ׁש ביעאה, בּ  דּ מׁש ּת כחין עדּ וּ נין

א חברייא צדּ יקיּ יאזמינין ין 
בּ גינ דּ אתי.עאתעדּ נא מא 

וּ כתיב וקראתענג ׁש בּ ת 
 ׁש מאןיהוֹ קדוֹ  מכוּ בּ ד. 

ׁש  קדוֹ  רבּ ייהוֹ הוּ א דּ א . 

ר א ארא ְִַָָ רעז לחודש ליו

מכוּ בּ ד דּ אקרי יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן
וּ בעבּ ע דּ ין, דּ אתי.מא מא 

רבא קיא הארא א עד

 ּיהוֹ בּ רו.ואמן אמן עוֹ ם 
ואמן. אמן עוֹ ם ה'  ֹוימ





ר א ארא ְִַָָלחודש ליו רעו

רתיכא אבהתא דּ מתעּט רי מוּ ם
ׁש בּ תוֹ , בּ  ׁש בּ ת וּ מדּ י קדּ יׁש א.

דּ כ ׁש ביעאה אינּ וּ ןדּ מתעּט ר 
דּ כּת יב, יוֹ מין, ׁש יתא  

א ויבר.' ֹוגו הביעי יוֹ ם את הים 

ׁש ביעאהואנּת  ׁש מעוֹ ן, רבּ י הוּ א 
מתעּט ר ּת הא ׁש יתא, דּ 

מכּ  יּת יר ׁש  וּ תוּ מתקּ דּ  תא. 
ׁש ביעאה, בּ  דּ מׁש ּת כחין עדּ וּ נין

א חברייא צדּ יקיּ יאזמינין ין 
בּ גינ דּ אתי.עאתעדּ נא מא 

וּ כתיב וקראתענג ׁש בּ ת 
 ׁש מאןיהוֹ קדוֹ  מכוּ בּ ד. 

ׁש  קדוֹ  רבּ ייהוֹ הוּ א דּ א . 

ר א ארא ְִַָָ רעז לחודש ליו

מכוּ בּ ד דּ אקרי יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן
וּ בעבּ ע דּ ין, דּ אתי.מא מא 

רבא קיא הארא א עד

 ּיהוֹ בּ רו.ואמן אמן עוֹ ם 
ואמן. אמן עוֹ ם ה'  ֹוימ





ר א ארא הזהרְִַָָ קריאת לאחר רעט |פה ְְְִִַַַַַָ

הב:ּת פלּה כנת ז פה יאמר הזהר קריאת לאחר 

אבתייהי ואהי אהי יהוה מלּ פני רצוֹ ן 
ׁש כּ תוּ ב מקרא עּת ה בּ נוּ  ׁש יּ תקיּ ם
כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים
להעלוֹ ת ארץ", וליסד ׁש מים לנטע
הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתקּ ן לרוֹ מם
עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט ׁש ה הקּ דוֹ 
עטרה להחזיר יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן
ׁש כּ תוּ ב מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ 
ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה
ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה
רבּ י וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים".
לתקּ ן לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר,
כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן

ר א ארא ְִַָָ הזהר|רפ קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפה

הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה 
מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ 
ויּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב
יהוה יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם יהוה, אוֹ ר עלינוּ 

ועד. סלה נצח אמן אחד, ׁש מוֹ  וּ  אחד
זיע"א) ויטאל חיּ ים רבּ י ׁש ל לשוה"ק  ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח

ואהימוֹ דה אלוֹ הי יהוה לפני אני 
ולהגוֹ ת ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני אבוֹ תי
וּ זכוּ ת עילּ אה, זיהרה הזּ ה ׁש  הקּ דוֹ  בּ ספר
יעמוֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הקּ דוֹ  הּת נאים

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  ׁש עיהלנוּ  (י 

כ-כא) פׁש ענט, וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
אוֹ תם בּ ריתי זאת ואני יהוה. נאם בּ יעקב
וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי יהוה אמר



ר א ארא הזהרְִַָָ קריאת לאחר רעט |פה ְְְִִַַַַַָ

הב:ּת פלּה כנת ז פה יאמר הזהר קריאת לאחר 

אבתייהי ואהי אהי יהוה מלּ פני רצוֹ ן 
ׁש כּ תוּ ב מקרא עּת ה בּ נוּ  ׁש יּ תקיּ ם
כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים
להעלוֹ ת ארץ", וליסד ׁש מים לנטע
הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתקּ ן לרוֹ מם
עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט ׁש ה הקּ דוֹ 
עטרה להחזיר יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן
ׁש כּ תוּ ב מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ 
ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה
ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה
רבּ י וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים".
לתקּ ן לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר,
כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן

ר א ארא ְִַָָ הזהר|רפ קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפה

הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה 
מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ 
ויּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב
יהוה יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם יהוה, אוֹ ר עלינוּ 

ועד. סלה נצח אמן אחד, ׁש מוֹ  וּ  אחד
זיע"א) ויטאל חיּ ים רבּ י ׁש ל לשוה"ק  ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח

ואהימוֹ דה אלוֹ הי יהוה לפני אני 
ולהגוֹ ת ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני אבוֹ תי
וּ זכוּ ת עילּ אה, זיהרה הזּ ה ׁש  הקּ דוֹ  בּ ספר
יעמוֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הקּ דוֹ  הּת נאים

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  ׁש עיהלנוּ  (י 

כ-כא) פׁש ענט, וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
אוֹ תם בּ ריתי זאת ואני יהוה. נאם בּ יעקב
וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי יהוה אמר



ר א ארא הזהרְִַָָ קריאת לאחר רפא |פה ְְְִִַַַַַָ

מּפ י ׁש וּ  ימוּ  א בּ פי שׂ מּת י אׁש ר
יהוה אמר זרע זרע וּ מּפ י זרע וּ מּפ י
הנּ בוּ אה בּ נוּ  ויתקיים עוֹ לם. ועד מעּת ה

טז) נא, ׁש עיה וּ בצל(י בּ פי דּ ברי ואשׂ ים 
ארץ וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי
מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר
דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה מהימנא רעיא
נכר, אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יהוה
נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ 
מל לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת בּ יׁש וּ עת

ואמן. אמן לעוֹ לם יהוה  ּבּ רו ,היא
ה') (סוֹ ד

רחםאהינוּ  רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב טוֹ ב עלינוּ 
בּ גלל רחמי בּ המוֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה

ר א ארא ְִַָָ ספרי|רפב נח י ראל על  יְְִִִֵַַַַָָֻק

כּ בּת חלּ ה בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על  ׁש מקדּ  וכוֹ נן
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ 
לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים והׁש ב
לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם
ליראה יהוה את דּ עה הארץ וּ מלאה
והנּ וֹ רא, הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ׁש מ את וּ לאהבה

רצוֹ ן. יהי כּ ן (סי"ת)אמן 
ספרי נח יראל על י(ע"מ)ק 

רבּ א.יתגּ דּ ל ׁש מּה  ׁש  (אמן)ויתקדּ  

כרעוּ תּה  ברא די בּ עלמא
ויקרב ּפ רקנּה  ויצמח מלכוּ תּה  וימלי

וּ בחיי(אמן)מׁש יחּה . וּ ביוֹ מיכוֹ ן בּ חייכוֹ ן 
קריב וּ בזמן בּ עגלא ישׂ ראל בּ ית דכל

אמן: מבר(אמן)ואמרוּ  רבּ א ׁש מּה  יהא 



ר א ארא הזהרְִַָָ קריאת לאחר רפא |פה ְְְִִַַַַַָ

מּפ י ׁש וּ  ימוּ  א בּ פי שׂ מּת י אׁש ר
יהוה אמר זרע זרע וּ מּפ י זרע וּ מּפ י
הנּ בוּ אה בּ נוּ  ויתקיים עוֹ לם. ועד מעּת ה

טז) נא, ׁש עיה וּ בצל(י בּ פי דּ ברי ואשׂ ים 
ארץ וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי
מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר
דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה מהימנא רעיא
נכר, אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יהוה
נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ 
מל לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת בּ יׁש וּ עת

ואמן. אמן לעוֹ לם יהוה  ּבּ רו ,היא
ה') (סוֹ ד

רחםאהינוּ  רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב טוֹ ב עלינוּ 
בּ גלל רחמי בּ המוֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה

ר א ארא ְִַָָ ספרי|רפב נח י ראל על  יְְִִִֵַַַַָָֻק

כּ בּת חלּ ה בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על  ׁש מקדּ  וכוֹ נן
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ 
לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים והׁש ב
לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם
ליראה יהוה את דּ עה הארץ וּ מלאה
והנּ וֹ רא, הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ׁש מ את וּ לאהבה

רצוֹ ן. יהי כּ ן (סי"ת)אמן 
ספרי נח יראל על י(ע"מ)ק 

רבּ א.יתגּ דּ ל ׁש מּה  ׁש  (אמן)ויתקדּ  

כרעוּ תּה  ברא די בּ עלמא
ויקרב ּפ רקנּה  ויצמח מלכוּ תּה  וימלי

וּ בחיי(אמן)מׁש יחּה . וּ ביוֹ מיכוֹ ן בּ חייכוֹ ן 
קריב וּ בזמן בּ עגלא ישׂ ראל בּ ית דכל

אמן: מבר(אמן)ואמרוּ  רבּ א ׁש מּה  יהא 



ר א ארא ספריְִַָָ נח י ראל על  ירפג|ק ְְִִִֵַַַַָָֻ

ויׁש ּת בּ ח יתבּ ר עלמיא וּ לעלמי לעלם
ויתהדּ ר ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר
בּ רי דקוּ דׁש א ׁש מּה  ויתהלּ ל ויתעלּ ה

ׁש ירתא(אמן)הוּ א. בּ רכתא כּ ל מן לעלא 
בּ עלמא דּ אמירן ונחמתא ּת ׁש בּ חתא

אמן: רבּ נן(אמן)ואמרוּ  ועל ישׂ ראל על 
ּת למידי כּ ל ועל ּת למידהוֹ ן ועל
די ׁש ּת א. קדּ  בּ אוֹ ריתא דעסקין תלמידיהוֹ ן
יהא ואתר, אתר בכל ודי הדין באתרא
מן ורחמי וחסדּ א חנּ א וּ לכוֹ ן וּ להוֹ ן לנא
אמן: ואמרוּ  וארעא ׁש מיּ א מארי קדם

חיּ ים(אמן) ׁש מיּ א, מן רבּ א ׁש למא יהא 
וּ רפוּ אה וׁש יזבא ונחמה ויׁש וּ עה ושׂ בע
לנוּ  והצּ לה ורוח וכּפ רה, וּ סליחה וּ גאלּ ה

אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל עּמ וֹ  (אמן)וּ לכל 

ר א ארא ְִַָָ ספרד|רפד  נח   נר  יְְִַַַַָָָֻק

יעשׂ ה בּ רחמיו הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה
ואמרוּ  ישׂ ראל עּמ וֹ  כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם

(אמן)אמן: 

ספרד נח נר י(חסידי)ק 

דייתגּ דּ ל בּ עלמא רבּ א. ׁש מּה  ׁש  ויתקדּ  
מלכוּ תּה . וימלי כרעוּ תּה  ברא
בּ חייכוֹ ן מׁש יחּה . ויקרב ּפ וּ רקנּה  ויצמח
בּ עגלא ישׂ ראל. בּ ית דכל וּ בחיי וּ ביוֹ מיכוֹ ן
רבּ א ׁש מּה  יהא אמן: ואמרוּ  קריב וּ בזמן
יתבּ ר עלמיא: וּ לעלמי לעלם מבר
ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר ויׁש ּת בּ ח

ויתהלּ  ויתעלּ ה דקוּ דׁש א.ויתהדּ ר ׁש מּה  ל. 
לעלא הוּ א מכּ ל)בּ רי וּ לעלא כּ ל(בעשי"ת מן 

ונחמתא, ּת ׁש בּ חתא וׁש ירתא, בּ רכתא
אמן: ואמרוּ  בּ עלמא. דאמירן



ר א ארא ספריְִַָָ נח י ראל על  ירפג|ק ְְִִִֵַַַַָָֻ

ויׁש ּת בּ ח יתבּ ר עלמיא וּ לעלמי לעלם
ויתהדּ ר ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר
בּ רי דקוּ דׁש א ׁש מּה  ויתהלּ ל ויתעלּ ה

ׁש ירתא(אמן)הוּ א. בּ רכתא כּ ל מן לעלא 
בּ עלמא דּ אמירן ונחמתא ּת ׁש בּ חתא

אמן: רבּ נן(אמן)ואמרוּ  ועל ישׂ ראל על 
ּת למידי כּ ל ועל ּת למידהוֹ ן ועל
די ׁש ּת א. קדּ  בּ אוֹ ריתא דעסקין תלמידיהוֹ ן
יהא ואתר, אתר בכל ודי הדין באתרא
מן ורחמי וחסדּ א חנּ א וּ לכוֹ ן וּ להוֹ ן לנא
אמן: ואמרוּ  וארעא ׁש מיּ א מארי קדם

חיּ ים(אמן) ׁש מיּ א, מן רבּ א ׁש למא יהא 
וּ רפוּ אה וׁש יזבא ונחמה ויׁש וּ עה ושׂ בע
לנוּ  והצּ לה ורוח וכּפ רה, וּ סליחה וּ גאלּ ה

אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל עּמ וֹ  (אמן)וּ לכל 

ר א ארא ְִַָָ ספרד|רפד  נח   נר  יְְִַַַַָָָֻק

יעשׂ ה בּ רחמיו הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה
ואמרוּ  ישׂ ראל עּמ וֹ  כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם

(אמן)אמן: 

ספרד נח נר י(חסידי)ק 

דייתגּ דּ ל בּ עלמא רבּ א. ׁש מּה  ׁש  ויתקדּ  
מלכוּ תּה . וימלי כרעוּ תּה  ברא
בּ חייכוֹ ן מׁש יחּה . ויקרב ּפ וּ רקנּה  ויצמח
בּ עגלא ישׂ ראל. בּ ית דכל וּ בחיי וּ ביוֹ מיכוֹ ן
רבּ א ׁש מּה  יהא אמן: ואמרוּ  קריב וּ בזמן
יתבּ ר עלמיא: וּ לעלמי לעלם מבר
ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר ויׁש ּת בּ ח

ויתהלּ  ויתעלּ ה דקוּ דׁש א.ויתהדּ ר ׁש מּה  ל. 
לעלא הוּ א מכּ ל)בּ רי וּ לעלא כּ ל(בעשי"ת מן 

ונחמתא, ּת ׁש בּ חתא וׁש ירתא, בּ רכתא
אמן: ואמרוּ  בּ עלמא. דאמירן



ר א ארא ספרדְִַָָ נח   נר  ירפה |ק ְְִַַַַָָָֻ

ועלעל ּת למידהוֹ ן ועל רבּ נן ועל ישׂ ראל 
מאן כּ ל ועל תלמידיהוֹ ן ּת למידי כּ ל
ודי הדין באתרא די בּ אוֹ ריתא דעסקין
ׁש למא וּ לכוֹ ן להוֹ ן יהא ואתר אתר בכל
וּ מזוֹ ני אריכי וחיי ורחמי וחסדּ א חנא רבּ א
בׁש מיא די אבוּ הוֹ ן קדם מן וּ פוּ רקנא רויחי
מן רבּ א ׁש למא יהא אמן: ואמרוּ  וארעא
ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  טוֹ בים וחיּ ים ׁש מיא
הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה אמן: ואמרוּ 
כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם יעשׂ ה בּ רחמיו

אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל




