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 אהרןבית
 ז"ל, חכמינו ובהטיטות התלמוד כלשונות ובירורים הש"ם, כלליעל

 ואמוראים תנאים בשמות ובירורים ואחרונים, ראשוניםומפרשים

 וכדומה, שמות בכמה מכונה מהם אחד שכל הם מילברר

 וטתירות קהטיות כמה מתיחטבות ובירורים הכלליםוע"י

 לאינטינט והוכנטהתפק
 פטנה'ג חהםע"1פז600%5-0ש0ז86ה.ש""י"

 ת אם
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 ובעל מנאדבורנה, המניד לצבי ד' צמח בעל הקדושים הגאוניםמגזע

 באר ובעל מהמבורג, יצחק ר' והגה"ק מבארדיפשוב, לויקדושת

 זי"ע. ועוד, הספיקות קונמרס ובעל עה"ת, חייםמים

 אהך-עשרהלע

 הבי"תמערכת
 קול בת - ביתא באלפא השניה האותבי"ת

 תשל"ח 45ניו-יורק
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ב"ה.

 ע"ה. דוד מו"ה והנחמד חיקר אחי וטל לזנרו מוגש מוקטר זהחלק
 העלמין פבית נבוד ומנוחתו תשל"ו שבט " לעולמושהלך

 תצ'י פרק פבני מאיר""זנרץ

 כויטתא, לבי בוייהו באסרויי וכייו, במאיוטים
 עד לגברייהו וומרו רבוו, בי גבושהוובאתוויי
 וש"נ( ע"א י"ז )ברכות ובוו. מבידאתו

 היקרה זוגתי תודה ורב חן בתשואת משולשת בברכה תבורך באהלסנשים
 ימצא מי חיל אשת במדותיה, מושלמת והצנועה החשובה האשהההנעימה,

 תחי' זימל רייזלמרה
 יצ"ו קאשוי מעיר )כערגמאן( ז"ל נתן בר' יהחטע מוה"ר ונו' החסיד הרכניבת

 לאורה, מגמתי את להוציא לעזרה לי להיות ותעצומות עוז בכל השתדלותהעל

 שלימה משכורתה תהי הקדושה, לתוהה פנוי אותי לראות מאודושמחה
 ישראל. אלקי ה'מעם



 יקרה לנפשציון
 נ9ש ועדינת האצילה נעורי אשת של מצבתהנוטח

 והצנועה החשובה הכשרההאשה

 מעשיה ובכשרון בצדקתהנודעת
 ימצא מי חיל אשת במדותיהמושלמת

 ע"ה שרהמרת

 הי"ד זצ"ל, וויים אליעזר אברהם ר' הרה"גבת
 מאפאלמשאןאבדק"ק

 הי"ו מגיד אהרן הד"רואשת
 אהרן ביתמח"ם

 בעלה עם יחדשיסדה
 עיה"ק בירושלים שרה ואוהל אהרן ביתישיבת

 ע"ה יענמל לביאה אמהשם
 בברוקלין תשל"ב סוכות א'נפמרה

 חוהמ"ס ג' לקבורהוהובאה

 השאירה אחריה מבנים מובשם
 כלנה על עלית ואת חיל עשו בנותרבות

 פזרה במתר ולאביונים מאסה ועושרי,ון

 ומפנינה מפז לה יקרו טובותמדות
 ובאהבה בשמחה חסדיםגמלה

 נדיבה ברוח קבלה שסבלהיסורים
 עזבה. לאנחות אותו כי בעלה לבדאב

 ה י' ב צ נת



 ת ו כ ב ן ו לא

 המדינה בכל המפורמם והנכבד המרומם הנביר החמיד הרבני אאמו"רה"ה
 לנמול פתוחה היתה ידו ואביונים, לעניים צדיקים, לחכמים ועד בית הי'ביתו

 קדושים מנזע הומר והיראה, התורה בדרך ביתו בני את לנדל נפשו ממרחמדים,
 כש"ת בתו"י המופלג השלם החכם תרשישיםואילי

 זצ"ל מניך ח"מ צבימוהר"ך
 יצ"ו. מעמש בק"ק לפ"ק, תרצ"ם אלול כ"א מוב בשםנפמר

 כפה ויראתה, חכמתה צדקתה, ברוב המפורממת והמלומדת, הצדיקת מורתיואמי
 אחת אשה שהיתה עליה העידו וצדיקים גאונים לאביון, שלחה וידיה לעניפרשה
 מנזע נצר חיל אשת וצדקניות, לצנועות ובנותיה לתורה בניה נדלהמאלף,

 וקדושיםגאונים

 זצ"ל זלאעצי ריזלמרת

 הרשעים, ע"י תש"ד, דשבועות ב' ביום באוישווימץ דמה ונשפך ונשרפהנהרנה
 דמה תכמי אל ארץ ימש"ו. הנרמנים והבזויה, השפלה האומה הארורים,העמלקים

 זכרונה. יעמודלעד

 ואחיותי אהי ה"ה אבי, בית חללי על ואבכה דמעה מקור ועיני מים ראשי יתןמי
 המוקד על עלו תמימות כעולות אשר ובמותם, בחיים והנעימים היקריםומשפחותיהם,
 דמם. ינקום ה' ארימה נהי וקול אשא קינה מרה, אזעק עליהם הארורה.באוישוויטץ



 ת ו מ כ םה
 הא"ב( מדר פי)על

 ק"טלערשעעין
בעזהי"ת.

 ובקי, חריף בתו"י, הגדול הרב ידידימע"כ
 מוהר"ר כש"ת האשכולות, איש וסדרן,גמרן
 גליונות לפני הביא שליט"א מביראהרן
 על המיוסד אהרן" "בנירן החשובמספרו
 בגמרא דבה בקיאות רצוף ותוכו הש"ס,כללי

 רחב ועיון ואחרונים, ראשוניםומפרשים
 שראיתי ובהמעט הענינים, וללבןלברר
 דבור דבד כסף במשכיות זהב תפוחימצאתי
 טעם, בטוב ערוכים הדברים כי אופניו,על

 חדושים כמה יוצאים והבירור הסידורומתוך
 ומתוך ז"ל, רבותינו בדברי והעדותוביאורים
 הרב של הגדולה יגיעתו ניכרת הבניןכתלי

 רב. בעיון התורה על ושקידתוהמחבר

 וחילו כחו ייוטר טבא לפעלא אמינא כןעל
 ללומדים תועלת בו יש ספרו כילאורייתא,
ומעיינים.

 ללמוד הגדולה בעבודתו להמשיך ה'יזכהו
 טובים, ימים לאורך בתוא"ק ולחד,םולעיין
 חוצה. מעינותיוויפוצו

 וטהטחרי' הוגי' ולומדי' התור' לכבודהחותם
 תש"כ. תמח כ"ד מטו"מ, לסדר ג'יום

 להולראהרן

 וויירענפעלר בערישרוב
 מיעקב" "כוכב דישיבת ור"מ טשעביןאבד"ק

 תובב"א ירחטלםבעיה"ק

בעזהי"ת.

 חו"ב הרה"ג מאת קונטרסים אלי הובאוהן
 שליט"א, מגיר אהרן מו"ה אשכולותאיש

 כללי על ~מקרן" "21ירן הדהטובמספרו
 נפלאה, בקיאות חזותו הראה בו אשרהש"ס,

 מסודרים ויקרים, נעימים ליקוטי בתדליקוטי
 על דיבור דבר מאד, ומשובח נאהבסדד
 אבני בהם ימצא ואחד כ"א אשדאופניו,
 עינים מאירת הטמעתתא שמעתתא וכלחפץ,

 לב. משמחי ישרים בדברים וביאורהבסידורה

 כי בידעי אדם, של בשבחו להגידוחובתי
 מחזקת ואחת במלאכה עושה ידובאחת
 ידי אף כן על תורה, של במלחמתהבשלח
 על ספרו להעלות ולעודדו לחזקו עמותכת
 רבנן להנאת הרבים את לזמות הדפוםמזבח

 מרובה לתועלת להם יהיה חחטרותלמידיהת
 החיפוש. יגיעתולחסוך

 המוגמר על מהרה לברך יזכהווהשי"ת
 הרחבה מתוך העבודה ועל התורה עלולשבת
 נחת.ורוב

 ועמליה התורה לכבוד הכו"חכ"ד

 וויירענפעלר בערישתב



 שפרבררור
 והנליל בראשאאבדקה"י
 ת"ו ירושליםבעיה"ק

 עיהוק פה לפ"ק, תשכ"א ויגש, ה' יוםב"ה.
תובב"4נ

 לפני בשורי לבי ויעלוז חסדו לה'אודה
 מנוער ידידי אהובי את בשנים רבותאחרי
 חריף התורה, לממשלת המאוה"ג הרבוהוא
 ויקירא, רבא נברא מ"ם, צנא סוע"ה,ובקי,
 הרב בן שליט"א, מניר אהרן ה"רה"ה

 צדקה רודף בתו"י מופלג המפורסםהחסיד
 זצ"ל מגיד חיים צבי מוהר"ר וכו'וחסד

 תרשישים ואילי קדושים מגזע נצרמטעסש,
 ד' צמח בעהמח"ם יצ*ו מנטדווערנעההוק

 זי"ע מבטידיטהטוב ההוק ונכד זי"ע,לצבי
ועכי"א.

 אהרל "11יון ספר בידו מתניתי'חוייתי
 האלפא-ביתא סדר עפ"י הש"ם כלליעל

 על כיונים עיניו נפלאה, ובבקיאותבחריפות
 ואחרונים. ראשונים והפוסקים הש"םאפיקי
 בה ומוסיף יסודותיו בונה ונאה נכוןובסדר
 נפלאה, ובבקיאות בחריפות משלונופך

 הכל, על מגיד החלק שראיתי,והקונסרסים

 פיינשמייןמשה
 ירושלים תפארתר"מ

 יטרקבנוא

 ומחדש ובקי חריף המאוה"ג הרב ידידיהנה
 כמביר אדטטן מוהר*ר כש"ת נכוניםהד"ת

 בה2ם מאד ונכבר רהטוב ספר מדפיםשליס"א,
 כל ומבאר השום, כללי על ~ט-עאן""11יון
 רבותינו, רברי כל עם ושמעתאשמעתא
 כי ישרים, ודברים בטעמים אותםומסביר
 ואמרתי מאד, ונהנתי ענינים בהרבהעיינתי
 רבנן ביני ולבדרם להדפיסםשראוי

 מרובה תועלת מזה להיות יש כיותלמיריהון
 בשה. ב4עפן הענינים את סדר וגםבעה"י.

 להוציא המחבר הרב ידידי מע*כויתברך
 כראוי רבנן ביני ולהתקבל חדחעיו כללאור
 כזה. חשובלספר

 י"א נ' ביום התורה, לכבוד עה"חובאתי
 יטיק. בנוא תש"כ,שבס

נאום
 פיינשטייןמשה

 בספרו והראה מחצבתו קודש זרע זרעו את גם אותו ה' הראה והנה הילולים. קודש פרישהוא
 להעלות וראוי ובסידורו, בתוכנו להתפאר ידיו מעשה ובידו, במוחו חריפותו עוצם והדהטובהיקר
 דאמר קצ"ה( בלק )פ' הזוהאק פתגם בו ויתקיים תושיה, שוחרי שדרות בכל מלכים שלחןעל
 בהו. אית עילאין מילין רידין אצבעין דהא אלעזרר'

 ספרו ועל עליו ובחו"ל בארץ הרועים אבירי הסכימו דכבר לקרא, ועוד כיהודהובאתי
 ועוד ותורותיו. אלקים חוקי ד' לעם להורות ידים בה2תי ואסמכיהו נעלה. מאוד והחשובהיקר
 בעצמו קיים אשר בידו סהדותא ויקר הכהה, בידי לסמכו בעיני חן הנ"ל יד"נ מצא בחרותובימי

 שמר עליו עברו אשר הקשויים כל למרות אבהתא וחזקת בצרו את יניח אל לעולם ז"למאמרם
 מעינותיו להפיץ שיזכה לאורו, יאוהו ורבים הק' בתורה הנמרצת ח2קירתו הפנימית צורתואת

 אכיה"ר, ורעננים דהבנים ושנים, ימים לאורך ותלמידיהון הרבנים לתועלתחזצה

 ידידוכנפש

 שפרבררוד



 ומהם ספרי, בשבה שהפליגו במכתביהם, כבדוני השובים רבניםכמה
 הנקובים המפורסמים הגאונים הרבנים ובתוכם השובות, הערותשהעירו

 : הא"ב( סדר )לפי בשמותםפה

 בברוקלין ממקווירא אדמו"ר זצ"ל, טווערמקי אלעזר מוה"רהרה"ג
 שמראסבורנ אב"ד שלימ"א, הורוויץ דוד אברהם מוה"רהרה"ג
 קליוולאנד שלימ"א, בערגער אברהם מוה"רהרה"3
 ת"ו בירושלים כעת שלימ"א, צימערמשן הלוי היים אהרן מוה"רהרה"ג
 בברוקלין כעת יאקא, אב"ד שלימ"א, קעניג ישעי' היים מוה"רהרה"ג
 יארק בניו כעת שלימ"א, לעמבערגער לייב יהודה מוה"רהרה"ג
 ברוקלין שלימ"א, לעווינסאהן יהודא מוה"ר'הרה"ג
 בברוקלין מישקטלץ, ור"ם אב"ד זצ"ל, גטממליעב יהודה מוה"רהרה"ג
 בברוקלין הוסמ, אבד"ק זצ"ל, גרינוואלד יהושע מוה"רהרה"ג
 ת"ו בירושלים כעת ערלוי, אב"ד שלימ"א, סופר יוהנן מוה"רהרה"ג
 בברוקלין כעת סערדאהעלי, אב"ד שלימ"א, וויינבערגער יה*אל מוה"רהרה"ג
 יארק בניו כעת ממעליץ, אדמו"ר שלימ"א, הורוויץ יצחק מוה"רהרה"ג
 יארק ניו ברטנקס, שלימ"א, ליעבעס אייזיק יצחק מוה"רהרה"ג
 ת"ו בירושלים בודשפעסם, דק"ק ראב"ד זצ"ל, וועלץ ישראל מו'ה"רהרה"ג
 במאראנמא מעמש, דק"ק אב"ד זצ"ל, גרינוואלד מאיר מוה"רהרה"ג
 בברטנקס רב שלימ"א, האדראוו דוד מנחם מוה"רהרה"ג
 בברוקלין כעת סיגעמ, אב"ד שלימ"א, מיימלבוים משה מוה"רהרה"ג
 ברק בני וויזניץ, שיכון אב"ד שלימ"א, השגער יהושע משה מוה"ר'חרה"ג
 בברוקלין מונקאמש, אבד"ק שלימ"א, רשבינטווימש ליב יהודא משה מוה"רהרה"3
 בברוקלין רב שלימ"א, ביק ארי' צבי משה מוה"רהרה"ג
 סקווירא דשיכון הרב שלימ"א, ניישלטם צבי משה מוה"רהרה"ג
 בברוקלין כעת סנטווטמינסק, אדמו"ר זצ"ל, 9ערלטיו מרדכי נהום מהה"רהרה"ג
 מחיפה זצ"ל, הכהן יעקב נפתלי מוה"רהרה"ג
 בברוקלין כעת פריימאן, אב"ד שלימ"א, זילבער רפאל מוה"רהרה"ג
 בברוקלין שטפוטן דק"ק אב"ד זצ"ל, 9טזען ישראל שמעון מוה"רהרה"ג
 בברוקלין מציעשינוב, שלים"א הלברשמאם רובין שרגא יחזקאל שלום מהה"רהרה"ג
 קיסקט במאנמ כעת ניימרא, אב"ד שלימ"א, אונגאר משה שלום מוה"רהרה"ג
 בברוקלין שמששקטווא, אבדק"ק שלימ"א, זעלמענרייך אברהם שמואל מוה"רהרה"ג
 יורק כניו כעת משמערסדטרף, אבד"ק שלימ"א, עהרענפעלד שמואל מהה"רהרה"ג
 ברק בני מאיר, זכרון ור"ם אב"ד שלים"א, וואזנער הלוי שמואל מוה"רהרה"ג
 יורק בניו 9רעסבורג, דק"ק ראב"ד זצ"ל, גרינבערגער בונם שמהה מוה"רהרה"ג

 במחכחה"ג. והאהובים הנחמדים דבריהם הדפסתי לא המצע קצר כיויען

 הרב ה"ה הלז, היבורי בסדור ומייעני לאהיעזר לי שהי' לידידי תודהשלמי
 מהללו. לפי יבורך שלימ"א, ש9ילמאן מרדכי מוהר"ר וכו'הגאון

וווע



 אהרןבית
 ביתא, באלפא השניה האותכק
 ביתשמה

 כפת, בגד מאותיות אחת היא הביתק
 אחדי או מלה, בראש בבואן קל דגשהמקבלות

 שמוצאן בא"פ, מהאותיות אחת והוא נח,שת4
 גם ומתחלפת ביניהן, ומתחלפות השפתים,מן

 האלפא בסדר קרבתן מפני וגימ"ל אל"ףבאות
 תמונתם, קרבת מפני כפופה בכ"ף וגםביתא,
 אל ערך 1הלאה ת"א מדף ח"ם בתפרי היטב1ראה
 ערך י', תימן שם 1בפרם כל1, הכלל כלתקרי,
 חל1ף עפ"י נ"כ סדיך כך אלא כך תקריאל

 גרע1ן החיל1ף, א1פני כל ערך י"ב, 1תי'א1תי1ת,
 והבית עשה"ט. וח"ל, ברברי 1שינוייםה1תפ1ת
 עם קשה כפולה, שהבדתן מהאותיות אחתהיא
 המספר סימן והיא דגש, בלי רפה או וקלהדגש,
 ובמפורשים עי"ש, מ*ב פ"ג שקלים וראהשנים,
 בענין מ"ש מ"א, פ"ב יצירה ספר וראהשם,
 וראה עי"ש, ורפה, קשה לבית, כפולההברה
 ירפה שלא שמע, בקריאת ס"א, סי' או"חש"ע
 פ"ב ק"ש ה' וברמב"ם הרפה, יחזק ולאהחזק
 ז"ל להתשב"ץ אבות מגן בס' וראה עי"ש,ה"ט,
 אות כמו אותה מבטאים הבית אם בעניןדנ"ד,
 יותר, רפיון של שינוי במעט רפה בדגשדגושה
 וראה וי"ו, אות כמו אותה להוגה שצדיךאו

 או"ח וב"י ה*ט, פ"ב קוש ה' הראב*דהשגות
 וראה בק"ש, לבבך על בענין מ"ש ס"א,סי'

 הדבקים, בין ריוח להניח בענין ע"ב, ט"וברכות
 בשדך. עשב י למשלכטו

 מכו"כ עוד הבאתי הנ"ל, ח"ט 1בתפריב(

 רציתי לא כי לכאן, וצרפו עי"ש חלופים,מיני
 וראה בטפרי, כבר שהארכתי במה בכפילאלבא
 1כ' ב' כ1', 1פ' ב' 1כ1', 1' במק1ם ב' ערךכאו

 1ראה ע*ש, כו' ול' ה' במק1ם ב' 1בערך ;כ1'
 לבנ1ת אין ערך 1הלאה, תרל"ב מדף ח"זבתפרי
 1ם1ד1ת, נימסריאות פי על דין 1לה1ציאיס1ד

 מו8מש1ת נשקא1תיות בענין שם שהארכתימה
 כתה תטלמדנ1 לכאן, וצרפו עישה*טלמתפרים,
 אחת הא1תיות 1שחשבון הא1תי1ת, מחשבעהלכ1ת
 הגלילי, ר"י של בנ1 אלעזר ר' של מד1תתל"ב
 המספרים, של מהגמטריות שלמדמ הלכותוכמה
 ; "יהיה" קדוש שנא' יום ל' נזירות סתםכמו

 שמן שנא' לוגים, י"ב משה שק~בה הסהעחהשמן
 וראה י"ב, בגימטריא וגו' "זה" יהי' קודשמשחת
 תקצ*ט, ווילנא מהוראדנא, לרז"ו תנאיםמדרש

 למשה הלכה הת4 האותיות שחשבון כ"ט,מדה
 לסימן, האותיות היו ובמקדש שם, עי'מסיני
 תרומת תחילה נתרמה קופה באיזולידע

 א', ס"ב יומא מ"ב, פ"ג שקלים ראההלשכה,

 במעשר וכן שם, ובהגירסאות ב', כ"אמגילה
 י' והיוצא וכו', ב' א' באותיות מוניםבהמה
 ועוד שם, ובהגי' ב', נ"ח בכורות ראהמקדשו,
 שלי בכללים 1ראה בזה, ופרטים כלליםכו"כ
 ע"ש. מתפר,ערך

 כי מספר, ערך שלי בכללים ראה והנהג(
 ביתא אלפא באותיות השתסהטו אדם ובניחכז"ל
 וגם הראשונים, בדורות גם ולמספר,למנין

 באותיות השתמשו ועוד, והרומייםהכשדים
 הבאה אחד, נהשב הראשונה אות למנין,שלהם
 והאותיות תשעה, עד הלאה וכן שני,אחריה
 תשעים, עד מעשרה עשרות סממהבאות

 אותיות וככלות למאות, היו הנשאריםח~אותיות
 מאות ארבע ומאדנ מאות ארבע כתבוהשפה

 הלאה. וכןומאתים,
 ה*ב, פ*ח שבת ובירושלמי ע*א, ה' נזירוראה

 בכל וראה הנ*ל, ח"ז בספרי שציינתיובכ"מ



 בתח:הב' ן ך הא הש"םכללי ת 'ב

 הדבה באגדה ובפרט ונו"כ, במפורשיםהמקומות
מאד.

 שונים, בבטויים מספדים עקבות מצינוועוד
 מחזודי י"ב של ההיקף מסמנת "שנה" מלתכמו

 וחמשה )נ( חמשים )ש( מאות בשלש שהםלבנה,
 ימים.)ה(

 סי' חסידים לס' חסד מקור בהג'וראה
 עדך יש מנצפ"ך לאותיות דגם שכ'תתק"ע,
 מאות, תשע עד מאות מחמש משלימותמספדי
 עולם ובבדית עי"ם"ה, ועוד, אלף שובואחדיהן
 שם. חסידים ס' על מש"כ שם, ז"ללהחיד"א
 המספד, ספד בספדו בא"ע מש"כ ודאהד(

 אנחנו אשד המספד סימני קבלו העדבייםכי
 לאידופה, באו ומהם היהודים, מן בהםמשתמשים
 הכתב לבונאי, כתב אותיות בצורותוהמעיין
 א, האותיות כי יראה העתיק, העממיהעבדי

 סימני צודות הם הן וט, ח, ז, ו, ה, ד, ג,ב,
 כדסותם מהם 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,המספד
 דוד בימות מעט השתנות ומהם בדיוק,וכצלמם
ודור.

 קרה"ת, לענין וא"י בבל בעדך כאןודאה
 כזה סידוד שיש וכו', תודה חומשי ה' שלסדרים
 מנין על כמו החומשים, בסוף המסורהבסימני
 מאות שמונה אלפים ה' התודה, בכלהפסוקים

 החמה שבעתים, יהי' החמה ואוד : הסימןומ"ה
 ממפף מיפן שמות ובט' לשמאל, מימין5~5

 הנ"ך, ובסוף בכולם וכן 1209, "אר"טהפסוקים
 לס' בפי' ודאה אקצד, וכאן באדוכהעי"ש
 למספדים שהשתמש להדאב"ד, המיוחסיצידה

 מאות עשירות, ביחידות, מסודרותבאותיות
 פ"ד וע"ש ה', משנה סוף ה' פרק ע"שואלפים,
 עזרא אבן לד"א המספד בס' וראה י"ב,משנה
 מביא חושב מעשה בספרו והרלב"ג י',ע'

 מסודרות עבריות באותיות חשבוןתרגילי
 בספד היטב וראה ומאות, עשרותליחידות,
 סימן ז"ל מרגליות להגר"ר והמסורההמקרא
 וממנו וסדורם, המספר באותיות שהאריךכ"ב,
 וצרפו מספר ערך שלי בכללים וראה שאבתי,ג"כ
 צריך. אני לקצד כילכאן,

 בא, לחלק השני בשם ~( )א1ת*בי"ת*
 החיבור בוא"ו דכתיב אע"ג משמע,ותרי

 שהבאתי מ"ח, דף ח"ג בםפרי ראהא(
 וכו', חדישה על בד"ה ע"א( )ע' שבתמתוס'
 מחייב דלא נימא שתים, דחייב לי' מנאוא"ת

 בחדיש דכתיב משום וי"ל אחת, אלאאתדווייהו
 בחדיש כתיב מדלא מילי, תרי דמשמעובקציר,
 דכתיב דהיכא התוס' מד' משמע עכ"ל,1קציד,
 1י"1 דאיכא אף משמע, תרי בבית השניהשם

 באר1כה מש"ב י"ג בםי' עיי"ש הבית,ק1דם
 "ובחמוד", כתיב דק "1חמוד" בשוד כתיבמדלא

 לכאן, וצדפו עישה"ט נינהו, מילי דתדימשמע
 לדינא. בזה הגדולה והנפק"מ בזה,והשיטות

 וצרפו אמגם, ד"ה כ' אות ט"1 דף שם1ראה
 שכבד בדבד בכפילא לבא רציתי לא כילכאן,

 שם היטב 1ראה עישוה"ט, כ"ם בספדי בוהאדכתי
 בזה שהארכתי מה 1הלאה ה' מא1ת נ"1,בדף
 פח"י וראה צריך. אני לקצר כי לכאן ג"כוצרפו
 למהר"ש הלכות גופי ובס' ע"א, דכ"ג ב'מע'

 לכאן. וצרפו ע"ה, אות ב' מע' זצ"ל,אלגאזי
 אחרי גית, מע' יעקב נאות בס' ודאהב(
 שכ', הנז"ל, ע"א( )ע' דשבת התוס'שמביא

 בעבדי "בממאו", בעבדי שאמדו הטעםווה
 בעבדי "במשה", בעבדי אלא אומד, אינו"משה"
 עבדי שאינו אעפ"י ובמשה משה, שאינואע'פ
 עם בני עם בם' דרשו וכן עבדי, שהואכש"כ
 "בשנים" במוט וישאוהו שם ברא"ם וע'יצחק,
 "שנים", במוט קאמר מדלא מוטות, בשנישדדשו

ע"ש.

 בתחלה פ" התיבה בתחלתב'

 ובשביעית עה*פ משפטים תיב"עראה
 בדברים וכ"ה שביעתא, 1במעלי שכ' לחפשייצא
 דבערב ומשמע ע"א, ק"ח בהד  ועזה"ק י"ב(.)ט"ו

 נ0ביעית, בתחלת יצא דהוא ותמוה יצא,שביעית
 שבתא במעלי כמו שביעית בחחלת פי'ואמפדש
 שבתא דמעלי לסתור ראיה שהביא וצ"עדגמ',



 ן ר הא ה,ם"םכללי ין י11 השימושבהת

 ב', מ"ט ב"מ ב', ס' חולין ע' בע*ש,פי'

 בתחלת דיצא ה"ב פ"ב ועד"מ ע*א, ע"זוגיטין
 ה"ב פ"א מידחםלמי שהוא ובמל"םשביעית,
 וכו' שביעית בתחלת פי' ובשביעיתמקידחםין
 מובא, ע"א דקצ"ג ח"ב ובפדד"יעישה*ט,
עישה*ט.

 הרבה נשמט השימוש, ב'( )אות*בי"ת*
 התיבה בראשפעמים

 בית לפעמים להשמים הוא הלשוןמס(פם
 בית נשמע והקול כמו לכותבה, ולאהשימתם
 עה"ת )ועדש"י פדעה בבית כמו שפי'פדעה
 שהפי' )יתדו( וכו' ד' עשה ימים ששת כיויגש(,
 בדכת בס' ודאה כאלה, ועוד ימים, בששתהוא
 הגמ' על שכ' ע"ג מאמד ז"ל מדישא להג'אהדן
 זדע מאי אנשים, זדע לאמתך ונתת שם,בדכות
 דה"ט י"ל בגובדי4 גברא דב אמדאנשים,
 הי' כאילו אנשים, זדע דמפרש משום כןדדדיש
 ודאה עי"ש, השימחם בבי"ת באנשים, זדענכתב
 מאמר ויקדא הנ"ל להגאון והעיון הדדשבס'

 בעל יטמא לא עה"פ מהחזקוני שמביאדל"א,
 בבעל יטמא לא נכתב כאילו שהפי'בעמיו,
 שהוא גדול לכהן אפי' יטמא שלא והיינובעמיה
 התיבה בדאש נשמט השימוש ובית בעמיו,בעל
 מדישא הג' בארוכה בזה מ"ש ודאה ע"ש.וכו'
 קע"ה מאמד משפטים והעיון הדדש בספדוז"ל

 לכאן. וצדפועשהקט

 להוראת שבאה השימוש ב'( )אותעבי*ת*
 הפעולה את עושים שבוהכלי

 והשיבו עה"פ בחקותי, בפ' אברבבאלדאה
 שמביא תשבעה ולא ואכלתם במשקגלחמכם
 כאשד שהי' משקל באותו שכ/ הדלב"גבשם

 מה כל לאפות יניחוהו לא כי בתנוד,הכניסוהו
 הדדש בס' וכ' מעט, ממנו שיאכלו כדישראוי,
 כ4 דמפדש דה"ט ונראה שי*ח, מאמדוהעיון

 להוראת השימוש בי"ת שבאה מקום בכלכי
 הנקדאת והיא הפעולה, את עתפים שבוהכלי

 כמו הבי"ת, תחת בשוא ההא הניקרר הכלי,בית
 ל"ב )בראשית הזה הידדן את עבדתיבמקלי
 ובקשתי בחרבי האמורי מיד לקחתי אשדי*א(,
 כ"א )שמות באגרוף או באבן כ*ב(, מ"ח)שם
 בתיבת שהבי"ת מהראוי וה*נ דבות, וכאלהי"ח(

 מנוקדת היא ומדוע בשו"א מנוקדת תהי'במשקל
 במשקל הכ' אמר דע*כ הרלב"ג פי' וע"כבפתח,
 ידוע, משקל על להודות הבי*ת, תחתבפתח
 רש"י וכמ"ש הידיעה, ה"א במקום בא הפתחכי

 ד', נחני בדדך אנכי עה"פ כ*ז, כ"דבבדאשית

 השהם5(ים וה"א ולמ*ד בי"ת השימתםדאותיות
 בדבר מדברים בפתח ומנוקדים התיבהבראש
 וניכר מבורר מאווא או אחר, במקום כברשנזכר
 במקום ויפגע י"א( כ"ה )בבדאשית וכןעי"ש,
 הידוע מקום על להודות הבי"ת, תחתבפתח
 סי' או"ח ז*ל להגיעב*ץ וקציעה מוד בס')וע'
 הטלית על לבדך האומדים דעת שחיזקח'

 ולא הבי"ת, תחת בפתח בציציתלהתעטף
 מצוה של ידועים ציצית על להודותבשו"א,
 ציצית, ג"כ שנקדאים דבדים שאד עלולא

 הבי*ת תחת בפתח במוטקל אמר כאן וה"נעי"ש(,
 עי*ש. וכו' ידוע משקל עללהורות

 מלת בראש בא כשהוא השמושבי"ת
 מוחלט ראשון שאינו יורהראשון

 שכ', ע"א ל*א דף נזיד דש"ש חי' ראהא(

 בראשון שיצא א"כ אומדים וב*ה שם,עהג"מ
 נראה וכותתם דל"ג, התוס' פי' ע"ז ע'מבע"ל,
 ובו', בבי,ת בראשון ולא ראשון מדאמדדד"ל

 הב', בשימתם תדש דבר חכז"ל לנווהופיעו

 שאינו יורה ראשון מלת בראש באדכטשהוא
 אחריו, הבאים למינים ראשון אלא מוחלם,ראשון
 דבפ' הא נ"ל ובזה ממינו, שאינו אחר שקדמואף

 יסעו, ראשונה יהודה, בדגל כתיב ט'( )ב'במדבד
 בראשונה, כד ויסע י"ד( )י' בהעלותךובפ'
 כו' הענן נעלה מקודם כתיב דשם מפניהוא

 יועדה ודגל בנסיעה, הדאשון היה הואא"כ
 כתיב לכן דגלים, שאדי נגד אלא דאשוןאיננו

 תהי' העדים יד דכתיב והא בבי*ת,בדאהםונה



 ה' גמקום גהת ן ך הא הש"םכללי ת יבד

 דחפו העדים מן דהאחד משום י"ל בראשונה,בו
 השני עד וא"כ במשנה(, מ"ה וסנהדדיןתחילה
 דכתיב ובמסית העם, כל נגד אלא דצשוןאיננו
 בו דגם משום אולי בדאשונה, בו תהי'ידך
 דאשון אלא אינו והניסת תחילה בעדיםמצוה
 זה דבד עדיין מצאתי לא וכעת העם,לשאר
 פרך ח"ד בספרי וראה עי*ש. וכו' וכו'מפודש
 לכאן. וצרפו פי)10["ם, והכאה רסוח מדףאחרון

 ז"ל המלבי"ם קו' לתרץ נלענ"ד ובזהב(
 אהצד המזבח מקום אל עה"פ ד', י"גבראשית
 שהגם ז"ל, המלבי*ם כ' וגו', בדאשונה שםעשה
 בשם זה מזבח קודא בשכם, מזבח עשהשכבד

 אלהותו לפדסם ד' בשם שם שקדא מצדראשונה,
 ולהנ"ל עיי"ש. וכו' בשכם עשה לא שזהבדבים,
 למין הדאהצון שהוא בראגאונה היטביוצדק
 ודו4ק. מוחלט, הראשון לא אבלזה,

 ה' ח' יהושע דדאה בזה, אני נבוך אךג(
 שם והפי' לפניהם, ונסנו בראשונה כאשר ו',וח'

 את לבדך ל"ג ח' שם וכן עי"ש, נזמשראשון
 ראשון שפי' במפורשים, עי"ש בראשונה,העם
 בראשונה כאשד י', ד שמואל-ב' וכןממש,
 עי*ש, בראשונה ידבדו דבר ח*י כ' דשםעי"ש,

 קטנה עגה משם לי עשו י*ג, י"זומלכים-א'
 אשר כל ט', כ' ומלכים-א' עי*ש, וגו'בראשונה
 י"ז, פסוק שם עי"ש, בראשובה עבדך אלשלחת
 וכן עי"ש, בראשונה המדינות שדי נעדיויצאו
 ומשלי עי"ש, בראג~ונה העולים ח', ז'נחמי'
 וישעי' עי"ש, בראשונה מבהלת נחלה כ"א,כ'
 ט' סי' חצם בראשונה, עמי ידד מצדים ד',נ"ב

 שמי שכנתי וכן עי"ש, בראשונה תרשישואניות
 יהודה אהלי עי"ש, ב' ז' ידמי' בראשונהשם

 לפדשם וצ"ע ועוד ועוד ו', י"ב זכדי'בראשונה
 צדיך. אני לקצדכי

 ואפש"ל בקדמיתא, בכ"מ מתדגםוהתדגום
 ואין אחריו, שבא זה קודס פירושו מקוסדבכל
 פיקר אך הראשון, פגהוא ולהדגיש לומררצה

 ראשון בין ההבדל וזה קודס, שהוא הואההדנש
 תחילה ראשון שהוא ההדנש דפיקרסתם

 בזה. לעיין ויש קודם. ההדנש עיקדובראשון

 יתירה בי"ת( נאותובי"ת"

 שכ', כ"ג אות ב' מעדכת חיים גנזי בס'דאה
 ע"ב ונ"ז ע"ב, דכ*א נדה לדבות, יתידהבי"ת
 שבועות בתוס' ועמ"ש בבשדה, זובה יהי' דםע*פ
 קא דביתי"ן דמדיבוי שכד, ד"ה ע"אדכ"ב
 עי"ש, ע"א מ' דף בנדה ועי"ש עי*ש,דדיש
 שכ' כ"ה אות ב' מע' חיים ישמח בס'ודאה
 שבועות מתוס' לרביי, הוא ביתי*ן ביתג*כ,
 ע"ש.הנ"ל

 אות במקום משמשת בי"ת( )אותובי*ת"
 ל' אות ובמקוםה',

 ח"ב לשון מענה יעקב קהלת בס' דאהא(
 בי"ת ; וז'ל שכ' קכ"ו אות ב' מע' חכמיםלשון
 למ"ד במקום משממאע בי"ת הכמים בלשוןמצינו
 דוו,צין אין פ' בריש וזה תורה, בלשוןכמו

 דודשין אין בגמדא ומפר,ם ביחיד,במדכבה
 בלשונם משמעאת בי"ת וכן ליחיד,במדכבה
 ס"ד, *בדלת" וכן דל*ג, דביצה בפ"ד ה',במקום

 עכ*ל. .הדלת", וכן אימאאלא
 דף וכך כך אימא פרך ח"ו בספרי וראהב(

 ע"ב ל"ב ביצה הגמרא על מש"ש ד/ אותנ*נ
 אימא אלא ס"ד, "בדלת" בגמדא ע"א,ול"ג
 אות שס וראה לכאן, וצדפו עישה"ט "הדלת",וכן
 ביצה מס' על לחזקיהו המכתב בשם מש"שה'
 הקהלת על מ"ש בדלת וכן אימא אלא ע"א,ל"ג
 דאיה משם דאדדבא להקשות הנ"ליעקב

 וכו' אימא אלא ולומד להגיה מדהוצרכולהיפוך,
 המכתב ומתדץ מתתיהו, נסים דבינו בשםע"ש

 דמ"ש ד"ל דק המשנה מגיה דאינולחזקיהו
 וכן תנן כאילו פירושו "בדלת", וכןבמתניתין
 וז*ל וכו', תני קאמר מדלא משמע וכן"הדלת"
 *אימא ז'ל גואיטע  למוהר"י יצחק שדההדב
 הדין וכן ד"ל בדלת וכן דקתני הא פי' הדלת"וכן

 עכ"ל, *הדלת* וכן אמר וכאלו וכו'בדלת
 המשנה, מגיח אינו נמי דהכא למדנומדבדיו
 וכר עכ*ל בלשונו נפל דפוס דטעות הואובדוד
 וכך. כך דאימא הכלל כל נם עישה"טוכו',



 ן ך הא הש"םבללי ת י גנ שימוזיס לכמה*בית"

 איעא, אלא ערך דתק"ח ח"ז בספריוראה
 שהארכתי במה וקצדתי לכאן, וצרפו כ"בסיען
 המשנה לנוסח מבהו בס' וראה שלי, במפריםכבר
 ושם לכאן, וצרפו והלאה, ר"כ אלף מדףח"ב

 עי*ש. בב' חלופים כו"כ עודמובאים

 מתחלפין פ' ואות ב'אות

 אות קי"ד דף בשלח יוסף פרדס בס'ראה
 ופ' ב' נשבח, מלשון דמב"ן עיין נשפת, עה"פי'

 יפקיענה ולא מ"ג, פ"ג בשבת וע'מתחלפין,
 להיפך גם ונעצא ובתוי"ט, יבקיענה, ולאדר"ל
 בעדיות, מ"ג ופ"ד דפאה ברפ"ו פ' בעקוםב'

 השיורי בשם מש"ש וכ' ב' בערך כאןוראה
 סי' מלאכי יד וע' לכאן, וצרפו עי"שטהדה
 אל ערך ח*ם בספרי היטב וראה עישש,רפ"ח
 ובפרט גדולה, בארוכה עש"כ ת-א מדףתקרי
 עי*ש וכף, החילוף אופני כל ערך י"ב בסיעןשם

 במה אקצר וכאן בעהי"ת, ותהנהבאדוכה
 בהשגותיו בראב"ד וראה בספרי. כברשהארכתי

 לא שכ' מת, מטומאת ה"ז פי"ד החזקהליד
 תחת הפקר ב', במקום פ' לכתוב רבנןנמנעו
 מדף ח"א ברוך מקור בס' וראה עי"ש,הבקר
 עם ב' חלופי מקומות לכו"כ שציין והלאה,קל"ג
 תו"ש חומש וראה לכאן. וצרפו עישה"טפ',

 מבוא בס' וראה לכאן, וצדפו ק"ל דףבשלח
 בארוכה והלאה ר"כ אלף מדף ח"ב המשנהלנוסח
 וצרפו עישה"ט ומבטא, אותיות חלופיבערך
לכאן.

 כאף באות מתחלף ב'( )אותובי"ת"

 עה"פ ע"ט, דף ו' צו יוסף פרדס בס'ראה
 ערמזז, וכמו ככה, ערבכת ובא"ע שכ'מרבכת,

 תקרא אל )נ"ו:( ובגיטין בבי"ת, נתחלפהוכ"ף
 וכו'. וישתבחו אלאוישתכחו
 ת"א עדף תקרי, אל ערך ח"ט בספריוראה

 אופני כל ערך י"ב במי' שם ובפרטוהלאה,
 בענין א~, ג( אות והלאה, תל"ו עדףהחילוף,

 בכתיבה, בצורתן זל"ז הדותות באותיותהילוף

 כעו להתחלף, רגילים תמונתם קרבתומפני
 מספר מששב ועי*ש וכו', כפו8ה והכ.ףהבי"ת
 אסתר למגילת ג"כ שציין פשש המסורהמסורת

 ורצה וכף, וכו' כאערם וקרי באערם, ד'()ג'
 של חילוף בענין מהרש*א, ובח*א ב', קם"זשבת
 שם ורהע*י ב', ק"ג משבת ומש*כ ויו"ד,זי*ן
 ע*ש, וכו' בכתיבה דומים הזוגות אלה שכלכ'

 ובמפרי ע"ב, דקם"ו ח"א ברוך מקור בס'וע"ע
 עישהוט ח(, י' וסי' י( ח' וסי' ג( ה' סיעןשם

 במה בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן,וצרפו
 שם וראה עי"ש, כ*פ בספרי כברשהארכתי

 טהרה שיורי הס' בשם ש"ש ה( ח( י"בסיען
 וכר המתחלפות אותיות שכ' ס"ז, אות א'מע'
 אחד באות דנזצינו דכל לעד אתה ועכאןוכו',

 כאות טעקום דנעשו עינה אחר, באותדעתחלף
 בם' וראה יעשהום, חב"ז זב"ז דעתחלףאחד
 וצרפו מש"ב נ"ה מאמר ויקרא והעיוןהדרש
 מדף ח"ב המשנה לנוסח מבוא בס' וראהלכאן,
 עוד מביא ו,מם לכאן, וצרפו והלאה ר"כאלף
 לכאן. וצרפו עמעה"ט חלופין,כו=כ

 שימושים לכמה תשמש ב'( )אותקבי"תא

 שכ', ב' מערכת יעקב נאות בס' ראהא(

 במקום א( שימושים, לכמה תשמש לדרשהב'
 ב( באשתו, ודבק בעשה, אך הרק כמועם

 כ' ג( וכיוצא, בחעשה, התשחית כמובעבור

 מ"ם במקום משמשת דבי"ת תזדיע בפ'הרא"ם
 הערוגת כ' ד( ע"ש, ובלחם בבשר והנותרכמו

 בשבעתיכם כמו אחר במקום תשמש ב'הבושם
 וכן שבעתיכם, אחר לפרהע דע"כ קודש,מקרא
 ביום יום לעת כתיב, י"ב א' הימיםבדברי
 על וקשה ע"כ, יום אחר יום שענינויבואו
 ממנו חלבו את בהרימכם ע"פ קרח בפ'הרא"ם
 בעקום ועסיעתם בי"ת נעצא )8לא לפי וכו'וכו'

 01 הנז*ל, הללו המקראות ב' הפוך עכ"ל,.אחר"
 באלהיך ואתה כמו לם"ד, במקום משמשתבי"ת
 במת ד"ה חוקת בפ' ז"ל הרא"ם וכ"כתשוב,
 כמו לע"ד במקום בנפש של דבי"תבנפש,
 בפ' וכ*כ עי'ש, במדבר השעיר אתדושלח



 שימושים לכמה ן"מת" ך הא ה,ש"םכללי ת 'ב

 לפניו, כמו בפניו בפניו, ויוציאך ד"הואתחנן

 שתרוק ולא לפניו כמו בפניו וירקהוכמוהו
 תצא בפ' הוא ממ"ש וקשה ע"כ. ממשבפניו
 בפניו דפי' שטעו יש כמו לא בפניו, וירקהבפ'
 ללמ"ד בי"ת בין חילוק יש שהרי לפניו,כמו
 וכו' וכו' פרסאי האי א"ל וערבה, לולבכבפ'

 דכתיב השתא אמרת כדקא לששון כתיב הוהאי
 ע"ג בפניו שאמרו רז"ל טעם אלא וכו',בששון
 כאלו חהצוב פניו כנגד דיריקה משוםקרקע,
 דידיה פליג ולכאורה ע"כ, ממש בפניוירקה
 דגמ' הך מתרץ יעקב והנאות וצ"ע,אדידיה
 במקום תשמש הבי"ת ו( בארוכה, עי"שהנ"ל
 כמ"ש שמים, עד שפי' חסדך בהשמים כמועד

 אני כמו על במקום תשמש הב' ז(המדקדקים,
 ח( עליו, כמו )מווא בו, ינתן כן וכמו בה,רוכב
 ברחל, יעקב ויעבור כמו בשביל, במקוםתשמש
 טרם, במקום תשמש ט( בכ"ד, ז"ל הרא"םכמ"ש
 ביום אך וכן השביעי, ביום אלקים ויכלכמו

 טרם, שענינו מבתיכם, שאור תשביתוהראשון
 תמורת תשמש י( ז"ל, הבושם ערוגת בס'כמ"ש

 המשנה בל' וכן פזר, שענינו עמים בזר כמופ'
 הדק היטב וראה הנז'. בס' הפקר, כמוהבקר
 ובפרם כלו, הכלל כל תקרי אל ערך ח"םבספרי
 החילוף אופני כל ערך תל"ז דף י"ב סימןשם

 בעניני הכל ביררתי שם כי וכו', ותוטפתגרעון
 במערכת כאן וראה תתענג, ואו עימשו"טהחילוף,
 הרא"ם בשם מביא עוד לכאן. וצרפו ופ'בי"ת
 כמו במקום, כמו תשמש דלפעמים מקץ,בפ'

 ע"ש תלכי, אשר במקום שענינו אלך תלכיבאה2ר
 יש אל, בית אל בפ' וישלח רש"י בשםעוד
 בית כמו בראשוג המשמשת בית חסרהתיבה
 וכמו חומה, בעיר כלומר חומה, עירמושב
 כמו אביך בית מכיר, בבית כמו מכיר ביתהנה
 רז"ל דרשו בית כ' עוד ע"ש, וכו' אביךבבית

 זרע, לך יקרא ביצחק כי דל"א נדריםבמקצת,
 נדה2ת בכלי ואם ובזבחים יצחק, כל ולאביצחק
 דבפ' קשה אך וכו', כלי במקצת אפי'בושלה,
 ואמו אביו שיהא עד חליצה דרשו חליצהמצות

 ערך )ראה בישראל שמו ונקרא דכתיבמישראל,
 וע' דנאט, סנהדרין בה' וע' בזוק, משאשבישראל

 לא בד' הדבקים ואתם כאידרא נשא פ'בזהר
 דמשמע ולפענ"ד עי"ש, ממש בה' בה' אלאנאמר
 או הענין לפי והכל הכי, משמע ולפעמיםהכי
 דרק לומר אפשר דאי כנלענ"ד, הקבלה,לפי
 דלפעמים כ' עוד מידי. קשה ולא משמע,הכי

 מטות פ' בספרי כמ"ש רשות, לשון ביתיתפרש
 היא נערה שהיא זמן כל אביה ביתבנעוריה
 עוד ע"כ. בביתה, שאינה אעפ"י אביה,ברשות
 ולא נשואה לאשה כינוי דבית שם,מביא

 בית, בתוך נכלל בנים ואם די"ג, יומאלארוסה,
 עי"ש, באורך הי"א פ"ג עבדים ה' מל"מראה
 נשים, וערך ביתו, בני ערך שלי בכלליםוראה
 לכאן. וצרפו בארוכה בזה שכתבתימה

 לאשה, כינוי דבית שם והולך חושבעוד
 בכלל, ומשפחה, חבורה, גוף, מלכות,כהונה,
 עשה"ט, צריך אני לקצר ואני ראיותיו,עי"ש
 לכאן. וצרפו בי"ת ערך השלם ערוךוראה

 אות ק' דף צו פ' יוסף פרדס בס' וראהב(
 במקום ב' ערמב"ן ובלחם, בבשר עה"פ שכ'ל"ב,
 ח'( )ל"ח ויקהל בא"ע וכ"כ עי"ש, מבשר כמומ',

 שם בפרד"י בזה ועמ"ש הצבאות,במראות
 ז"ל קאלישער מהגרצ"ה הברית ובס')שע"א(,
 זמן על מדבר שאם למ', ב' בין דהבדלתירץ,
 בא אז מעט ממנו ונשאר הבשר נאכלשכבר
 שמדבר הזבח, מבשר והנותר י"ז( )ז' כמובמ'

 כאן אבל הנותר, ישרף האכלו שאחרלדורות
 לפנינו שעודנו הבשר על הכהנים עםשמדבר
 שיהי' שמה בב', לז"א המלואים, ביוםבעין
 תשרפנו, באש שלם שעודנו הזה בבשרנותר
 הכהנים עם מדבר נוכח, בל' תשרפנוואמר
 שנאמר נסתר בל' ישרף אמר ולעיל לפניו,שהיו

 ויקהל יוסף בפרדס היטב וראה עכ"ל,לדורות
 וצרפו לכללן, נחוצים דברים ל"ח אות שע"אדף

 בספרי היטב וראה צריך. אני לקצר כילכאן
 מע("ב והלאה ת"א מדף תקרי אל ערךח"ט

 רפ"ח, סי' מלאכי יד וראה גדולה,באריכות

 בס' וראה בספרי. כבר שהארכתי במקוםואקצר
 שמות זצ"ל, מרישא להגאון והעיוןהדרש
 עה"פ ז"ל, עזרא האבן עם"ש שכ' ש"א,מאמר

 בפראות בתיבת דהבית וגו' הצבאותבמראות
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 ובלחם בבשר והנותר כמו מ"ם, במקוםהוא
 עי"ש מבשר נכתב כאלו שהפי' ח'()ויקרא
 בה' נושע עם כמוך מי מהפסוק,שמוסיף

 אונקלוס תרגום וכן מה', שהפי' לשג(,)דברים
 נדדתי אשד ע"ב, י"ד תמורה וע' ד', קדםמן
 מחברון בחבדון, ט*ו(, ב' )שמואל בחברוןלה'
 עי"ש. לי'מבעי

 שבית ג"כ שמצאנו כ', שם ב'ובאות
 בפדבר, השעיר את הםלח כמו למ"ד, כמותתפרש
 כמו תתפרש שלם"ד להיפוך, וכן למדבר,שהפי'
 שהפי' מ"ה(, )תהלים תובל לרקמות כמובי"ת
 )ירמי' מזבחותיכם ולקרנות וכן ברקמות,כמו
 רד*ק ועי' מזבחותינם, ובקרנות שהפי' א'(י"ז
 כמו בזו, זו מתחלפות השימהם אותיות ובכללשם,
 שהפי' י"ד( )בראהעית עליון לאל אבדםברוך
 לראשונה העיר שם לוז ואולם וכן עליון,מאל
 עוד, וכאלה מראשונוע כמו שהפי' כ"ח()שם
 בני בחרב הרגת אותו א' מ"ג קידושיןוע'
 עמון, בני כחרב לך ה"ה י"ב(, ב' )שמואלעמון
 כ"א תהלים בא"ע וע' ע"ש, מחרבשהפי'
 וכאלה אש, בתנור כמו אש כתנור תשיתימושפי'
 מקור בס' בארוכה מש"ב וראה עי"ש,רבות
 לכאן, וצרפו והלאה קל"ג מדף ה"אברוך
 וצדפו הנז"ל ח"ם אהדן בית בספדי היטבוראה
 עישה"ט. בזה האדכתי שם כילכאן

 שם בא, - מקום אל הבא פעולתבא,
 בירושלמיאמורא

 שבמקרא ביאה לשון כל הכלל זה בא,א(
 מהכי ובציר אדם של ורובו ראשו כניפתהוא
 בפסוק ומצודע, תזריע פ' תו"כ ביאה, שמיהלא

 אמדינן מינין, ג' פ' בנזיר וכן הבית, אלוהבא
 לא מת נפשות כל על בי' דכ' נזיר, גביהכי
 יבא, לא מת נפשות כל על דכ' בכ"ג וכןיבא,

 וכן מאברי', אחד הכנים אם ביאה השיבדלא
 לא המקדש מאל דאזהרתו, למקד,ם שנכנסטמא
 ויש ביאה, שמי' לא במקצת ןביאה קי"לתבא

 מהר"י רבינו עליהם עמד וכבר זה, הפךמקומות
 צרעת טומאת בה' הבהיר בספדו ז"לרחאניס

 עי"ש. בא, מע' יעקב הנאות כ"כ עי"ש,פם"ז
 המקום, אל כשבא מיד מקרי ביאה שם,עושכ

 הואיל ר*י דבי תנא ל"ו, בקידחשיןכמשום
 דוקא והיים וכו', וכף בתורה ביאותואמרו
 בבואכם דכתיב היכי אבל פתם, תבואו כיבלשון
 דביאה אמרינן תבואו, מכי למילף דליכאפתם
 וישיבה, ירהםה קודם אפי' בבואם, מידהיינז
 הארץ, אל בבואכם בפ' שלח בפ' דש"יוכמשש
 וכר. שבתורה ביאות מכל זו ביאהמשונה
 לחמה, ואכלו בה משנכנסו בבואכם נאמר זהאבל
 דינא, לענין קשכ, סי' צדק צמח בתשו'וע'

עי"ש.
 אם דבענין בקיצור, להעיד רק ורציתיב(
 שנכנם טמא לענין ביאה שמה במקצתביאה

 ל"ב מדף בזבחים האמוראים, נחוקולמקדש
 ביאה דהבמה סובר דר"ל משמי' עולאולהלן,
 בכל דכתיב לנגיעה, ביאה דמקיש התורה,מן

 וסתם תבא, לא המקד,ם ואל תגע לאקוד,ם
 בדעת ורבינא כרת, וחייב במקצת היחנגיעה
 לנגיעה שההיקש מלקות, אלא חייב שאינור"ל,
 שאין סובד, אבהו ר' בשם ורבין הוא,בלאו
 לנ2יעה, ההיקש אמר לא ור*ל ביאהשמה
 וראה תורונ איסור ולא מלקות לא לדבריוואין

 ע"ב ל"א שם ותוס' הנז"ל, בזבחיםבמפורשים
 ד"ה ב'( )י"ז שבועות ותוס' ובטמאים,ד"ה

 ובמל"מ הי"ח, פ"ג מקדהם ביאת וכס"מאפילו,
 אני לקצר כי שם, ומפורשים ובנו"כ הישט,שם

 הכל, לד' ביאה שמה רובו ביאת אבלצריך.
 ככולו, שרובו מפני שס"ג, מצוה המנ"חוכש"כ
 הנז"ל. ב' י"ז שבועות תוס'וע'

 כפורים, מחופר השמיני ביום למצורעג(
 נקנור( משער ידו )להכניס ומקצת ביאההותרה
 ולוג האשם מדם לתת לעזרוע ידוולהכניס
 ביאוע דהבמה להסוברים צפילו הבהן, עלהשמן
 את המטהר הכהן והעמיד שנאמר היאדגזה*כ
 פ"ח פסחים רש"י וראה ד', לפני המטהרהאיש
 יבמות ותוס' הנז"ל, ל"ב וזבחים עומדין, ד"הב'
 סוע"ב.ז'

 טמא אינו המנונע לבית הנכנם ובעניןד(
 אפילו הכל, לדברי ורובו ראשו כשנכנסאלא
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 מפני ביאה, שמה במקצת דביאהלהסוברים
 בכניסת כמו לנגיטה ביאה היקש יש לאשבזה
 מ"ח, פי"ג נגעים וראה ש"ל, למקדשטמאים

 פט"ז צדעת טומאת ה' ורמב*ם שם,ובמפודשים
 ושבועות שם, ובמפודשים ע"ב ל*ג וחוליןה"ו,
 דביאה ע*ב מ"ב נזיד וראה הנז"ל, ע"בי"ז

 הנ*ל, מטעם ביאה, שמה לא במקצת המתבאהל

 ותוס' בבית ד"ה ודש"י א' מ"ג נזירוראה
 הנ"ל, ומל"ם שם שטמ"ק וראה שם,ומפורשים

 ההיקש מפני ביאה שמה מקדש בביאתדדוקא
 עישה*ט. אחדים, בדבדים לאאבל

 אות ב' מעדכת שחד עודה בס' ודאהק
 התוס' כ' במקצת, ביאה שכן ע"ב ד*יי*ן

 ביאה למ"ד אפילו מכניסו, ד"ה ע"א צ*הבזבחים
 ויכול הואיל בנד מ8ני ביאה, שמהבמקצת
 וקצת ע*ש, כולו, נכנם כאלו זישיב לאלחותכו
 כהונה בגדי של במעיל מיידי דהתםצ"ע

 פ"ט מל*מ וע' לימ1ב, ויש יקדע, לא ביהדכתיב

 ע"ש. ה"כ דמעה"ק ופ*ח ה"ג המקדשמכלי
 תמיד ח"ב יעקב לאביד משכנות בס'ודאה
 מאחדת שבו החיות שבאדם זאת, שמסבידפ"א,
 חיבור שאין בבגד משא"כ האברים, כלאת

 לו אין לפנים שנכנס ומה החלקים ביןבפנים
 לתתכו. שיכול כיון שבתוץ מה עםקשר

 צריך לטזרה ידיו להכנים שבא וטהורו(
 מדדבנן טבילה שצדיך לעזדה הנכנס כדיןטבילה
 שמה במקצת ביאה זו שלטבילה כניסתו,קודם
 ומפור,1ים ובר,1"י א', ל"א יומא ראהביאה,
 שם. אדי וגבודתשם,

 לחורי בזה"ז הידים להכנים ובטניןז(
 דביאה שאסוד סובדים יש המערבי,הכותל
 דדך זו שאין סובדים ויש ביאה שמהבמקצת
 אבני שו"ת ראה פתת, דרך אינה שהריביאה,
 ואף עישה"ט, ותנ"א ת"נ סי' דעה יורא חלקנזד

 איידי ששם אפשד מצודע לענין לעילשהבאתי
 כעזרה, העזדה דאויד שאני דשם או הפתח,דדך

 ובכותל עי*ש. תלוג ד"ה א' י"ז שבועות תוס'ע'

 עי"ש להתיד, טעמים כמה עוד ישהמעדבי
העכמל*ב.
 שכ' בשה מע' יעקב נאות בס' דאהח(

 בזמן מעונים גדים החולץ, בפ' מהירות, לשוןבא
 כנפי תחת להכנם עצמן ששהו מפניהזוע

 וכו' וכו' פעלך ד' ישלם קרא, מאיהשכינה,
 אגאר ופר,1"י, כנפיו, תחת לחסות באתאשר
 לי יניח ועד*ז איחרת, ולא שמיהרת.באת"
 גוים באו אלקים לאסף מזמוד רז*ל,קושית

 אמנם מב"ל, לאסף קינה לאסף, מז'בנחלתיך,
 אלינו ויביאה הרעה על ד' וישקוד משז"לידמז
 עם הקב"ה עשה צדקה אלקינו, ד' צדיקכי

 ונושנתם למספד שנים שני שהקדיםישדאל
 בנחלתיך, גוים באו כי ע*ד מזמוד ולז"אבארץ,
 ישראל עם ה' צדקת ועל הזמן, לפני לבאמיהרו
 עכ"ל. והודאה, מזמוד לומד לנו ישמיהא
 בא, כ', א' אות ב' מע' החיים כל ובס'ט(

 אפילו מלאכה באיזה המתחיל טדיך זהלשון
 חכמים, בלשון וכמוהו אחד, ממקום באשלא
 עי"ש. אבדהם, ויבא ע*פ שרה חיי ס' בחיידבינו
 בבבלי הנקדאים האמוראים כל כמעטי(

 בשם לשון, בקיצוד בידושלמי נקדאים אבא,ד'
 ר' והוא בא, ר' תמיד נמצא בזוה"ק וכן בא,ד'

 ואמוראים, תנאים תולדות בס' ודאה ע"ש,אבא,
 מה שם ועי' עי*ש, בעדכו הידושלמי מבואובס'
 עי"ש. ואילך ס'ו, נ"ז, נ*ה בצד מהרז"ףשכתב
 בר תנן כמו אבא במקום בא בידושלמיומצינו
 מקומות. בכו"כ עי*ש ב', ג' בדכות ידושלמיבא,
 וערך אבא ר' טרך ח*א אהרן בית בספריוראה
 אבא ושארי הונא רב בר אבא אידי, בראנ~ש
 טישה-ם. שםוכו'

באגרדף

 באגדוף, והכהו ח"י, כ*א משפטיםראה
 אות ח*ד קדוש שדפי ובשיח בכודמיזונתדגום
 בט~ם דמיזא בכ*ו הדגו שאם פי' הביאד"ה
 וכורמיזא באגדוף, כמו מחייב ג*כ .הוי*ה-כ"1

 בהמה עדך כאן ודאה דפ,ד, אגדוףגימטדיא
 בעוד בעדך וראה לכאן, וצדפו יצידה, ס'ע*י

 לכאן. וצדפו הלמו חםהברזל
 )משפטים באגרוףוערמב*ן

 הנ*ל"
 ובמיני

 משנה הוא' אבטיח בן של אגדופו כ',תרגומא
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 להכות ע"ב, ל"ז בכורות וע' דכלים, מי"בפי"ז
 )יואל מגרפותיהם ד'(, נ"ה )ישעי' רשעבאגרוף

 בעלי ומ*ש כן, פי' לא ברש"י אבל י"ק,א'
 ות*כ כאן, וברשב"ם ב', נ"ג פסהים ע'אגרופין
 וע' כורמי8ב ערך וערוך אהרן, וקרבןמצורע,
 טפה, חוי אי אגרוף בשיעור ס"ז תרנ*א היהנפש

 אהם מליצי ובס' כמלא, ד"ה כ*א סוכהוערשוי
 רר"ו ה"ב פרר"י בס' ומובא ס"ו, אותה"ב
 בהכהו מסתפק כאן משפטים ובאוה"העי"ש,
 נאמר אם מת ולא למיתה אמדוהו אםבאגרוף
 ובפרד'י עי"ש וכו', וכף לו נעשה נסיםסעשה
 לכאן. וצרפו עישה"ט, בארוכה בזה כהם'כהנז"ל

 הזרוע בכח או רוצה אתהבאגרוף

 סימן וכו' דן איני אני ערך ח"י בספריראה
 וצרפו עי"ש, זילזול לשוני בענין מש"שמ"ה,
לכאן.

באדם

 נה, לבני עוברים איסור ז"ל ררשומכאן

 שהוא אדס איזה באדס, האדס דס שופךדכתיב
 וראה ומורה, סורר בן פ' העובר, זה הףאבאדס,
 וראה בארוכה, יותר באדם ערך יעקב נאותבס'

 אדס קרוי אי עובר אדס ערך ח"אבספרי
 עיט~ה-ם שט"ו דף עד ש-ה מדף בזהג0ווארכתי
 שניות בידים לבא רציתי לא כי לכאן,וצרפו
 בספרי, כבר שהארכתי במה סופריםסדברי
 וראה עי*ש, לכאן וצרפו בת בן בערך כאןוראה
 ה*א ז"ל ענגל סוהרא להגאון האוצר ביתבס'
 אב, שמיה עובר של אב אי אב, ערך ד',כלל
 ה' דף ח"א אהרן בית ובספרי בארוכה,עי"ש
 ואב דבר איזה להתהוות מסבב ערך ב',סימן
 כאן וראה לבאן, וצרפו עי"ש וכו' עוברט(ל
 לכאן. וצרפו בכלל, עובר אי בניסערך

 וכך כךבאומר

 בס' ומובא ע', אות הלכות גופי בס'ראה

 כו-כ, באומר שכ' א', דף ב' מע' יצהקפחד
 דאמר למימר בעי ולא בגמרא דקאמראשכהן
 מהכרה וכך, כך כאומר נענפו אלא הכי,ממתם

 יאסר באומר ד*ה דנדרים ספ"ק הר"ןקת0יא,
 כתובות התוס' דברי יובנו ובזה לרבורי,פי

 לא והכא וכו' ואעוג לכשאקהנה, ד"הדנ*ט
 קאמר דכי להו דסבירא משום לכשאתגרשקאמרה
 ממש דאמרה לאו כשאתגרש, דאמרהבנמרא
 כך, כאומרת דנענ0וו אלא הכי, קתני לאדהא
 דבריו מוציא אדם דאין חשעברה קחשיתמתוך

 דמיירי מהתם, ראי' רמה הקשו ולזהלבטלה,
 להלק דאין ותירצו לכשאקהנה, אמרהדבפירוש

 וראה ע"כ. הכי, למימר צריך כרהין דעלכיון
 עי"ש. נעןצה ערך שלי,בכללים

 כחובאי

 עדיין, נולד שלא מי אפי' הוי כהובאי
 ואס ס"ד, ס"א בסי' בש"ע וע' י"ב, סי'הו"מ
 כתבתי ג-כ, הלקוחות כהו באי בלשוןנכלל
 הלקוהות, דנס דפשיטא ל"ז, סי' מים מעטבס'

 נראה י"ד ס"ק הגב"י רי"ב סי' הכה"גושמדברי
 מע' המים טהרות בס' כ"כ ליה, בריראדלא
 עי"ש. ל"ד אותב'

 משמש פאואהד דבריס שני - כאחדבאין
 שהלים השני של למניעתו או להלותוסיבה
 אהת. בבתובאיס

 הנורא הגאון למהו' שלום דרכי בס'ראה
 כאהד באין : וו*ל שכ' ע', סימן זצ"ל,מבערזאן
 זה מיד רק ממו0 כאחד נמשיס שאין אףמצינו
 ד"ל כתובות תוס' ע' כאהד, כבאיס הוי זהאהר
 בשם בסוה"ד יעו*ש כו', צריכא לא ד*הע=ב

 היטב, ע*ש ל"ג דיבמות מהא שהביאריצב-א,
 בבת שם דנקט בהא ע"א, ס'ז נדרים בר"ןועי'
 ה' יומא )ע' יעו-ש כו', דוקא לאו והואאהת
 שבות ועי' ודו"ק, שם ור,ם*י כף, אהת בבתע"ב
 בכורות תוס' וע' בזה(, קכ*ט סי' ה*איעקב

  ע*א ז' מעילה תוס' וע' כה"ג, ג"כ ע"א רישה"י
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 ערך כאן ועיין עכ"ל. כו', ר"ע אמר לאד"ה
 לכאן. וצרפו אחתבבת

 ערך ט', כלל ח*ב האוצר בית בספרוראה
 ומי בכללן, מאוד שהאריך י"א, דף כאחרבאין
 ברוב כי לכאן, וצרפו עישה"ט המלך, אחרייבא

 רפים, כ"ב ערך הכלל זה על הקרישגאונותו

 מצוי. כעת ב"ה וספרו צריך, אני לקצרואני
 דף ב' מע' ח"ג הדר עץ פרי בס'וראה

 לאיזה שציין מה ע"א, רי"ז ע"א, מ"ג ע"ב,מ"ב
 עי"ש. בזהמקומות

 איטלליתובאיסקומדרי

 וכו' דן איני אני ערך ח"ו בספריראה

 לכאן. וצרפו מש"ב, מ"ז סימן וכו' זילזולולשוני

 קבעו כלומר ספק בלי בודאות - אמרובאמת
 הלכה. של פתיחה בה, לפקפק שאיןהלכה

 וכללים. סכומים ב. ו והערות ציונים א. :התוכן

 והערות: ציונים א.סימן

 רחמנא אמר ערך ח"י בספרי היטב ראהא(
- כ"ג כ"ב, כ"א, כ', י"ט, סימן שםבפרט  

 לבא רציתי לא כי בכללן, מאודשהארכתי
 בעהי*ת. תתענג ואו עישה4טבכפילא,
 שנמצאו האלו הלשונות רק פה ואצייןב(
 : משניות ובברייתות: במשניות מקומותבהרבה
- ס"ב פ"בכלאים - מ"א פ"ב תרומות   שבת 
- א'י"א - ב' צ"ב שם  - א' ל"ח סוכה   
- ב' נ"דנזיר - א' ס' ב"מ   )בב"מ ב' כ' ב"ב 
 אמרח. מלת בלא לבד באמת איתאוב"ב

- ב' כ' ברכות :ברייתות - א' י"ז ביצה   יומא 
- א'י"א - ב' מ"ח קידושין  - ב' צ"ט ב"ק   
- א' קמ"הב"ב - ב' כ' מו"ק   ב'. ד' כתובות 

 תנא איתא, ע"ב צ"ב דשבת בהך והנהג(
 ע*א, ס' בב"מ וכ"ה היא, הלכה אמרו באמתכל

 דבלאים ופ"ב ה"א, פ*ב תרומותובירושלסי
 פצטנו מקום כל איתא ה4ג, פ"א ושבתה"א,

 ה"ג, פ"ז נזיר ירחצלמי ועי, הלמ"מ, אמרובאמת
 מ"א, דתרומות פ"ב בר"ש מובא הירוימלמיוד'
 לפה"מ ובהקדמה שם, בפה"מ הרמב"םוכ"כ
 הלמ"מ, אמרו באמת במשנה שנאמר כ"מפ"ו
 רוצה ארי' בן )ובהגהות התלמוד במבואוכ"ה
 הכריתות בס' וכ"כ הלכה(, באמת וגורסלמחוק
 ובליקוטי בסופו, ט"ז סי' ש*א ח"ד עולםימות
 השלם היוחסין אמנם שם, נו"כ ושארמרדכי
 שתמצא מקום כל הערוך, בשם מביא א',מאמר
 כתבתי וכבר הוא, למעשה הלכה אמרובאמת
 אות י"ט סי' רחמנא אמר בערך ח"יבספרי

 הלכה נשחרבב למפ(ה דמהלכה דמסתברא י(ב[
 ב[ באות וע"ש אינו, שלפנינו ובערוךלמעשה,

 ס"ב דף ועריכתה המשנה יסוד מס' שהבאתיז(
 בר"ת בירושלמי כתוב שהיה וברור שכתבע"א
 למעשה הלכה כלומר הל"מ באתת ששנינוכ"מ
 בא זה והרי הר"ת, בפתרון המעתיקוטעה
 הר"ת בהעתקת שנשתבשו טובי דוכתי עלללמד
 יאיר החוות קושיות ריבוי ויתישבוהאלה,

 ל"ח קידושין גמ' גם וראה הנודעת,בתשובתו
 מדינה, הלכתא שמואל אמר ר"י אמר הלכהב',

 עכ=ד. הללמ"מ, אמרעולא
 בירושלמי רהלא כן, לומר א"אולענ"ד

 לעיל, שרשמתי כמו מקומות בד' זו מימראנזכר
 שט"ס ולומר מקומות ר' בכל למחוק אפשרואיך
 לזרעים בהקרמתו הרמב"ם דהלא ועודהוא,
 למשה הלכה הלשון העתיק מתרומותובפ"ה
 הירושלמי מדברי דמקורו לעיל ונתבארמסיני,
 המקומות, בכל לשונו לשבש נוכל לא ושםהללו,
 קבלה דברי שדבריו חננאל רבינו הלאוגם

 בתיקונים נבוא ואם כמש"ל, הלל6"מ דהויהעתיק
 למעשה הלכה למשה, היכה במקום להגיהכאלה
 בקלקולים והכי וקלקול, הירום רק תיקון זהאין

 החות של גדולות קושיות ליישב נבואכאלה
 ועוד נקלה, על שבר כל ולרפא הרמב"ם עליאיר
 כנ"ל, למשה הלכה גרם הלא גופא הרמב"םהלא
 ג"כ שגרסו לעיל שרשמתי המקומות בכלוראה
 לא במחכת"ה אלו דבריו ע"כ בירווצלמי,כן

 אימא ערך ח"ו בספרי וראה יפקד. ולאיזכר
 יצחק פחד ועוד, ועוד ספרים, הגהת וערךכו"כ
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 מטברותינו, ולשבש להגיה אין טפריםערך

 שצריך הראשונים, בשם פעמים כו*כובטפרי
 בארוכה במפרי עי*ש טפרים, להגי' סאורליזהר
 קע"א מדף מפרים הגהות בערך בפרסג[-ולה
 עישה"ט. בארוכה,והלאה

 גם וא לשון סצינו דהלא שתקשהומה
 בכללי קארו המהר"י בו שנתקשה דרבנן,בדינים
 כו"כ ועוד תקצ"ג טי' בתשו' ורשב"שהגמ',

 ובשו"ת ב', אות קל"ו שאלתות ראהמפרהםים,
 שכולם בכללן, ושד"ח י"ז, טי' נפשמשיב
 שאם הללמ"מ, היתה שכך אחד, לדברנתכוונו
 אופן על יהי' הזמנים מן בזמן ינזרוהחכנוים

 קריאת על יגזרו שאם לדוגמא וכך כךזה
 עי"ש. ותינוקות, החזן על יגזרו לא הנרלאור
 ח"י בספרי וע"ע ג', חגיגה לציון ראשוןוראה
 ט[ ואות ה( ב[ אות י*ט טי' רחמנא אמרערך
 לענינינו. השייך י"ט טי' בכל ועו"שב(,

 שם על תו"א בטדר מנחם לקוטיוראה
 דאולי שאסרו מה על שהקשה י', כללהגדולים

 וכך כך חכמים כשיגזרו הי' כך דהללמ"מי"ל
 ב', ד' ממו"ק צע"ג שזה כך, על ינזרולא

 דידהו וכי שביעית תוספת על שםמדמקשינן
 דתרומות פ"א רדב"ז ראה - הוא הלמ*מהוא

 כ"ז. דרוש דוד בכטאוהחיד"א
 בטופו כ"ז כלל הסשנה בדרכיוראה
 באמת כי שכ' שצ"ז, עמ' המחברבהתנצלות

 הזה בכלל שבע"פ תורה כבוד פראנקלהציל
 הלל"מ עליהן שנאמר רבות הלכות שישנןלאמור

 בעם ומנהג ברור דבר לאמור הדיבור דרכילפי
 אמרו באמת כל נפרש איך נ0אל"כ עולם,מימות
 על נאמרים והדברים הללמ"מ, שהואהלכה,
 הפלגות הנר, לאור יקרא לא כמו : לנזרותנזרות
 בתורה ומלעיבים למלעיגים יד נתנוכאלה
 לעיל שבארנו מה ולפי עיי*ש. וכו',שבע"פ
 נ0אם הללמ"מ היתה שכך הפלגה מעטום בזהאין

 לנו ואין וכך, כך יהי' זה אופן על יגזרוחכמים
 ולבדות הדברים מכתחטי קת0יא בם(ביללזח

 בזה. ודי כמובן מלבנוסברות
 שכ' תקצ"ג, טי' הרשב"ש בשו"תוראה

 דאשה דבאמת המשנה על צ"ב דשבת הךעל

 לערב התירו בייו אמרו באמת ט' ובב*מחוגרת,
 דברי ומביא הללמ"מ, באמת כל אמרההדא
 הירושלמי על ומקשה שה*ל, ורמב"םרש"י

 אשכחן דהא ממש, הללמ"מ באמת שכלוהרמב"ם
 קוראין תינוקות היכן רחשה החזן אמרובאמת
 מקום בכל מזה ללמוד דאין וכתב דרבנן, רקוזה

 בליקוטי וראה ע"ש, הכללות מן למריןדוין
 שפ"ד, אות א' שער ימו"ע הבריתות עלמרדכי

 מן למדי? דאין בכלל לחלק הגאון בשםשכ'
 דוקא הוא דבאמורא לאמורא, תנא ביןהכללות,
 ע*ש להיפך, סוכח הרשב"ש ומדבריעי"ש,
 הכללות. מן למרין אין ערך שלי ובכלליםהיטב
 שאין טוברים, הראשונים רוב והנהד(
 הלכה שזה אלא הללמ"מ ממ~0 שהוא לומררצה

 ב"מ רש"י, שיטת וזה בדבר. חולק ואיןפמוקה
- א'ט' - א' ל"ח סוכה   פ"ב תרומות ר"ש 

 פ"ז ידים - תסורה ובריש שם, וברע"בהנ"ל,
 ה"ה עניים מתנות פ"ו כ"מ - שם ובתוי"טמ"ד

 ג' חגיגה אבן טורי - הגזול לולב פ' ר"ן-
-ב'  ר"ת בשם מקואות מהל' פ"א והרא"ש 

 ממש, הללמ"מ הוי ראורייתא דבמילימחלק,

 הללמ"מ כמו הדבר רברור ר"ל דרבנןובמילי
 ממש הללמ"מ דהוי הרמב"ם שיטתאבל
 ה"ז, פ"ה תרומות החזקה ביד עוד וראהכנ"ל,

 ברבינו וכ"ה ב', נ"ד נזיר ורש"י ה"ט, פ"זונזיר
 הללמ"מ, באמת כל וקי"ל ב', צ"ב שבתחננאל

 ובמ"ש ח"י אות קצ"ב סי' יאיר חות שו"תוראה
 ח"י בספרי היטב עוד וראה בכללן, הד"םעליו
 י"ט. סי' רחמנא אמרערך

 : ברכות טוף לאנדא מהר"א בהגהותוראה

 לערב התירו יין לרמב"ם פיה"5 בהקדמתמ"ש
 ובפירהם להללמ"מ, מקום בזה ידעתי לאהללס"מ,
 ובב"מ התירו, דחכמים היינו התירו דייןאמרו
 היינו הלכה באמת כל אמרה עדא איתא,ס'

 ובירוש' שם, כפרש"י הדעת אל מקובלתהלכה
 אמרו באמת כל על הביא ה"ט( פ"א)שבת

 ע"כ. כלל, הביא לא התירו דיין ובהאהללם"ם,
 פט"ו, חיות למהר"צ התלמוד במבואוראה
 באמת כל אמרה הדא ט' ב"מ המאמרשמפרש
 הפח[רים נהנו ט(כן מדינה, הלכות היינוהלכה,
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 הלבה, עדלה א' ל"ט קידהצין וכדאמרומאז,
 המשנה תתפרז2 ובן מדינה, הלכות היינוופירשו
 רק שם וגם התירו, ביין באמת מאג, פ"בב*ב

 יאיד החות על והשיג מדבר, מ1ינהמהלכות
 בעל שנמשך ובנדאה עי"ש, מזה הביאשלא
 להגי' יבול הי' וא"ב דבריו, אחרי חמשנהיסוד
 כנ"ל מדינה הלכות היינו הל-מ של ר"תדמלת
 דעת בן שאין נתברר ובבר למעע(ה, הלכהולא

 מהירושלמי. ומקודוהרמב"ם
 הטעם כ', סי' שם בספרי עוד וראהה(
 באמת אומר ופעם בפירהצ, הלמ*מ אומדדפעם
 קצ'ב. סי' חו*י שו"ת בשם יעשה"טאמרו,

 אמדו באמת אודות בתבתי כ"ב בסי'ושם
 דהוא והטעם שב"ה, נשבע שבאמת היא,הלבה
 מש"ש ו( ו[ אות י"ט בסי' וע"ש שבועה,לשון
 המהדי"ק וב"ב שב"ו, סי' מלאבי הידבשם
 חאגיז, למהד"י חבמה בתחלת הלבה בשערהובא
 קוריה התינוקות היבן רואה דחזן הךעל

 לענין כ"א, סי' שם בספרי היטב1ע"ע
 במשנה דוקא היינו אם הלמ"מ דהוא אמרובאמת
 בספרי וראה בארובה, בזה מ*ש בברייתא,ולא
 לפרש אימתי לענין י"ד בסי' אימתי ערךח"1
 זה בללו והלא בברייתא, גם או במשנה רקאם
 בסתו"א כמ"ש הלמ*מ באמת בד"א כללאבחד
 כלל בסתו"א וראה שם, ציון אבן ובס' ר',כלל
 בד"א במשנתינו ששנינו מקום בל שדייקו'

 כהכריתות ודלא הלמ*מ באמת בזמןאימתי
 ע"ש. במץמנתינו תיבת שהשמיםהנ"ל

 השעדה,  שמביא תלמודית באנציק' וראהו(

 אבל, במו הוא באמת הלשון מובן פשטשלפי

 בקושטא, שבמקרא אבל התדגום מתרגםובן
 לפעמים, שבאמרה בלשון זה והרי באמת,היינו
 בערך ח"א אהרן בית בספרי וראה אמרהאבל
אבל.

 מ*א, מתדומות פ"ב לדוד בשושניםוראה

 באמת דתני היכא דכל סול והד*ש הדע*בדגם
 הלכה דר-ל זימני דאיכא אלא הלכה דוקאלאו

 כאילו אלא דוקא דלאו זימני 1איכא ממם[למשה
 דלאו דס"ל אזלי לשיטתם ושם הענין, כפיוכו'

 ע"ש דוקא, הוא לשיטתו להדמב*ם אבלדוקא
באורך.

 התוי"ט, על שב"ו סי' מלאבי בידועכה2*כ
 בל אמרה עדא דר"א הך יתיישב לאדלפירושו
 מלשון ב"א נלמד ממתני' לאו דהא הלבה,באמת
 שבדק"ס להעיר, לנחוץ ורציתי ע*ש,באמת
 הי' לא נוסחאות שברוב מביא ב', צ"בשבת
 ובו' היא הלבה באמת בל תנא הלשון בלבתוב
 סי' רחמנא אמר ערך ח"י בספרי וראהע"ש,
 לבאן. וצרפו ו( ו[ אותי"ט

 : אמרו באמת בענין ציונים כאן ואציגז(

 דתרומות ב' פדק טוב יום תוספתראה

- ס' ובב"מ - שם תפא"י-  הש"ס גליון 

 דשבת ובפ"ק - ה"א דבלאים פ"בלירח2למי
 הליבות - ער"ה סי' ברבה מחזיק -ה"ג
- דס"ג כלל שמועה יבין פ"ג ה' שערעולם  
 השדה ובפאת ס"ח, בלל ב' מע' בלליםשד"ח
- א' בלל ב'מע'  מתרומות פ"ב לדוד שושנים 

 ע"א י"ז וביצה צ"ג שבת מהרצ"חהגהות

 חדש אור - תקצ"נ סי' תשב"ץשו"ת-
 יצחק פחד - לבמ2די חד ד"ה ע"בקידושין
 תודמין אין תרומה ובעדך אמרו, באמתערך

- ד' אות ק"ד דף לב ישרי-  מע' אהרן אזן 
- א' בללב'  

 י"ד ע"א, י"ג דף לזבר הוחק
 נחמד - דתדומות פ"ב שמים לחם -ע"א

 פ"ה זקונים בן - ע"א קפוא דף ח"גלמראה
 אות ח"ב מע"ל יעקב קהלת - ע"א ב"גדף
 לקט - החיים בעץ זדעים הקדמת -קי"ד
 והלאה רס"ז מדף ח-ו ובספרי - ח"י אותיוסף

 וצרפו לפרמג ובד"א אימתי ערך גדולה,בארוכה
 ע*א מ"ב דף ועדיכתה המשנה יסוד -לכאן

 בהנא לד"ק הרמב"ם לשי' והמסורה התורה-
-פ*ג  אותן שכל די=ט, אות דפרקא אגרא 

 עד נאמרו לא ע"כ העגל לחטא תיקון הןהלכות
 פ"ב תרומות חבמים משנת וראה החטא,אחר
-מאא  ושבת מ"א פ*ב תרומות המשנה לקוטי 
 משנת היטב וראה - מי*א דב"ם ופ*ד מ"ג,פ*א

- מש*ב מ*א פ*ב שבת משניות עלחבמים  בל 
 חכמה תחלת וראה עי"ש. ב', אות ב' מע'החיים
 ס' ד*ח ס"ד בלל הלבה בפסק מחודשיםבללים
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 דרכי ד', כלל כ' מע' ישרים אהלכריתות,
 התלמוד לשון באוצר וראה כ"ז. כללהסה2נה
 אמרו באמת כל מ"ד, אלפים ב' עמ' ד'ברך

 ענגיל לר"י הש"ס בגליוני וראהשבש"ס.
 באמת להביא שהאריך לאחר ב', כ'ברכות
 באמת ב' צ"ב טסנהדרין הביא שבש"ס,אמרו
 לשון גם וא"כ בבירור, באמת פר"2"י הי'משל
 היינו אמרו בבירור הכוונה, י*ל אמרובאמת
 באמת והיינו בה, לפקפק ואין ברורה הלכהדהיא
 כך. היא ברורה דההלכה היינו היאהלכה

 כללי ב', אות ב' מע' החיים כל עודוראה
 למבוא התלמוד כללי קיצור ע"א, ד"ישמואל
 שכ"ו, כלל מלאכי יד באמת, כל ד"ההתלמוד

 סי' חו"י שו"ת ט', אות ב' מע' דישראלארעא
 מהרצ"ח הג' א, ערך סופרים דבריקצ"ב,
 י*ז.ביצה

 שכתב, ב', אות ב' טע' חיים בגנזיוראה

 הלכה, היא כן בש"ס כשאומר אמרובאמת

 הרשב"ש ל"ח, סוכה רש"י מחלוקת, בהשאין
 ע"א, דקכ"ג כ"ז דרוש דוד כסא תקצ"ג,סי'

 אות דישראל וארעא ודקכ"ד, די"ו, יעקבקהלת
 ר"א בהג' וראה עכוד. ע"א ד"ב ופח*יט',

 רנשבורג, ור"ב א' י"א שבת הראוש עללאנדא
 יומא מהרצ"ח, : צ"ב ושם עינים, יפהמהרצ"ח,

 יפה מ"ח: קידושין מהרצ"ח, י"ז, ביצהי"א,
 עינים ויפה סהרצ*ח ס', ב"מ נ"ד:, נזירעינים,
 ב"א בספרי וראה ע"ש, ב' ב"ב מהר"םעי"ש,

 כ', י"ט, ס" שם בפרט רחמנא אמר ערךח"י

 אקצר וע"כ גדולה בארוכה פה2"ב כ"ג, כ"ב,כ"א,
 בכפילא. אבא ולאכאן

 : וכללים סכומים ב'.סימן

 במשניות הנמצאים אמרו באמת הלשונותא(
 ב(. א' סי' ראהוברייתות,
 המשניות בפי' וברמב"ם בכ"מ בירה2למיב(

 אמרו באמת ששנו כ"מ איתא לפה"מובהקדמה
 ארי' בן ובהגהות התלמוד, במבוא וכ"ההלמ*מ
 באמת וגורס התלמוד במבוא שם לטחוקרוצה
 0. א' סי' ראההלכה,

 כ"מ הערוך, בהבם טביא השלם היוחסיןק
 וכתבתי הוא, למעשה הלכה אמרו באמתשתמצא

 למעף2ה הלכה נשתרבב למשה דמהלבהדמסתברא
 ג(. א' סי' ר4וה אינו, שלפנינוובערוך
 וברור כתב ועריכתה המשנה ביסודד(
 באמת ששנינו כומ בר"ת בירה2למי כתובשהיה
 המעתיק וטעה למעשה הלכה כלומרהל"מ
 והטעם כן, לומר א*א ולענ"ד הר*תבפתרון
 ק. א' סי' ראהבזה,

 ראה ספרים, להגיה מאוד ליזהר צריךה(
 ק. א'סי'

 מפרש פט"ו למהרצ*ח התלמוד במבוא0
 הלכה ב41מת כל אמרה הדא ס' ב"מהמאמר
 וכן מאז, הסוחרים נהגו שכן מדינה הלבותהיינו

 התירו ביק באמת מ*ג פ"ב ב*ב המשנהתתפרש
 השגתי ואני מדבר, טדינה מה' רק שםוגם
 ד(. א' סי' ראהע"ז,

 הלם"מ ר"ל אי הראשונים מחלוקתז(
 בדבר, חולק ואין פסוקה הלכה שא אוממש
 ד(. א' סי'ראה

 הוי דאורייתא דבמילי מחלק הרא"שח(
 הדבר דברור ר"ל דרבנן ובמילי ממשהלמ"מ
 ד(. א' סי' ראה הלמעמ,כטו

 מצינו דרבט בדינים דגם דכיון ל"קט(
 היתה דכך דיול הלמ"מ, יהיה והאיך זהלשת
 הזמנים מן בזמן יגזרו המכמים שאםהלמ"מ
 ג(. א' סי' ראה וכך, כך זה אופן עליהיה
 כ"ז כלל המשנה דרכי ס' על השגהי(
 תורה כבוד פראנקל הציל באמת כיבמש"כ
 רבות הלכות שישנן לאמור הזה בכללשבע"פ
 לאמור הדבור דרכי לפי הלמ"מ עליהןשנאמר
 ראה וכו', עולם מימות בעם ומנהג ברורדבר
 ג(. א'סי'

 הכללות מן למדין דאין בהך מחלוקתי4ק
 הוא דבאמורא לאמורא תנא בין לחלק ישאם

 ג(. א' סי' ראהדוקא,
 והר*ש הרע"ב דגם כ' לדוד השושניםיב(

 הלכה דוקא לאו ב84מת דתני היכא דכלס"ל
 ואיכא ממש הלמ"ם דד*ל זימני דאיכאאלא



 מעת גור, באר, ן ך הא ההם"םכללי ת יביד

 הענין כפי וכף כאילו אלא דוקא דלאוזימני
 ו(. א' סי' ראה דוקא, הוא ולהרמב"םוכו',

 באמת כל תנא ב' צ"ב דשבת בהךיג(
 לא הנוסחאות דברוב כ' וברק"ס וכו' היאהלכה
 התיו"ט על בזה ועוד הזה, הלשון כל כתובהיה
 ו(. א' סי' ראהשם,

 אם הלמ"מ דהוא אמרו באמת לעניןיד(
 אימתי ולענין בברייתא, ולא במחצנה דוקאהיינו
 ובחד בברייתא, גם או במשנה רק אםלפר,ם
 כלל תו"א ובס' הלמ"מ, באמת בד"א כללוכללא

 אימתי בד"א במשנתינו ששנינו כ"מ דייקו'
 שהשמיט כהכריתות ודלא הלמ"מ באמתבזמן
 וק. א' סי' דאה במשנתינו,תיבת

 כמו הוא באמת הלשון מובן פשט לפיטח
 אמרו, אבל לפעמים שנאמרה כלשון והר"זאבל,

 ו(. א' סי'ראה
 סי' ראה אמרו, באמת בענין ציוניםטק

 ז(.א'
 מסנהדרין הביא ענגיל לר"י בגהש"סיז(
 בבירור, באמת פדש"י היה משל באמת ב'צ"ב
 בבירור הכוונה י"ל אמרו באמת לשון גםוא"כ
 בה, לסקפק ואין ברורה הלכה דהיא היינואמדו

 ז(. א' סי'ראה
 היא כן בש"ס כשאומר אמרו באמתידס
 ז(. א' סי' ראה מחלוקת, בה שאיןהלכה

 ביניהם ההבדל - מעין בור,באר,

 ע' שכ' דתל"א, ח"ב פרד"י בס' ראהא(
 זצ"ל, מדווינסק מ"ש להג"ר חכמה משדס'

 אל עוד ותרץ העינה ותרד חיי, בפ'עה"פ
 סקט"ז, קכ"ח אה"ע לב"ש ראיה דמכאןהבאר,

 וכן התורה, בלשון הן אחד ובארותדמעיינות
 י"ב לו למלא בנקדימון, י"ט: בתעניתהוא

 והי' נובעים, הי' דלא וערש"י מים,מעיינות
 קט"ז, אה"ע וענובי"ת סביבם, וחפירה בניןע"י

 עי"ש. בזה סקל"אופת"ש
 חילוק דיש ע"א, י"ח עירובין וראהב(
 ובור נובעים, חיים מים - באר לבאר, בורבין

 ב' מע' הלכות גופי ובס' עי*ש, מכונסים,מים
 עי"ש. פ*דאות

 סדר לבעל הכנויים ערכי בס' וראהג(
 בחפירה בור שכ' קמ"ד, דף ב' מע' ז"ל,הדורות
 לבד חפירה באד א'(, ס*ד )ב"ב בבניןודות
 הכתוב בור ולדעתי בבנין, בור אבל בנין,מבלי

 מכונמין, אלא נובעין מימיו איןבמקרא
 ורש"י )שר,מים נובעים מימיו ובאר המעיין,כמו ואינ~

 ו' )ירמיה מימיה בור כהקיר א'(, ח"יעירובין
 דלא ריקן בור ורד"ק, דש"י עי' באר כמוז'(,

 בלשון אבל נח(, )זהר דנבעין מים בארנבעי,
 נובעין שמימיו בור כמ"ש כן, אינומשנה
 עי"ש. וכו', המערכת()מעריך

 שכ' באר, ערך השדה, נאות בס' וראהד(
 באר ע"ג, די"ט עולם אהבת בספר הרמ"זבשם
 שבכתב, לתורה כנוי בור שבע"פ, לתודהכנוי
 מכונמים, מים בור ח"י, כבעירובין טעמווהי'
 שבע"פ תורה הלכך נובעים, חיים מים הואבאר
 נובעים מים שהם דבר על באר, בכנוייכונה
 באר, על כנוים עוד עי"ש שבכתב, תורהלפרש

 צריך. אני לקצר כיעישה"ט

 דף בור ערך ישע שרש בס' וראהה(
 שכ' באר, ערך או"י וראה לכאן. וצרפו ע"א,ז'

 האדמה בעמק אדם ידי על חפירה הואבאר
 שאין חפירה הוא בור חיים, מים לכינוסומחוברת

 מי בו וכונסים בסיד מסויד והבור מעין,בה
 עי"ש. וכו' ורחיצה לשתיהגשמים

 אות ב' מע' המים טהרת בס' וראהו(
 ממים הוא בש"ס האמור סתם בור שכ'י"ד,

 מ"ה, דביצה פ"ה התוי"ט נובעים, ולאהמכונמים

 הסמ"ע על והתימא ע"ב, ד"ח נאמן רוחוע'
 אפשר ולא חיים, מים נמי דהוי דכ' קס"טרסי'
 שייך לא דאל"כ מכונסים, אם כי לפרששם

 ודו"ק. עי"ש מים, גניבתטענת

 בעמקי נובעים מים למקוה חפור בורבאר
 המדקדקים כ"כ באדמה, חפור סעמק בורהאדמה,

והמפורשים.



טו ך ך הא הוש"םכללי ת יבנ מרים שלבארה

 מצינא בשיתא מצינא לאבארבעה

 לא "בארבעה ע"ב, קי"ד בב"מ ראהא(
 דארבעה בגירסא )רש"י, תצינא" בשיתאתצינא
 נוהגות שהן נשים, ישועות מועד כגוןסדרין,
 כדכתיב נמי וקדשים הבית, כבזמן הזהבזתן
 )מנחות ואמרינן לשמי, מוגש מוקטר מקוםובכל
 מעלה בכ"מ, עבודה בה' שעוסקין ת"ח אלודק4י(
 המקדש בבית אותן מקדיבין כאילו הכתובעליהם
 בחוצה נוהג אינו זרעים בתמיה, מצינא,בשיתא
 דתניא ה"ג ד"ה ובתוס' טהרות(, וכןלארץ
 ועוד מקום, בשום משנה דאינה אומררשב"י

 שגורות היו וטהרות זרעים של אףדמו0ניות
 לא בארבע דקאמר והא בכ"ד, כדפהעמעלהם,
 עכ"ל. בחומפתא היינו מצינא בשיתאמצינא
 חולין תוס' לעי' שציין פיק הגד"י בהגה'ועי'
 דתנן. ד"ה ע"בק"י

 שכ' ב', דף ב' מע' יצחק פחד וראהב(
 אל אמר אבוה בר דבה וכו' מצינו לאבארבעה
 בינינו, הנהוגים סדרים בד' אפילו כיאליהו,
 הי' לא קדשים, נשים, ישועות, מועד,דהיינו
 אינן טהרות וכן זרעים אבל ענותו, מפניבקי

 כבסוף בלימודם, שכר יש קדשים בח"ל,נוהגות
 ע"כ. קי"ד, ב"מ בינינו, דנהוגים ור"לדמנחות,
 תכללא כ"פ בספרי הארכתי כבר והנהג(
 1כ1"כ לא, ובמה בקיאים היו במה כאןדידן

 אקצר ע"כ הנח1ץ, הענין בזה ופרטיםכללים
 במקומות שלי בספרים המקומות אציין ורקכאן

 תתענג. ואז ראה לך בהם,שהארכתי
 אף ערך דתק"ס 1' מימן ח"י במפריראה

 ח"ז ובספרי כלו, הכלל ובכל תנינא, נמיאנן
 במפרי היטב וראה והלאה, 1' מימן שפ"ומדף
 והלאה, תפ"ם מדף לבת2נה מדר אין ערךח"ח

 משנה וערך ואמוראים, תנאים ערך שליובכללים
 רציתי לא כי שם, שציינתי ובהמקומותוברייתא,

 כ"פ. בספרי הארכתי שכבר במה בכפילאלבא
 לא והא שכ' ו', תענית רש"ש ודאהד(

 דשביעית, ממתניתין הביא לא מדועתיקשי
 מצינא לא בארבעה ב'( )קי"ד בב"מ עפמ"דוי"ל

 דרנב"י בהא אבל בפרש"י, ע"ש מצינא,בשיתא

 כו', מתי עד בשביעית דתנן הא דמייתילקמן

 קשיא, לזה, קודם דמתניין התם איכאוטובא
 ובשבת עי'ש. רפ*ב בשבת עפם4ש י"ללזה
 בגה"ש מיתיבי, ד"ה ע"ב ד"כ הר,ם"ש כ'רפ*ב
 פ"ט דכלאים ממתניתין פריך לא מדועהקשה
 ומצי שכ' ערל ד"ה ערכין בתוס' עי'מ"ב,
 כל בפי שנורה דר-א אלא כו' ברייתאלאתיי
 שנורה היתה זאת דהברייתא יאל וה"ניותר,
 ממיך וכן במנחות, ג*כ הובאה כאשריותר,
 התוס' כהב4כ )רד-ה( ביבמות עלה דגמראסתמא
 אין בפרק הרא"ש כ' וכה"ג לרבנן, ד"השם

 בבכורות דמייתי ע"ה מ"ב סימןמעמידין
 )שוחכר דרשה דנקט צירן לאסורמהטמאים
 עי"ש. ס"ח( פסחים )ועמש"כ ע"ש דילןבגמרא
 שכ' ב' קי"ד ב*מ בח"א מהרש"א ראהה(
 דהיינו בארבעה ועי"ל עפר,ם"י, כו'בשיתא
 מצינא, לא נזיקין סדד שהוא מש"ס רביעיבסדר

 דדין וכו' שיסדרו מהו ממך לי מבעיאשהרי
 דגמרינן ידענא הוה ולא הוא נזיקין מס'זה

 טהרות ס' דהיינו מצינא בשיתא מיכה,מיכה
 וכ' עי"ש, וכו' וכו' מהש"ס ששי סדרשהוא

 ברביעאי הול"ל דא"כ ול"ד כאן, עליוהמהרש"ש
 עי"ש. המצטרף במספרבשיתאי

 מדף ח"ב, המשנה לנוסח מבוא בס'וראה
 האמוראים בקיאות ערך תשע"ו, דף עדתשע"א

 צריך, אני לקצר כי לכאן, וצרפובמשניות,
 השדה פאת חמד שדי היטב וראהעישה"ט.
 נחוץ כי לבאן וצרפו כ"א כלל א' מערכתכללים

 ישראל וארץ בבלי ערך כאן וראהלענינינו.
 ישראל חכמי בקיאות וערך התורונ קריאתלענין

 צריך. אני לקצר כי עשה"טבפסוקים,

 מרים שלבארה

 האדמו"ר בשם מביא קפ"ב דף ח"גבפרד"י
 של בבארה א'(, )ל*ה ד,םבת ע"ה ז"ל,מגור
 היו לא אמאי ההו"א, וצ"ע לטבול, יכוליןמרים
 הטעם שאובין במים כמו וי"ל לטבול,יכולין
 מרים בבאר כן ופוסל, אדם כח אמצעי,דאיכא

 כח דהי' הרי לה, ענו באר עלי י"ז( )כ"אכ'



 פמר המדוש בבית ן ר הא תש"םסללי ת יבמז

 אדם כח והוי ישראל, תפלת ע"י באמצעישראל
 והנה עי"ש, שאובין כמו דיפסול והו"אבאמצע,
 פוסל אינו דאמצעי א( במכתה"ג בזה אנינבוך
 שם כמבואר האדם של גופני ובכח בידיםרק
 וכבר נסים מעשה ע"י זה הרי ב( מקהאות,בה'

 ע"פ שלא הנעשה דברבר בספרי כ"פהבאתי
 ראה לפעולה נחשב ולא יוצאין לא הטבעדרך
 ס' ע"י בהמה יצירה, ספר ע*י בירור ערךכאן

 כזה, במים לטבול יש תועלת מה וא"כיצירה,

 הסלע את נמהכה מפני אחר באופן אפש"לוהי'
 וכל ודו"ק גברא כח הוי וזה המיםשהוציא
 עומדת. במקומה השני' קווציא אך וכו',פטפוטין

 שעריס. דלתות, ננימות, - בבות ג' -בבות
 קמא בב~ש - ממכת שם - מפריס שלמהלקות
 בבא האמצעי, השער מציעא בבא הראשון,השער
 האחרון. השערבתרא

 בתרא בבא מציעא, בבא קמא, בבאא(

 במפרי ראה הש"ס, נזיקין מסדר מסכתות ג'-
 שס כלו הכלל כל למו0נה, מדר אין ערךח"ח
 אי ערך י' במימן שס ובפרט והלאה, תפ*טמדף
 י"א ובסי' וכו', היא מעכתא חדא נזיקיןכולה
 ג' ר"ל אי היא, ממכתא דחדא נזיקין כולהערך
 נזיקין, סדר של "ממכתות דכל או דוקאבבות
 חדא כמו הוי וסדר סדר כל אם ערך ח*יומי'

 ג' ב' אות א' וסימן נזיקין, כולה כמוממכתא

 הפי' בענין א( ; בארוכה משוב עישה"ט ח', ז'ו'
 וע"ז קב: )ב*ב היא ממכתא חדא נזיקין כולהשל
 סדר כל הוא הפי' או בבות, הג' הפי' אםז.(,

 מספר בענין ג( בזה, הגדולה הנפק"ם ב(נויקין,
 מס' עם חדא היא מכות מס' אם ו(המסכתות,
 ושיטות ופרטים כללים כו*כ ועודסנהדרין,
 ואז גרולה בארוכה עישה"ט בכללן,שונות
 בדברי שניות בידים לבא רציתי ולאתתענג,
 אהרן בית בספרי כבר שהארכתי במהסופרים
 בהמראה ואסתפק כאן אקצר ע"כ אחת,פעם

 דרב בםחי ערך כאן וראה בספרי.מקומות
 הוה. נעויקין תנויי כולייהודה
 ע"א ב' ב"ם חיות מהר"צ בחי' וראהב(

 נזיקין כולה מ"ד תיבא שנים, התוד'הע*ד
 פלוגתא שמה נמצא לא שכ*, מסכת חדאלאו
 בכלל פליגי דלא השפשר תירוצין, שני רקבזה
 ונחלקת מסכתא דחדא מורה שמו אשרזה

 מצינו וכן בתרא, מציעא, קמא, בבות,לשלשה
 קמא, בבות לשלשה שנחלקת דטהרותתוספתא
 רבה עולם סדר שגם וכמדומה בתרא,מציעא,
 וכך עכ*ד. כעת ת*י ואינו בבות לשלשהנחלק
 ריש תוי"ם )ע' 1~עוספתא כלים מם' גסנחלקה
 נזיקין, בשם נקראים בבות הג' כי וראי'ב"ק(.

 תנויי כולי יהודה דרב "ב~0ני כ'מברכות
 והטעם שלנו*, בבות .בג' ופרש"י הוה","בנזיקין"

 הרוצה ואר"י ממונות, דיני כוללים הםכי
 מקצוע לך שאין ממונות, בדיני יעסוקשיחכים
 וע' ב"ב אחרונה סהםנה ע' מהן, גדולבתורה
 בארוכה כ"ו הנ"ל שלי בכללים וראה שם.תפא"י
ואקצר,

 התנא דרך אין אחד במקום בבותבב'
 זו אף זו לאלומר

 ואחד זה אחד ערך ח4ד בספרי היטבראה
 י"ג. סימן קס"ז רףזה,

 פלוני דר' אמילתיה נאמר המדרשבבית
 בש"ס קבעוהוהכי

 ע"א(, )דס"א למהריק"א הגם' בכלליראה

 ד"ה בתוס' ע"ש ע"ב( )ס*ז מרובה בפ'שכתב
 ה"מ לרב רפריך הני מכל וכו', אר"עדתניא
 למפרך ה"מ לרבה דפריך הני ומכל לרבה,למפרך
 ממילי ליה פריך בגזלן דאיירי לרב אלאלרב
 הוקבעו בביהמ"ד שהקשו דכמות ועוד וכו'דגזלן
 דגנב מההיא למפרך ה*מ ולתרוייהובגמ'

 בזה וכיוצא לר"ל, לקמן מינה דפריךוהקדיש
 מיבעי והא על שם בתוספותיו הרא"שכתב
 הך פריך דלא הא חומש מוסיף גזילה עלליה
 שבביהמ"ד משום דלעיל דרבה מילתיה עלפרכא
 עכ"ל. אשי, דרב מילתיה סלנאמרה

 דבר אומר ערך ח*ג במפרי היטבוראה



יז ן ך הא הש"םמללי רן י ננ לקרה"ת וא"יבבל

 מאימציא דמי כה"ג, ט(פ*ז, דף אמרובצ0ם
 אחר( מפי )נ0ט(מע ההלכה את להביאומקדים
 שמו על בנמרא ונקבע נקראת המדתםלבית

 צדיך. אני ולקצד לכאן וצדפו באדוכהעישה"ט

 ובב' למשנה סדר אין מסכתותבב'
 סדר יש איסדרים

 למשנה סדר אין ערד ח*ח בספריראה
 בכל גדול אריכות תקכ*ד דף עד תפ*טמדף
 תק"ג מדף שם ובפרט למשנה, סדר דאיןהענין

 למשנה, סדר יש סדרי בב' אי ערך י"טסימן
 במה בכפילא לבא רציתי לא כיעישה"ט
 בספרי. כברשהארכתי

 בתורה, ומאוחר מוקדם אין עניניםבב'
 ומאי מוקדם דמוקדם מאי בחדאבל

 מאוהךדמאוהר

 ש"ם מדף ח"ח במפרי הדק היטבראה
 ש"ש בתורה, ומאוחר מוקדם אין ערךוהלאה
 לכאן, וצדפו עישה"ט בזה, ופרטים כלליםכתכ

 הארכתי שכבד במה בכפילא לבא רציתי לאכי
 פ"א.בספדי

 אם אחד בנושא פרטים )בתרי(בב'
 בזה גם אינו בזה שאינו מיאמרינן

 שכ', ל"ז תשו' חפץ אבני בשו"תראה

 בזה שאימ מי אמדינן אי אחד דבנושאבענין
 העולה כל א'( )מ"ד ביבמות לדוגמא בזה,אינו
 ליבום עולה שאינו וכל לחליצה, עולהליבום
 ונייבם, בד"ה התוס' וכ' לחליצה, עולהאינו
 לחליצה העולה כל להיפוך גם דדרשינןדה"ה
 עולה אינו לחליצה עולה שאינו וכל ליבוםעולה
 וכן איהו, ד"ה ב'( י' )בדף וככ"שליבום,
 מצה אכול בקום שישנו כל ב'( )מ"גבפסחים
 וליתנהו הואיל נשי והני חמץ, תאכל בבלישנו
 ליתנייהו נמי חמץ בב"ת גם מצה אכולבקום
 ב', ד' חגיגה וע' סד"ש ד"ה ובתוס' עי"שום'

 שאינו וכל בהבאה ישנו בביאה שישנוכל
 )ט' בבכודות וכן עי"ש, בהבאה אינובביאה
 חמוד, פטד דבספק שכ' לאפקועי, ד*ה תוס'ע"ב(
 עודפו אינו כן כמו מספק לכהן נותנו שאיןכמו

 ישנו בפדיון שישנו כל דדרשינן עי"שמספק,
 פט"ח בספק כגון בפדיון שאינו וכלבעדיפה
 בחרוכה מכ*מ עוד עי"ש עריפה, בכלל ג"כאינו
 ערך ח"ט בספרי וראה צריך, אני לקצדואני
 אחד דאות אמדינן אי בענין מש"ש תקדיאל

 אמדינן כן בעין, הא' לדוגמא כמו באחדמתחלף
 וצדפו לזה דוגמאות כמה עי"ש לאלף, בעיןגם

 עי"ש. כאשתו בעל בערך כאן ודאהלכאן.

 זו ואצ"ל זו לומר שייך אם תיבותבב'

 לומר צריד ואין זו ערד שלי בכלליםראה
 מדף זה, ואחד זה אחד ערד ח"ד ובספריזו,

 המים טהרת בספר היטב וראה והלאה,קמוט
 שמעתתא שב ובספד עישהאט. א', אות ז,מען
 עישה"ט. א' אות א'שעד

 התורה קריאת לענין ישראל וארץבבל

 קריאת לענין ישראל וארץ בבל א. :התוכן
 פעם אימתי, התורה וסיום בשבתות,התורה

 בבל בין ביה חילוק שניש לג' או לשנהא'

 הקדש כתבי של הראשון תרגום ב. 1לא"י

 המכונה רומי לשפת "התנ"ך" ספרי כ"דשלנו
 בשפת הקדש לכתבי הקונקורדנצהא"מאלגאסא",

 והסיבה לה"ק, בשפת שלה והתרגוםרומי,
 של המרקים בחלוקת "שראל גם שהשתמשוביה

 התנ"ך חלוקת ב 1 הנוצרית החלוקה כפיהתנ"ך

 של סדרים ד. י חלקם ומי ופרקים,לקאפיסלים

 שבסוף וסדריו של וה8ירוש התורה, חומשיה'

 התורה חלוקת ה. 1 שבתורה וספר ספרכל

 חלוקת 1. 1 ומנינם השבוע סדרות אולפרשיות

 י' של וכן וה, בב' הקרואים למניןהסדרות
 הנדפס וכו' רבקף שלישי שני בשבתקרחים

 ז. 1 בפוסקים מקור לו אין שלנובחומשים

 העתיקה ישראל בפפרות הפסוקים פיסוקסימני



 לקרה"ת וזרי בבל ן ך ןץ4* ה,ט"םכללי רן 'ביח

 חלוקת ח. 1 והמאוחדים ראשוניםובדפוסי

 חומשי חמשה והם הלקים, לחמשתהתורה
 ומנינם התנ"ך פסוקי ס. י ושמותיהםתורה
 '. 1 בזה בקי(וין אנו ואם בזה שונותושיסות
 באיזה שמו"ת קדיאת י(ג 1 וסתומותפתוחות
 קדיאת חלוקת 'ב. 1 בזה המחלוקת יה"אופן
 ואותיות תיבות יג 1 הענין הפסק כפיהתורה
 1 הקריאה ונקודות סעמים יד. 1 ומניםהתודה

 סז. ; ומקודם וזמם הקדיאה תיקוףסו.
 חלוקת 'ז. ו התודה וקריאת בכתיבתהפסקים
 הסדדים לסדדים, המשנה חלוקת יח. 1ההפטדות
 למשניות, הפדקים לפדקים, המסבתותלמסכתות,
 תוספות הפיסקאוהע הסימנים, העמודים,הדפים,
 משה פסק" דלא פסוקא כל יט. ;והוספות
 וכו'. משה פסקה דלא פדשה כל ;וכו'

 והמסורה התורה ענין עלסקירה

 הלוים את משה ויצו וילך, פ' סוףראה
 ספר את לקוח : לאמור ד' ברית ארוןנושאי
 ה' ברית ארון מצר אותו ושמתם הזההתורה

 ובמפורשים עי"ש לעד, בך שם והיהאלקיכם
 למשה, הקב"ה הראה שכזאת חז"ל,ובמאמרי
 לבנה, אהם גבי על שחורה באש כתובהתורה
 של קלף גבי על רבינו משה העתיקוממנה
 נאמר שעליו הראשון התורה הספר היה וזהעור,
 י"ב וכתב רבינו משה העתיק ועוד הנ"ל,הפסוק
 אחד, תורה ספר שבט לכל ונתן תורהספרי

 שבדורות הסופרים העתיקו אלו תורהומספרי
 הטעתיקים רבו ואח"כ רבינו, משהאחרי

 וכשנפלה הראשונים, המעתיקים מןשהעתיקו
 שהי' הספר אל אותה השוו מהן באחתטעות
 הארון ונגנז התלאות וכשרבו ותיקנו,בדוק
 את החכמים העמידו הראשונים, הספריםונעלמו
 הספרים שברוב הנוסח ע"פ הנוסח שלתקונו

 ה"ד פ"ו סופרים במס' וכמ"ש ביותר,הבדוקים
 בכל המקדש, שבבית בעזרה נמצאו ספריםשג'
 שני בשאר הבתוב לגבי שינוי הי' מהםאחד

 וחזרו השנים מפני האחד את בטלו -הספרים
 ושינוי, ספק שום ללא סופרים תיקוןוהעמידו

 הנהת ערך ח-1 אהרן בית בספרי היטבוראה
 מדף שם ובפרט והלאה, קע"א מדףםפרים
 ואם לכאן, וצרפו ד' וסימן נ' סימן והלאהקפ-ז
 ובסוף מגילות מגילות נכתב הראשון תורההספר
 וחוברו המגילות צרפו במדבר שהיו שנהמ'

 בסוף אחת פעם כלו נכתב שהוא או שלם,לספר
 ולא חתום ניתן כלו והספר הארבעיםשנת

 פסוקים שמונה בענין וכן מגילות,מגילות
 ישראל כל לעיני עד משה וימת מןהאחרונים

 ויתבארו חכמים בו נחלקו ועוד, ועוד כתבם,מי
 ואכמל"ב. תורה ערך בספרי בעהי"תהדברים
 י'. סי' והמסורה המקרא בס'וראה

 וספר פ"ח: תורה ספר בה' הרמב"םוז"ל
 הידוע ה5פר הוא אלו, בדברים עליושסמכנו
 בירושלים שהי' ספרים, כ"ד כולל שהואבמצרים
 היו ועליו הספרים, ממנו להגיה שנים,מנמה
 שנים בו ודקדק אשר" "בן שהניהו לפיסומכין,
 ועליו 01העתיק1, כמו רבות פעמים והגיהוהרבה,
 עי"ש. כהלכתו, שכתבתי התורה בספרםתכתי

 שמזכירו אשר שבן להעיר רקורציתי
 בערבית משה בן אהרן שמו הנ"ל,הרמב"ם
 המסורה מבעלי אחד הי' הוא סעיד""אבו

 המאה בראהטית בטבריה חי אהטר בןהאחרונים,
 בנקוד תנ"ך וכ' מומחה, סופר והי'העשירית
 אבל עליו, סמך והרמב"ם רב, בדיוקוטעמים
 בדורו שהי' ומשה", נפתלי בן פרטיםבכמה
 מד' לנו נודעו שביניהם והחלוקים עליו,חולק

 ועוד שי( )מנחת נורצי קמחי דודהמדקדקים
 התנכ"ים, במסורת נדפסו והחלוקים הביניםבימי

 רשימה יש גינצבורג של הגדולהובמסורה
 זצ"ל בחור אליהו והר' חלוקים, 875במספר
 ובן אשר בן מחלוקת כי אומר המסורהבמסורת
 מדינחאי שבין הישנה המחלוקת היאנפתלי

 כבן ומערבאי נפתלי כבן מדינחאיומערבאי,
 או"י וראה הכלל, מן יוצאים יש אבלאשר,

 בערכם. כאן ובספריבערכם,

 התורה חלוקת מיני עלסקירה

 מחמשה אחד כל תורה, חומשי חמשהא(



יט ן ך דץא ה,ט"םכללי רץ י ב2 לקרח"ת וא*יבבל

 שמן התיבות אחת שם על נקדאהחומשים
 שמות 1 מתחיל הספד שבו הדאהבוןהפסוק

 במדבד, ויקדא, שמות, בדאה~ית,החומשים:
 לפי אחדים בשמות גם שנקדאים וישדבדים.
 במדבד ספד שעושים ויש ספד, שבאותוהענין
 כלול שלם תודה ספד ולדבדיהם ספריםלג'
 התודה חלוקת בערך כאן דאה ספדים,בז'

 בזה. ופדטים כללים כו"כ וכו' חלקיםלחפהטת
 הוא הראשונים, סדרי סדרא, סדר,ב(
 וחלקי הדאהמונים, לפני שהי' סדודהפרשה
 ז"ל להמאידי ספד והקדית מפורדים,ענינים
 לכל כנוי שזה וי"א הדאהמונים, סדריקודיהו
 נהוגה שהיתה החלוקה לפי התודה, מןחלק

 שעבדו בדודות ישדאל באדץ בצבודבקדיאה
 של שלם מחזוד )לפי שנה כ-800 לפניעד

 התודה שנים(, שלש במשך התודהקדיאת
 בכל כמאש סדדים, ל-154 הכל בסךנחלקה

 פסוקי סכום וספד ספד כל בסוףהחומשים
 המסודה מציוני מ"ג, וסדריו וכו' בדאהחיתדספד
 ספד. כל בסוף לכך ובדומה בדאהחית, ספדבסוף
 והדעות השיטות ג' סימן כאן היטבוראה

 בזה.השונות
 חלק השבוע, פדשת פרשה, או סדרהג(

 בשבת, בצבוד אותו שקודאים התורהמספרי
 פרשיות י"ב הכל בסך יש בדאשית בספרכגון

 ופדשה בפנים. הבאתי ספרים שאד שלוהסכום
 המובדלת בתודה קטנה פסקה לכל כנויג"כ

 התודה ובנוסח מסוים, רוח ידי עלמחבדתה
 )סתומה(. ס' או )פתוחה( פ' האות ע"יהמנקד,

 יחידה גדולה, פסקה בספד, חלק פרקד(
 ימי בסוף שנעשתה החלוקה לפי הקדש,בכתבי
 מאז ונתקבלה לתנ"ך הרומי בתדגוםהבינים
 כל הזוע היום עד בישראל התנ"ך דפוסיבכל
 מתחלק פדק כל לפרקים, מחולק בתנ"ךספד

לפסוקים.
 קצד מאמד במקרא, קטן קטע פסוק,ה(
 פשוט שלם תחבורי משפט רוב פי עלהכולל
 למקרא כנוי גם אחדים, משפטים או מורכבאו

כולו.

 פרוםא סתומה, פרשה פתוחה, פרשהו(
 ירחטל' פתוחה, נקראת תדשה בשורההמתחילה
 שודה באותה המתחילה חדשה פסקהמגילה,
 שנשתייד אלא הקודמת, הפסקה נסתיימהשבה
 נקדאת אותיות( ט' )כדי מסוים ריוחביניהן
 סתומה.פרהטה
 גדולה פסקה בספר חלק קאפיטול,ז(
 ימי בסוף שנעשתה ובחלוקה לפדק,דומה
 ספד כל נחלקה לתנ"ך הרומי בתרגוםהבינים

לקאפיטלים.

 התורה קריאת לענין ישראל וארץ בבל א.סימן
 לשנה א' פעם אימתי, התורה וסיוםבשבתות,

 לא"י בבל בין בזה חילוק יותר, או שנים לג'או

 מערבא ובני ב', כ"ט מגילה דאהא(
 שם וברהם"י שנין, בתלת לאורייתאדמסקי

 שנים, לג' אחת פעם חומזטין חמשה"מסיימין
 ודאה עישה"ט, עושין" שאנו כמו שנה בכלולא
 לכאן. וצדפו שם משיכ ולהלן ב( מאות ב'סי'

 שכתב כאן, מגילה חננאל דבינו בפי'וראה
 שנים לשלש התורה מסיימין מערבאבני

 לקמן ודאה פרשיות", ג' פרשה כל"ופוסקין
 לכאן. וצדפו י(אות

 הגמ' על שכ' יעב"ץ, בהגהות וראהב(
 פסקי דאינהו משום אפשר הנ"ל, ב' כ"טמגילה
 ע"א( )ד"ל דקדושין פ"ק כדאיתא בתלת,לפסוקי
 דהאמדינן טובא, לי קשיא הא מיהו אלא]ע"ש[,
 קללות קודין שיהו תקן עזרא מכלתין,שילהי
 דיה, לפני תורה משנה חטל עצדת לפנישבת"כ

 מהרצ"ח בחי' ועי' ע"ש, להו מתרמי מיוכה"ג
 כקושית ג"כ שהקשה ע"ב, ל"א שםמגילה

 ז"ל.הגיעב"ץ
 בהג' י"א סימן והמסורה המקרא בס'ודאה

 ור"ה עצדת קודם התוכחה דקריאת שכ', י'אות
 היתה ע"ב(, ל"א מגילה )דאה עזראשתיקן
 ביומו, יום שדבר פרשיות ארבעכקדיאת
 ידחם' דאה בו, שעמדו הסדר על הקריאהמלבד
 ע"ש. היב, פ"דמגילה
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 היעב"ץ בשם שה"ל הקהשיא תתורץובזה
 ע"ב, ל'א מהדצ"ח ובהג' ב', כ"טמגילה
 קללות שיקדאו א"י לבני להו מתדמי מידכה"ג

 הי' ד(ה עי"ש, ד"ה לפני ותוכחות עצרתלפגי
 מש"ל ודאה כב"ל, הסור על הקריאהמלבד
 ישודון. היסודיבהטם

 כ"א דף בדכות הגאוגים אוצד וראהג(
 קודין ישראל בארץ שכתב התשובות,בחלק
 קורא בבל בני מדרים, והש"ץ הפרשיותהעס
 במלה, מלה וישמעו יעמדו והעם הפרשההש"ץ
 סדדים קנ"ה יש בתודה כ' שם ובהגה'ע"כ,
 וע' אסתד, מגילת ריש )מדדש קנ"ה'*מגין
 והוא י"א(, צד תד"ז אמסטדדאם קדםהליכות
 ע"ב, כ"ט )מגילה מעדבא בני חלוקתכפי

 כמספד נ"ד, בתודה יש ופרשיות שם(,וברש"י
 היה בא"י גם והנה מעובדת, שנה שלשבתות
 הפרשה שבת בכל קורא לעצמו "העם"כנראה
 בציבור, ורק בבל, כבני במבה התורהוגומר
 עפ"י קורא הש"ץ היה הציבור, טורחמפני
 שנין, בג' אורייתא ומסיק ה"סדרים"חלוקת

 בס' וראה זאת, לקח מאין יודע ואיניע"כ*
 ע"ש. רנ"ג דףהעתים
 מההר*ד מהה"ג ישודון יסודי בס' והנהד(
 כ', שנ"ו דף ח"ד מטאדאנטא פעלדעדגדלי'

 דמסקי א"י אבני להקשות שיש בזהבעמדי
 ע"ב לוא ממגילה )כנ"ל( שנין בג'אורייתא
 קללות קודין שיהיו לישדאל להם תיקןשעזדא
 תודה ושבמשנה עצדת קודם כהניםשבתודת
 לה, משכחת איך אוי ולבני השנה, דאשקודם

 חלק ברכות הגאונים )אוצר הגאונים תשו'ולפי
 הפדשה העם קורין שבא"י 21( ע'התשובות
 ידי יצאו כבר שבזה לומר יתכן סדדיםוהש"ץ
 קללות קראו מערבא שבני או עזרא, תקנתחובת
 פרשיות סדר על שלא ור"ה עצרת לפניאלה
 ופלא עי"ש, התמידי לסדרן הוספה כעיןרק
 והמהרצ"ח היעב"ץ דבהג' הרגיש ולא העירשלא

 ובתידוצו זאת, קושיא הקשו כבר לעיל()שהבאתי
 והמסודה המקדא הבעל קדמו כבד ג"כהשני

 עי"ש. ב' באות לעילשהבאתי
 ע"ב ר"ו דף ויקהל פ' הק' זהר וראהח

 באורייתא, דקארי למאן לי, אסיר י ח"לשכ',
 באתר אלא חדא, מלה אפילו או פרשתאלמפמק
 ולא יפסיק, קדי)0א לעמא פרשתא משהדפסק
 בפרשתא דא דשבתא דפרנ8תא מליןיפסיק
 פדשיק דאיפסיקו בשעתא דא רצא אחרא,דשבתא

 כיון קב"ה, קמי וקיימא אתעטרא וחד חדכל
 שעתא דכל פרשיין הני למפסקדאשלימו
 פלתי משבת אנא ואמרי קב"ה קמי'אתעטדו
 ליופיא"ל קדא שעתא בההיא פלוני, מו8בתואנא
 דתחות קדישין דתיכין ותלת ולחמשין ממנא,דב
 רתיכא וכל דאורייתא, בשמושא דאיתמנוןידיה

 פלניא פרשתא על רתיכא להאי ליה מניורתיכא
 פלניא פר)שעא על פלוני ורתיכא פלוני,דבשבת
 לאורייתא משמשא וחד חד וכל פלוני,דשבת
 אלין לעדבא לן ואסיד דיליה, שבתדהההש
 אפי' דחברי' ברתיכא רתיכא לאעלא ולאבאלין,
 לשונו. כל עישה*ט וכו', נימאכמלא
 מביא סק"א דפ"ב סי' או"ח והמג"א0
 בא דאם דכוונתן נול י וז*ל וכ' הנ"ל, הזה"קאת

 אבל אסוד, המיוחד במקומה שלא הסדדאלסיים
 שלא במקום אפילו להפסיק מותר אחדאיש
 חשיבי, כחד גברי ז' דכולהו בתודה, פ'פסק
 והאחדון לפניה מברך הראשון התלמוד בזמןדהא

 בה אין מקץ ופ' ויצא פ' דהא תדעלאחריה,
 אלא גברי, ד יקראו והאיך בתורה כללפ'

 כל דאמרינן ספ"ק בברכות וכ.מ כדאמרן,ודאי
 ע"ש, פסקינן לא באורייתא מומה פסקיה דלאפ'

 יותר, ולא הפסוק לקרות דוצים שאם שםוקאי
 אפילו ומפסיקין וה' בב' דקורין צ"עומ"מ
 במקדש דהא ועוד וצ"ע, משה פסקי' דלאבפ'
 ס"ה, תכ"ח סי' כמ"ש האזינו פ' מחלקיןהיו
 וע"ש שרי, למחר להשלימו שדעתו כיתוצ"ל
 דהלא צ*ע וגם וה', ב' בענין ש*ע ע'בזהד

 לאודייתא מסקי במעדבא איתא דכ"טבמגילה
 עמ"ש הסדדים, מחלקין שהיו ש"מ שנים,בג'
 בתפלה, פסוקים שאומרים ומה סל"ה, ל"בסי'
 שרי, ובקשה תחנה דרך אותם דקוראים כיוןי"ל

 תכ*ב סי' ועמ*ש ע*ש בטור מ"ט סי'כם"ש
 השקל במחצית הדק היטב וראה עכלה"ט,ס"ד
כאן.



כא ן ך הא הומ"םמללי ת י ב: לקרה"ת וא"יבבל

 על כ' ע"א, פ"ב ב*מ זהר שעריובס'
 ג' אות ובנצוצי ב', ר"ה ויקהל הנ"להזהר
 או*ח מילדולה רפאל מהג"ר רבים מיםמשו"ת
 מילדולה הגר"ד מבנו דוד דברי דשו"ת ח',סי'
 כ"ג סי' שם וביחוד ל"ח, ס"ס עד כ"אמסי'
 א'( )פ"א כ"ו א'( ע"ד וב', )ע*א כ"ד א'()מ*ה
 עיאש. באריכות א'( צ"ו א' )צ"ה ל*ווסי'

 על הכוונה ואין כתב השלחן ובערוךז(
 בפרשה אלא יפסיק שלא מהקרואיס א'כל

 ז' נקח מאין דא"כ סתומה, או פתוחהוהיינו
 פתוחה כלל בהם שאין סדרות יש שהריקרואים,

 רק בהם שאין ויש מקץ, ויצא כמו סתומהאו
 יש סדרים והרבה האזינו, בלק כמו אחתפרשה
 תשלום על הכוונה אלא פרשיות, ז' בהםשאין

 וכמו וכו', הסדרה בסוף ממש שיסיימוהקרואיס
 דפרשתא מלין יפסיק ולא ! וז"ל אח"כשמסיים

 דאשלימו כיון וכו', אחרא דשבתא בפרשתאדא
 קמי' ואתערו שעתא דכל פדשיק למיפסקהני

 פלוני מציבורא פלוני מו8בת אנא ואמרידקב"ה,
 ומה וכו', באלין אלין כערבא לן ואסורוכו'

 שנין, לג' פסקי דבמערבא כ"ט במגילהשאמרו
 לא באמת ולכן לזה, חשו לא דהם כךהאמת
 בשנה סהעלימין ישראל וכל מנהגם,נתפשט
 התס האזינו, פ' מחלקים היו שבמקדש וזהאחת,
 אוא ישראל, לכל התורה לימוד בו0ביללא

 ודו"ק, ע"ש ל"א, כבד"ה מנגניס היו בשירהלוים

 כעי"ז ופי' שכ' כאן במחהש"ק היטבוראה
עישה"ט.
 אומר, הייתי דמסתפינא לולי והנהח(

 ר"ל פרשה לפסוק שלא הוא בהזוהרדהכוונה
 עצמו, בפני ענין או סתומה או פתוחהפרשה

 בסוף אלא מהעולים אחד כל עם לסייםושלא
 ולא הזוה"ק שכתב ומה ענין, בסוף אופרהעה
 יאל לענ"ד דא דשבתא דפרשתא מיליןיפסיק
 והנו"כ המג'א כמש"כ הוא דרישא פירדשאדל(1
 מדבר כאן ודהוהר הוא, חדש דבר דזה אלאש*ל,
 לפסוק שלא א[ י קתני מילי ומילי דיניםמב'

 בפני ענין או סתומה או פתוחה ר"לפרשה
 פתוחה בסוף יסיים אלא מהעולים לאחדעצמו
 בספר וכמש"כ עצמו בפני ענין או סתומהאו

 וזה ז"ל, הגר"א נהג שכן קל"ב סי' רבמעשה
 ד,מבתא מילין יפסיק שלא ב[ כאן, פרשהנקרא
 הז' יהיו הסדרה בתוך שרק דהייע וכו'אחדא
 אחת, מלה אפילו ב' בסדרא יקרא ולאקרואים
 סדרות יש שהרי שמביאים הראיה גםודו"ק,
 אינה סתומה ולא פתוחה לא כלל בהםשאין
 לסיים אפשר דאז לומר דאפשר במחכתה"ג,ראיה

 בשם וכמש*ל עצמו, בפני בעניןולהפסיק
 שהבאתי ג( אות י*א סימן כאן ודאה רב,המעשה
 חיים הארחות דבריו והביאו אלו הגר*אדברי

 ע"ש. סק"ב רפ"ה בסימן ברורהוהמשנה
 אח"כ, איתא הנ"ל ויקהל בהזהר והנהט(

 ולחמשין ממנא רב ליופיא*ל קרא שעתאבההיא
 נ"ג שהם עי"ש, וכו' קדישין רתיכיןותלת

 יותר יש ודאי מערבא ולהבני התורה,פרשיות
 בהקדמת וראה כ"פ, בפנים כמ"ש פרשיות,מנ"ג
 לכל וא"כ כאן, שהבאתי רבתא לפסיקתאהרר"ל

 דמגילה להך מזהר סתירה יש ודאיהפידוומים
 בתלת לאורייתא מסקי מערבא דבני ב',כ"ט
 סדרה. או פרשה בערך כאן וראהשנין,
 ר' בשם מביא יששכר תיקון ובס'י(

 דל"ג פשוטות שנים סדר )שם מטודילהבנימין
 נילוס, יהשבת גדולה עיר במצדים שמצאע"04'
 שני ושם יהודים, אלפים כמו ובה אלניל,והיא
 כנסת ישראל, ארץ לאנשי אחד כנסיות,בתי

 אלעראקיין, כנסת בבל, לאנשי ואחדאלשאמיין,
 בסדרים בפרשיות אהד  מגהג עהגיםואינם
 בכל לקרות נוהגים בבל אנשי כי תורה,של

 התורה את מסיימין שנה ובכל סדרה,שבוע
 ג' פרשה מכל עושים ישראל ארץ ואנשיכולה,
 ויש שנים, ג' לסוף התורה את ומסיימיםסדרים,
 ולהתפלל כלם להתחבד ותקנה מנהגביניהם
 תודה, מתן ביום וכן התורה, שמחת ביוםביחד

 ראהצ השרים שר ז"ל נתנאל רבנווביניהם
 להקים מצרים קהלות לכל ראש והואישיבה,
 שנהגו זה מנהג שראה והרמב"ם וחזנים,רבנים
 )ראה במצרים בימיו שנים בג' קדה"תלגמור
 תפלה ה' )ראה פשוט מנהג אינו שזה אומרשם(
 בבל מנהג קבלו הקהלות שבכל וכנראה א'(,י"ג

 ל"א( )מגילה הברכה וזאת בשמה*ת לקדותוקבעו
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 להגאונים תשובה שערי )ראה התורהולסיים
 דכ"ב דף רש"י סידור מזה וראה שי"ד(,סי'
 פי"ג תפלה ה' ודמב"ם שם, ובהג' תמ"ז,סי'
 עי"ש. קיוח, דף האורה וספר,שב

 כנ"ל, בבבל שנעשה החלוקה ולפייא(

 אחאי, דרב שאלתות תנחומא, רבא, המדרשבסדר
 בבבל, היו האלה הספרים שמסדדי נראהומזה

 התורה את משלימין שהיו ישראל בארץאבל
 בסדד התודה חלוקת להם והיה כנ"ל, שניםבג'

 נאמרו פר,ןיות ח' שמצינו וכמו אחרים,ענינים
 טמאים, לוים, כהנים, פר' המשכן, שהוקםביום
 נרות, יין, שתויי סות, אחדי טמאים,שילוח

 )שביעית ובירושלמי ס'(, )גיטין אדומהופרה
 המלואים, פרשת המבול, דור פר,ןת ה"א(פ"א
 ועוד א"י, אגדת והיא הפסיקתא שנחלקהוכמו
 שינוים.כמה

 תרצ"ז, ניו-יארק היגער סופרים מס'וראה
 ציונים כו"כ והלאה, דצ"א מדף ט"ז פדקעל

 כאן היטב וראה צריך, אני לקצר ואני זה,בענין
 וצרפו וכו' תורה חומ5(י ה' של סדריםערך
לכאן

 ה"א, תפלה מה' פי"ג רמב"ם וראהיב(

 את שמשלימין ישראל בכל הפשום "המנהגשכ'
 חג שאחר בשבת מתחילין אחת, בשנההתורה
 אלה בשניה בראהבית, בסדר וקוריןהסוכות
 והולכין וקוראין אברם, אל ד' ויאמר בג'תולדות,

 בחג התורה את שגומרין עד הזה הסדרעל
 שנים בג' התורה את שהשלים מי וישהסוכות,
 ע"כ, פשוט", מנהגואינו

 תרס"ח, סי' לולב ה' א"ח בש"ע וראהיג(

 שכתב, ס"ב, שם ויומו שמיני ליל תפלתבסדר

 באחד וקורין ספרים שלשה מוציאיןשחדית
 בראשית ובשני התורה, סוף עד הבדכהמוזאת
 ביום ובשלישי לעשות, אלקים ברא אשרעד

 משה, מות אחרי ויהי ומפטיר עצדתהשמיני

 מוציאין אין טובים ימים שני שעושיםובמקום
 באחד וקורים ספרים, שני אלא הדאשוןביום
 ובביאור וכו', הבכור מכל ראה בפרשתחמשה
 כמו כו' שחרית הש"ע ע"ד כתב"גר"א
 והיינו עכ"ד, תדס*ט בסי' ועיין בחו"ל,בש"ת

 את שמשלימין ישראל בכל הפשוט מנהגלפי
 וראה ש"ל, הרמב"ם וכמש"כ אחת בשנההתורה
 לכאן. וצרפו ה( ד'סימן

 אמר י"ב, פ' כהנא דדב פסיקתא ראהיד(
 הפרמאו את קורין היו בני לישראלהקב"ה
 עליכם מעלה ואני שנה בכל השלישי()בחודש
 ומקבלין סיני הר לפני עומדים אתםכאלו
 רצ"ו סימן ברוקח גם ומובא ע"ש, התודהאת
 וקורא הנז' לפסיקתא כוונתו וודאי מדרש,בשם
 על ותיקונים בהערות וראה מדרש,אותה

 )ל"א מגילה בגמרא והנה ע"ש. כאן,הפסיקתא
 אחרים שבועות, שבעה בעצרת עה"מ איתאע"א(

 ה"ו פ"ג בירושלמי וכן השלישי, בחדשאומרים
 תני תניי אית שבועות, שבעה קוריןבעצרת
 דאיכא והאידנא דידן ובגמ' השלישי,בחודש
 וביום השלישי בחודש א' ביום קודין יומי,תרי
 כהנא דרב הפסיקתא והנה עי,ש. הבכור כלב'
 כמובא שמה וכך כידוע, ישראל ארץ אגדתהיא

 לשיטת ראיה מכאן ולפ"ז הפסיקתא,בשער
 תניי כאית השלישי בחודש דקוריןהסוברים

 הקריאה על דקאי לומר דאין הנז"ל,תני
 את קורין הפסיקתא כוונת חה א', יוטדשמות
 זאת קורין לא במערבא דהא שנה, בכלהפרשה
 ולא כ"פ, ש"ל כמו שנים, בג' אחת פעםאלא
 בזה. ועיין להעיר, רקבאתי

 מסיים, מ"ח אות ב"ק סוף ביש"ש והנהטח
 , בזה קורין אין זה בפלך שקוריןהפרשה

 כ"ט מגילה בגמ' ומובא פ"ג, דמגילהובתוספתא
 היתה הדי וכו' הסמוכה בפר,טה להיות חלע"ב,
 בין מלפניה בין לאדר סמוכה שקליםפ'

 אותה וכופלין וחוזרין אותה קוריןמלאחריה
 וכן ברביעית, וכן בשלישית וכן בהטנייהוכן

 שעמדו אירע אחד שבמקום נמצאבפורים,
 אם שקלים, שבת שלאחר או שלפניבשבת
 כדאית למר לחמי, קרבני את בפ' או תשאבפ'
 אירע אחר ובמקום )כמש"ל( כדאול ולמרלי'

 זכור, בפ' זכור לשבת הסמוכה בשבתשעמדו

 הסמוכה בשבת פרה בפ' שעמדו במק"אוכן
 עמלק ויבא ובפ' החוד,ם בפ' וכיו*ב, פרהלשבת
 שהפרשה הנ=ל, כהיש"ש מבורר וא"כדפורים,
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 וה, להם וגרם בזה, קורין אין זה בפלךשקורין

 שבתות, בהרבה הסדר בהפסקת שנחלקולפי
 ירמיה ור' אמי ר' פלוגתת ע*ב, ל'כבמגילה
 החילוף או עי"ש, חוזר הוא להיכן לעילשהבאתי
 ובב' דשבת מנחה בקריאת שם ור"י ר*משבין
 הטעם שזה הנ"ל, תלמוד הבית וכ' ע"ש,וה'

 ומחצה לג' א"י לבני הזכירו המנהגיםדרושמי
 שנתהוה שנין, לג' מסקי דבמערבא איתאובהגמ'

 הסדר בהפסקת הנטיות אלו מכח השינויזה
 לפי היתה בפרשיות החלוקה שעיקרבשבתות,

 מזה דנאדו אלא שנים, ג' של השבתותסכום
 בג' השלימוה אחד שבפלך ער קריאתן,בסדר
 וביום ומחצה, ג' עד רק אחר ובפלךשנים

 אותו של בינתיים תורה שמחת עשושהשלימוה
 שאין ואמרו ומחצה, ג' ובין ג' שביןהזמן
 בתוך כלו' ומחצה שנים לג' אלא ש"תעושים
 וביום שסיים וכמו למחצה ג' שבין הזמןאותו

 שנים, לג' היתה החלוקה ועיקרשישלימוה,
 על בספרו צונץ מהרי"ט וע' הנ"ל,כבגמרא
 יואל לר' המנהגים ובחילוף ג' צדהדרשות
 עי"ש. מש"ב מ"ג צד מיללערהכהן

 בהג' כ' ומחצה שנים לשלש הגי'ועל
 בהג' ל"ט דף י"א סימן שם והמסורההמקרא
 מהמנין טוכח כאשר נכון, אינו שזה ח'אות
 אבל שהבאתי, רבתי לאיכה בפתיחתאאשר

 ראה שונים, מנהגים היו עצמם מערבאבבני

 הלועזים, ממנהג ה"ג פ"ד מגילהירושלמי

 שקוראים שבפרשה מבואר מנהגיםובחלופי
 ח"ב ספיר אבן וראה בזה, קורים אין זהבפלך
 הקריאה שלחן בס' גם והובא והלאה רפ"חע'

 סיומי מקום ט' אות דוד בילקוט כ"אסימן
 מקדמוניות בס' וראה מערבא, בני שלהסדרים
 חציין והתגלח שאמרם ויתכן נ"ז-ס"ה ע'היהודים

 ע"ש מערבא בני לפסיקת זהו פסוקיםשל
 עי"ש. ש"ל ח' ח' צו פ' שיובמנחת
 לא מימי אריב"ל ה"י, פט"ז סופרי' ובמס'טז(

 כבירושלמי וכו' וכו' דאגדתא ספר גוהסתכלתי
 יעקב הנחלת מש"כ הבאתי גם ש"ל, פט"זשבת
 אות תורה חומשי ה' של סדרים בערךכאן
 דקביעת לפי' והנה לכאן. וצרפו עישה"טה',

 עולה חטבת שבת בכל בתורה סדריםקע-ה
 בכל קורין ומחצה שנים שבג' א"י, בנילקביעת
 כ"פ, כנז"ל קע"ה, מ"ה כ*ה שנה ובחצי נ'שנה

 שבתות נ' על והעודף מעוברת בשנהדלכאורה
 ובעל שבתות, קפ"א לכה"פ והם פשוטהבשנה
 לא שלהם שבתות סדרי : וז*ל כ' אריותמעון
 מסקי במערבא במגילה וכדאי' כשלנוהיו

 קס"א תמצא שנים ובג' שנין, לג'אורייתא
 והסדרות קטן, למחזור וז*ח בשנתשבתות
 לזמנים הפרהעיות לחילוק הדהבבון עלהיתרות
 תכ"ה, וש"ע בטא"ח כמבואר אצלינו, שישכמו

 כהטלימין סדרים דקס"א כיון פלא ווהעכ"ל,
 מה א*כ עיבורים, ב' שבהן וז"ח לשנותאפי'
 קע"ה. שיהיו סדרים לי"ד עודצורך

 אמרם על חדש פי' תלמוד בבית כ'ומפנ"ז
 עולת המבת שבת בכל בתורה סדרים קע"הז"ל

 הימים דאקביעות הנז"ל(, סופרים )כבמס'תמיר
 תחלת ועל קאמר, התורה קריאת בהםשקבעו
 שבת, תקן שמשה קאי, עזרא בימיהקביעה

 ב' הימים על הוסיף ועזרא וחוה"מ, ר"ח,י"ט
 ההמידים הימים קביעת מנין שעולה נמצאוה',

 נ' שהם יום שנ"ד השנה מנין כיצד"קע"ה",
 יהו שלא שקבעו וכיון ימים, וד'שבועות
 נמצא וה' וב' שבת תורה בלי ימים ג'ישראל
 קנ"ב, הם התורה קריאת של הימיםקביעות

 "נק"ב- סימנם בקה"ת הנקובים הימיםואלו
 ג' מהם ותגרע פסח ימי ז' עליהםהוסף

 וא' ד', לך וישארו וה', ב' ז' שהםהקבועים
 ז', הם הנה דיה"כ וא' דר"ה ואחדדשבועות,

 וישארו ג' ג"כ ותגרע דסוכות ה' עליהםהוסף
 עליהם הוסף י"ב, כולם מספר ויהיו ה'לך
 שהוא תשרי חדש ותגרע חדשים דראשיי"ב
 אלו הוסף מעתה כ"ג, כולם מספר נמצאר"ה
 קע"ה בידך ויעלו התמידים קנ"ב עלהכ"ג
 בשבת ר"ה לפעמים שמזדמן ומה תמידים,ימים
 כיון קבוע היום שאין כיון דק לא וה' בב'או

 אחר, חדש ולפעמים זה חדש לפעמיםשהוא

 אלא לדהטוב בא שלא תמיד עולת אמרולכך
 שבוע בכל ושבת שבת בכל ופי'התמידים,
 ע"ש.ושבוע
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 נבוך עכ"ז אמד, חכמה דבד כי אםוהנה
 שהלשון בעצמו הוא כמ"ש א( מאוד: בזהאני
 פי' לפי ב( ; הכי משמע לא חשבת שבתבכל
 בתורה, סדרים קע"ה קבעו הלכך אמרלמה

 קריאה של ימים קמ"ה לומר צדיך שהי'במקום
 במקומו שם איתא סופדים במס' גבתודה;
 וכל וכר תהלים בס' שכתוב מזמודים קמ"זיחדיו
 הימים מל ולא ומאמרים אמזמורים קאיהני
 ב' הוא כשד"ח החשבון יהי' מה גם ד( ;עי*ש
 מהדו"א המקומות בכל ה( ; אחד יום ולאימים

 ודו*ק. ע"ש פידושו היפך משמעשהבאתי
 ערך נתיב מאיר אנציקל. בם' ודאהיז(
 ובשבת וה' בב' שכ', שצ"ג דף התודהקדיאת
 ישראל בארץ כסדרן ומהו כסדדן, קודיןבמנחה
 שנים נ' של במזחור נשלמת התורה קריאתהיתה
 ומחצה, שנים ג' שסבורים, כפי במצם,שנמשך

 או שלמה, שמיטה הקיפו מחזודים ששניעד
 פרהביות קע*ה מתאימות זה לסדר שנים,שבע

 התלמוד מן הידושלמי, בתלמוד בהןשסדובד
 המאוחר שהפדר ב~ודאות, מכ"פ מתבררהזה

 ההוא, בזמן עדיין נהונ הי' לא היום מדהמקובל

 בבבל, שורש כנראה שהכה הזה הסדרלפי
 השבוע, פדשיות לנ.ד או לנ"ג התורהמתחלקת

 הסוכות, חג שלאחר בשבת נקראתשהראהעונה
 והאחדונה תשדי, חודש של האחדונההשבת
 תשדי )כ"ג הבא הסוכות חג של התשיעיביום

 במשך נקדאים תודה חומשי ה' שכל עדבגולה(
 השמינית המאה של הראשונה במחצית וכרשנה
 כתקנה היום הנהוג הפרשיחע מזחורמופימ
 עי*ש. הימים נוט~כברהקיימת

 מכיון כ', שכ"א דף פדשה או סדרהובערך
 הברכה9 *וזאת דברים בספר האחרונהשהפרשה

 שבתות לכל נשתיירו תורה, בשמחת~קדאת
 היתה לא הפדשיות חלוקת פרשיות, נ"גהשנה
 הכולל המספד אבל שוה, מקום בכל ולאהמיד
 מתחיל התורה לקריאת השנה מחזור נשתנה,לא

 נ*ג פשוטה בשנה שאין ומכיון סוכות,אחרי
 טובים, ימים חלים שבתות ובכמהשבועות,
 בשבת שקורין יש נדחית, הפרשיותוקריאת
 שבזהר וציין *מחוברות*, פרשיות שתיאחת

 פרשיות כי פרשיות, נ"נ דק חושביםבכ"מ
 וזאת פן כי או כאחת, נדהחבותנצבים-וילך

 לא לכן תורה בשמחת תמיד נקדאתהברכה
 )שם בשבתות הנקראות הפרהביות בחשבוןלקחחה
 החלוקה ג'(, אות סוף הספרים מערכתהגדולים
 ששם ישראל באדץ ולא בבבל נעשתההזאת
 כ"פ( )כנ*ל שנין בג' התורה את משלימיןהיו
 אחד, ענינים בסדד התורה חלוקת להםהיתה
 נחלקה ועוד שנים, לג' הפרהביות שעלובאופן
 "פתוחות דהיינו פדשיות, להרבההתודה

 סדרים ערך כאן היטב וראה ועי"ש.וסתומות",
וכו'.

 שכ', ב' י"ב ברכות נתן בית בם'וראה

 וכו', פרשיות קעוה ה"י, פט"ז סופדים מס'ע'
 מסקי דהוו הקודמין כת רחמים, כסאובס'

 בהקדמת וכ*כ ע"ש, ופלגא שנין בג'לאורייתא
 אשכנזי, ר*ב סהבם שלמה שם לס'המדפיס
 " "בג' אלא נזכר לא מקום בשום הא מנ"לותימה

 תפלה ה' הדמב*ם וכאכ ופלנאן, "בג' וראשנים,
 סו' למם' פי' אדיאל נחלת בס' וע' ה"א,פי"ג

 סדדים, קע"ה פ"א כ' ואח"כ בזה,שהאריך

 כבמגילה כשלנו, הי' לא שלהם שבתותסדרי
 בשנה שבתות קס"א תמצא שנים ובג' וכו'כקט
 לחילוק החשבון על היתרות והסדדות למקק,וז"ח

 בטא"ח אצלינו שיש כמו לזמניםהפרשיות
 דבני שכ' קל"ט סי' באה*ט וע' ע*ש,חש"ע
 פסוקים, מכ*א יותר בשבת קורין היו לאמערבא

 טעות, שהוא שכ' עאב ד'ט יעקב באר בס'ע'
 ע' ע"ש, שנים בג' התורה ישלימו לאדא"כ

 בקיאין, לא נמי דבפסוקי ל*ח ונדרים ל'קידושין
 וע' וכו', פסוקי לג' קרא להאי פסקיובמערבא
 החחען את עליו וישם בפ' ח' צו שימנחת
 דלא פסוקא כל במגילה רב דקסבר ולמאיוכו',
 הפרשש נפל איך טפי קשה וכו' בהשהפסקי'
 יתרי ותשבי ומסיק וכו', במנינםגדול

 ע"ש,

 דף חוה*מ שבת במנהג שנים עיבור בס'וע'
 ע"ש, וע*ב סע*א ל'ג ובדן מש*ש, ע'בס'ב
 קר"ש ט*ו אות קר*ש ק' מע' הרועים מלאוע'

 ירמיה ר' בהיום זעירא רב דרבנן, אודאורייתא
 זעירא ר' הירחשלמי ת"ל דרבנן, ק*ש דס*לנ'
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 ופי' מאי, קרא ספק וכו' בירך ספק הר*יבשם
 אי ומיבעי' דאורייתא ק*ש דס"ל מראההיפה
 וכו' דחוקים ודבדיו וכו' דאהצת בפסוקסגי
 איך וגם אחד, בפסוק דסגי ה*א דהאיךועוד
 גמרינן הא לקרות צריך לבד ראשון דפסוקנאמר
 ע"ש, וכו' ל"פ מעוה פסקי' דלא פרשהדכל
 שמע בגמ' דאיתא הא על קשה קחעיתווגם

 ע*ב, די"ג הנשיא, ר"י של ק"ש זו וכו'ישראל
 ור(וה עכול. וכר, משה דל"פ פר,בה כלהא

 קשה. לא וע"כ כתפלה שק"שבפנים

 שלנו הקדש כתבי של הראג18ן תרגום ב.סימן
 המכונה רומי לנ8פת ה"תנ"ך" ספריכ"ד

 בשפת הקדש לכתבי הקונקורדנציא"וואלגאטא",
 בזה והסיבה לה"ק, בשפת )8עה והתרגוםרומי,

 של הפרקים בחלוקת ישראל גםשרגשזמשו
 הנוצרית. החלוקה כפיהתנ"ך

 מאבות אחד הי' )אייזביוס( "הירונימוס"א(
 ומת 340, שנת בערך נולד הנוצרית,הכנסיה
 כתבי בידיעת ומורו מיהודים, ולמד 420בשנת
 מטבריה, בשרחנינא שנקדא מומד יהודי היההק'
 רבים יהודים עוד לו והיו חנינא, ברהיינו

 מיהודים לומד כי חרפוהו ומתנגדיולמורים
 לקח לוקח שהוא השיבם והוא לדתם,המתנגדים
 היהודים דעות את לסתור כדימהיהודים
 מתנ"ך הנוצרים דת אמיתת להםולהוכיח
 הנזכד והירונימוס בהם, שהאמיניםהספרים
 חיבודים, חיבד שלהם בהכנסיה הגדולשהיה
 הרומית ההעתקה עקרי היותר היה ספריוובין
 והוא התנ"ך, דהיינו שלנו קודש הכתבישל

 התרגום והוא ה"וואלגאטא" תרגוםהנקרא
 בכנסיה המקדש והוא רומי, בשפתהראשת
 1244 בשנת סנטא די הוגו והקרדינאלהקתולית,

 לכתבי קונקורדנציא ותקן אזן הנוצריםלספירת
 הירונימוס של הדומי לתרגום רומי בשפתהקדש
 "וואולגאטא", בשם הנודע ש*ל התדגוםהוא

 איש, מאות כחמש בהכנתו התעסקו המסופרולפי
 בשנת ארלוטי פרא הכומר גם עשה כזהוחיבור

 היתה מגמתם כל האלו מא[מחברים ומובן1290י

 ולעשוו7 הקתולית הכנסיה לעסקי להועילרק
 והאמונה הדת וכוחי לעניני חפץ לכלי הספראת

 ח"ד ישראל אוצר וראה ההם, בימיםכמנהגמ
 בפתת מאנדלבוים וקונקורדאנציא הירונימוסערך
 עישה*ט.ההיכל

 בורגני ה*ט פ"א מגילה ידחעלמי]וראה
 ובהבה' יוונית, מתוך ארמית להם בודאאחד

 לטיז לשון והוא רומית דצ*ל כתב שםהחת*ס
 וולגטה[. הנקרא לטין התרגום דזה ואפשרוכו',

 יצחק רבי הפילוסוף החכם כראות ויהיב(
 בדרום פרובינצא מארליש קלונימוס בר'נתן

 הנוצרים, בידי חיבורם את 45--143 בשנותצרפת
 רצונו ולמרות חכמיהם, בין ובא יושושהיה
 אומר וגמד בפעם, כפעם עמהם להתוכחנלחץ

 שנת ונגמרה בלשונבו, כמוהו ולהמציאולהעתיקו
 )גם נתיב" *מאיר שמו ויקרא )1447(, ר"חה'

 עולם", ונחיבות זרוע", "אור נתיב",*יאיר
 את וערך גדולה פתיחה גם ועשה"רחובות*(

 המחר בי[וואולגאטא הק' כתבי סדר ע"פהספר
 שופטים, יהושע, החמ"ת, : סדרן )וזהלאחב"י
 ודהי"ב, דהי"א ומ"ב, מ"א דט"ב, ש"ארות,
 קהלת, משלי, תהלים, איוב, אסתר, נחמיה,עזרא,
 תרי דניאל, יחזקאל, איכה, ירמיה, ישעי',שה"ש,
 וראה כידוע, בישראל המקובל כפי ודלאעשד(
 בתחילתו מאנדלבוים בקונקודדאנציאהיטב

 הקודןע כתבי ערך ישדאל ובאוצרעשה"ט,
עיש"ה.
 המכונה אהמכנזי הלוי אליהו רבי גםג(
 ספר חיבר התשבי ספד המחבר בעלבחוד

 על וקונקורדאנץ שרהעים ספר והואזכרונות
 שנת הוחל ברומא חובר הזה החיבורתנ"ך,
 הגנת בכ"י עדיק והוא רפ"א, שנת ונשלםרע"ו
 כרכים ב' והם במינכען, המלך ספריבגנזי

 הנוצרית בחלוקה הגמתמזם הוא וגסגדולים,
 האלו ובהקונקורדאנציאות לעבודתו,כיסוד

 של חקדש כתבי סדר על הובאוהמקראות
 והנהוג המקובל הסדר על ולאהוהאולגאטא
 על ומכביד החיפחם את מעכב וזהבישראל,
 נכשל נתיב מאיר ובעל דלתותיהן, עלהשוקדים

 הרומית הכ"ק בנתיבות הלך כי בראשונהבזה



 לקרה"ת וא"י בבל 7 ר הא הט"םטללי ת יב

 הפסוקים, הפרשיות, הספרים, של הסדרבר,טימת
 כי כולם, נמשכו ואחריו הקאפיטלים,וחלוקת
 בחור אליהו הרבי של הזכרונות ספרחיבור
 הרבה ממנו למדו ולא בכת"י ונשאר נדפסלא
 נתיב, הטאיר שהלך בדרך הלך הוא גם כיאף

 בחווקת שלנו הקדשים בקודש שפגעווהטעם
 בישראל המקובל הסדר וב~טינוי לערקיםהתנ"ך
 הנוצרים עם בוכוחיהס בהם השתמשו כיכמש"ל,

 בן שלמה כתב וע"ז טענותיהם, לסתורכדי
 הנקראים הגויים פרקי הם ואלהישראל

 וספר ספר כל ווטמות ספרים כ"ד שלקאפיטולש
 אדם שיוכל שלהם, מן והעתקתיםבלשוננו
 שהם שאלותיהם על מהרה תשובה להםלהשיב
 ותורתנו אמונתנו ענין על יום, בכל לנושואלים
 הן החורה מפמוקי ראיות ומביאיםהקדושה
 ראה לנו ואומרים אחרים מספרים אומנביאים
 פלוני בקאפיטל פלוני בפסוק פלוני, בספרוקרא
 הקאפיטולש הוא מה יודעים אנו ואיןמהם

 1כ1 העתקתים", לכן תשובה מהרה להםולהשיב
 ברפ"ג בה והשתמש לפרקים החלוקה אתהעתיק

 בספרו באלמום רי אברהם המדקדק 1523-
 אברהם,מקנה
 לקונקור- בהקדמתו כ' נתיב והמאירד(
 בין ובא יוצא הייתי יום "ויום שלודאנציה
 בדת מהוכוח בורח היותי ועם הנוצריםחכמי

 לשון בשוט פצעוני הכוני אמונת1וובעניני
 הרהיבוני הם , . . ומקומותיהם דרכיהםהלציות
 אחד מפר בספריהם ומצאתי עליהם,להשיב
 וכו' מהביבליאה קונקורדאנמויאש בלשונםוקראו
 מדרשי בית חדר אל שהבאתיו עדאזחתיו
 אצא לא ולמען וכו' והעתיקו, אומרונמרתי
 בשתי נדרשהו פמוק כל למצוא ויקלמדרכו

 לממפר וארבעה עשרים כל רשמתיהלשונות,
 מה למצוא ניגע לא למען הנוצריםפרשיות
 כאשר בומבורגו דניאל והמדפיס מהם"שנרצהו
 )מקראות התנ"ך את רפ"ו בשנת לאורהוציא
 בבית כמגיה הוא העסיק ויניציאה(גרולות,
 מתוניסיה, חיים בן יעקב החכם אתדפוסו

 שהשתמש כך על נם הוא מתנצלובהקדמתו
 נתן בן יצחק ר' ע"י שהונהנה הפרקיםבחלוקת

 בחור אויהו הר' )שותנצל כמובקונקורדאנציאה
 הייתי ואילו ומסיים בארוכה, עי"ש נתיבוהמאיר
 הממורה בעלי שחילקו הפרשיות חלוקתמוצא
 ממנה להשתמש חפץ יותר הייתי המקרא,בכל

 כמעט שכבר לאחר לידי, הגיעה ואח"כמזולתה,
 תשתכח לבל היא גם להדפיסה אמרתיהשלמתי,
 מישראל.ותאבד

 מעמוד מ"ב כרך הסיני בירחון וראהה(
 המופלג החכם ידידי ע"ז שהקדיש ולהלןרפ"א
 מאמר נ"י וינגרסן הכהן שמואל מו"ההתורני
 יעשה"ט לפרקים", התורה "חיוקת יכונהארוך

 על כי כותב רפ"ג בעמוד ושם שלו,במקורות
 זו נוצרית חלוקה חדרה זה חיים בן יעקבידי
 מדפיסי עצמם, התנ"ך בספרי גם ישראללבית
 הולכים שהם כלל ציינו לא גם ומגיהיוהתנ"ך

 המובן כדבר זו בחלוקה השתמשו הםבעקבותיו,
מאליו.

 אליהו רבי וכותב הנ"ל ידידי עו"שוממשיך
 מבחינה זאת חלוקה בשבח גם מדברבחור
 פסוק כל ואחר כתב "הבחור* בספרוטכנית,
 בא ההוא הפסוק אשר הספר שם ארשוםופסוק
 הפרק מספר אף כי לך, אעשה בלבד זו ולאבו,
 סדר על ארשום ההוא הפסוק בו יבואאשר

 גדולה ותועלת צורך בהם ראיתי כיהפסוקים,
 פסוק, ראיית שם ימצא אהער ספר בכללמעיין

 מכ"ד ספר באיזה האדם ידע אם אף לפעמיםכי
 יוסים או יום הנה ההוא הפסוק באספרים
 איו", מקומו שער פתח למצוא הלאהיעמוד
 "מסורת בספרו גם אלה דבריו על חוזרוהוא

 לדעת "זאת בספרו למעיין כאזהרההמסורת"
 ראש הסכים כאשר כי זה, בספרי המעייןלכל

 להדפיס הגוצרי בומבורגו דניאל השרהמדפיסים
 עם הרפיסם וקסן גדול בדפוס וארבעההעשרים
 סרר על קאפיסוליש בלשונם הנקראיםהסימנים
 בדבר, יש גדולה שתועלת ובהיות הנוצרים,ספרי

 הבחור ספר בהקדמת בזה הארכתי כברכאשר

 עכ"ל. אני" גם הזו בדרך ללכתהוצרכתי

 שחדרה שנרמו המיבות רואה והנךו(
 ננרם מי ידי ועל ישראל, לבית הנוצריתחלוקה



כו ן ך דקא ה,ש"םכללי רן י ב2 לקרה"ת וא"יבבל

 מעפים כי עד הדבר נמןזקע הםצים ובמשךגרי,
 יכתבם. ונער זה היודעיםהמה

 מביא רפ"ב עמוד הב*ל מ"ב כרךובסיני
 באלמוס די אברהם מר' אחד עמוד לדוגמארק

 החלוקה את שהעתיק אברהם, מקנהבספרו
 י )1523( ברפ*ג כבר בה והשתמשלפרקים
 בחגי ; ח סימן בהושע ; ח סימן הדבריםואלה
 הספר בשם ואולם א. סימן בזכרי' ז;סימן
 המסורת לפי הספר שם את מביא עדייןהוא

 שמו את מציין גם הוא כתוספת אךהיהודית
 *, מלכים של שני ובשמואל לדוגמה כךהחדש,

 מהשני י"ב סימן בשמואל שלישי, ספרמלכים
 שהרומיים י' סימן עזרא הרומים, כפיממלכים
 לפי שהוא בשמואל נחמיה, ספר אותוקודאים
 46, ע' לפינפר וציין מלכים, דאהבוןהדומיים

 וראה ובציוניו, ע"ש 132 ברלינר כ"ט, ע'הברמן
 לכאן. וצדפו ג' בסי' כאן מ*שעוד

 ותי ופרקים, לקאפיטלים התנ,ך חלוקת ג.סימן
חלקם.

 שהבאתי ג(-ה(, אות ב' סימן דאהא(
 נצר הוא ופרקים לקאפיטלים בתנ"ךשהחלוקה

 תהכותרים לתוכינו וחדרה ישראל, בית אצלינוזר
 וע"ש זה, באופן התנ"ך את שחלקוהנוצרים
 יוסף בפדדס וע"ע זה, דבר שנשתרבבהסיבות
 שעד ועי' וז"ל שכתב קמ"ד דף י"אשמיני
 אינה הקאפיטלים שחלוקת בדאשית, סוףהמסודה
 מהתצאת רק התסורה תבעלי אצלינומקובלת
 עברי תלשון התנ"ך שהעתיק הראשוןהתעתיק
 בעל בא ואח"כ סברתו, לפי וחלק רומיללשון
 שמקודם, קאפיטלים בחלוקת והשתמש נתיבמאיר

 חכמים. אוצר ובספדעי"ש
 למואל דבדי ע"ב, ע' סנהדדין ודאהב(
 )פדשת ל"א[ ]משלי אמו יסדתו אשר משאמלך

 יצחק א"ד וכו' רהם"י( אמו, שהוכחתותוכחה
 בער כי דכתיב לאמו והודה שלמח שחזרמניין

 ההלגסה של הקדומה החלוקה היא זו חלוקה שם*

 132. ברלינר כמ"ש השבעים תרגוםעפ"י

 ל'( ]משלי וכו' לי אדם בינת ולא מאישאנכי
 בחא"נ מהרש"א ועי' רש"י(, כתיב, משא)בההוא
 כתיב הקודמת בפר,םה אלא כן ואינושכתב
 וצ"ל ע"ש, וגו' המשא יקה בן אגוד דבריבתחלת
 אנכי דבער משא דההוא ומאוחר מוקדםדאין
 אמר אמו יסרתו אשר משא בתר וגו'מאיש
 ח"ת בספרי היטב ועי' ע"כ. לאמו להודותשלמה

 ש"ת תדף נועורה ומאוחר תוקדם איןערך
 גם אם בהכלל ח' פי' דש"ח ושםוהלאה,
 עישה"פ ותאוחר, תוקדם אין וכתוביםבנביאים
 במה בכפילא לבא ברצוני אין כי לכאן,וצרפו

 הכלל כל ועשה"ם בספרי א' פעם כברשהארכתי
 ודו"ק.כולו,

 כן ואינו רהב"י ע"ד המהרש"א מש"כוהנה
 דכתיב היינו וכו' כתיב הקודמת בפדשהאלא

 דברי קרא בתר ב' פסוק שם ל'בקאפיטיל
 ל"א בקאפיטיל ולא וגו', המשא יקה בןאגוד

 וגו',  משא מלך למואל דברי בקדאהמתחיל

 וראה פדשה, המהדש"א קדאוהקאפיטיל
 דש"י ע"ד שכתב כאן סנהדדין היםבמדגליות

 ואולי פרשה, באותה דאינו שם, במשליעי'
 פרשתא חד מחולקות שלפנינו ;ל"א ל'פרשיות
 א' אות ב' ק"ז וירא זהד בניצוצי עמש"כנינהו,
עכ"ד.

 נינהו, פדשה דחד נימא אי אפילוובאמת
 הנוצרים חלקום דהקאפיטלים כבד שהבאתיוכמו
 קהםה אכתי ישראל, בתסורת טהור תקורוואין

 משא בההוא שכתב רש"י ע"ד מהרש"אקוובית
 במשא לזה קודם כתיב דהדי אינו דזהכתיב,
 וגו', המשא יקה בן אגור דבדי המתחילאחדת

 בער כי הקרא לכתוב הו"ל הגמרא דרשתולפי
 משא מלך למואל דברי אחר וגו' מאישאנכי
 וכו'. ומאוחד מוקדם דאין כתירוצו וצ"לוגו'

 הקודמת דבפרשה המהרש"א דמש"כ י"לוגם
 היא ל' בקאפיטיל שכתיב לפי אינוכתיב

 ומחמת הן, משאות דשני כיון רק ל"א,בקאפיטיל
 א' דענין פרשיות, ב' קראום הם עניניםשב'
 דרבינו ראיה שום כאן ואין א', פדשהקרא

 הנוצרים. חלוקת בתר כאן ננררהתהרש"א
 תשי*ט יארק נוא ווילנא בש"סודאה



 לקדה"ת וא-י כבל ן ך הא הע"םכללי תביכח

 שליט"א גאלדמאן חי"ל מוהד"ד הדה"גהוצאת
 בזה"ל רה2"י על המ"י בשם הג"ה מביאושותפו
 וכבד ע"כ, פדשה באותה דאינו שם במשליעי'

 ועמש"ל מהרש"א, בחא"ג העיד שכןהבאתי
בזה.

 חיהא ד' ע"א, דק"ז וידא בזוהד ודאהג(
 וגו' אכזדי בא ה' יום הנה ט'( י"ג )ישעי'פתח
 י"ב( י"ג )שם כתיב מה לבתד ע"ב ושםוכו',
 דנבואה אע"ג ת"ח וכו', וגו' מפז אנושאוקיד
 בהאי חמינן דהא אתמד בכלא בבל על אתמדדא

 את ה' ידחם כי דכתיב א'( י"ד )שםפר"2תא
 ד"ל וז"ל הג"ה נדפס שם ובגליון וכו',יעקב
 וגו', אנוש אוקיד בה שכ' שלמעלה לפ'סמוך

 ע"כ. היא פרץ2ה חד הזוה"ק לדעתואולי
 דהחלוקה פשוט הדבר הרי לעיל האמורועפ"י

 הוא יעקב את ה' ירחם כי שהפסוקהזאת
 וגם ישראל, מפורת של אינו י"דבקאפיטיל
 כלל ודיח סעם שום דאין שם מודההענין
 דש*י הדאשונים כל שם שפי' וכמו זו,לחלוקה
 והמצודות קדא, ומהד"י עזדא והאבןוהדד"ק
 ענין דהוא וממילא למעלה, דחוזד ג"כ כ'דוד
 על שמתנבא למעלה שם שנאמר מה עםאחד
 הזוה"ק שדעת חדשות שום כאן ואין בבל,גלות
 בדחו*ל טקור שום דאין היא, פדשה דחדהוא

 זה. היפך ישדאלובמסודת
 הנ"ל וידא הזוהד ע"ד זהד בניצוציוע"ש

 בדש"י ויעוין הגליון, על בהג"ה עמ"ששכתב
 בההיא מאיש, אנכי בעד כי ד'ה ע"ב ע'סנהדדין
 פרשיות שתי הן ולפנינו כתיב למואל דבדימשא
 נימא אי אפילו קשה דשם בזה כתבתי)כבד
 ושם א"מ( מש"ל, היטב ועי' היא, פדשתאדחד
 גלמי בתד אל, דעיך יקדו מה ולי ד"ה ב'ל"ח
 החלוקה ולפי מזמוד, אותו כתיב עיניךדאו

 במרגליות )ועי' עצמו מזמוד באותו הואשלפנינו
 דש"י ע"ד שכתב שם ע"ב ל"ח סנהדריןהים

 הדא וגו' יקרו מה ולי שפסוק משמעהסגנון
 הפסוק שבה פדשה אותה אחדי אחדתבפדשה
 שלפנינו הפרה2יות בחלוקת והנה עיניך, דאוגלמי
 ואולי טז-יז, קל"ט תהלים דאה אחת בפרשההם
 עכ"ד(, מזמוד באותו כתיב גו' גלמי בתדצ"ל

 ואע"פ וכו' ביום ד"ה ע"ב ג' ד"ה בתוס'וראה
 אפרשה דקאי לומד צדיך הפרשה בתחילתשהיא

 הפוה2ה בסוף הוא הזה הפסוק ולפנינוקמייתא,
 חלוקה היתה לפניהם שעוד מוכחהקודמת,
 הפסוק שלפנינו )ע"ש חז"ל בזמן גם ומהאחרת,
 הוא וגו' בששי לחדש ואדבעה עשדיםביום
 האחדון הפסוק והוא א' שבקאפיטיל ס"והפסוק

 בשביעי מתחיל ב' וקאפיטיל א'שבקאפיטיל
 דבדי ולפי ע"ש, וגו' לחדה2 ואחדבעשדים
 עשדים ביום בקדא אחדת פרשה מתחילהתוס'
 עזדא באבן שם וכ"כ וגו', בששי לחדה2דאדבעה
 שיש אע"פ מלאכה ויומ2ו עם דבק עשדים,ביום
 עשדים ביום עה"פ בדד"ק שם וכ"ההפסק,

 תחלת שהוא ואע"פ למעלה, טעמווארבעה,
 ויוה2ו כמ"ש המלאכה החלו הזה ביום כיפרהבה
 דבותינו מדבדי מפודש והדי וכו',מלאכה

 דהפר,2ה להם מקובל שהיה אלוהראשונים
 כמו ולא וגו', עשדים ביום בפסוקמתחלת
 האחרון הפסוק הוא זה שפפוק שלפנינוהחלוקה

 למעלה האמור עם מתאים חה א',שבקאפיטיל
 בני לתוך שחדרה זר זמירת היא זושחלוקה
 הנ'ל ז"ל ורבותינו הנוצרים, מכומרייטראל
 מזמן ודאי שנובע ישראל מסודת אתקבלו
 א"ם(.חכז"ל,
 הזוה"ק מד' א[ מקודות, ב' נתבאר והדיד(
 ע"ב ג' ר"ה התום' מד' ב[ י ע"א דק"זוירא
 ט"ו א' בחגי ודד"ק עזרא ואבן ביוםד"ה

 לפי אינו לקאפיטלין בתנ"ך שלפנינוטהחלוקה
 מהחוקרי א' בסי' למ"ש ומתאים ישראל,מפורת
 מכומרי ישראל בית לתוך דחדרהישראל

 פוף בחומשים שיש מה כי לדעת חאתהנוצרים,
 שמות נ', בראשית הפרקים, מספר וספר ספרכל
 המה הן ל"ד, דברים ל"1, במדבר כ"ז, ויקראמ',

 ולדאבונינו החומשים, בכל נדפפו אטדהפרקים
 ונכנסו אלינו )ש[פתננו כומרים ידי מעשההם

 לפסוקים חלקו הפרקים ואת הקדשים,לקודש
 פמפורת אינו זה וכל ולהלאה, נ' ב' א' פפוקכמו

ישראל.
 עשד ששה פרק סופדים מסכת וראהה(
 מזמורים חטבעה וארבעים מאה י"א,הלכה
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 יעקב, של שנותיו כנגד תהלים בטפרשכתוב
 להקב*ה מקלטין שישראל קילוסין שכלללמדך
 יושב קדוש ואתה אכינו יעקב של שנותיוכנגר
 ישראל.תהלות

 דאשרי ר"ל כתב ברלין הגר*יובהגהות
 ט' דף בברכות כדאיתא חדא רגשו ולמההאיש
 חדא ג*כ ה' ולמה לבן מות על ולמנצחע*ב

 קל"ד ומזמור ע"ב די"ז מגילה דתוט'כדט*ד
 פטחים בתוט' כדמשמע יחשב כחדא ג*כקל"ה
 עכ"ד. ע"אקיוז

 ע"ב ט' ברכות מהרש"א חא'ג ועי'ו(
 אשרי שלנו תהלים דבטפרי הך לישבשכתב
 הן. פרשיות תרתי רגשו ולמההאיש
 הגסרא על חיות מהר"צ בחי' ועי"שס
 תוט' עי' שכ' היא חדא רגשו ולמה האישאשרי
 בתשיעית אמרה כי ודוד ד"ה ע"ב( י"ז)מגילה
 מן ו~א הי"א פם"ו סופרים מס' ועי'אמרה,

 קמ"ז יש בתהלים כתבי כל פרקהירושלמי
 ד"ה ע*א( קי"ז )פטחים תוט' ועי'פרשיות
 ולמה דברכות פ"ד ירושלמי ועי'שעומדים,
 אם מזמורים י"ח כנגד ריב"ל אמר עשרהשמונה
 לית רגשו למה אמור הם י"ט אדם לךיאמר
 המסורה אגאר מקומות הרבה יש ועוד מהם,הוא
 התוט' שהתעוררו כמו הש"ם על חולקתשלנו
 עכ"ד. מעבירים ד"ה( ע"ב נ"ה)שבת
 דא"ר באד"ה שם ברכות עינים וביפהח(
 מות על דלמנצח לומר ואין וז"ל כתביהודה
 דיהיו מוכח הכא דהלא נינהו חדא ה'ולמה
 מגילה תוט' ועי' פרשיות י"ח לאחר הואלרצון
 ה"ב פ"ב ותענית ה"ג פ"ד ירושלמי ועי' ב',י"ז
 לרצון יהיו עד מזמורים י"ח כנגד ברכותי"ח

 פליגי דאמוראי לענינו שכ' ה"ד פ"בועפ"מ
 הקמ"ז וחשבון שם, בפנ"א כמ*ש נראה ולאבזה,

 כתבי כל פ' בירהסלמי אי"ה יבוארמזמורים
 ש"ל ברלין הגר"י הגהות היפך וזה עכ"ד,בט"ד
 חדא. ג"כ ה' ולמה לבן מות על דלמנצחשכתב
 לומר ראו ומה ע"ב י"ז סגילה ועי'ט(
 כנגד אלכטנדרי א"ר בתשיעית השניםברכת
 ודוד רשע זרוע שבור דכתיב שעריםמפקיעי

 וא"ת שם רש"י וכ' אסרה, בתשיעית אמרהכי

 תרתי גוים רגשו ולסה אתמרי היאשמינית
 כתבו ודוד ד"ה שם ובתוט' עכ*ל, היאפרשתא

 רחדא אמר דברכות בפ*ק דהא וקשיא פר,1'יעל
 שהיתה פרשה דכל התם ומסיק היאפרשה
 בח וסיים באה1רי בה התחיל לדודחביבה
 ומטייפת האיש באשרי שמתחלת זו כגוןבחה1רי
 רגשו דלמה סוף והיינו בו חוכי כלבאה1רי
 על דלמנצח לוסר וצריך היא, פרשה דחדאאלמא
 עכ*ל. נינהו תרתי ברחוק תעמוד ה' ולמהפות

 רש*י ע"ד שכתב מהרש"א בחא"ג ועי'י(
 בפ"ק מטיק דהא מגומגם פירושושלפנינו,
 היא, פרשתא חדא רגשו ולסה דאשרידברכות
 דה1בור תהלים ספר בשום תמצא דלאועוד
 היא בעשירית אבל היא בשמינית רשעזרוע
 פי אמרי לרצון יהיו דא"ל התם למימרדבעי
 וא"ת צ'ל וכן בפרש"י להגיה ונראה בי"ט,וגו'

 פרשתא חדא רגשו ולמה אשרי היחבעשירית
 שלפנינו בספרים שהיא כסו היא חיריתור*ל

 חדא רגשו ולמה דאשרי שם כדמסיקוקאמר
 זרוע ד,1בור פר,ןה הך שפיר וה"ל היאפרשתא

 בש"ט ועי' עכ"ד. שם בחידושינו ועי, בט',וגו'
 ס"א וז"ל ר,1"י דברי בצד גליון שנדפטווילנא
 היא חדא רגשו ולמה אשרי היא ען1יריתוא"ת
 זו גירטא ולפי רש"י( בד' המהרש"א כגי')הה
 אשרי דט"ל צ"ל שלפנינו( שברש"י הגי')ר"ל
 של הקושיא לפי )ר"ל היא חדא רגשוולמה
 ג"כ תעסוד ה' ולמה מות על ולמנצחר,1"י(
 ע"כ. שמינית הו"ל וא"כחדא

 אברהם לה"ר נבחרים בכתבים וראהיא(
 מזמורי דקמ"ז שכ' קל"ג עמוד ב' כרךברלינר
 מזמור הם רגשו ולמה האיש דאשרי הםתהלים
 המזמור נחשב כך ומתוך ע"ב, ט' כבברכותאחד
 ועי' ט', למומור אלא י' לפרק לא " ה'"למה
 גם אחת גירסא לפי ע"ב י"ז מגילהרה1"י

 הוא, חדא וי'( )ט' " ה' ו"למה מות" עלולמנצח
 הפטוקים שני של המזמור את גם חושביםוכן
 )תוט' הקודם למזמור כשייך קי"ז פרקויינו
 כרך הטיני בירחון ומובא עכ"ד, קי"ז(פסחים
 רפ"ז. עמודמ"ב

 ח"ל שכ' קי"ז סי' א*ח בסור וראהיב(
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 בתשיעית לאומדה דאו ומה השנים, בדכתתשיעית
 דכתיב שעדים מפקיעי כנגד אלכסנדדיא"ד
 דאשדי בתשיעית אמדו ודוד רשע זרועשבור
 ציין והב"י הן, פרשיות שתי דגשו ולמההאיש
 דהטוד וכתב הנ"ל י"ז מגילה ותום' דש"ילד'
 למה הטוד על תמה והדדישה ע"ש, כרה2"יכתב
 שהתוס' מאחד בפשיטות רש"י דבדיהביא

 שדש"י ס"ל שדבינו דצ"ל וכ' אותוסותדים
 ולמה מות על דלמנצח דברכות בפ,ק גודםהיה
 התום' פי' על וגם נינהו, חדא בדחוק תעמודה'
 ולמה מות על דלמנצח צ"ל דעכ"פ להקשותיש
 משני מאי וא"כ נינהו תדתי בדחוק תעמודה'

 לדצון דיהיו ענינא אהאי דבדכות בפ"קתלמודא
 ולא הואיל פזי בן דד"ש בדי' יהודהדא"ד
 י"ח הני ופדיך כו' י"ח לאחד אלא דודאמדו
 פרשה, חדא דגשו ולמה דאשדי ומשני הויןי"ט
 דגשו ולמה דאשדי נהי הוה מאי התום'ולפי'
 תעמוד ה' ולמה מות על למנצח מ,מ נינהוחדא
 הני לדוכתי' קושי' הדדא וא"כ נינהותדתי
 עכ"ד. נינהו י"טי"ח

 שמואל מו"ה הגאון בהגהות ודאהיג(
 על שכ' ע"ב י"ז מגילה עמ"ם טויבששמעלקא
 נהידא דלא התום' פי' על הדדישהקושית
 חדא דאם נינהו תדתי מאה2ד י"ח הוידשפיד
 גם י"ז, אלא הוי לא חדא דגשו ולסהנינהו
 שם גודם היה דדש"י הטור דבדי בישובמ"ש

 דהא אינו ע"ש נינהו חדא דגשו ולמהדלמנצח

 וממיים דד"ש בדיה דאר"י התם גרםדש"י
 חביבה שהיתה פרשה כל אר"י דאדשב"נשם
 אלמא באשדי ומסיים באשדי פתח דודעל

 עכ"ד. הוא חדא דגשו ולמהדאשדי
 שהקשה קי"ז, םי' א"ח שם בב"ח וראהיד(

 דכיון הנ"ל הדדישה כקח2ית הטוד עלג"כ
 למה בע"א ופירשו פרש"י סתדו דהתום'שדאה

 מיישב דהטוד לתרץ וכתב כתום' ולא כדשויכ'
 דתקנו למאי מיירי דברכות דפ"ק דההיאפרש"י
 יהיו לומר ותקנו לא ותו ברכות י"חמעיקדא
 דאשדי ס"ל דהוה צ"ל דהשתא לבםוףלדצון
 שתיקנו לאחד אבל היא פדשתא חדא רגשוולמה
 נינהו בדכות י"ט א"כ ולסלשי:-ם בדכתביבנה

 פי אמדי לדצון יהיו ממקומו עקדו לאואעפ"כ
 דתו צ"ל א"כ כדמעיקדא לאומדו צדיךאלא
 חשבינן אלא היא פדשתא דחדא אמדינןלא

 היא רשע זדוע ושבוד בתדתי דגשו ולמהאשדי
 ה' ולמה לבן מות על למנצח אבלתשיעית,
 כיון פרשתא כחדא חשובות בדחוקתעמוד

 זה ולענין הרשעים, כנגד דוד אמדןדתדוייהו
 של אבדן על מתפלל דוד שהיה במהדוקא
 לא כאילו אלו פרשיות שתי נחה2ביםדשעים
 דשע זדוע שבוד ונחשבת אחת פדקוה אלאהיו

 נינהו ממש פרה2יות שתי מ"ם אבללתשיעית
 לומד הניחוהו לכן היא י"ט אחד לרצוןויהיו
 י"ט עכשיו שהיא י"ח תפלת אחר לדצוןיהיו
 באין דש"י דעת היא זו ולמלשינים, ברכתעם
 עכ"ד. כתוספות ודלא עמו דבינו והמכיםםפק
 בישוב י"ז מגילה הע"י שעל הדי"ף ד' כעיןוזה
 בחא"ג מהדש"א ד' צרף וגם ע"ש, אלו רש"יד'

 ודו"ק. לכאן, ש"ל ע"ב ט'בדכות
 ד"ה ע"א דקי"ז פסחים בתום' ודאהטו(

 צדיכין אנו ולפי"ז בתוה"ד שכתבו שעומדיםה"ג
 עבדי הללו ה' שם את הללו הללויה בולומד
 אינו מזה שלמעלה וגו' ה' בבית שעומדיםה'

 שני המזמוד שיהיה יתכן דלא המזמודתחלת
 מזמורים קמ"ז במדדש דאמרינן ועודפסוקים,

 הוא אלא יעקב שנות כנגד תהלים בספדיש
 עכ"ל. וגו' בדכו הנה המעלות שיר שלסופו

 שציק להגדעק"א הש"ם בגליון ועי'טז(
 וכ"ה וכו', במדדש דאמדינן ועוד התום'ע"ד
 פט"ו ובידושלמי י"א הלכה פט"ז מופדיםבמם'
 ע"ש.דשבת

 שכוונתם נדאה המדדש בשם כן התום'ומ"ש
 ואתה בפיםקא כ"ב מזמור טוב שוחרלמדרש
 כדברי ממש שם שכ' ישראל תהלות יושבקדוש

 ש"ל. ומ"ם כ"כ פ'הידושלמי
 מופדים המם' על יעקב בנחלת וראהיז(
 ק"נ דהא מאוד תמוה שכ' ש"ל היאאפמ"ז

 ט' בברכות דאיתא למאי ואף הם,מזמורים

 קמ"ט מ"מ נינהו תדא רגשו ולמה האישדאשרי
 להפ מקובל שהי' בפשיטות כ' עדה ובקרבןהן,
 ה*נ נינהו חדא רגשו ולמה דאשרי דאמרינןכמו
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 דוחק תהו לחד שנחשבין מזמורים איזה עודיש
 המדרש בשם התוס' הביאו קי*ז ובפסחיםגדול,
 שהתעורר מי ראיתי ולא הן, מזמוריםדקמ"ז
 עמ*ש כ', בכורים עיטור בספרו דל ואא*מבזה,
 בתהלים, יש מזמורים קמ"ז הטורים בעלבס'

 לומר ואין הם, ק"נ דהא לתמוה ישלכאורה
 דלא תקשה א"כ דוד שעשה מה רק קחשיבדלא
 ע"י ספרו כתב דוד ע*ב י"ד כב*ב קמ"זיהי'
 שם כתב דרש*י ניחא אמנם וכו', זקניםי'

 זקנים שאמרו דברים בו כתוב זקנים י' :וז"ל
 מן וידותון והימן אסף כגון בימיו שהיוהללו
 דזהו אפש"ל לפ*ז עכ"ל, המשורריםהלוים
 מייחס לא דוד בימי שהיו ג' דאלו רבינוכוונת

 היו בעצמן שהם אפשר כי לדודהמזמורים
 כולם מייחסם מזמורים קמ-ז שאר אבלכותבין,
 נמי בתוכן דאיכא אע"ג כתבן, הוא כילדוד
 היו שלא לפי אמנם הזקנים, שארי שצמרומה

 מייחסם לכך שנשתכחו אפשר דוד ו~ולמלאבימיו
 אא"מ עכ"ל בימיו, שהיו הג' מן חהן לדוד,כולם
 עכ*ל.ז"ל,

 בתוספותיו ז"ל להחיד*א רחמים כסאובהג'
 בעל דכתב דהא ז"ל מאביו ונעלםכתב,

 טוב שוחר מדרש ירושלמי, דברי הםהטורים
 דהא שחר לו אין שתירץ ומה שלנו,וברייתא
 דוד, שאמר ולא אמרו שבתהלים מזמוריםקמ"ז
 בדורו שהיו וידותון והימן אסף מ"ש בציר איותו
 כנגד ג' לחסר לו הי' לא המזמודים, כתבושהם
 הרבה מהמספר להוציא והי"ל וידותון, הימןאסף
 סי' עד ע"ג מסי' שאמרו מזמורים כמהשיש
 וזה זא"ז בצירוף לאסף מזמורים י"א הםפ"ה
 מהמספר לחסד והו"ל ובצירוף, לבדלאסף

 גבדי, ג' כנגד ג' לחסר לא שאמרוהמזמורים
 גדול דוחק שהו~ו העדה קרבן עלומש"כ
 בשם זה מביא והק"ע הק"ע, עם הצדקלפענ"ד
 החיד"א כ' שם ובפירוש עי*ש, וכו' מראההיפה
 ולמה אשדי דברכות פ"ק דאמרו היכי דכיז*ל
 אחריני תרי הני נמי הכי היא פ' חדארגשו
 ד"ה קי"ז פסחים התוס' וכ"כ ארבע, שהןשתים

 וכן כ"ב, מזמור טוב שוחר מהמדרששעומדים
 ואני ע*ש, ה"א כתבי כל פ' בירהטלמיהוא

 ובמשנה פט"ו, דבתא בפסיקתא איתא דכןאוסיף
 ילקוט ש*ל, י*א פט"ז סופרים ובמס'פ*ד,

 ובזית בסופו, תרפ"ה רמז כ"ב תהליםשמעוני
 היו הם כו' מזמורים קמ"ז לאמר כ' שםרענן
 עדה, כהקרבן וזה ע*ש, אחרים סימניםלהם
 שעומדים ד"ה קי*ז פסחים תוס' על מש"כוראה
 עינים וביפה עישה"ט, שם יעב"ץ בהג'הנ"ל
 המכירי בילקוט איתא וכן ע"ש, וקי"ח דקי"זשם
 עי*ש. כ"ב מזמורתלים

 הירושלמי על העדה בקרבן וראהיח(
 מזמורות ושבעה וארבעים מאה ה*א, פט"זשבת

 ק"ן דלספרינו אע"ג שכ' וכו', בתהליםשכתוב

 ובשירי אחרים, בתלת נכללים מהם תלתהם
 דס*ל ונ"ל וכתב הנ"ל, היפ"מ דברי הביאקרבן
 על חביבה שהיתה פרשה כל דאמר יוחנןכר'
 מצינו ולא בצשדי, וסיים באשרי פתחדוד

 נראה לכן רגשו, ולמה האיש מאשרי חוץפרשה
 ול"ד ול"ג ל"ב מזמור דהיינו פשע נשוישאהצרי
 ואע"ג בו, יחסה הגבר אהצרי וסופו הםאחד
 מסיים שהמזמור כיון י"ל מזמור באמצעשהוא
 סיים כאלו ה*ל בו החוסים כל יאהצמוולא

 וכל עכ"ד, דברכות פ"ק בתוס' ועי' בוביחסה
 ה"ר בשם יא( באות הבאתי וכבר דוחקזה

 הקמ"ז חשבון אחר באופן ברלינראברהם
 דהצבת עפ"י בנוים שהם שבתהליםמזמורים
 וכטהם*ל, ע"ב י"ז מגילה רש"י ודבדי רז"לדבדי

 מוהדי"ז להגאון האגדות תהלוכות בס'וראה
 משוב ט"ז פרק זצ*ל שאוחצל אבדק"קשטערין
 עישה"ט. לכאןוצרפו

 הידושלמי על למראה נחמד היקר בס'וראה
 קמ"ז שכ' ע=ג, מ"ח דף בספדו פט*זשבת

 ואע"ג כ' היפשמ כף בתהלים שכ'מזמורות
 אחצרי דברכות בפ"ק ה*א הוו, ק"ןדלספרנו
 ב' עוד יש וה*נ הוא חד רגשו ולמההאיש

 לאחד אותן מנו והם הם ב' שבספריעמקומות
 ודו"ק, דברכות בפ"ד ה"א כו' אני עמ"שע*כ,

 בד*ה א' די"ז מגילה התוס' מ"ש הבאתיושם
 תרתי תעמוד ד' ולמה מות על דלמנצחודוד
 הוא פרשתא תרתי רגשו ולמה אשרי ברםנינהו,
יע*ש.
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 מזמוד דהיינו פשע נשוי שחשדי כ'והקה"ע
 יחסה הגבד אה2די וסופו הם אחד ול"ד ל"גל"ב
 שהמזמוד כיון י"ל מזמוד באמצע שהוא ואע"גבו

 סיים כאלו הו"ל בו החוסים כל יאשמו לאמסיים
 פדשה כל ד"ה ע"א י' בדכות ועתו"ס בוביחסה
 שהביאו העומדים דוה ע"א דקי"ז פסחיםותוס'
 שפתותיהם על עלו ולא כו' מזמורים קמ"זהמדו,2

 עי"ש. הנז',הירושלמי
 ח"י בפפרי דראה מידי, קה2ה דלאולפענ"ד

 בשם הפוסק לפעמים אמר ערך והלאה ה'מדף
 בפרם לו, בהקודם או בש"ם שמפורש מהאחרון
 מביאים והערוך ז"ל רש"י ערך י"ב פימןשם

 בירושלמי, דאיתא מה רבה המדרש בשםלפעמים
 התוס' על קשה דלא ותראה עי"ש לזה,והטעם
 עישה"ט, הנז' הידושלמי שפתותיהם על עלושלא
 שם. הכלל כלוראה

 בכ"מ חכז"ל דבדי לישב נראה ועודיט(
 הדאב"ע עפמ"ש בתהלים, יש מזמוריםרקמ"ד

 ספד יסד מי שם, והאדיך לתהליםבהקדמתו
 נתיסד שהכל די"א מחלוקת, שם והביאתהלים,
 בבל נהדות על ומזטוד ע"ה, המלך דודעפ"י

 נבואות ג"כ הוא וכו' גוים באו אלקיםומזמור
 כי וי"א בהמ"ק, חורבן על שנתנבא הע"הדוד
 מזמודים וב' לעתיד נבואה הזה הספד בכלאין
 לספד ונתחבר בבבל מהטשודרים א' חיברהנ"ל

 קמא, להי"א הסכים שהראב"ע וע"שתהלים,

 ולמה האיש דאה2די י"ל בתרא להי*אועכ*פ
 וב' פ"ק בברכות כשאחז'ל נינהו חדארגשו

 אח"כ רב זמן דק דוד חיברם לא הנ"למזמורים
 טזמודים, קמ"ז רק הוו לא וע"כ לתהליםונתחבד
 בראב"ע שם דמשמע ע"ז לדקדק שישאלא

 מזמורים הרבה עוד ישנם אלו י"אדלדעת
 וגם שמ2ה"ט, בבבל, דב זמן אחדשנתחבד
 ע"י נתחבד שהכל קמא לי"א הסכיםדהראב"ע

 דיש ובודאי בנבואה, זה שאמד ע"ה המלךדוד
 הבאתי וכבר זו, לדיעה ג"כ חכז"ל דבדילהתאים
 הקמ"ז חשבון ברלינר הד"א בשם יא(באות

 ע"ש.מזמודים
 שתמהו לק"נ המץמורים חלוקת והנהכ(
 והירושלמי המ"ם על ש"ל האחרוניםעפי"ז

 ידעתי לא הם מזמורים דקמ"ז שאמרוומדרשות,
 המזמודים שנחלקו ממה דודשצי לזה,המקור
 דאיה שום אין לק"נ ובילקוט שוח"טבמדוה2
 המקובל סדד לפי כן חלקו דהמדפיסיםדי"ל
 יש שלו שבחלוקה בהמאירי ראה והרילנו,
 חלוקה לו יש תהלים דבמזמודי מזמורים,קנ"א
 קי"ז מזמוד דלדעתו לפנינו שהוא ממהאחרת
 מן הוא קיוח ומימוד טוב, כי לה' הודוהוא

 אנא ולפנינו ה', אנא הוא קי"ט ומזמורהמצד,
 קי"ח, מזמוד שהוא שלפניו למזמוד שייךה'

 הו~צ דדך תמימי אשדי שלנו הגידסא לפיוע"כ
 ק"כ, מזמוד הוא המאידי ולגי' קי"טמזמוד

 מזמורים, קנ"א יש שלו החלוקה לפי ע"כואשר
 בסוף והנה בתוה"ד שכ' ב' מזמוד רד"קועי'
 שהוא תפלה במעדה בהיותו קמ*א מזמודהספד
 לדעתו וא"כ קט"ב מזמוד הוא ולפנינו שאולעל
 בדחז"ל מקור שום ביה ואין מזמורים קמ"םיש

 שהמטה והגם מץמורים, לק"ן יהיהשהחלוקה
 אלול חדש בהנהגות הביא תקפ"א בסי'אפרים
 וטכוונים מזמודים י' תהלים יום בכללומד
 והוא ד"ה קודם פעמים שתי תהלים כללגמוד
 ספדי בכל הוא שכך לפי זה כפ"ר, כמניןעולה
 וילקוט המכירי בילקוט וכ"ה שלפנינו,תהלים
 זה, דה2בון עפ"י טוב סימן נתן והגאוןשמעוני,

 הוא שכן חכז"ל בדברי בזה הכרח איןאבל
 ק-נ, תהלים מץמורי שלהחשבון

 עמוד מ"ב כדך הסיני בירחון וראיתיכא(
 במאמרו חכטוני מ"י הדב בשם שמביארצ"ג
 שהוכיח ההד בידחון והפרז2יות הפרקיםעל

 שבספר הפרקים ע"ד מדברים האמוראיםשכבד
 ובכן ומוחלט ברור באופן ק"ן שמספרםתהלים
 שהוא כל דה2ש אפילו אין תהלים לספרבנוגע
 פרקיו, פדשיותיו בחלוק זרות ידיםשנגעו
 גלות חרפת היום שגלותי להשי"תוהודות
 בדאיות שהוכחתי וכמו תהלים פני מעלהמקרא
 שהורתה תהלים שבספר החלוקה ע"דברורות
 למצוא בעזהי"ת אקוה כך בקדושהולידתה
 ידחון ואין עכ"ד, כה"ק לשאר בנוגע גםסטוכין
 בחז'ל מצאתי לא ידיעתי קט לפי כי תח"יההד

 שבריש ואעפ"י מזמודים ק"ן שהואשיאמדו
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 מ*מ שבתהלים פרשיות טם' דברו ד"יברכות
 הבאתי וכבר המזמורים, מספר שם אמרולא

 שבתהלים. המזמורים בסדר שונותגירסאות
 לובלין תהלים גדולות מקראות בנ"ךחמו*ר
 אחרי ז*ל, שי להמנחת הספר בפתיחתתרע"א,
 ולמה דאשרי ש"ל, ט' ברכות הגמ' אתשטביא
 ובפ"ב : לאמור כתב היא, פרשתא חדארגשו

 בתשיעית השנים ברכת לומר ראו מהדמגילה
 ופרש"י אמרה, בתשיעית אמרה כי ודודוכו'

 ולמה אשרי היא, שמינית וא"ת תשיעיתבפר,טה
 הקשו והתום' היא, פרשתא "תרתי"רגשו

 "חדא" רגשו ולמה דאשרי אמרינןדבברכות

 לבן מות על דלמנצח דצ*ל ותירצו היא,פרשתא
 עכ*ל, נינהו "תרתי4 ברחוק תעמוד ד'ולמה
 אחרי לשון מצאתי ישנה כ"י רש"י בנסחתהאמנם
 רגשו ולמה א)0רי היא, עשירית וא*ת : זהוהוא
 ח"י גבי בברכות כדאמרינן היא, פרשתא"חדא"
 ובזה ישרה גירסא תהו ע"כ, בפ"קברכות
 כלל, התום' לקוומית מקום ואין מתוקןהכל

 פרשתא "חדא" רנשו ולמה אשרי הכלולדברי
 1למה לבן מות ועל דלעיל, דגטרא כמסקנתהיא,
 כתב רד"ק אבל אינון, "תרתי" ברחוק תעמודד'
 מצאנו וכן שני, מזמור הוא גוים רגשו למהכי

 מזמור, ראש שהוא המדוייקים הספרים בכלאותו
 ואטרינן ע"כ, שני אותו כותביםובחשבון
 בתלים קמ"ז וכו' וכו' כתבי כל פרקבירהפלמי

 מזמור בשוח"ט וכדאיתא עוש( הבאתיו )לעילכו'
 )הבאתיו כ"כ פ' היפ"מ מש"כ ומביא וק"ד,כוב
 אמרו הרי ה11, ק"ן דידן דבמפרים אע"גלעיל(

 יראה וה"נ הוא חד רגשו ולמה דאשריבברכות
 שנמנו מה א' חז"ל מונים אחרים מקומותדב'

 בכמה סצאתי ואני עכ"ל, לשניםבספרינו
 וכ"כ מזמור, תחלת לנו לא שאין בהללספרים
 הללו כי קדטון, בספר מצאתי עוד שם,רד"ק
 הוא רק מזמור תחלת אינו גוים כל ד'את

 כמניינא קמ"1 להו פשו שלפניו, מזטור עםדב1ק
 הביא שלא ופלא עי*ש. טוב ושוחרדירושלמי

 שכ' ז"ל המאירי בהמם לעיל שהבאתימה
 1אינו מזמ1ר תחלת הוא המצר מן קי4חדמזמור
 ז"ל המאירי לשון כל עי"ל לד', הודו עםדבוק

 וובוח*ט להירהפלמי שציין אתפלא גםעי*ש.
 שכ*כ. לעיל שהבאתי סופרים למס' צייןולא

 רפ*ז עמוד הנ*ל מ"ב כרך סיניובירחון
 ווילנא דומ*ץ פינפר פסח ר' שהה"גהביא
 הנוצרים חילקו דלדעתו כ' בהערה ס'גבעמוד
 להקל כדי מזמורים לק"נ התהלים אתבכוונה
 על יטעו, שלא נזירים של מסוים מסדרעל

 ק*נ מסוימת תפלה לאטור זה מסדרנזירי
 פנינים במחרוזות משתטשים מהם ביום,פעמים
 תפלתם את וטהמבצים תהלים שאומריםומהם
 שהחלוקה נראה ולענ"ד ע*ש, מזמור כלאחר
 היא. נוצרית שחלוקה הכרח אין פרקיםלק"ן

 דהחלוקה דהגם להעיר עוד וברצוניכב(
 בימי ידוע כבר היתה לחמשה תהלים מפרישל
 דנראה 1הבאתי כתבתי 1שם ח' במי, וכמ"שח~-ל

 רבינו משה ע"י נתחלק כבר תורה חומשידחמשה
 ע-ה, המלך דוד ע4י תהלים מפרי הה' וכןע"ה,
 קבלה, אין תהלים של המזמורים בממפראבל

 1דוד נאמר ב' פ"א תהלים במדרש א'ובכת"י
 חמטא[ שהם תהל1ת עצ0ים כנגדם להםנתן

 ע"ש. שם באבער הערות ראהמפרים,

 הכהן עשטואל מהר"ר מ"ב כרך ובסיניכג(
 מהשפעת לדוגמא מביא דרפ"ה נ*יוינגרטן
 הפרקים בחלוקת כבר בולטת הנוצריתההשקפה
 ספר של הא' הפרק וכו', בתורההראשונים
 בעחמת הבריאה מלאכת בגמר טסתייםבראהחית
 החתימה את הראשון הפרק מן ומפרידהימים
 לפרק זאת חלוקה לפי השייכת השמים""1יכול1
 יהי' הראהמון הפרק של שהסיום הי' ראויהשני,
 "אלה לפני היינו ב', בפרק אשר ד'בפסוק
 הי~ה הבריאה מכלל השבת הרי השמים,,תולדות

 הי' שבהמ"ק בזמן המעמד אנשי גם נהגוכך
 וקראו בראשית במעשה בתורה שקראוקיים,
 השמים" ויכולו - הארץ *ותוצא הששיביום

 האהחכנזים נוהגים וכך ט*א(, פוד)תענית
 וציץ בראשית, לחתן תורה בשמחתלקרוא
 מאמר י*ד ע' ו' כרך השלוח קל*ד,ברלינר
 מאוד נכון שלנו המסורה לפי ]אבל זר**זמורת
 וראה חד,ח, ענין מתחיל תולדות אלהשבפסוק



 לקדה"ת וא"י ננל ן ך הא הש"פפללי ת יב

 השמים תולדות אלה הפסוק על אבכירמדר,2
 ע*ש[. וכו' תורה שלראשה

 הפסוק עם מתחיל בראה2ית ספר של ג'פרק
 ובפר,2ת ח*י ס*פ ובבר*ר ערום-, הי'"והנןש
 חנין דכפר יעקב "א*ר בפי' נאמר פ"ה פרקוישב
 שכפר וידוע נדה2", של בפר,2תו להפסיקשלא
 בה ישבו הראה2ונים הנוצרים המיניםחנין
 וכדי בשיטתם, גדול יסוד הי' הנחש עניןולהם

 להפסיק שלא אר"י הנוצרים של מלבםלהוציא
 מע' פינפר ט"ו, ע' זר זמורת למאמר וצייןבה,
 והלאה.נ"א

 "לאמור בפסוק מתחיל בירמי' הג'הפרק
 שבחלוקה בשעה וכו' אה2תו" את איש ישלחהן

 עם רק חדשה פיסקה מתחילה העתיקההיהודית
 אלי". ד' "ויאמר ו'פסוק

 "שובה פרשת שייכת החלוקה של זהלסוג
 "שובה הפסוק עם באמת מתחיל עניינהישראל"
 בהושע, י"ד בפרק ב' הפסוק שהואישראל"

 "תשמ2ם הפסוק עם זה פרק מתחיל החלוקהלפי
 הקודם. לסדר הענין לפי השייךשומרון"

 פרק של ח' בפסוק נגמרת בראה2יתפרשת
 הפרק, באמצע אפוא מתחילה נח ופרשתו'

 בפסוק מסתיימת שרה חיי פרשת ; ט'בפסוק
 פרק, באותו מתחילה ותולדות כ"ה פרק שלי"ח
 י' בפסוק ויצא פרשת מתחילה וכן ; י"טפסוק
 בפסוק ויגש ד', בפסוק וישלח פרשת הפרק,של
 האחרון הפסוק הפרק, של כ"ח בפסוק ויחיי"ח,

 הפסוק ו', לפרק א' פסוק הוא שמותבפרשת
 הקודם, לפרק ב' פסוק הוא וארא פרשת שלהא'
 תצוה, בשלח, פרשת הפרק באמצע מתחילותוכן

 תיכון כבריח עוברות זו ובורות פקודי. תשא,כי
 איש מאיר ר' למאמר וציין הספרים, ביתרגם

 תלמוד בבית התורה" חלוקת על *מאמרשלום,
 ע"ש. תרמ"ה תרמ"דוינה

 ה' בת שלנו החלוקה לפי היא אסתרמגלת

 ויהי א( : המזבח *גב" הוא לכך והסימןסדרים
 המן ויאמר ג( יהודי, איש ב( אחשורוש,בימי
 ליהודים ה( הלבוש, את המן ויקח ר(למלך,
 פרקים, י' עשוה הנוצרית והחלוקה אורה,היתה
 ופרק פרק כל אצל עפי*ר נח המגילה אתהקורא

 במקום ומחבר הפסקה שאין במקום מפסיקוכך
 להפסיק.שיש

 329 ע' תרמ"ה התלמוד מבית עודומביא
 מה נגד בחריפות מתבטא א"ש מאירשר'

 והפסיקו י*ג בדברים פרק ועשושהפסיקו
 מגונה ודבר בורות שזה הדבר כל אתבפסוק
 על הערותיו כותב בכ"מ ועוד עי*ש,ופלסתר
 הקפיטול, "בעלי ! כגון חריפות, הקפיטליםחלוקת
 בעלי שהפסיקו "ומה ; הרחוקים" אתקרבו

 . . . שחברו מה וכן טעם לו אין . . .הקפיטול
 י טעם" שום זו להפסקה *אין ; נכון" אינושלפניו
 ההא", בורות והפסק . . . הפסיקו הקפיטול,"בעלי

 שנ"ו רס"א, ע', ס"ו, ע' תרמ"ד תלמודבית
עשש.

 ממסורת שינו נ"ך ספרי כמה בחלוקתגם
 שמואל ספר רק יש מסורתינו לפיהיהודית,

 אחד, הימים דברי וספר אחד, מלכים ספראחר,
 ואמרו עצמו, בפני לספר נמנה לא נחמיהגם

 מ"ט חכליה בן ונחמי' עשב( )צ"גבסנהדרין
 ישראל וחכמי וכו', שמי' על ספרא איקרילא

 ספר שם על נחמיה פסוקי את הביאוהראשונים
 סיום בהערות ספר כל בסוף המסורה גםעורא,
 את מביאה בספר, אשר הפסוקיםוסכומי

 לשנים עתה המחולקים הספרים באותםהערותיה
 יחדיו, הספרים שני בשביל השני הספרבסוף
 ביחד, החלקים לב' מביאה הפסוקים בסכומיוכן
 זר זמורת מאמר קל"ג, קל"ב, ברלינרראה

 ע"ש. מ"ה ע' ופינפר ו', פרקבהשלוח
 של סדריו לז' המסורה סימני את שינוגם
 ב"ה", סימן"ג"ד נתנו המסורה בעלי דניאל,ספר

 רק2עים "ועיני הפסוק על שינוהווהניצרים
 מפח ותקותם מנהם "אב"ד" ומנוסתכלינה
 למשיחו ישראל תקות את להכחיש כדינפש",
 ע"ש. מ"ט ע' פינפר ראה יבוא, באאה2ר

 טמאים ורים שידי הנ"ל חלוקות ועלכד(
 כבר השקפתם, את בהם והכניסו בה,שלטו
 יעקב ור' לעיל, שהבאתים אותם ככרוכיאצווחו
 )ור,2ה הקדוו2ה לארץ המסע בספרובכרך
 באה הואת החלוקה "אבל כותב כ"ח( ע'תרמ"ד

 )הקפיטלין( הפרשיות חלוקת מניח תידילנו



לה ן ךאד[ הוו"םכללי רן י 2נ לקרן"ת וא"יבבל

 ר"א את ומביא מה11אלגאטא", והיאלתנ"ך,
 בחלוקת "וכן וממשיך ש"ל והדוו"ההבחוד

 חלוקה המסורה לנו מסדה תחתיהםהקפיטלין
 יש ובאמת . . . "סדדים" בשם ונקדאתאחדת

 חלוקתם גם הספרים ספד גם כי עלינולהתפלא
 )שהם הסדרים גם התלמוד מחכמי לנוהמסודים
 המסורה מחכמי לנו המסורים הקפיטלין(במקום
 לנו לא אשר אלה את לנו ונקח עובנו כולםאונ
 נדחים". להשיב מעורר ואין תחתיהם,הם

 כותב ח', ע' תרמ"ד ג' התלמודובבית
 בספדים שנתפשטה שהחלוקה להעיד אני"ומוכדח
 הקפיטולי, חלוקת שהיא בישראלוהוקבעה
 או קפיטולי, במלת אם בספדים עליהשמדמזין
 אשר מאיש מוצאה פרק, במלה או סימן,במלת
 אל המעתיק עשאה אלא היה ישראל מגנילא

 והמאיד ש"ל(, )וואולגאטה, לנוצרים רומילשון
 המקדאות בהוצאת חיים בן יעקב וד'נתיב

 הגדולה, למסורה בהקדמתו ע"ז התנצלוהגדולות
 עין בחומש היידנהיים זאב ר' ע"ז העידוכאשר
 את מרחקת ובכ"מ היא זר זמורת ובאמתהסופד

 מפסקת והיא הרחוקים את ומקרבתהקרובים
 להפסיק שלא בפירוש שאמרו במקוםאפילו

 נתעה והיא - הענינים פירוש בלבולוגורמת
 הקורא". את ומתעהבשוא

 גדול מחקד ברלינר ר"א כ' תדנ"דובשנת
 היהודית, התרבות על הדפוס ספרי השפעתעל
 כרך ראה הנוצרית, ו[חלוקה על ממצה קטע1נ1
 בתש"א. קוק הדב מוסד ע"י בדלינד שלשני
 זד זמודת במאמדו אי"ש מאיד ד' קףמהוכן

 תדנ"ם. ו' פרקבהשלוח
 בווילנה ומו"צ דיין פינפד פסח ד'והדב

 בעתונות זו חלוקה נגד חוצץ יצא תדס"גבשנת
 ע' תדס"ג שלישית שנה *הפלס"התודנית
 כ' תרם"ג י"ב שנה תלפיות ובתלתדכ"ד,

 בור נוצרי כהן ידי מעשה הוא הואתשהחלוקה
 ונגד והתלמוד המסורת נגד שהוא . . .וסכל

 פ' הרב פירסם בתדס"ו גם וההגיון,המפרשים

 "מסודת בשם זו בעייה על שלם ספדפינפר
 הנ*ל. כמאמדיו וכ' והנביאים"התודה

 הבלשן הד-זהב צבי ההד כ'ובתדצ"ה

 בההד, ישראל" בידי המקדא *יוצאבמאמד
 החלוקה כב8וה סוף נטסוף ד' גליתתדצ"ה
 העתיקה החלוקה את הנוצרים של . . .הזרה
 אין שכמעט עד כ"כ והשכיחוה לנו שהיתההיפה
 בכתבי אחרת חלוקה שהיתה שידע בנואיש

 לקפיטולים החלוקה את רואים והכלקדשינו,
 הספרים נתחלקו כך וכאלו היו מעולםכאילו
 ולערער להרהר ואסור סופריהם של3ידיהם
 ע"ש. ע"ז ומתאונןאחריהם,
 נפשי "חי במרירות מתבטא פינפד פ'והרב

 בגמרא מופלגים לפני והצעתי מזה דברתיכי
 כלל האמינו ולא ודדשנים דבניםולפני

 לא דבנים ודוב נוצדים, מעשהשהקאפיטלים
 זר ובילדי זד יליד הקפיטל כי כללידעו

 עי"ש. נ' ע' פינפד פ' ראהישפיקו",
 דאב"ד ז"ל רבינוביץ דוד אליהו דביהנאון
 מבהיל "שהדבר כותב, תדס"ג בשנתבירהמלים

 בדורות התורה אדירי נתעוררו שלאמאוד
 מאתנו" התורה שנשחכחה לנו אוישלפנינו,

 "מאוד הקפיטלין דשימת בדבד עוד וכ'וכו'
 לשנות גדולה מצוה הי' ובודאי זה על לבידאבה
 ודבר באמת, הראוים במקומות ציוניםלעשות

 דאה ישראל", בקהל להשמיע ונחוץ ראויזה
 ע"ש. וקי"ם קי*ז וע' בהערה פ"ח ע'פינפד

 . . . מאוד "שמחתי : בדאצקי הרבוכ"כ
 זדים מידי לגאלה לתוה"ק גואל נמצאכי

 זאת שמעתי וכבד גמקד,ב, זדה עבודהשהכניסו
 שחלוקת ז"ל העליד יהושע ד' הגאוןמדו"ז

 ועד לתועלתו הקונקודדנציה בעל קףבההקפיטלין
 מזה ידע לא איש שכמעם הדבר נתאזדחכמה
 ".וכו'

 את להזכיד עלי חביב אחדון ואחדוןכה(
 שמו אשכולות איש ובקי החדיף החכםשם

 שהאריך וינגרטן הכהן שמואל מו"המפארים
 רפ"א דף ס"ב כדך בסיני וכתב הדבהבזה

 ולקם וצבד לפדקים", התורה *חלוקתבכותדת
 כאן הבאתי ואני מזה שמדבדים מקומותמכו"כ
 בעד לכבודו אני תודה ומכיר ממנו,הרבה

 ולקם צבד אמטר ובעד לנו שנתןהמקורות
 אשדי ופדטים, כללים כו"כ זה בעניןובידד



 לקרה"ת וא"י בבל ן ר הא הון"םכללי רז ר11לו

 ליסוד לי הי' שלו והמאמר הרבים, את שזכהלו
 כלו. הכלל בכל ולעינים פנהואבן

 המאמר בעל לנו מוסר רצ"ב בעמודושם
 בשנת : לזמנינו הסמוך בתקופה שנתהוהעובדא
 הגאון תשובות של היד כתבי את מסרותדפ"ג
 אבדק"ק זצ"ל גרינוהשלד יודא מוהר*רהצדיק
 בבודאפעסט, קצבורג האחים לדפוססאטמאד
 עורך ז"ל קצבודג צבי דוד והר'אונגאדין,
 את עליו שקיבל תלפיות" "תל התורניהעתון

 אחת, בתשו' העדיכה תוך נתקל והנההעריכה,
 ליתנה רציתי "לא : לאמור כותב הוא עליהאשד

 על כהדד"ג שהעיד ומה תוארה": 1ז1בדפום,
 מפסוק ל"ט פדק תחלת פקודי בפ' שמסומןהא
 וכתב "שני" פ' קודם פסוק שהוא התכלתומן

 כאן פרהם"י לפי כי טעה הפרשיות מחלקשבעל
 כלי בהם שמכסים הבגדים . . . שדד בגדייש

 שייכות לזה ואין מסעות סילוק בשעתהקודש
 מפסיקים שאנו ומזה אח"כ הנזכרים כהונהלבגדי
 ראיה יש זה, פסוק אחר "שני" פרשהלעשות
 נשגבה פליאה נ"י, הד"ג עכת"ד ז'ללפרש"י
 מחלק שבעל לומר קולםםו פלטה האיךבעיני
 מלהרהר לנו חם שטעה, וגם מדעתו כן עשההזה
 כמה זה ישראל אלפי לרבבות שמםור בדברכן

 קמנה היותר הנקודה אפילו כי טבה,אלפים
 כבשונו שהם דברים תורה, בםתרי לנומפורה
 שמםורים שבעולם ספק שום ובלי . . . עולםשל

 ברור ולדעתי . , , מסיני הללו פרשיותהפםק
 זה ובכלל שבתורה ופיםוק פיסוק מין שכל . ..

 שאנו מה בין .. . פתוחות בין פרשיותהפסק
 מה בכלל הכל םימן, קפיטל, ב~0ם אותםמכנים
 לי' ושרי . . . הפיפוקים ר-ל הפפוקים אלהשאמר
 עיאש.מדיה

 זה ונגד ע"ז, כותב קצבורג צבי דודוהד"ר
 הנדפס . . . אחד מאמר על באצבע מראההנני
 ר' העצום מהגאון תרס*ג בשנת תלפיותבתל
 מרעיש בו ווילנא, דק"ק דומ"ץ פינפרפסח

 הבומרים, מעשי שהמה  הקאפיטלען אודותעולמות
 הי' תלפיות" ה"תל והנה . . . ההלכה נגדוהמה
 הדזר וגאוני נכבדים קוראים בין מהלכים אזלו
 ושתיקה דבריו סותד אחד ואין מושבותבכל

 הולך ז"ל דסאטמאר והגאון . . . דמיאכהההאה
 אלה מכל ידיעה לו היתה לא צדיק,בתומו
 צער לי והיתה הנ"ל בתשובה מ"ש כתבולכן
 דראדמישלא הדור, גאוני לשני וכתבתי . . .מזה
 שליט*א ומ(וד ז"ל( ענגיל שמואל ר' הגאין)ההא
 תה ז"ל(, ווינקלער ליב מרדכי ד' הגאון)הוא

תשובתם.
 להשיב הנני י מראדאמישלא הגאון תשףוזה
 באמת אנכי הקאפיטליך, אודות הכבודמפני

 הדבד בעיקר אך . . . האלה בענינים בקיאינני
 זלה"ה, מסטמאר הגה"צ לדבדי נוטה מדעתיגם

 . . . הקאפיטלען נתפשטו כבד פנים כל עלכי
 והרמ"א יוסף הבית מרן של הזמן קודםעוד

 עדערו ולא . . . חיים אנו מפיהם אשרזלה"ה
 גם להדפיס יוכל לדעתי כן על . . . זהעל

 שכתב שמה והגם דסטמאד, מהגאוןהתשובה
 שאינו נהיות יוכל מםיני לנושה הלכה שהם~ם
 עכ"ל. המנהג נתפשט כבד פנים כל עלכן,

 דבר על והנה : ז"ל ממאד הגאון תשו'וזה
 בכל בהנמצא ז"ל הגה"צ בתשובה שכתבמה

 למשה הלכה ג"כ הוא קאפיטל, סדדהחומשים

 רמז שום בש"ס הוזכד דלא כיון . . .מסיני
 רק אינו הקאפיטלען כי אפנמר כן ואם . . .מזה

 מה בכלל אינו ועכ"פ . . . הפפוקיםלמנין
 מםיני, למשה הלכה פפוקים נדרים במם'שכהוב

 שכוללים פרקים אלא פפוקים, נקראיםדאינן
 תשובה ידפים לא לענ"ד . . . פפוקים וכמהכמה
 והלא הברעה, איזה . . . תמצא אשד עדהנ"ל
 ימצא לא ואם בהשמטות, להדפיס מקוםיש
 שכתבתי מה עם ידפיסה לענ"ד מכריעדבד
 האלה התשובות ב' ונדפסו ע"כ. תלפיות,בתל
 תדפ"ג. שנת תלפיותבתל

 עשירית שנה בירושלים "ההד"בירחון
 מ"י הר' כ' אייר, חודש ח' חוברתתרצ"ה
 והפרהציות", הפדקים "על במאמדוחכמוני
 המשנה חכמי בימי עוד לפרקים זושחלוקה
 "שרבותינו להסכים יכול ההו איןנעשתה,
 שלא פקוחה, ועינם עדה אזנם שהיתההקודמים

 היהדות בתוך להשתל זד זמודת שוםלתת
 בזעזוע כלל הדגישו ולא חלו לאהמסורתית,



לז ן ך דןא הש"םכללי בנ'ת לקרה"ת וא"יננל

 זדות" ידים ע"י המקדא בחלוקת שחלתהשכזה
 לפדקים התנ"ך שבחלוקת המהפכה כל חלתהאם

 או כומד איזה ע"י לילה בין בלע"ז.קפיטלימ*

 ישדאל בני התחילו וכבד קטוליים כומדיםשני
 המסודות כל את ולהזניח בחלוקתםלהשתמש
 ואילך, עזדא מימות לכה"פ שנמשכההעתיקה

 ישדאל שחכמי סובלתו, הדעת אין זהדבד
 שכזה חשוב ענין על יעבדו הדודשבאותו
 שישמיע בדוד אחד אף ימצא ולאבשתיקה,
 הקודש בכתבי שכזאת מהפכה כנגד חדיפהמחאה
 הק"ן אודות דעתו כ' וכבד דבדיו, כל ע"שוכו'

 שלדאבונינו הוא אמת אכן בתהלים,פדשיות
 שלנו, קדשים בקודש זו זד זמודתהתעדב
 הנה"ק שמרן שמעתי וכבר מזה, היודעיםומעטים

 בחלוקת להשתמש רצה לא זצל"ה חייס חפץבעל
 בעלי של לא מזריס שמקורההקאפיטלין
 אחב"י של ככולם כמעם רובם אבלהמסורה,
 ג' וסי' א' סי' ודאה מזה, כלל יודעיםאינס

 לכאן. וצדפומש"ש

 והפירתם התורה, חומשי ה' של סדרים ד.םימן
 שבתורה. וספר ספר כל שבסוף "וסדריו"של

 ספד כל של הסדדות או הפדשיותבסוף
 פדשיות הספד, פסוקי סכום כתובבתודה

 כמו והסתומות, הפתוחות מנין ופדקיו,14סדרי1"
 לאמוד כתוב בדאשית בסדד בפניםשהבאתי
 ודבים הסדדים, מספד ספד בכל וכן מ"ג,וסדדיו
 כו"כ, "וסדריו" במאמד נתקשו וחכמיםגדולים

 נמצא שלא ,האלה, במדרים הנרצה ידעוולא
 אין סדריו מספר שנרשס ובכ"מ ספד,בשום
 סימניו. עפ"י שנסדר מהסאחד

 שלו בחומש היידנהיים וואלף ד' הדבא(
 בדאשית בסוף תקע"ח( )דדלהיים הסופד"*עין
 שלמים וכן רבים או"ה, כ', המסורה סימניאחר

 במאמד ובפדט האלה, המימנים בביאודנתקשו
 בסדרים הנרצה ידעו לא כי מ"ג",14סדרי1
 כל בסוף וככה ספר, בשום מצאנוס שלאהאלה,
 אחד ואין סדריו מספר נרשס מצאנו וספרספר
 טוב כי דאיתי לכן סימניו, עפ"י שנסדרמהם

 כתב כבד זה, מה ועל זה מה המעיק אללהזדיע
 "הבחור", םפדו בהקדמת הלוי אליהו ד'המדקדק

 במקראות היום הנמצאת הקאפיטולי חלוקתכי
 מקובלת איננה .ופרקיו4 במלת כאן ווצרצההדפוס
 מהמצאת היא אבל המסורה, מבעליאצלנו

 מלשון תנ"ך העתיק אשר הראשוןהמעתיק
 לחלק הצורך מן וראה רומי, לשון אלעברי

 וקראם סברתו לפי וחלקם פסקא לפסקאהספריס
 בשנת נתן יצחק ד' החכם בא וכאשדקאפיטולא,

 יאיר הנכבד ספדו לחבר הששי לאלףקצ"ח
 הוכרח קאנקאדדאנציא, בלע"ז הנקראנתיב,

 נתפשטה כבד אשד הקאפיטול, בחלוקתלהשתמש
 הימנה, טובה אחדת חלוקה מצא לא גםבימיו,

 ממנו, נתעלמה המסודה בעלי שחלוקתלפי

 בהקדמתו חיים בן יעקב ד' החכם המגיהוהתנצל
 וויניציא של דאשון דפום גדולותלמקדאות
 נדד אשד שילם גם וכו', וכו' דפ"ו,משנת
 "אלין המסודה, חלוקת גם להדפיס שםלרה2ום
 הנדצה וזה וכו', וכו' המסורה עפ4י התורהסדרי
 הספריס, ביתר 1כ1 מ"נ, ופדריו באומר,כאן
 על בו שהדצון נ', ופדקיו כאן שאומד מהוכן

 גם קדמון, דפום בשום איננו הקאפיטולימספד
 בלתי הזאת החלוקה כי יד, כתב במקראותלא

 המדפיפיפ עשו יפה דלא אצלנומקובלת
 בהסכמת ודאה בקודש" חולין להכניסהאחרונים

 לם' ז"ל נאטאנואהן שאול יוסף מוהד"דהגאון
 לאלו ענין פשר מצא שלא סופדים עינימאיר

 עי"ש.הסדדים
 דדב דבתי הפסיקתא במבוא ודאהב(
 אחד בתוה"ד שכ' א' אות זצ"ל, להדד"לכהנא

 המדר,ש כי והכוונה פסיקתא, בפי'שהאדיך
 התנ"ך מםפדי שלם ספר על מסודר אינוהזה,
 פדשיות וחלקי פםקי על דק המדרה2ים,ככל

 עיקד וכ"ה מכתובים( )ומועטים הנביאיםמספדי
 קנ"ב,, קט"ז: )שבת בש"ס סידרא לשוןפי'
 י"ט.( ע"ז קם"ד:, ב"ב ט"ז:, מ"ק פ"ז.,יומא
 של או נביאים של פר,2יות ביומא ר,2*יוכמוש
 ענין 12אוא סדר אלא שלם, ספר ולאכתובים
 וכו', וכו' פסוקים( איזו )ולא שלמהופרשה
 בארוכה.עישה"ט



 לקרה"ת וא"י בנל ן ך הא ה,צ"םנללי רן יגנלח

 היינו שסידרא ונראה כ', ב' אות שםובהג'
 כמ"ש ז"ל, הראשונים לפני שהיה סרורהפרשה
 והרא"ש כו', והאידנא ד"ה ל"ב במנחותבתוס'

 ספרי אצלם חלוקין שהי' י"ג, סי' ס"תבה'
 להפסיק בכדי מופסקים, ענינים לחלקיהתנ"ך,

 ולהפסק התלתידים, עם ענינא דסלק היכאבהן

 כעין )והוא סדורה פרשה קורין הי' כזהענין
 על מדרים, להם קורין שאנו התורה פרשיותג"ן

 שבת בכל בקריאה ענין להפסקשסדורים
 שקורין שלפנינו המימנין כדוגמת והןבבהכנ"ם(,
 ארוכים היו אבל ענינים( ראשי )ר"לקפיטולין

 כל במוף ממ"ש שנראה וכמו מהסימנין,יותר
 מנ"ך ספרים ובהרבה תורה, חומשי מחמשהמפר

 מדרי ג"ן שהן פרשיותיו, שם שכתובמנינם,
 ופרקיו אלו, סדורות פרשיות שהן וסדריותורה
 ממפר לעולם אהצר הנ"ל, הקפיטולי הסימניןשהן

 הפרקים ממספר הרבה מועטין שםהמדורות
 המימנין שבתהלים אמ"ת, במפרי )וביותרומימנין

 המימנין ובמשלי י"ט, רק נמנו ומדריו ק"ןהן
 רק מהן בכ"א המדרים ונמנו מ"ב, ובאיובל"א
 עדיין רשום נשאר אלו למדרים וזכרוןח'(,

 שהוא משמן שם טוב פמוק שקודם רבה,בקהלת
 לך פמוק וקודם תנינא, מדרא כתוב ז',מי'
 מקהלת, ט' קפיטל בסי' שהוא בשמחהאכול

 הן שוודאי תליתאה, מדרא בקה"ר שםכתוב
 ד' נמנו בקהלת כי אלו, סדורותמפרשיות

 מחזקת היתה שמדורה הרי י"ב והסימניןמדורות
 הפמק מדורה שפרשה ולפי בערך, מימניןג'

 פרשיות של ענין מהפסק הרבה גדולענינה
 מהפמק קטנים הן )אשר ומתומותפתוחות
 הנחת שיעור לכן המדורות( מן וכ"שהמימנין
 גדול סדודה פרשה לסימן כתיבה בלאחלק
 בתוס' כנראה ופתוחות, מתומות משליותר

 זהו דברים, של פשוטו לפי )כי שםבמנחות
 הפרש לסימן פר,ציות, של חלק הנחתענין

 רבינו בלשון וכמבואר לענין, ענין ביןוהפמק
 צונצן מהר"י בתשו' המובא ז"ל הראהצוןישעי'

 ובתשו' א', סי' ליהושע נחלה במפרוהכתובה
 עצמו מהרש.ל בתשו' וביותר ל"ז, מי'מהרש"ל
 דהוו מערבא שבני וכמדומני ע"ש(, שםאשר

 היו ע"א( כ"ט )מגילה שני לתלת אורייתאפסקי
 כן שם )ועל סדורה בפרשה שבת בכלתפסיקין
 כמש"ל(, שלנו מדרים ג"ן כמו מדורהנקראו

 התורה בכל מ"ה לפנינו הסדורות שממפרואף
 קם"ח, כתוב ראיתי כ"י נ"א ובשם קנ"ר,רק

 אולי וכי"ב יו"ט בהן שחלו שבתות בהסרמ"מ
 בקיאי הוו מערבא ובני החשבון, לכויןאפשר
 )וכמו יותר לסדורות לחלקן בפרשיותספי

 קדושין יותר לפסוקי בתערבא דמפסקיבקראי
 לסיים בבל כמנהג הכל שהחזיקו אחר ולכןל"(

 מדרות פרשיות לג"ן לחלקה שתא בכלאורייתא
 הסדורות פרשיות סימני לציין הפסיקושלנו,
 לשכח ובכדי מעתה, עוד צורך בהן :נאיןהנ-ל
 מדורות פרשיות הנחת כי מערבא, בנימנהג
 שהוזכרו ומתומות פתוחות ורק מעכב, אינובם"ת
 ער"ה מי' הטויו"ד כמ"ש למ"מ, הלכהבגמ'

 בב"י וע"ש פמל, לא שינה אם מדורהשבפר,צה
עכ"ל.

 "וסדריו של הפי' מובן הנ"ל לפיוהנה
 ש"ל היידנהיים וואלף ר' הר' בו שנתקשהת"ג"
 הנרצה ידעו שלא בעצמו הוא כמ"ש רביםוכן

 עוד אני נבוך אבל לעיל(, )ראה האלהבמדרים
 יוסף פרדם בם' וראה מערבא, בני שלבהח,צבון
 בני )כט:( ובמגילה שכ' קמ"ד, דף י"אשמיני
 מבוא ועיין שנין, בתלת לאורייתא מסקימערבא

 כל בסוף שאיתא שמה לרד"ל, רבתילפסיקתא
 פירוש, שום לו שאין "וסדריו" ונביאחומש
 שלהן, ג' היתה שלנו סדרה כל תערבאולבני
 "וסדריו". וז"ש מסימניהן, לפליטה שנשארוזה
 חומש כל במוף מ"ש לך אביא ועההג(

 :וחומש

 אלף בראשית רס' פסוקי סכום :בראשית
 תחי', חרבך ועל וחציו מימן, לד' אךותקל"ד

 "וסדריו מימן, לעולם שמי זה י"בופרשיותיו
 לך חננו י"י נ' ופרקיו מימן, ידידיהמ"ג"
 מ"ח, והמתומות מ"ג, הפתוחות מנין סימן,קוינו
 אשר העם וכל אתה צא פרשיות צא הבלמך

 מימן.ברגליך
 ותשעה ומאתים אלף פמוקי סכום .שמות

 ופרשיותיו תקלל, לא אלקים וחציו סימן,ארט



לם ן ר הא הש"פכללי ת בני לקרה"ת וא"יבבל

 "וסדריו סימן, לי תבנו אשר בית זה איי"א
 מ' ופרקיו סימן, דעת יהוה ללילה ולילהכ"ם"

 וששים תשע הפתוחות מנין סימן, בלבו א'תורת
 וששים מאה הכל סך ותשעים, חמשוהסתומות
 ומציון מקוד,2 עזרך ישלח פרשיותוארבע
 סימן.יסעדך

 סימן, נטף ונ"ט מאות ח' פסוקים :ויקרא
 באגד י' פרשיותיו הזב, בבשר והנוגעוחציו
 ופרקיו סימן, יהגה ובתורתו כ"ם" "ומדריוסימן,
 מ"ח, סתומות נ"ב, פתוחות סימן, עמך ואהיהכ"ז

 סימן. צח דודי פרשיות צ"חס"ה
 סי', אפרח ורפ"ח אלף פסוקים 'בתדבר

 יפרח, מטהו בו יבחר אשר האיש והי'חציו
 ל"ב" "ומדריו סימן, ינחנו בדד י"י י'פרשיותיו

 חכמה לו ל"ו ופרקיו סימן, א' לי ברא טהורלב
 ס"ה ס"ו, סתומות צ"ב, פתוחות סימן,ישכילו
 סימן. ונחלתך חלקך אני פרשיות,קנ"ח

 סימן, הנ"ץ ונ"ה מאות ט' פסוקים 'דברים
 י"א פרשיותיו וכו', הדבר ע"מ ועשיתחציו
 יגיד אמונה יפיח כ"ז" "וסדריו סימן, חגאסרו
 סימן, לבב בכל ד' אודה ל"ד ופרקיו סי',צדק

 פרשיות קנ"ח ס"ה קכ"ד, סתומות ל"דפתוחות
 למען נ"ד, חורה מדרי סי'. ינחילם כבודוכסא
 פרשיות מנין סימן, ידם ולא כבודיזמרך

 מגדיו פרי ויאכל לגנו דודי יבא ר"ץהפתוחות
 נפשה על אמר אסרה או שע"ם והסתומותסימן,
 וסתומות פתוחות פרשיות כל סימן,בשבעה
 סימן. בה כל חחסר לאתרס"ם,

 דהפרקים לעיל שביארנו אחרי בעיניופלא
 להם עשו איך כנ"ל ישראל ידי מעשה לאהם

 הקדושיס חורה של תפמוקיססימנים

 ועוד מלבי"ם דבחומשים להעירורציתי
 סכום יש שבהם החומשים 12ארי על נוסףיש

 פתוחות פרקים, סררים, פרה2יות,פסוקים,
 עוד נוסף מלבי"ם ובחומשים כש"ל,וסתומות

 י"ד, שמוח כ"ם, בבראשית וסכומם,"פמקותיו"

 צ"ה ם"ה כ"ב, דברים כ"ב, במדבר ח',ויקרא
הפסקות.
 במבוא מהרד"ל הבאתי ב( אות לעילוהבה

 פרשיות של אלו לסדרים שזכרון דר"כלפסיקתא

 וכן ע"ש, רבה בקהלת רשום נשארסדורות
 פ' וכגון ותנחומא רבה במדרשי עודמצינו

 אם פל"א המשפטים, ואלה מתחלת פ"למשפטים
 וכ"כ מלאך, שולח אנכי הנה פל"ב תלוה,כסף

 בחומשים הרשימה ועל ספר, בקריתהמאירי
 סדריו דברים ספר אחר שהרשימה כתבשלנו
 הפרשיות חילוק עם ומסכמת לעיל( )ראהכ"ז

 אגל וכר, מישראל אדם : המתחילותבמדרר"ד
 וכמש*ל המסורה, לפי הסדרות כהחילוקילא
 שונות. דעות בזהשיש

 התסורה, עפ"י החורה" "סדרי אביאועתה
 שנרפם בראשית, מספר רק אביאולדוגמא
 "וסדריו וספר ספר כל סוף שלנובחומשים

 השמים, תולרות אלה ב( בראשית, א(נז"ג"
 ה( תולדות, ספר זה ר( הן, אלקים ד' ויאמרג(

 ז( נח, אל אלקים וידבר ו( נח, תולדותאלה
 בארץ, רעב ויהי ט( לך, לך ח( נח, בניויהיו
 האלה, הדברים אחר יא( אמרפל, בימי ויהיי(
 אליו וירא יד( ויהי, יג( אברם, אה2ת ושרייב(
 משם ויסע טז( המלאכים, שני ויבאו טו(ד',

 אחר ויהי יח( שרה, את פקד וד' יז(אברם,
 אל היום ואבא כ( זקן, ואברהם יט(הדברים,
 תולדית ואלה כב( אברהם, ויוסף כא(העין,
 לך ויתן כד( יצחק, זקן כי ויהי כג(יצחק,
 יירא כו( סבע, מבאר יעקב ויצא כה(אלקים,

 כח( רחל, את אלקים ויזכור כז( שנואה, כיד'
 יעקב וישלח כט( שוב, יעקב אל ד'ויאמר

 אלקים וירא לא( שלם, יעקב ויבא ל(מלאכים,
 ההוא, בעת ייחי לג( יעקב, וישב לב( יעקב,אל
 לה מקץ, ויהי לה( מצרימה, הורד ויוסףלד(

 יוסף, אליהם ויאמר לז( עבדיו, אל פרעהויאמר
 יהודה, אליו ויגס לט( לכם, יתן שדי ואללח(
 הדברים, אחרי ויהי מא( שלח, יהודה ואתמ(
 מ"ב רק יש לא כאן ; בניו אל יעקב ויקראמב(

 להיות דצריך מגיה היידנהיים זאב ור'סדריס
 עי"ש, נח את אלקים ויזכור ו' נח בפ' סדרעוד
 סדרים. מ"ג ישוכך

 לרבינו ספר קרית ספר לידי באושוב
 הראשונים ובסדרי שכתב וראיתי ז"להמאירי
 אחרי ויהי א( סדרים, ג' ויחי( )בפ' בהיש



 לקרה"ת וא"י בבל ן ר הא הש"םמלליביתם

 יטרף זאב בנימין ג( יעקב ויקרא ב(הדברים
 והמדקדק מאג המספר היטב יוצדק ולפ"זע"ש,
 מ"ש אלו המאירי רברי ראה לא ז"לרוו"ה
 הראשונים. סוריבשם

 להמאירי ספר קרית הספר לירי הגיעועתה
 בכל וכותב ומזוזה, תפילין ס"ת ה' עלזצ"ל
 ואעתיק הראשונים, סררי סכום וסדרהסדרה
 שמות עד כי שמות מפ' בקצרה מש"כלך

 לעיל.הבאתי
 וילך ב' שמות, ואלה א' סדרים, ד'שמות

 וארא ; משה וילך ד' רועה, הי' ומשה ג'איש,
 כי משה אל ד' ויאמר ב' וארא, א' סדרים,ג'

 ג' בא ; השכם משה אל ר' ויאמר ג'ידבר,

 ג' נגע, עור ב' הסדר, ראה2 א' וחצי,סדרים

 סדר הוא והנשאר האביב, בחדש עד בחציויהי
 ג' בשלח ; בשלח שבס' אלי תצעק מה עדאחר

 תצעק מה עד בשלח מויהי והחצי וחצי,מדרים
 שם, כמ"ש פרעה אל בא מסוף ומתחילאלי,

 הנני הב' אלי, תצעק מה הא' הנשאריםוהג'
 סדרים, ב' יתרו ; מאנתם אנה עד והג'ממטיר,

 משפטים ; וכו' לי תהיו ואתם ב' יתרו, וישמעא'
 ג' כסף, אם ב' המשפטים, ואלה א' סדרים,נ'
 לי ויקחו א' סדרים, ג' תרומה ; אנכיהנה

 תצוה ; פרוכת ועשית ג' המשכן, ואת ב'תרומה,
 עד הרבר וזה ב' תצוה, ואהה א' סררים,ב'

 הבא תשא מסדר בסדריהם הוא מזבחועשית
 שבסוף מזבח פרשת עם סדרים, ד' תשא ,אחריו
 קראתי, ראה עד מזבח מועשית א' תצוה,ואתה
 פרשת ער לך פסל ר' ויפן, ג' קראתי, ראהב'

 לך כתב ופרשת שבסדר, אחרונה שהיא לךכתב
 עם סדרים ג' ויקהל ; ויקהל פרשת מסדריהיא

 עד לך כתב א' תשא, כי שבסדר אחרונהפרה2ה
 ; בצלאל ויעש ג' קרא, ראו ב' וכו', קראראו

 את ויביאו ב' פקודי, אלה א' סדרים, ב'פקודי
 ובסדרי וכו' שמות ספר נשלם ומסייםהמשכן,

 עי"ש. סדרים ל"ג בו ישהראשונים
 ב' הראה2ונים ובסדרי ויקרש י ויקראלספר
 נפש וכו' ד' וידבר ב' ויקרא, א' וחצי,סדרים
 אלה, קול הממעה תחטא כי ונפש ג' תחטא,כי

 צו, ; סדר חצי רק אינו הסרר סוף עדומשם

 קרבן זה ער מצו אחר, וסדר סדר חצאישני
 ושמעה וכו' תחטא כי ונפש סדר תשלוםהוא
 סרר אהרן את קח עד קרבן ומזה אלה,קול
 ותשלומו סרר חצי הסדר סוף עד ומשםאחר,
 מתחלת החצי סדרים, ב' שמיני, ; ושכר ייןעד

 שבפרשה סדר תשלום הוא המכר יין עדהסדר
 אחד, סדר החיה זאת עד ושכר ומייןהקודמת,
 תזריע, ; אחר סרר הסדר סוף עד החיהומזאת

 אשה או איש עד הסדר מתחלת א' סדרים,ב'
 זאת ו הסדר סוף עד משם ב' וזקן,דראה2
 ב' תבאו, כי עד הספר מתחלת א' סדרים, ג'תהי',

 מואיש ג' מבשרו, זב יהי' כי ואיש עד תבאומכי
 מכאן דמה, זוב יזוב כי ואשה עד זב יהי'כי

 ג' מות, אחרי ; מות אחרי מסדר הואואילך

 זוב יזוב כי שמואה2ה פסוקים ט' עםסדרים
 כי מואשה א' תהי', זאת פרשת שבסוףדמה
 כמעשה עד משם ב' ישחט, אשר איש עדיזוב

 ב' קרושים, ; הסדר סוף עד משם ג'מצרים,
 ב' תבאו, וכי עד הסדר מתחלת א'סדרים,
 א' וחצי, סדרים ג' אמור, ; הסדר סוף עדמשם

 ב' אהרן, אל דבר ד' וידבר עד הסדרמהתחלת

 ר' וירבר עד משם ג' תבאו, דכי וידבר עדמשם
 ; סיני בהר מסררי הוא ואילך ומשם בנ"י, אתצו

 וכי עד הסדר מתחלת וחצי, סדרים ב'בהר,
 שבסוף סדר חצי תשלום סדר חצי ממכרתמכרו

 סוף ער בנ"י את מצו הכהנים אל אמורפ'
 תמכרו מכי אחר הנשארים הסדרים ושניהסדר,
 עד משם ואחד ידו, ומטה אחיך ימוך וכיעד
 הסדר מראש א' סדרים, ב' בחקתי, ו הסדרסוף
 סוף עד משם ב' יפליא, כי דאיש וידברעד

 סדרי של וסדריו ויקרא ספר ונשלםהסדר,
 וסדריו איתא החמשים )ובשערי כ"ההראשונים

כ"ג(.
 א' סדרים, ג' במדבר, במדבר:לספר
 ב' דגלו, על דאיש וירבר עד הסדרמתחלת
 עד משם ג' ומשה, אהרן תולדות אלה עדמשם
 הנשארים פסוקים ר' ואותם תכריתו, דאלוידבר
 הסדר מן הראה2ונים בסדרי הם הסדרלסוף
 שבס' פסוקים ד' עם סדרים, ה' נשא, והבא

 תכריתו מאל א' תכריתו, אל בפרשת סיניבמדבר
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 יפליא, כי איש עד משם ב' תשטה, כי אישעד
 ביום עד משם ד' תברכו, כה עד משםג'

 ד' בהעלותך, ; הסדר סוף עד משם ה'ההבביעי,

 חצוצרות, לך עשה עד הסדד מראש א'סדרים,
 ד' היד עד משם ג' לי, אספה עד משםב'

 סדרים, ג' שלח, ; הסדר סוף עד טשם ד'תקצר,
 עד משם ב' ינאצוני, אנה עד הסדר מראהםא'
 ב' קרח, ; הסדר סוף עד משם ג' תבאו,כי

 מאתם, דוקח וידבר עד הסדר מראש א'סדרים,
 א' סדרים, ב' חקת, ; הסדד סוף עד משםב'

 סוף עד משם ב' משה, וישלח עד הסדרמראש
 עד הסדר מראש א' סדרים, ר בלק, ;הסדר
 משם ג' ישראל, וישב עד משם ב' מנרעמי
 מראש א' סדדים, ד' פינחס ; הסדר סוףעד

 ד', יפקיד עד משם ב' תחלק, לאלה עדהסדר

 סוף עד משם ד' הכיפורים, וביום עד משםג'
 עד הסדר מראש א' סדרים, ד' מטות, ;הסדר
 משם ג' ראש, את שא עד משם ב' נקמת,נקום
 מסעי, ; הסדר סוף עד משם ד' רב, ומקנהעד
 דזאת וידבר עד הסדר מראש א' סדרים,ג'

 משם ג' דוהקריתם, וידבר עד משם ב'הארץ,
 וסדריו במדבר ספר ונשלם ; הסדר סוףעד

 ל"ב(. החומשים )ובשארי ל"ג הראשוניםסדרי
 מראש א' סדרים, ג' דברים, : דבריםלספר

 ויאמד עד משם ב' לכם, רב ד' ויאמר עדהסדר
 ואתחנן, ; הסדר סוף עד משם ג' החלתי, דראהד'
 ב' תוליד, כי עד הסדר מראהט א' סדרים,ד'

 ישראל, שמע עד משם ג' יבדיל, אז עדמשם
 וחצי, סדרים ג' עקב, ; הסדר סוף עד משםד'
 עד משם ב' ישראל, שמע עד הסדר מראשא'

 עד משם ד' הארץ, כי עד משם ג' ההוא,בעת
 ונמצא אחר, סדר אנכי ראה שבפרשת ירחיבכי

 סדרים ד' ראה, ; וחצי סדרים ג' עקבסדרי
 עקב שבפרשת הארץ מכי הנשאר החצי~חצי,
 ירחיב טכי א' והד' ירחיב, כי ועד הסדר סוףעד
 משם ג' אתם, בנים עד משם ב' יקום, כיעד
 שופסים, ; הסדר סוף עד משם ד' בך, יהי' כיעד
 אל תבא כי עד הסדר מראש א' סדרים,ד'

 שאין אעפ"י האלה הגוים כי עד משם ב'הארץ,
 מן ואינה הסדורות מן שהיא אלא פרשהשם

 סוף עד משם ד' תקרב, כי עד משם ג'המנין,
 כי עד הסדר מראש א' סדרים, ה' תצא, ;הסדר
 עד משם ג' מחנה, תצא כי עד משם ב'יקרא,
 עד משם ה' תקצר, כי עד סהטם ד' תדור,כי
 הסדר מראש א' סדרים, ב' תבוא, ; הסררסוף
 ; הסדד סוף עד משם ב' שמוע, אם והי'עד

 עד נצבים מאתם א' סדרים, ג' וילך,נצבים
 משם ג' משה, וילך עד משם ב' יבאו, כיוהי'
 אין הראשוניס ובסדרי האזינו, ; הסדר סוףעד
 ולפ"ז ע"כ, אחד סדר ברכה, ; אחד מדר אלאבו

 שלנו ובחומשים סדרים ל"א יש דבריםבספר
 עישה"ט. ; סדרים כ"1יש

 לבני ע"ב דכ"ט מגילה בגמרא ודאהד(
 וברש"י שנין, בתלת לאורייתא דמסקימערבא
 לשלווט אחת פעם חומשין חמשה מסיימיןשם

 עישה=ט, עושין שאנו כמו שנה בכל ולאשנים,
 ישראל בארץ התורה כל את וגמרו קראורלפנים
 ספר נחלק זה סדור ועפ"י שנים, בשלשפעם

 של לשבתות התורה וחלוקת "לסדרדת",התורה
 ע"ש, "פרשיות" קראו בבל כמנהג אחתשנה

 אותו שקוראים בתורה חלק השבוע,ופרשת
 דרבי קמיה סדרא פסיק הוה כמו אחת,בשבת
 מספרי בא' חלק גם סדרא, נקרא א', פ"זיומא

 ה'. סימן עוד וראה סדרה, נקראהתורה
 היתה א"י בני דאצל הבאתי כברוהנה
 סופרים מס' וראה ל"סדרים", מחולקתהתורה
 כ"ח כבזבחים "לפרשיות", ובבבל ע=ש, ד'פי"א
 תהיו קדושים בפרשת שלישי אומר כשהואא',
 בבל בערך כאן היטב וראה ובכ"מ, ע"שוכו'
 לכאן. וצרפו התורה קריאת לעניןוא*י

 יותר או קנ"ד הם א"י לבני הסדריםה(
 מס' וראה קע"ה(, ש"ל ב"ק )ולהמההש"לכנ"ל,
 סדרים קע"ה קבעו הלכך י', ס"ז פרקסופרים
 בפי' וראה תמיר, עולת ושבת שבת בכלבתורה
 כאן, סופרים מס' ז"ל להחיד"א רחמיםהכסא
 "בג' לאורייתא מסקי דהוו הקודמין כת פי'שכ'

 קובעין הלכך דמסיק מאי א"ש ובזה ופלגא",שנין
 וכ"ש עכ"ל, בתורה, סדרים ושבעים וחמשהמאה
 ע"ש. קע*ה אאעוה של שנותיוכגגד

 כאן סופרים מס' יעקב נחלת בפי'וראה
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 הם שבתורה וציווין ואמירה דיבור דכלשכ'
 וסדר וסתומות, פתוחות וכש"כ מקע"ה,יותר

 ובהקדמה ? טובא בצרי קוראים שאנוהפר,2יות
 וכ"כ ז"ל, אלגאזי להר"ש שלמה שמעלספר

 עפ"מ אחד, גאון בשם כ"כ פרקבירושלמי
 )הבאתי ב"ק סוף יש"ש בספר במהרש"לדאיתא
 בבל בני בין החילוק לשונו( כל ז( אותלקמן
 לאורייתא דמסקי ב', כ"ם כבמגילה א"י,לבני
 אם ע"פ ובזהר ומחצה", שנים "ג' פירוש1לג',
 הם שבתורה פרשיות נ' צדיקים חמשיםיש

 הוא בירושלמי הפי' וא"כ השנה, שבתות נ'כנגד
 א"י בני לדידהו שבתות פרשיות קע"הכך,

 לכל וא"כ ומחצה שנים בג' לא1רייתאדמסקי
 שנה ולחצי שנים, לג' ק"ן הם פרשיות נ'שנה
 עישה"ט. וכו' ודפח"ח עכ"ל קע"ה, הםכ"ה

 ב' כ"ט במגילה דהפי' שלמה השמעומ"ש

 שנים "לג' פירוש1 לג' לא1רייתא דמסקי א"יבני
 וערך אחד ערך ח.'ד בספרי היטב ראהומ[[צה",

 ג' שעל ותראה 1הלאה קל"ז מדף 1חציאחד

 שייך וחצי אחד על כמו וחצי, ג' ל1מראפשר
 לכאן. וצרפו עישה"ט אחד, עלי1ל1מר
 קנ"ד הסדרים סכום לעיל הבאתי והנהו(
 מ"ג, בראשית א"י, לבני וזה בהחומשים,כפמ"ש

 כ"ז, דברים ל"ב, במדבר כ"ג, ויקרא כ"ט,שמות

 בבראשית מתחיל א' מרר סדרים, קנ"דס"ה
 אלה ב' סדר ; השמים תולדות באלהונגמר
 ויאמר ג' מדר ; ד' ב' בראשית השמים,תולדות

 השמים, תולדות ספר זה ד' מדר ; אלקיםד'
 ף סדר ט'; ו' נח, תולדות אלה ה' מדר א';ה'

 הדבר ז' סדר א'; ח' נח, את אלקיםהזכור
 נש בני רהיו ח. סדר ט"ו; ח' נח, אלאלקים

 רק הן א"י לבני אלה סדרים ט(מ1נה ח"י;ט'
 )נק1ראץ ונח, בראשית בבל, לבני פרעדותב'
 מנהגות פרק 2ו2כר י תיקת )ראה שבת1תבב'
 סדר ע"בס"ב

 החילוק"
 ע"א ל' 2ין קידו וראה

 ב'( י"ט )שסות קרא להאי פסקושבמערבא
 או לב' ארוכים פסוקים שחילקו פסוקי,לתלתא

 חלקים.לג'
 עוד ראה קנ"ד, הם הסדרים דסכוםובמ"ש
 אין למה קונה, ואין ג' רבה דאסתרבפתיחתא

 הברית דברי הקניתם שלא ע"י אמר רבקונה,
 תורה ספרי חמשה דברי קונה מי בכםשאין
 בהגהות אבל מת"כ, בפי' ועי' קונה, שלמנין
 התורה בכל יש סדרים פי' וז"ל כ' חנוךעין
 קנה )כי ז"ל הר"מ פי' כך קנה, מנין קנ"דסך
 כמ"ש הכ1לל אל אחד וישאר כתיב, וא"1חסר
 בגימטריא מדקדקין אין תקפ"ב סי' א"חב"י
 אבל ע"ש, משלים( הכולל כי אחת חסרהאם

 ובחדושי במת"כ ראה אחרים, פי' שםישנם
 חנוך. ובעיןהרד"ל

 ושאין כתיב, חסר קנה, כי ש"ל1בענין
 למספר יחידה חסרון על "בגימטריא"להקפיד
 יסוד לבנות אין ערך ח"ז בספרי היטבראה

 תרל"ב מדף 1סודות גימטריאות ע"פ דיןולהוציא
 מכו"כ ב' סימן תר"מ דף שם 1בפרםוהלאה,
 יתיר א1 וחסר גימטריא דכשעושיםמקומות
 בוע' וראה בארוכה, עיי*ש מעכב, אינ1אחת
 ו', הג"ה י' דף י"א סימן והמסורה המקראספר

 אות חסד מקור שפ"ט סי' חסידים לס'ובהגהות
 ח"א האוצר ובבית ז', אות תקם"ה סי' ושםח',
 עי"ש חסרון, נדה2ב אין אחד ערך מ"חכלל

 ר"ה, רה"ל או"ח ובטוד שם, ובהצי1ניםבאר1כה

 שלי בכללים וראה עי"ש, ויגש פ' זקניםובדעת
 גימטריא.ערך

 חמרון, חשוב לא אחד חסר דאי הנז'ובענין

 אחרי פל*ב, ח"י וירא יוסף פרדס בס'ראה
 ובית כ"ב, כלל ראורייתא אתוק לם'שציין
 מוהר"י הנורא מהגאון מ"ח, כלל ח*אהאוצד
 דמהאוה"ח הפרד"י וכ' בזה, שהאריך ז"לענגל
 הגאון מדודו ובהערות עי"ש, הכי משטעכאן
 מפ' ראיה תה"ד בשם שמביא ז"ל לאסקדק"ק
 הקב"ה עשה שצדקה שפרש"י ונושנתםואתחנן
 ח"ו יוצרך שלא כדי מקודם שנים ב'שהגלה
 מקודם, אחת שנה לגלותם סגי הי' וקשהלאבדם,

 כאלו והוי חסרון ה1י לא דאחד ודאיאלא
 וראה עי"ש, שנים ב' והוצרך ונושנתםנתקיים
 בארוכח מש"ב ל"ה י"ז בשלח יוסף פרדסהיטב
 עישה"ט, לענינינו מאד נחוץ כי לכאן,וצרפו
 וידא ואוה"ח מ"ט, אות ג' מע' חמד שדיוע'
 ובם' עי"ש, המשכן ואת פסוק ותרומה ל"בי"ח



מג ן ך וץא הש"םכללי ת ' בנ לקרה"ת וא"יבבל

 פרק זצ"ל משאוויל להגאון האגדותתהלוכות
 עישה"ם.כ'

 ז"ן, אות ג' מע' אזכור אברהם בס'וראה
 דמ(ייך דבתיבה יונה כנפי הרב כ' גימטריא,שכ'
 אם קפידא אין וי"1 או יו"ר כגון מלא אוחמר

 בדבש וה"ד הממפר, לכוין ימלאנו אויחמרנו
 בספרו נר*ו יצחק הרב יפ"ת אחי ועמ"שלפי,
 עי"ש. ג' אות ע"א דעק"ד בהשמטות היפהנפש

 כ"ב, כלל דאורייתא אתוון בספרראה

 והביא חמר1ן, נחשב אחד אי בכללשהאריך
 והא הז"ג, שלא מ"ע הוי דפ*ו ב' ל"דמקידהמין

 חשיב לא אחד דיום וע"כ ביוה"כ, נוהגתאינה
 לכ"ג באלמנה א' ד"ה יבמות ועתוס'חמרון,
 הא האמאי ועשה, ל"ת דוחה דיבום עשהאין
 דאינו אש"ב עשה הא וק' ע"ש, בכל שוהאין
 רק דחסר כיון וע"כ י"ח, כבסנהדרין במלךנוהג
 לנר ערוך וע' חסרון, חשיב לא האומה מןא'

 א' ושער תמימה דכ' אדומה בפרה וכןיבמות,

 זוזא, חד לי' ופש ב', ע"ז ב"מ וע' פוסל,אינו

 ומנחות יתירא, יומא מההוא לבר ב' ל"זובנדרים
 חסר א' נ"ז וכתובות א', חסר במנה ב'ק"ז
 ב' פ"ו וב"ב א', ומ"ז א' ח' וקידושין א',יום

 גדול כלל פ' ותוי"ט ב', צ"ב וב"מ א',וק"ה
 האוצר ובבית עש"ה, א' חסר מ' מלאכותבאבות
 קי"ח מזבחים והביא בזה, האריך מ"ח, כללח"א
 דמשמע א' חסר שנה מ' מועד אהל ימיב',
 יום חמשים תספרו בתורה דמ"ש כתוי"ט,דלא

 ע"ש חסרון, א' דאין זה, מטעם מ"טוסופרין
 שם ימצאון אולי עה"פ וירא ומהאוה"חארוכות,
 חסרון, חשוב לא דא' כן בפירוש משמעעשרה,

 גם שיספיק סברא יש עשרה שיועיל אחרוע"כ
 עי"ש. חסרון, חשוב לא דא' מפאתט'

 כי מתרץ הנ"ל והמסורה המקרא כ'עוד
 עד משה שם וימת מן שבתורה פסוקיםהשמנה
 עצמו, בפגי כסדר הם אותם קורא שהיחידסופה

 ואני שם, ח' ובסי' עיי"ש קנ"ה המה בדיוקבכן
 הלזה. בתירוצו עודנבוך

 כל בערך סב"ק שלמה של ים וראהז(

 בני ובין ישראל ארץ בני בין דיניםחילוקי
 מ"ח, אות ע"א קוכ דף שטעטטין דפוסבבל,

 בכל תורה שמחת עהמים בבל בני : וז"לשכ'
 ומדינה, מדינה ובכל הסוכות, בחג הצנהשנה
 ארץ בני אחת, בפרשה קורין ועיר עירובכל

 "לשלש אלא תורה שמחת עושים איןישראל

 שקורין הפרמא[ שישלמוהו, וביום ומחצה"שנים

 עכלה"ט. בזה קורין אין זהבפלד
 ו', אות ג' פר,צה ויקרא מדר"ר וראהח(

 אבא בר חנינא ר' ף, אות פ*ג אסתרובמדר"ר
 מדרא" "ראש פסוקא הדין אשכחא אתר לחדאזל

 וכו', וכו' ולבניו לאהרן המנחה מןוהנותרת

 זה פסוק שהי' בביהמ"ד מצא כהצנה,ובמתנות
 מדרא ריש כ' מהרזעו ובפי' וכי', הדרשהראש
 שנים, בג' התורה שממיימים מערבא בניכמנהג
 פרשה קורם א' פמוק הוא והנותרח שפמוקוצ"ע
 לומר ובהכרח בו, וימיימו שיתחילו יתכןשלא

 מרחשת מנחת שבפר' והנותרת פסוק עלשהכוונה
 הנ"ל קו' מפני ואולי הכל, ויתורץהסמוכה,

 אסתר ובמדרש עי"ש, הדר,בא ראש המ"כפי'
 אינם שלהם והמדרים המהרז"ו: כ'הנ"ל

 מערבא כבני המדרים שאצןם שלנוכמדרים
 בא ולפ"ז שנים, לג' אחת התורה מ0יימיםשהיו
 הדרשנים ומנהג המדר, ריש והנותרתפמוק
 באריכות הפרשה של ראשון פסוק עללדרוש
 לענין וחוזר שבתנ"ך אחרים מפסוקיםופותח
 דבני משמע במ"א לפמ"ש והנה ע"כ,הפרשה
 שקודם בפסוק להפסיק הקפידו לאמערבא
 הוא המנחה מן והנותרת הפסוק שהריהסתומה,
 אפשר מכאן גם וצ"ע, הסתומה קודם א'פסוק
 למדרים א"י לבני מחולקת היתה דהתורהלראות
עי"ש.
 משה מתקנת בשבתות התורה קריאתט(

 ה"א, פי"ב רמב"ם ה"א, פ"ד מגילה)כבירושלמי
 הנביאים מד' או שם( מגילה והיא"שוהרי"ף
 תקנו והם שם(, ובכומ פ"ב בוק )ראהשבימיו
 ורק בתורה, שיהי' מקום באיזה סתםלקרא
 ראה הקריאה, סדר תקנו המאוחריםבדורות
 עי"ש. ח' סי' רבים מיםשו"ת

 בענין ו' פ*ג ויקרא מהמדר"ר שהבאתיומה
 בתנחומא איתא וה כעין סדרא, ראשפסוקא
 אליעזר ר' הי' ענין באיוה )בובר(, סוי לךלך



 לקרה"ת ויי במ ן ר הא הש"םנללי ת יבמד

 הענין בזה רבותינו אמרו שעה, באותהדורש
 זש"ה הורקנום, בן ר"א פתח אמרפל, בימיויהי
 בראש שיש הענין אותו כל בלבם, תבואחרבם
 סדרא ראש להם שהי' משם ונ' ע*כ,הפרשה
 בני כחלוקת שזה ואפשר שלנו, הפרשהבאמצע
 עי"ש, זו סדרא בראש הדרשה והתחילוא"י,

 לבני הסדרים בסכום ה( אות מש"ל ועלי(
 דבירושלמי להעיר ברצוני שונות דיעותא"י
 כ"ב, תהלים המכירי ילקוט ה"א, פט"זשבת

 שמעוני ילקוט כ"ב, תהלים טוב שוחרומדרש
 פרשיות קע"ה איתא בסופו תרפ"ה רמזתהלים

 ש"ל. פט"ז סופרים ובמם'עישה"ט,
 על א"י תורת שערי בם' וראהיא(
 "קע"ה שכ' )הנז"ל( פט"ז שבתהירושלמי
 כנגד ציווי, אמירה, דיבור, בתורה שכ'פר~י1ת"
 זה וביאור אמירה, דיבור וצ'ל וכו',שנותיו
 משה ומה צ' אות דר"ע באותיותדמצינו
 ע"כ, מקומות בקע"ה עמו לדבר שכינהשעתידה
 הדבור נתייחד בתורה מקומות שבקע"ה זהוענין
 אחד וספרתים אמירה או דיבור בלשוןלמשה
 ל"ה, ויקרא בם' ע"ו, שמות בספר ומצאתילאחד
 ואמירה דיבור מלבד פעמים, ס"ד במדברובם'

 ע"ב, הזה בכלל שאינו תורהשבמשנה

 פט"ז סופרים במם' ג"כ איתא הנז'וכבירח2למי
 ע"ש.י'

 י"ח פרשה שלח רבה במדרש וראהיב(
 אינה פרשיות רע"ה כולה .התורה כל א"לג',

 פוטרת שבמזוזה אחת פרשה הבית, אתפוטרת
 פרשיות ת"ל הרד*ל בחדושי וכ' וכו', הביתאת

 דגרסינן נראה יותר, הרבה יש וסתומותפתוחות
 כל בפ' בירושלמי כמ"ש והיינו פרשיות,קע"ה
 מזמור ושוח"ט ט"ז, ס"פ סופרים ומם'כתבי
 פרשיות קע"ה צ', אות דר"ע ואותיותכ"ב,

 כנגד ציווי אמירה דבור בהן שכתובבתורה
 לפיכך שם במ"ש )ומסיים אברהם, שלשנותיו
 מערבא לבני והיינו בתורה, מדרים קע"הקובעים
 בחידושי וע"ע שנים(, לג' אורייתאדמסיימי
 בשום הדהצבון לכוון אוכל לא וז"ל שכ'הרש"ש

 הפתוחות חשבון ס"ת מה' פ"ח רמב"ם עי'עד,
 ירושלמי עי' קע"ה צ"ל ואולי וצ"ע,והסתומות

 אך ה"י, פט"ז סופרים ובמם' כתבי כלפ'
 עי' לפנינו, שהוא כמו החשבון לקחוהמקובלים

 בזה שכ' א"פ מוהר"ש המקובל להרב לק"שבם'
 כי ראו פרעה שאמר מה נתבטל שבםסוד
 תנחומא במדרש ג"כ ועי' ע"כ, פניכם נגדרע-ה
 "רע"ח" כולה התורה כל א"ל ב' קרחפ'

 כצ"ל, פרשיות רע"ה כ', יוסף ובעץפרשיות,
 רע"ה ד' שם באבער הוצאת בתנחומאוכ"ה

 שמעוני בילקוט וכ"ה בהערות וע"שפרשיות
 פ' רבה הבמדבר מדברי העירו וכבר קרח,ר"פ

 הירושלמי על ראה2ונים של בתורתן אלוקרח
 אהבת בם' וכ"כ ע"ב( )דע"ט ה"א פט"זשבת
 ילקוט וראה שם, הירושלמי על וירח2ליםציון

 וכו' ד' יפקוד פם' תשע"ו רמז פנחםשמעוני
 עי"ש. וכו' בתורה פר"2יות קע"הרי"א

 ערך ח"ו בספרי עפמ"ש לפענד"נוהנה
 ולהלן, קע"א מדף ספרים, הגהת כו"כאימא
 דהגהות אף להגיה, מותר המפרים רובדעפ"י
 חרם, באיסור וקאי מאוד גדול דברבספרים

 הכלל כל עי"ש ג' בסימן בפרט בארוכה,עי"ש
 סופרים, במם' דבהירושלמי, כיון וכאןכולו,

 הגירסא ועוד, דר"ע ובאותיות תליםבמדרש
 האמיתית, הגירסא הוא זה ודאי פרשיות,קע"ה
 כנגד הטעם, איתא הנ"ל דבמקומותובפרט
 האמת, הוא כן ודאי וכו', ע"ה א"א שלשנותיו

 בנקל למעות דאפשר דהיכי שם הבאתיגם
 וכן להגיה, מותר השינוי של המבהויודעים
 ר' )היינו כזה קע"ה של הק' שהי' אפוטרכאן,
 הרגיל דבר 11ה ר', מ1ה עשה והמדפים הקו(עם

 ורגיל קל דבר ההג"ה כזה ובאופן בו,לטעות
 שם. כמששכהוא,

 זה שבעל צ"ל דבדוחק כ' תלמודוהבית
 שמנאן הפתוחות לפרשיות נתכווןהמדרש
 ט"ו מהן פיחת הזה המאמר ובעל ר"צ,הרמב*ם
 הפרשיות שקביעת שהבאתי לעיל וראהעי"ש,

 וראה שנויה גדולה במחלוקת וסתומותבפתוחות
 לכאן. וצרפו עי"ש וסתומות פתוחות בערךכאן

 המסורה על ספר קרית בספר וראהיג(
 נשלם י פרשה כל בסוף שכתב ז"ללהמאירי
 . . . הראהבונים ובסדרי כו' פרשיותיו ובללהסדר



מה ן ך דץא הו~"םכללי ת בנ' לקרה"ת וא"יבבל

 יש הראשונים ובסדדי כתב: בבדאה2יתלמשל
 ובסדדי : כתב משפטים פ' בסוף סדדים, ד'בו

 : ויקדא בסוף סדדים, ג' בו ישהראשונים

 פ' סוף וחצי, סדדים ב' הראשוניםובסדדי
 סדדים, שני בה יש הדאה2ונים ובסדרייתדו:
 ד' בשם א( ה' בסימן שהבאתי כמו דלאוזה

 ואפשר פדשיות, ג' פדשה כל דפוסקיןחננאל,
 שניס, בג' התודה את להגומדים הסדר הואשזה
 הוו. כמה לחשוב גם עיוןוצדיך
 מעשה בס' דאה המאידי, מש"כ וכעיןיד(
 בספדים מצאנו י שכ' נ"ב דף ס"א סי'הגאונים

 לשנים, תצא כי סדד שמפסיק ישראל ארץשל
 הדאשונים ובסדרי : תצא בס"פ כתב ספדובקדית
 בח"ב הדפים ספיד אבן גם סדדים, ה' בהיש

 ומספדם מהסדדים דשימה מכ"י העתקמספדו
 מה וכפי לעיל, שהבאתי מה ודאה קס"ז,עולה
 עולה המסודה כפי הפדשיות מספד היוםשנדפס
קפ"ז.

 ספד כל בסוף שנדפם מה הבאתיולעיל
 להסדדים הוא הכוונה ואם הסדרים, מספדוטפר
 סימנו הרשימה וכפי ישדאל, ארץ חלוקתכפי

 במקדאות שנדפסה המסורה עפ"י הסדרוההתחלת
 משה, קהלת ובחי' דפ"ז, שנת בוויניציאגדולות

 שנדפס )ומה סדדים קנ"ד הכללי מספדםעולה
 מ"ב המספד שנותן בדאשית בם' השגיאהקנ"ג
 וכדאיתא ידידיה( כמנין מ"ג וצ"לסדרים

 דלא ג"כ וזה וספד, ספד כל בסוףבהחומשים
 עי"ש. שה"ל ז"ל ה5אירי שהביאכהחלוקה

 סדרות או לפרשיות התורה חלוקת ה.סימן
 ומנינם.השבוע

 וצ"ל, להחיד"א הגדולים שם בס' ראהא(

 שכ' במלואים, ו' אות בסופו, ג' ספריםמערכת

 בכ"ד, בזהד אמרו כן התורה, פרשיותנ"1

 שהם לזהר בפירושו ז"ל זכות מהר"םוהקשה
 הם הרוב על וילך" "דנצביס ותירץנ*ד,

 בזהר דמ"ש תירץ אבוהב מהר"ש והר'מחוברות,
 פרפ~ע אך בשבתות הנקראות הפרשיות עלהוא
 ביום אלא בפ(2מן אותה קורין אין הברכהחאת

 אם כי לחשבון באה אינה ולכן תורה,שמחת
 בל' קצת ו5דוקדק עכ"ד, לבד, פרשיותג"1

 ישוב צדיך עדיין ומ"ם ע*ב, דד"ו ח"בזוה"ק
 כתבתי לפי דבש ובקונטרם למעיין,כ5בודר
 הפדשיות כל שמונה כ"י קדמון בספרשמצאתי
 חשחד לזה, טעם שם וכתבתי וילך, מ11הואינו
 שהביא שמות, פ' המוד צדוד בספר הדאוניזמן

 הברכה וזאת וכתב פרשיות", "נ' שהםמדז"ל
 ולי ע"ש, נפלאו המה ושלשה המנין, מןאינה
 תצוה תרומה שפ' ויתכן הנז', הכ"י כמ"שהעיקד
 שלא ע"ה, רבינו משה לכבוד כאחדנחשבות
 פרשה תרומה עם ונחשבת תצוה בפ' שמונזכר
 ע"ה, רבינו משה נזכד בתרומה וכבראחת,

 לזה סמך ומצאתי תדומה, לפ' נטפלתותצוה
עכלה"ט.
 פ' ז"ל( )להחיד"א אנך חומת בס'וראה

 בהטעם שהאדיך כ', שת ושה"ש א', אותהצוה
 שזאת וכ' תצודנ בפ' נזכר לא  ע"ה דבינודמשה
 בפנ"ע פרשה ואינה תדומה פ' סיום היאהפדשה
 מתרץ ובוה תדומה, פדשת עם מחוברת היאאלא
 ומ*ש פדשיות, נ"ד דהם זכות המהד"םקו'

 נקראת הברכה וזאת דפ' אבוהבהמהד"ש
 כשאד ואינה בחול הוא הדוב ועל תודהבשמחת
 טעם זה שאין וכתב בשבתות שנקדאותפדשיות
 ותצוה דתדומה הנ"ל עפ"י ומתרץמספיק,
 בארוכה. עי"ש כאחתנחשבות
 ג' אות פ' 5ערכת לפי דבש ובספרוב(
 אבוהב ומהד"ש זכות המהד"ם ד' שמביאאחדי
 למטה ע"ב דר"ו ח"ב בזהר נדפם וכברהנ"ל,
 המוד צרוד ד' גם ומביא ליוודנו, דפוםבהג"ה
 הבדכה דוזאת אבוהב, המהר"ש וכמש"כהנ"ל,
 מה 5ספיק ואינו עליהם וכ' בחשבון,אינה

 פרשה היא דהרי בשמח"ת, הבדכה וזאתשקורין
 פסוקים הח' משום לומר אין וגם הפרשיות,ככל

 הפר,2ה כל אורעה דמשו"ה מסתבר דלאאחרונים
 דעפ"י ז"ל הדמ"ז מאש גם המנין, בכללואינה
 מתישב אינו כאחד נקראות וילך נצביםהרוב
 עי"ש. ע"כ נפרדות שהם דזמניןכיון

 דפום תליסר, תקונא הזהר תקוני וראהג(
 כליל הוא ג*ן שכ' ע"א, מ"ט דףירושלים



 לקרה"ת וא-י בבל ן ך הא הש"םכללי ת 'במו

 וכו' דבכתב דאורייתא סדרין וחמשיןתלת
 הגאון בשם לאמור כתב שם מלך ובכסאעי"ש,
 הם כי פרשיות ג"ן אמרו שלא ז"ל שלםשלמה
 בשנת הרוב על כי סדרים ג"ן ואמרויותר,
 סדרים ג"1 ונעשה מחוברים פרשיות ב'העיבור
 שפתים חן חכם פי וד' שבתות, לג"ןמסודרים

 עכ"ל.ישק
 )הבאתיו ע"ב ד"ו דף ויקהל זוה"ק דאהד(
 למפסק דאסוד בהך עי"ש(, ה( אות א'בסימן
 יפסיק ולא וכו', משה דפסק באתד אלאפדשתא
 דשבתא בפרשתא דא דשבתא דפר,2תאמלין
 קדישין רתיכין ותלת" "ולחמטוין וכו'אחדא
 וכל דאורייתא, בשמושא דאתמנון ידיהדתחות
 פדשתא על רתיכא להאי ליה מני ורתיכארתיכא
 פרשתא על פלוני ורתיכא פלוני דבשבתפלניא
 אלין לערבא לן ואסיר וכו' פלוני ד,2בתפלניא
 ובנצוצי גדולה, ארוכה עישה"ט וכו' וכו'באלין
 בסוד כ' כאן הזהד על מרגליות להגר"רזוהר
 דנצבי[ נראה "נ"ד" שהם אע"נ פרשיות"גאן"

 ונקדאות סמוכות שהם משום כאחת, חשיביוילך
 כאחת נקראות שאינן פרשיות משאר יותריחד
 דתאת תירץ אבוהב ומוהד"ם פשוטה, בשנהאלא

 בפנ"ע, שבת דאין משום בכלל אינההברכה

 וגם בשבת, פרשתא כאן אמד שבפי' כווןויפה
 קרואים וילך" "שנצבים הא', כפי' להיותיוכל
 נצבים, חצי נק' נפרדים שכאשר והראיהא',
 עי"ש. וכו' וכו' הוא ג"ן מספרוסוד

 ק"ד דף וירא בזהר הנעלם מדרש וראהה(
 הנשמה וגו' צדיקים נ' יש אולי שכ'ע"ב,
 בנ' נתעסקו שמא רבש"ע ואומרת,פותחת

 יתיר )תנינן( והא וכו', וכו' תורה שלפרשיות
 ספרים ה' אר"א אלא הוו, נ"נ פרשיותאינון
 י' הדברות, י' נכללים או"א ובכל בתורההם

 בכל קמםרה חשוב העולם, נברא שבהםמאמרות
 חדה2 דבר וזה עי"ש, וכו' חששים הוא מנהוןחד
 שציין כאן הזהר ניצוצי וראה פרשיות, נ'רק

 וכסא תליסר, הזהר ותקו' ב' ר"ו ויקהללזהר
 סי' ממג"א הביא שם ובבל"ר שם, והגד"אהמלך
 וילך פת הקדיאה סימן שביאד ה' ס"קתכ"ח
 נצבים שמחלקים פתים אותה פתותמלשון

 וכו', היא אחת פרשה אך שבאמת מוכחוילך

 בשנה פרשיות לנ"ד הוצרכו שלפעמיםואם
 הוא לנ"ד הצודך כי לנ"ד, התורה נתחלקהלא
 המנהג שמקוד סוכות של באחרון למסיימיםאך

 המנהג נקבע אח"כ ואך י"ט, שני שעץ2ובבבל
 ולפנים נ"א סי' החג הל' מנהיג ס' בא"יגם

 סע"ב ל' מגילה ע' החג, קרבנות בשמ"עקראו
 פ' קראו ואז ת"ר, ד"ה א' ל"א שםובדש"י

 אם כי הוצרכו לא לכן בשבת, הבדכהוזאת
 לפני התורה לסיים מנהגם שהי' ויתכן סררים,נ"ג

 לר"י דקע"ו יצירה ס' בפי' מ"ש ויובןיוהכ"פ,
 שביוהכ"ם מנהג יש  שבישיבה ז"ל,אברצלונא

 א' יום עד בראשית מן אומרים מנחהבעת
 השטן תשובה ימי י' שכל מהמדרה2 וראי'בע"פ,
 "כבד לישדאל שנתת התורה הרי ואומרמקטדג
 שהתחילו שומע הקב"ה וכאשד אותה"גמרו

 מיד הלא לו ואומר בשטן גוערמבראשית
 לחתן ברשות הפייטן וז"ש כו' התחילוהשגמרוה
 להשלמה התחלה מתכיפין זאת עלבראשית
 ועמש"כ לשקרה, זו בעם ירגל שלא עדבתדירה
 רב סבר אשד ויובן א"ח, חיה נפש ס'בסיום
 במעלי שתא דכולי לפרשייתא לאשלמינהוביבי
 רב בד חייא ליה תני כד וגם דכפודאיומא

 ולא לאקדמינהו סבד בעיוה"כ לאכולשמצוה
 בשמ"ע, התורה סיום לפני ער לאחרינהואמר
 ולכן יוהכ"פ, לפני לסיימה היה מנהגםלאשר
 וראה עכ"ד, פרשיות לנ"ג אם כי הוצרכולא
 יג(. יב( אות א'סימן
 ברכות הפידושים הגאונים אוצר ודאהו(
 סבר אביי בר ביבי רב הגמרא על ט', ח'דף

 במעלי שתא דכולא לפרשייתאלאשלומינהו
 בהא לעיל שפידשנו ומה וכו', וכו' דכפורייומא
 לפרשייתא לאשלמינהו דסבר אביי בר ביבידרב
 רב מר ואמר ז"ל, האיי רב פידש הכיןדכלה,
 דקרו רבנן רגילי שנה חצי בפירד2יועשרירא
 חצי שקורין והמנהג כלה, תרי והשנה כלה,ליה

 דקייטי, בכלה וחצי דסיתוא, בכלההתורה
 ומן דסיתוא, דכלה פרשייתא ולהלןבראשית

 לפי דקייטא דכלה פרה2ייתא ולהלן ויקראספר
 עישה"ט מעוברת אם פשוטה אם השנהצורך



מז ן ך וץא הש"םמללי ת י ננ לקרה"ת וא"יבבל

 העתים ספד בשם ומש"ש באדוכה, הלז2וןכל
 כי לכאן וצדפו עישה"ט ודמ*ח, דמודמצד
 בני כמנהג ג"כ נדאה ומזה צדיך, אנילקצד
 כמובן. זה יתכן לא א"י בני דלמנהגבבל,
 ס"ת ה' ז"ל לדש"י האודה בס' ודאהז(
 זהד שעדי בס' ודאה מש"ב, עע"ט ע"גסי'

 ג-ן בענין מ"ש ל' מגילה ז"ל מדגליותלהגד*ר
 מלך וכסא הנ"ל, תליסד תקו"ז וצייןפרה2יות,

 ב', אות שם זהד וניצוצי לעיל(, )הבאתיושם

 תכ"ח כו', עדן בגן ונחהו סע"א( )ס"בתכ"א
 מעיין א'( )פ"ז תנ"ב כו', נעול גן ב'()ע"ב
 דבכתב, אודייתא דא גו ב'( )שם ותנ"ג כו',גנים
 אית בתראי בקללות ד' נ"ט תצא חד,םובזהד
 דאודייתא ואודחין פדשיק לקביל קדאי נ"גבהו
 פדשיות ג"ן עבדו שני דבית בתדאה בגלותכו',
 תודה בשמחת התודה לסיים כשהתחילו ודקכו',
 חילקו נ"א( סי' החג הל' המנהיג בם')ע'

 )הבאתיו סק"ה תכ"ח סי' עמג"א וילך,נצבים
 וילך, נצבים שמחלקים פתים אותה פתותלעיל(
 עי"ש. וכו' הן אחת שפדשהאף

 ובעדך וכו' מעדבא בני בעדך כאןודאה
 שם יש כי לכאן וצדפו וסדדיו שלפידושו
  קהבה"ם. לכאן, ששייכיםדבדים
 או לפרשיות הספרים דחלוקת ודעח(
 שרה חיי וירא, לך, לך )ח, בראשית,פדרים,
 חכתי אלא תסיני, לתשה הלכה אינהוכיו"ב,
 והם קבוע שיהא כדי חלקום הראשוניםהדורות
 בשבת ותה זו בשבת בתורה יקראו תהלישראל
אחרת
 תשובת קיצוד והוא התנופה, בחזה דאהט(
 שו"ת ספד בסוף הנדפס מחוד,2ות, ז"להדא"ש
 שכ' והלאה, מ"ז מדף ז"ל להחיד"א שאלחיים
 הוא וחיבוריהם הסדרים חילוק ; וז"ל נ"דבאות
 ולכן אהת, בשנה התורה כל קריאת שתעלהכדי
 הסדרים והפריד חיבר בארצו או בעירו חכםכל
 ההוא הסדור ואין הנאות, שהוא שראה הםדרכפי
 תנהג לשנות חובה ואינו תנהג, רק קבועהלכה
 כל וכן ופתחו סגרו סי' לקיים בברכההנהוג
 ודאה עכלה"ט, סבדא הסימנין, בשאר ב,הכיוצא
 פקדו בענין ד' סעיף תכ"ח סימן או"חש"ע

 וצולו, צומו ועצדו, מנו ופסחו, סגדוופסחו,

 כל עי"ש הפדשיות לקדיאת סימן ותקעוקומו
 סימנים. עדך שלי בכללים ודאההענין,

 משה נזכד לא למה תימא דזא, פענחבס'
 פ' סיום היא הפר)שו שזאת דנ' כו' תצוהבפ'

 תחוברת היא אלא בפנ"ע פרשה ואינהתרותה
 הטוב שמו זימני כמה נזכד וכבד תרותה פ'עם
 קו'2ית אנך בחומת מתדץ ועפ"ז תדומה,בפ'

 הם פר,2יות ג"ן שכ' הזהד על זכותהמהד"ם
 דתדומה קשה לא האמוד דלפי הם, נ"דוהלא
 דף תצוה ובתו"ש עי"ש, אחת נחשבותותצוה
 שם. ובציונים באדוכה, עי"שקל"ח

 לשבתות קדיאה לסדדי התודהחלוקת
 השבוע מפדשיות ואחדות בגמדא, מוזכדהשנה,
 להיות חל : ע"ב כ"ט מגילה דאה בשם,נקדאות
 תות, אחרי ופרשת ; ע"א ס' וגיטין תצוה,בואתה
 בפר,2ת שלישי כש"א סע"א: כ"חוזבחים
 צ"ו פדשה ויחי בבד"ד איתא וכן תהיו,קדושים
 תודה של הפדשיות מכל סתומה זו פדשהלמה
 פדשיות ששאד שם משה הידי וכש"כ וכו'וכו,
 זו בין חלק שמניחין והדחק הבדל להםיש
 שם ובמפור,מים עי"ש זו פר,2ה משא"כלזו
 שם. הפרשה התחלת על שכוונושנ'

 הבחוד אלי' מוהד"ד הקדמון החכםוהנה
 הם אלו סדדים כי הבחוד ספדו בדאש כ'ז"ל
 ידע ולא אחד, מדפיס לחלוקת הפרה2יותהמה
 למספד מקביל שבתודה הסדדים מספדכי

 )כש"ל(, התודה סיום עד שקדאוהשבתות
 במדבד כ"ג, ויקדא כ"ט, שמות ת"ג,בדאשית

 זו חלוקה ועל קנ"ד ביחד כ"ז, דבדיםל"ב,
 "והתמכדתם : לאסתד פתיחתא במדד"דכוונו
 קונה ואין ולשפחות לעבדים לאיביךשם

 ע"י אמר דב קונה אין למה ס"ח(, כ"ח)דבדים
 קונה מי בכם שאין הבדית, דבדי הקניתםשלא
 מנין קנה", של מנין תודה ספדי חמשהדבדי
 אלו בשבתות התודה לקדיאת מתאיםסדדים
 ע"ב, כ"ט כבמגילה שנים לג' אחתשגמדו
 כולה התודה הגומדים לנו הפדשיותכמנין
 בס' כ"כ פי"ד, דבה במדבד דאה אחת,בשנה
 שלח ופלא דל*ח, י"א סימן והמסודההמקדא



 לקוה"ת וא"י נכל ן ך הא הש"םכללי ת יבמח

 הדבדים וכ' כאן שהבאתי למה כללהעיר
 ספק. שום בליבפשיסות

 בב' הקרואים' לתנין הסדרים חלוקת 1.סימן
 שלישי, שני, בשבת, קרואים ז' של וכןוה/,

 תקור לו אין שלנו בחותשים הנדפס וכו',רביעי
בפומקים,
 מפורש לס"ת הקרואים מספר הנהא(
 דמבואר יע"ש ע"א, דכ"א דמגילה דרפ"גבמשנה
 שלשה, קודין במנחה בשבת וחמישידבשני

 אדבעדג קודין מועד של ובחולו חד,מיםובראשי
 מוסיפין ואין מהן פוחתין אין דבאלו שםומבואד
 ביוה"כ חמשה קודין טוב דביום שם ועודעליהן,
 אבל מהן פוחתין אין שבעה, בשבתששה

 ובש"ע. בפוסקים וכ"ה עליהן,מוסיפין
 לסיים דמותד דפ"ב רס"י במג"א ודאהב(
 סתומה, או פתוחה דליכא במקום אפילולהקודא
 פתוחה בה אין מקץ ופ' ויצא פ' דהאוראיה
 כדאמדן, א=ו גבדי ז' יקראו והאיך בתורהכלל
 ולהלן. ה( מאות ה' סי' כאןוראה
 זצ"ל הגר"א מנהגי רב במעשה וראהג(
 קרואים, ז' כ"א קוראין אין שכתב קל"בסימן
 כ"א בחותש הנרשתות בפרשיות תסייתיןואין

 שנראה בתקום או תתותה או פתוחה שהואבתקום
 עכ"ל. ענין, הפסקיותר

 קדיאת ה' על הקדיאה שלחן ובספדד(
 הרבה כי העיר והלאה( פ"ח )מעמודהתורה
 ותיקן כהלכה אינה שלפנינו החלוקהפעתים
 ויקהל פ' הזוהד על זוהר בניצוצי ודאהכהלכה,
 שציין החלוקה דגם שכתב ב' אות ע"בדר"ו
 וגם תיקון, צדיכה הנ"ל הקריאה שלחןבעל
 הס"ת קריאת דיני שכר יש מספד שםהביא
 עזרא סדרם כאשר היינו שכתב ו' הגהס"ו

 כדי סדרא כל חלקים לשבעה כו' ע"ההסופד
 וכתב, פחות, ולא יותר ולא גבדי דלקרות
 זכר שום זו חלוקה לקביעת שאין תתוהדזה

 אור מאורי בס' ע' לה, לחשוש ואיןבקדתונים
 ובס' דפדשיות סיומא מאמר טהור קןחלק
 וכ"כ עכ"ד, קל"ב אות הגד"א מנהגי רבמעשה
 כל ד"ה ע"א כ"ב מגילה זהד שעדיבספדו
 שום אין שהרי תמוהים שכר היש דדבריפסוקא

 לשני שנחלק שבדפוסים זו לחלוקה קדתוןסקור
 והעיד זו, לחלוקה לחשוש ואין והלאהשלישי
 המקרא בספדו ולס"ש הנ"ל בנצו"זלמ=ש

 ע"ש, ד' העדה תודה סדרי ס"ו מאמדוהמסודה
 היש על שתתה זהר הניצוצי שלובתחכתה"ר

 וכו', זכר שום זו חלוקה לקביעת שאיןשכר

 דעזרא רק כתב לא שכר דהיש לק"תולענ"ד
 גברי ז' לקרות כדי חלקים לז' סדרסהסופר
 שלישי דשני כתב לא אבל פחות, ולא יותרולא

 בספרי התצויינים ושביעי ששי חתישירביעי
 ותקנם, מדרם הסופר עזרא שבדפוסהחותשים

 שטעה עליו ואתר רבה גברא האי על תפםובחנם
 שני החלוקה אל כלל כוון לא כי ובאתתח"1

 ודו"ק. שלנו, בחותשים שנדפס וכו'שלישי
 )להגה"ק הטהור שלחן בספר וראהה(
 סי' א"ח[ על חיבוד ]והוא מקאמארנא(מהדי"א
 לשבע הפרשיות חילוק : וז"ל שכ' א' אותקל"ח

 לבו"ה, לשלשה וחילוק הראשון התדפיסשהדפיס

 אינו פעתים הרבה כי שביעה, כדי בהםאין
 ענבים, בכורי יתי והיתים כגון טוב, בדברתמיים
 הרעותי ולא בקרח, וכן תקודם, לתייםשצריך

 ע"כ הרבה, וכן לםיים צריכין תהם אחדאת
 כפי ימיים אלא וכלל, כלל בזה להשגיחאין

 ולם,ים לראות צריכין ולכתחלה השכלה,הבנת

 סתותה, פתוחה הפרשה בסיום האפשרותבכל

 לפרשה סתוך פסוקים שני למיים אמורע"כ
 עכלה"ט. בת"א, הטעםכתבואר

 ולסיים לראות צריכין דלכתחילהומש"כ
 סתומה פתוחה הפרשה בסיום האפשדותבכל
 לסיים ז"ל הגר"א נהג שכן ג( באות הבאתיכבר

 עוד ומ"ש וכו', סתומה או פתוחה שהואבמקום
 לפרשה סמוך פסוקים שני לסיים אסורדע"כ

 בדודה במשנה עוד ראה במ"א, הטעםכמבואר
 היינו דפרשה אדם מהחיי שהביא סק"א קל"חסי'

 קוראין טיועולם תה ולא סתומה אופתוחה
 גתור, טעות והוא שלישי שני דהיינופוו8ה
 דלכתחלה נ"ל ומ"מ כתב סק"א שם הציוןובשער
 זה חושבין דהעולם אחרי בזה אף ליזהרטוב
 לסיים דמותר לומר לטעות יבואו לפרשיותג"כ
 דהיה היכא אף לפדשה סמוך פסוקים ב'תמיד



מם ן ך הא ה,ט"םכללי בנית וא"ילקרה"תבבל

 לדוד קרן בשו"ת ג"כ וראה עכ"ד, פתוחהשם
 המצויינים בפרשיות שגם שכתב ל' סי'א*ח

 להפסיק אין וכו' רביעי שלישי שניבחומשים
 ע"ש, בחומש דצדפס לפרשה סמוך פסוקיםבב'

 כהח"א. שכ' השלחן בערוך ג"כוראה
 פאר )להגה"ק אלעזר מנחת בשו"ת ודאהו(
 שירי בקונטרם ח"ב, זצ"ל( ממונקאטשהדור
 במ"ש, ע"ב ע"ו דף שכ' ס"ו, סימן לח"אמנחה

 אחר עד בחקתי בס' לקרות יוכל כהן כמע"לאם
 הבינו שלא נשאלתי, בזה הנה וכו' ובפ'התוכחה
 ובחקתי בהר כשפ' יעשו מה הלא כיהפי',

 וגם בהר פ' כל לקרוא הכהן יצטרך אזמחוברין
 הפרשיות כששני נהגו ובאמת בחקתי,מפ'

 עלית בעת קרואים בהז' באמצע לחברןמחוברין
 שני'(, בפ' מוסיפים הוספות )וכשעושיןהדביעי
 לסיים העולם דנהגו הך באמת כי השבתיתאן

 זה קרואים, הז' מיום בחומשים הנדפםעפ*י
 דוקא, שם לםיים כלל בפוסקים מקור לואין

 זצ"ל הגר"א מהנהגות רחמים שעריובספר
 כהנדפם מדרשו בבית שם םיימו דלא כ'מווילנא
 בספר וכן סתומה, או בפתוחה רקבחומשים

 דף לאו"ח )במה"ב טהוד קן בחלק אודמאורי
 דפרשיות( סיומא במאמד ובסופו ע"א,קנ"ו

 ע"1 הרעיש ז"ל, ווירמיישא מהר"אלהה"ג

 והאריך דרדקי, מקרי איזה שהיה וכ'המציין

 בהומשים בהנדפם רבים טעותים ומראהשמ
 להעולה, הענין באמצע דמסיים המקרא הבנתלפי

 הק' מאבותינו אצלי מקובל וכן כיוצא,וכן

 הנדפם כפי שלא למיים לדייק מקומותבכמה
 כראוי טוב בכי מיים דלא בתטוםבחומשים

 הפדשיות, בכל קפידא זה אין בודאי עכ"פוכיוצא

 אפדים בשעדי כ' מחובדים הפרשיות כששניואם
 סדרות ב' שקורין דבשבת כ"א( סעי' ז')שעד

 הסדדה שישלים היינו רביעי, בהעולה לחברןיש
 הז' באמצע שזהו השני' ויתחילהדאשונה

 מדינא אינו שזה פשוט מעמ החיוביים,קרואים
 דלא והיכא כן, כתב בימיו ממנהגא רקכלל

 עדיף כנז' הכהן דק אחר קורא שאין כגוןאפשר
 גברא בלא התוכחה שיקדאו ממה זהלשנות
 סי' חמישאה שו"מ ובשו"ת וש"ע, הגמ'נגד

 כש"כ גבדא בלי התוכחה לקדות שיכולין כ'ט'
 שביארנו ולפ"מ טעמו, ידעתי ולאהאחדונים,

 יד בשו"ת וגם ברכה, בלי לקדותה איןבפנים
 דבפדט שם מ"ש אך כ"כ, רמ"ה סי' ח"איצחק
 דהמג"א ששי בפדשה הוא שהתוכחה תבאבפ'

 יתכן ואיך שבקרואים המובחר שזהוהביא
 ביארנו דכבר תמהתי וע"ז בדכה, בלילקרותה

 מדינא אינה בחומשים הפרשיות דחילוקבזה,
 כנז' א' ומדפים מממדר רק כלל בממורתולא

 וז"פ דוקא, ששי עליית ששם ידענוומהיכן
עכלה"ט.
 )מנהגי ושלום חיים דדכי בספר וראהז(
 מנחת בעל זצ"ל ממונקאטש הגה"קאדמו"ר
 על העולם דנהגו הא דכוב: סימןאלעזר(
 שני קדואים הז' סיום בחומשים הנדפספי

 לסיים כלל בפוסקים מקור לו אין זה וכו'שלישי
 אור מאודי בס' בזה שמבואד וכמו דייקאשם

 ע"א קנ"ו דף לאו"ח )במה"ב טהור קןבחלק
 להה"ג דפרשיות( סיומא במאמד בסופווכן

 וכ' המציין ע"ז שהרעיש ז"ל ווירמיישאמהר"א

 ומראה שם והאריך דרדקי מקרי איזהשהי'
 הבנת לפי בחומשים בהנדפס רביםטעותים
 וכן להעולה הענין באמצע דמסייםהמקרא
 מקומות בכמה זי"ע הקדושים מאבותיומקובל
 משום בחומשים הנדפס כפי שלא לסייםלדייק

 ח"ב )מנח"א וכיוצא כראוי טוב בכי סייםדלא
 ס"ו(. לסי' מנחה שידיבקונטרס

 בחומשים רשום שנמצא הפרשיות, מיוםמדר
 מרן זקינו בכתי"ק עוד שהגיה מה רבינושל
 ז"ל. שלמה שםבעל

 אלקים ברא שלישי, בראשית. : דכגסימן
 הוא חיה נפש דביעי, ד'(, פסוק ב' )פר'לעשות
 את ילד ומתושאל ששי, כ'(, פסוק ב' )פר'שמו
 י"ט(. פסוק ד' )פד'למך

 )פד' תמיד לפני פנים לחם שלישי,תרומה.

 בהר מראה אתה אשר רביעי, ל"א(, פסוקכ"ה
 מלמעלה תחשים חמישי, א'(, פסוק כ"ו)פר'
 בהד הדאית אהםד כמשפטו ששי, ט"ו(,)פסוק
 ל"א(.)פסוק



 לקרה"ת ואיי בבל ן ך הא הש"םנללי ת יב

 כ"ב(, פסוק ל' )פר' לדרתם שני,תשא.

 י"ב(, פסוק ל"א )פר' יעשו צויתך אשרשלישי,
 חמישי, ל'(, פסוק ל"ב )פר' ברכה היוםרביעי,
 י"ב(. פסוק ל"ג )פר' האהלמתוך

 לו ונסלח הכהן עליו וכפר שביעי,ויקרא.
 ל"ב(. פסוק ד')פר'

 לפני תנופה מחוברין( )כשהן חמישימצורע.
 )כשהן ששי רביעי, י"ג(, פסוק י"ד )פר'ה'

 כ"ה(. )פסוק ה' לפני תנופה הכהןמחוברין(
 פסוק ל"ג )פר' מואב בערבות שני,מסעי.

 רביעי, נ"ד(, )פסוק אותה לרשת שלישי,ג'(,
 ל"ד )פר' מזרחה קדמה מחוברין( )כשהןששי
 הנ"ל(. בחומשים מוגה מצאתי )ע"כ ט"ז(,פסוק

 שני להתחיל בחומשים בזה ציינוקרח
 מתחיל כי הבנה ובלי בטעות והוא י"ד,בפסוק
 במדרש ומבואר וכו' ארץ אל לא אף הפסוקשם
 וכו' באף פתחו אדבעה ב'( י"ט )בראהביתרבה
 צ"ח(, אות קמא תורה )רברי מילתה מסתייעולא

 הנ"ל. ושלום חיים דרכי מהספרע"כ
 רבינו כי יען ; כ' רכ"ג לסימן שםובהג"ה

 ובונה מביא רכ"ב( בסי' )הנ"ל אלעזרבמנחת
 וסיומם התחלתם הפרשיות סדר בעניןדבריו
 ולאשר שם, כנזכד אור מאורי הס' יסודעל

 כל על נרשם מצאנו לא רבינו שלבחומשים
 שהבאתי כפי המעט מן מעט רק ופרשהפרשה
 שלימה מלאכה שתהי' וכדי למעלה, זהבסעיף
 בכל פרשיות ועירוב משגיאות להציל זהבענין
 דפרשיות סיומא לסדר מקום פה אתן לכןהתורה,
 הרבה. רייקן שהי' הנ"ל אור מאורישבס'

 פשוט רביעי, שלישי, שני,בראשית.
 ט"ו( פסוק ב' )פר' פרת הוא חמישי,לתנוקת,
 על ויצו האדם ויקח בפ"ע, ענין שמתחילמשום
 אמצע שלאחריו בפסוק חמישי ציין ולמההאדם,
 לא כי בזה כונתו יודע אני ואין )א"ה,ענין

 חמישי שם מצוין שיהי' חומשים באיזהמצאתי
 שציינו כדעתם ולא אח"כ כתב בעצמו הואוגם

 לא אך ביאור וצריך ל'מך, את ילדלחמישי,
 וכלשונו( ככתבו והעתקתי דבריו לשנותרציתי
 טוב דבר בג"ע לסיים חיצונה דעת שדעתוואף
 הענין או הפרשה לדחוק בזה חכמינו כוונתאין

 לדבר ענין אמצע רק הדעת במהמכלשאינו
 מקומות במיעוט אלא לחצאין עליון המלךלפני
 )פר' וילבישם מצוין ששי, בלא"ה. סגידלא
 שני וציון טוב, הוא פרשה סוף כ"ב( פסוקג'

 למצוין האדם ויקרא אצל ושלישי ויכלואחר
 קלקול שהוא לעינים יראה האדם סופריםתקון
 )פר' למך את ילד שביעי, ענין, באמצעלסיים

 המישי כאן שציינו כדעתם ולא י"ט( פסוקד'
 משובש ששי וציינו ד' בשם לקרוא הוחלוסיימו
 התרגומים כפי ע"ז לעבוד שהתחילו רעבדבר
 המדרש לפי יתכן לא אותו לקח כי שביעיוגם
 כפרש"י. זמנו קודםשמת

 ונסוע ישראל, שיבהם ציין בחול לך.לך
 ?יוךא היזו ייע ז.ץ2ז זמומו')זובצבה

 ע."ן"
 לק

 הזה ואיש ז'( )פסוק בארץ אז והכנענייסיימו
 כסות וגם מקרא ידע רלא ע"ה כדרך לרעחשבו
 צריך חמישי ובשבת ברעב, התחלה מןעינים
 א'( פסוק ט"ו )פר' חלקם יקחו הפ' בסוףלהיות
 הסמוכה פ' סוף להניח שיבחם מכל מעשרוציין
 צריך ששי וגם סדום, במלך פתח כברבפרט
 ולא א'( פסוק ט"ו )פר' היבוסי ואת הפ'בסוף
 היטב והאיש פ' סוף להניח צדקה לוכציון
 חכמים, דברי מלקיים וצדקה מעשרלאכול
 י"ז )פר' לאברם ישמעאל פ' בסוף נמישביעי,
 יצאו ממך מלכים ציין והמשובש א'(פסוק

 פ'. סוף הניח וגם דבורבאמצע
 פסוק י"ח )פר' לשלחם עמם שני,וירא.

 בחול רק ענין אמצע בן ולשרה כמצוין ולאי"ז(
 פסוק י"ט )פר' צוערה בא רביעי, כאן, עדסגי
 סבר והמצ.ין ענין באמצע נפשי ותחי ולאכ"ד(
 עכו"ם רעת ידע ולא רע דבר סדום עלהמטיר
 )פר' היום עד הפ' בסוף חמישי, נחשב,אינו
 אלקים אותו צוה המציין וטעה א'( פסוקכ'

 פעמיים. פ' סוףודילג
 פסוק כ"ד )פר' אדני אחי רביעי, שרה.חיי
 ויקר ענין אמצע שלפניו פסוק כציון ולאכ"ח(

 עניינא. חד ויאמרוישתחו
 )פסוק אדום שמו עד ישראל בחולתולדות.

 טרחה דמי כנטול ויותר פסוקים י"א שהםל"א(
 סוף ששי, בשבת, רק אינו ותורתי עדצבורה,
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 בא ושבוו? ל"ד( פסוק כ"ו )פר' הזה היוםפ'
 לעיל. נמשך ויתן רבורמצד

 ט"ז( )פסוק לך דברתי עד כהן בחולויצא.
 לראשונה עד ולוי בו, ויורדים חלום באמצעולא

 כ"ט )פר' לך אעמ2רנו עד וישראל כ'(,)פסוק
 כ"ט )פר' ימים חדש שלישי, ובשבת א'(,פסוק
 תשובת יחד שנמשך מראה, ויפת ולא ט"ו(פסוק
 כ"ה( פסוק ל' )פר' אחר בן חמישי, ללבן,יעקב
 ענין חד נקבה ויאמר בגללך, כמצויןולא

 ליעקב והקשורים ששי, ללבן, יעקבשהשיב
 דלא כאן מוטב רק עשה אליך ולא מ"ג()פסוק
 ענין. כחד ליעקב תשובתו לבן ויעןכציון

 ל"ב )פר' במחנה ההוא שלישי,וישלח.
 יעקב ויקרא שם אותו ויברך ולא כ"ג(פסוק
 פ' סוף כרין מוטב רביעי, יחד, נמשך עניןחד
 כחד השפחות ותגשן ולא י"ח(, פסוק ל"ג)פר'
 ל"ר )פר' ישראל אלקי פ' סוף חמישי.ענין,
 כ"ו( פסוק ל"ה )פר' ארם בפרן ששי, א'(,פסוק
 דיבור. באמצע יצאו מחלציך כמצויןולא

 פסוק ס"ב )פר' כן להם ויעש חמישי,מקץ.
 ויקדו שביעי, ירא, אני דבור באמצע ולאכ"א(

 מפסוק מוטב כ"ט( פסוק מ"ג )פר'וישתחו
 יוסף. לוימהר נמשךשלאחריו
 פסוק מ"ד )פר' בנפשו קשורה בחולויגש.

 שני, רק אחד דבור יחד נמשך ובשבתל"א(

 אחיו שלישי, ג'(, פסוק מ"ה )פר' פרעהבית
 דבור, אמצע גרולה לפלטה ולא ט"ז( )פסוקאתו

 הארץ חלב ולא כ"ו( )פסוק אביהם יעקברביעי,
 )פר' מצרימה פ' סוף כדין חמישי, רבור,אמצע

 ח'(. פסוקמ"ו
 א'(, )פסוק המטה ראש כהן, בחולויחי.

 ויאמר אותי ויברך הברכה שהיא ואברכםלוי,
 ובשבת י"ג(, )פסוק ארצה עד ישראל רקאלי,

 ששי, י"ג(, פסוק מ"ט )פר' מחלב שניםחמישי,

 אחיו נזיר פ' סוף שביעי, י"ט(, )פסוק ה'קויתי
 אל ועתה דבור אמצע כמצוין ולא כ"ז()פסוק
תיראו.

 א' )פר' אותם הארץ פר' סוף שני,שמות.

 ויקרא עם נמשך הילדים את ולא ח'(פסוק
 ג' )פר' אליכם שלחני חמישי, פ', סוףהאיננו

 אמצע שלאחריו פסוק כצית ולא ט"ו(פסוק
רבור.

 ער רבור חד נמשך בהן, בחולוארא.
 עד ולוי פר', סוף וגם י'( )פסוק קשהומעבהרה
 ומאת עד וישראל י"ד(, )פסוק מצריםמארץ
 אל בדברם שלישי, ובשבת י"ט(, )פסוקשנה
 היאר מן מים רביעי, ח'(, פסוק ז' )פר'פרעה
 ח' )פר' הצפרדעים יעלו חמישי, י"ט(,)פסוק

 ברכות על"ם בתקון כהוכחתי פר' סוף א'(פסוק
 שחולק ע"ת כחיבור דלא הב"י כרבינו ס"תהל'
 אמצע הצפרדעים וסרו כמציין לא וגם רבועל

 ולא ט"ז( )פסוק ה' דבר פר' סוף ששי,דבור,
 אל פר' סוף שביעי, פרות, ח?מתי רבוראמצע
 עודך כפול שבוש ולא י"ג( פסוק ט' )פר'משה

מסתולל.

 ז'( )פסוק פרעה מעם ער כהן, בחולבא.

 פרעה פני עד ולוי רבור, אמצע ויעבדני,ולא
 ט"ו(, )פסוק כן יהי' לא ער וישראל י"ב(,)פסוק

 שלישי, בנכון, מצוין פרעה פני שני,ובשבת
 ולא כדינא פר' סוף כ"א( )פסוק ישראלבני

 כנ"ל. דוחה שאינובמושבותם
 י"ר )פר' העם לפני פר' סוף שני,בשלח.

 בחול, רק רסה, ביד כמצוין ולא א'(פסוק
 סוף כ"ב( פסוק ט"ו )פר' בים רמהוחמישי,

 פר' סוף וששי סשה, ויסע אח"כ שמתחילפר'

 גנאי שהוא בענן נראה ולא כ"ז( )פסוקרופאך
 ישראל.לתלונת

 כ"ב )פר' לרעהו שנים רביעי,משפטים.
 למחזיק כעס דרך שהוא אני חנון ולא ט'(פסוק

במשכון.
 י'( )פסוק תעשו וכן עד כהן בחולתרומה.

 השנית צלעו עד ולוי סמנים, חשבון באמצעולא
 י"ז(, )פסוק אליך אתן עד וישראל י"ג:)פסוק
 עד לוי כ"ג(, )פסוק ישראל בני עד כהןובשבת
 ל"א(. )פסוק תמידלפני

 כ"ח )פר' משזר ושש עד לוי בחולתצוה.
 לדלקמן. נמשך ולקחת משום ט'(פסוק

 י"ז( )פסוק נפשותיכם עד כהן בחולתשא.
 וישראל כ*ב(, )פסוק לדורתם עד ולוי דיבור,חד
 לדורתם שני, ובהפבת כ"0. )פסוק יהי' קדשעד



 לקרה"ה וא"י בבל ן ך הא הש"םכלל* ת יבנב

 פסוק ל"ג )פד' האהל מתוך חמישי, כ"ב(,)פסוק
 מצאתי לא )א"ה בדכה היום כמצוין ולאי"ב(

 ובחומשים פדשה שם מצוין שיהי'בחומשים
 על וצ"ע פד', סוף יראו לא חמישי מצויןשלנו
 ל"ד )פד' ידאו לא ששי, לישדאל, גנאידבדיו(
 דבוד אמצע ונחלתנו ולא פד' סוף א'(פסוק

 למשה. השםתשובת
 )פסוק ולחשן לאפוד עד לוי בחולויקהל.

 לדלקמן. שנמשך שלאחדיו פסוק ולאי'(
 כ"ז( )פסוק וחמשים עד לוי בחולפקודי.

 לקמן. נמשך שלאחדיוופסוק
 פסוק ה' )פד' כמנחה לכהן שביעי,ויקדא.

 טפי שנמשך תשיג לא ואם 5ציון מוטבי"ד(
 בפ"ע. וידבד פסוק, וישלדלעיל,

 י"ב( )פסוק למחנה מחוץ עד בחולשמיני.
 קדבן ושרפת לדלעיל שנ5שך שלפניו פסוקולא
 רע.אינו

 פסוק י"ד )פד' וטהד במים שני,מצודע.
 חמישי, לעיל, נמשך הכבש את ושחט משוםי'(

 זאת משום י"ג( פסוק ט"ו )פד' במיםישטף
 לדלעיל. נמשךהתורה

 )פסוק ולבשם עד כהן בחול מות.אחרי
 עד ולוי לדלקמן, נמשך עדת ומאת משוםה'(
 פד עד וישראל ח'(, )פסוק מועד אהלפתח

 פסוקים י"א שהם י"ב( )פסוק לו אשרהחטאת
 רז"ל דברי ידע לא הזה שהמציין מוכחוחזותה
 עד שני ובשבת ממנו, נעלם המקדא פי'וגם
 כמצוין. המזבח אלויצא

 לאכול תבואתה את עד כהן בחולבהר.
 י"א( )פסוק תשבו משפחתו עד ולוי ח'(,)פסוק
 ובשבת לדלעיל, נמשך השביעית ובשנהמשום
 כמצוין ולא י"ח( )פסוק ה"א אני כי צאלשלישי
 שלפניו. לפסוק דנמשך משוםונתנה

 )פד' הכהן יעריכנו פד' סוף חמישי,בחקתי,
 פר'. סוף אינו משדה ואם 5שום ט'( פסוקכ"ז

 כאד( )פסוק מועד באהל עד כהן בחולנשא.
 לקמן. נמשך עבודת זאתכהמום

 )פסוק הלוים לי והיו עד בחולבהעלותך.
 שהוא כ"ג( )פסוק להם עשו עד ובשבתט"ו(
 י' )פר' בנסוע ויהי מוטב ושביעי פר',סוף

 כמצה ויאסף וגם פר' תחלת שהוא ל"ה(פסוק
 מדת שהגדיל אף פד' סוף ולא פודענותבאמצע
 כדצונם יעשו מוסיפין מקומות ברובהשביעי
 עיקד הם קדואים זיי"ן משא"כ דידהולאומדנא
 רשות דהוא אף מוסיפין שאין ווידמ"שוכמנהג
 במגילה,כדתנן

 פסוק י"ג )פד' לה נוכל יכול שלישי,שלח.
 יהושע דבוד אמצע מאד, מאד כמצוין ולאל"א(
וכלב.

 )פסוק עליו תלינו כי הוא מה עד בחולקדח.
 אמצע וגם ל5שה דבודם גנאי השתרד ולאי"ב(

 )פסוק לוי בני לכם רב שני, ובשבתדבורם,
ח'(.

 י"א(, )פסוק עולם חקת עד בחולחקת.
 ז'( פסוק כ' )פד' אליהם ה' כבוו- שני,ובשבת
 עד תטמא לסיים שלא עניינא חד וגם פד'סוף
 ושלישי, בב"ש, כמ"ש פרה בפד' דקהעדב
 סוף י"ב( פסוק כ' )פד' ובעידם העדהותשת
 כ"ב(, )פסוק מעליו ישראל ויט רביעי,פר',

 ד'( פסוק כ"א )פר' חדמה המקום שםוחמישי,
 וחי הנחשת ו,בשי, נחשב, אינו עכו"םדרעת
 י'(.)פסוק

 כ"ד )פר' הימים באחרית שביעי,בלק.
 לעיל. נמשך זה דפסוק 5שום ט"ו(פסוק

 ט"ז( )פסוק הוא במדין עד כהן בחולפנחס.
 עד ולוי דבור, בחד לעיל נמשך לו והיתהמשום
 עד וישראל ה'(, פמוק כ"ו )פר' מצריםמארץ

 במדין שני, מוטב בשבת ח'(, )פסוקושלשים
 למעט דב בין ושלישי, פד', סוף ט"ס )פסוקהוא

 לעיל, נמשך תחלק לאלה משום נ"ז()פסוק
 י"ב( פסוק כ"ז )פד' משה את ה' צוהורביעי,
 לעיל. נמשך צלפחד בנות כןמשום

 משום נ'( )פסוק מואב בערבות שני,מסעי.
 הקדמונים כמ"ש ביחד לקרות ראוי המסעותכל
 )פר' ים גבול בסיום ושלישי מ"ב, שםנגד
 ז'(. פסוקל"ד

 ה'( )פסוק באדרעי עד כהן בחולדברים.
 ובשבת ט'(, )פסוק אחריהם עד ולוי ענין,חד
 שקודאים וכיון ט"ו( )פסוק לעמ~ות דבדתשני,
 לסייב ג5ור שבוש א"כ הוא דבור חד הלאלהלן
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 לכם, דבר שני מסיים שלנו בחומשים )א"ה,לרוב

 באיכה להתחיל שלא כדי טוב לא בודאיוזה
 מסיים והי' שם לדע~חיל שלא מאד הקפידורבינו
 הפסוק חזר כ"א איכה התחיל לא רק לכםדבר

 לשטתו והמציין וגו'( אבותיכם אלקי ה'שלפניו
 ב' )פר' רבים ימים ודביעי, כמש"ל,ולשטתו
 ישראל את המציין כשיבוש ולא ב'(פסוק

 )פסוק זרד נחל את וחמישי, דבור, בחדלהפסיק
י"ד(.

 כמצוין, ונורא גדול עד כהן בחולעקב.

 עד וישראל א'(, פסוק ח' )פר' הוא חרם עדולוי
 שיש כנטול יתר ואידך ד'( )פסוק האדםיחי'
 נתן עד שני בשבת רק וכמש"ל, פסוקיםח"י
 השמים ככוכבי עד מוטב וחמישי י"א(, )פסוקלך
 שנה אחרית עד וששי א'(, פסוק י"א )פר'לרב
 אם כי  מווון ו~ביעי מתחיל ואז י*ג()פסוק
 למפטיר. וסגי לדלעיל טפי  4יוודו~מר

 י"ב )פר' הטם לפךכם עד כהן בחולראה.
 לדלעיל, נמשך ושמרתם דפסוק משום אץפסוק

 והבאתם משום ד'( )פסוק תעשון לא עדולוי
 בטח וישבתם עד וישראל לעיל, נכהטךשמה
 י"ב )פר' היום לפניכם שני, ובשבת י*א(,)פסוק
 לעיל. נמשך המקום והי' משום א'(פסוק

 הוא ה"א תועבת עד לוי בחולשופטים.

 )פסוק מקרבך הרע ובערת עד וישראל ע"ז,גנאי

 דבריו )א"ה, פסוקים י"ב שהם מיותר ואידךח'(

 שם יסיים איך מ"מ פסוקים י"ב שיש הגםצ*ע
 שיתחיל קל"ח סי' סוף ברמ"א מבוארהלא
 ישראל ברעת יסיים ואיך טוב בדבר רקויסיים
 שבהם הרע לבער ויצרכו ע"ז עובדי בהםשימצא

 דבריו על קשה התחלה על וגם לישראל,גנאי
 גנאי וכו' בקרבך ימצא כי לישראל יתחילאיך

 כדת שלא הטציין על בזה תפש ובחנםלישראל

 ובשבת להמעיין(, כנראה כהמציין בזהוהעיקר

 לא וחמישי, עוד, יזידון ולא עד שגיכמצוין

 כי כמצוין ולא א'( פסוק י"ט )פר' ממנותגור
 מסיים הי' רבינו )א"ה, לעיל, נמשךהגוים

 הפסוק חזר לחמישי רק בחומשים כמצויןלרביעי

 הגה"ק מזקינו ונובע וכו' תהי' תמיםשלפניה

 כן(, שנהג ז"ל שלמה שםבעל

 )פסוק ויראו ישמעו עד בחול שניתצא.

 פסוק כ"ב )פד' עמו תקים הקם ובשבתכ"ב(,

 משפט חטא יהי' כי להתחיל שיבוש משוםה'(

מות.
 י"ב( )פסוק היום עמך עד כהן בחולנצבים.

 משום י"ג( )פסוק ליעקב עד ובשבת אפשר,דלא

 שיבוש היום עמנו וגם דיבור, חד הקיםלמען
 ל' )פר' הזאת התורה שלישי רק דיבור,חץד

 ד'(. )פסוק שמה ה"א ורביעי, פר', סוף א'(פסוק
 זקני עד שיבוש סידורים בכמה בחולוילך.
 ברוב כמצוין אלא פסוקים ט' רק אינוישראל
 שביעי, ובשבת י"ד(, )פסוק לרשתה עדסידורים

 ככלות ויהי משום כ"ג( )פסוק יהושע אתויצו
 לדלקמן.נמשך

 )פסוק ידין כי מוטב לפרש"י ששי,האזינו.

 ואין טה"ט לדלעיל נמשך אשא כי משוםל"ו(

 מציל.מידי
 לבני בשבת שייך קרואים זיי"ן ציוןברכה.

 לכך בשבת אינו ש"ת בחול הוא בח"ל כיא"י
 משה ויעל עד קרואים חמשה יחד להמשיךמוטב
 מעונה תורה חתן להתחיל במחזורים כמצויןולא

 ריב"א בתוס' להדיא וכן לדלעילשנמשך
 תורה וחתן העולם ממנהג בזה שינה לא)ודבינו
 מעונה(.התחיל

 הרביעי(. לחצות נהגו המחוברים נמי)ואציין
 ל'(, )פסוק לד' נדבה שני, פקודי.ויקהל

 רביעי, י"ז(, פסוק לעז )פר' טהור זהבשלישי,
 את חמישי, א'(, פסוק ל"ח )פר' רקחמעשה
 )פסוק עשו כן ששי, ב'(, פסוק ל"ט )פר'משה
 פסוק מ' )פר' משה אותם ויברך שביעי,ל"ג(,

א'(.
 י"ג )פר' הוא טהור שני, מצורע.תזריע

 כ"ד(, )פסוק הכהן וטהרו שלישי, י"ח(,פסוק
 מצורע פר' חמישי, מ'(, )פסוק הוא טהוררביעי,
 ידו ששי, כ"א(, פסוק י"ד )פר' וטהרהכהן

 )פר' מזובו ה' לפני שביעי, ל"ג(, )פסוקבטהרתו
 בהם וכיוצא אחיך ימוך כי וכן ט"ז( פסוקט"ו
 בענין שהקפידו על חז"ל כותת רק רע דבראינם
 והמ"י. טומאה וענין ממש רע ועושההמות

 )פסוק הטזבחה יקטיר שני, קדושים.אחרי
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א'(, פסוק י"ז )פר' משה את שלישי,כ"ו(,

פד' חמישי, ו'(, פסוק י"ח )פר' ה' אנידביעי,
 )פסוק ה' אני ששי, ט"ו(, )פסוק ה' אניקדושים
 א'(. פסוק כ' )פד' תליתאי ה' אני שביעי,ל"ג(,

 כ"ה(, )פסוק לאדץ תתנו שני, בחקתי.בהד

 בפדך בו רביעי, ל"ה(, )פסוק להם הואשלישי,
 בארצכם לבטח בחקתי פר' חמישי, מ"ז(,)פסוק
 שביעי, י'(, )פסוק אתכם בדיתי ששי, ו'(,)פסוק
 א'(. פסוק כ"ז )פר' משהביד

 כ' )פד' אליהם ה' כבוד שני, בלק.חקת

 כ"ב(, )פסוק מעליו ישדאל שלישי, ז'(,פסוק
 חמישי, כ"א(, פסוק כ"א )פד' הישמן פנירביעי,
 אתו בפי ששי, י"ג(, )פסוק הוא ברוך בלקפר'

 כ"ג )פד' אעשה אותו שביעי, ל"ט(, )פסוקאדבד
 כ"ז(.פסוק

 ל"א )פר' אביה בית שני, מסעי.מטות
 רביעי, כ"ה(, )פסוק המחנה אל שלישי, א'(,פסוק
 מסעי פד' חמישי, א'(, פסוק ל"ב )פר' ה'לפני

 מזדחה קדמה ששי, נ'(, )פסוק מואבבערבת
 )פד' ללוים מעריו שביעי, ט"ז(, פסוק ל"ד)פר'
 ט'(. פסוקל"ה

 ל' )פד' הזאת התודה שני, וילך.נצבים
 י"א(, )פסוק נפשך ובכל שלישי, א'(,פסוק
 חמישי, ט"ו(, )פסוק לעשותו ובלבבךרביעי,
 שמה ששי, ז'(, )פסוק יעזבך ולא וילךפד'

 בני את וילמדה שביעי, י"ד(, )פסוקלרשתה
 כ"ג(. )פסוקישראל
 הנ"ל אוד מאודי מספד העתקתיע"כ
 ממני הוספה הוא א"ה ומתחיל בהיקףוהמצוין

 והפסוקים הפר' וכן בדבריו, להעיר שמצאתימה
 על להקל כדי שהוספתי ממני ג"כ הואשמצוין
 הנ"ל. ושלום חיים דרכי מספד ע"כהמעיין,
 סק"ב קל"ח סי' או"ח אברהם מגן דאהח(
 באו מקרוב חדשים וטכשיו : וז"ל בתוה"דהטכ'
 בפ' וגם יפה, דקדקו ולא ממקומו הפרשהושינו
 סמוך ב"פ שהוא אט"פ באזניהם מסיימיםוילך
 השלישי אחר קוראים שאין יודעים דהכללפ',
 ב' שהוסיפו חדשים כסידורים דלא בחולנלום

 חיה נפש ובס' דבדיו, כל עי"ש עכ"ל,פסוקים
 ע"ד כ' קל"ח סי' או"ח ז"ל מדגליותלהגרקר

 הארכתי תנ"ך סדדי על מיוחד במאמדהמג"א,
 ע"כ. בס"ד, הדבהבזה

 דתקנת כתב, ח' סי' דבים מים ובשו"תט(
 בכ"מ קדאו אלא מסודדת, היתה לא לשבתטחטה

 מהעם שהדבה כשראה עזדא ובימותשבחדו,
 )דאה להם זדה התודה ושפת התודה,שכחו
 התורה ספר העם לפני קרא כ"ד( י"גנחמיה
 לקדות תקנו לכן מ"ד(, סוכה ורש"י ז' ח')שם

 הוא שהדי שנתי מחזוד לפי סדד עלהתודה
 עצדת קודם שבתו"כ קללות קודין שיהיותיקן

 ב'(, ל"א )מגילה ר"ה קודם תודהושבמשנה

 התנאים בזמן הסדד לפי קדה"ת מוצאים אנווכן
 מדלגין ואין מ"ו( פ"ג מגילה )ראהבמשנה
 כפי קדאו אלא מ"ד( פ"ד )שם נאמרבתורה
 על התורה את ישראל בני שישמעו כדיהסדר
 נבדלו זה ובסדר ה"ה(, פ"ד שם )ירוי2למיסדר

 ד"ו ויקהל הזהר והביא וכו', בבל מבני א"יבני
 כל )עי"ל וכו' פרשתא לערב לן שאסורע"ב
 עי"ש. הזהד(,לשון

 אלף דף ח"ב והתלמוד המקרא ביתוראה
 בישראל והעבודה התפלה תולדות וכןרס"ד,
 רב זמן קדמה ישראל ארץ שתקנת שכ' ק"ו,דף

 בבל מנהג כפי השנתי והמזחור בבללתקנת
 המים וממ"ש מאוחרת, יותר בתקופה)תפתח
 זה. הפך נראה הנ"לדבים
 מימות נקבע כבר הקרואים מספר והנהי(
 ד'(, ב' מ"א פ"ד מגילה משנה )ראה ואילךעזדא

 קריאתן סדר את חלקו המנהגים שניוכנדאה
 שום מוצאין אנו אין אבל קרואים, לז'המסודד

 השבוט, פרשיות של לחלוקה בתלמודזכר
 לטרוח צריכים היו שבת שבכל טליותובחלק
 פי"ג )כבדמב"ם טוב בכי ולסיים טוב בכילפתוח

 ירה2למי וראה קל"ח, סי' או"ח ורמ"א תפלהה'
 וכש"ל ה"ב(, פי"ב סופרים מס' ה"ז, פ"גמגילה
 בפרשיות מסיימין היו שלא ועוד הגר"אבשם

 ולהלן רביטי שלישי שני בחומטיםהנרשמים
 )ראה טנין הפסק או סתומה או בפתוחה אםכי

 קל"ד(. שבת ה' רבמע,טה
 "טאקפסקות כ' יששכר תיקון בס'אבל

 מצא ושכן אלינו הגיעו הגאונים מזמןהפרשיות
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 שהם הביא אחד חכם ובשם ישן, בקונדריםהוא
 )ראה ע"ה" הסופר עזרא ע"י שנקבעוהפסקות

 לקרות(, תורה בספר לעולים ההפסקות דרךשם

 לתורה העולים קריאת פוסק עצמו הואשהרי
 פלא זה אבל ס"ו(, סי' או"ח חת"ס שו"ת)וראה
 ונראה בתלתוד זכר שום תזה אין שהריכש"ל

 תאוחר. תזתן הם אלהשההפמקות
 מקאמארנא להגה"ק הטהור שלחן ובס'יא(
 שם, זהב ובזר ד', אות קל"ח סי' או"חזי"ע

 קודם פסוקים ג' לסיים שאסור הדיןבענין
 באמת דהא בתוה"ר כתב הפרהבה, מן לאחריווג'

 תדקדקין אלא בפרשה כלל תתייתין איןבזה"ז
 מסיימין שאין יודעין והכל טוב, בדברלמיים
 מסיימין שהיו נראה הש"ס ובזמן ברקרוקבפר,בה
 כגון אפשר שאי במקום לא אם בפרשהתמיד
 בפרשה כלל מדקדקין אין עכשיו אבל מקץויצא
 עי"ש. וכו'וכו'

 כ"ג ח"ב שבעה נחלת בס' וראהיב(
 א', רין תורה ספר קריאת מע' בפח"יומובא

 העולים קריאת ולסיים להפסיק רשאי חזןאין
 אם בסדור, התצויים בסיתנים וחתישיבשני
 אהד כל של פסוקים שהג' תחלה שישגיחלא
 ששם שלפעמים מפני אחר וישאר יסיימולא

 אחר או קודם שהוא אחר בפסוק הסיוםרהמום
 עי"ש. סתומה או פתוחהפרשה

 כ"ג תשו' שו"ת, שבעה נחלת בספרועיין
 שקורין החזנים אורות שאלת אהמר וז"לשכ'

 מסומנים שהם הפרשיות ומסיימין בבה"בבתורה
 ולפעמים ישראל, לוי כהן בתפילותומצויינים
 פתוחה פרשה אחרי או לפני אחד פסוקשמסיימין

 משגיחין ואין בהם שמחית וכתבת סתומה,או
 אין בב"ה או בשבת שבמנחה ו4וומריםעליך
 ולאו הם שטועין לך רע תשובה בדבר,קפידא
 פעמים כמה בהם מחיתי אני גם עבדי,שפיר
 תעשה אשר לכהן הפרשה מסומן שופטיםבפ'
 פסוק לסיים וראוי סתומות ב' בין והואלך

 טתחילין ראין ראי' וכו' וכו' לך נתן אהברלפניו
 כל עי"ש פסוקים, מג' בפחות משייריםואין

 כ"ט אות ל"א כלל אדם חיי בס' וראהלשונו,
 פסוקים מג' פחות בפרשה ישייר לא הקוראשכ',

 תה לא אבל סתותה, או פתוחה היינו)פרשה
 והוא שלישי שני דהיינו פרשה, קוראיןשהעולט
 רפ"ה סי' ברורה הכה~נה לשון וזה נתור(,טעות
 )שמוא"ת( הקריאה ובענין בתוה"ד, שכ' א'אות
 פסוק כל שיקרא י"א אחרונים, בין דעותיש

 ב"פ פרשה כל שיקרא וי"א עליו, ותרגוםב"פ
 פתוחה פרשה כל שיקרא "היינו התרגוםואח"כ
 מעשה ובס' וכו', התרגום" ואח"כ ב"פ סתותהאו
 אחר התרגום לומר נהג "שהגר"א איתארב
 תקדת אחר או סתותה, או פתוחה פרשהכל

 דפרשה הרי עי"ש, וכו' ענין" הפסק יותרשנראה
 ולא ענין, הפסק או סתותה או פתוחה רקהוא
 רביעי שלישי שני וכנהוג בחומשים שישכמו
 עי,ש.וכו'

 הספרים דחלוקת מהנ"ל לנו היוצאוהנה
 רביעי שלישי שני הקרואים לתניןלסדרים
 סודרה והיא בפוסקים תקור לה אין וכו'חתישי
 שאר על להקל כדי בקריאה, בקי אחדע"י

 חשש שום ואין להפסיק, היכן שידעוהקוראים
 כנ"ל. הזו החלוקה תןלשנות

 הם ד' י"ט פרשה בראשית מדר"רוראה
 האופים, שר נחש, באף, ונאבדו באףשפתחו
 אמר כי אף )להאשה( אמר נחש והמן, קרח,עדת

 אף אמר, האופים שר א'(, ג' )בראשיתאלקים

 אף קרח, עדת ט"ז(, מ' )וישב בחלומיאני
 ותמהו וכו', י"ד( ט"ז )קרח וגו' ארץ אללא

 התחלת קרח בפ' לפתוח קבעו איךהאחרונים
 ראה וגו', ארץ אל לא אף בפסוק ללויהקריאה

 ע"ש קפ"ה דף התפלות על שאמר ברוךבס'
 וכו' שלישי שני דחלוקת ראיה ג"כ וזההיטב,
 כהלכה. אינה שלנו בחומשיםהנדפס

 תי*ז, ע' תרל"ב שנת בהמגיר רפ*פוהרהב"ל
 שכמנין כתב הנ"ל, והמסורה המקרא בס'ומובא
 הפתוחות מנין כן דברים בספר אשרהסדרים

 שבמדרש וכו' תישראל" אדם "הלכההמתחילות
 מערבא בני מדרש שהוא דברים לס'רבה

 ובכל שבועות, כ"ז במשך רברים ספרשקראו
 בפסיקתא נקבע וכן אחד, סדר קראושבת
 הארבע פסקתות עם יחד לחמי קרבני אתפסקא

 שהיא הלילה בחצי ויהי פסקא לפניפרשיות
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 במנין וראה  מערבא,  לבגי לשקליםהקריאה
 ידי מעשה בקובץ גאון סעדיה לר'המצוות
 ששים רס"ג הזכיר ל"ח( )ע' קדמוניםגאונים
 המו"ל והעיר ומשפטים, חקים פרשיותוחמש
 הגא1ן" כוון פרשיות לאיז1 י,-עתי "לאשם

 גופי פרשיות וחמש לששים רס"ג רמזוהנה
 ברלין גדולות הלכות בהקדמת שנפרטותורה
 שם והמסורה המקרא בס' כ"כ ט"ז ע'תרמ"ח

 עי"ש. ל"טע'

 ישראל בספרות הפסוקים פיסוק סיתני ז.סימן
 והתאוחרים, ראשונים ובדפוסיהעתיקה

 "במספר" הפסוקים את לסמן "המנהגא(
 חדשה המצאה הוא נדפסים בספרים שהםכמו
 כל העתיקה", ישראל בספרות מקור להשאין
 או "סלוק" מפסיק בטעם נפסק ופסוקפסוק
 ההטעמה באות עומד נצב קו וסיסנו פסוק","סוף
 ובדפוסים הפסוק, של האחרונה המלהשל

 ליתן התנהגו 1491 ליסבונא של כמוהראשונים
 ונמצא לפסוק, פסוק בין עומדות נקודותשתי

 נודעו הפסוקים כ"י, תנכי"ם בהרבה גםכן
 קדומה הלכה כל וכמו מאוד, קדום מזמןבישראל
 מסיני למשה אותם יחסו שבע"פמתורה

 ושום ודרשו הסופר, עזרא ע"יולהתחד,2ות
 להפסיק ואסרו ל"ז, נדרים הפסוקים, אלושכל

 פסוקא כל כי תורה, של פסוק באמצעבקריאה
 כ"ב מגילה פסקינן, לא אנן משה פסקי'דלא
 אמרו ועכ"ז פסוק(, ערך שלי בכללים)וראה
 א', ל' קידושין בקיאין, לא אנן בפסוקיחז"ל

 הקרו~וים לפי התורה פרה2יות שנחלקו ע"יכי
 לידע הרבה להם נצרך הי' לא קבועיםבמקומות
 הרבה ונתבלבל ונשתכח הפסוקים שארמלוקי
 של התספרים ציוני מערבא, כלבני בבללבני

 בהעתקה בתנכי"ם לראשונה נוע0תוהפסוקים
 אריאם ע"י ואח*כ 1526-55 נת0נותדותית

 התנ"ך 1571, מתאנת אנטווערפין בתנ"ךתונטאנום
 סימני בו שנטו0ו יהודים בנ0ביל שנדפםהראשת
 באמסטערדאם עטיאס מדפום הואהמספרים
 1559,משנת

 מינים, לד' המפסיקים את ההלקוב(
 והמלה שלישים, משנים, מלכים,קיסרים,
 משרת, ונקדא במרכא בא לפניוהמחוברת

 בטעמים גדול  היותר המפסיק הוא פסוק"וסוף
 קיסר. בהבם המדקדקים קראואשר

 דלא פסוקא מכל בפנים הבאתי וכברג(
 בכללים וראה פסקינן, לא אנן משהפסקיה
 בפרשיות. וכן בערכו,שלי

 ערך שלי בכללים הפסוקים בסכום גםד(
 בקיאות ערך זה ובספרי בעזהי"ת, יתבארופסוק
 במדות וגם ע"ש, בזה הארכתי בפסוקיםחז"ל

 של מדות מל"ב י"א ובמדה הפסוקיםושמושי
 בשם הנקראת הגלילי יוסי ר' של בנור"א

 בעזהי"ת שם אברר ועוד ועוד שנחלק","סלוק
 ופסוקים. פסוק ערך או"י וראהואכמל"ב,
 ערך נתיב מאיד אנציקל. בס' וראהה(
 בתנוך, פסוקים שכ' שס"א, דף )פסוקים(פסוק

 הנבדלים הפרק, או הפרשה תוך קצריםמאמרים
 פפוק*, .סוף או וסלוק" הנקרא מפסיקבטעם

 נקודות שתי לשים הנהיגו הראשוניםבדפוסים
 את הנהיגו עשרה השש בתאה לפסוק, פסוקבין
 בספר סידוריים, "בתספרים" הפסוקיםציון
 לפסוק, פסוק בין מבדיל סימן כל נאסרתורה
 החלוקת פסול, הוא פיסוק סימן בו נקדוואם

 ודרשו 5סיני, למשה חז"ל מיחסיםלפסוקים
 אלקים בתורת בספר וויקראו הפסוק מןזאת

 ח'(, ח' )נחמי' במקרא" ויבינו שכל ושוםמפרש

 שהקפידו ואעפ*י הפסוקים, אלו - שכלושום
 במנין בלבולים חלו הפסוקים, חלוקת עלחז"ל

 הי' התלמור בעלי לפי  בתורה, אפי'הפסוקים
 ולפנינו פסוקים, תתקפ"ח אלפים ה'בתודה
 בפי  והבלבול פסוקים, תקמ"ה אלפים ה'כיום

 באמצע שפסקו  המתרגמים  מסבת  החלשמשערים
 וכף השומעים על הקל למען לתרגמוהפסוק
עי"ש.
 אלו שבל ושום  ע"ב לוז נדרים וראהק

  פסוק בין המפסיקות נקודות הר"ן ופי'הפסוקים
 הפסוקים אלו וז"ל כתב ובשטמ"ק וכו',לפסוק
 לפסוק פסוק בין המפסיקים דיו של טיפותשתי
 נדרים מס' על נדרים שלמי בס' וראהעוש,
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 לכאן, וצרפו הנוסחאות בענין משכ"ב ע"בדל"ז
 אריכות ע"א ל"ז נדרים זהר שערי בס'וראה
 מכו*כ הפסוקים ופיסוק ונקידות טעמיםבענין
 וראה לכאן, וצרפו עישה"ט וש"ס הזהרספרי
 כלל א' מערכת כללים חמד שדי בס'היטב
 טהרה שיירי בס' היטב וראה לכאן, וצרפורצ"ם
 להם אין חמשה פסוקים ערך מ' אות פ'מערכת
 ואני לענינינו מאוד נחוץ כי לכאן וצרפוהברע
 מע' כללים חמד שדי וראה צריך, אנילקצר
 השרה ופאת צ"ח כלל ח' ומערכת רצ"ט כללא'
 זהר שערי בס' וראה עישה"ט, כ"א כלל א'מע'

 נקודות בענין גדול אריכות ע"א ל"זנדרים
 לכאן. וצרפו עישה"טוטעמים

 והם חלקים, לחמו0ת התורה חלוקת ח.סימן
 ושתותיהם, תורה, חותשיחתשה

 מזמור תהלים טוב שוחר מדרש ראהא(
 וכנגדם תורדג חומשי חמשה להם נתן משהא'
 ספרים, חמשה בו שיש תהלים ספר דוד להםנתן

 תפלה לאסף, מזמור משכיל, למנצח האיש,אשרי
 אלו המררש ומדברי וכו', גאולי יאמרולמשה,
 כשנתן ספרים לחמשה חלוקים היה דכברמבואר
 ע"ה המלך דוד וכן לישראל, התורה אתמשה
 במדרש עוד וראה ספרים, לה' התהלים אתחילק
 שם. באבער ובהערות ב' פ"אתהלים

 ה' ג' פרשה בראשית רבה במדרשוראה

 כנגד אורה, כאן כתיב פעמים ה' סימוןא"ר
 כנגד אור יהי אלקים ויאמר תורה, חומשיחמשה
 את וברא הקב"ה נתעסק שבו בראשיתספר

 שבו שמות ואלה ספר כנגד אור ויהיעולמו,

 את אלקים וירא לאורה, מאפילה ישראליצאו

 הלכות מלא שהוא ויקרא ספר כנגד טוב כיהאור
 כנגד החשך ובין האור בין אלקים ויבדלרבות,
 מצרים יוצאי בין מבדיל שהוא במדברספר

 ספר כנגד יום לאור אלקים ויקרא הארץ,לבאי

 וע"ש וכו' רבות הלכות מלא שהוא תורהכהחנה
 ד'. רמז בראהצית בילקוט וכ"הבמפרשים,
 נ"ח פרשה שרה חיי רבה במדרש עודוראה

 ברוילי בני כתיב פעמים חמשה יהץ א"רח'

 שההא מי שכל ללמדך תורה ספרי חמשהכנגד
 חמשה מקיים הוא כאילו לצריק פרוסהמאכיל

 תורה.ספרי
 ח' ס"ד פרשה תולדות רבה במדרשוראה

 אבינו חפר בארות כמה וגו' ויחפור יצחקוישב
 ורבנן וכו', ד' אמר יהודה ר' שבע, בבאריצחק

 שם ויקרא תורה, ספרי חמשה כנגד חמשאמרי
 נתעסק שבו בראהחית ספר כנגד עשקהבאר
 כנגד שטנה שמה ויקרא העולם, את ובראהקב"ה
 חייהם את וימררו שם על שמות ואלהספר

 כנגד חיים מים באר שם וימצאו קשדגבעבודה
 ויקרא רבות, הלכות מלא שהוא ויקראספר
 משלים שהוא וידבר ספר כנגד שבעהאותה
 קפרא בן אלא הן, ה' והלא תורה, ספרישבעה
 ויהי עד וידבר מן ספרים, תלתא וידברעביד
 בנסוע ויהי מן עצמו, בפני ספר הארוןבנסוע

 דפסקא סופיה ומן עצמו, בפני ספרודבתריה
 שמה ויקרא עצמו, בפני ספר רספרא סופיהועד

 ירחיב כי שם על תורה משנה כנגדרחובות
 )ומ"ש בארץ ופרינו לנו ה' הרחיב עתהכי

 וכף, תורה ספרי שבעה פשלים שהואהמדרש

 דקט'?, לשבת שציין המדרש במסורתראה
 פל"ד, נתן דרבי אבות י"א, פרשה רבהויקרא
 וראה רר"ל(, בהגה' וע"ש פ"ו, סופריםמס'
 ע"א. קט"ז שבת גאון נסים רבבפי'

 ט' ו' פרשה בראשית רבה במדרשוראה
 סיגנון היה תורה משנה ספר רשב"ידאמר

 הרד"ל. בחדושי היטב ועי'ליהושע,
 חצבה ג' י,א פרשה צו רבה במדרשוראה
 ולא תורה, ספרי שבעה אלו שבעהעטודיה
 עד דוידבר מרישיה עביד קפרא בר הן,חמשה
 חד, ובנחה עד ויהי מן חד, הארון בנסועויהי
 ז'. הרי חד סיפיהועד

 בכם שאין ג' רבה דאסתר בפתיחהוראה
 של מנין תורה ספרי חמשה דברי קונהמי

 במפרשים. וע"שקונה,
 י' פרשה משלי טוב שוחר במדרשוראה

 תורת בידו שיש מי בא ישמעאל א"רבד"ה
 תורה חומשי חמשה בני לו אומר הקב"הכהנים
 בא ומזוזה, תפילין קוש בהן שיש שנית לאלמה
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 לו אומר תורה חומשי חמשה בידו שישמי
 וכו'. שנית ולא אגדה למדת לא למההקב"ה

 א' א' פר-1ה רבה קהלת במדרשוראה

 בחכמה, ולתור לדרה1 לבי את ונתתי עה"פ)יג(
 שאילו ובכתובים בנביאים קריפו פתר חוניאר'
 חומשי חמשה אלא קורין היו לא ישראלזכו

 נביאים להם ניתנו וכלום בלבד, ספרים ה'תורה
 ועושין ובתורה בהן יגעים שיהיו אלאוכתובים
 רבנן טוב, שכר עליהם לקבל כדי וצרקותמצות
 שכר עליהם מקבלים בו לענות אעפ"כאמרין
 תורה. ספריכחמשה

 למד משה וכן ג' תשא תנחומא מדרשוראה
 ופרשיות תורה סררי להם ונתן לישראלתורה

 וחדש חדש ובכל שבת בכל בהםשקוראים
 ופרשה פרשה בכל אותו מזכירים והם מועדובכל
וכו'.

 א"ל תשס"ד רמז חקת שמעוני ילקוטוראה
 בו וקראו בראשית ספר נטלו וכו' למשההקב"ה

 עי"ש. וכו' ופרשה פרשהכל
 ג"כ חומשין לה' הספרים חלוקת ומצינוב(
 בני ליה שלחו ע"א ס' דף גיטין ראהבש=ס,
 בבהכ"נ בחומשים לקרות מהו חלבו לר'גליל

 להן שכותבין שיש בחומשין ופרש"יבציבור,
 וכל לעצמו שלם אחד חומש כל חומשיןחמשה
 רי"ר ובתוס' שלנו, כס"ת בגלילה היוספריהם

 כעין לעצמו כתוב וספר ספר כל פי' כ'שם
 מעלה של הגליונין ע"א קט"ז שבת וראהס"ת,
 לדף דף שבין לפרשה פרשה שבין מטהושל

 סופרים מס' וראה הספר, שבסוף הספרשבתחלת
 ובנחלת וכו' כאחת חומשין ב' עח1ין אין ב'פ"ג
 וע"ע שם, ובמפרשים ד' בהלכה ועו"ש שם,יעקב
 ע"א. ל' דףמנחות
 ובעשור ע"א פ"ז ביומא ומצינוג(

 מ"ז פ"ז בסוטה הוא וכן הפקודים","שבחומש
 "שבחומש ב' ס"ח יומא וברש"י מ"ג, פ"דומנחות
 של במנינן שמתחיל וידבר" ספרהפקודים
 פ"ד ובמנחות ספר, באותו פנחס ופרשתישראל,
 והכוונה כהנים", -בתורת האמור כל ובכ"מ,מ"ג
 ביהושע עה"פ א' כ"ה ובע"ז ויקרא", "מפרעל
 זה כון, הישר" "פפר על כתובה היא הלאי'

 "מפר חננאל([ רבינו )גי' שהוא בראשית-]"מפר
 רא*א כו', ישרים שנקראו ויעקב" יצחקאברהם

 פ"א סוטה ובירושלמי תורה", "משנה מפרזה
 וראה הפקודים", "חומום וה שדורש מ*ד ישה"י

 ובמכילתא הברית", "ספר ויקח ז' כ"דשמות
 הרי כאן, עד "בראשית" מתחלת רפ"ג:יתרו
 וספר, ספר כל על מיוחדים שטות לנושיש
 "ספר מ"ד, לחר הישר" מפר "בראשית,ספר

 "מפר הברית", "מפר היינו בר"י יוסי לר'שמות"
 )במדבר( "וידבר מפר כהנים", תורתויקרא
 משנה הדברים "ואלה ספר הפקודים",חומזם
 המלים הם שמותיהם עיקר אבלתורה",

 ויקרא, שמ]ת, בראשית, הטפרים, שלהראשונות
 דברים.במדבר

 תרגום כמו אחרות ללשונות התורהומעתיקי
 הספרים שמות קראו ועוד, הסורי אוהשבעים,

 מפר היצירה "מפר -- בראשית : תוכנם '1םעל
 .ספרא ובמורי היציאה, --"פפר נטמותהאבותה
 -- במדבר כהנים, "תורת -- ויקראדמפקנא",

 תורה- "משנה -- דברים הפקודים","מפר
 17כ"ח: דף גאומקה הגאתים בתעת'וראה

  ו1גם ומצינו הפקודים, וחרמש שמות ואלהחומ17
 על לא חז"ל בפי נקראו שבתורההפרשיות
 אלא לקרוא, רגילים שאנו כמו הראשונותהמלים
 )ספרי נחלות" "פרשת כמו ותוכנן, ענינןע"פ

 וראה י"ד(, )ב"ב בלעם" *פרשת ו'(, כ"זבמדבר
 ערך ואמוראים תנאים מדרש בערכיבכר

 עפ' נזיר", "פ' טמאים", ושלוח פרשתפרשה,
 ור(פה עי"ש, נזיקין" "פ' פסחים", "פ'סוטה",

 ובלעם" בלק "פרשת ה"ה פ"א ברכותירושלמי
 תרומות פ' סוטה, פ' ס"ג. ברכות וראהעי"ש,

 ומו"ק נזיר, פ' כהן, פ' כ"ו. ובתעניתומעשרות,
 כ"ט, מגילה מקומות, בכו"כ ועוד נדרים, פ'ט'
 וק"נ, וקי"ט ב' י"ד ב"ב ס', גיטין ל"ב, סוטהל',

 פ"ח, זבחים ה', ע"ז י"ג, ז' סנהדריןירושלמי
 ט"ו-ו, ויק"ר צ'-ב, י"ב נ"א בר*ר א', ק"ימנחות
 כו"כ ו-יד, שה"ש כ"ו-ג, וו1ם כ"ד-ה-ו,ויק*ר
 הראשונות מלים ע"פ שלא נקראו פרשיותמיני
 אוצר ספר וראה צריך, אני לקצר כיעי"ש
 פרשה. עדךהחגדה
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 אבן יוסף לד' כסף משנה בספד וראהד(
 התודה על באודים לכסף" ב"מצדףכספי

 לא שכ' שמות ספד בדיש תדס"ה()פדסבודג
 הפר,2יות להפסיק דאשון היה מי באמתנדע
 מאוד ונכון חלקים, חמשה מהתודה לעשותגם

 נראה וכן ע"ש, אז השם מפי עצמו משהשהיה
 א( אות ש"ל א' מזמוד תהלים שוח"טמהמדרש

ע"ש
 ח"ב ד"פ, חט"ו דתתתד"צ, ח"ז תו"שודאה
 דש"ט חי"ט דקל"ם, ח"כ דדל"ז, ח"חדקצ"ד,
 בכ"מ. ועוד שנ"ז,ודף

 בין מניחין ה"ד, פ"ב סופדים מס'ודאה
 שיטין ג' ובנביאים שיטין ד' בתודה לספרספר
 ויהי דת"ד אהך ע"א קט"ז שבת וראהעי"ש,
 )דש"י הקב"ה לה עשה זו פדשה וגו'בנסוע
 לומד ולמטה מלמעלה סימניות סתמא( להעשה
 הוא השם מן לא אומר דבי מקומה, זהשאין
 כמאן בפנ"ע, הוא חשוב שספד מפני אלאזה,
 עמודיה חצבה יונתן א"ד שב"נ דא"ר האאאא
 וכ"ה כרבי, כמאן תורה, ספדי ז' אלושבעה
 תולדות דבה ומדדש פ"ד, פי' בהעלותךבספדי
 ודאה א'( באות כאן )הבאתיו ח' ס"דפדשה

 ויקד"ר קט"ז, לשבת שציין המדרשבמסודת
 עישה"ט א'( באות )הבאתיו וכו' י"א,פרשה
 לז', חלקוה קפדא, ובר יונתן א"ד ורשב"נדדבי

 החכמים ואותן לחוסה2ין חלקוה שאח"כועכצ"ל
 ספרי ולפ"ז לז'. שתהי' דאוי שחלוקתהסובדים
 כנ"ל. ז' קצתם דעת ועל ה', הםהתודה
 שכ' ע"ב ל"א מגילה זהד שערי בס'דאה
 ששמע דברים ד"פ מדובנא יעקב אהל ס'בשם
 לספר החומשים ד' שבין ההבדל הנר"אמפי

 גרונו דדך הקב"ה מפי נשמעים היו שהםדברים,
 שומעים שהיו דברים ספר כן לא משה,של
 דבדי אח"כ שמעו כאה2ד הזה הספרדברי

 עי"ש. דע"ה משה שאחריהנביאים

 שונות ושיטות ומנינם, התנ"ך פסוקי ט.סימן
 בזה. בקיאין אנן ואםבזה,

 נקראו לפיכך ע"א ל' קדושין דאהא(

 האותיות כל סופרים 2יהיו סופדיםדאה2ונים
 של חציין דגחון וא"ו אומרים שהיושבתודה,
 פסוקימן של והתגלח וכו', ס*ת שלאותיות
 של חציק דיעד עי"ן מיעד חזידיכדסמנה
 דפסוקים חציו עון יכפד רחום והואתהלים,
 מהאי או גיסא מהאי והתגלח יוסף דב בעיוכו',
 לימנוי', ליתו מיהא פסוקי אביי א"לגיסא,
 בד אחא דב אתא דכי בקיאינן, לא נמיבפסוקי
 לתלתא קרא להאי ליה פסקי במערבא אמראדא
 אליך בא אנכי הנה משה אל ה' ויאמרפסוקי
 הענן.בעב

 חדו,ב שכתב, פיק, הגד"י בהגהותודאה
 בפג מדויקים בתקונים וכן חומש בכל כיגדול

 על נדפס בו לו ויאפד ז' פסוק סוף ח' סי'צו
 ע"ש. בפסוקים התודה חציצדו

 אלפים חמשת רבנן תנו בגמרא שם ועודב(
 הוו פסוקים ושמונה ושמונים מאותושמונה
 ממנו חסר שמונה, תהלים עליו יתר ס"ת,פסוקי

 חסר הגר"א )ובהגהות שמונה הימיםדברי
 כצ"ל. כו' וד"הדניאל

 חשבון כפי שכתב, פיק הגד"י בהגהותועי'
 חמשת העזורה פסוקי עולה החומשין בכלהנמסר
 תתנ"ה, דמז עקב פ' בילקוט ועי' תתמ"ה,אלפים
 ועי' עכ"ד, תתמ"ב אלפים ה' גודס דענןובזית
 עקב. פ' הילקוט בשם במ"ש הרש"ש בד'לקמן
 על שכתב הע"י, על יעקב בעיון ועי'ס
 כ"כ, אינם שלפנינו המנין דלפי אע"ג הזו,הגמרא
 הא מ"מ הרבה, חסירים תהלים פסוקי סכוםוכן

 בסכום בקיאין לא דאנן בש"ס שם מתחלהקאמד
 ע"ש פסוקי לתלתא לקרא פפקי ובמערבאפסוקי

 פסוקים ותתפ"ח אלפים ח' הי' בגמ']וגירסתו
 ס"ת[.הויי'

 תהלים עליו יתר ד"ה ישנים בתוס' וע"ד(
 דאפילו יותר יש בחופה2 דע"כ תימה כו',שמונה
 אינו בלבד תיבות מג' תהלים פסוקי יהיואם
 ע"ז הסהרש*א וכ' עכ"ל, בחומש שיש כמוכ"כ
 לא נמי בחומש דמסיק כיון התמיהה הבנתיולא

 בחומה2 דילן פסוקים ד' או דג' אימאבקיאינן
 ע"ז כ' שמואל ובתפארת ע"כ, דידהו חדאהוא
 יש פסוקים ותתפ"ח ה"א אמדינן דהא דקולא



 לקרה"ת ואיי ננל ן ך הא הש"םכללי ת 'בם

 ודברי כך, הסברא יהיה לא דבריו לפיבתורה
 מטראני יוסף ר' הרב הקשה וכן ברורים, הןתוס'
 הפסוקים היו שלהם רתהלים נ"ל ויותרז*ל,

 נ"ל תוס' כסברת ודלא הרבה מאודקצרים
 א"ש וכו' פחות ה"א דגרסי הספריםולנוסחת
 עכ"ד.וק"ל

 ודאפילו התו"י ע"ד שמואל בתפארתועו"ש
 : וז"ל בלבד", תיבות מג' תהלים פסוקי יהיואם

 עכ=ל, תהלים רוב אלא תהלים מכל דוקאלאו
 5קצת נוסחת לפי כן כתבו דהתוס' א"כנ"ל

 לגירסא אבל פסוקים, אלפים ח' דגרסיספרים
 בגליון וכמ"ש אלפים, ה' דגרסינן א"שדידן
 התו"י ע"ד כאן בפנ"י ועמש"כ ע"ש,הגמ'

 הע"י, על יוסף בעץ ומובא אלו,ומהרש"א
עישה"ט.
 התו"י ע"ד שכ' רש"ש, בחי' וראהה(
 ואמר, עליהם תמה טוב מבשר בספרהנ"ל,

 יותר ומצאן למניין דתהלים התיבותשהעמיד
 יעלה אחד פסוק מג"ת  תעשה ואם אלף,מי"ט

 ועוד היתרים ח' עם התורה לפסוקיהחשבון
 ע"ש, כו' תיבות מאות וג' מאלף יותריתותרו

 על ז' בברכות גירסאות בחלופי 5צאתיואנכי
 שמונת גורסין ויש וז"ל: כו', רגע דוכמההא

 גירסתם דהיה הרי תורה, פסוקי נגד כו'אלפים
 ג'כ היה שכן הדבר וברור אלפים, שמונתכאן
 בתוב שהיה ונראה תמהו, ושפיר הת"יגי'

 על מהח' המעתיק וטעה אלפים ח'בגימטריא
 ראיתי אח"ז חמשת, ועשה במכתב שקרוביםה'

 בפסוק צו פ' שי במנחת וכ"ה ח', הגירסאבע"י
 רמז עקב פ' ובילקוט החשן, את עליווישם
 אלפים ט"ו חומש של פסוקים איתאתתנ"ה

 ה' וש*כ ורצ"ד, אלף ט' נביאים ושלותתמ"ב,
 בגליון והוגה קצ"ט, אלף כ"ג ס"ה וס"ג,אלף
 שטוב אומר ואני אלף, שלשים בס"ה דצ"לשם
 רק כנ"ל, אלף ח' תורה פסוקי להגיהיותר

 ובפסוקי מכוונים, יהיו לא והאחדיםהקץ2יריות
 לעיל ועס"ש עכ"ד, גדולה הפלגה תהיהכתובים
 שיש ונראה עקב, פ' הילקוט בשם הגרי*פבשם
 בזה. גרסאות שינויכאן

 כאה הע"י על ראש עטרת בחי' וראהו(

 נ"ל היה דבריהם לולי : וז"ל התו"י ע"דשכתב
 דפסוקי אף לומר דבא כך, הוא הברייתאדפי'
 ותתמ"ה אלפים ה' רק עולין אינן שלפנינותורה
 הוהץ באמת ואעפ"כ שלפנינו, בחומשיןככתוב
 דלא הוא אנן רק ותתפ"ח, אלפים ה' תורהפסוקי
 הביא ולזה תחלה, הש"ס כדמסיק בהובקיאין
 זו דמברייתא לומר זו ברייתא תיכףהש"ס
 שהרי תורה בפסוקי בקיאין דלא להדיאשמעינן
 שעולין מה מכפי תורה פסוקי יותר ישבאמת
 נמי מסיים זה ובדרך שלפנינו, תורהפסוקי

 שפסוקי כלומר שמנה תילים עליו יתרבברייתא
 פסוקים ש5גה עליו יתר הם שלפנינותילים
 כמו פסוקים כ"כ בתילים אין שבאמתכלומר
 ופסקי בהו בקיאין דלא הוא אנן רק לפנינושהן
 חסר צריך, דלא במקום יתר פסוקים שמנהבהו
 דברי שפסוקי כלומר שמנה, הימים דבריממנו
 שמנה ממנו חסר באמת הם שלפנינוהימים
 דה"ק לפרש יש גם ש5נה, עליהם להוסיףוצריך

 תורה פסוקי באמת וציא ותתפ"ח אלפיםה'
 שלפנינו תורה מפסוקי יתר הוא זה דסךונמצא
 עולין אינן תורה פסוקי שהרי פסוקים מ"גבסך
 עליו יתר סיים ולזה כנ"ל, ותחמ"ה אלפים ה'רק

 היתרון זה על עליו יתר כלומר שמנהתילים
 שעל כלומר בתילים, פסוקים שמנה יותרעוד

 נ"א יתרון באמת יש שלפנינו תיליםפסוקי

 ט*ג סך על יותר מסוקים שמונה דהיימפטוקים
 על תורה פסוקי של היתרון שהואפסוקים
 ממנו, חסר נמי סיים ולזה שלפנינו,הפסוקים
 ממנו חסר תורה פסוקי של היתרון מסךכלומר
 יתרון בו אין הימים שדברי כלומר שמונה,ד"ה
 פסוקים בל"ה רק שלפנינו הפסוקים עלבאמת
 יתרון של מ"ג מסך פחות פסוקים שמנהשהם
 המאמר בכוונת נלע"ר כן כנ"ל, תורהפסוקי
 וערך תהלים ערך ישראל אוצר וראה עכ"ד,הזה

 חז"ל מסורת בין חילוק דיש ותראהפסוקים
 שלנו.למסורת
 הגמרא על כאן יעב"ץ וחי' בהגה' וראהז(
 מגילה בס"ד עמ"ש שכ' וכו', ליה פסקיבמערבא
 ד' שהבאתי ב( ה' סי' כאן ]ראה ע"ב()דכ"ט
 מערבא ובני הגמרא על שס 5גילההיעב"ץ



מא ן ך זקא החט"םכללי ת י ננ לקרה"ת וא"יבבל

 אפשד שכתב שנין, בתלת לאודייתאדמסקי
 פ*ק כדאיתא בתלת לפסוקי פסקי דאינהומשום

 פסוקא דכל כללא ולפ*ז א"מ[ ע"א, ד"לדקדושין
 והכל שפיד, ידיע לא פסקינן לא משהדל"פ
 וראה יב(, ח( אות לקמן ודאה עכיד, המנהגלפי
 לכאן. וצדפו ע"א ל' קידושין חדש אודבס'

 נמי דאיתא ע"א דל"ח בנדרים ודאהח(
 פסוקא להדין פסקין במעדבא ב"א אד'א גמ'הך

 ובמעדבא וז"ל כתב שם ובשטמ*ק פסוקין,לתלתא
 לתלת תודה חומשי חמשה דקדו משוםפסקי
 וזה עכ"ל, פי' הפדשיות, להם לקצד וצדיךשנין
 הנ"ל. היעב*ץ ד'כעין

 העתים ע"ס לבינה עתים בהגהותודאיתי
 דנדדים הגמ' על שהקשה מ"ד, אות דנ"זעמוד
 פסקיה דלא פסוקא דכל ע"א, כ"ב ממגילההנ"ל
 זה פסוק הפסיקו ולמה ליה פסקינן לא אנןמשה

 מגילה בשום המבואד לפי ותי' פסוקיםלשלשה
 לתלת התודה מסיימין במעדבא דהיו ע"בכ"ט
 סופדים ובמס' ה"א משבת פט"ז ובידושלמישנין
 שנים בשלש מסיימין שהיו משמע ה"יפט"ז
 ב*ב בחילוקי ב"ק סוף ביש"ש כמ"שומחצה
 הצדיכו ולזה המ"ס, על דחמים בכסאוע"ש

 חםלשה לשנים אחד פסוק לפעמיםלהפסיק
 עי"ש מותר אחר בענין דא"א דהיכיפסוקים
 שם לנדדים בשטמ"ק כן מצאתי שובבמגילה,
 עכ"ד,ע=ש

 דהלא זה פידוש על מאוד אתפלאולענ"ד
 ותחבולות עצות יש שנין במ התודהלסיים
 אפשד דאי נאמד ולמה ה', בסי' ודאהאחדות,
 צע"נ וזה אחד,בענין
 ל' דף קדושין מהדש"א בחא*ג ועי'ט(

 פסוק הך כעין דק במעדבא פסקו לאדלדעתו
 בעב אליך בא אנכי הנה משה אל ה'ויאמד
 אחד, פסוק שהוא הענין לפי להו דמשמעהענן

 כהסה פסקי' דלא פסוקא דכל לומד ל"שובזה
 כמובן. פסקינן לאאנן

 תתנ*ה דמז עקב בילקוט גי' לפי והנהי(
 וככהם"ל ותתמ*ב אלפים ט"ו חומש שלפסוקים
 ש"ל היעב"ץ דבדי שפיד מובן הדש"ש,בשם

 כמעט שיש נמצא לתלת פסוקי דפסקידכיון

 הגודסים לפי יתכן וכן לפנינו, שהוא כמוג"פ
 יותר אלפים ג' דיש אלפים ה' במקום אלפיםח'

 הגידסא לפי אבל לפנינו, שהוא ממהפסוקים
 פסוקים במ*ג דק יותד אינו הדי אלפיםחכהסת
 כד' לומד ל*ש וע*ו ש*ל דאש בעטדתוכמ"ש
 לפי*ד ביותר וא*ש השטמ"ק, כד' דקהיעב"ץ
 ט*ו או י"ד עוד דישנם וצ"ל ש"ל,מהרש"א
 יאיר חות בשו"ת ודאה כן. שנחלקיםפסוקים
 לענינינו הוא נחוץ כי לכאן וצדפו דל"ה,סימן

 האגדות תהלוכות בס' היטב דאה וכןעישה"ט,
 עישה"ט. פט"ז זצ"ל משאוויללהגאון
 לנו יש דהרי להעיר, לנחוץ וראיתייא(
 ולפ"ז טעמיס, והפסק דקראי פסוקי עסהמסורה
 הפסוקים וסוף התחלת בבירור לידע אפ)2רלכאו'
 כבד הפסוקים של המספדים )אך הספקונתברר
 וכמש"ל(. בם שלטו זדים שידי ז' בסימןכתבתי

 בספדו ז"ל החיד"א מש*כ לדאותושמחתי
 ליוכסו הריטב"א דבדי שהביא א', אות אוזןיעיד
 הכרע, להס )שוין מקראות דחמום הא על שכ'ב"ן,

 הספק נתברר טעמיס פיסוק דאיכאדהשתא
 והרא"ש תע"ג, כיל שמועה היבין כתבושכן

 אבקת בתשו' מדן מש"כ ומביא שס,בחומפותיו
 לא למה מא2אל להשואל שהשיב ד' סי'דוכל

 דפיסוק ומתרץ עזרא, שכ' טעמיס מפיסוקהכריעו
 פלוגתא בהו דאית מילי כמה איכא עזראטעמי
 נפתוי, בן ןבין אשר בן ובין למדנחאי מערבאיבין

 שהאדיך צ"ח כלל ח' מעדכת בשד"ח ודאהעי"ש,
 ס' בשם שם יומא המהדש"א שכ"כ וכ'בדבדיו,
 לדידן ומשמע הטעמים, פיסוק נ0נ0נחו דזאפענח
 ועי' הכרע. אין לדידן אף ולהתוס' הכרע,יש

 ט*ו, אות ג' שעד שעדים בפתחי אפדיםשעדי

 י*א, במדה המדד"ד על מוהדז"ו לפי'ובהקדמה
 סובר קמ"ג סי' הסמ"ק על בהג' פרץ רבינוושגם

 וכף ג' ד' מגילה רי"ד התוס' וכ"ככהריטב"א,
 מקראות ה' הדיטב"א דז'ל כן, נדאה אין וליוכו',
 דליכא היכא כל התיבות מלשון הכרעשא"ל
 השתא דאילו טעמיס הפסק או דקראיפסיקא
 ספקו נתברר טעמיס והפסק דקראי פסיקאדאיכא
 להם הי' שכא הש"ס שכוונת וכוונתועכ*ל,
 בתום' אבל הטעמים, פיסוק שנתקנו קודםהכרע



 לקרץ"ת וא"י נ% ן ך הא הש"םכלליביתמב

 וכו' הכרע הי' לא הש"ם לחכמי שגם כ'רי"ד
 זה בערך המנורה הכלילת מש"כ ומביאוכו',
 הם שדבריו רוכל האבקת על החיד"א שתמהע"ם
 דמרן קשה דלא והרא"ש, הריטב"א ד'היפך
 לא רז דכל הש"ס חכמי על השואל קו'תירץ
 וע"ז דעזרא טעמים פיסוק היטב וידעו להואנוס
 הריטב"א אבל וכו', פלוגתא דאיכא כנז"לתירץ

 איך לדידן אך הש"ס טחכמי מיירי לאוהרא"ש
 וכי"ב, השמו"ת ובו"ה ויו"ט בשבת בתורהיקראו
 מכריעין שאנו וכמו להכריע דנוכל כתכווע"כ
 אשר כבן וכהנה, וסתומות בפתוחות דיניבכמה

 כי בזה גדולה ארוכה עי"ש וכו', וכו'וכהרמב"ם
 עזרא אתא מכי אבל וסיים צריך, אנילקצר

 באם מיירי והש"ס הכרע, להם ישואפסקינהו
 הכרע, להם אין אמרו טעמים פיסוק הי'לא

 מקראות ערך יצחק פחד בם' וראהעישה"ט
 בזה מאוד שהאריך והלאה, ר"ה מדףחמש

 דמאי וכ' בקיאי, דהוו ראיות כמה וכ'עישה=ם,
 דחייה בקיאינן לא נמי בפסוקי הש"םדקאמר
 וגם סמכינן, לא דחיקא ואשינויי היאבעלמא
 לא משה פסקיה דלא פסוקא דכלמהגמרא
 אריכות עיי"ש אנו דבקיאין ראי' יש לי'פסקינן
 בפכום פלוגתא יש איך אדע לא ואני בזה,גדול

 פסוקי ע"י בהם אנו דבקיאים אחריהפסוקים
 כללים חמד שדי וראה לפענ"ד, צ"ע חהטעמים,
 לכאן, וצרפו רצ'ט כלל א'מע'

 מע' המנורה כלילת בס' כהם"כ לךואביא
 אבקת בס' הב"י ד' שמביא אחרי א', אותחי"ת
 הנ"ל, ח' מע' אוזן היעיר וד' הנז"ל, ד' סי'רוכל
 תי' דהב"י כלום, קשה לא אבל בזה"ל,כתב
 פיסוק היטב דידעו הש*ם, חכמי על השואלקף

 וע"כ מזה, הכריעו לא ואעפ"כ דעוראם)נמים
 בהא, פלוגתא דאיכא כיון שפיר הב"יתירץ
 או כהערבאי הלכה אי הכריעו לא הם גםע"כ

 בשם אלגאזי הר*ש אכן וכיוצא,כמדינחאי
 רק הש"ם, מחכמי מיירי לא והריטב"אהרא"ש
 וה', בב' ויו"ט, בשבת בתורה, יקראו איךלדידן
 שמו"ת בקריאת וכן עזרא, כתקנתבציבור
 כפי לקרות להכריע דנוכל כתבו בזהוכיו"ב,
 דינים בכמה מכריעים שאנו וכמו טעמים,פיסוק

 וכהרמב"ם, אהםר כבן וכהנה וסתומותבפתוחות
 אנו אבל נפתלי, כבן שפוסקים מקומות שישאף

 אבל הרמב"ם ר' מכח אשר בן אחרנגררים
 נוכל מקראות בה' ה"נ הש"ס, בעלי נזכחלא

 טעמים, בפיסוק שבידינו זו המסורה מכחלהכריע
 מסורה ע"פ לנהוג יש אחרים שבמקומותואפשר
 טעמים, בפיסוק וכיו*ב נפתלי בן כדעתשלהם
 הי' לא מכריעין* ועם"ם "בעלי היו אםאבל
 והרא"ש הריטב"א דברי וא"כ בדבר, מחלוקתשום

 בשדי וראה עי"ש כמובן, הב"י, דברי עםאחדים
 כלל ח' ומע' רצ=ט כלל א' מע' כלליםחמד
 לענינינו, מאוד נחוץ כי לכאן וצרפוצ'ח,

 א' מע' השדה פאת חמד שדי וראהעישה"ט.
 היטב וראה גדולה. בארוכה מש"ב כ*אכלל

 מקראות דחמשה בהך קרא ערך שליבכללים
 הדק היטב וראה לכאן, וצרפו הכרע, להם)שוין
 מש"ב פ"ו אות ויחי פרשת שלמה תורהבחומש
 י"ב פסוק וישלח ובפ' שם, ובהציוניםבארוכה,

 ובהקדמה נ', אות ז' פסוק בראשית ופ' ח"י,אות
 דל"ב הברייתא על רבה, המדרש על מהרז"ולפי'
 כהם*כ וכו' כיצד שנחלק מסידור י"א מדהמדות
 לכאן וצרפו הדק עישה"ט ג' באות בארוכהשם
 בנו ר"א של מדות ל"ב על בהמפורשיםוראה
 אני לקצר כי לכאן וצרפו י*א, מדה ריה"גשל

 יותר הדברים יתבארו הנאל שלי ובכלליםצריך,
 ולאחריו לפניו נדרש מקרא בכלל וראהבעהי"ת,
 מערכת טהרה שיורי ס' היטב וראהעישה"ט,

 שערי בס' היטב וראה לכאן, וצרפו מ,ם אותפ'
 וטעמים בנקודות שהאריך ע"א ל"ז נדריםזהר

עישה"ט.
 בשם ש"ש מה ט אות לעיל ראהיב(
 דכל כללא דלפ"ז שכ' ע"א ל' קדושיןהיעב"ץ
 שפיר ידיע לא פסקינן לא משה דל"פפסוקא
 עוד מ"ש ח( באות ושם המנהג, לפיוהבל
 כאן וראה לבינה, עתים הגה' ע"ד זהבענין
 מש"ב משה פסקי' דלא פסוקא כלבערך

 אלו שבל השום מועמרא, הבאתי וכברבארוכה,
 ויבינו נפסקין, האיך הפסוקים ופר,ם*יהפסוקים,
 ל"1 נדרים ר*ן )ראה טעמים פיסוק זהבמקרא
 קהםה"ט. ע"ב( ר*ה ויקהלוזהר
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 ויקראו ע"ב, ר"ה דף שמות הזהר וז"ליג(
 ויבינו שכל ושום מפורש האלקים תורתבספר

 וטעמי פסוקי דאינת רזא אוקמוה והאבמקרא,
 ורזין תקונין( )נ*א דיוקין אינת וכלומסורת,
 עי*ש וכו' וכו' מסיני למשה אתמסר כלאעלאין
 ע"א. ג' מגילה גםוראה

 *טוב הגדולים, שם בספרו החיד'אוז*ל
 נדפס הטעמים על המדקדק אליהו לרביטעם"
 שם שאומר ראיתי ובילדותי רצ*ח,שנת

 עשו והנקודות שהטעמיס המסורת*וב*מסורת
 הסליחה, ועמו טבריא, חכמי התלמוד, אחראותם
 מ*ש בכלל והוא מסיני", למשה הלכה הס"כי

 מחבר של רבו שר,מב*י ידוע וכבר ל"ז,בנדרים
 על נפלאות מדבר הזהר, בתיקוניהמהבנה,
 טנת"א בדרוש והאריז'ל והנקודות,הטעמים

 בזהר וע' אותיות, תגין, נקודות, טעמים,ר"ת
 וראה עכ"ל, להאריך ואין ר"ה ס"דח"ב

 עי*ש. טעמים לפיסוק נפק*מ ע"ב ו' דףבחגיגה
 טעמי בה שמראה מפני רע"א ב' ס"בובברכות
 ב' כ"א ובעירובין שם, ברש"י וראהתורה,

 והמהוש*א שם וברש"י טעמים, בסימנידאגמרי'
 טעם היינו לאו טעמים מלת דפי' ונראה כ',שם

 במפורשים וראה כו', טעמים פיסוק אלאהענין,
 נקודי דיוקנין אינון כל שה"ש בזהר וראהשם,

 או"י וראה עכ"ל, מסיני למשה קבלהוטעמי
 וראה עי"ש, הלוי אשר בן אליהו בחורערך
 וטעמים, בנקודות חז"ל בקיאות ערך כאןהיטב
 לכאןוצרפו

 על ספרים הרבה לאור יצאו כבר והנהיד(
 ירושלים המקרא טעמי בס' וראההטעמים,
 מטעמים שמדברים ספרים לכו"כ שציקתשל"ב

 להראות לעיל הנזכר את הבאתי אךואכמל"ב,
 את ומסמן מהמלכים אחד שהוא פסוק הסוףכי

 גמר( )שמי' "סילוק" נקרא וגם הפסוק, שלסופו
 כן ובהיות הפסוק, ולחתימת לסילוק סימןשהוא
 בקיאין אנו ט2אין אמרו למה מאוד מתפלאאני

 פסוק, סוף על הללמ"ס לנו שיש אחריבפסוקיס

 יא(. אותוכמש"ל
 הנקודתיים אשר עוד להעיר ורציתיטו(
- : כזה פסוק, כל סוף אחריהבאות  חלק אינן 

 סופרים המצאת אלא פסוק", "סוף הסימןמן
 יוהר בולם סימן לתת כדי זאת ט(משוקדמונים
 מעמא[ הם הפסוקים של והמספרים פסוק,לסוף
 הטעמים משפטי בס' וראה כש"ל, גךים זריסידי
 טעמים פיסוק ובס' ז"ל היידנהיים זאבלר'

 ובציוניו נ'י, מאיר בר מרדכי להר"רשבמקרא
 ערך או'י בס' וראה צריך, אני לקצר כישם,

 המקרשג טעמי על ספרים כו*כ שמביאטעמים
 בקי נהי' לא למה אתפלא יותר עוד כאןולפמ"ש
 כנז*ל, וצ"ע פסוק הטוף לנו שיש אחריבפסוקיס

 ד"ה י' י"ז בשלח יוסף פרדס בס' היטבוראה
 לענינינו. נחוץ כי לכאן וצרפומחר

 וחכמי במסורה מחזיקים אנו והנהטז(
 ואותיות, תיבות פסוקים, פרשיות, ספרוהדורות
 נתצא עליהם, סמכו הדורות שבכלוהחכמים
 הפסוקים של בפיסוקם בקיאים דורותינושאין

 ניתן לא זה שפיסוק מפני הראשונים,כדורות
 כל בנ*ך וכן פה, בעל נמסר אלא בספרלכתוב
 ואין כבראהמיתם שלמים ופר,מיותיהםהספרים
 הפסוקים ומנין פיסוקם, מקוס על אלאהספקות
 שחברו רבים פסוקים שיש לפי אצלנו, מכותאינו
 כתבי של קדושה להם יש הספרים אבללאחד,
 לסמן רשאים אנו אין כך ובין כך ביןקודש,
 וראה פסוקים, ולא בלבד פרשיות אלאבהם

 וראה תורה, וערך פסוקים ערך שליבכללים
 מש"ב, והלאה של*ה מדף ח"א התודעהבס'

 רצ"ט, כלל א' מע' כללים חמד שדי היטבוראה
 לכאן. וצרפו הפסקה בערך כאן היטבוראה

 להמהר"ץ ביקודת איגרת בס' וראהיז(
 התוס' למדו וכן שכ', תק"ט דף זצ"לחיות

 דמגילה, פ*ג ור"ן כהן, כל ד"ה א'( מ*ד)מנחות
 ד' יברכך להם אמוד נשא, פר,שת דתרגוםע*ם

 שצריכין מכאן ולמדו להון, תמרון "כד"וישמרך
 העם, את שמברכין טרם הכהנים לפנילהקרות
 הגאון מורי ומפי : המהרצ"ח כ' שםובהגהות
 לדעתו כי שמעתי, זצ"ל מרגליות מוהרא"זמופה"ד
 לפי זה שפסוק נ[זרגום, כאן נפל סופרטעות
 והי' כד" "פסוק הוא בפרשה הפסוקיםמנין
 והדפיסו הגליון על בצדו מסומן הפסוקמספר

 בתוך הפסוקים מנין הוא אט(ר "כד" אתהמדפיס
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 רק כתוב היה לא עצמו בתרגום אבלהתרג~ם,
 נחליט "ואם עברית, מלה העתקה להוןתמרון
 בכתבי הפסוקים היו כבר התום' בומןשעוד
 מאואמת אפשר ב' א' סדר לפי נחלקיםקוחם
 מביא כ"ג ו' נשא לגר נתינה בעל גםאתו",
 עוש. מרגליות ראוז הגאון בשם זהחידוש

 בקרת תד"א פראג ו' מחברת חמדובכרם
 הג' הרב כותב קכ*ו, דף בקורת מחברתעל

 מה פה "אין הנה : רפאפורט יהודה שלמהמוהר"ר
 מספר לבד לא אגאר בדבר ספק שאיןלהחלים"
 אשר הקפימולי חלוקת עיקר כל גם אךהפסוקים
 ידעו ולא היא חדשה אח"כ, הפסוקים נמנולפיהן
 הנ*ל(, ע"א מ"ד )במנחות כלל התום' בעליממנה

 רק ולהגלות להתודע החלה עברייםובספרים
 בומבירנו דניאל אצל גדולות מקראותמדפום
 מקודם היתה הפרשיות של אחרת וחלוקהואילך,
 הי' ההיא החלוקה וכפי . . . המטורהעפ"י
 כל וא"כ הששית, לפרשה שני תברכו כהפסוק

 השמש, חום לפני כשלג תמם המם . , זוהשערה
 ורצ*א ר*צ עמוד מ"ב כדך בסיני זה מובאע"כ,
ע"ש.

 מה היטב ראה הפסוקים, מספדובענין
 וצדפו גדולות המקראות מהקדמת לעיל)שובאתי
 האדכתי שכבר דבדים לכפול רציתי לא כילכאן
בהם.

 ותשב כ"ד, פסוק מ"ט פ' ויחי וראהיח(
 ואחריו ישדאל, אבן רעה משם וכו' קשתובאיתן
 ובתרגום וגו', ויעזרך אביך מאל כ"הפסוק

 לפסוק דבוקים אביך מאל המלים שתיהשמדוני
 ולפי ויעזרך, מתחיל כ*ה ופסוק כ"דהקודם
 וראה אביך, מאל הפסוק מתחיל שלנוהמסורה
 בפסוקים. כ"פ כזה נמצא וכן כאן, ורש"יאבה"ע
 נקראן לפיכך ע"א, ל' קידושין דאהיט(
 האותיות כל סופרים שהיו סופריםהדאהבונים
 של חציק דגחת וא*ו אומרים שהיושבתורה,
 של חציין דרש דרהט תורדע ספר שלאותיות
 וכו/ פסוקים של והתגלחתיבות,

 מהאי או גיסא מהאי דגחון ו' יוסף רבבעי
 לא מי ואימנינהו, ספר ניתי אביי אולגיסא,
 תורה ספר שהביאו עד משם חו לא רבב*חאמר

 אנן ויתירות בחסרות בקיאי אינהו א*לומנאום,
 בקיאינן.לא

 מהאי או גיסא מהאי והתגלח יוסף רבבעי
 לימנוי', ליתו מיהא פסוקי אביי א"לגיסא,
 אמד דאב"א אתא דכי בקיאינן לא נמיבפסוקי
 פסוקי לתלתא קרא להאי לי' פסקיבמערבא

 על גם יוסף דב בעי לא אמאי ופלא עי*ש,כו'
 ד' סי' והמסודה המקרא וראה תיבות, שלחציין
 ז'. אותבהג'

 יוסף דב הן האחדונים, בזה עמדו כבדוהנה
 שנכתב תורה ספר האומד דאגדתא הקדיינאהוא
 ואם סעוב, כ"ט מנחות ראה פסול, חסרהמלא
 ספרי כל הרי ויתירות בחסירות בקיאים אנואין
 המקרא בס' וראה פפול, בספק ,המה שלנותורה

 ד' אות ז"ל מרגליות מוהר*ר להגה"גוהמסורה
 כתב לוו בסימן השאג*א אשר כ' ובהג'מש"ב,
 בקיאין אנחנו )טאין וכף הזה בזמן ס"תשהכותב
 המצוה, קיים אם ספק וכו' ויתירותבחסירות
 מה בזה מטעים נ*ב סי' לאו*ח בתשו'והחת*ס
 ולפ*ז ע*ש, ס-ת, כתיבת מצות על מברכיםשאין
 אות שחסר ס*ת וע לתורה, העולה יברךמדוע
 או חסיר בספק כולם ואם בו, קוראים איןאחת
 שהברכה אחרי הקריאה על יברכו לא עכ"פיתיר
 חול של שחרית אבודרהם )ע' מעכבתאינה
 במ"ע חינוך המנחת העיר וכבר הרמב"ם(,מתשד
 דופפת תפילין מצות גם זו לשיטה כיתדי"ג,
 וצרפו ע"א ט' קידושין חדש אור בס' ודאהעי*ש,
לכאן.

 המקרא לדעת בזה וכוונתי לי, קטוח הי'וכן
 האומר הוא יוסף רב כי הנ*ל, ד' אותוהמסודה

 הקריינא שהוא בעוד בקיאינן, לא בפסוקי גםכי
 כל כי א' כ"ב במגילה המימרא שידאגרתא
 ואם ליה פסקינן לא אנן משה פסקיה דלאפסוקא
 לא הן הפסוקים הפסק מקום יודעים אנחנואין
 ומאז גדולה, פלא ווה מתטה, פסק איפהנדע

 לעיל וראה מאוד, ביה נבוך הייתי בכללןעסקתי
 משה דל*פ פסוקא כל ערך כאן וראה בזהמש*כ
וכו'.

 נלאה הנז'ל והמסורה המקרא בעל כיואם
 בחפירות בקיאינן לא .אנן" באמרו כי זאתלתרץ
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 לשלול כוונתו היתה לא בפטוקים אוויתירות
 סופרים אחרי שהיו החכמים מכלידיעתם

 במסורת בקיאים המה גם שבאמתהראשונים,
 כמו ודור, דור בימות ונשתמרה הכתובההתורה
 ויתירות בחסירות מבעי לא ע"ע, ר"משהעיד
 אינהו השיב לכן סע"א, כ' סוטה אנא,דבקי
 לא אנן בקיאי, וחבריו חנה בר בר רבהכלומר

 אביי(, )תלמידו ואתה אני אנן הכוונהבקיאינן,
 במגילה שבאמרם ש"צ סי' הריב"ש שו"תראה
 חכמי נ0כל ,הכוונה אין ידעינן" מי "אנןי"ח
 כי נאמר, כלו הכלל על ולא יודעים, לאהדור
 הפסוקים במנין אמנם ותלמידו, עצמו עלאם
 על תעמוד ואתה לפניך אקרא אני אבייא"ל
 הענין לפי הי'( נהור סגי יוסף )דרבהמנין
 לאה2ר אך מקרא, כל הפסק מקום תדעוהכוונה
 שנים לג' אחת התורה קריאת גמרו מערבאבני

 באמצע, להפסיק לפעמים והוכרחו)כנז"ל(
 פסוקי להדין פסקין במערבא ע"א ל"חכבנדרים
 כמה יוסף א"ר אשר וראה פסוקין,לתלתא
 במערבא אמרי אמר רשב"י אתא דכימעליא
 ד' אני אליהם ואמרת בנ"י אל דברערבית
 לא .אנן" יוסף רב שאמר וזה אמת,אלקיכם
 אנן הלשון איתא לא בזה )והנה עי"שבקיאינן
ע,"ש(
 וי)0חם ה"ג, ט' פרק סופרים מס' וראהכ(

 של הפסוקים חצי שהוא פשוט, להיותצריך
 כ' ז"ל, להחיד"א רחמים כסא ובתוספותתורה,

 פסוקים, ו2ל חציין והתגלח ל', בקידושין :וז"ל
 של חציין החושן, את עליו וישםובמסורה
 וישחט שהוא כ' יעקב נחלת הרב אךפסוקים,

 פסוקים איזה שהוא ט"ו, פסוק ח' סי' צובפ'
 וכ' עי"ש, וכו' החושן, את עליו וישםאחר

 היא אחת שחלוקה יתכן הנ"ל, והמסורההמקרא
 גאון צמח ר' מכתב ראה מערבא, בנילפסוקי
 הפסוקים בחיתוך חילוק שיש הדני אלדדאודות
 האגדות תהלוכות בס' וראה לא"י, בבלבין

 פט"ז זצ"ל משאויל מוהרי"ז הנוראלהגאון
מש"ב.

 ומסיים כ' כאן, סופרים מס' יעקבוהנחלת
 המסורה פליגי דבלא*ה כ"כ, תימה זהואין

 מרחק וההא וכו', והתגלח דקתני דידן,אגמרא
 דפליגי דא*ל מכ*ש החשן, את עליו וישם מןרב
 בפסוק או החשן אעז וישם בפסוק ההא החציאי

 בקידהםין משמע וכן מועט, הפרהם שהואוישחט
 פסקי מבמערבא וראיה בפסוקי בקיאין לאדאנן
 ע*ש. וכו' פסוקי לג' קרא להאילי'

 מ*ה דף י"ב בסימן והמסורה המקראכא(
 אות ד' פרק יעקב ר' משנת ספר בשםמביא

 ו' להיות וצריך מוטעת היא שהברייתא שכ'ג'
 הוא כ"ח( )ח' צו בפ' - לד' הוא "אשהשל
 מלת היא בתיבות תורה וחצי אותיות שלחציין

 מסדר לפני כבר כי וכ' ט*ו(, ח' )שם"המץבח"
 הטריח ולא בגמרא השבוו2 זה הי' סופריםמס'
 הרגיש שלא אחרי למנות המסכת זו בעלעצמו
 עליו ותמה ע"ש, וכו' המסורה מכחיש זהשמנין
 סופרים מס' מסדר על לדה2וב לעצמו הרה2האיך
 אליהו בפסקי הגר"א וכש"כ ח"ו, טועהשהוא
 כזה טעות לעשות אחזתני רעדה א' סימןח"ג

 בדקדוקים שגיונות הס"ת כל על ולחהבובבגמרא
 ח"ו בספרי וראה ע"ש, דדש ודרש דגחוןדו'
 והלאה קע"א מדף ס9רים הגהת כו"כ אימאערך
 להגיה הגמורה העבירה בענין שם שהבאתימה

 וצרפו עישה"ם עליה, דרבנן ולטותאהספרים
לכאן.

 וישם ח', ח' ויקרא שי מנחת וראהכב(
 כ*כ בפסוקים התורה חצי החשן אתעליו

 סופרים במם' להגיה צריך שנן ונ"לבספרים,
 פסוקים של והתגמץ וכו' מקידח2ין וקשיאפ"ט,
 ותתפאח אלפים ח' ת*ר ל' מקידושין ועו"קוכו',

 ממנו וחסר ח' תלים עליו יתר הוויקפסוקים
 למאות זה פמנין חסרים דידן ופסוקי ח',ד"ה

 פסוקא כל דא' י"ד במגילה ולרבולאלפים,
 טפי קשה לי' פסקינן לא אנן משה פסקיהדלא
 שאין לומר ונוכל במניינם, כזה הפרש נפלאיך
 )הנז"ל( ל' כבקידהםין בפסוקים בקיאיןאנו

 המודר, בין אין פ' ובנדרים שמיני ס"פוילקוט
 גדול ההפרש כי בזה נוחה דעתי איןועדיין
 ווייך ולא קצרים הם תלים שפסוקי מלבדמאד,
 במנחת ע*כ יתרץ, ותשבי תורה כשל הפסקבהו
 תרמ*ה, צד תפלין ה' ויטרי מחזור וראה שם,שי



 לקרה"ת וא"י בבל ן ר הא הש"םסלל' ת 'במו

 ודאה א', עמוד ע"ו תפלין ס"ה התדומהוספר
 ישדאל חכמי בקיאות עדך זה בספדיהיטב

 נדריס שלמי בס' וראה לכ(ע וצרפובפסוקיס
 שכל ושוס הגמ' על מש"ש דל"ז, נדדיםעמ"ס
 לכאן. וצדפווגו'

 לבאר גאון האי דב נשאל כבד והנהכג(
 דפסוקי במנינא הנ"ל, ל' דקידושיןהבדייתא
 תשו' ודאה בזה, הססודה עם ובסתידההתודה
 ובבית ג', סי' )הדכבי( לדאשונים זכדוןהגאונים
 עקב שמעוני ובילקוט מ"ח, ע' ההלכותנכות
 ה' תודה של פסוקים וחשבון כ', תתנ"הדמז

 בדלין ד"י הג' ודאה עיאש, וכו' ותתמ"באלפים
 בדכות ובהגהש"ס שס ל' קדושיןבהגהש"ס

 וראה תתפ"ח, אלפים ח' גורסין שיש ע"אז'
 ואילך מכאן ל"ך הזי"ו ע"א ל"א ד"הרש"י
 אין ד"ה ע"א כ"ב מגילה ותוס' פסוקים,ח'
 בפדשת קורין שאנו שלנו מנהג על וקשהכו',
 והשווה בחוה"מ ביו"ט המפטיר וכן כו'ויחל
 והמסודה בהמקדא ודאה לפנינו, הפסוקיםחלוקת
 'מ"ד שפלא עוד וכ' משכ"ב, ובהג' י'סימן

 כאשר שמנה" תהלים עליו "יתיר שםבגמרא
 תהליס פסוקי יהי' אם גם : התוס' בעליתמהו
 למנין יעלה לא עוד לבד תיבות שלשכהמלש
 *חפר שם בגמ' מ"ד פלא גם התודה,פסוקי
 לה' יעלו ולפ"ז שמנה" הימים דבריממנ1
 ואס תשפ"ז אלף אך שהם בעוד ותת"פאלפים
 ותת"פ אלפים לה' הימים דבדי הספד אתנחלק

 באחד גם ושלם מקיף דעיון ימצא לאססוקים
 באר1כה, לתרץ שנלאה מה וע"שהפסוקים

 תשבי ע"ז מסיים ש"ל ח' ח' ויקדא שיוהמנחת
 ל' קידושין חדש אוד בס' ודאה עי"ש,יתרץ

 לכאן. וצדפוע"א
 להמאירי ספר קרית בספר היטבוראה

 מש"כ לביה"ד המביאו א"ה ד"ה ובסופוז"ל
 עישה"ט. באדוכה,בזה

 ח"א קטנות הלכות שו*ת בס' דאהכד(
 עליו שקבל מי שאלה, וז"ל: שכ' ס"ט,סימן

 אם יום, בכל ו~הלים של פפוקים כמהלקרות
 כיוצא כל 1כ1 לדוד, מזמור למנצח, לויעלה
 החשבון מן לו עלה דלא תטתררא : תשובהבאוו,

 האלפא התחיל ארוממך לדוד תהלהשראינו
 מכלל אינו לדוד תהלה א"כ בארוממך,ביתא

 יו*ד הד"ט )עקדי לו מקום דמורההמזמור
 עדך יצחק פחד ובס' עכלה"ט, ה'( אות כ"גסי'
 כ', עוא כ"ה דף תהליס של כ"פ לקדותנדד

 המזמורים התחלת לוששבון יעלו שלא לימפתברא
 הנראה שכפי וכיוצא, לדוד מזמור למנצחכגון
 מי הודעת אלא ועיקרו, המזמור מכללאינו
 הרמוזות העתידות על והמתנבא המזמרהיה

 הדרשנים בהם שדרשו והדרשות מץמור,באותו
 המוחש את להכחיש המזמור עיקר אותן יעשולא

 ח"א הלק"ט המזמור, מעיקר אינםשבאמת
 להג' והמסודה המקדא ובס' עכ"ל, ס"ט,תשובה
 בשם מביא י' סימן ז"ל מדגליותמוהד"ד
 על שקיבל מי שנסתפק בזה"ל הנ"להלק"ט
 הרהשימות אם בתורה פמוקים מכום לקרואעצמו

 משה אל ד' "וידבר כמו: הפרשיותוהתחלות
 אתפלא ובמכתה"ג ע"ש, למנין עולהלאמור"
 תהלים מפסוקי דק דיבר לא הלק"ט כימאוד
 יש גדול הבדל ולפענ"ד לעיל, לשונוראה
 תורה עדך שלי בכללים וראה הדבקים,בין

 מהמדדש מדילי', שמוסיף ועי"שהשבמל"ב,
 במזמור יש פסוקיס תשעה פ"כ, טובשוחד
 נמנה לא באם ודק צדה( ביום ד' )יענךזה

 פסוקים, ט' יש לדוד מזמוד למנצחההתחלה
 אומדיס היו מה בראשת ע"א ל"א ד"הוראה
 בדאשון ע"א נ"ה בסוכה וכן וכו', האדץלד'
 נקטו ולא אלים, בני לד' הבו אומדים היומה

 ע*ב כ"א מגילה ודאה הפדשיות,התחלת
 למנין עולה וידבר פפוק כי לרבותשהוכרחו

 י"ד ובבדכות בתורה, שקוראים פפוקים הי'של
 לא אליהם ואמרת בנ"י אל דבר אנור ר'פע"ב
 הרי ציצית, להם ועשו דאמר עד התחלההויא
 המנין מן אינם ואשירה ישיר אז פפוקישגם

 עיאש י"ה וזמרת עזי בנולים מתחלתוהשירה
 חלק הוא אם בין יש דחילוק ולענד"נבאדוכה,

 צע"ג, וזה לפסוק נחשב שהוא או השידהמן
 מש"כ א' אות תשו' הפץ אבני בס' היטבודאה
 ביתך יושבי באשרי המזמוד התחלתבענין
 לכאן.וצרפו



מז ן ך דץא הש"םכללי ת יבנ לקרה"ת וא"יבבל

 קדושין יעקב העין על יוסף בעין ראהכוק
 תיבה איזה אמד לא אמאי קשה שכ' ע"א,ל'

 דרש שאמר כמו תיבות, של חציין הואבתהלים
 משום וי"ל פסוקים, של חציין הואדדש

 על בגמרא הכריעו לא ע"א קי"זדבפסחים
 1מרחביה, 1ידידיה, 1כטיה, הלל1יה, תיבותהני
 לא רא"כ תיבות, נטתי א1 היא אחת תיבהאי

 הללהה שכמה בתהלים תיבות וםל חצ"7ידעיא
 או א' תיבה הם אם ידעען ולא בתהליםחם
 תיבה חד אלא ספק אק בתורה אבלב/

 תיבות של חציץ הני ר"ל דרטו דרש אמרלכן כטי~
 ודציתי עכ"ל, גיסא מהאי או גיסא מהאיאו

 ויש בת-היענה עוד יש בתורה דגםלהעיר
 ערך כאן וראה לא, או הוא חד אם מחלוקתבזה
 עי"ש. היענהבת

 ס"1 מאמר בראשית והעיון הדרש בס'כו(

 קאמר ולא דרש דדרש הך לתרץ כ' ג'אות
 דה"ט: והתגלח, או דגחון ו' כמו אחדאלא

 בדיוק, האמצעי לתפוס כשנרצה שוהדבמספר
 המספר שיהי' כדי אחד, ולא שנים לתפוסההכרח
 התיבות שמספר כיון וא"כ שוה, הצדדיםבשני
 תתקע"ו, אלפים ע"ט שוה, מספד ג"כ הוהבתודה

 תיבות, בשתי דק בדיוק החצי להגביל אפשראי
 ולכן תתקפ"ז, אלפים ל"ט צד בכל ישארשאז
 האמצעיות, הנה דרש דרש התיבות ד,בתיאמרו
 ועולה שוה בלתי הוא האותיות מספראמנם
 אחת, אות רק נקטו ולכן תת"ה, אלפיםש"ד

 מספד הוא הפסוקים מספד גם שם דלהגמ'ואף
 גבי גם למיתפם וה"ל תתפ"ח, אלפים ה'שוה,
 דהגמרא וי"ל פסוקים, שני בפסוקים התורהחצי

 בלתי וא"כ ותתמ"ה אלפים ה' מניננו לפיחשבה
 ל' קידושין חדש אור בם' וראה עי"ש,שוה

 ערך שלי בכללים כאן וראה עשה"ם, מש"בע"א
 חכמי ובקיא1ת בפמוקים, ישראל חכמיבקיאות
 ובפרם התורה, ותיבות אותיות במניןישראל
 התורה קריאת לענין 1א"י בבל בערךכאן

 זה שאין ותראה ומנינם, התנ"ך פטוקימערכת
 לכאן. וצרפו עישה"ט במכתה"ג כ"כפשוט

 דדרש משום בפשיטות לתרץולפענד"נ
 לבדו דרש יאמד ואם שוות תיבות המהדרהצ

 דרהש אמד וע"כ הב' או הא' הוא איזה נדעלא
 שדק ו' אות דק דהמב בהאותיות משא"כדרש,

 שם כתיב לא בפסוקים וכן שם יש אחדו'
 לא עאכ דרהם דרש כמו ב*פ והתגלחוהתגלח
 ובתיבות אחד רק ואותיות בפסוקיםמביא
 כנלענ"ההשתים

 וטתומות. פתוחות י.סימן

 מענין פעמים כמה שהבאתי לעיל ראהא(
 פתוחה נקרא ומה וסתומות, פתוחותפרשיות
 שמניחין הכתב בין הרחב החלק הנהוסתומוע
 סתומה, נקרא הקצד והחלק פתוחה, נקראבתורה
 באות הנדפסים בחומשים דשום הפתוחההחלק
 פרשה ובין ", אס' באות הסתומה וחלק ""פ'

 כי להודות * "פ' אותיות ג' רשומיםלפרהצה
 ולפ"ז הפתוחה, שיעור פעמים ג' להניחצריך

 חלוקה הן והפתוחות גדולה, חלוקה הןהפרשיות
 הן והסתומות הגדולה, החלוקה בתוךקטנה
 בנ"ך הפתכחות, חלוקת בין קטנה יותרחלוקה
 ובתורה *פ'", "ס'" הציונים המדפיסים רשמולא

 אבל הציונים, לרהמום שאסוד בצבורשקורין
 דינים כו"כ בזה ויש החלקים, להניחצדיכים
 ויו"ד ל"ב סי' או"ח וראה ונוסחאותושיטות

 ה"א, פ"ח ס"ת ה' רמב"ם וראה רע"ה,סי'
 ד*ה ל"ב מנחות תוס' תרנ"ח, דף ויטרימחזור

 סי' מדדכי ד', סי' התדומה ספרוהאידנא,
 פתוחה פרהצה ד"ה ס"ת ה' רא"שתתקנ"ט,
 הפתוחות מנין ס"ת, הל' הלכה בספריובכ"מ

 וספד ספר כל בסוף נדפסו בתודהוהסתומות
 וסתומות פתוחות ג"כ יש ובנ"ך לעיל,הבאתים

 כהם"ל. נדפסו ולא שלנו, במסורת נמנו לאאך
 לעיל הבאתי כבר והסתומות בהפתוחותב(
 העולים לכל קריאה של פרהצה במקוםהשתמשו
 "ומטפר והקאפיטולים הפרקים כילתורה,

 כמו יהודים אינם ידי על נעשוהפטוקים",
 גם למסורתנו, ומתנגדים לעיל בזהשהארכתי

 בהם מפסיקים שאנו ווולאה רביעי שלישיהשני
 ורבים ויסוד, תקור שום להם איןלהעולים
 בחב להשתמש שלא עליהם צווחומגדולנו



 לקו""ת יאיי ננל ן ך הא הש"םכללי ת 'במח

 פ"א כבר שהארכתי במה אכפול היאכש"ל,
עי"ש.

 מחלוקת, יש והסתומות הפתוחותובסדר

 שראיתי ולפי ס*ת, מהל' בפ"ח הרמב*םח*ל
 אלו, בדברים שראיתי הספרים בכל גדולשיברש

 להודיע ומחברין שכותבין המסורות בעליוכן
 אלו ב-ברים נחלקים והסתומותהפתוחות
 ראיתי עליהם, שסומכין הספריםכטחלוקת
 הסתומות התורה פרשיות כל הנהלכתוב

 עליהם לתקן כדי השירות, וצורתוהפתוחות
 עליו שסמכנו וספר מהם ולהגיה הספריםכל

 בסדרן שמצא כ' וההג"ם וכו', אלובדברים
 וכ"כ הרב, כדברי שלא והסתומות הפתוחותשל
 ישראל בכור ראובן שכ' פינחס שי מנחתבס'

 ראש כאן אין ומאירי והרמב"ם כת"יבספרים
 כלשון כתוב מצאתי תגי בספר אבלפרשה,
 כל הצאר סידור ישראל בכור ראובן :הזה

 דפליגי דן בני אלה מן בר סתומות,השבטים
 ע"כ, סידור אמר וחד סתומה אמר חדסופרים
 סדורות, פרשיות כטה יש הנזכר תגיובספר
 נהרדעי עליהון דפליגי וסתומות, פתוחותוגם
 עכ"ל, כתבתים לא ולכן כמותן, נוהגין אנושואין

 ותלוים שנויים, במחלוקת הפסקות שאילוהרי
 קרוב הוא אם ענינם ושיכון הפסוקיםבהבנת

 עפ"י או וההגדה, ההלכה דרכי כפי רחוקאו
 וראה כך, להפסיקם להם שהיו אחריםטעמים
 שם. והג' ובנו"כ שם שציינתי בהמקומותלעיל

 מיני דב' נראה בספרים ראיתי אהצרוכפי
 וסתומות, פתוחות חז"ל שקראום הםהפסקות
 הפסק הוא והסתומה פרשה, הפסק היאהפתוחה
ענין.

 פעמים ג' )כמדת אותיות תשע שלריוח
 לפרשה פתוחה פרשה בין להשאיר ישאשר(

 הדברים את למשה הקב"ה וכשאמרסתומה,
 הפרשיות בין באמירה הפסיק האלה,שבפרשיות

 וקודם כבר ששמע במה להתבונן ריוח ליתןכדי
 פעמים והפרשיות חדשים, דבריםשישמע
 וחכז'ל מאוד, קצרות הן ופעמים מאודארוכות
 ע"ז. טעמיםנתנו

 לפרשה פתוחה פרשה בין ההבדלובענין

 נוהגים ואנו הפוסקים בין מחלוקת ישסתומה,
 שניתן שהריוח : זו בדרך ביניהםלהבריל
 הקודמת השורה בסוף הוא פתוחהלפרשה
 הבאה השורה בראש מתחלת החדשהוהפרשה
 שורה בה שפותחין פרשה ככל פתוחה,ונקראת
 הוא סתומה פר,םה קודם שניתן והריוחחדשה,
 שגמר וקודם הריוח ולאחר השורה,באמצע
 וע*כ שאחריה בפרשה טיד מתחילהשורה
 בעהי*ת יתבאר זה בענין ועוד סתומה,נקראת
 ולא תם האכם*ל, וסתומה פתוחה ערךבספרי
 בספר וראה הנכון, מקומו כאן אין כינשלם

 צריך. אני לקצר כי לכאן, וצרפו מש"בהתודעה

 יהי', אופן באיזה שמו"ת קריאת יא.סימן

 בזה.המחלוקת

 שכ' סק"א, רפ"ה סי' במג"א ראהא(
 שבוע בכל לעצמו לקרות דחייב המחבר)עם"ש
 תרגום( וא' מקרא שנים שבוע אותופרשת
 ואח*כ ב"פ פרשה כל שיקרא של"ה כתב :וז"ל

 ד', דף במגילה וכ"ם רש"ל. וכ"כ עליה,התרגום

 ב-פ פסוק כל דיקרא פסק, סם"א הל"חאבל
 האר"י בשם י"נ בהג"ה וכ"כ עליו,והתרגום
 שהיו קם"ה סי' וכ"מ בכתבים, וכ"כוסדה"י,
 האחרון והפסוק מתרגמין שהיו בזמן כןנוהגין
 ע"ש. בתורה לסיים כדי התרגום אחראמרו

 לפי של"ה שכ' ודע שכ', בטחהש"קועי'
 פרשה היינו ב"פ פרשה כל שיקראשיטתו
 מסיימת הפרשה ואפילו סתומה, אופתוחה
 אחרי ויהי פנחס בפ' כגון פסוק,באמצע
 וכדומה, גבר, ומעציון דברים ובפ'המניפה,
 עכ"ד, שמו"ת, ויקרא פסו~ו באמצע שםיפסיק
 בשם תשובה בשערי ועי' בשמו, בא"רוכ"כ
 ודלא שמו"ת פסוק כל לקרות שהעיקרמח"ב,
 ע"ש. קטנה פרשה לקרותכמ"ש

 יש ס"ד רפ"ה סי' השלחן בערוך וראהב(
 לקרא זה באופן היא שמו"ה דהקריאה שאומרמי
 פעמים ב' סתומה או פתוחה והיינו פרשהכל

 כל דהא הסברא מצד כן ונראה :ותרגום,ואח"כ
 פרקוה ובין ביחד למשה הקב"ה אמרפרשה
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 ויקרא ריש בתו"כ כדאיתא הפסק, היהלפרשה
 אעבור אמרו ע"א, ד' מגילה וברישוכו',

 פתוחה מקרי ופרשה ע"ש, ואתנייה דאפרשתא
 רביעי שלישי בחומשיס שמצויין חה סתומהאו
 יש לפי"ז אך כתב ובס"ה כלוס, אינו זהוכו'

 בפנחס כמו פסוק באמצע פרשה כשישלהסתפק,
 יעקב בני ויהיו ובוישלח המגפה אחריויהי
 מה נבר 1מעצי11 מאילת ובדבריס עשר,שניס
 היא הלא הפרשה ויחזור שס יעמוד אסיעשה,
 מעטוס ואי כן, שיעשה נראה ומ"מ פסוק,באמצע

 כאן הא פסקינן לא משה פסקיה דלא פסוקאכל
 תרצח בלא הדברות בעוטרת וכן משה,פסקיה
 ציין שלא ופלא עכ"ד, ע"ש פרשה שישוגו'
 להדיא שכ"כ המחהש"ק שהביאו השל"הלד'

 לקרות שכתבו ויש כתב ובס"ו א(, אותוכמש"ל
 ובמוף התרגום, ואח"כ פעמים שני פסוקכל

 לסיים כדי התרגום אחר גם הפסוק יקראהסדרא
 מקרא שנים הגמרא מלשון לזה וראיהבתורה,

 נקבה, לשון היא ופרשה זכר, ישון תרגום,וא'
 דהאדם קאי דאאדם י"ל אך זכר. לשוןופסוק
 לי ויראה תרגום, וא' מקרא פעמים שנייאמר
 בס"ד שכתבנו דלטעם בהטעמים תלוידזה

 בס"ב, שכתבנו לטעם וכן קאי, דאפרשהודאי

 כל על ודאי ס"ב שבסוף הי"א לטעםאבל
 הסדרה כל נמקורין ויש כתב ובס"ז קאי,פסוק
 קצת משמע וכן התרגום, ואח"כ שני פעםואח"כ
 שאומר הגמרא ומלשון שם בברכות רש"ימלשון
 לפרשייתא לאשלמינהו סבר אביי בר ביבירב

 והכוונה וכו' דכפורי יומא במעלי שעתאדכולי
 לאקדומינהו סבר אומר ואח"כ הסדרות לכלהיא

 ע"ט, אחת בשבת הפרשיות כל לסדרופרש"י

 מדברי מבואר וכן פרשה, להסדרא שקראהרי
 דאין נעע"ד ולכן וכו'. י"ב סי' הגדול זרועאור

 יש דלכולם שירצה, כמו לעשות ויכולקפידא
 פעמים ועטית יכול שגם ואפשר בהלכה,פנים
 לעשות קפירא שיש ס"ד ואי כך, ופעמיםכך

 11 רבות שתקי הוה לא כך או כךדוק:1

 עכ"ד. מלפרשההראשונים

 כתב סק'ב דפ"ה סי' ברורה ובמשנהג(
 י"א :1חרונים בין בזה דעות יש הקריאהובענין

 שיקרא וי"א עליו, ותרגום ב"ם פסוק כלשיקרא
 כל שיקרא היינו התרגום ואח"כ ב"פ פרשהכל

 התרגום ואח"כ ב"פ סתומה או פתוחהפרשה
 ובספר ראהעונה, כדיעה מצדדים ובשע"תובמ"א
 התרגוס ל'ומר נהג שהגר*א איתא רבמעשה
 אחר או סתומה או פתוחה פרשה כלאחר
 כמר ודעביד ענין, הפסק יותר שנראהמקוס
 בארחות וראה עכ*ד, עביד כמר ודעבידעביד
 בשם שהביא ז"ל, מבערזאן הגאון בהגהותחיים
 שהביא כמו הגר"א בשם שכ' רחמיםשערי
 האשכול בס' לע"ע וציץ הנ"ל, המ"בבשמו

 שם ונח"א ב' סוס"י ותענית וחמישי שניה'
ע"ש.

 הפסק כפי התורה קריאת חלוקת יב.סימן
הענין.

 מעשה ספר בשם שהבאתי ו', מימןראה
 ואין שכ' קלעב, סימן זצ"ל הגר"א מנהגירב

 אם כי בחומום, הנרשמות בפרטיותמסיימין
 במקופ או סתומה, או פתוחה שהואבמקום
 מ' וע' עישה"ט, ענין", "הפסק יותרשנראה
 עי"ש. בסופו הקריאהשלחן

 מהמג"א ו( אות א' בסימן מ"ש תתורץובזה
 הזוה=ק על שכתב א' ס"ק רפ"ב סימןאו"ח
 מקץ ופ' ויצא פ' דהא תדע ע"ב ר"ו דףויקהל
 ז' יקראו והאיך בהורה כלל פתוחה בהאין

 זה שאין ח( באות שם שכתבתי ומהנברי,
 הק' רגלי כפות תחת אני ועפר במכתה"גראיה

 הענין, בהפסק להפסיק אפשר דהא זצ"ל,המג"א
 עישה"ט הזוהר, בפי' שם שכתבתי מהועישה"ט

 רק אין בלק דבפ' עוד קשה וכן ודו"ק,הדק
 תולדות, ; פ' ב' האזינו וילך, ויגש, י א'פתוחה
 בחקתי ; פ' ג' נצבים דברים, קדחמים,וישב,
 אש8ר ואיך ; ו' שמות ; ה' שמיני וירש ;ד'

 הנז*ל הגר*א ולפם"ש קרואיס, ז' עללחלק
 לא הענין", "הפסק שיש במקוס לסייסזצ"ל,
 סתומה או פתוחה וכשיש והמצוה, הדבוו-באתצע
 בספר וראה כבלענ"ד. יפה, יעלה הכל שס,יסיים



 לקרה"ת וא"י ננל ן ך הא הש"םכלל* רן 'ב

 ווילנא פינפר הכהן פסח להרב התנ"ךמסורת
 עיי"ש. ל"ז ע'תרס"ו

 ומנינם. התורה ואותיות תיבות יג.סימן

 חכמי בקיאות ערך זה בםפרי היטבראה
 התורה, תיבות ומנין אותיות במניןישראל
 לא כי לכאן, וצרפו עישה"ט בארוכה,מש"ב
 בספרי. פ"א שהארכתי במה בכפילא לבארציתי

 ז"ל מרגליות להגר"ר זהר שערי בס'וראה
 כל סופרים שהיו עהגמ"ש ע"א ל'קידחבין
 ד' ע"ר שה"ש חדש זהר ע' : שבתורההאוהיות

 שבטיהון כחחמבן רבוא, לשתין אתווןרסלקין
 אוף רבוא, לס' וסלקין תריסר דאינוןדישראל

 לס' דאתוון סליקי אינון אלין וכו' אתווןהכי
 )קכו-קכז( בסה"ס זהר לנצוצי ובמלואיםרבוא,
 אחרי לבאר שהתחבטו ישראל גדולי חבלהבאתי
 רבוא שלשים בערך אותיות בתורה יששבאמת
 ח"ג הנפש במאמר מפאנו הרמ"ע מהםוחצי,
 הפני ורמ"ח, קפ"ו באופן עמוקות המגלהפ"ה,
 שמע בס' אלגאזי מהר"ש כאן, לקידושיןיהושע
 תורת בס' מסטנוב מרגליות רא"סשלמה,
 כאן, יעקב לעין רא"ש עטרת כ', סי'הרא"מ
 על אברהם משנת בהר, פ' תורה בלקוטיהתניא
 אליהו ופסקי פ"ד, שור יעקב ר' פהמנת ס"ת,הל'
 בניצוצי דבריהם תוכן העתקתי א' סי' ח"גפוסק
 הזהר שעל המאירה אספקלריא בס' וע"עשם,
 )מונקאבהם חולין למס' חת"ס חי' שמיני,בפ'

 מר' הלוי ועבד ובס' ע"ב, ע"ב בסה"סתרנ"ט(
 חכמי בקיאות ובכלל עי"ש, וכו' הורוויץיחיאל
 הרבה הבאתי הנז"ל וכו' האותיות במניןישראל
 אקצר. וכאן עי"שמהם

 מש"ש, תיבות ערך שלי בכלליםוראה
 שתי או אחת תיבה היא כס-יה אםובמחלוקת
 רע"א קי"ז פסחים וראה בת-היענה, וכןתיבות,
 שם, ובמפורשים רע"א וס"ה ע"ב ס"דוחולין
 בס' וראה היענה, בת ערך שלי בכלליםוראה

 שכ' ז' אות בהג' ד' פרק והמסורההמקרא
 סע"א ל' קידושין בגמ' יוסף רב בעי לאשלכן
 דגחון, ו' על שבעי כמו תיבות, של חצייןעל

 במחלוקת תלוי זה ספק הכרעת לאשרוהתגלח,
 וכן תיבות שתי או אחת תיבה היא כם-יהאם
 בקיאות ערך כאן ובםפרי עי"ש, היענהבת

 הנז"ל תיבות ומנין אותיות במנין ישראלחכמי
 י"א ויקרא תמימה תורה וראה לכאן,וצרפו
 וצרפו אותיות ערך או"י וראה ע"ש, טאזפסוק
לכאן.

 הקריאה, ונקודות טעמים יר.סימן

 אהב ע"ג שחורה באהב הכתובה ההורההנה
 כתובה והיתה בהסקירה שהבאתי כמולבנה
 שהקריא  ובשעה תיבות, הפסק בלירצופה
 בכתיבה להפסיק לו צוה הכתב את למשההקב"ה
 בין לפרהמה, פרשה בין לפסוק, פסוק ביןשלו
 דומים שאינם וכתיב קרי כל גם לתיבה,תיבה
 בארוכה יתבאר כאשר אז, הקב"ה לו מסרזל"ז

 והטעמים הנקודות וכן תורה, ערך בספריבעהי"ת
 ואילו הכתובים, פירושי בהם לידע אז לוניתנו
 את בהם ומסמן מיד בתורתו מנקד כהמההי'
 יותר, מתבארים הכתובים היו הנגינה,טעמי
 דברי שיהו כדי כן, לעשות הור)סוו לאאבל
 הניקוד שכן פירושים, יותר כוללים ככתבםתורה
 נטרונאי רב )כמש"כ הפירתם מצמצמיםוהניגון
 בכלל הנגינה מעמי ופיםוק הניקוד ונשארוגאון(
 יתבאר כאהבר להכתב, ניתנו ולא שבע"פתורה
 מס' סופרים, מס' וראה תורה ערך בספריאי"ה
 וראה ואכמל"ב, שם, ובציונים ובנו"כ תורה,ספר
 כהב"ב והלאה של"ה מדף ח"א התודעהבס'

 וצרפו ט' וםימן ז' םימן כאן וראהבארוכה,
לכאן.

 א' מערכת כללים חמר שדי היטבוראה

 ח' במערכת ג"כ וראה לכאן, וצרפו רצ"טכלל

 עישה"ט כאא, כלל א' מע' השדה ופאת צ"חכלל
 פ' מערכת טהרה שיירי בם' הדק היטבוראה
 מש"ב הכרע, להם אין חמשה פסוקיםערך

 ערך סשלי בכללים וראה טעם, וטובבארוכה
 לכאן. וצרפו הכרע, להם שאיןפםוקים

 מוהר*ר להגאון זהר שערי בס' היטבוראה
 בענין גדול אריכות ע"א ל"ז נררים ז"למרגליות
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 לקצד כי לכאן, וצדפו עישה"ט וטעמים,נקודות
 צדיך.אני

 שכל" *ושום פ"ד מגילה ידחילמיוראה
 ע"ב ל"ז ובנדדים הטעמים, אלו ח'()נחמיה
 טעמים, פיסוק זה - במקרא ויבינודרשו

 דבינו משה ביד התודה הקב"ה שנתןשבשעה
 המקראות לבאודי כיסוד הטעמים את גם לומסד
 כנה*ג ואנשי דינו ובית  כשעזדא פשט,בדדך
 הטעמים סימני את גם קבעו שבע*פ תודהכתבו
 את גם בהם שהוסיפו כמו בחומשיהם,בכתב

 הכוזדי כ' כן למ"מ ניתנו וע שאףהנקודות
 הנ"ל הגמ' על בהמפודשים ודאה שלישי,מאמד
 עי"ש. הגידסאות בעניןומ"ש

 שבידינו, הנקודות שמסודת שאומדיםויש
 ביד והיתה תודה, מתן מלפני עוד היאקדומה
 אבדהם שמימות אומדים ואחדים הדאשון,אדם
 עדך שלי בכללים ראה הנקודות, היו כבדאבינו
 וטעמים. נקודות ועדךתודוג

 מקנחין אין מה מפני ע"ב, ס"ב בדכותודחה
 שמדאין מפני אמד דנב"י בשמאל, אלאבימין
 בשם בבדייתא שם זה מובא וכן תודה, טעמיבה
 הדב מש"כ וידוע שם, בדש"י ודאה עקיבא,ד'
 פירוש על שאינו פירוש .כל זצ"ל עזדאאבן

 והבאתי אליו", תשמע ולא תאבה לא -הטעמים
 מה מפני שכ' גאון נטדונאי דב בשםלעיל

 את מצמצם שהניקוד מפני בתורה, מנקדיןא'1
 להם פנים שבעים תורה דברי כלומרהפירוש,

 הניסוד לפי שאינו פירוש מופגים גםוהם
שבקבלה
 יטעמים הנקודות המצאת זמן בדבדוהנה

 שינות, שיטות בזה ויש גדולה, מחלוקתיש
 ובן אשד בן ע"י התלמוד חתימת אחדשנעשו
 מסודת בספדו בחוד אליהו ד' כמש"כנפתלי

 ספיים מטפחת בספד היעב"ץ וכ"כהמסודה,
 מש"כ ודאה והתיקונים, הזהד על דל"ובהשגה
 )שעד אפדים שעד בספדו מדגליות דא"זהד'
 יתבאד כאשד בזה ועוד ועוד י"ד( סי'ג'

 תודוג ועדך נקודות עדך שלי בכלליםבעהי"ת
 ועי"ש בזה, שהאדיך נקוד עדך או"יודאה
 היטב וראה ואכמל"ב. עישה"ט טעמים,בעדך

 ומעדכת מ"ח אות נ' מעדכת טהדה שיודיבס'
 לקצד כי לכאן, וצדפו עישה-ט ס"א אותס'

 צדיך.אני

 והקורם, חמנם הקריאה תיקוני טו.סימן

 שפרשו לפי משה, ויסע פ' מכילתאדאה
 הנביאים להם התקינו ולכך מרדו, לכך תודהמד'

 בשני בשבת, בתודה קודין שיהיווהזקנים
 בא' ומפסיקין בשבת קודין כיצד האובחמישי,
 וקודין וד', בג' ומפסיקין בשני וקודיןבשבת
 עשא פ"ב בב"ק ודאה בע"ש, ומפסיקיןבחמישי

 בהצבת במנחה שקודין עזדא תיקן תקנותי'
 תיקן עזרא וכי והקשו וכו', ובה' בב'וקודין
 ותידצו וכו', דתניא מיתקנה הוה מעיקדאוהא

 ג' נמי אי פסוקי, ג' גבדא חד תיקנומעיקרא

 וישראלים, לוים כהנים כנגד פסוקי, ג'גבדי
 י' כנגד פסוקים וי' גבדי ג' תיקן הואאתא

 הקדיאה היתה הימים שבכבד הדיבטלנין,
 ובידושלמי מאוחד, היא הקדיאה סדד אבלנוהגת,
 קודין שיהו ישדאל את החקין משה פ"דמגילה
 שנא' ובחוה*מ, ובר*ח ובי"ט בשבתותבתודה
 התקין עזדא בנ"י, אל ד' מועדי את משהוידבד
 במשנה, ל*א ובמגילה במנחה, ובשבת וה' בב'כו'

 שיהו מצותן בנ"י אל ה' מועדי את משהוידבד
 פ' בתו"כ ודאה בזמנו, וא' כ"א אותןקודין
 בנ"י אל ה' מועדי את משה וידבדאמוד
 הפסח ה' לישדאל להם אומד משה שהי'מלמד
 וכו'. וכו' בעצדת עצדת וה'בפטח

 ובר"ח בשבתות הקריאה תקון דיחוםהדי
 מפי' או הקבלה מפי אם היא, למופהובמועדים
 אבל לעזרא, בשבת ומנחה וה' ב' ויחוםהכתובים,
 בדילוג או כולה יקראו אם התורהבקריאת
 אם נקראת כולה תהי' זמן ובאיזהובמירוגין

 הנז"ל התקנות אין הרבה, בו0נים או א'בשנה
 בדבר. מממרותקובעות

 המגילה את הקורא פ' מגילה משנהודאה
 קודין במנחה ובהנבת וה' בב' הקדיאה,בסדד
 ובשבת ר ביוה"כ ה' ביו=ט ד' ובחוש"מ בד"חג'
 והחותם הפותח מברך מי בענין וכו', וכו'ז'
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 נמקורה, מ~לגין ואין ועו"ש פסוקים,וכלה

 נוהגים היו הלכה דאיקבעה דמקמימשמע
 קורין בשבת להיות שחל אדר ר"ח עו"שלדלג,
 החודש בד' פרה בג' זכור בב' וכו' שקליםבפ'
 אמר אמי ר' ופליגי לכסדרן, חוזרין בה'וכו'
 לס' אמר ירמיה ור' חוזר הוא פרשיותלסדר

 ולפ"ז אמי, כר' נ' והמשנה חוזר, הואהפטרות
 ויש הפחותה פשוטה שנה בכל שבתות ד'בצרו
 כסדרן. שבתות מ"ורק

 מקום באיזה ור"י ר"ם פלוגתת התםעוד
 פדר עדיין הי' לא ור"י ר"מ שבימי וע"כקורין,
 סשמע וכן הענין, כל עי"ש לשנ~זות,קבוע

 הספר בסוף משיירין אין פ"ג דמגילהבתוספתא
 שם דוד ובחסדי וכו' וכו' ז' שיקראו כדיאלא
 לתחלתו מסופו הספר כל לגלול צריך שהי'לפי
 פדר להם הי' דלא הרי ע"ש הענין חוזרולכך
 משה פ"י סופרים במס' וכ"מ עשה"ט,קבוע
 וכו' בתורה קורין שיהו לישראל להםהקניא
 ותראה ע"ש שם ובהאד ופי"א ה"ד ושםוכו'
 וראה הענין, כל עי"ש קבוע, פדר להם הי'שלא

 בזה, האריכות כל ה"ז בפ*ג מגילהירושלמי
 הי' וזה בתוה"ד שכ' שם העדה קרבןוראה

 שאנו כמו שבת כר פידרא קראו שלאבימיהם
 רצונו, כפי אחד כל התורה פיימו אלאעושין
 פפוקים, כ-א שבה כל שיקראו צריךרק

 שנים ג' כל התורה פיימו מערבא בניכדאמרינן
 הוא, שכן ותראה שם הירושלמי כל וראהעכ"ל,

 צריך. אני לקצרואני

 שקלים, פר,םת מאי ב', כ"ט סגילחוראה
 וכו' תשא כי אמר השמהאל וגו' צו אמררב

 בין לה הסמוכה בפר,מח להיות חלמיתיבי
 וכופלין אותה קורין מלאחריה וביןמלפניה
 דמתרמי היינו תקוא כי לם"ד בשלמאאותה,
 אלא אדר( של פרק באותו )רש"י, זימנאבהווא
 זימנא בחהוא מתרמי מי קרבני את צולם"ד
 לחדזם סמוכה שהיא היא פנחס בפ' והלא)רש"י,
 בתלת לדאורייתא דמסקי מערבא לבני איןאב(,
 וכף, תצוה באתה להיות חל התם ותושנין,

 הפרשיחז פדר בבבל להם הי' שכבר הוכחהוהרי

 לרנטלים נוהגין היו ובמערבא עושין, שאנוכמו
 עי"ש. שנים בג'התורה

 מכילתא ובירושלמי בגמראוהמעיין
 קריאת של דתקנה א( יראה הנז*ל,ומדר,מים
 קודמת ובחוה-מ בר*ח י41ס, בשבתות,התורה
 ב( דשבת, ומנחה וה' בב' הקריאהלתקנת
 הרבה, נואוחר הוא הפדר על קריאהשעיקר

 הוא לגברא פפוקים מנ' הקריאה עג8יעורג(
 שיתחיל ד( הקו-יאה, תקנת לעיקרמאוחר
 העברה בשבח שהפפיקו ממקום הבאהבשבת
 ה( הפדר, על הקריאה לקביעת מאוחרהוא

 מאוחר, הוא ז' ו' ה' ד' לג' ה'קריאותשחילוק
 ובמערבא קבוע המדר הי' לא שמתחלה1(

 דכבך ז( אחת לוו~וה ירררל שנים לג'קבעוהו
 ט~אנו כמו פדרים הי' הבבלית הגמראבימי
 הקרואים כל שמברכין שמה ח( היום,עושין
 לחלוק עוד מאוחר יותר הוא ולאחריהלפניה

 לברך נוהגין היו פרשיות שבאיזה אלאהקרואים
 היו שבחות שבהרבה ט( ולאחריהן,לפניהן
 בנ8בחות, הקריאה דתיקון י( הפדר,מפמיקין
 בב' הקריאה תיקון יא( היא, למשה ובר"חבי"ם,
 קריאת בעיקר יב( היא, לעזרא בשבת ומנחהוה'

 ובפירוגין בדילוג או כולה יקראו אםהתורה
 או א' בשנה אם נקראת כולה תהי' זמןובאיזה
 קובעות ועזרא הנביאים מעאו התקנות איןיותר

 לפדר נ8אמר אמי לר' יג( בדבר,מממרות
 כפדרן, שבתות מ"ו רק יש חוזר הואהפרשיות

 לשבהות, קבוע סדר עדיין הי' לא ור"י לר"מיד(
 בזה. קורין אין זה בפלך שקורין הפרשהטו(
 כי אקצר וכאן תורה, ערך שלי בכלליםוראה
 הנכון. מקומושם

 התורה. וקריאת בכתיבת הפפקים טו.סימן

 לממנם מפיני למשה נאמרו הפפק מינימצאה
 לחומש, חומש בין הפפק א( : הן ואלו תורה,בפפר
 בין ד( לתיבה, תיבה בין ג( לפרשה, פרשה ביןב(
 השיטין בין 1( לשורה, שורה בין ה( לאות,אות

 שיעור כפי אחד כל האזינו, ושירת היםשבשירת
 שנאמרו אף הפסוקים הפפקי בשו"ע, וכמבוארשלו
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 לפמנם ניתנו לא פמוק, מוף היכן וידםלמ"מ
 ותמנהג בממורה, ממומנים והם התורה,במפר
 במפרים נשום כמו "בממפר" הפמוקים אתלממן

 מקור לה ט~אין חדשה המצאה הואנדפמים
 כהם'ב כאן ודאה העתיקה, ישראלבמפרות
 התודעה בס' וראה ט', וסימן ז' בסימןבארוכה
 עי"ש. והלאה של*המדף

 ובשבת וה' בב' הקרואים למניןההפמקים
 הפמק ב( סתומות, או פתוחות א( שמשההם

 היטב ראה נדפמים, במפרים שהם כמו ג(הענין
 לכאן. וצרפו עיויה"ט י' וסימן ו' סימןכאן

 או מיותר פמוק עם הפמקה מין ישעוד
 לשון הכריתות בס' היטב וראה מיותרת,תיבה

 נדרש מקרא ד"ה י"א סי' א' שערלימודים
 דחגיגה הגמ' שמביא וכו', וכו' ולאחדיולפניו

 כתיב, היכי קרא האי חסדא רב בעי ע"ב,ו'
 וכו', וכו' וגו' עולות ויעלו בנ"י נערי אתוישלח

 הרבה דמצינו טעמים, לפיסוק נפק"מלמאי
 פר,םיות )ד'( כיצד זמ"ז, חלוקות בתורההפסקות

 לפר,םה פרשה בין ביניהם ריוח שיש בתורהיש
 בין להבין למשה ריוח ליתן לענין, עניןובין
 פרשיות ויש הפרשיות, יתערבו שלא לעניןענין
 א' פמוק להם ונתן )0ביניהם בריוח דישאין

 פמוק לא צריך שאין ויש וכו', וכו' הריוחעם
 אתנחתא, בהפמק לו ודי להפמיק ריוחוכא

 ואת וכמו וכו', חסדא רב בעי ע"ב ו'כבחגיגה
 ויש מפריד, האתנחתא האיל ומן השור מןהחלבים
 פימוק שהם נקודות ביניהם שיש שאע"פפמוקים
 כבב"ק פמוק, באותו להם די" יהי' "לאטעמים
 ויש וכו', וכו' בראשו וחכ"א מר אמר ע"בס*ה
 הפסוק עם יתערב שלא הפמוק במוף תיבהשנתן

 ויש וכו', וכו' יודעת אשה וכל כגוןשלאחריו,
 באמצע הענין להפמיק אחת תיבה בתום'אשר
 הדק, היטב לשונו כל עי"ש וכו', וכו'הפמוק

 משוב, כאן הכריתות על מרדכי בלקוטיוראה

 שם. הכריתות על המפורשיםושארי
 לשונות כלל שבע"פ תורה שלה*קראה
 הרבה הפסקות שכ' פסיק, ד"ה פ' אותסוגיות
 ענין יתערב שלא כדי זמ"ז, חלוקותבתורה
 ע"י הם ההפסקות ורוב לפרהםה, פרשהלענין,

 לענין, ענין בין או לפדהבה פרהצה שביןהריוח
 מיחזר פמוק ונותן בריוח, די שאין הפמקותויש

 יתערבו שלא כדי הריוח עם יותרלהפסיק
 ויאפר דכתיב פנחס פ' בסוף כגתהפרשיות,

 נכתב זה פסוק ד', צוה אהםר ככל בנ"י אלמשה
 נדריכם קמיה דכתיב מזבח נדרי ביןלהפסיק

 פ' בתרי' דכתיב איסור נדרי וביןונדבותיכם,

 שמפורש כמו זל*ז, ידמו שלא המטותראשי
 ביניהם שיש מ~אעפ"י פמוקים וישבמקומו,
 בכון, די ואין טעמים פמקי דהיינונקודות

 של עם יתערב שלא הפמוק במוף תיבהוכותב
 זכר לטהצכב איש יודעת אהטה וכל כגוןאחריו,
 בראהם הרגו נאמר כבר והלא נאמד למההרוגו,
 עם יתערב שלא הענין להפסיק אלאהפסוק,
 הפסקה שום צריך שאין ויש החיו, הטףוכל

 אתנחתא טעם בהפסק לו ודי הנזכרותמהפסקות
 מע' יצחק פחד ובספר עוש, דחגיגהכבפ"ק
 עיי"ש. ל"ט דףהפסקות
 להגה*ק אלעזר מנחת שו"ת בס' היטבוראה
 בענין שכתב מה י' סי' ח"א זי"עממונקאטש
 עוד וכ' לכאן, וצרפו עישה"ט בכתיבההפסקות
 )הנרשם קרואים דז' הפרשה סיום לעניןבתוה"ד

 כלל אינם אלו פר,םיות הפסק כיבחומשים(
 מווילנא הגר"א דעת וכנודע בידינומקובלים
 לז' לסיים שאין בשמו רחמים שערי בס'כמ"ש
 פתוחה שיש במקום רק דאפשר היכאקרואים

 הפרשה שהועמדה כפי דוקא ולאו סתומהאו
 לכאן. וצרפו ו' סימן כאן וראה עי"ש,בחומשים
 שכ' ד"מ אותיות ענף תלפיות מדרשוראה
 האותיות כל ללמוד צריך הי' בשמיםדמשה
 בין ריוח ליתן כדי בתורה שיש הפסקותוגם

 עי"ש, היא תורה זאת גם כי לפרשהפרשה
 עישה*ט. שכ"ח דף ל"ב תשא יוסף פרדסובס'

 ההפטרות. חלוקת יז.סימן

 מוהר*ר להג' והמסורה הטקרא בס'ראה
 דן אות בהג' ל*ח דף י*א סימן ז"למרגליות

 תכנית ימצא ההפטרות בחלוקת המעייןשכ'
 בפסוק ההפטרה נחתמה לפעמים קדומה,חלוקה



 לקרה"ת 11'י ננל ן ך הא הש"8כללי ין יבעד

 הפסוק אחרי או פרשה, אותה סוף לפניאחד
 אם והיה הסמוכה, הפרשה בהתחלתהראשון
 תהי' ותוכנן לרוחן בהתאם הפרשיותנחלק
 וראה עי"ש, נאמן למקור לנו ההפטרותחלוקת
 לכאן. וצרפו ע*ב קט"ז שבת זהרבשערי

 שכתב י"א סימן והמסורה בהמקראוראה
 יען נביאים, סדרי חלוקת גם היתה א"ידלבני
 שנים לג' או שנים לג' אחת התורה סיימוכאשד
 אבל בהפטרות, נביאים גם סיימו כןומחצה

 בתורה, מאשר חלקים יותר הוצרכובהפטרות
 במועדים הקריאות אחרי גם בשבתותמלבד
 אחרי תורה סדרי למנין עלו לא אשר ויו"כר"ה

 הסדר על ולא דיומא מענינא קראו הללושבימים
 השתדלו אשר בהפטרות כן לא בו,שעמדו
 קפדו שלא יתכן זה, במחזור נביאיםלסיים
 עי"ש. הפרשה מעין ההפטדהשתהי'
 להפטרות היו הכתובים סדרי דגם עודוכ'
 קט"ז כבשבת בשבתות, במנחה הקריאהאחרי
 דשבתא, במנחתא דכתובים סדרא דפסקוע"ב,

 רגילים שהיו הג', מתשו' סע"א כ"ד שםוברש"י
 ד*ה שם ובתוס' בנביא, במנחה בשבתלהפטיר
 שהיו כתובים היינו דהכא דנביאשאל5לא
 הוא וכן כו', במנחה בשבת בכתוביםמפטירין
 וכאשר מפטירין, אין ד"ה א' כ=א 5גילהבתוס'
 מלבד כי נמצא כתובים סדרי מנין עלנעמוד

 עצמו בפני זמן אחת לכל שקבוע מגילותה'
 בתהלים שהם השנרג להפטרות מנינםמכות
 ונחמיה עזרא ז', דניאל ח', איוב ח"י, משליי*ט,
 ה5קור זה השנה, שבתות כמנין נ"ב ביחדי'

 שבת של במנחה אודה" .הללויה אמידתלמנהג
 והפטרה מכתובים, שהוא התורה, קריאתאחרי
 בדיוק שי"ב זו בפרשה בחרו פסוקים י'לכה"פ

 יתרו כבזהר תנ*ך, כוללת היא וגם פסוקים,י'
 במנחה בשבת ע"ב כ"א וכבמגילה ע"ב,ס"ח
 תורה כנגד אר*א מי, כנגד ג' הני ג'קורין
 במקום זה מזמור בחרו כן וכתובים,נביאים
 י"א אות ובהג' עי"ש, לתנ"ך שמקבילהפטרה
 הפתיחות שלכן י', אות אפטרתא עדך לעדוךציין

 לסדרי הן לאהבר מכתובים תנחומאבמדרש
 ובמבוא בכתובים, שהיו דשבתא במנחההפטרות

 המדרש שזה כ' ט' ע' בראה8ית אגדהלמדרש
 דמסקי א"י בני של פרשיות סדרי עלנוסד

 י"ב אות ובהג' עי"ש, שנין לג' חדאורייתא
 קרינן זימנא תרי ע*ב ר"ו ויקהל בזהר ראהכ'

 וראה פסוקים בי' די בג"כ כו' בשבתאבס"ת
 עי"ש. שם זהרניצוצי
 המדרים למדרים, המשנה חלוקת יח.סי5ן

 למשניות, הפרקים לפרקים, הממכתותלממכתות,
 תומפות, הפימקאות, המימנים, העמודים,הדפים,
והומפות.

 ועוד התנ"ך בחלוקת אני דעסיקואיידי
 שנוגע 5ה נמרץ בקיצור ג"כ כאן אביאכיו"ב,
 למסכתות הסדרים לסדרים, ה5שנהלחלוקת

 כנ"ל.וכו'
 חלוקה המשנה למדרים. המשנה חלוקתא(
 בברייתא, כבר נזכרו הסדרים סדרים,לששה
 והלאה תק-ט מדף ח' חלק במפרי היטבראה
 משנה, מדרי ששה של מדרן ערך כ',מימן
 לנדשנה, מדר אין ערך כולו, הכלל כלושם
 כו"כ שם, ובציונים תקכ"ד, דף עד תפ"טמדף

 ושהסדרים בזה, שונות ושיטות ופרטיםכללים
 ובמפר עי"ש, כ"פ ובש"ס בברייתא נזכרוכבר
 והלאה תת"פ מדף ח"ב המע8נה לנומחמבוא
 דברים כו"כ הבאתי ושם הרבה, בזההאריך
 ובמספרן, וסמיכתן הסדרים של הסדרבענין
 עישה"ט, בספרי כבר שהארכתי במהואקצר
 רס"ח מדף למהרז"פ ה5שנה דרכי בס'וראה

 וראה וה5סכתות, הסדרים סדר ערךוהלאה,
 ברייתא משנה, וערך תלמוד ערך שליבכללים

 ועריכתה המשנה ימוד בם' וראה עישה"ט,וכו'
 ולהלן. כ"דמדף

- לממכתות, המדרים חלוקתב(  המדר 
 בש"ס כבר נזכרו המסכתות לממכתות,חלוק

 הן ששים ומספרן מקומות, בכו"כובמדרשים
 ערך ח"ח במפרי וראה ושלש, ששים הןואצלנו
 כל תקכ*ד דף עד תפ"ם מדף למו8נה מדראין

 כוד מימן תקי"ז מדף שם ובפרט כלו,הכלל

 בכלל ובהציונים וטעמם הממכתות מדרערך
 בזה, שונות ושימות ופרטים כללים כו"כהנ"ל
 מדף ח*ב המשנה לנומח מבוא במפרוראה



עה ן ך דץא העו"ם5ללי ר4 ר12 לקרה"ת ואאבבל

 בכללים וראה בזה, בארוכה מש*כ והלאהתתפ"א
 במה אקצר וכאן לכאן, וצרפו מסכתא ערךשלי

 בענין מ*ש ועי*ש בספרי, כברשהארכתי
 פרקיהן, ומספר גדלן לפי מסודרותשהמסכתות

 הנ"ל המשנה ררכי וראה עי"ש, בזה ועורועור
 בם' וראה עשה"ט, המשנה חלוקת בערךש"ל
 ו,ל מרגליות להגמוהר"ר ועריכתה התו0נהיפוד
 המפכתות התחלקוח ערך והלאה ע'מדף

- לפרקים. המפכתות חלוקתג(  היטב ראה 
 והלאה כ"ד מדף ועריכתה המשנה יפודבם'

 תקי"ב מדף ח"ח בפפרי וראה לכאן,וצרפו
 במפכתא, פרקים של פדרן ערך כ"א פימןוהלאה

 הבאתי ושם ובהציונים, ע"ש בזה, שםשהארכתי
 שם וכתבתי בזה, ופרטים כללים וכמהכמה

 כבר היתה לפרקים המסכתות שלשההתחלקות
 כבר נזכרים וסדרם מספרם ושגם התל5וד,בימי

 שסות כמה בתלמוד נזכרים וכןבתלמוד,
 לנוסח מבוא בספר בזה האריך וכברהפרקים,
 מש"ש וראה והלאה, תת"פ מדף ח"בהמשנה
 וראה הפרקים, בסירור וחילופים השנוייםבענין

 מבוא ורצה"ח ח"א למשנה סרר ישבהקדמת
 דרכי ובם' ע*ד, ל*ה לבוב ד' פל"גהתלמוד
 בערך ושם ורם"ה, רם"ד דף מהרז"פהמשנה
 והלאה, ר"פ מדף והמסכתות הסדריםסדר

 הפרקים, במפפר ג"כ הארכתי שליובכללים
 בזה. ועוד ועוד הפרקים בפדר השונותוהשיטות

 עם מתאימים בבלי בתל5ודהפרקים
 במספרם הם שונים אך במשניותהפרקים
 וירושלמי. בתוספתאמהפרקים
 הפרקים - לםזמניות. הפרקים חלוקתד(
 משנה, נקרא חלק וכל קטנים, לחלקיםנחלקים
 אאריך משנה וערך פרק ערך שלי בכלליםואי"ה
 קטנים, לחלקים הנחלקים הפרקים ענין ובכלבזה

 המשניות כלו' האלה ושהחלקים משנה,הנקראים
 הנוסחאות, לפי בחלוקה 5זה זהמשונים

 משניות ב' בבלי בש"ם נמצאיםתטלפעמים
 אחת, נת0נה וירושלמי במשניוה שישבמקום

 פירושים פלפולים, הרבה בבבלי שבאומפני
 חלקוה וע"כ המשנה על האמוראיםומימרות
 להיפך בא ולפעמים לשנים, הראשוניםהמסדרים

 וירח0למי ובמשניות נדולה מ5צה בבליב~ם"ם
 ריש דוגמתו עי' קטנים, לחלקים נחלקתהיא

 שבועות סנהדרין, ריש שם, פ"ט ורישיבמות
 עוד היתה רהם*י של הש"ם ובנוסחאותפ"ז,
 בנוסח נתחברה והיא חלקים, לכמה נפרדהמשנה

 המשנה על רש*י פי' לפעמים בא ולכןשלפנינו,
 בספר וראה בזה, ועור ועוד בגמרא,בפיסקא

 בארוכה והלאה רפ"א מרף מהרן4ף המשנהררכי
 וערך תלמוד ערך שלי בכללים וראהבזה,

 או התלמוד תלמור, ערך או"י ובם'משנה,
 שעוד הנראה וכפי המשנה, כסדר 5סודרהגמרא
 שכל קטנים לחלקים הפרקים נחלקו רביבימי
 מי אדע ולא אני נבוך אך משנה, נקראחלק
 ופרק פרק בכל כגון להםזמניות המפפריםעשה

 כפי כי וכדותה, ג( משנה נ( נת0נה א(משנה
 היו שלא והקודמים הראשון מש"םהנראה
 גם המספר, עם קטנים חלוקיםמתחלתן

 לא וכו' יבמות ריש לעיל שהבאתימהמקומות
 וראה וליבון, בירור עוד צריך וזה כן,משמע
 שכתב תהצ"ח רף ח"ב המשנה לנוסחמבוא

 וציין רבי, מירי אמנם נעשתה למשניותהחלוקה
 דכל ופרקי הילכתא ודאי אבל 32, לויןרש"ג
 עי"ש וכו' רבי תריצנין הכין ומסכתאמסכתא

 ע*ש. הילכתא גם נקראושהמשנה
 כ', תתצ"ח דף ח"ב המשנה לנוסחבמבוא

 עי=ש ה5שנה, מן ידוע פרק שלשהשיעור
 ועריכתה המשנה יסוד בם' היטב וראהראיותיו,

 משוכ והלאה ל' מרף ז"ל מרגליות מח~ר"רלהג'
 שם וראה לכאן, וצרפו עישה"ט באריכות,בזה
 ה5סכתות. התחלקות בענין והלאה ע' מרףגם

 של והלכה "הלכה" כל עומדתבדפוסים
 שהמשנה אחדים ממקומות חוץ במקימה,המשנה
 והמנהג הפרק, בתחילת עומרת הפרק כלשל
 בתחילה הכהצנה של הפרק כל את להקריםהזה
 כ*י הכלל מן יוצא התלמוד, כ"י ברובנהוג
 בו כתובות שה5שניות )שטראק( 95 סי'מינכן

 מדף המשנה לנוסח במבוא כ"כ מיוחרת,בעמודה
 ובדפוסים, בכ"י ועוד ע"ש והלאהתתק*ח
 במקומן המשניות את ציינו שמתחלהכנראה
 בפנים וצכנסו ט8חעכ העמוד בצר אובגליון



 לקוק"ת וא"י בבל ן ר הא הש"פפללי ת יבעו

 המשניות הפדקים מקומות בהדבה אבלבמקומן
 הפדק.בראש

 במקומה כתובה המשנה היתה לאמתחילתה
 קצרה, פיסקא מלאה מקומה ואתבגמדא,
 ראיות כו"כ עי"ש זו, לא אפילוולפעמים
 וכללים וגמרא משנה בענין מקומותומראה
 כי עישה"ט גדולה בארוכה שוניםופרטים
 המשניות בענין מש"כ שם ודאה צדיך, אנילקצד

 והלאה תתקל*ב מדף בירח2למיוהפיסקאות
 גדולה. בארוכהעשה"ט
 נע~12 הש"ם, של והעמודים הדפיםה(
 והודגלנו נוצדי, מדפיס בומבדג ע"יבמקדה

 דומ"ץ פינפד פסח הרב כש"כ לשנותם, ואיןבו
 בקרת ערך התנ"ך מסורת בספדו ז"ל,כווילנה

 שמתרעם אחרי והלאה, מ*ט מדףהקאפיטלען
 בחלוקת התורה את ויחללו זרים באו כיעל

 לדפים דומה אינו פאה כתב . . .הקפיטלים.
 הש"ס מסורת בעלי כי א( הש"ם, שלועמודים

 הדפים לפי מקום מדאה ציינו המחבריםוכל
 המשוה, בלוח לתקן אפשד ואישנדפסו,

 להדפיס אפשר אי ב( סראווניטעל,רעגולאטאר,
 ענין אצל ואחדיתם ראה2יתם שיהי'עמודים
 קצרות ופרשיות פסוקים יש בתנ"ך אבלנבדל,
 להפסיק טועה אדם אין בגמרא ס הענין,וסוף
 אילו וגם להפסיק, אפשד ואי ודף, עמודבסוף

 אבל לעולם, ומכשול חשש אין שםהפסיקו
 להפסיק בדין נכשל בצבוד הקוראהחנ"ך

 לפרה2ה סמוך ושנים פסוק שהואבקאפיטל
 אין בגמרא ד( ועוד ההלכה, נגד וסתומהפתוחה
 במקרא אבל קטנים, לתלמידים גםמכשול
 בפידושיהם ישדאל וגדולי תורה יודעי גםנכשלו

 קאפיטל ולכל הענינים, שהבדילוודדושיהם
 ה( ח"ו, לגנאי להזכירם ואין אחד, נושאנתנו

 העמודים ותבנית בפסוקים הבדל איןבמקדא
 לנו די נביא כל משא הזכרון, לעזורוצודתם
 אחת, בצורה להיות דרושה הגמרא אבללזכוד,
 עם העמודים, וצורת בתבנית הזוכד, כחלעזוד

 הדף, ובמספר רחב, או קצר העמוד אםמפרשיו,
 איש יחלוף ואם הזכרק, בטבע מסוגל זהכל
 לדפופ מדפוס 411מס ש )יו'ד בו שלמדספר

 דבים הגמרא וענייני הזכדק, ויבלבליחלש
 תבנית ולשמוד להניח שווה ע"כומעודבים,
 פרש"י עם הראשון דפוס של והעמודיםהדפים
 אפשד ואי וטעות, נזק אין בהם בשגםותוס',
 הטוב אחד בענין שווים ודפים עמודיםלחלק
 בתנ"ך הקאפיטולין אבל נתקן, ומה הראה2ון,מזה
 הסמוכים מספר ואין הרבה, מגרעות בםיש

 שיעורים לקובע שיועילו זל"ז, קדובים אושוים
 בצבור, ולקריאה המקרא, לפשט ומזיקיםוזמנים,
 ש*י יש מסכתות ובל*ז בארוכה, עי"שוכו'

 וראה דפים, ומ"ד מאות שבע אלפים וב'פדקים
 בהקדמת היטב וראה עי*ש, תלמוד ערךאו"י
 התלמוד הדפסת על מאמד סופרים דקדוקיספר
 עישה"ט. שם והדפים הקודמים מדפוסימש*כ
 כבד רגילים היו הסימנים - הסימנים0
 בזה הארכתי וכבר לזכרון, ושימשו קדוםבזמן
 בסימנים אלא נקנית התורה אין ערך ח"זבספרי
 אם הבאתי ח0ם תפ"א דף עד תנ"אמדף

 או בעצמם התלמוד מבעלי הם ב~ם"םהפימנים
 כללים כו"כ ועוד ועוד הנאונים הופפת רקהמה

 לנוסח מבוא בס' וראה עישה*ט בזהופרטים
 עישה*ט והלאה תתכ"ה מדף ח"בהמשנה
 וכאן בספרי בזה הארכתי וכבד לכאןוצרפו
אקצר.

 :פיפקאות

 מסדרי סידרו והבנתו התלמוד לדדכי4ק
 המשנה של קטנה *פיסקא" האחדוניםהתלמוד
 המשנה לנוסח והמבוא ; שעליה הסוגיאלפני
 שרבנן נותנת שהדעת כ', תתצ"ז דףח"ב

 התלמוד, פידור את שפיימו האחרוניםפבוראי
 אין ראיות אבל הפיפקא, את אף שהכניפוהם
 הסבוראים מעשי כל שבכלל כמו זה, עללנו

 ידי על שנחלקו כ' ובדיל ; ומכוסיםמעורפלים
 שאלה בודאי אבל כ' תת"ק ובדף ע*ש,הסבוראים
 פיפקאותיו, את גם פידרו התלמוד אתט(כתבו

 הסידור מנוף בודאי הן הקדומותוהפיסקות
 עישה"ט,האחרון,
 : פותחות הקדומות הפיסקותב(



עז ן ך הא ה,ש"םכללי ון י גנ לקרה"ת וא"יבבל

 גם מציין דבנן שתנו סכיון דבנן, תנוא(
 מבוא כהצנה, של פיסקא גם בת"ד צייעמשנה
 תני, קתני, ב( תת'ק, דף ח*ב המשנהלנוסח
 למשנה מד אמד ג( משנה, של ציטוט לציוןתנא,

 ה( אתמד, ד( אחד, במקום למשנהבמקומה,
 עדך והלאה שס"ז מדף ח"ז בספדי ודאהגופא,
 תנו התם, תנן תנן, תנא, קתני, גופא, מד,אמד
 המשנה. מלשון קיצוד סתמא ג*כ וישדבנן,
 דוב ע"פ המשנה כתובה שלנו בדפוסיםג(
 ולפני בגמדא, וסוגיא סוגיא כל לפניבמקומה

 כתובות המשנה מן בחלק העוסק וענין, עניןכל
 פיסקא של ציון בלא המשנה מן אחדות מליםדק
 מן קטנים קטעים שהן פיסקאות יש מתני',או

 דוב עפ"י גדולות, פיסקאות גם וישהסשנה
 הכהענה אחדי תיכף שלנו בדפוסים פיסקאאין

 הכלל. מן יוצאין גם ישנם אבלהשלמה,
 דפוס יש בהדפוסים, הבדלים בזה בוויש

 בדאהם כתובים הפדק כל של שהמשניותוכ"י
 עם הדאהםונה המשנה התחלת ואח"כהפדק,
 ויש זה, בדדך והג' הב' ואח"כ וגמ',הסוגיא
 ופדק פדק כל לפני כולה כתובה שהמשנהכ"י

 ציון, בלא שלמה כתובה ג"כ במקומהועכ"ז
 כ"י ויש קטנה, פיסקא דק במקומהולפעמים
 מיוחדת  ב~סירה בו כתובה שהמשנהודפוסים
 קטנות. פיסקאות דק בו איןובגמדא

 ומכוונות נכונות הן תמיד לאהפיסקאות
 והעודף הצודך מן יותד אדוכות מהן ישלגמרא,

 ענין, שבאותו השניה בפיסקא שנית אחדיובא
 יש אינו, והעיקד מדי יותד קצדות מהןויש
 בזה ודאה במקומן, שלא מהן ויש כפולותןמהן

 כל על והסבד והאדות דוגסאות גדולהבאדוכה
 מדף ה*ב הש~נה לנו0ח מב1א בס' מהןאחד

 ובכללים גדולה, באדוכה עי"ש והלאהתתצ"ז
 מאד. קצדתי וכאן פיסקא עדךשלי

 כלל פ' מעדכת כללים חמד שדי וראהד(
 אחד דבד פיסקא בכ"ד בש"ס מצינו שכ',ל"ב

 אותו על אינו וטדיא והשקלא במשנההשנוי
 וכל הכי, בתד ששנוי מה על אלא שתופסהדבר

 תופס הי' אם חסד הי' מה מצטעד אנייסי

 הכי ודאי דש"ס אודחי' מ"ם הכי, בתדהשנוי

 ה', סעיף ש*ט סי' ירד מהב*ח ומביאהוא,

 וכר ודבנן בש*ס מדאי' הדמב*ם כדעתדמוכיח
 מצאתי אמנם וצ"ע, ע*ש וכו' דדישאאפיסקא
 דכ*ו סי' חיו*ד מליובאוויץ להג' צ*צבשו"ת
 וכ' כהב"ח, כתב מלך המעדני שגם שכ' ג'אות
 שתופסים הרבה בש*ס שנמצא כלל דאיהואינה
 ע*א פ*ו גיטין וציין הסיפא, על והנוונההדישא
 ע"א י"א שבת ע*א, י"ז בדכות זו, ד"הותוס'
 דדבד חדש דבד זה אין והנה ע"כ, ע"ב,וכ"ד
 יותד תמוהים דבדים ועוד בפיסקאות, שכיחזה
 תתצ*ז סדף ח*ב המשנה לנוסח מבוא בס'דאה

 הפיסקאות בענין משעד גדולה באדוכהוהלאה
 וחוד שס"ה, דף ה"ג במפרי 1ראה לכאן,וצדפו

 בספרים ובכ"מ ת"ב דף 1ה"1 צ"א, צ' נ"ג י"זדף
 מבערזאז הגאע למהו' שלוס דרכי ובס'שלי
 רישא דנקט כ"פ בש"ס דמצינו שמ"ב א1תזצ"ל

 מקומוח מכו"כ עינש["ט הסיפ~ע עלוהכ11נה
ברו"א.

 תתקכ"ז, דף הכהבנה לנוסח במבואודאה

 המשנה היתה לא שסתחילתה ראיותשמביא
 מלאה מקומה ואת בגמרא, במקומהכתובה
 ע"ש. לא זו אפילו ולפעמים קצדה,פיסקא

 בידחצלמי, וההתחלקות הדדך מהובענין
 תתקל*ב מדף המשנה לנוסח מבוא בס'דאה

 המשניות בעדך תתקמ"ו דף עדוהלאה
 עיעוה"ס. שבידהסלמיוהפיסקאות

 והוספות:תוספ1ת

 למשנתנו והוכנסו נכנסו פעמיס כמהא(
 עפ*י תה ותוספתות, ברייתות מתוך הוספ1תגס
 יחד שתיהן שונה היה התנא-השונה שהדידוב
 במשנה, בדייתות כמה נכנסו כך וע*י זו אצלזו

 בפנים גם ואח"כ תוספה, ובציון בגליוןבתחלה
 מדף ח"ב הכהםנה לנוסח מבוא דאההמשנה,
 במשנח ברייתא שילשול עדך והלאהתשצ"ז
 עישה"ט תתקמ*ט דף השם בדאיותיו,עישה*ם
 גם ישגם אבל מקומות, מכו"כ בדאיותבאדוכה
 עי"ש והתלמוד אמוראים דבדי עפ"יהוספות
 והלאה. תתע"ד מדף מקומותמכו"כ



 דלפ"מ פסוקא כל ן ר הא ה,ח"םטללי ה יבעח

 הרבה התסכתות, שבסוף הוספות וישב(
 ברייתות מתוך המסכתות בסופי נוספודברים

 ויש טוב, בדבר לסיים כדי מהן ישומימרות,
 של בהלכות המשנה את להשלים כדימהן

 מהן ויש שלנו, בספרים גם מהן ישהתוספתא,
 הם מהם וכמה בלבד, יד בכתבי אלאשאינן
 וראה ממסדריה, או עצמם המשנה משוניככר

 תה והלאה ש"ת תדף איתתר טרך ח"מבספרי
 כי לכאן וצרפו שמ, ובהציונימ בזהשכתבתי
 צריך. אנילקצר

 רבינו משה דפסקה "פרשה" כל יט.סימן
 לא רבינו משה פסקה דלאפסקינן,
 שאיז חכתימ, בידי היתה תסורת -פסקינן
 לפסוק או שליתה, פרשה תתוך אחד פסוקלהוציא

 הפרשה, באתצע להפסיק או לשנים, הפרשהאת
 לנו שתסרה כתו שליתה פרשה לקרא צריךרק

מרע"ה
 לא אנן משה פסק" דלא "פסוקא"כל

 או לטזנימ, הפמוק לחלוק אין - ליהפסקינן
 את לקרא צריך רק הפסוק, באמצעלהפסיק
 תרע"ה, לנו שתסרה כתו שלמהפסוק

 במם' בכללן והערות ביאורים א. :התוכן

 והערות ביאורים ב. ; ע"ב י"כ דףברכות

 ביאורים נ ; ע"ב י"ד בדכות במס'בכללן
 ד. ; ע"ב כ"ז תענית במס' בכללןוהערות
 י ע"ב ל"ח סוכה במס' בכללן והערותביאורים

 או"ח אברהם המגן כדברי וליבון בירורה.

 תכ"ב וסי' א' ס"ק רפ"ב סי סק"ט, נ"אס"

 בש"ם, בכללן והעדות ביאודים 1. 1סק"ח

 פסוק להביא ח. ; לכללן הטעם ז. 1ורו"א

 דבמקום היכא ס. ; להפסיק מותד עליוולדמז
 שבמקום אף זה בענין הפסוק מסתםאחר

 1 קפידא ליכא הפסוק באמצע זה הוישמביא

 שאינו היכא יוב ; לחוש אין המזמוד בסוףי.
 רשאי אם טוב בדבד לסיים כדי אלאקורא

 באמצע הפדשה דאיססק היכא אם יב. ;להפסיק
 משה פסקיה דלא פסוקא דכל הך ל"שהפסוק
 כקהש תדגום חר מקרא שנים לענין ינ ,וכר

 פדשה שקורין להסוברים פסוק באמצעפד2וה

 הפסוק באמצע שם יעמוד אם תדגוםואח"כ

 זקף או אתנחחא אחד אם יד. 1 הפר2מהויחזור

 הפסוק, באמצע אפילו להפסיק מותרקטן

 נחשב ישראל שמע פסוק טו. 1 בזהמחלוקת
 פרשה כל ביה ול"ש בפנ"ע שלימהכפרשה

 פדשה, סז. 1 פסקינן לא רבינו משה פסקהדלא

 נקרא א' פסוק דאפילו חכמים בלשוןמצינו

 כל יז. ; פדשה נקרא א' תיבה ואפילופרשוע
 וכן פסקינן, לא אנן משה פסקה דלאפרשה

 שום מצינו לא וכר, משה ססקי דלא ססוקאכל

 לזינאע נזכר מזה נמצא לא ובסוש"ע ע"ז,חולק
 והם משגיחין לא מעדבא בני יח. ; לזהוהטעם

 כיון ים. 1 והפמוקים הפד12ה באמצעמפמיקים
 הלכה שתהא יתכן לא ע"כ בקיאינן לאדכפסוקי

 פסקר דלא פרשה או פסוקא כל כ. ; לעיכובאזו

 ; מדרכנן רק או תורה איסור זה אם וכו'משה

 משום רק ואולי שרי, ותחנה תפלה דרךכא.

 ; בפסוק לא אבל זה מהני פסקינן דלאפרשה

 להפסיק, שדי אח"כ להשלים דעתו אם איכב.

 בג. 1 לפסוק פרשה בין בזה חילוק ישואם

 לענין וכתובים לנביאים תורה בין חילוק ישאם
 בענין מדבר הפר,חה דשאר היכי אם כד. ;זה
 משום דאיכא היכא כה. 1 להפסיק מותראחר

 דלא היכא כה ; להפסיק שרי דציבודאטירחא

 ועתו אין אם אפילו להפסיק שריאפשר

 הקורא דפוסק היכי כז. ; הפסוק סוףלהשלים

 אפרשה בכה"ג וגומרו השני בא מידראשון

 בכה"ג אפילו ססוק בחד אבל קפדינןעא

 לעשות פסקינן לא הפדשה באמצע כח. 1קפדינן

 באקראי או ליחיד אבל לצבוד קבוע דבדבזה
 אם כם. 1 פסוק באמצע משא"כ דמישפיד

 ל. 1 הפסוקים כמו הפדשיות פסק רבינומשה
 משא"כ לבד, פסוקא על קפדינן סיום עלרק

 לא לא. 1 פסקינן לא פדשה באמצעלהתחיל

 כשמתחילה באמצע דמתחיל השנימיקרי
 בשבוע לגמור ע"מ הפרשה רישהתחילו
 דל"פ פדשתא דכל דהא י"ל אם לב. ;הבאה

 בקיאין לא דאנן משדם הוא הטעם וכו'מ12ה
 אולי פדשה באמצע חוששין וע"כבפסוקי
 דהוה בבידוד דידוע והיכי הוא, פסוקאמצע



עט ן ר הא הש"55ללי ת י בנ דלם"מ פסוקאכל

 מעיקד אמד דלא היכי לנ ; ש"ד פסוקסוף
 1 פדשה בהפסק ליה חשבינן לא כלוםהמצהה

 פדשה הפסק הוי לא וגומד שמתחיל היכילד.
 הפדשה שקדו היכי לה. 1 ועולה מקצדדק

 בה מפסיק בעדבית אם אף שהיא כמותבבקד
 הוא שלם דפסוק היכי לו. ; הפסק הוילא

 הוא דכאן אע"ג הפסק חשיב לא אחדבמקום
 לשם אומד שאינו היכי לז. 1 הפסוקבאמצע
 בזמנה שמים מלכות לקבל אלא קריאהקביעת
 1 וכו' משה פסקיה דלא פסוקא דכל הךל"ש

 וכף משה פסקיה דלא פסוקא דכל הכלללח.

 וק"ש התודה, קריאת בשעת שלא אףשהך

 בדרך לם. ; לתפילה או לקרה"ת בזה דומהאי
 1 הפסוק באמצע להפסיק מותד וסגנוןמליצה

 נקדא אינו אם וכף משה פסקח דלא פסוקאמ,
 לתינוקות מא. ; בוה ושמואל רב מחלוקתפסוק,
 הידושלמי ושיסת להפסיק, התידו רבן ביתשל
 דפסקינן מצינו פסח של בהגוה מב. ;בזה

 היכא מנ 1 בוה והסעם פסוקים,באמצע
 דשאין אנחנו גם לשנים הפסוק נחלקדמתחילה
 שאני הלל אם מד. 1 פדשה לענין וכןלחלקו,
 מותר דבכתובים הסובדים ואף כתובים,משאר
 שמשה למ"ד איוב וכן שאני, הלללהפסיק
 ההפסק דניכד היכא דק מה. 1 איוב ספרכתב

 ההפסק ניכד דאינו היכא אבל פסקינן, לאאז

 פסקח דלא פסוקא דכל הך מו. 1 פסקינןשפיד

 שזה התודה קריאת לענין דק ל"ש וכרמשה
 זה ולבד עוד, יקרא ולא פסוק באמצעיסהם

 ואין ויקדא, השני שיעמוד עד גדול הפסקהוי
 דאשית זה ביחו אומרים שכולם למה עניןזה

 דלא פדשה כל לענין מו. 1 סופו וזההפסוק
 קדיאות דהרבה דהא י"ל וכף משהפסקה
 משום הוא פרשה באמצע מסהמין וה'בב'

 היכא מח. ; בה לן לית מסיימין דבשבתדכיון
 שהש"צ מה לכוון דעתייהו יהבידהשומעים

 משה פסקמ; דלא פסוקא דכל הך ל"שאומד
 דלא התקנה עיקר מט. ; כעונה דשומעוכף

 בצבור אך הוא משה פסק הא היכיפסקינן
 משום נ 1 כפידסום דהוי בק"ש גם גדרוגדדו

 לכתוב נהגינן וכו' משה פסקיה דלאפסוקא

 תיבת ההפסקבמקום
 "וגו'-

 ואפילו "וכר", או
 דלא פסוקא כל ט3 1 כן לעשות נכוןבאגדת

 אם דהיינו נדאה פסקינן לא אנן משהפסקיה

 ולא אותו לגמוד צד'ך פסוק וומדמתחיל
 באמצע גם מותד להתחיל אבל באמצע,להפסיק
 לענין נמ 1 כן הוא בפדשיות וכןהפסוק,

 ונף עדב ויהי שבת ליל בקידוששמתחילים

 אי וכף, משה פסקיה דלא פסוקא דכלהגם
 פסוקא להאי פסקו דבמעדנא הא לדידן זהמהני

 שבפ' ערב ויהי דכל י"ל אם וכן עדב,מויהי

 לעמן ונ"מ חדש, פסוק מתחילבדאשית
 דלא פרשה כל נב 1 תודה בשמחת שםלהפסיק
 בקב?עות לעשותה היינו פסקינן לא משהפסקה
 בק"ש, לקבוע שבקשו בלק פסוקי כמוכן,

 ואה"כ וחמישי ובשני בשבת במנחהאבל
 פסוק באמצע ודק בה, לן לית משלימיןבשבת

 אנן משה פסקה דלא פדשה כל נו. ;אסוד
 שרי, למחד להשלימה בדעתו ואם פסקינן,לא
 וה אין הבאה בשבת להשלימה שבדעתוומה
 מחלקין היו דבמקדש הא נוע 1 השלמהנקדא
 ד,יה לא דהתס משום הוא לשנים האזינופ'

 הלוים אלא ישראל לכל התודה לימודבשביל
 לפעמים דמצינו הא נו. 1 מנננים היובשיר

 מסחמין והקהל הפסוק חצי אומדשהש"צ
 לפי הוא הטעם עמו אהד פסוקוגומדין

 יחד ויוצרם להקדיש ול"ז קודאיםשהשרפים
 אימד ש*צ כן כמו יחד, כולם אח"כומקדישין
 המעלות שיד נז. 1 עמו הקהל מקוישיןואח"כ
 באלו כיוצא וכל ודוד מזמור למנצח אולדוד
 אלא אינו עיקדו כי הפסוק לתהלת נחשבאינו

 המזמוד מעיקד ואינם המזמד היה מיהודעת
 משה פסק" דלא פסוקא דכל הך כאןול"ש
 את ה' הווצע וחאומד קצרה תפלה נח ;וכו'

 דלא פסוקא כל משום ביה לית וגו'עמך

 חפסוק באמצע דמתהילין אע"ג וכו' משהפסק"

 נט. 1 ונו' ה' הושע "ואמדו" שם דכתיבכיון
 שרי ובקשה תחינה דבדדך לחלק ישאם

 הפסוק קודא אם אבל הפסוש באמצעלהפסיק
 ס. 1 איסודא האי ביה אית לה' שבהדיד
 מתוכו שמכד עו א' ד% מפסיק אםאפילו



 דלפ"מ פסוקא כל ן ר הא הש"פפללי וע יגנפ

 דבא היכי סא. 1 פסקינן לא לססוקאדפסקי
 לפסוק הותר לבטלה ה' הזכרת יהא שלאלתקן

 בטקומות סב. 1 אפשר דלא כיון הפסוקבאמצע
 אמצע זה אע אמת אלקיכם ה' ש"צדחוזר
 אם ודוקא כן, לומר יכול אדם דכלהפסוק
 1 קאמר הקרא לשון ע"כ אלקיכם ה' אנימתתיל

 בק"ש ציצית פ' אמרו שלא מערבא בניסנ
 דלא ססוקא דכל הך על עברו לאדערבית
 אמת תיבת שהוסיפו דכיון וכף משהפסקיה
 הזכרת של ענין אלא כלל פסוק זה איןא"כ
 תפול הפסוקים מנהג סד. 1 מצריםיציאת
 ואין הלבנה קדוש בשעת שאומריםעליהם
 עד דסופו כיון הוא הטעם הפסוק כלאומרים
 בסדר סה, ; חשש אע ללבנה ענין אינויעבור
 תטהרו גם מיד לומר ראוי דיוה"כהעבודה
 דתסהרו איתא בזוהר אך וכו', פסוקא כלדהא
 עבודה סדר זה וא"כ רבא כהנא רק אמרולא

 מעשה סיפור זה אומרים דאח"כ ואףממש,
 פסק" דלא פסוק דכל הכלל זה סו. יבלבד
 הקרא לומר רוצה אם רוקא זה וכו'משה
 דצריך או דרשה או חיוב איזה משוםבדיוק
 בדרך רק אומר אם אבל וכדומה, הענעלזה
 באגרת כשכותבים סז. 1 זה שהך לאצחות

 דכל הך ל"ש וכדומה הברכה וזאת_)סור-
 דכל הך סח. 1 וכו' משה פסקיה דלאפסוקא
 כשפוסק רק ל"ש וכו' משה פסקיה דלאפסוקא
 סט. 1 בכתיבה ולא בדיבור הפסוקבקריאת
 מצות לקיים כך מתוך לבוא המקראכשמזכיר
 דשרי תפלה דרך כמו הוה זכירות( )ה'זכירה
 וכף משה פסקה דלא פ' דכל הך ע. 1להפסיק

 פ' דכל "ך עא. 1 גמורה קפידא דאינומשמע
 1 בזה ברור כלל אין וכו' משה פסקהדלא

 אם שנע בג' לאורייתא דמסקי מערבא בניעב.
 להם היה אולי או אחרת, בפרשה עכ"פסתמו

 וכללים. סכומים ענ 1 אחרות פרשיותפסוקי

 ברכות במס' בכללן והערות ביאורים א.טימן
 ע"ב.י"ב

 בן אבהו א*ר ע"ב, י"ב בדכות ראהא(

 לקבוע בקשו זבידא, בר יהודה א"רזוטדתי
 קבעוה לא מה ומפני שמע, בקדיאת בלקפרשת
 בה דכתיב משום וכו' מ"ט צבור, טורחמשום
 יקימנו, מי וכלביא כארי שכב כדע קראהאי

 צבור, טודח )וליכא לא ותו פטוקא האיולימא
 רבינו השה דפסקה "פרפאו" כל "גמירי'רש"י(,
 פסקינן. לא רבינו משה פסקה דלאפסקינן

 הוא הנול בלק בפ' דהפסוק להעירויש
 דש"י הביא וכן ט', פטוק כ"ד בקאפיטילשם
 שמצא כתב בחא"ג המהרש*א אבל הזה,פטוק

 עם הן מיניה דלעיל קרא דמייתיבתנחומא
 וגו', טרף יאכל עד ישכב לא וגו' יקוםכלביא
 שחרית של ק"ש לענין זה בדרהם טפי נכוןוהוא

 כן שכתב מהרןע"א בחי' וע"ע ע"ש,ועדבית
 שאיתא כמו להגיה ויש מגומגם שלפנינודגי'

 על יוטף ובעץ וילקוט, במרדכי וכ"הבתנחומא
 נראה דיותר חכמים טמיכות ט' בשם כ'הע"י

 תמימה בתורה ועי' הטעם, עשה"טכגידטתינו
 הזה. הפטוקעל

 פטקינן לא רבינו משה פטקה דלא הךועל
 כ"ז בתענית לעיין פיק ר"י הגאון בהגהותציין
 אות לקמן וראה ע"ש, ע"א כ"ב וסגילהע"ב
ד(.

 הביאה לא כאן ברכות הגמרא והנהב(
 ארורא, וארריך ברוך "מברכיך שם פסוקהטוף

 עליו ולרהז הפסוק דלהביא מבואר הרי זהולפי
 הפטוק, תחילת כשמביא ודי לסיימו צריךאין
 בטי' עוד ודאה וגומר, אחריו נכתב כאילווהוי
 לכאן. וצרפו יב( אותו'

 מ"ט קאפיטיל ויחי דבפ' לומר, אפשרועוד
 כאריה דבץ בכרע הפטוק מטיים ט'פטוק

 וע"כ פטוק, טוף הוא וזה יקימנו, מיוכלביא
 מאות פ"ב ראה זה וכעין בכה"ג, קפידאליכא
 ולהלן.ג(

 בק"ש לקבוע רצו לא למה קצת צ"עובאמת
 אריה שגור אבינו יעקב ברכת של הפסוקוה

 וכלביא כאדיה רבץ כרע עלית בני מטרףיהודה
 בלק, פ' של מפסוק טפי עדיף וזה יקימנו",מי

 כרע דכתיב בלק דפ' הפסוק טפי דעדיף י"לאך
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 כאן וכפרש"י ובקומך לבשכבך דדמי וגו'שכב
 ודו"ק. דבץ, כרע כתיב יעקב בבדכתמשאיכ
 שכתב כאן חיות מהד"צ בהגהות וראהג(
 סק"א דפ"ב וסי' סק"ט נ*א סי' אברהם מגןעי'
 סי' צבי תפארת שו*ת ועי' סק"ה, תכקבוסי'
 דלוג על בדלין מהר"י להגאון שהשיב מהי"ד
 ש*ס מן והביא לחוש אין המ~מור דבסוףההלל
 בסי' וע"ע עכ"ד, שם מ"ש וע*ע ע*ב י"דלקמן
 לכאן. השייך באדוכה מש"שב'

 כ"ב ומגילה ע"ב כ"ז בתענית ודאהד(
 משה פסקיה דלא "פסוקא" כל איתא ד,בםע"א
 י"ב כאן בבדכות כמו ולא ליה, פסקינן לאאנן
 ג'. בסימן וראה וכו', "פרשה" כלע"ב

 מאיד )לדבינו המאודות בספד ודאהה(
 שכתב כאן בברכות ז"ל( המעילי שמעתב"ר
 הפסק, מיקדי לא דפסקינן פנחס ופדשתוז*ל
 שלשה שלמעלה מפדשה הקודא קדאשכבד

 בדבד לסיים אלא קורא אינו והשאדפסוקים,
 ובהגהות עכ"ל, מגילה במסכת כדכתבינןטוב,
 פדשת בדאש לסיים מנהגם שהיה כנדאהכתב
 כדי המנפה", אחרי .ויהי פסוק באמצעפנתם
 עכ"ל. טוב בדבדלסיים

 שאני פנחס דפרשת דבהך נדאהולענ"ד
 המה המגפה" אחרי .ויהי תיבות הג' דאלומשום
 היא תתילתה שאחריה והפרשה פרשה,סוף

 פ' אות כאן נדפס ובחומשים הפסוק,באמצע
 קסת בס' עוד ודאה פסוק, באמצע פסקאוכ'

 פתוחה ה', ויאמד שכ' כאן פנחס פ'הסופד
 פסוקא כל הך כאן שייך לא וע"כ פסוק,באמצע
 כבר דהרי פסקינן, לא דבינו משה פסקיהדלא

 להמאידי ספד קדית בספד עוד ודאהפסקוה,
 זוטדתא ובפסיקתא בזה, מש"כ כאן פנחס פ'ז"ל
 פסוק מה מפני איתא הזה הפסוק על פנחספ'
 פיסקא דד"ל פי' הרא"ם ובביאור וכו' מופדדזה

 פ' הטודים בבעל וע"ע ע*ש, הפסוקבאמצע
 הפסק שעשה פתוחה זו פרשה שכתב כאןפנחם

 בפקוד המגפה תשלוט שלא למנין המגפהבין
 שכתב כאן הקדהם החיים באוד וע"ע ע*ש,אותם
 פדשה תחילת עשה למה נכונים טעמיםכמה

 ע"ש, הכתובבאמצע

 לענין וא"י בבל בעדך כאן היטבודאה
 באיזה שטו"ת קדיאת בהכלל התודהקדיאת
 סי' השלחן העדוך בשם ש"ש וכף יהיהאופן
 שמו"ת קדיאת לענין שנסתפק ס"הדפ"ה

 כשיש תדגום( ואח"כ פדשה שקורין)להסובדים
 אחרי ויהי בפנחס כמו פסוק באמצעפרנמו
 יעשה מה גבר, ומעציון מאילת ובדבריסהמגפה
 באמצע הוא הלא הפרשה ויחזור שם יעמודאם

 משום ואי כ4 שיעשה נראה ומ"מ וכ'פסוק
 מנטוו, פסקיה כאן הא וכו' משה דל"פ פסוקאכל
 שיש וגו' תרצח בלא הדברות בעשרתוכן

 קדמו שכבד שם כתבתי ואני עי"ש,פרשה
 דלשיטתם שכ' דפ*ה דסי' או"חהמחהש"ק
 בפ' כגון פסוק באמצע מסויימת הפדשהאפילו
  ומעציון דבדים ובפ' המגפה אחדי ויהיפנחס
 ויקרא פסוק באמצע שם יפסיק וכדומהגבד

 ב"ה ממש וזה לשונם, כל עישה"טשמו"ת
 כיון והיינו לענינינו, כאן יתבדך ת"לכמש"כ
 נפסק כאילו הוי הפסוק באמצע הפדשהדאיפסק

 אחד, פסוק שהוא הגם לשנים כאן הפסוקג"כ
 דם'ל י*ל לעיל שהבאתי המאודות ספדובעל
 ההא דהמצוה כיון שמו"ת קדיאת לעניןד,באני
 בענין וא=כ שמו"ת ופרשה פדשה כלשיחזוד

 להפסיק דמותד אחד באופן א"א כאילו הויזה
 והבן. שלנו, בנידון משא"כ הפסוקבאמצע
 במש"כ ש"ל המאודות ס' ע"ד להעידויש
 טוב בדבר לסיים אלא קודא אינווהשאד

 אף טוב דבד הוי לא המגפה תיבתדלכאודה
 זו תיבה מ"מ המגפה אחדי ויהי שםדכתוב
 הבאתי וכבר טוב, דבד הוי לא בעצמההמגפה
 בין הפסק שעשה שכתב הטודים בעלדבדי
 אותם בפקוד המגפה תשלוט שלא למ:יןהמגפה
וצ"ע.

 מותד אתנחתא דאחד דלהסובדיםודע
 אות ב' סי' דאה הפסוק באמצע אפילולהפסיק

 שם דהדי מאודות הס' קושית קשה לא ג"כב(
 אלו מאודות בעל מדבדי ומבואר אתנחתא,יש
 יכין כבעל ודלא זה חילוק לחלק ס"לדלא
 ודו"ק.ובועז,

 במש"כ המאורות הם' ע"ד להעיד ישועוד



 דלפ"מ אמוקא כל ן ךאןק הש"טכללי ת 'בפב

 דפסקינן דהכוונה וכו', דפסקינן פנחםופרשת
 הפר,שה דהרי הפר,שה, ולא לשניםהפסוק
 וכמש"כ הפסוק באמצע שם ועומדתמופסקת
 פרשה לענין ל"ש כאן דבריו כל וא"כלעיל,
 הך על רק פסקינן לא רבינו משה פסקהדלא

 כל דאיתא ע"א כ"ב ומגילה ע"ב כ*זדתענית
 ליה, פסקינן לא אנן משה פסקיה דלא"פסוקא"
ועיין.
 א"ח חיה נפש לספר במילואים ראהו(
 הזהר דברי שהביא שאחר ד' בעמוד נ"טסי'
 לה לית דק"ש דהך ע*ב קט"ו משפטיםפ'

 שמע ראהבון פסוק על רק הוא אחרא ע"יפדיון
 והנה כתב הק"ש פרשיות לכל ולא לבדישראל
 מפר,שה אחד פסוק רק להגיד יוכל איךלכאורה
 פרה2ה דכל ב' י"ב בברכות אמרו הרישלימה
 צריך וע"כ פסקינן, לא רבינו משה פסקהדלא

 בכ"מ אולם ואהבת, פרשת כל עכ"פלקרוא
 כפרשה נחש5 ישראל שמע שפמוק מובאבזהר
 ארבע א', רכ"ח פנחם זהר ראה בפנ"ע,שליתה
 א', כ"ו ח2ם ב'( )כ"ה ת"י בתקו"ז דק"ש,פרשיין

 ע"א צ' רות חדש ובזוהר י"א, אות הזהרניצוצי
 שית תיבין, בתריסר כו' דיחודא קדמאהפרשה
 אחרא ביחודא תיבין ושית ]שמע[ עלאהביחודא

 וכבברכות כו', ואהבת תניינא פרשה]בשכמל"ו[
 בפרק הא ראשון בפרק הא קשיא לא א',ט"ז
 שם(, )ועתו*ם פרק הוי ראה2ון דפסוקשני,

 קטנה פרשה איזהו ב"ק דרש א' ס"גובברכות
 דעהו" דרכיך "בכל בה תלויין תורה גופישכל
 תורה גופי שכל כיון פרשה, פסוק הריוגו',
 ישראל שמע ת"ר ב' י"ג ברכות וע' בה,תלויין

 עי*ש, וכו' הנשיא ר"י של ק"ש זו אחד ד' א'ד'
 יג(. אות א' סימן כאןוראה

 אות פ' מע' ח"ב אברהם מקנה בם'וראה
 דאפילו חכמים בלשון מצינו פרשה שכתבשנ"א
 פרשה חהו כבברכות פרט~ה, נקראת אוודפסוק
 בכל שנא' בה תלויין תורה גופי שכלקטנה
 וע' דשבת, פ"ו המשנה בפי' ב*ד דעהו,דרכיך

 בגמ' למ"ש צ"ו סי' בע"י פ"ז סוסהמוהרש"א
 בשביל אלא נאמרה לא כולה הפרשה כלדל"ז
 של כולה הפרשה כל ופרש*י ונואפת,נואף

 נראה פירה2ו ולולי המהרש*א וכ' גריזים,הר
 י"א אכל פר,שתא כולה לומר מתכויןדלא

 דפסל האיש דארור זה אפסוק אלאארורים
 דסתומה כולה פרשה נקרא שהוא לחוד,ומסכה
 זה סימן וראה עי"ש, לאחריה וסתומהלפניה
 יג(.אות

 זצ"ל, להגרי*ב השכחה אומר בהג' ראהז(
 פסקה דלא "פרשה" כל שכ' ב', י"בברכות
 כל א' כ*ב ומגילה ב' כ"ז ובתענית וכו'משה

 להטעיין ע"ז, חולק שום מצינו ולא וכו'.פסוקא"
 מעשה וגם מודה, שמואל דאף דמגילה,סוגיין
 שלא ופליאה ע"ש, קרא חנינא ר' דסיפררב

 לזה ]ועוררני בטוש"ע לדינא נזכר מזהנמצא
 ובהרמב"ם וברא"ש ברי"ף גם נר*ון איגרהר"ע
 נ"א )סי' שהמג"א וראיתי נזכר, מצאתילא

 של פמוקים המוהל שמחלק על תמהסק"ט(
 "פרעשו" כל י*ב בברכות אמרינן דהאוכרות

 פסוקים מדמה הנה וכו' משה פסקי'דלא
 ומגילה מתענית לאתויי הו"ל ועדיפאלפרשיות,

 שהמג"א וחידח2 וכו' *פסוקא" כל דאיתאהנ*ל
 דין הנ-ל הגדולים השמיטו מדוע התעוררלא
 השמטה וסיבת וכו' פמוקא כל וכן פרשהדכל
 בה2ו*ת וראה לשונו, כל עי*ש ידעינן, לאזו

 דכל גמירי שכ' ל"ז אות קצ"ב תשו' יאירחות
 ספ*ק ברכות גמ' כו' משה פסקה דלאפרשה

 וכמ"ש מי"ג תפלה אהבה בם' הרמב"ם זכרהלא
 ערך סופרים דברי בספר וראה עכול,בסמוך
 ע"ש.גמירי

 בערך זה בספרי עפמש"כ נראהולפענ*ד
 ע*ב ל' מקדושין בפסוקים ישראל חכמיבקיאות
 וע"ע בארוכה, ע"ש בקיאין לא שבפסוקיועוד
 לענין התנ*ך פסוקי בערך וירושלמי בבליבערך
 ל*ב סי' במג"א וע"ע ע"ש, וכו' התורהקריאת
 להניח דצריך שפוסק רמ"א ע"ד שכ'סקם"ה
 זה דהוציא צ"ע לפסוק פסוק בין חלקמעט

 שאם אלא שם כתב לא והוא רפ"ו סי'מהריב"ש
 חלק להניח אין לכתחלה אבל פסל לא כןעשה
 וכנ"ל כ*ה(, הזכרונות )ם' לפסוק פסוק ביןכלל
 לא דאנן דקידח2ין פ"ק אמרינן דהאעיקר
 דברים מה' הוי ארור וגם בפסוקים,בקיאין
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 לכן פסוק, תהלת הוי ולדידן הכרע, להםשאין
 ובפרט ע"ש, וכו' כלל הלק להניה דאיןנ"ל

 רפ"ב רסי' דמג"א בהך ראה בפניםלפמשאכ
 דנדרים ובהך ק"ח מאמר אהרן דברכתובהך
 ועוד ל"ה, יוסף וזכר ש*ל יוסף ופרדס ע"אל*ה
 מפמיקים, והם זה על משגיהין לא מערבאדבני
 כן הנ"ל, הגדולים זכרום לא דמה"ט י"לוע"כ
 מאוד ושמהתי אפשר, בדרך נלענ"דהיה

 י"ב ברכות למשפט עינים בספר אח"כשמצאתי
 וע"כ בקיאינן לא דבפמוקי זה כעין ג"כשהעיר

 עו"ש וכ' לעיכובא, זו הלכה שתהא יתכןלא
 ל"ב סימן עמ"ש רפ"ב סי' המג"א שרמזדמה
 רסי' במחהש"ק וראה ע"ש, לזה נתכויןאולי
 במה המג"א כוונת שזה בפירהם כן שכתברפ"ב
 ע"ש. ל"ב סי' לעי'שציק

 לא דאנן להמוברים קשה לכאורהובאמת
 הגמרות כוונת נפרש דאיך בפמוקיםבקיאין
 פמקינן לא אנן משה פמקיה דלא פמוקאדכל
 מקום יודעין אנו דאין כיון זה יתכן והאיךליה,
 הילכתא כעין זה הוי וא"כ הפמוקים, שלמיומן

 הראשונים של הטעם יהיה שזה ואפשרלמואיחא,
 פסוקא דכל הך הביאו שלא הנ"לוהפוסקים

 הר"ן אבל כנלענ"ד, וכו' משה פסקיהדלא

 פסוקא דכל דין הך הביאו המכתם ובעלוהמאידי
 בהך ד' בסי' וכמ"ש וכו' משה פסקיהדלא
 לברכות בהי' הרשב"א וכן ל"ח, סוכהדתוס'
 ע"ש. ב' בסי' וכמש"כ להלכה זה הביא ע"בי"ד

 שכ' ל"ב סי' א"ה וקציעה מור בס']וראה
 ידענא לא הנז"ל, מ"ה ס"ק ל"ב סי' המג"אעל
 בפסוקי, בקיאינן דלא מגמ' ראי' מייתימאי

 דבחסרות דאמרינן הא נמי תקשידלטעמיה
 מלא הי ונחזי ס"ת וליתי בקיאינן לאויתירות

 אסתם בהא למסמך דליכא ע"כ אלא חסר,והי
 דאנ8כחן ויתרות בהמרות שוין כולן דאיןס"ת
 למיקם ליכא תשו"ה טובא בו-וכתא פלוגתאבהו

 דידעינן בפמוקי ומיהו בכולהו, שפירעלייהו
 בלי ז"ל מאבותינו לנו הבאה הקבלה ע"פבהו

 אבתרייהו דאזלינן היכי כי חלק, להו נעבידפקפוק
 דלא חיעמינן ולא אפומייהו וחסר מלאוכתבינן

 בחמר נדול יותר דהקפידא אע"נ בקיאי,הוו

 ואפילו לפמוקי, פמוקי בין בחלק וק"1 כ"שויתר,
 שיעור שואינו כל כלל פסול אינו פסוקבאמצע
 דלא אע"ג עלייהו, ונסמוך ניקו לא היכיפרהםה,
 הוי לא נמי דלתלמודא בכולהו, בקיאי נמיניהוו

 פמוקים דודאי דילן, בפמוקי מידיממפקא
 איכא מערבא דלבני משום אלא הן,גמורים
 דלא קאמר ואהני לתלת, דפמקינהופמוקי
 ג"כ הכרע להם שאין ומפסוקים בנוייהו,בקיאין
 דוגמתו ויש לכ*ד, הכרע להמג"א לואין

 הקודם פסוק לסוף שנקשרים מהכתוביםברבים
 וראה לשונו, כל עי"ש למקנה, לאברהםכמו

 ישראל חכמי בקיאות ערך זה ב"אבמפרי
 בפמוקים הכ"י בקיאות וערך וכו'ביתירות
 אווה המחנות לכל מאסף בס' וראה לכאן,וצרפו
 בהך כאן וראה עשה"ם, ש"א אות ל"בסי'

 ופלא לכאן, וצרפו ע"א ל' קידושיןדהמאירי
 ולא הנ"ל מהמאירי עיניו העלים וקציעהשהמור
 ומנינם[. התנ"ך פסוקי בערך וראה אותו,ראה

 ברכות ישנים וגם חדשים בספר וראהח(
 דבר ערבית במערבא אמרי הגמרא על ע"בי"ד
 דבמערבא דאה"נ די"ל שכתב אמת וכו' בנ"יאל
 מה יובן ובזה וכו', פמוקא דכל להך השולא

 משום וכו' פסוקא דכל הך השמיםשהרמב"ם
 להא, היישי לא מערבא דבני מכאן דמוכהדם"ל
 ל(שו הוא "גמירי" הלשון לעיל דקאמר האוצ"ל
 בספרי עוד וראה ע"ש, כן ס"ל כ"ע ולאודוקא
 לא מסיני למשה דבהלכה דחמנא אמר ערךח"י
 הזה, בכלל מש"כ בארוכה עשה"ט פלוגתאשייך
 ש"ש. הפרד"י בד' ג( אות ו' סי' עודוראה

 מרישא להגאון אהרן ברכת בספר ראהט(
 ע"ב י"ב ברכות הגמרא על צ"ה מאמרז"ל

 פסקינן רבינו משה דפסקה "פרמאו" כלגמירי
 כ"ב ובמגילה פסקינן לא מרע"ה פסקהדלא

 פסקי' דלא .פמוקא" כל הגירסא כ"זותענית
 זה אם ומסופק עיוש, "פרשה" ולא וכו'משה
 ומאריך אמור, מדרבנן רק או תורהאימור
 עי*ש לא, או הלל"מ הוי אי "גמירי"בהלשון
 ערך ה"י במפרי ראה המחבר )אמרבארוכה
 בזה שכתבתי מה והלאה ע"ט מדף רהמנאאמר

 לכאן(, וצרפו מקומות מכו"כ גדולהבארוכה
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 בתענית ח2מואל רב פליגי זה דבדברונראה
 לכל פסוקים מג' פחות ברה"ת לענין ע"בכ"ז
 משום פוסק, ס"ל ה2מואל דולג ס"ל דרבחד,

 פסקי' דלא פסוקא רכל ואף והיוצאין,הנכנסין
 עי"ש, שאני אפשר דלא היכא פסקינן לאמשה
 ס"ל וע"כ להפסיק, אסור מה"ת דלרבוהיינו
 שרינן לא ויוצאין דנכנסין חששא ומשוםדולג,
 ולכן מדרבנן דהוי ס.ל ושמואל תורה,איסור
 וראה עי"ש, ע"ז משגיחין אין אפשר דלאהיכא
 קטוו. מאמרשם

 )להגאון ישנים גם חד,2ים בספרוראה
 על ע"ב די"ב ברכות זצ"ל( שטייף יונתןמו"ה
 רבינו משה דפסקה פרשה כל "גמירי"הגמרא
 וכ*כ הלמ"מ, שהוא דמשמע שכתב וכו'פסקינן

 על מורה גמירי דהלשון ק"א בסנהדריןרש"י
 מצינו אמנם כדאורייתא, הו"ל וא"כהלמ"מ,
 )עי' ממש הלמ"מ דוקא לאו שהוא גמירילשון

 גמירי( אות ובשד"ח ל"ב ציון קע"ח סי'חו"י
 הזכירו לא ע"א כ"ב ומגילה ע"ב כ"זובתענית

 מדרבנן דהוא ומשמע גמירי לשון זה איסורעל
 במג"א ועי' אפשר, דלא היכא שםמדמקילינן

 שכתב תכ*ב( ובסי' רפ'ב ובסי' סק"ם נ"א)סי'
 דעתו דאם ונ"ל שרי, ותחנה תפלהדדרך

 שמפסיקין וכדרך להפסיק שרי אח"כלהשלים
 לפי לגברא גברא בין התורה בקריאתנ*כ

 ויגש בסוף דמפסיקין ועוד להשלים,שדעתנו
 משום וע"כ פרשה, הפסק שם שאיןאע"פ

 חת'ם בת' )וע' שני בשבוע להשליםדדעתנו
 הטורי מד' העיר שלא בעיני ופלא עכ"ד, י'(סי'
 יב( אות לקמן שאביא ע"א דל"א ר"האבן

 רק הותר לא להשלימו דעתו דאם הואשדעתו

 ע"ש. בפסוק ולאבפרשה
 י"ב ברכות סופרים דקדוקי בספר ראהי(
 דלא פרץ2ה כל היא הגירסא הכת"י דבנוסחע"ב
 לה פסקינן לא אנן .באורייתא* משהפסקה
 דדוקא משמע זו גירסא לפי ולכאורהע"ש,
 וראה וכתובים, בנביאים ולא כן אמרינןבתורה
 ח-י במפרי ראה אבל בזה, שם מש"כ ד'בסי'
 אמרה וערך והלאה ע"ט מעמוד רחמנא אמרערך
 דאורייתא הלשון דגם והלאה קם"ם מעמודתורה

 היטב, ע*ש קאי תורה חוסה2י אחמשה דוקאלאו
 בספריי. פעמים כמהוכ"כ

 שנ*ם סי' ח"ג מהרש"ם בשו"ת ראהיא(
 דוים הג"ר בשם רוומ מש"כ להשואלשכתב

 הגר"זב וכמש"כ ענין", היינו .דפרשהמבערלין
 מקרא שנים קריאת לענין רחמים בשעריהובא
 דהיכי מגילה מתום' רו"מ מ*ש וכן תרגום,וא'

 להפסיק, מותר אחר בענין מדבר הפרשהדשאר

 כה*ג כמ"ש שרי, דציבורא טירחא משום1כ1

 עפ"ד וכן כלבו, בשם מ"ם סי' או"חהב"י
 לומר מקום יש קט"ז, סי' או"ח וטורהרא"ש

 והנני להפסיק, שנהגו מקומות קצת ליישבכן
 פרשה בין לחלק ל"א לר"ה הט"א מ"שכמזכיר
 ע*כ. אחר בזמן להשלים שבדעתו היכילפסוק
 זעל ע"א ל"א ר"ה אבן בטורי וראהיב(
 חוזרת שניה א' אומר שהראשונה עדהגמרא
 הים לשירת חלקו איך לי קשה שכתבשנים[
 דברכות בפ"ק אמר הא לששה האזינו ושללב'

 לא רבינו טה2ה פסקה דלא פרשה כל)די"ב(
 כארי רבץ כרע פסוק קבעו לא ומש"הפסקינן
 של וכן הים שירת והא התם, כדאמרבק"ש
 הן פר,2ה חדא בולן דהא פסקה לאהאזינו
 דאמר מהא לי קשה דהתם אההיא מיהובתורה,
 שהיו מעמד אנשי גבי )דכוז( דהעניתבפ"ד
 אלא דאינו אע"ג בשנים בראשית במעשהקורין
 פסוקא דכל פוסק ולא רולג רב דאמר פסוקיםה'
 משמע פסקינן לא רבינו משה פסקיהדלא

 לא, כולו אפרשה אבל קפדינן לחודדאפסוקא

 דוקא פרשה אכולו קפדינן כי י"ל בהאמיהו
 דכרע פסוק כגון זמן לאחר להשלימה דעתובאין
 לכולה כלל להשלים דעתו אין דהא לחודרבץ
 בפסוקא להשלים דדעתו היכי אבל דבלעםפרשה
 בראשית גבי והתם לא, פרשה אכולהקפדינן
 השני בא מיד הא ראשון הקורא פוסק איבב'

 בחד אבל קפדינן לא אפרשה ובכה"גוגומרו,
 דהתם דר*ח וההיא קפדינן, בכה"ג אפילופסוק

 דעתו דהיה אפשר תנוקות בשביל לב'להפסיק
 אפשר היה ולא אחרת בפעם לאח"זלהשלים
 שיהיה עד ביחד הפסוק כל לתינוקלקרות
 השני, מקצת ואח*כ בפיו ושגור רגילמקצתו
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 לגמרי שדי התם כדאמרינן אפשר דלא כיוןא"נ
 דפריך והא הפסוק, סוף להשלים דעתו איןאפילו
 בתודת פוסק דאמד דשמואל אהא דר"חמהא
 להשלים סופו השני בהך דהא לה פריךק"ו

 לדפ"ק דהכא 5הא אבל הדאה2ון, שפסקוהפסוק
 ולוי' כהונה משמרות דהא קשה ודאידבדכות
 אלו ח2בת שבת בכל ומתחדשיםמתחלפים
 של גמר מהני יהיה ואיך יוצאין ואלונכנסין
 דל"ח זה עם זה להצטרף אלו של להתחלהאחרים
 שעתידים מפני המתחילין לאלו פרשההפסק
 עכשד. זה אחר הפ' לגמודאחרים

 ע"ב, י"ב ברכות סופדים דקדוקי בם'וראה
 דלא "פרם2[" כל שם עהג"מ כ', אותבהגהות
 פפוקא" .כל הגירסא ובב"נ שכ' וכו' כה2הפסקה
 והגם היא, מוטעת וגי' וכו' משה פסקי'דלא

 כאן וכו' פפוקא" "כל כ"ב במגילהשאמרו
 משני וע"ז לחוד .פפוקא* האי ולימאמקקוה
 הפרשה כל לקרות אנו וצריכין כו' "פרשה"כל

 פרמאו- "כל העתיקו וכן הצבור, לטורחוחשו
 כל הב"נ וכ' ב', י"ד לקמן והשט"מהרשב"א
 קשה הגמ' וגי' היא מוכו-הת זו גי'"פפוקא"
 פפוקא האי ולימא מפסוק שהקושיאלהולמו,
 ולא שמיה, דכר מאן פרשה פדשה, כלומתרץ
 שם אמר דרב והא בזה, דעתו לסוףירדתי
 פסקה דלא בפרשה דפוסק אף דולגבמגילה
 לפרטא[, פפוקא בין דאיכא דהיינו נראהמשה,

 התם וכדאמר כלל, מפפיקין לא הפפוקדבאמצע
 לא פרשה ב[5מצע אבל כו' לי היה גדולצער

 גמרינן אי אבל הפדשה מקצת רק ולומרפפקינן
 דבהמצפ לחלק יש עוד דמי, שפיר בפמוךלה

 קבוע דבר בזה לעשות פפקינן לאהפרשה
 מו2א"כ דמי שפיר באקראי או ליחיד אבל?צבור
 משמע הב"נ קח2ית בזה ומיח2ב פפוק,באמצע
 )הגה"ה הנשיא יהודה רבי של ק"ש זוישראל

 כל דהגי' מעלתו מש"כ לבוב,מהגאבדק"ק
 רפ*ב סי' במג"א מבואר וכן כתב, יפהפרשה
 ובמחהש"ק יע"ש הזהר ד' שמפרש מה א'ס"ק
 *פפוק" ט~אמרו דאף בהדיא, כן שביארוימצא

 והא "פרס(ה", באמצע להפסיק אין אפ"ה)מלם
 דגומר דכל כתב יפה דולג, במגילהדאמרו

 לה פה2כחת לא דאל"כ ותדע דמי, שפירלבפוף
 שפיר דבזה ועשכ בנ*א, בג' אחת פרשהשיקראו
 דכאן משמע סק"ט נ"א סי' דבמג"א ואףרמי,

 בהדיא כמ"ש אינו זה אבל פפוקא, כלהגירסא
 פרשה דאם המג"א כוונת אבל הנ"ל, רפ"בבסי'
 יותר דחמור הפפוק אמצע כש"כ להפפיקאפור
 וליכא ב', י"ד לקמן בהעט"מ וע' עכ"ה(,ודו"ק,
 דפפוק כו' פרשה כל לעיל אמרינן האלאקשויי
 בפרהעה פתח דקא לעיין ויש כו', הואשלם

 הזכירו שלא בעיני ופלא עי"ש. בפסוקומסיים
 ע"א ל"א ר"ה אבן הטורי קדמם דכברכלל

 לפפוק פרנ0ו[ שבין בההבדל לעיל,שהבאתי
 עי"ש. דמי שפיר לבפוף דגוהרו-בפרשה
 ב' י"ר ברכות נתן בית היקר בספרוראה
 מקוה פסקי' דלא "פפוקא" כל הכ"י גי'שמביא
 דמגילה ב' כ"ו וכבתענית פרשה, כל ולאוכו',
 וכו' פרשה גירפא כי מוכרחת, זו וגירסאכ"ב,
 האי ולימא שמקשה א( טעמי: מכמהקשה
 שמיה, דכר מאן פו-שה פרשה, כל ומתרץפפוקא

 שכל ח2ום איתא ג' ומגילה ל"ז בנדריםב(
 ובשיטה נפסקין, האיך ופרה2"י הפסוקיםאלו

 אלו שכל ח2ום פי' כ"י לנדריםמקובצת
 בין המפסיקים דיו של טיפות שתיהפמוקים,

 פפק רבינו שמו0ה הרי ע"כ, לפסוקפסוק
 פ(מענו, לא זה הפרשיות גם מ(פפק אבלבפמוקים

 שבתחלה ואפשר בדפום, טעות שנפל ספקואין
 ונחכם פפוק כל והבוונה בר"ת פ' כל כתובהי'

 קח2ית ותתורץ פרשה, מפ' ועץ2ההמדפים
 בב' דקורין א( בצ"ע, והניח רפ"ב, רסי'המג"א
 גם ב( משה, דל"פ בפרשה אפילו ומפסיקיןוה'

 שנים בג' לאורייתא פסקי במערבא כ"טממגילה
 עוד והצ"ע ג( הפר-2יות, מחלקים שהיוש"מ

 ע"ש. וכו' האזינו פ' מחלקין היודבמקדש
 שבת ירושלמי למראה נחמד בם' וראהיג(
 חכמים דבלשון בתוה"ר שכתב ע"ג, דכ*דפ"ח
 כבברכות פרטשה, נקרא אחד פפוק דאפילומצינו
 גופי שכל קטנה פ' אית קפרא בר תנידס"ג
 וכו', וכו' דעהו דרכיך בכל בה תלוייןתורה

 חכפים בלשון פצינו א' פפוק דוקא דלאוודע
 פרנש[, נקרא א' תיבה אפי' אלא פרו2ה,דנקרא



 דלם"מ טוקא % ן ר הא הש"םצלליביתפד

 ה"ג, מהוריות בפ"א לקמן הירה2למיום*ש

 הפרן2ה מתחילת לדרה2 גורעין ר"י בשם אמיר'
 התיבה באמצע האפי' ר"י בשם ר"ח סופה,עד
 ע*ב ד*ד סנהדרין התוס' והביאה יע"ש,כו'

 קרי ד"ה ע*א ד*ד בדצריות ושם לטטפת,בד"ה
 משמעות בקונטרס ח"ב דוד צמח בספר וגםכו',

 תיבה משמע דפרה2ה כ' הפ*א באותדורשים
 וצדפו גדולה בארוכה לשונו כל יעו"ש וכו'וכו'
 דאפילו לפ"ז והנה ו(, אות לעיל וראהלכאן,
 דברכות הגמדא להשוות יש פרנטה, נקראפסוק
 דתענית הגמרות עם "פרשה" כל שם דאיתאי"ב
 "פסוקא" כל שם דאיתא א' כ"ב 1מגילה ב'כ"ז
 כנלענ"ד לפ"ז סתירה כאן ואין משה, פסקיהדלא

 פרשה. נקרא א' פסוק דגם עצינו דהלאבד"א,
 זצ"ל, להנצי"ב שדה מדומי בס' וראהיד(

 אבן הטורי שתמה ע"מ שכ' ע"ב, י"בברכות
 "פסוקים" על דרק בכ*מ דמשמע ל*אבר"ה

 מבואר ובאמת ע"ש, "פרשה- על ולאקפדינן
 ואמרת בנ"י אל דבר אמרי דבמערבא די"דלהלן
 והרי אחדי, בפ' מקרא והוא אמת, א' ה'אליהם
 ונראה ופסקינן, משה פסקה דלא פרשההוא
 מנ0א*כ לבד פסוקא על קפדינן סיום עלדרק

 הזי"ו ופרשה פסקינן, לא פרסאו באמצעלהתחיל
 פצורי באמצע דמתחיל השני מיקרי לאל"ך

 לגמור ע"ם האזינו פרשה ריש התחילומתחילה
 ל1ע0לים בדעתו חילק הנ"ל והגאון הבאה,בשבוע

 דעתו כשאין אבל בפסוקא" *אלא קפדינןלא
 הא לי וקשה פרשה, על גם קפדינןלהשלים

 דעתו ואין ומפסיקין מתחילין ובחמישיכשני
 שכתבנו כמו אלא שהחל, פרנ0וו אותהלהשלים

 עכ"ל, אפשר אי הפרשה באעצע להתחילדרק
 כדעתו הוה כן גם והמישי דבשני לקמןוראה

 וראה ע*ש, הבא בשבת ישלימו שהרילהשלים
 ט(. אות ה'סימן

 אימא ערך ה"1 אהרן בית בספרי ראהט0
 1~בפרט והלארה קע"א מדף ספרים הגהותכו"כ
 היכא אם מכ"מ ש*ש קפ"ז, דף וד' ג' בסימןשם

 אחד בסגנון המסכימים מקומות בשנידמצינו
 הלשת אותו לתקן דמי דשפיר משונה,והאחד
 שם והבאתי להטות, רבים דאחרי השנים,עפ"י

 אזלינן הגהה דבספק סופרים ומס'מהירח2למי
 בזה, והשיטות גדולה ב44רוכה עי*ש רובא,בתר

 י"ב בברכות אחד במקום כאן לכאורהולפ*ז
 כ"ז ובתענית "גמירי" וכן "פרשה" כלהגירסא
 הלעדן ובלא "פסוקא- כל הגירסא כ"בומגילה

 דתענית הרוב בתר ניזל לכאורה"גמירי",
 הדק, היטב בזה לעיץ וכדאי עישה"טומגילה,

 לכאן. וצרפועישה"ט
 סי' דמג"א בהך ג( אות ה' סי' לקמןוראה

 תחנה דדרך שכ' חיים התורת בשם ש"שנ"א
 בפסוק, ולא בפרשה רק להפסיק שריובקשה

 לכאן. וצרפועי"ש
 היקר לידידי לנפש מרפא בס' ראהטז(
 סי' ח*ב שליט"א פריימאן אבדק"ק הגאוןהרב
 ווהעיד ראפאפארט, הדב בשם שמביאלוו,

 דל"פ פסוקא כל גמירי איתא י*ב ברכותדבש"ס
 ההליכות כמ*ש הללמ*ס הוא והרי וכו'משה
 עיניו העלים במכתה"ג והנה עי"ש, ש"בעולם
 בפנים, שהבאתי המקומות כל את ראהולא

 בפנים ראה אדרבנן, גם שייך געירידהלשון
 ח*י ב"א בספרי וראה מקומות,' מכו"כובהציונים

 ידוע, דבר ווה בארוכה מש*ב רחמנא אמרערך
 ט(. ח( אות לעילוראה

 פריימאן דק"ק הדב ידידי שם כתבעוד
 פסקינן, דפרעוה חזינן הרי בתוה"ד,שליט"א,
 יפול לא בהללם"ם ואלא שנויה, דבמחלוקהוע"כ
 עכ"ל, בזה הרמב"ם דעת כידוע מחלוקת,בו

 בספרי דראה הוכחה, זה אין במכ"תולפענ"ד
 דבזה והלאה ע"ט עדף רחמנא אער ערךח"י
 בשם שהבאתי מה כאן וראה גדולה, פלוגתאיש

 פעלדמאן ישראל משה מוהר"ר הגה*ק דודיכבוד
 הטרא הגאת בשם זצ*ל דראגמירעשטאבדק"ק
 שם הבאתי מזה וחוץ זצ'ל, מבערזאןמחו'
 מחלוקת דיפול מודים דהכל אופנים כווכבספרי
 נאמרה הכי אמר דמר א( לדוגמא:בכה*ג,
 דאפשר ב( כן, נאמרה לא אמר ומרהללמ"ס
 פלובתא שאין ג( הללמוס, זה דאין ולומרלפלוגי

 בפירחמה פלוגתא יתכן אבל בעיקרהבהללמ"ס
 כי לכאן וצרפו עשה"ט שם, ועוד בקרא,כמו
 סופרים בדברי שניות בידים לבא רציתילא
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 אין במכ*ת ולפ"ז בספרי, כבר שומארכתיבמה
 כנלענ"ד. הוכחהזה

 מ*ג, סימן ח*א לנפש מרפא בם' וראהיז(

 שליט*א, פריימאן בקהלת רב הה"ג היקרלירירי
 רל"פ פרשה כל איתא י"ב שבברכות עלשהעיר
 וכו' פסוקא כל איתא כ*ב ובמגילה וכו'משה
 וע*ר שעה לפי דאפילו הכוונה רבפסוקונהי

 בכה*ג בפרשה משא*כ פסקינן לא מירלגומרה
 אסור, לגמרי להפסיק ורק מפסיקין שפירוראי
 דאף נימא גוונא, בב' לישנא הך לפרשמנ"ל

 ומתרץ מיר, לגמור ע"ם אפילו אסורבפרשה
 הפרשה מפסיקין האיך תכ"ב סי' המג"אעפמ"ש
 דהא י"ל וע*כ ע"ש, במנחה ושבת וה'בב'
 לא ראנן משום הטעם וכף רל"פ פרהעתאדכל

 ל"ב סי' ומג"א ל' כבקידוו~ין בפסוקיבקיאין
 אמצע אולי פרשה באמצע חוששין וע"כסק"ב,
 סוף דהוה בבירור רירוע היכי וא"כ הוא,פסוק
 להו ירוע הוה וה' רבב' ואפשר ש"ד,פסוק
 החמירו לא ומה"ט פסוק, סוף עכ"פ הוהדשם
 משום ררק כיון לגומרה רדעתו היכא כ"כבה

 ל*א מר"ה הק' שם במג*א ובאמת הוא,ספיקא
 כיון ותי' הזי"ו בחילוק קורין האזיגודפ'

 ה"ה י*ל ולפ"ז בה, ל"ל אותה גומריןרלמחר
 בה, ל"ל אותה יגמרו הבאה דבשבת וה'בב'

 ספק מ"ןם ררק כית הנ"ל משום הטעםאך
 הוא. פסוק אמצעחשש

 שליט"א הגאון ידירי שהעיר מהוהנה
 איתא דבברכות ותענית, למגילה מברכותהשינוי
 שהג' בפנים ראה פרשה, איתא ושםפסוקא

 בדבר ומש"כ בזה, העירו ועור פיקמוהר"י
 לגומרה וע"ד שעה לפי אפילו דבפסוקהחילוק

 מה בפנים ראה בפרשה. משא"כ פסקינןלא
 בזה ועור ע"א, ל"א ר*ה אבן הטורי בזהשכ'
 רהטעם ומש"כ יב(, יא( ט( אות לעילראה
 דאנן משום הוא ל"פ משה רל*פ פר,םתארכל
 פרשה באמצע חוששין וע"כ בפסוקי בקיאיןלא

 כתב זה שכעין אמת הוא, פסוק אמצעאולי
 אין וא"כ שם וז"ל רפ"ב סי' או"חהמחהש"ק
 במקום דשמא פרשה במקום אם כילהפסיק
 אבל באמצע אלא פסוק סוף אינושמפסיק

 בסוף לסיים טוב ולכן בקיאין אנובפרשיות
 רכל הטעם ולומר להחליט אבל עי"ש,פרשה
 לא זה פסוקי משום הוא ל"פ משה דל*פפרשה
 נזכר לא עוד י"ב בברכות רהרי בגמרא,משמע
 ברלא תניא רתלי נאמר והאיך מפסוקיכלום
 זה שיאמרו מקום בשום ראיתי ולא עור,תניא
 שכתבתי מה בפנים וראה בזה, אני ונבוךהטעם,
 דשם להו ירוע הוה וה' רבב' ומש"כבהטעם,

 בזה שכתבתי מה ראה פסוק, סוף עכ"פהוה
 שאין התורה קריאת לענין וא*י בבלבערך
 לוי כהן בענין שם ההפסקים אלו עללסמוך
 הרבר בעיקר גם מכ"מ, בארוכה עי"שוישראל
 וקשה בארוכה, בזה בפנים ראה בקיאין לאדאנן
 ל"פ משה פסקי' רלא פסוקא כל אמרוהאיך
 כהלכתא והוה בפסוקים בקיאין אנו איןהרי

 סיומן מקום יורעין אנו שאין כיוןלמשיחא
 ל(ג ומה לפסוק אפשר מה נדע והאיךוהתחלתן
 בין החילוק להו לית ל"ח סוכה רהתום'ומש"כ
 בזה שכתבתי מה ראה ולנביאים, לתורהכתובים
 וצרש עי"ש ברור אינו שזה ל"ח רסוכהבהך
 להעיר. רק באתי ולאלכאן,

 ברכות במסכת בכללן והערות ביאורים ב.סימן
 ע"ב.י"ד

 שמעתתא הא מעליא כמה יוסף א"רא(
 אמרי אמר יהודה בר שמואל רב אתארכי

 ואמרת ישראל בני אל רבר ערביתבמערבא
 ערבית של )ק"ש אמת אלקיכם ה' אניאליהם
 שאין לפי כולה ציצית פרשת בה קוריןאין

 אותה מתתילין אבל בלילה ציציתמצות
 אלקיכם ה' אני ואומרים ומרלגים בהרמפסיקים

 א*ר והא מעליותא מאי אביי א"ל רש"י(,אמת,
 להתחיל צריך )אין יתחיל לא רב אמרכהנא
 וכי גומר, התתיל ואם רשאי( ערבית,ויאמר
 והאמר התחלה, הוי לא אליהם ואמרתתימא
 בני אל רבר רב אמר יצחק בר שמואלרב

 הוי אליהם ואמרת התחלה הוי לאישראל
 אליהם ואמרת במערבא קסברי פפא א"רהתחלה,
 להם ועשו דאמר עד התחלה הויא לאנמי
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 מתחלינן אתחולי אנן הלכך אביי אמרציצית,
 נמי מבמר דאתחלינן וכיון במערבא מתחלירקא

 וכו'.גמרינן
 קא פפא וא"ר בר"ה כאן הרשב"א ובחי'ב(
 התחלה הויא לא אליהם ואמרת במערבאסברי
 דלא פרשה דכל ליה תיפוק לי קשיא וז"לכתב

 לעיל וכדאמרינן ליה, פסקינן לא מומהפסקיה
 מיהא קורין היו האיך וא"כ בלעס, פרשתגבי
 בני אל דבר שאין דכהו וי"ל אלקיכם, ה'אני

 התחיל שלא כיון התחלה אליהם ואמרתישראל
 לא אלקיכם ה' אני נמי הכי המצוהבעיקר
 אמר ,אלא כית פרנסה בהפסק ליהחטאןנן
 דהא לי ניחא נמי ובהכי כלום, המצוהמעיקר
 אמרי ולא אלקיכם ה, דאני לקרא ליהדפםק-ט

 דלא פסוקא דכל דקיי"ל ואע"ג כוליהליה
 עכ"ד. וכו' ליה פמקינן לא משה ליהפמקיה

 ספר מחברי בעלי הגאונים בהגהותוראה
 הגהות על כאן בברכות ב"ק על היםמפרשי
 מה כאן הרשב"א בחדושי עי' וז"ל שכ'הלבוש
 ועי' מלטה, פמקיה דלא פםוקא מכל]שקקשה
 סי' מוהדלב"ש להרב ח"ב ובועז יכיןבשו"ת

 פמוק שיש דבמקום בזה חדש כלל שכתבב'
 ובחבורנו הרשב"א, קושית ול"ק שריטעמים
 עכ"ד. בזה האדכנו סק"ג נ"א סי' גבוריםמגן

 הגמרא על כאן הזהב לשון בספר וראהג(
 שכתב וכו' ש'מעתתא הא מעליא כמה יוסףא"ר

 הפסק הוי דלא מערבא לבני דקלסי'בתוה"ד
 מקצר רק הוי וגומרין שמתחילין כיוןפרשה
 לנו ויוצא בארוכה, דבריו כל עשה"טועולה
 הוי לא וגומר שמתחיל דהיכי חדש כללמזה
 מה תתורץ ובזה ועולה, מקצר רק פרשההפסק
 על ישראל חכמי בקיאות בערך לי קשהשהיה
 הא המקראות לקצר והראשונים השוסשדרך
 פסקינן, לא אנן משה פסקיה דלא פסוקאכל

 וכנ,ל. ועולה טקצר רק הוי דלא א"שולהנ"ל
 וז"ל שכתב כאן ברכות בשטמ*קודאה

 דכל לעיל דאמרינן .הא הכא לאקשוייזליכא
 שהיו דכיון פמקינן לא משה פסקה דלאפרעזה
 הפסק, הוי לא שהיא כמות בבקר אותהקורין
 דפסוק הפסק זעאיב לא דמזם"ה אומריסויש

 ינ8ראל בני אל דבר מות אחרי בסוף הואשלס
 כלל וזה עכ*ד, אלקיכם ה' אני אליהםואמרת
 ב(. אות א' סי' לעיל וראה בענינינו,חדש

 לנדא אלעזר הר*ר הגאון בהגהות וראהד(
 במערבא אמרי הגמדא על שכתב כאןז"ל

 אני אליהם ואמדת ישראל בני אל דברערבית
 הוא כהוייתה זו האמירה ח"ל אלקיכםה'

 דקלסיה והיינו ב', פסוק י,ח פרשה בויקראפסוק
 יהיו שלא כזו אמירה להם דבחרו יוסףרב

 בחי' ועיין משה, פסקיה דלא במקוםמפסיקין
 ונדחק כו' פסוקא דכל מהא שהקשההרשב"א
 מה' פ*א המלך יד בס' ]ועי' בתירוצומאוד
 ממש זה שתירוץ ראה שלא ולפלא עכ"ד,ק"ש[
 לעיל. וכמש"כ אומרים ויש בשם השטמ"קכתב

 אליהו הר*ר הגאון בהגהות עוד וראהה0
 אל דבר הגמרא על כאן זצ"ל מגרידץגוטמאכער

 ואולם מ"א, ל*ח ט*ו במדבר הוא שכתבבני
 על רבים ורועשים כן, קרא ב' י"ח ויקראיש

 הכוונה אבל זה, פסוק הקנו דלמא אבייפירכת
 אליהם, ואמרת ישראל בני עד ויאמרשהתחילו

 וגם וידבר, איתא ובויקרא ברש"י, נראהוכן
 התחיל אם רב דאמד דחזינן פריך זהמלבר
 בויקרא כן שנמצא מה לפ*ז מהני ולאגומר
 חכמה מעליותם היה זה אדרבה אבלי"ח,

 דויקרא, קרא ק"ש דפ' וסוף להתחלהשהמציאו

 להמרעישים וחלילה הראו, חכמה מה זהדבלעדי
 היה זה על אדרבה זה, טקרא שהניחולחשוב
 עכ"ל, ויאמר שהתחיל לפיוז הכרח ואיןהעיקר,
 שהבאתי השטמ"ק ד' נעלם הזה מהגאוןוגם
לעיל.
 שכ' כאן די"ד מהרצ*ח בהגה' וראהו(

 וכו' פסוקא מכל דהתעורד כאן רשב*אע'
 ברלין, מהר*י בשם י"ד סי' צבי תפארתועשו"ת
 מערבא בני אמרו דמפנ*ז כ' קוש ה' המלךוהיד
 א' ח*י ויקרא שלם מקרא דהוא משום זהפסוק
 פסקי' דלא דפסוקא להך ענין לו אין וא"כב'

 וזה אחר", במקום פסקה עצמו דמשה "כיוןמשה
 דלענין זה דחה והש"ס שמעתתא, שלמעליותא

 ציצית לפרזמת דדומה משום אלו פסוקיםמ,ש
 ע*ש. גומר, דקי"ל כמתחיל הויא,כ
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 ז"ל הורוויץ להרא"ם בהג' כאן וראהק
 ר"ל התחלה הוי לא אליהם ואמרת וכ*תשכ'
 מוכח ולא הכי דמתחלי קראי כמה דאיכאמשום

 הוי לא בנ"י אל דבר : מצרים ביציאתדהתחיל
 אע"ג כו' התחלה הוי אליהם חשמרתהתחלה
 ליכא ב"י אל דבר כו' ויאמר האי כידפסוקי
 קמכווין איצ"מ ודאי ואיהו יצ"מ בה דאיתבפ'
 מוכחא לא בנ"י אל דדבר דמלישנא כיוןמאמ

 בס' איכא דהא ויציב דאמת איצימהתחלה
 ומסיימא בדבר דמתחלא אמור ובם'בהילח
 אינו ליצ"מ במכוין אף א"כ ע"ש,ביצ"מ
 אליהם ואמרת משא"כ זו לפרשה התחלהמוכח
 לפ' התחלה הוי א*כ יצי"מ בפ' האי כיליתא
 ג(. אות ו' בסי' וע"ע עי"ש,זו

 ה"ו פ"א בירושלמי כ' עינים וביפהח(
 ואינו מתחיל ס"ל מערבא( )דבני דהנאדרבנן
 הוי דלא ס"ל מערבא דבני משום והיינוגומר

 עי"ש. ועפנ"אהתחלה,
 בשם ש"ש ל"ח סוכה דתוס' בהך ראהט(
 מי שנסתפק ס"ט סי' ח"א קטנות הלכותשו"ת
 אם בתורה פסוקים סכום לקרוא ע"עשקיבל

 אל ה' וידבר כמו הפרשיות והתחלותהרשימות

 יו"ד הד"ט עקרי וראה למניה עולה לאמרמשה
 כתב נדר ערך יצחק ובפחד כ"ה, אות ב"גסי'

 כנון המזמור התחלת לחשבון יעלה שלאמסתבר

 המקום רשמתי ושם וכיו"ב, לדוד מזמורלמנצח

 הוא דזה אפש"ל ולפ"ז בספרי' זאתשהבאתי
 אליהם ואמרת בנ"י אל דבר כאן בגמראהכוונה
 ציצית, להם ועשו דאמר עד התחלה הוילא

 והמסורה המקרא בספר למצא מאודהשמחתי

 י' לסימן בוצ' ז"ל מרגליות ראובן ר'להה"ג

 שהוצרכו ע"ב כ"א ממגילה ומביא בזוגשהעיר

 העשרה של למניז עולה וידבר פסוק כילרבות

 ישיר אז שכן וכ' בתורה שקוראיםפסוקים

 במלים מתחלת והשירה המנין מן אינםואשירה

 לא ולפ"ז בארוכה, עישה"ט י"ה, וזמרתעזי

 ואמרת ישראל בני אל מדבר גם כאןקשה

 וע"ע ודו"ק, הפסוק מן אינו דזה דאפש"לאליהם
 ב(. אות ו'בסי'
 כבר ד"ה ע"ב די"ב ברכות מאירי ראהי(

 ויאמרר תאמר הטמא וז"ל בתוה"ד שכתבביארנו
 שלא פר,טה כל שכב, כרע ר"ל לבד, זהפסוק
 שאמרו האעפ"י לה, פסקינן לא רבינו משהפסקה

 יהודץ: ר' של ק"ש היא זו וכו' ישראלשמע
 עושה היה קריאה קביעות לשם לאהנשיא,
 היה ואח"כ בזמנה שמים מלכות לקבלאלא
 כאן האמור לפי ומ*מ קריאה, לשם וגומרקורא
 אמרי ב' י"ד )לקמן המערב בתלמוד שאמרומה

 אלח בערבית אומרים היו שלא הגהות(במערבא,
 ישראל בני אל דבר ר"ל וסופה, פר,בהתחלת
 לקמן )עי' אינה אלקיכם ה' אני אליהםואמרת
 בני אל "דבר ב' י=ח בויקרא שלם פסוקשהוא תירי שם ובשטמ"ק בזה, הרשב"א מש"כשם

 ומדברי אלקיכם", ה' אני אליהם ואמרתישראל
 אסור וכו' שמע פסוק שגם לעיל שכתברבינו
 דוקא רין זה שאין משמע בקביעותלקרוא
 פר,צה. חצי לקרוא שאין בפר,טה גם אלאבפסוק
 לקרוח ואין פרשה חצי הוא זה פסוק גםא"כ
 הגהות( כאן, בגמרא מוכח וכן הבבלי,לדעת
 לכאן. וצרפו יג( ו( אות א' סי' וראהעכ"ל,

 חד,ן דבר אלו מאירי מדבריוהיוצא
 לקבל אלא קריאה קביעת לשם אומרדכשאינו

 דלא פמוקא דכל הך ל")ם בזמנה שמיםמלכות
 וכו', מוטהפסקי'

 ק"ח מאמר אהרן ברכת בס' וראהיא(

 ערבית במערבא אמרי ב' י"ד ברכותעהג"מ
 אלקיכם ד' אני אליהם ואמרת בנ"י אלדבר
 והא הר,בב*א בשם י' סי' או"ח חת"ס ע'אמת,
 היתה שלא ותי' ל"פ טהבה פסקי' דלא פסוקאכל

 וסופה ציצית פרשת של ההתחלה עלכוונתם
 כן בו שנאמר אחרי בפ' שלם מקרא על אםכי

 אלקיכם ד' אני אליהם ואמרת בנ"י אלדבר
 פ' התחלת גם נתחנרו הזה במקרא אשרואחרי

 ציצית פרשת במקום אמרוה לכן 1סופהציצית
 רפ"ב רם"י המג"א עפמש*כ לתרץ נ' וליעי"ש,
 שנים בג' התורה מסיימין שהיו מערבאדבני
 ע"ש וכו' מעאו פסקי' דלא דכ"פ הך ס"ללא
 דסיימי דמהך אף הפסוק, באמצע הפמיקוולכן
 להפמיק דמותר דם"ל רק ראיה אין שניםבג'

 ע"ב י"ב מברכות מ"ם פסוק, לא אבלבפרשה



 דלם"מ פ~וקא כל ן ך הא הש"םכללי ת יבצ

 אמנם לפסוק, פרטאו בין חילוק דאיןמשמע
 "פסוקא* כל הגירסא כ*ז ובתענית כובבמגילה

 פסוקא דכל דכללא הו"א מריש והנה ע"ש,וכף
 וכמ"ש התורה קריאת בשעת רק שייך לאוכו'

 או הכתוב תחלת רק הזכירו לא דחז"לכוכ"פ
 דדרך רפ"ב רסי' ועמג"א בררשותיהם,סופו
 דדוקא רכוונתו וי"ל להפסיק שרי ובקשהתחנה

 וכש"כ באמצע, לפסוק אס1ר קריה"תבשעת
 בתפלה דשלא עאכו"כ להפסיק שרי בתפלהדאם
 דאיתא ע"ב י"ב בברכות אמנם להפסיק,דשרי
 כארי שכב דכרע פסוקא קבעו לא רמה"טשם

 וכו' משה דל"פ דכ"פ משום בק"ש בלקשבפ'
 להפסיק אסור קריה"ת בשעת שלא דאפילוהרי

 לקרה"ת, דומה דק"ש י"ל ואולי הפסוק,באתצע

 והנה עי"ש, וכו' וכו' לתפלה דומה דק"שואפשר
 דכ"פ הך ס"ל לא א"י דבני בפשיטותמש"כ
 כ' לא שם המג"א הנה וכו' מזאה פסקי'דלא

 ומנינם התנ"ך פסוקי בערך וראה וצ"ע, רקשם
 פסוקא דכל מהך מערבא דבני הא לתרץמש"כ
 ולפ"ז כלו, הכלל בכל וראה משה פסקיהדלא

 עישה*ט במכתה*ג, יועיל לא תירוצולכאורה
 בשם ש"ש מה ב( אות ג' סי' וע"ע וצ"ע,הדק

 ע"א. ל' קידחשין יעב"ץהגהות
 שנ"ט סימן ח"ג מהרש"ם בשו"תוראה
 בהך מ"ז סי' הב=י בשם שמביא בתוה"דשכתב

 שאינו ד"ת בכלל אינו קר"ש דבאותרדברה"ת
 ועתו"ס וכו' תפלה בכלל וג"1 ד"ת לשםמכוין
 "מצלי" הוי וכו' רשב"י כגון ד"ה ע"א י"אשבת

 שהבאתי מה לעיל וראה ע"ש, קר-שהיינו
 לכאן. וצרפו א' י"ב ברכותמהמאירי
 שכתב תקנ"ב סי' מגילה סוף ראבי'וע"ע

 ש"מ וכו' היא תורה לאו שמע קריאתוכי
 ורזנה עכ"ל, דעזורה כל בכלל שמעדקריאת
 איננה דק"ש ועוד שכתב ע"א כ*ב ברכותרמב"ן
 כוכבי בספר וראה עכ"ל, הוא ושינון ד"תאלא
 ע"ש. ב' אות ה"ה פ"א ח"איצחק

 י"ג סימן והממורה המקרא בס' וראהיב(
 בריב"ח מעשה א' נ"ח מגיטין שמביא נ'דף

 וכו' האסורים בבית יש א' תינוק לושאמרו
 לבחזים וישראל יעקב למשיסה נתן מיאמר

 ונון, לו חמאנו ד' זו הלא ואמר תינוק אותוענה

 כו' בישראל הוראה שיורה בו מובטחניאמר

 הוראה מורה שיהיה התינוק את העריך כיהרי
 באתצע להפסיק שלא ,הי' שזהיר בראותובישראל
 הפסוק אותו של הסיום ואמר ענה שלכןפסוק
 הפסוק, חצי אמר ריב*ח איך ופלאעי"ש,

 וסגנון תליצה דבדרך ע*ב ו' מגיטיןולהנ"ל
 כנלענ"ד. זה, יובןתותר

 תענית במסן בכללן והערות ביאורים ג.סימן
 ע"ב.כ"ז

 בר(ושית תנא ע"ב, כ"ז תענית ראהא(
 בא' רקיע יהי בשלמא באחד, רקיע יהיבשנים

 פסוקי ה' )מ"ט( בב' בראשית אלא הוו פסוקיג'
 מג' יפחות אל בתורה הקורא ותניאהויין

 ג' קורא הראשון )רש*י, דולג אמר רבפסוקים,
 הראהצון בו שסיים בפ' מתחיל והב'פסוקים
 בפרשה משיירין אין וכהמום ג', הרי עמווהשנים
 אפשר( דלא משום ליכא פסוקים מג'פחות

 לשנים הפסוק מפסיק )רש"י, פוסק אמרחשמואל
 חצי מתמלים ולוי וחצי פסוקים ב' קוראראשון
 הנותרים(, שנים עם הכהן שקרא הפסוקאותו

 קסבר פוסק, אמר לא מוט דולג דאמרורב
 ליה, פסקינן לא אנן משה פסקי' דלא פסוקאכל

 קרא יהאר*ח פסקיא ומי פוסק אמרחשמואל
 לי התיר ולא הגדול ר"ח אצל לי היה גדולצער

 הואיל רבן בית של לתינוקות אלאלפסוק
 טרחתי הרבה גדול, צער )רש*י, עשףיןולהתלמד
 לשנים הפסוק לפסוק לי שיתיר עליווחזרתי
 יכולין שאינן לפני שלומדים תינוקותלצורך
 מאי טעמא התם ושמואל כולו(, פסוקלקרוא
 חשמהשל אפשר, לא נתי הכא אפשר דלאמז10ם
 משום גזירה דולג, אמר לא מ"ט פוסקאמר

 שם, רש*י וראה היוצאין, משום וגוירההנכנסין

 עי*ש ע"א, כ"ב במגילה הוא זהוכעין
 פנחם שתפוני בילקום הוא וכעי"זובמפורשים,

 עי=ש. תנ~פ"ב, רתזכ"ח
 אן כ*ב מגילה אמת שפת בס' ראהב(

 בתורה מרע*ה פסקיה דלא דכית ס*ל דרבשכ'
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 ר,ןאין אפשר דבדלא נהי א"כ ה]א פם]קלא]
 להק]רא פמ]קים ג' בכלל אינ] מ-מלפסוק
 דהא סובר דרב אדשמואל רב פליג ובזהבח]רה,
 היינו פסקינן לא אנן משה פסקיה דלאדפסוקא
 דם"מ אלא  ע"ז, פליג חשמואל פמ]ק נקראדאינ]
 בגמרא כדמוכח לפסוק דאסור שמואלמודה
 מדוחק אלא ר"ח לו התיר דלא עובדאמההיא
 עי"ש.כנ*ל,

 במערבא אראב"א ע"א ל"ח נדרים]ראה
 אל ד' ויאמר פסוקין, לג' פסוקא להדיןפסקין
 )שמות הענן בעב אליך בא אנכי הנהמשה
 יעבוץ ובהג' ע"א, ל' בקידושין הוא וכןי"ם(,

 )ש"ל(, ב' כ"ט במגילה עמ"ש כ' באןקידושין
 לא משה פסקי' דלא פם]קא דכל כללאולפ"ז
 עכ"ל, המנהג לפי והכל שפיר ידיע לאפםקינן
 ס*ל מערבא בני אי יא( י( אות ב' בסימןוראה
 משה פסקי' דלא ופסוק פרשה דכל הזההכלל
וכו'.

 ר"ש ה"ה פ"ד מגילה ירושלמי ראהג(
 בדי קטע קרתיה בני ליה אמרון דטרכנתספרא
 חנינה לרבי שאל אתא בנינן, דיקרונוןבירייא
 שמע ולא לון תשמע לא רישך קטעח איןא"ל
 העם שחפצו בארוכה המעשה כל יע"ש וכו'לון

 לתרגם להמתרגם להניח הפסוק באמצעשיפסיק

 רבן בית של לתינוקות כבד שהיה הפסוק,חצי
 מתורגם בלתי שלם לפסוק לב שיתנובביהכנ"ס

 קטעין אפילו א"ל )מצפורן( חנינא לד' ושאלובא
 לבקשת ר"ש שמע ולא לון, תשמע לארישך

 יוסינה בן ואר'ש ממשמרתו, אותו והסידוהעם
 בשלמידין הקטנים לבנים מפסיקין אנןולית
 א"ל ב"ר, של לתינוקות מפסיקין דהאעמהן,
 שיאתר] להן ]כ]ללין ח]זרין אנן ]ליתהסופר

 אסור, הציבור בקריאת לפסוק אבל אחד,בפמ]ק

 מניתיה ביומוי ספרא ההוא הוה אלו זעיראא"ר
 למלמד ולא לחכם אותו ממנה הייתיחכים,

 לשת ובכל ופנ"מ העדה בקרבן וראהתינוקות,
 החמירו דבבבל שם וכנראה שם,הירושלמי

 עי"ש.יותר
 זעלצער מוהר"י הה*ג היקר ידידי מנהק

 העירני ועוד למאה נר ספר בעהמ"חשלים"א
 פסוקים כמה פסח של בהגדה דמצינוע"מ

 הטעם לי ואמר פסוקים, חצי או באמצעדפסקי
 רבן בית של דלתינוקות כ"ז בתעניתעפמ"ד
 ע"ד לתינוקות הוא וההגדה להפסיקהתירו
 באמצע להפסיק דמי שפיר וע"כ לבנךוהגדת
 דההיתר מהירושלמי כאן ולפמ"שהפסוק,

 תענית כבגמ' אפשר דלא משה )חוץבתינוקות
 וכוללין חוזרין דאנן משום הוא כ"ב( ומגילהכ"ז
 אנו צריכים ולפ"ז אחד, בפסוק שיאמרולהן
 עושים, אנו שאין מה אחד, בפסוק לכוללםג"כ
 יש לא באם הדין יהי' האיך בזה אני נבוךגם

 תקנות שכך לומר אפשר אם הסדר עלתינוקות
 צ"ע, וזה תינוקות, בלי אף דמי שפירוע"כ

 לכאן. וצרפו ים( אות ו' סי'וראה

 מוכה במם' בכללן והער]ת ביא]רים ד,סימן
 ע"ב.ל"ח

 ה' אנא אומר הוא תוד"ה שם ראהא(
 נא החשיעה ה' אנא אומרים והם נאהושיעה

 ואע"ג שכ' וכו' נא הצליחה ה' אנא אומרהוא
 בפסוק מפסיקין אין )דכ"ב.( במגילהדאמרינן

 בני שני שאמר]ה] שאני הכא לתינוקותאלא
 עכ"ל, )דקי"ט.( פסחים בערבי כיאיתאאדם

 דהיינו אדם, בני שני שאמרוהו במ"שוכוונתם
 ה' אנא שם ואמר ואחיו, ודוד ושמואלישי

 נא הצליחה ה' אנא דוד, אחי אמרו נאהושיעה
 גם לשנים הפמ]ק נחלק דתחלה וכיון דוד,אמר
 תכ"ב בסי' המחהש"ק כ"כ לחלק], רשאיןאנחנו
 בפ"ג הר"ן ג"כ כתב התוס' וכד' ע"ש,סק"ח
 זה[. כעין וב( א( אות ה' בסי' ]וע"ע ע"שדסוכה

 דברי הביא שהמג"א סק"ח תכ"ב בסי'וע"ש
 דדוקא כתב בו והכל זה על וכ' אלוהתוס'
 דשרי אפשר בכתובים אבל ובנביאיםבתורה
 כאן התוס' מדברי מבואר ולכאורה ע"ש,לחלק
 אפיל] ולדעתם הכלבו על שחולקיםבסוכה

 מגדולי לרבים ראיתי וכן לחלק, אסורבכתובים
 התוס' דעת הוא שכן שהבינו ז"להאחרונים
 י( אות ה' סימן וע"ע הכלבו, עלושחולקים
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 א( אות 1' ובסי' ש"ש, הדביר הפתחבדברי
 ש"ש. אדם ונשמת אדם החייבדברי
 של במחכתה*ג נראה לפענ"ד אולםב(

 דהתוספות ראיה שום מכאן דאין האלוהאחרוגים
 בספרי הבאתי דכבר שאני, דכתוכים ם"ללא
 רו"א ומפרשים הש"ם דדרך פעמים,כו"כ

 כדי אופן, באיזה לתרץ שיש דידעו אףלהקשות
 או אחר טעם ימצאו ואולי פירוקילארווחי
 שכ"ד מוף ח"ט בספרי היטב ר(,ה אחר,תירוץ
 ואחרונים, הראשונים בשם שם, ובהציוניםולהלן,
 ת"ר מדף בינייהו איכא ערך ח"ה בספריוראה
 אין ודאי וע"כ בפפרי, מקומות ובכו"כולהלן,
 דבותינו של הדרך הרא שזה דמקשים ממאיראיה

 אחר תירוץ שמתרצים ממה וכןהראשונים,
 הרשב"א וכמש"כ פירוקי לארווחי דרוציםכמובן
 לתרץ מצי דהוו ואיה"נ עי"ש, א'( )כ"הגיטין

 דהי' אף בינייהו באיכא כמו ג"כ, שאנידכתובים
 עי"ש קאמרי ולא בינייהו איכא עוד לומריכולים
בארוכה.

 חדש דבר בדעתי עלה זה כלומלבד
 ודעימיה הכלבו והוכחת ראיית דהנהבעהי"ת

 "משה" פטקי' דלא פפוקא כל דאיתא ~זשוםהוא
 והרי אמרו, המע"ה דוז ותהנים פפקינןלא

 אמרו, מי זה שהלל ע"א קי"ז ]פסחיםאיתא
 הים, על שעמדו בשעה אמרוה וישראל"משה"
 אינו וודאי אמרו, משה נא התטיעה ד' אנא 'זולפ
 דכתובים הסוברים ואף הכתובים, לשארידומה
 דלא פפוקא דכל בכלל דהוא יודו כאןשאני
 ונירצו לא וע"כ אמרו, מטה דהרי משה,פסקי'
 שאוי, דהלל שאני דכתובים כ1;כלבוהתום'
 אופן בשום ראיה ואין כתובים, כשארשאינו
 ודווק. שאני דכתובים ס"ל דלא אלו תום'מדברי
 מה על להעיר יש לעיל ועפים"שג(
 מסיימים דהאיך הקחשיא שמתרציםשראיתי
  המת בהלוית שאומרים עליון בסתרביושב
 בתהלים דפסוק מחסי, ה' אתה כי הפסוקבאמצע
 טשהי*א ידוע 1-הרי להפסיק, מותר כתוביםשהוא

 תפלה המתחיל צ' ממזמור שבתהליםמזמורים
 ראה ע"ה, רבינו למשה נ1 נתיחסו ואילךלמטוה
 שם, צ' פרשה טוב שוחר ובמורש א' ט"1ב-]

 וודאי משה שאמרו צ*א בפרשה הוא הפסוקוזה
 וכמש*ל אמרם, מעטה שהרי כתובים כשאר זהאין

 חיבר רע*ה  משה אשר ונודע עי"ש, הלללענין
 מומורי  הרבה ה', ע*פ כתב אשר התורהמלבד
 המקרא בספר היטב וראה ותשבחות,תהלים

 ובהג' תורה, פסוקי סנין ערך י' כללוהמסורה
 במס' היטב וראה לכאן, וצרפו בזה שהאריךשם,

 שם, ובספורשים וי"ב הי"א י"ג פרקסופרים
 התודה, קריאת לענין וא"י בבל ערך כאןוראה
 ובגמ' ע"א ל"ח סוכה מנוח חכמת בהג'וראה
 עישה"ט שם, ובהמפורשים א' קי"זפסחים
 לכאן.וצרפו
 בר' א' דיעה שמצינו להעיר וברצוניד(
 דט*ו ב"ב ראה איוב, ספר כתב שמשהחכז"ל
 )להה"ג והמסורה המקרא בס' עוד וראהע"א,

 לכאן, וצרפו י"א סימן ז"ל( מרגליותמוהר"ר
 הפסוק כמו דדינו ססתברא לענינינווממילא
 עליון בסתר יחטב ומזמור נא  הושיעה ה'אנא
 דכל הך כאן שייך אי לעיל במש"כותליא
 כנלענ"ד פסקינן, לא אנן משה פסקיה דלאפסוקא

בעזהי"ת.
 נביאים בין לחלק הכלבו מש"כ ועלה(
 אות ק"ח במאמר אהרן הברכת מקשהלכתובים

 שניהם והלא מכתובים נביאים ישתנו מדועג'
 שייך לא בנביאים גם וא"כ משה לפני היולא
 דחמירי דבנביאים כוונתו האולי משה, פפקי'דלא

 בכתובים משא"כ בתורה כמו בהומחמרינן
 דהסברא ומסיים קיל, איזה בזה והאריךדקילי,
 פסקי' דלא פסוקא דכל אלא אמרו דלאנותנת
 ידי על נפדרו שלא הפפוקים אבל וכו'"מש1ן"
 להפפיקם שאסור לומר לן תיתי מהיכי"משה"
 לפרהעת מלדאים יוסף פרדס בספר וראהע"ש,

 תורה אי מאוד שהאריך דתי"ז ח"בברשושית
 לכאן, וצרפו עשהאט וכתובים נביאיםכוללת
 אמרה וערך רחמנא אמר ערך ח"י בספריוראה
תורה.

 נביאים בענין אהרן בברכת שהאריך סההל
 זאת ביררתי כבר חמור, מהם איזהוכתובים
 אין ערך ח*ז אהרן בית בפפרי בעהי"תבארוכה
 עינפושט, והלאה קכוב מדף קבלה מד' ו"תדנין



צג ן ך ד:א הש"םמללי ון י ב: דלם"מ 8סוקאכל

 סופרים בדברי שניות בידים לבא רציתי לאכי
 מש"כ גם פ"א, בספרי כבר שהארכתיבמה

 ראה משה, פסקי' לא בכלל הוה לארנביאים
 וכתובים ושנביאים בזה שכתבתי מהשם

 בלא ולפ"ז ע"ה, רבינו ממשה ובאומקובלים
 בכלל, וכתובים נביאים גם וכו' משהפסקי'
 וע*ש וכתובים, נביאים ממעט לא משהותיבת
 חכמי בקיאות ערך כאן וראה תורה, בכללנ8וום

 ובספרי בזה, בארוכה וכו' אותיות במניןישראל
 ותראה והלאה, ע-מ מדף רחמנא אנור ערךח-י
 אהרן ברכת הבעל כש"כ כ"כ פשוט זהשואין
 עישה"ט.1'ל

 כ"פ בספרי עפמ"ש נ"ל אחר באופןו(
 בדרך ולתרץ לפרש הוא הראהיוניםדדרך
 אליבא ווהוא דבר רק וספק, פלוגתא בושאין
 ררך שכן דקכ"ח ח"ז בספרי ראה עלמאדכולי

 עישה"ט לכל, השוה טעם להביאהראשונים
 בזה כתורה המה כתובים אם והנה לכאן,וצרפו
 אין ערך שלי בכללים וראה שונות, שיטותיש
 קכ"ב מדף חאז בספדי קבלה מד' ד"תדנין

 חילוק יש אם בענינינו וגם בספרי, ובכ"מולהלן,
 בפנים, ראה פלוגתא, יש לכתובים נביאיםבין
 אליבא שהוא תירוץ התוס' תירצו שפירוע"כ
 כנלענ"ד. עלמא,דכולי
 ב"ר דוד )לרבינו המכתם בספר וראהז(

 שהקשה ע"ב ל"ח סוכה מנרבונה( זצאללוי
 ויש בזה"ל וכתב א( אות ש"ל התוס'כקושית
 אבל ובנביאים, בתורה אלא אינו שזהאומרים
 הנך דובאני י"ל נמי אי 3ה, לן לית3כתו3ים
 ראשון בפסח התם כדאמרינן פסקיה נמידדור
 הצליחה ה' אנא אחיו אמרו נא הושיעה ה'אנא
 כאן, סוכה במאירי וכ"ה עכאל, דוד אמרנא

 הא' דכתי' שכ' המכתם ס' על בהגהותוראה

 ה' חיים בארחות ג"כ כתב אומרים וישבשם
 מה כתבתי וכבר ע"ש, ו' אות המועדיםתפלות
 בה לן לית דבכתובים תי' הך על לפקפקשיש

 אך אמרוה, וישראל משה דהלל כית כאןדןעאני
 וכמבואר בזה לחלק דאין הוא הראשוניםרעת
באן.

 שמע קריאת ערך הרועים מלא וראהח(

 הפנ'ם ד' שמביא ט*ו אות דרבנן אודאורייתא
 רן בשם ר*ז בעית ע"ד ברכות ירושלמיריש

 דק"ש לר"ז רס*ל שפי' וכף קרא ספקירמיה
 בלבד ראשון בפסוק סגי אי ומיבעידאורייתא

 בלבד אחד בפסוק דסגי הו"א והאיך וכו'וכד
 ל"פ משה פסקה רלא פרשה דכל גמיריהא
 ח"א יצחק כוכבי ובס' הענין, כל עי"שוכו'

 דבני נ"ו בפסחים דאמרי' כיון די"ל כ'דקנ"ד
 אינו שוב לבדו זה פסוק אמרוהו כבריעקב
 התוס' כ' וכה"ג וכו', משה דל"פ פר,טה כלבכלל
 פרשה דכל הענין וגוף הוא, ד"ה לאחסוכה
 כ"פ ומציוו היטב מבורר אינו כו' מובהדל"פ
 וציין משה, פסקה דלא היכא אפי' פסקינןדאנן

 וסי' נ*א סי' גבורים מגן שיק, מהר"םלחת"ס,
 שו"ת כ"ו, סי' הרב"ז שו"ת ל"ח, זכ"יס"א,

 שחר כנפי שבס' וכ' ע"ש כ"ז, סי' דודאמרי
 באריכות הרועים המלא ע"ד העיר ד'סי'
 עי"ש, וכו' משה דל"פ פסוקא כל בעניןנפלא
 לכאן. וצרפו ו( אות א' סימן כאןוראה

 קלוגער להגר"ש שלמה בחכמת וראהט(
 תפלה עיון ס' בשם שהביא סאז נ"א סי'אאח
 דזמרה שבפסיקי העולם מנהג על תגרשקרא
 ותמה החזן על בהמותר וממתינין הללויהכופלין
 באורייתא משה פסקי' דלא פסוקא כלדהרי
 ח"ו א*מר ואני דבריו על יכתב פסקינן, לאאנן

 כמה דיש מלבר כי ישראל מנהג על תגרלקרוא
 כמה המג"א כמ"ש הפסוק דמחלקיןמנהגים
 לא באורייתא דדוקא ס"ל דהם וי"לדברים
 וכעין פסקינן, וכתובים בנביאים אבלפמקינן
 אאא שבכתב רברים לענין פוסקים לכמהרס"ל

 י"ל כן דוקא בתורה נמי דהוי בע"פ לומרר,באי
 מסיימים דכאן דכיון דא"ש נראה זה ומלבדבזה,

 דהוי הללוי' ואומר שחוזר אף א"כבהללוי'
 התיבה כופל דלמא רי"ל שאחריו הפסוקהתחלת
 פסקינן לא אז ההפסק דניכר היכא רקשלפניו
 פסקינן שפיר ההפסק ניכר דאינו היכאאבל
 סיעתא שם שכ' מה ועי' עשה"ט, וכו'וכו'

 נשא בסי' והב"ח הב"י מר' האחרוניםלדבריו
ע"ש.

 לדברי זצ"ל הגרהב'ק כלל ציין שלאולפלא
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 תודה בין לחלק שס"ל לעיל שהבאתיהראשונים
 דין הך נאמד לא דבכתובים לכתוביםונביאים
 כן מפורום והרי וכו' משה פסקי' דלאדפסוקא
 הכלבו בשם סק"ח תכ"ב סי' המג"אבדבדי
 הגרש"ק במש"כ וגם א(, אות לעילוכמש"כ
 בדברי הרי פסקינן וכתובים דבנביאיםזצ"ל

 נביאים דדין מפורש כהכלבו שס"להראשונים
 זה ונעלם שאני, כתובים ודק כתורההוא

 אות ה' בסי' וע"ע זצ"ל, מהגרשוקבמחכתה"ד
 לענינינו. השייךה(-ח(

 אברהם המגן בדברי וליבון בירור ה.סימן
 ומי' א', מ"ק רפ"ב מי' ט', מ"ק נ"א מי'א"ח

 ח'. מ"קתכ"ב

 שכתב סק"ט נ"א סי' מג"א דאהא(
 המוהל שאומד המילה ביום שנהגו עלתמהתי
 ספ"ק אמדינן דהא פסוקים קצת ומחלקוכדות
 לא באודייתא משה פסקיה דלא פ' כלדבדכות
 הטעם ונ"ל ס"ג, תכ"ב סי' עמ"שפסקינן,
 לה' אשירה אמר משה פ"ה בסוטהדאמרינן

 פסקי נאמרה מתחילה א"כ לה' אשירה אמרווהם
 והרוקח כך, אותה אמדינן נמי אנן לכןפסקי
 שחולקים על יחזקי' ד' אחי תמה כתב שי"טסי'
 וכן הס"ת כשמכניסים וגו' שם את יהללופ'

 לדבד טעם שם ונתן ואטר זה אל זה וקדאפסוק
 מפורש דבגמרא מאחד לחלק מנ"ל וצ"עע"ש,

 דפ"ב ד"ס עמ"ש מלבינו, טעם ולמצואלאיסוד
עכ"ד.

 וז"ל שכתב סק*ח תכ"ב סי' במג"אוע"ע
 יהללו פסוק חולקין למה טעם שנתן ברוקחוע'
 אז פסוקי לחלק דנוהגין והא וגו', ה' שםאת
 ג'כ אמדוה דהם משום י"ל המילה ביוםישיד
 אומד הצא פ"ה בסוטה כדאמדינן פסקיפסקי
 עכ"ל, לה' אהמידה אומרים והן לה'אשידה

 המג"א העלה נ"א דבסי' העירוהמחהש"ק
 נפש בעל לדעתו דלכן וכתב הדוקח דבדיבצ"ע
 שאין הפסוק חצי יאמד אך הפסוק, כליאמד
 עוש. בלחש אומדים הקהלכל

 נ"א מי' כאן המג"א ע"ד להעיר וישב(

 וכרות המוהל שאומר הך על לתרץ במ"שסקוט
 דהרי פ"ה, סוטה הגמ' עפ"י פסוקים קצתומחלק
 הים שירת של פסוקים על רק נאמד לאשם
 לפסוקים דאיה זה ומה פסקי, פסקי נאמרוזה
 ובסי' וצ"ע, לפענ"ד בזה אני ונבוך וכדות,של

 פסוקי על דק כן המג"א כתב לא סק"חתכ"ב
 וכנ*ל. ישירדאז

 סעיף נ"א סי' או*ח השלחן עדוך ראהג(
 שתמה המג"א קושית שמביא אחדי שכ',ט'
 בתענית ובאמת וכו', פסוקים מחלק שהמוהלעל
 יסיים שזה החורה קריאח לענין זה אמד ב'כ"ז

 הפמק הוי זה ולבד עוד, יקרא ולא פסוקבאמצע
 ענין זה ואין ויקרא, השני שיעמוד עדנדול
 הפמוק ראג0יח זה ביחד אומרים שכולםלמה
 עונים והקהל החזן מתחיל ביהללו וכן מופו,חה
 ובקדו)שו הפסק, כאן ואין ושמים ארץ עלהודו

 זא"ז וקרא תקודם אמרו הלא קדתםשאומרים
 קדוש נזיד עונים והקהל אמר שהש"ץ אוואמר,
 פסקה דלא פרשה כל אומד י"ב בבדכות אךוכו',
 שממיימין וה' בב' קריאוח הרבה והריוכו'

 ליח ממיימין דבשבח כיון וצ*ל פרשה,באמצ)ן
 ודו"ק ע"ש לעולם על הקביעות בהמם אבל בהלן

עכ"ד.
 נ"א סי, או"ח על חיים תודת בס' ודאהד(
 ובקשה תחנה דבדדך המג"א עמש"כ שכ' ז'אות

 פמקי)ן דלא פרשה משום רק ואולי יע"ש,שדי
 מקומות בהדבה ולכן בפמוק, לא אבל זהמהני
 ויושע עד וכדות פסוקי דק מחלקים דאיןנוהגים
 סוף עד מוכדות המוהל אומד מקומותובכמה
 עי"ש, כידוע בלחש והצבוד דם בקולהישידה
 מש"ב. ע"ב י"ב דבדכות בהךודאה

 זצ"ל להיעב"ץ וקציעה מור בס' ודאהה(
 על שתמה שם המג"א על שכ' נ"א סי'או"ח
 ומתרץ פמוקים, קצח מחלקים המילהשביום
 מחחלה א*כ כו' אהבידה אמד משה בסוטהעפמ"ד
 דיוקא ידענא ולא יעי"ש, פמקי פמקינאמרה
 שעתה הלל המקדא כגדול למ"ד דאימהיכא,
 דשומע מידי מפמיק לא הא הללויהאחדיו
 מאן נמי התם המקדא, כקטן למ"ד וכןכעונה,
 להפסיק ראוי שואין במקום בי' דמפסיקיימד



צה ן ך דוא הון"םכללי ון ר בנ דלפ"מ פמוקאכל

 ומנ*ל פסוק, באמצע בהלל להפסיק לוומה
 השפילו פמקי פמקי אחריו טונה מקראדבקטן
 תיבה תיבה אחריו טווה דלמא פסוק שלחציו
 כדי הויא דלא כיון לגמרי הפמקה הויאדלא

 לענות דהותר את"ל ואפילו שלום,שאילת
 הואיל כתשב"ר דטשאוקו גוונא בכלאחריו

 ענו דישראל מובח לא מ"מ טשוייןולהתלמד
 אחריו ענו ומלה מלה כל אלא פסקי,פסקי
 לא נמי שמע על פורם כסופר ולמ"דכנז*ל,
 שכיוונו פרהב"י דהרי הפסוק, באמצעהפסיקו
 לאחר ככתבה השירה כולם האמרוברה"ק
 כודן אמרו ואח"ב תחלה משה ושפתחשהורשו,
 ואף מנהג, לאותו סמך רואה אינ]י ע"כבשוה,

 האי כולי קפידא שאין אפשר תהליםשבפסוקי
 ההא בהלילא הגזול דלולב בגמ' איתא וכןכו'

 הרי ה', בשם אומרים והם הבא ברוךאומר
 פסוקים לשאר כש"כ להא, חיה2ינן לאדבהלל

 בשופרת וכ"מ קריאה, חובת בהם שאיןמכתובים
 בסי' ואחיו הרוקח מ"ש קשה לא ולכןדר"ה,
 וכ-ש אופן, בכל לכתחלה להזהר יש ע"כשי"ט,
 ולטזוב חציו לומר דהיינו לשנים פסוק לחלקשלא
 ר"ל בהתחלה, ואצ"ל בסיום אפילוחציו,

 הספרדים שעח2ים כמו פסוק, באמצעלהתחיל
 שפיר דלא נול וגו', כבודך שם ויברכובפסוק
 לומר כתבים משם העתיק במג"א כ' עודדמי,
 דכל הוא ונכת שראוי ובודאי 1ג1', מום באכי

 ומ"ט בצביר, כי אף ל"פ, משה דלאפפרשה
 וכך בחנם, אחד פסוק ונשאיד הפרשה נסייםלא
 עי"ש. ז"ל, הגאון מארי אבא של מנהגוהיה

 ע"א דע"ג ח"א הדביר פתח בס' ראהו(
 תמיהת על סק"ט נ"א סי' המג"א עמ"ששכ'
 שם את יהללו פ' שחולקים על ז"ל יחזקיהר'
 וכ' באורך הרוקח וישב הם"ת כשטכניסיןה'

 לאימור מפורש דבגמ' מאחר לחלק מנ"לעליו
 והמור ע"כ, רפ"ב ר"ס עמ"ש מלבנו טעםולמצא
 סוגיא דאישתמיטתיה הרוקח על תמהוקציעה
 והם הבא ברוך אומר הוא בהלל ל"חרסוכה
 להאי חיישינן לא דבהלל הרי ה', בשםאומרים
 חוב בהם שאין מכתובים פםוקים בנשורכש"כ
 דהרי הדביר הפתח ומקשה ע"ש, וכו'קריאה

 וואני הבא דברוך דקרא מבהאר בגמ'אדרבא
 לכוון, דעתייהו יהבי ה' בשם .הטוניןדהשומטים

 ובפרה2*י ע*ש כעונה, לשומע מכאן שםוכ"ש
 שרינן, רבא טעמא האי משום דרק הרישם,
 קפידא, איכא בהלל אפילו טטמא האי לאוואי
 דתי' אומר, ההא ד"ה שם מתוס' להוכיח ישוכן
 הקו2ו ומדלא אמרוהו, אדם בני דב[ני ה' אנאגבי
 שאני, דהלל תירצו ומדלא הבא ברוך גביכן

 אלא דהלל פסוקי דהוו משום לאו דהטעםש=מ
 מקשה ומאי כטונה דשומט בש"ס טעמאכדפריש
 ודעימיה דהכלבו אלא וכו' ל"ח מסוכההמו"ק
 והתוס' שאני רבתובים התוס' לקושיתתירצו
 מש*כ ר' בסי' וראה ע"ש, וכו' הכי ס"ללא
 אין דלענ"ד כתבתי ב( באות וועם בארוכועכזה
 וסיעתיה הכלבו על שחולקים מהתוס'ראיה
 התירוץ, דיודעים אף להקשות דרכם כןדהרי

 לכאן. וצרפועשה"ט
 מרגליות ר"ר להה"ג חיה נפש בס' ראהז(
 המג"א על שכ' ז' סעיף נ"א סימן או"חז"ל
 שיש דהיכי כ' רהאחרונים ש"ל, סק"טכאן

 ]וע' להפסיק מותר הפסוק באמצע"אתנחתא"
 אמר 1נ1' ישראל בשכון ויהי ב' כ"המגילה

 וכן אתנחתא, יש שם ובפסוק הפסק,למתדגם
 ופטקו, בנ"י נטרי את וישלח ע"ב קט"ובזבחים

 ה' רמב"ם וע' יונח, ולפ"ז באתנחתא[וברש"י
 1ג1' היום הגדתי וקורא מתחיל ה"י פ"דבכורים

 פסוק באמצע התחיל הנה ד', לי נתת אשרעד
 צ"ט אבל אתנחתא, יש בהסיום אך באמצע,וסיים

 והנה ע"ז, השיג י' סי' או"ח והחת"סההתחלה,
 משה פסקה דלא "פרשה" כל ג"כ אמרוהלא
 אם פםוק במוף אפילו להפםיק אין ולפ"זוכו'
 פסוק איזה יאמר אם ולפוז פרשה, באמצטהוא

 דעיקר נראה אמנם הפרשה, כל לסייםיוצרך
 )אע*ג משה פסק דלא היכי פסקינן דלאהתקנה
 פליגי ח2מואל דרב מצינו הן גמירידקאמרו
 יחד לכלול שלא בכדי בצבור אך ,הואבזה(
 מהנביאים אנכה=ג שסדרו הכתוביםדברי

 גדר וגדרו הם, שטבעו מטבעות עםהקודמים
 ברכות בירח2למי וע' כפרסום, דהוי בק"שגם
 לומר לרוגמא פםוק, ברכה אומרין אין ה"בפ"א



 דלם"מ שוקא כל ן ר הא הש"םטללי יתבצו

 דלאו רצון חי לכל משביע אמ"ה בא"יבברהט"ז
 ווהבדילו ותפלות, כתובים מחתינן מחתאבחדא
 פ*א הטהטנה ביסוד והארכתי לקודש, קודשבין

 דהיינו בכתב לאמרם רשאי א"א שבע"פ ד'בענין
 ע"ב ר"ו ויקהל בזוה"ק מוכח וכן בצבור,דוקא
 הפסק אימ1ר שנקט1 רפ"ב רסי' במג"אמובא
 וע' בצב1ר, קריאה נבי מפ2ה פמיק דלאבאתר
 בת1רה דד1קא הכלבו בשם תכ"ב סי'מג"א

 להפמיק, דשרי אפשר בכת1בים אבלובנביאים
 כ"ז ס' לאסתר בפי' עזרא האבן ע"ד להעירויש

 את עושים להיות עה"פ תר"צ( סי' בב"י)מובא
 הסעם ככתבם שכ' וגו' ככתבם הימיםשני

 הפסיק הסופר שעזרא ובעבור המגילהשתקרא
 חז"ל ציוו רבות שנים אחר היה ולאהפסוקים

 עכ"ל, הפסוק בסוף אלא הקורא יפסוקשלא
 טהמום כי להעיר וראוי ההבנה, קשי המה1דבריו
 במק1ם לכתוב נהנינן וכו' פסקיה רלאפסוקא
 ז' ה' עזרא וע' "1כ1'", א1 "1נ1'" תיבתההפמק
 גמור שהכוונה כלא, שלמא מלכאלדריוש
 עי"ש. הרגיל,כהסגנון

 ס"ז, דף כ"א מכתב אש כתבי בס' ראהח(

 לא ד"ה צ"א צר ח"ב מש"כ על מר כהם"כשכ'
 סיפא מביא למה דהקשתי חרב, גוי אל גויישא
 ההיפך, מוכח משם אדרבא ועוד דל"צ,דקרא
 דלא פסוקי כל אמרינן בנביאים אף מרוכ'
 דכן למר דפשיטא מה מפסקינן, לא הנביאפסק

 רק ל"א דבגמרא מספק"ל לי בנ"ך אףאמרינן
 בפסוקי ררק אלמא וכו' משה פסק דלא פסוקיכל

 מר עם הדין יהיה ואפילו כן, אמרינןתורה
 הפטוק כל מביא לא בש"ט מקומות ברובאכתי
 או וכו' תני רק ענין, לאותו שצריך מהרק
 דמביא היכא אבל הקרא, כל כמביא ה1י 1זה1נ1'
 והכא הפסוק כל צריך ודאי הפסוק לשוןכל

 כמ"ש צ"ל א"ו להיפך, ראיה היה ואדרבאל"צ,
 עי"ש. ע=כ בס"דבספרי

 בנביאים אף אי לענין כאן מש"כוהנה
 מפסקינן, לא הנביא פסק דלא פסוקי כלאטרינן
 תכ"ב בסי' המג"א מדברי כלל הזכיר שלאלפלא
 מדברי שמבהאר א( אות ד' בסי' שהבאתיסק"ח

 כן לחלק סברא יש בכתובים דדוקחהפוסקים
 ו(. אות זה בסי' ועי' בנביאים,ולא

 נ*א סי' מלואים חיה נפש בספר וראהט(
 פסקיה דלא פסוקא כל בענין דס"ז בהךשכתב
 מתחיל אם דהיינ1 נראה פסקינן, לא אנןמווה
 להפסיק 1לא א1ת1 לנמור צריך פמוקל1מר

 הפמוק*, באמצע נם נ11תר *להתחיל אבלבאמצע,
 הששי י1ם מתחילים שבת בליל אשר בזהויונח
 בקדושא וכן הפמוק, אמצע נ"כ ערב 1יהי1אפילו
 וט', ברך כן על פסוק באמצע מתחיליםרבא

 או*ח שיק ומהר"ם י' סי' או"ח להחת"סוציין
 באמצע "להתחיל* דרט~אים ובר1ר קכ"ד,סי'

 באמצע, להפמיק שלא רק ה1א 1הקפידאהפמ1ק
 לד' היום מהנדתי ק1רא מ"ו פ"גוכבבכורים

 כ*ו )בדברים הפסוק אמצע וה"ז וגו'אלקיך
 קצרה תפלה טתפלל ב' כ"ח בברכות וכןג'(,

 השני חצי וה"ז וגו' עמך את ה' ה1ט(צואומר
 אם בפרשי1ת כן שכמ1 1נראה ו', ל"אבירמיה

 להתחיל אבל פרשה באמצע מפמיקים לאכי
 נפלא בימים אהער יוסבר ובזה רנעאים,באמצע
 פרשיווג חצאי ב' ומדלנים ההלל אתנומרים

 וגו' לנו לא מדלנים ב', כ"ח תעניתע'
 ומתחילים אהב[!י מדלנים וכן זכרנ1, ד'ומתחילים

 חודש בראש לשנות שהוכרחו דאחרי אשיב,מה
 פרשה להתחיל יכלו לא קצת 1לדלנוכדומה
 וראה ע*כ, באמצע התחילו אם כי למיימהולא
 יד(. אות א'סי'

 רע*א סי' או"ח חיה נפש בס' ראהי(
 כו' הששי יום מתחילים שם עהמ"ח י'סעי'
 משה פסקיה דלא פסוקא להוי דלא ובכדישכ'

 לכאורה אמנם גו' ערב ויהי בלחהעמתחילים
 וירא הה8 הפסוק שהתחלת כלום אהני לאהרי

 מירחנלמי הבאתי נ*א סי' לעיל אולם גו',אלקים
 מויהי פסוקא להאי פסקו שבמערבא סופריםומס'
 ולפי עי*ש, הפסוק התחלת הוי שפיר וגו'ערב
 התהלת זה אין דלדידן בזה, עוד אני נבוךענ"ד

 יק. אות וראההפסוק,
 שכ' מק"א רפ"ב מי' א1"ח מנ.א ראהיא(

 דקרי למאן אמור שס"ט ע' ויקהל פ' הזהרכ'
 חדא מלה אפילו או בפרנ8עא למיפמקבאורייתא



צז ן ך וץא האו"םכללי ת י בנ דלם-ט פמוקאכל

 לאג0למ' לעמא פרשתא משה דפסק באתראלא
 בשנ~זא אחרא דשבועא מילין יפס]ק ולאיפסיק,
 הסדרא לסיים בא דאם דכונתו נ"ל וכו',דא
 אחד איש אבל אסוד המיוחד במקומהשלא

 להפסיק מ]תר שדד( לבושי לתורה,~מהעולים
 ז' דכ]לה] בת]רה, פ' פסק שלא במקוסאפילו

 הראשון התלמוד בזמן דהא חשיבי, כחדגברי
 פ' דהא תדע לאחריה, והאחרון לפניהמברך
 והאיך בתורה כלל פרשה בה אין מקץ ופ'ויצא
 בבדבות וכ"מ כדאמדן, ודאי אלא גברי, ז'יקדאו
 ובו' משה פסקי' דלא פדשה כל דאמרינןספ"ק
 ]לא הפס]ק לקר]ת ר]צה שאם שם ]קאיע"ש,

 אפיל] ]תפמיקין ]ה' בב' דק]רין צ"ע ]מ"מי]תו-,
 במקדש דהא ועוד וצ"ע, תשה פסקי' דלאבפ'
 ס"ה, תכ"ח סי' כמ"ש האזינו פ' מחלקיןהיו

 שרי, למחר להשליתו שדעת] כי]ן לומדוצדיך

 דהא צ"ע ]גם וה', ב' בענין ש"ע ע' בזהרוע"ש
 שהיו ש*מ שנים, בג' לאורייתא פסקיבמערבא
 ומה סל"ב, ל"ב סימן עמ"ש הסדרותמחלקין
 אותם דק]רין כי]ן י"ל בתפלה פסוקיםשאומרים

 בטוד מ"ם סימן במ"ש שרי, ובקשה תפלהדרך
 מה ]ראה עכ"ד. ס"ד תכ"ב סי' ועמ"שע"ש,

 קריאת לענין וא"י בבל בערך ע"דשכתבתי
 לכאן. וצרפוהתורה,
 מש"ב על שבתב שדד בלבזשי וראהיב(
 מתורץ אין וה' בב' אבל למחר, להשלימוהמג"א
 נקרא זה אין בשבת להשלימו דדעתו דאע"גבזה

 שקרא מה גם וקודא חוזד בשבת דהאהשלמה
 ועז"כ עצמה, בפני קריאה היא א"כ וה'בב'

 ע"פ זה על תירוץ משמע דשם ר"ל כו'המג"א
 ע"ש.סוד

 ועמ"ש המג"א ע"ד כאן מחהש"ק וראהינ(
 דקידושין ש"ס הביא דמ"א ד"ל שב' ל"בסי'
 וא"כ סיומן", "מקוט בפסוקים בקיאין אנ]דאין

 אין וא"כ להפסיק אין פסוק באמצעדדהאי
 במקוס דשמא פרשה במקום אם כילהפסיק
 אבן באמצע, אלא פמ]ק מוף אינ]שמפסיק

 בסוף לסיים טוב ולכן בקיאין אנ]בפדשיות
 עכ"ל, שם בב"י ד"ל בטור מ"ט מי' במ"ש ;פרשה

 ישראן חכמי בקיאות ערך זה במפריוראה

 אות א' סי' וע"ע לכאן, וצדפו וכו'בפסוקים
יז(.

 רפ*ב סי' א"ח השלחן בערוך וראהיד(
 ולא שחרית בהבבת רק הוא והקפידא שכתבס"ג

 ההשבת מן הקריאות שאין וה' בב' ולאבמנחה
 וקודין חוזרין שחרית בהבבת שהרי וראיההכללי,
 ר*ח קריאת כמו וזה עצמן הפרשיותאותן

 כל ! י"ב בברכות שאמרו וזה ]עמג"אומועדים
 לעשותה היינו פסקינן לא משה פסקה דלאפרשה

 לקבוע שבקשו בלק פסוקי כמו בןבקביעות
 וחמישי ובשני בשבת במנחה אבל ע"ש,בק"ש
 באמצע ורק בה לן לית משלימין בשבתדאח"כ
 שאמדו ומה ! כ*ב בתענית כדאמרינן אסורפסוק

 האמת שנין לתלת פסקי דבמערבא כ"ט.במגילה
 נתפשט לא באמת ולכן לזה חשו לא דהםבן

 וזה אחת, בהםנה טשלימין ישראל וכלמנהגם
 היה לא התם האזינו, פ' מחלקים היושבמקדש

 הלוים אלא ישראל לכל התורה לימודבשביי
 ע"ש ל"א. בד"ה כדאיתא מנגנים היובשיר

ודו"ק~
 עכ"ד.

 שכתב סק"ח תכ"ב סי' במג"א דאהטו(
 אנא פסוק דמפסיקין הא התוס' וכתבובתוה"ד
 הפסוק באמצע להפסיק דאסור קי"ל והאלשנים

 פ' בדאיתא אמרוהו אדמ בני שב' הכאשאני
 אבל ובנביאים בתורה דדוקא כתב והבלבוע"פ,

 שנתן ברוקח ועי' לחלק. דשרי אפשרבכתובים
 וגו', ה' שם את יהללו פסוק חולקין למהטעם

 המילה ביום ישיד אז פסוקי לחלק דנוהגיןוהא
 כדאמרינן פסקי פסקי ג"כ אמרוה דהם משוםי"ל

 אומרים והן לה' אשירה אומר הוא פ"הבסוטה
 שהארכתי מה ד' בסי' וראה עכ"ל, לה'אשירה
 אומר הוא ד"ה ע"ב ל"ח סוכה התוס'בדברי
 ע"ד צ( אות זה בסי' וע"ע באן, המג"אובדברי
 כאן.המג"א
 אז פכוקי לחלק דנוהגין המג"א מש"כועל
 קצת שבעהג המחהש"ק כתב המילה ביוםישיר

 תחלת מהן א' אומר והמוהל שהסנדקמקומות
 ע*ש. פסוק כל סוף והשני פסוקבל

 אחי תמה שכ' שי"ט סי' רוקח וראהטז(
 שש*ץ ה' נ0ם את יהללו שח]לקין עליחזקיה
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 אחר פסוק וגומרין מסיימין והקהל חציואומר
 בפסוק הלא אני ואומר וגו', לעמו קרן וירםעמו
 מילה בברית וגם עה2ין, כן כמו ואמר זא"זוקרא
 מסיימין והקהל טוב כי לד' הודו ש"ץאומר
 זל"ז קוראים שהשרפים לפי והטעם חסרו,כ"ל

 כולם אח"כ ומקדישין יחד ליוצרםלהקריש
 הקהל מקדישין ואח"כ אומר ש"ץ כן כמויחר,
 מש"כ ג( אות וראה בארוכה, עי"ש וכו' וכו'עמו
 ומשמע נ"44 סי' או*ח השלחן הערוךבשם

 לכתובים, נביאים תורה בין מחלק רלאמהרוקח
ורו"ק.
 ק"ח מאמר אהרן ברכת בספר וראהיז(
 במה א( אות ש"ל המג"א על שמקשה ב'אות

 הקשה ולא המילה ביום המנהג על רקשתמה
 נאמן לבבו את ומצאת שמסיימים יוםמבכל
 מתחילין ואז הש"ץ שממייע עד ומפמיקיםלפניד
 בנחמי' הפסוק באמצע הוה וזה וכרות,לומר

 אות לעיל שהבאתי השלחן הערוךועפי*ר
 שאומר הך על המג"א קה2ית לתרץ במש"כנ(

 כ"ז דבתענית פסוקים, קצת ומחלק וכרותהמוהל
 יסיים שזה התורה קריאת לענין זה אמרע"ב

 הפסק הוי זה ולבד עוד, יקרא ולא פסוקכאמצע
 ענין זה ואין ויקרא, השני שיעמוד עדגדול
 וזה הפסוק ראשית זה ביחד אומרים שכולםלמה
 כנאל, יום מבכל ג"כ ל"ק שוב וא"כ ע"ש,סופו

 בין פירוד זה אין מילה ברית דבשעתרכיון
 מילה הברית ולכבוד הב"ל, מטעםהרבקים
 לפניך נאמן לבבו את ומצאת ומסיימיםמפסיקים
 וכרות לשורר והקהל הש=ץ מתחיליםואח"כ
 גם זה נשתנה וע"כ המאורע, מעין שהואוכו'

 זה ואין וכרות, קודם להפסיק תמידילנוסח
 כן ונתקן וכרות, הש"ץ אומר תומ"י כיהפסק
 ודו"ק. המילה, יום משום שם להפסיקתמיר

 על י' סי' א"ה בשו"ת החת"ס קושיתועל
 בויהי שבת בליל הקידוש להתחיל שנוהגיןמה
 הפסוק באמצע והוא הששי יום בקר ויהיערנ
 בשמחת נ"כ קנשו שכן הנ"ל אהרן הברכתכתב
 ערב לויהי פעם בכל הקורא שכשהגיעתורה
 וכו' ערב ויהי קורין והציבור מפסיק הואוכו'

 במם' ראיתא עפי"מ ומתרץ קרה"ת, בשעתוזה
 ויהי ערב דויהי מ"ד לחד היז פכ*אסופרים
 כשז ובתענית ע"ש עצמו בפני פסוק הויבקר
 בראשית שבפ' ערב ויתי דכל י"ל ולפי"זע"ב,

 ומה"ט לה~סיק, מותר ולכן חדש, פמוקוזתחיל
 דלא וכו' ערב ויהי נ-כ בקירתם דמתחיליןי"ל
 תפלה עית בקונט' ועי' הפסוק, באמצעהוה
 שלא זה שמפאת שבת תפלת בדיני הסירורעל

 כל בלחש להגיר צוה הפסוק באמצעלהתחיל
 בקול להתחיל ואחאכ וכף אלקים ויראהפסוק
 וראה ע"ש, לזה צריך אין ולהנ"ל הששי, יוםרם
 י(. אותלעיל

 עפמש"ל לתרץ נ"ל תורה דשמחתובהך
 או ג(, אות לעיל ראה שרי, ארם בנידבב'

 דשומע הרביר הפתח בשם ו( באות לעילכמש"כ
 הקהל כעונה שומע הוי כאן וה"נ שאניכעונה
 והבן.והש"צ,

 בש*ם בכללן והערות ביאורים 1.סימן
 ואחרונים.וראשונים

 ותפלות ברכות ה' אדם חיי בספר ראהא(
 חצי לומר דמותר נ"ל שכתב ב' אות ה'כלל
 קרא אם ולכן השם, את שמזכיר אעפ"יפסוק
 הפעם, עוד לקרותו מותר וטעמים בנגינהוטעה
 להשלים שהוא כיון הפמוק, כל חחר שאינואע*פ
 פסוק קריאת בדרך פסוק חצי לומר אבלהפסוק,
 דלא פסוקא רכל אסור, השם הזכרת בלאאפי'
 בנביאים וה"ה פסקינן, לא אנן משהפםקיה

 עכ"ל. תכ"ב( )סי'וכתובים
 תכ"ב סי' להמג"א ציין כאן אדםובנשמת

 אבל אסור, ובנביאים בתורה דדוקא הכלבובשם
 אסור בכתובים דאפילו מוכח ל"ח סוכהמתוס'
 אלקים וה' שאומרים ר"ה במוסף וצ"עלחלק,
 עליהם, ינן צבאות ד' ומסיימים כו' יתקעבשופר
 בזכרי' פסוק חצי רק והו4ו ל"ב, בר"ה הואוכן
 דעת מוכח וכן מותר, בנביאים דאפילו הריט',
 שעל בקשש שלו בסירור בשל"ה והובאהר"י
 והוא מחסי ה' עד בסתר יושב מן שיאסרהמטה

 הגירסא דהכי ומשמע יותר, יאמר ולא תיבותס'
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 כי הגי' שלנו בגמ' )ובאמת ב' פרקבשבועות
 דבדרך ועכצ"ל מעונך( שמת עליון מחסי ד'אתה
 ומאריך רפ*ב, סי' המג"א וכמ"ש מותר,תפלה
 וכו', וכו' תפלה הוא אם יגן דוה' החציבפסוק
 דקרא בפיפא טעה אם דלכ"ע מזהמוכח

 שם, שי"ב אע"פ לאומרם תותר וטעמיםבנקודות
 בסי' הב"י שכ' ומה וכו', סוכה מתוס' מוכחוכן
 ד' א' ד' ואומרים שמך את ומיחדים שיאמרמ"ו

 די*ל קשיא לא ישראל שמע יאמר ולאאחד
 ע"ש. ותחנה בקשה דרךדזה

 לדחות דיש שכתבתי ב( אות ד' בסי'וראה
 דגם לומר ואפשר ע"ב ל"ח סוכה סתוס'הראיה
 וע"ע להפסיק, דסי שפיר דבכתובים סובריםהם
 לקמן וראה לכאן, וצרפו עשה"ט ו(, אות ה'סי'
 ת.אות

 ע"ג דע"ג ח"א הדביר פתה ובספרב(
 ה"ר קושית הנ"ל אדם הנשמת עפמש"כמתרץ
 מדות י"ג לומר חז"ל דתקנו חביב, בןיצחק
 דלא ניחא ולדבריו ונקה, נתיכת מפסיקיןואנו

 אלא פמוקים קריאת לשם רק מדות הי"גאמרינן
 ולהכי עלינו רחמיו שינמרו ובקשה החינהדרך
 אלא לומר לו רשאי דאינו היחיד ואפילושרי,
 ס"ה תקס"ה סי' לקמן מרן כש"כ קריאהדרך
 שהרי ותחנונים, רחמים אלא כוונתו איןמ"מ

 וכו' י"ג ברית היום לנו זכור לזההקדים
 ביחיד שבקדושה דבר איסור משום אלאוכדומה,
 כוונתו דעיקר וכיון בתורה, קריאה דרךאומר
 ובנו הפפוק, בחצי לפפוק שרי רחמיםלעורר
 תכ*ב וסי' סק"ט נ"א בסי' המג"א עפמ"שתי'

 ביום ישיר אז פסוקי לחלק דנוהגין בהאסק"ח
 כבטוטה פסקי פסקי ג"כ אמרוה דהםהמ'לה
 אומרים והם לד' אשירה אומר הוא ל' דףפ"ה

 הענין יפוד בתר דאזלינן הרי לד'אהמירה
 שנתעטף מדות בי"ג וה"נ מעיקרא,כשנתקו
 וכו' תפלה פדר למעאה עיראה כשו"צהקב"ה

 נמצא וכו', מדות לי"ג כרותה ברית התםואר"י
 שהם וונקה" עד ישראל שיאמרו הקב"השפידר

 דנשמת ובהך להפסיק, מותר ולהכי מדותי"ג
 הבי"ד ר"ה בגמ' השל"ה מ"ש מתרץ הנ"לאדם
 ש"ץ כשאומר ע"א, דקמ*א ש"צ בסי'המגיה

 ואח"כ ה"א ה"א ישראל שמע הקהל יאמרוויעבור
 מתחילין הצבור איך וק' במלה מלה ה' ה'יאנורו
 ז*ל הרב*ד לפמ*ש ובשלמא הפפוק,מאמצע
 הצבור ויעבור ש"צ דכש(ווסר שמ"אסימן

 ולא כעונה שומע דקי"ל כיוו קשה לאשותקין,
 סוכה כבתוס' הפסוק, באתצע מהחילחשוב
 עסוקים שהם כית קשה, להשל"ה אבל ב',דל"ח
 בהמבת וכן הש"ץ, לם"ש מכווני לא וראיבק"ש
 שמעתי ה' פפוק תחלה אומר שהחולםחלום
 הפ' סוף אומרים והמטיבין ושותק כו'שמעך

 אותם חולקים א"ח תודיעני ופ' לחי, כהואמרתם
 כי המתלוה אוסר הלויה פסוקי בנוסח וכןיב',
 ת14ב הפ' מפיימים והמלווים מחפי ד'אתה
 לדרכו, והולך בדרך וב?כתך עד שמעאותר
 הני ובכל הפסו', באמצע מפסיקין האיךותמוה
 מיהו כמובן, כעונה שומע לומר שייךלא

 נינהו דרחמי תשום קשה לא אדםלהנשמת
 טעם נ' וזה דמי, שפיר דבר לאותוומפוגלים
 כבמג"א הלבנה בברכת כאבן עד תפול פ'אמירת
 ט~אחר קשה סיהו ; ז"ל ולהרד"א תכ"וסי'

 לולי מזמור אומרים אפתר צום דמנחתקרה"ת
 שיר הפפוק מתחלת מתחילין ואינן לנו שהיהד'

 שבני למאור השמן ולפמ"ש לדוד,המעלות
 בויברך כבודך שם ויברכו לומר נוהגיןספרר
 ליכא דבכתובים כהכלבו דם"ל פ' חצי שהואדוד

 דלכתחילה כתב ז"ל הרמו"ק מיהו ל"ק,קפידא
 סי' וראה ע"ש, וכו' וכו' ליזהר יש בכתוביםגם
 ד'. וסי' ה( אותה'

 לדוד המעלות דכהמיר לתרץ לענד"נוהנה
 הפסוק תחילת מתחילין ואין לנו שהיה ה'לולי

 בבלי בערך כאן דראה לק"6 ה6עלותשיר
 פסוקי ערך התורה קריאת לעניןוירושלמי
 הלק"ט בשם שם שהבאתי וכו' ומנינםהתנוך
 ע~קיבל מי בענין גדולינו ושארי ס"ט סי'ח"א
 יום בכל תהלים של פפוקים כחה לקרותעליו

 פולה לא באלו כיוצא וכל לדור מזמורדלמנצח
 ועיקרו רמזמור פסוקי מכלל ואינם החשבוןמן
 וכו' וכו' והמתנבא המזחר ה" מי הודעתאלא

 ובהציונים בארוכה עי"ש המזמור, תעיקרואינם
 הפפוק לתחלת נחשב זה דאין קשה לא ולפ"זשם,
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 לנו טיהי' ד' לולי רק הוא הפסוק תחילהכי
 בעזהי"ת. כנלענ"ד בלולי, להתחיל דמיושפיר
 ט(. אות ב' בסי'וע"ע

 ב' ח"י אחרי יוסף פרדס בספד ראהג(
 ברכות רצ"ח להגה' שציץ ע"ב דת"יובספרו
 דפפוק ק"ש ה' המלך יד בשם שמביא ע"בי"ד
 מקרא הוא ד' אני אליהפ ואמרת בנ"י אלדבר
 דלא להנך פנין לו אין וא"כ אחרי, בפ'שלם
 במקום פפקיה פצמו דששה כיון משה,פפקי'
 עש"ה, וכו' שמעתתא של מעליותא וזהאחר,
 סי' מג"א י"ד, סי' צבי תפאדת שו"תוציין
 ח"ב ופרד"י ח' ותכ"ב א' רפ"ב סק"ט,נ"א

 מגור מאדמו"ד בהגהות ושם ת"י(, )דףמלואים
 או"ח בחת"ס ג"כ כתב המלך וכהיד מ"ח,אות
 מטורי הזכיר ולא ד"ס, סי' יו"ד ועחת"ם י',סי'
 ק"ח סי' החת"ס )ומ"ש עד ד"ה דל"א ר"האבן
 עץצו"ת להתחיל, דאסור יתחיל דלא הטרזע"ד

 מערבא דבני י"7 וגם י"ג(, סי' הגרשוניעבודת
 פפקינן, לא משה פפקי' דלא דכ"פ הך פ"ללא

 )ל"ח נדרים וע' ל"ז, אות קל"ב סי'ועחו"י
 ומש"כ ח(, אות א' סי' וראה עכ"ל, וברא"שע"א(
 דהחת'ס בהך ראה וכו' החת"ס כ' המלךוכהיד
 וצרפו עיי"ש זאת, החת"ס דחה ק"ח דבסי'ש"ש
 לכאן. וצרפו ג(-ז( אות ב' בסי' וע"עלכאן,
 תפלה מתפלל ע"ב כ"ח ברכות ראהד(
 ל"א )ירמי' וגו' פמך את ה' הת2פ ואומרקצרה
 דף ח"ב סילואים יוסף בפרדס ע"ז וכתבו'(

 בוקר ויהי ערב ויהי בקידוש דמתחילין והאת"י,
 ברכות עי' משה, פסקי' דלא אף הפ~2י,יופ
 פכ"א פופריפ ובמפ' י', סי' או"ח חת"ס ב',י"ד
 בפני פפוק הוא בקר ויהי פרב ויהי אי'ה"1

 תודה דברי קכ"ד, או"ח שיק מהר"ם וע'פצנוו,
 יכין בשם יוב או"ח גבורים ובמגן ; ל"חסי'

 ומג"א פפקינן, קטן זקף או דבאתנחתא כ'ובועז
 ח"א וע' שרי, דבכתוביפ כלבו בשם סק"חתכ"ב
 והובא כ"ז( )ט' אסתר וע"ע וכו' כ' אות ה'כלל
 ע*ב ר"ו ויקהל ובזה"ק וכו', תד"צ או"חבב"י
 מכאן דהוכיח ח' סי' דבים מים ועשו"ת)ש"ל(,
 ובשו"ת עשה"ט, הפפקות בפדר לשנותדאפור
 י"ז דף ובח"ב עישה"ט, קס"א דודאמרי

 לתרץ זצ"ל מגור אדמו*ר בשם מביאבמלואים
 קו' לתרץ א' מגדול ששמע וגו' דהופא1הך
 אמר פצל ננולה אן לך דכ' ב' נ"ז חוליןתוס'
 מלגלגין חשוב דכה"ג אע"ג והק' כו' ואיחזיאיזל
 אל .לך" דכ' שא"ה ותי' כו' א' ע"הבב"ב
 והכא וליחזי, לילך מותר דנדשמפ כו'נמלה
 מאדמו"ר מ"ש וע"ע כו', הת0פ "ואמרו"ג"כ

 דקל"ג וירא ע"ב, י' דף בראשית בח"אשליט"א
 עכ"ל. א' ש"כ ויגש ע"ב, שי"ד דף מקץע"ב,

 ב' סי' ח"ב ובועז יכין בשו"ת וראהה(
 ואומר שכ' ס"ג ס"א סי' א"ח הש"ע עלשתמה
 דלא פסוקא כל דהא אמת אלקיכפ ה' רםבקול
 להתחיל וטוב ליה, פסקינן לא אנן משהפסקי'
 הוא סצרים מארץ שעל לאלקים, לכםמלהיות

 עשה ושכן הלמ"מ טעמים ופיסוק קטן,וקף
 טפפים דבפיפוק דמ"ש כתב והפ"תהרשב"ץ,

 שהקשו דל"ח סוכה בתוס' עי' להפפיק,יכול
 הצליחה ה' ואנא נא הושיעה ה' אנא דמחלקיןהא
 בשו"ת ועי' טפמים, פיפוק ג"כ הוא והתפנא
 הנ"ל, ובועז יכין תשו' על מ"ש י' סי'ח"ס
 זצ"ל( מספינקא )להה"ג חיים בארחות זהומובא
 בסי' הנ"ל בא"ח ציין וכן א', אות ס"אסי'

 בהצם ס"ג ס"א סי' לעיל למ"ש י"ג אותתכ"ב
 ועי' להפפיק, מותר טפמיפ דבפיפוקהרשב"ץ
 הבשץ מ"ש וע"ע עכ"ד, ה' כלל אדםנשמת

 דלא פרשה כל הגם' על י"ב ברכותמהרצ"ח
 על ע"ב די"ד ושם פסקינן, לא אנן משהפסקה
 ואמדת ישדאל בני אל דבר עדביתהגמרא
 ע"ש. אלקיכם ה' אניאליהם
 דמהך שכתבתי ב( אות ד' בסי' וראהו(
 הוא דדעתם ראיה אין ע"ב ל"ח סוכהדתוס'

 אפשר ולפי"ז עץצה"ם, להפסיק שדידבכתובים
 דאיה דאין טעמים פיסוק לענין כן ג"כלומר

 להפסיק, יכול אין טעמים דבפיסוק ס"לדהתוס'
 ומתרצים מקשים שהתוספות דמזה שכתבתיע"ש

 דרכם כן שהרי דאיה אין אחריםתירוצים
 לעיל וראה מש"ש, בציונים ע"ש פירוקילאפושי
 וח(. ז( אות ולקמן א(,אות

 ההפסקים ערך וירושלמי בבלי בערךוראה
 לשל מהכריתות שם שהבאתי התורהבכתיבת
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 א[ הפסקה, מיני ד' שיש י"א סימן א'שער
 ג[ שלם, פסוק ב[ לפר,1וע פרשה שביןריוח

 אופנים, ג' שכולל אחת תיבה ד[אתנחתא,
 וראה הפסוק, ובסוף באמצע, הפסוק,בתחילת
 די פעם בכל שלא שם ובציוניםבמפרשים
 מנבן זה לפי והנה פסוק, הסוף אוהאתנחתא

 ופיסוק האתנחתא על מקוט בכל ממכינן לאמדוע
 על שחולק הח"ם שיטת וזה אחרים,טעמים
 לא שהתורה בכ"מ ראינו שהרי ובועזהיכין

 פסוקים והוצדכה טעמים בפיסוק דקהסתפקה
 והאיך עישה"ט, ההפסקה על להודות תיבותאו

 שם וראה כנלע"ד, ודו"ק זה על אנןנסמוך
 בחמשה טעמים פיסוק בענין שהבאתימה

 ע"י אם פלוגתא ושיש הכרע להם שאיןמקראות
 פלוגתא יש כי וגם הספק, נתברר טעמיםפיסוק
 ובין ומדינחא מערבא בני בין טעמיםבפיסוק

 לכאן וצרפו בזה ועוד ועוד נפתלי לבן אשרבן
 שכבר בדברים שניות בידים לבא רציתי לאכי

 הערך בכל שם תדייק וכאשר בהם,הארכתי
 על גדולים כו"כ סמכו לא מדוע ותביןתראה
 ח( אות לקמן וראה עשה"ט, טעמיםהפיסוק
 וצרפו י' סי' א"ח סופר חתם דשו"ת בהךמש"כ
לכאן.
 ט' אות הפ' מע' המים טהרת בס' ראהז(
 טור וכו', פסוקא כל נאמר לא תחינה דרךשכ'
 ב' כ"ז תענית וע' דפ"ב, רסי' מ"א מ"ט,סי'

 בסי' המ"א דמש"כ אלא סק"ט, נ"א סי'ומ"א
 קורא אם "אבל שרי ובקשה תחינה דבדרךתכ"ב
 איסורא", האי בי' אית לד' שבח דרךהפמוק

 מתחינה לד' שבח כשהוא נשתנה מה ידענאלא
 אחרים לטעמים הלל גבי הוצרכו ולמהודעושה,
 וכו' תכ"ב בסי' ע"ש איםור, האי הותרדבזה

ע"כ.
 שכתבתי ח( אות ולקמן ו( אות לעילוראה

 שכן ראיה אין אחרים טעמים שמביאיםדמזה
 לאפושי ואחרונים ראשונים הגמרא שלדרך

 קושית כלל קשה לא ולפי"ז עשה"ם,פירוקי
 כמובן. המג"א על המיםהטהרת

 אות הפ' מע' המים טהרת בס' עודוראה

 דאף מבואר ל"ח סוכה דמתוס' שכתבט"ו

 רמו תכ"ב בסי' והמג"א אסור, וכתוביםבנביאים
 דוקא כתב והכלבו דסיים אלא אלו,לתוס'

 להפסיק, דשרי "אפשר* בכתובים אבלבנביאים
 מפני דהתוס' פשיטותייהו שבקינן דלאולענ"ד
 לכתובים, נביאים בין לחלק ואין דהכלבו,םפקו
 גם נכלל תורה דבלשון כ' תקצ"א בסי' הטורגם

 במפרי הימב וראה עי"ש, וכו' וכתוביםנביאים
 אין ערך והיאה תק"ס הדף ח"ח אהרןבית

 וצרפו אחר של ודאי מידי מוציא אחד שלםפיקו
 כל עי"ש ופרטים, כללים כו"כ בזה יש כילכאן
 תקפ*ה דף ל"ג מי' שם ראה גם כולו,הכלל
 ספק או ודאי לשון הוא אם "אפנטר"בלשון
 בלשון כאן כתב הכלבו )כי ואקצרעישה"ם
 רחמנא אמר ערך ח,י בספרי וראה"אפשר"(,

 גם לכאן, וצדפו עשה"ם תורה, אמרהוערך
 סי' ראה וכו', מבואר ל"ח סוכה דמתוס'מש"כ

 ואפשר לדבריו הכרח אין דבמחכתה"ר ב( אותד'
 שם כתבתי גם פליגי, לא והכלבו דהתוס'לומר
 דאיתא כיון כתובים משאר שאני דהללדי"ל

 בשעה אמרוה וישראל דמשה ע"א קי"זבפסחים
 דכל הך כאן שייך שפיר ע"כ הים עלשעמדו
 וצרפו עשה"ם וכו' משה פסקי' דלאפסוקא
לכאן.

 אות פ' מע' המים טהרת בספר עודוראה
 אם דאפילו ל"ח סוכה בתוס' מבואר שכתבט"ז

 לפסוקא דפסקי' מתוכו שניכר עד א' רגעמפםיק
 מברכות טביא רפאב דס"י והמג"א פםקינן,לא

 פסקינן, לא משה פסקיה דלא פרשה דכלספ"ק
 שדעתו כיון דצ"ל וכתב ויקהל, הזוה"קודבדי

 בספר ןועי' יע"ש וכו' שרי למחרלהשלימו
 אחר חילוק עאד דקל"א ח"א מנחםדברי

 מש"ן[. יע"שממהריא"ג
 אות פ' מע' המים טהרת בספר עודודאה

 פסקינן דלא משה פסקיה דלא פסוק שכתבטו"ב
 ושמואל רב דהא בניקל, דאפשר היכא דוקאזה

 כגון אפשר דלא דבתקום א' כ"ב במגילהמודו
 פלינ לא שם רב תם שרי, להתלמדבתנוקות
 דאפשר אלא בתורה להפסיק שרי דלאאשמואל
 מודה הי' בדילוג אפשר הי' לא אם אבלבדילוג

 מרדכי מאמר הר' של טעמו הי' וזהלשמואל,
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 ברוך דצ"ל ל"ט ברכות והצל"ח סק"י ר"ובסי'
 אלהי ה' אתה ברוך אמר דאם כ' כו' כבודשם

 דאמר כיון לומר א"א חקיך דלמדני נזכרותיכף
 א' בסגנת נתנבאו אלו נביאים ב' בזהאלקי,
 פסוק שהוא מעולם אבינו ישראל אלקידיאמרו
 דכיון כא' שניהם נרגשו דשוב אלאבדה"י,
 מאמצע מתחיל אלא מתחילה הפמוק אומרדאינו
 לא דכה"ג אפשר הפסוק, דפוסק נמצאהפסוק
 דהעש ויש כלל תיקן ולא פסוקא קוראמקרי
 זת*ד, בשכמל"ו יאמר ולפיכך לבטלוע ה'הזכרת

 דא דבכגון וכו' פסוקא כל תטעם חמא2ןולא
 כיון הותר לבטלה ה' הזכרת יהא שלאלתקן
 עי"ש. אפשר,דלא

 שהשיב י' סי' או"ח חת"ס בשו"ת וראהח(
 ע"ב י"ד בברכות הרשב"א קושי' שתירץלא'
 ואמרת ב"י אל דבר ערבית במערבאאמרי
 פטקיה דלא פסוקא כל הא אלקיכם ד' אניאליהם
 בפ' מלא מקרא שזה ותי' פסקיע לא אנןמשה
 משה אל ד' וידבר עריות פ' בהתחלתאחרי,
 ד' אני אליהם ואמרת בנ"י אל דברלאטור
 אלא מהרשב*א נעלם דלא החת"ס וכ'אלקיכם,
 ד' אני הש"ץ חזרת מפני לתרוצי צריךדבלא"ה

 באתריה מיהו הפסוק, באמצע שהואאלקיכם
 הרא"ש, בתשו' כמ"ש כן נוהגין היודהרשב"א

 ואין אמת אלקיבם ה' ש"צ דחוזר במקומנואך
 אלקיכם ד' לומר יכול אדם דכל הפסוק אמצעזה

 לשון ע"כ אלקיכם ד' אני מתחיל אם דוקאאמת,
 אנו אבל לדחוקי הר,םב"א הוצרך קאתר,הקרא
 ועל אמת, ותירוצו לדרשב"א, צריכי'לא

 ליל קידוש להתחיל שנוהגים מה עלשמפקפקים
 שזה הפטוק, באמצע והוא וכו' עוב ויהישבת
 הששי יום תיבות שבראשי הוי' שם צירוףמפני
 אלקים וירא להתחיל אפשר ואי השמיםויכולו
 המות, זה מאוד טוב והנה עשה אשר כלאת

 וחמגן למפסק, שרי זה באופן אפשר דלאוהשתא
 זקף או "אתנחתא דאיכא דהיכא מתרץגבורים
 במזז*כ, לדבריו שחר ואין דמי", שפירקטן

 דס"ל אהטמואל כ"ב במגילה מקשה מאידלפ"ז
 והאמר פטוקים ג' כמו הוי ומחצה פסוקיםב'

 הוא אתנחתא ט"ד אי מקשה ומאי וכו' קראר"ח
 לשונו. כל עי"ש וכו', מידי מקשה הוה לאפסיק

 סופר החתם של טעמו על להעיר)ורציתי
 מתחילת ולהתחיל שכתב ש"ל י' סי' א"חבשו"ת
 אשר כל את אלקים וירא שבת )בקידחםהפסוק
 מפני רצו לא ערב( ויהי מאוד טוב והנהעשה
 אות פ"ט )ב*ר המות זה מאוד טוב חז"לדרשת
 להפסיק יתירו זה דמפני עליו תמהו ורביםב'(,

 הח"ס, מרן דברי קצת להסביר ונלענ"דכנז"ל,
 בהבם לקם שבלי בשם קס"ז סי' א"ח בב"ידראה
 הקידוש, קודם מורי" "סברי שצ"ל בענין האירב

 כך אומר הוא הפחד מפני שכרות, גורםשהיין
 בשם מביא תפלה עיון ובסידור לחיים, עוניןוהם

 דאיתא מהא מרנן" "סברי לומר סמךהכלבו
 היוצא ה"ם( פ"ב שמחות מס' א', מ"ג)בסנהדרין

 דעתו שתטרף ולבונה יין אותו משקיןליהרג
 רבותינו בדעת שיהיה מרנן" "הברי אומריםע"כ
 ולא לברכה למות, ולא לחיים הכוס"שזה

 עונים והם דינן, שנגמר כאותן יהי' ולאלקללה",
 שזה הרי עי"ש, לנוות ולא יהיה עחייםלחיים
 .לחיים שיהיה לקידוום היין בשתיית גדולעיקר
 וירא הפ' אז לומר אפשר והאיך למות"ולא

 הנ"ל, הפך המות, זה מאד טוב והנה וכו'אלקים
 אפשר דאי דכיון החת"ס כ' ויפהכנלענ"ד,
 עי"ש. וכו' למפסק שרי אוזרבענין

 שליח ובן שב' פקודי בפ' תנחומאוראה
 הבדלה של או קידחם של כוס בידו כשישצבור
 יהיה לחיים הקהל ואומר מרנן" "מבריאומר
 לבחם אלא ועין נברא דלא דאיתא ר"לחכוס,
 תנו כמ"ש מיתה, התחויב את להשקות אואבלים
 פרנן סברי אומר לכן נפש, למרי ויין לאובדשכר
 לליל זמירות על שושנים פרחי בם' וראהוכו',
 כאן[.שבת

 רגליו כפות תחת אני ועפר במחכתה"גוהנה
 דאי שהקשה דמזה ז"ל, החת"ס שלהקדושים

 מידי, מקשה הוה לא פסיק הוא אתנחתאס"ד
 הבאתי דכבר לענ"ד, פסיק הוה דלא ראיהאין

 ור(ושונים השאם דדרך פעמים כו"כבספרי
 לשנויי דיכול דידע אף להקשותואחרונים
 אחר טעם לו יאמר אם לדעת כדי חדאשינויא
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 ועם לשנויי יכול שהיה מקומות מכו"כוהבאתי
 לארווחי ויאדיר תורה יגדיל משום מקשה זהכל

 התלמוד דדרך הרשבוא בשם והבאתיפירוקי
 מדף ח*מ בספרי היטב ראה פירוקי,לארווחי
 ח"ה במפרי וראה שם, ובהציונים ולה2ןשכ"ד
 בספרים ובכ"מ ולהלן, ת"ר מדף ביניי14 איכאערך
 אף שפיר מקשה כאן וכן בארוכה, עי"ששלי
 כנלענ*ד פסיק, הוא דאתנחתא התירוץדידע

 סוכה דתוס' בהך שכתבתי מה וראהבמכתה"ג,
 לכאן. וצרפו ב( אות ד' בסי' עישה"טל"ח,

 כתב ק"ח סי' חיו"ד סופר חתםובשו"ת
 עריות בפ' מלא מקרא שזה התירוץ זה עלהח"ס
 שלא מערבא דבני הרעןט כל מה דלכאורהוכו'
 בלילה נוהג שאינו מה ויהי' ציצית פ'לומר
 בלילה, ציצית פ' באמירת יש הפסד מהמ"מ
 הפסק הו"ל לק"ש שייכות לו אין דאז כיוןוצ"ל
 אמרו לא ע"כ לאחריו שתים ק"ש לברכתבינו
 ואמרת בנ"י אל דבר למלכות ששייך מהרק

 אפשר אי ומעתה אמת, אלקיכם ה' אניאליהם
 נתקן שלא עריות פסוק לאותו שנתכוונולומר
 ועוכ טפי הפסק דהוה דפשיטא ק"ש לפ'מעולם
 ציצית דפ' ראהטון פסוק לחצי אלא נתכווןלא
 ושפיר לק"ש שייכי דהם אחרון פסוקוחצי
 ונדחק משה פסקיה לא דהא הרשב"אהקשה

 ע"ש. וכו'בתירוצו
 הח"ס מרן של במחכתה"ג נראהולענוד

 לומר א"א ומעתה במש"כ הכרח דאיןזצ"ל
 י"ל דהרי וכו', עריות פסוק לאותושנתכוונו

 באמת שנתכוונו לומר הזה בהתירוץ ההדגשדאין
 מצינו אם לנו די אך אחרי, דפרשתלהפסוק
 אף כאן לאמרו אחר במקום כזה שלםלפמוק
 על שתירצו ש"ל וכמו שלם, פמוק אינושכאן
 דהוא אחד בפסוק דמצינו כיון ערב, דויהיהך

 פסוקא כל בזה שייך לא כאן גם שלםפסוק
 אחר במקום דנמצא הוא והעיקר וכו',דל"פ
 אף נאן לאמרו מותר א"כ כזה, שלםפמוק
 תענית ירושלמי בערך כאן ראה שלם,שאינו
 לכאן. וצרפו ה"גפ"ד

 ברכות ישנים גם חדשים בספר וראהט(
 חיו"ד בתשובה הח=ס קה2ית שמביא ע"בי"ד

 )ויקרא אחרי בפ' מפורהט קרא דהוא ק"חטי'
 לי ונראה וכתב הרשב"א, מקשה ומאי ב'(י"ח
 ע*כ א"כ אמת, תיבת והוסיפו שסיימודכיון
 הקשה ושפיר אחרי שבפ' הפסוק זהאין

 שי=ל מס*ה הה*ג אותו שהעיר וכתבהרשב"א,
 שלא הרשב"א קושית ג"כ נתישב גופאשבזה
 ע"י משה, פסקיה דלא פסוקא דכל הך עלעברו

 אלא כלל פסוק זה אין א"כ אמת תיבתשהוסיפו
 שנהג וכענין מצרים, יציאת הזכרת שלענין
 ענין לומר מהדר שהיה )יג.( לעיל הקדושרבינו
 ע"ש. הלימוד בעת מצרים יציאתשל

 בלההט לומר שכ' יעב"ץ בסידור וראהי(
 מאוד טוב והנה ששה אשר כל את אלקיםוירא
 מעט יפסוק - המעטי יום בקר ויהי ערבויהי
 בשם טו( אות לקמן שהבאתי כמו וזהע"ש,
 אחד, פמוק פמוקים מוטני לעשות שאמורהלבוש
 הגדה בשם ל"ח סי' יוסף זכר בשו"ת מביאוכן
 הפמוק כל לוחר הקידוש, בנוסח גד, זרע פי'עם
 כמו בפנ"ע, ליחיד חילוק ואין וגו' אלקיםוירא

 כ"ז בתענית דהא בע"פ, התורה פסוקבאמירת
 התירו בקת0י תינוקות ללמד אף כ"בומגילה
 וכו', י' סי' או"ח החת"ס קדמיה וכברוכו',

 הנע0י ליום חובה שננתורת דק"ש לחלקוצריך
 ישנים ובתו' רע"א, סי' כמ"א הוספה, אלאשאינו

 איסור אין יום של סידורו נעהוא דכל לו באפ'
 ע"פ, לאומרן רשאי אתה אי שבכתב ד'מצד

 פרהטת בענין ס"ג סי' חא"ח יעקבובמשכנות
 חו"י ובשו"ת שבתפלה, פסוקים ושארהתמיד
 משנת וע' בע"פ, תהלים באמירת קע"הסי'

 ועי' והא, בד"ה ע"א מ"ב דף דעות ה'חכמים
 ואיל רס"א, וחיו"ד ס"ח סו"ס או"חחת'ס

 תפארת ובשו"ת כ"ב, פרק עה"ר סי'המלואים
 הלל של הדלוג בישוב י"ד סי' חא"חצבי

 בחלק אור ובמאורי כו', המזמור תחלתשמדלגין
 קעאא בדף תכ=ו סי' לא"ח מהד"ב למועדעוד
 בקדתט עליהם תפול הפסוקים ומנהגע"ב,

 כיון המנהג וטעם הפסוק, כל כ' והרוקחהלבנון,
 חמב0, אין ללבנה ענין אינו יעבור, עדדמופ1

 כיון בפשטות ניחא שזה ואם בארוכוגיע"ש
 רפ"ב, סי' וכמג"א ובקשה, תפלה דרךשהוא
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 סי' יעקב דברי ובשו"ת מ"ט, סי' או"חועב"י
 בהיבה וממיימין במליחות מדות י*ג באמירתד'

 תיבחע כמה נאמר י-ח נ[עפרת גם שהרי"ונקה",
 הפמוק, באמצע וממיימין שמתחיליןמהתורה
 מיושב ובזה סק"ה, וט"ז תקס"ה סי'ועבאו"ח

 במהד"ב נון בן בח' אור במאורי שתמהמה
 תטהרו גם מיד לומר שראוי תר"כ סי'לאו"ח
 אחרי הזהר עופ נראה אך וכו' פסוקא כלדהא
 רבא כהנא רק אמרו לא תטהרו אדם וכלד"ה
 אומרים דאח"כ ואף ממום, עבודה מדר זהוא"כ
 עיוש. וכו' בלבד מעשה סיפורזה

 חאו"ח שיק מהר"ם שו"ת בם' וראהיא(
 המנהג על ששאל להשהשל שהשיב קכ"ד,תשו'

 הא וכו' ברך ע"כ שבתא בקידושאדמסיימים
 דלא פסוקא כל והא הקרא, התחלת אינוזה

 על ובשלמא ליה, פסקינן לא אנן משהפסקי'
 קשה לא בקר ויהי ערב ויהי הלילהקידוש
 אחר בענין דא"א י' סי' או"ח החת"סכמ"ש
 טעם שם כ' לא ברך דע"כ קרא על ורקיע"ש
 רפ"ב ובסי' נ"א בסי' המג"א העיר וכברוכו'

 רשאין אין פסוקים דאפילו וכ"ש האלובענינים
 בקיאים אנו "דאין שם כ' ועוד מהפרשה,לפסוק
 באמת הם בתנ"ך הנרשמים הפמוקים אםכלל
 וא-כ יעץ2ה"ט, מהקרא" ההתחלה או סוףשם
 במידורים הנמצאים פמוקים כמה על קשהלפ"ז

 דכל הכלל דזה אמרתי ואני בהפמק,מ51סקים
 רוצה אם דוקא זה וכו' משה פסקי' דלאפסוקא
 דרט[ה, או חיוב, איזה משום בדיוק, הקראלומר
 רק אונזר אם אבל וכדועו[, הענין, לזה דצריךאו

 רפ*ב סי' ביו"ד דקי"ל כמו ה1י צחותבדרך
 אם מ"מ שרטוט בלי ד"ת כותבין דאיןדאע"ג
 בלא אפי' מותר צחות בדרך רק כותבהוא

 מסיימים שאנו במה גם כן ונ"ל עי"ש,שרטוט
 ברך שד' ולפרסם להודיע רק הוא וכו' ברךע"כ
 בראשית, ימי מששת קודש השבת יוםאת

 והוי וחזק, אמיץ בקשר וקיימא קבועוקדושתו
 ואת א"ע להתעורר והכרזה קריאה כמורק

 ש~ההש שבת קדושת ג"כ ישמרו למעןהשומעים
 לומר דמותר הנ"ל החת"ס וכמ'ש מאוד,קדוש
 רק זה שאומר משום ביום כ"פ אמת אלקיכםה'

 הקידחם דהא ה"נ וא*כ ולימוד, הודאהדרך
 לכבוד הפמועים ט~אומרים רק הברכה,עיקרו
 לומר העולם רגילים וכ"כ כנ"ל, השבתקדושת
 מציון ד' דיברכך קרא ברוך לדוד אחרבמוש"ק
 וע"כ פסוק, הוי לא נמי חה וארץ, שמיםעושה
 השבוע, בתחלת לברך יפה מימן רק דהוימשום
 פסקי' דלא פסוקא רכל הכלל נאמר לאובכה"ג
 בהו נפסיק לא אנן דאף הנביאים שאר אומשה
 ע"ש.ע"כ

 הנהוג דבר על להעיר רציתי והנהיב(
 וזאת כמו "לסדר" באגרת לכתוב האנשיםאצל

 והאיך פסוק, חצי זה והלא וכדומההברכה
 ד'ה ע"ב ו' גיטין בתוס' ראה אבל לי',פסקינן
 שירטוט, בלי ד"ת כותבין דאין בהא יצחק,א"ר
 רבינו בשם ריב"א פי' וכן ר"ת ואומר שםשכ'
 לדרמאק הפמוק לכתוב כשמתכוין דדוקאאליהו

 מותר להבירו אגרת שולח כשא[-ם אבל הכאכי
 בלי צזג לשון לכתוב כדי המקרא לשוןשיכתוב
 י"ז סוטה תוס' וראה עי"ש, וכו' וכו'שירטום

 יב"א רבינו בתוס' מצאתי שכ' כתבה ד"הע"ב
 שהי' הצרפתי אליהו מר' שמעתי גיטיןבמס'
 שירטום בלי בכתבים כותבין שאנו מהאומר
 אלא פמוק לשום כתבינן דלא לנזיחשליכא

 עברי, בלש1ן שלום בו לפרום בעלמא,לאמירה

 שמביא כשכותב אבל צח, בלשון בו לדבראו
 בלא למכתב אמור כה"ג פמוק לשוםאותו

 ד'ה ל"ב מנחות תוס' וראה עי"ש, וכו'שירטום
 מן תיבות וה' ד' שכותבין בתוה"ד שכ'הא

 דוקא אלא אסו-1 דלא מש1ם שירטוט בלאהפסוק
 דר' עובדא ההוא כי לדרשה "פמוקכשכותב
 באיגרות כותב שאדם מה אבל דגיטיןאביתר

 וכו' שירטום בלא שרי צחות לדבר הפסוקמן
 עי"ש.וכו'

 שיק דהמהר"ם בהך יא( אות לעילוראה
 משם לדמות יש כי לכאן, וצרפו בזהמש"כ

 פסוק איזה דכשכותבין נלענ"ד אבללענינינו,
 לעיל כמש"כ וגומר או וכו' תמיד לכתובטוב
 סי' א*ח על חיה הנפש בשם ז( אות ה'סימן
 באיגרת השפילו לכאן, וצרפו עי"ש ס"זנ"א

 כן.  לקף2ות נכוןלפענ"ד
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 כאן ע*ב ו' גיטין התוס' שכתבו מהועל
 וכף פוג מגילה בירושלמי 5יהו וז"לבתוה"ד
 שלומים איגרת לשם אלא כותב היה שלאמשמע
 לכותבו שלא מקפיד היה ואעפי"כ לדרשהולא
 מי דודאי יעקב תפארת בספר כתב וכו',כסדר
 שלומים, איגרת אפילו דבר לחבירו לכתובשרצה
 הך כגון ממש, הפפוק כותב כוונת לו נ0כותברק

 המכוון לאותו שנתכוון מצער ראשיתךדירת0למי
 לחבירו שכותב או ממש, באיוב האומרנמל

 ד' על גול כגון בה', שיבטח שלומיםאיגרת
 נתכוין שהוא יענשו, והוא עליו ובטחדרכיך
 לכתוב שרוצה מי אבל שבתהילים, נזמשלהגוכוון
 בארץ היה איש וכותב ענין איוה פיפורלחבירו
 בארץ ההה איש תיבוה שלשה שכותב אףהודו,
 המכוון לאותו זה נתכוין לא מ"מ באיוב,כמו
 עכ*ל. בזה כיוצא כל וכןבשם

 אני נבוך כי בקצרה להעיר וברצונייג(
 ומנחות י"ז וסוטה ע"ב ו' דגיטין בהךמאוד
 דהאיך ה"ב פ"ג ובירחמלמי שם ובתוס'ל"ב

 או הפסוק לקצר או פסוק חצי לכתובאפשר
 )וראה לשרטט צריך יהא שלא כדילשנותו
 בפפוקים ישראל חכמי בקיאות ערך זהבפפרי
 כלל העירו שלא פלא וזה לכאן(, וצרפומשהב
 סחבה פסקיה דלא פסוקא כל על עובריםדבזה
 כדיבור דכתיבה דקי"ל לפי"מ פסקינן לאאנן
 על שהעיר ו' גיטין יהושע פני וראהדמי,
 התורה מן פסוק לכתוב דאסור מהך שםהתוס'
 מגילה כותבין דאין הנזקין כבפ' שלם ספראלא

 שלא בעיני ופלא ע"ש, וכו' בה להתל5דלתינוק
 וכו' משה פסקיה דלא פסוקא דכל מהךהעיר
 הוב פ"ג מגילה בהירושלמי היטב וראהוכנ*ל,

 שם, ובמפרשים וז' ו' ובגיטין שםובמפרשים

 הלכה אותה נתקבלה דכך י*ל ואוליודו"ק.
 רק וכו' משה פסקי' דלא פסוקא דכל הךדל*ש

 בכתיביע ולא בדיבור הפסוק בקריאתכשפוסק
 בן.וה

 ל"ח, סי' או"ח יוסף זכר בשו"ת ודאהיד(

 דיוצא ומ"ש : להשהאל שכ' זצ"ל, משאויללהגאון
 דבמערבא ב' י*ד מברכות זה, פסוק דקראבמה
 הגר*ח ובהג' אלקיכם, ד' אני בנ"י אלדבר

 דיש כיון משה פפקי' דלא שייך דלאמבראד
 פרןןת בהתחלת אחרי בפ' כוה פפוקעוד

 ומהג' עליו שהערותי בספרי וע"שעריות,

 פימוק שיש במקום לחלוק שהביאו היםמפרשי
 הרגיש וכן זה, דחה י' סי' אווח ובחת"סטעמים,
 שאין דכפו ותירץ הרשב"א בחי' וקדמהובדו"ח
 שלא כיון להתחלה אליהם ואמרת בנ"י אלדבר

 ד' אני חשבינן לא הכ"נ המצוה בעיקרהתחיל

 כלום אמר שלא כיון פרשה בהפפקאלקיכם
 אות פ*ג ברכות במעיו"ם וע' המצוה,מעיקר

 דכל לאקשרי וליכא לברכות, בשמ"ק וע'ס',
 כמו בבקר אותה קורין שהיו כיון משה דל*פפ'

 הפסק הוה לא דמש*ה וי*א הפפק, הוה לאנשויח
 חיו*ד ובחת"ס אחרי, בסוף הוא שלם דפסוקכיון
 נמי דכתיב משום זה תירוץ ג'כ הביא ק"חסי'
 הקשה שפיר ומ*ם אחרת, בפרשה קראהאי

 לשיטתו דרב עוד וי"ל באריכות, עאשהרשב"א
 לא לכן דולג דסבר ובמגילה ב' כ"זבתענית
 מערבא ובני לכתחילה, לי' דפסקינןיתחיל

 זדישו דלא פוע"א ל' בקידושיןלשיטתייהו
 סי' ועמג"א בק"ש, הפפיקו ולכן טעמיםלפיפוק

 האולם ח', ס"ק ותכ*ב רפ"ב ורס*י סק"םנאא
 פסוק דקראו ק"ש דלגבי לכאן, ענין אינוכ*ז
 ידי יצאו בזה עריות בפ' ג'כ שנזכר ציציתמפ'

 הכתוב על לקרוא שצריך הנ~ו אבלאזכרה,
 מהפסוקים הענינים שעל פרשה באותהבתורה

 רע"ם, סי' כיו"ד פה על מקורא וגרעשלאחריו
 דיצ*מ קרא רק להזכיר רצו לא דהכאועוד

 כלל אמרו לא אי ואף ציצית פ' משוםוהפסיקו
 שהתחילו מה ורק סגי הוי בנ"י אל דברפ'

 פסוקא הוה דלא לתרץ והוצרכו הפרשהבהתחלת
 השייך בארוכה ב' בסי' וע"ע ע"ש, משחדפסקי'
לענינינו.
 מ*ד ה*ג, פ*ד תענית ירושלמי וראהטת
 עצמו, בפני פפוק בקר ויהי ערב ויהיחותך

 שבפרשת בקר ויהי ערב ויהי : העדהובקרבן
 בפני לפפוק חותך רקיע, ויהי ושבפ'בראשית
 ויהי ערב *ויהי כתיב הג' ביום שגם כיוןעצמו,
 גמ חותך הלכך עצמון, בפני לפפוק נ' יוםבקר
 ע*כ, לפסקן אסור פמוקים שאר אבל זה,את



 דלם"מ פסוקא נל ן ך וץא הש"םטללי ת 'בקו

 שהבאתי אהרו והברכת שם, משה פניוראה
 הב"ל, עדה והקרבך להירחשלמי ציק לאלעיל

 במחלוקת זה דדבר עוד, בזה נבוך אני קצתאך
 גם ה"ז, פכ*א סופרים ומס' כבירושלמישנויה
 הירת0ימי דאף משמע דמהנ"ל להעיררציתי
 לא אנן משה פסקי' דלא פסוקא דכל הךס"ר

 אות ב' סי' לעיל שהבאתי ממה היפךפמקינן,
 וראה ועוד קוח מאמר אהרן הברכת בשםיא(
 דף ח*ג ישורון יסודי בס' וראה מש"ב,לעיל
 מויהי להתחיל המנהג להשוות ג"כ שכ'רמ"ד
 לד הרי ומסיים הנ"ל, הירושלמי עפ"י וגו'ערב

 כל והלא פסקינן איך לשא1ל אין דכאןמפורש
 לשאול עוד דיש ולפענ*ד וכו', משה דל"פפמ1קא
 כיון עכוז שנויה, במחלוקה זה שדברמפני

 עוד נבוך אני אבל הנ*ל, אהרן הברכתלמש"כ
 ודב וויטרי מחזור הרוקח נוסח וע"פ וכנול,בזה
 דעת כן ולא מויכולו מתחילין באמתעמרם
 וסדר משה ומטה ס"י רע*א סי' א"חהרמ"א
 ודעת ע'ש, הששי מיום להתחיל שדעתםהיום
 יום בין ולהפסיק וגו' ערב ויהי להתחילהלבוש
 אחד, פסוק קואינו להכיר כדי לויכולוהששי
 ובסידור אחד, פסוק פסוקים מב' לעשותשאסור
 ב1ירא התחיל1 קדם בימי כי כתב תפלהעיון

 לעיל הבאתי וכן ע"ש, עשה אשר כל אתאלקים
 בשם טהמ*ש( ו( אות לעיל )ראה דהיעב*ץבהך
 ע"ש, גד זרע פי' עםהגדה

 לשבת, זמירות על נפתחים ספרים ג'ובס'
 במג"א עיץ לא דבמ"כ הנ*ל, תפלה העיון עלכ'
 דאפיל1 שכ' שם ובמחהש"ק סק*א רפ"דסי'
 י=ד, סי' צבי תפארת בשו"ת וע' ל1מר, איןפס1ק
 .ב1א"1* הא אלקים וירא להתחיל שכ' קשהועוד

 הסדר על המפורשים כמשה"ק התחלה,אינה
 *1י"1" יצדק איך אדומה פרה אליך1יקחו

 מקוד דהעם ב' י"ד בבדכות וכ"נ הענין,בתחילת
 הוי לא ואמרת מעדבא דלבני וכו' פסוקאכל

 נראה מזה התחלה, הוה לא ועשו ועו"שהתחלה,
 לנ1 אין התחלה ה1י דאם התחלה, ה1י לאד1א"1

 פסקי' דלא פס1קא *דכל פס1קא, כל עללהשגיח
 אתחולי אבל הפמ1ק באמצע יסיים שלאה1א

 ואומר חוזר אם שם מדאמרינן וחילי'מתחלינן",

 חוזר ומסקינך אמת, ואומר חוזר אינו אואמת
 כל שייך לא דבהתחלה "מש1ם אמתואומר
 ג"כ קשה לא ולפ"ז עיקש, וכו' וכו'פמוקא"
 כללן, פדיך לא דגהתחלה ערב 1יהימהתחלת
 שכתבתי מה קרה"ת לענין וא*י בבל בערךוראה
 משארי אבל עי"ש, הנ"ל רפ"ב רס"י המג"אעל

 הכלל פדיך בהתחלה דאף נדאה ש"להגדולים
 וראה בפנים, ראה משה, פמקיה דלא פמ1קאדכל
 ט(. אות ה'סי'

 הגאון למחו' מהרש"ם בשו*ת וראהטז(
 מ*ש שנ"ט סימן ח"ג זצ"ל, מבערזאןהנורא
 זכיר1ת ה' לומר שנהגו במה שכ'להשואל
 פ(נם וכ' טהמה, פסקי' דלא בפסוקיומפסיקין
 במזמ1ר שא1מרים ע"מ תמה 1מץה יפלא,בעיני1
 מזמ1ר 1כ1' השביעי י1ם של שבח שיר זהשבת,
 ומפסיק לד', לה1ד1ת ט1ב השבת לי1םשיר

 שרי, בכת1בים שלהכלב1 1אף הפסוק,ב14מצע
 גם תכ*ב סי' במג"א הובא להתוס' הדימ"מ

 נ"ל והי' ה', כלל בח*א וע' אמ1ר,בכתובים
 וכו' דפ*ב סי' המג"א כמ"ש שרי, תפלהדבדרך
 שהקשה מה י"ל ובזה תפלה, בכלל זה דגםוכו'

 אליהם, יגן 1כ1' ד' בד"ה במ"ש ה' כללבנש"א
 במג"א מובא סוכה התוס' בקו' צ"ע לפ"זאך
 ולשי' נא, ה1שיעה ד' אנא בפסוק תכ"בסי'

 כן י"ל המנהג ליישב ומ*מ קשה, לאהמג*א
 וכו' וכו' ליישב מק1ם אפם הזכיר1ת לעניןאבל

 קצרתי. כי לשונו כלעישה*ט

 ל"ח סוכה ההוס' בקו' צ"ע מש"כוהנה
 1לשי' הושיעה ד' מאנא תכ"ב סי' במג"אמובא

 זה דאין במכתהוג ולפענ"ד קשה, לאהמג"א
 כאן והבאתיו פעמים כו"כ בספרי עפמ"שראיה,
 הש"ס דדרך י', סי' או"ח דהחת"ס בהך ח(אות

 תירוץ, להם שיש אעפ"י להקשותוהפוסקים
 כדי אחר תירוץ ימצאו אולי תורה יגדילמשום

 ובהמקומות בארוכה ע"ש פרוקי,לארווחי
 ממה ראיה ואין קשה לא ולפי*ז שם,שציינתי
 דרכם שכן כו"כ תירצו ולא מקשיםשהתוס'
 אחר, באופן גם לתרץ שיש שיודעיםאעפ"י
 הנורא הגאון מחותני של בטחבתה'רכנלע"ד



קז ן ך וקא הש"םכללי ת ' ננ דלסיט ססוקאכל

 שבזה בידך שמוד יהיה הכלל וזה זצ"ל,מבעדזאן
 כמובן. קחציות כו"כתתודצו
 על כתב ל"ה סי' יוסף זכד ובשו"תיז(
 ע"ש(, טק אות )ש"ל זכידות מהה' השואלקושית
 דבפימוק ובהמ יכין בשם הים שלמפדשיהאף

 כבר החת*ס אבל כללא, האי טויך לאטעמים
 כשקורא דרק להיפך א"ל ואולי זאת,דחה

 התידו שלא קרא בד"ח מיידי ובכה"גבטעמים,
 שתיקנו מה דרק למש*ל וגם לתינוקות,אלא
 לימוד דרך כשהוא דרק ונ' כו' ברביםלומר

 אפשר בתורה בקורא או ביחידות, ואפילובתורה,
 משא"כ הפרשה, באמצע גם להפמיק רשאידאין

 מצות לקיים כך מתוך לבוא המקראכשנוזכיר
 והכ"נ להפמיק, דשרי תפלה דרך כמו הוהזכירה

 לשבועות בפיוט וכמו הזכיו-ה, לעוררכשהאנוירה
 או העשה באמידתם שהעמידו הדבדות,בעשדת
 דחש מאן ולית וכו', הפיוט עליו שסובבהלאו
 העולמים בדבון וכן משה, פסקיה שלאפהבום

 דק לימוד דדך שאינו ט!פווותינו, פריםונשלמה
 הקדבנות, אמידת במקום שפתים שוידוילהזכיד
 ממצרים צאתך יום ~~ע תזכור למעןובהגדה

 שאלת בשאד וכן ב'(, י"ו )דבדים חייך ימיכל
 ויענונו, המצרים אותנו וירעו ובפיסקאהבנים,
 וגם בדרוש המנהג וכן כו', ענותך למעןוכמ"ש
 בשלימות, שלא הפמוק אומרים זא"לבאגדות

 אפשד הפסוקים קצת מזכירים כשאנו כאןוכן
 לקיים לזכוד יבא וממילא זכידה, מצות קיימושבזה
 ס' סי' מג"א וע' וכו', בתודה כמש"כהמצוה
 בהך ג( אות ג' סי' וראה עי"ש, וכו'סק"ב

 מש*ש לכאן וצדפו ה*ה פ"ד מגילהדידושלמי

 עי"ש. פסח של ההגדהבענין
 כתבו כבד הזכידות בענין ונלענ"דיח(
 לו מובטח יום בכל דהאומרם ז"להמקובלים

 בהלשם יעב=ץ בסידוד וראה עחה*ב בןשהוא
 אנו יצ"מ דבזכידות הזכירות, קודםיחוד

 המר מגלות אותנו גם הקב*ה שיוציאמתפללים
 ובזכידת נפלאות, יראינו מא"מ צאתנו וכימיהזה
 תפלות ועוד ועוד בו להתענג שיזכנושבת

 או"א לכל בארוכה עי*ש בכולם וכןובקשות
 לחם, ששייכים והבקשות התפלותהתחינות,

 ועית יוסף בענף התפלות אוצד בסידודודאה
 כ*פ בהזכרתם שיש והטעמים הסגולותתפלה
 דעיקר כיון נ=ל וע*כ לכאן, וצרפו עי*שביום,

 שאומדים אף וחסדים דחמים לעורר בזהכוונתינו
 דע"ג ח"א הדביר פתח הרב וכש"כ התודדגפסוקי
 וההפסקה מדות י"ג אמירת לענין )הנז"ל(ע"ג

 בחצי לפסוק שרי כזה דבאופן ונקה,בתיבת
 פסוקים קדיאת לשם מכוונים אנו שאיןהפסוק,
 עלינו, דחמיו שיכמדו ובקשה תחנה דדךאלא
 שרי רחמים לעודר כוונתינו דעיקרוכיון

 לאותו דמסוגלים הפסוקים בכל וכןלפסוקי,
 עי"ש נינהו, דדחמי משום להפסיק שדידבד
 יוסף זכד השו"ת דברי מבואד ועפי"ז לשונו,כל
 והבן, ל"ה,סי'

 אות לעיל עפמ"ש נלענ"ד אחד באופןיט(
 קכ*ד, תשף חאו"ח זצ"ל שיק המהד"ם בשםי04

 הפסוק באמצע וכו' בדך ע"כ מסיימין שואנובמה

 את בדך קוד' ולפדסם להודיע דק שהואמפני
 בקשר וקיימא קבוע וקדושתו קודש השבתיום
 להתעודד והכדזה קדיאה כמו והוי וחזק,אמיץ
 קדושת ג"כ ישמדו ולמען השומעים ואתא"ע
 ולימוד הודאה בדרך רק אותו ואומדיםשבת
 שההא זכידות בהו' כאן וכן עי"ש, וכו'וכו'
 של גדולתו את ולפרסם ולימוד הודאה דרךדק

 וכדומה, ונפלאות נסים עמנו שעשההקב"ה
 שם סידודים ובשארי יעקב בית בסידורוראה
 ועוד, זכידות הזכדנו רבה באהבה כי וגםמש"ב,
 שיק דהמהד*ם בהך עי"ש להפסיק, מותרוע"כ
 ווהקשו מה לתרץ נלענ=ד ובזה לכאן,וצרפו

 במה ד( אות ג' בסימן לעיל דאההגדולים,
 באמצע בכ"מ פסח של בהגדהשמפסיקים
 בשבח גדולתו לפדסם דק ג"כ שוההפסוק,
 כנלענ"ד. כנ"ל,והודיה
 מס' על מהרש=ם הגהות בספר ודאהכ(
 כבוד נשיאה דבי חתנא בהגה' ע"ב דכ"חמווק

 פעלדמאן ישדאל משה מוהדיד הגה"קדודי
 שם שכתב יצ"ו, דדאגמידעשט אבדק"קזצ'ל,

 עזרא מתיקון הוא המדרות וחילוקבתוה"ד,
 וצ*ע וז*ל: תרפ=ה, רסי' או"ח הב"חכמ"ש
 שנין, בג' לאורייתא מסקי מערבא דבניהא
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 במג"א ושו"ד עזרא, כתקנת דלא כ"ט,כבמגילה
 מערבא דבני וי"ל במחהש"ק, וע"ש מזהרפ"ב

 ג"כ מקפידים היו לא שהם דנראהלשיטתם
 איתא דהא וכו' משה פמקי' דלא פרשה דכלבהא

 אל דבר אמרי ערבית במעדבא י"דבבדכות
 וכבר ציצית, פרשת אמצע ודלגו ופסקו כו'בנ"י
 תירוץ י' סי' או"ח ועחת"ס ברשב"א, בזהעמד
 דפמוקא מהא אלא מספיק אינו תירוצו אולםע"ז,

 דאיתא י"ב דבדכות מהא לא אבל כ"בדמגילה
 שעמד פיק מוהר"י להג' באה"ש וע' פרשה,כל
 פ"ד מגילה בירחמלמי וכ"מ הנוסחאות, שינויעל

 לא מערבא דבני דטרכנת ספרא ד"ש גביה"ה,
 ואין עישה"ט, לזה חש בבבל וד"ז לזה,חשו

 והיעו גמירי איתא י"ב בבדכות דהאלהקשות
 הלכ"מ, דאינו גמירי טובא ו-איכא י"להלל"מ,

 הגא ואפילו ס"ד, אות מד"ח בקה"יוכמ"ש
 מכמה תצ"ו אות שלום בדרכי הביא כברהללמ"ס

 כהצה הר' וחתני בהלל"מ, דפליגי דמצינודוכתי
 הגמירי שם דדהטב קצ"ב, סי' מהחו"י הערנינ"י
 שאינו משום הר"מ זכרה ושלא הש"סדכי

 וגם וכו', מחלוקת ע"ז ויתכן ממש,הלל"מ
 דאינו משמע שאני ד"ה שם ובתוס' כ"בבמגילה
 אבדק"ק שפעדבער ר"ד והה"ג גמורה,קפידא

 כ' כ' סי' חיו"ד ח"ב דבד"ח העדניבדאהטשוי,

 פלפל במו"ק די"ע הג' וגם ב~ה, ברור כללשאין
 בפרשה עכ"פ סיימו מערבא דבני י"ל וקצתבזה,

 אחרות, פרשיות פמוקי להם "יה אולי וגםאחדת,
 שם למגילה עינים בפתח החיד"אוכמ"ש

 דלא המה צרפתים פרשיות דפימוקממהרי"ל
 אבל ל', לקידושין ציין די"ע ובהג'כהרמב"ם,
 מוממע רפ"ב ובמחה"ש מ"ה ס"ק ל"בבמג"א
 היו בפרשיות אבל בקיאין היו לא בפמוקידרק

 כי לשונו כל הבאתי עי"ש, וכו' וצ"עבקיאין
 למאוד. עד עלי עדבים הקדושיםדבדיו

 מירושלמי ז"ל הגה"ק דודי כ'ומש"כ
 לזה תשו לא מערבא דבני ה"ה פ"דמגילה
 וכאן עי=ש תינוקות בענין מיידי דזהעי"ש
 דאה גמירי בענין ומש"כ הנ"ל, הידושלמיבערך
 בזה שכתבתי מה ע"ב י"ב דבדכות בהך א'סי'
 אמר ערך ח*י ובספרי שם, ובהציוניםעי"ש

 גם זה בענין מש"ש תורה אמדה וערךרחמנא
 לכאן. וצדפו עישה"ט בהללמ"ס, פלוגתאבענין

 ש*ע על חאב הדביר פתח בס' ודאהכא(
 והלאה מדקל*א ובספרו רל"ט סי' ק"ש ה'א"ח
 יושב ואומר וז"ל ע"ב ד"ח האבודדהםבשם
 תיבות ס' מחסי עד שיש לפי מחמי עדבמתר
 נאמר ועליהם כהנים, שבבדכת אותיות ס'כנגד
 לה, סביב גבודים ששים שלשלמה מטתוהנה

 עליון מחמי עד גדסינן דט"ו דבשבועותואולי
 ותו מחמי, עד אלא גריס לא ואיהו מעונך,שמת
 תיבות דס' מטעמא יעקב בעין הוא וכןלא,

 מחמי עד רק שם שבועות הריטב"א וכ"ככנ"ל,
 בהגירסאות שונות שיטות ומביא וכו',וכו'

 כולה לאמדה אי בהפלוגתא בארוכהומפלפל
 היעב"ץ בשם ומביא עישה"ט, מחמי, עדאו

 עמש"כ ע"ב, דשכ"ט שמים עמודי במחזורזצ"ל
 אאמין ולא שכ' החמי, לסיים ז"ל האר"יגם

 אשמת אבל באמצע, לפסוק ז"ל מהאר"ישיצא
 כך ולא האבודדהם, על שתמכו היאהמעתיקים
 ושלא כדין שלא הוא בשגם ז"ל אבאלימדני
 ותרתי עכ"ל, ככה בישראל יעץטה ולאכהלכה
 הגמ' כנגד הפסוק חצי אמידת על א( לי'קשיא
 והפוסקים ל"ח סוכה וכהתוס' א', כ"במגילה
 ופסקיה לכתחלה קפידא איכא בכתוביםדגם

 הפסוק, כל יגמור אפי' ב( דוקא, לאו"מסאו"

 ע"ב י"ב כבברכות הפרמאו כל לגמור צריךהלא
 לאו משה וה"נ וכו', משה דפסקה פרשהכל

 נ"א, סס"י מו"ק בס' גופי' המני"ר וכ"כדוקא,

 אלא תיבין ס' משתלם הוי לא אי דאפילוונ'
 הפרשה באמצע להפסיק אין ג"כ הפסוקבסוף
 על גם קשה וא"כ תיבין, דס' גימטריאמשום
 עליון מחמי כי עד שם ותוס' שבועותהש"ם
 כהנה ועוד המזמוד, באמצע דמפסיק הריש"מ,

 פ' בירושלמי וכן אגדות, בחי' שםבמהרש"א
 וא"כ מחמי, עד לומר עירובין ובסוף אהצהבמה

 לי' תיקשי ודעימי' אהאד"י לי'אדתיקשי
 ס' דמספד וכו' וכו' ועוד ואבבליאידושלמי

 המזיקים להצלת טובא להו אהניא לא ותותיבין
 סביב גבורים ששים שלשלמה מטתו הנהכדכתיב

 קפידא, ליכא המזמור באמצע דמפסיק והגםלה,



קט ן ך הא הש"םטללי רע י צ2 רלפאמ פסוקאכל

 וטעמא שריותא, להא שמעינן גופאומהש"ם
 מותר, תפלה דבורך ה' כלל אדם הנשמתכמש"כ
 עליו להגן תפלה בדרך המטה שעל בק"שוהקנ

 תוספת קדושת גבי וה"נ דמי, שפירמהמזיקים
 המזיקים להבריח כדי קראי להני אמריהעזרה
 שהוא אתנחתא יש מחסי דבתיבת נמי איטהמם,
 המודר כבפ' הלל"מ טעמים ופיסוק מפסיקטעם
 וכו' פסוקא דכל לתא כאן אין שם מפסיקאם

 הרצב"ש בוע' ב' סי' ח"ב ובועז יכין בס'כמש"כ
 והמקובלים, ודעימיה האר"י וצדקו וכו', שםז"ל
 ח' סי' הרדב"ז כ' הרי הפוסקים דנחלקוואף

 שהביא המפ' דעת וכן וכו', וכו' הכריעדהקבלה
 והההבבון תיבות ס' דאיכא משום ז"ל החביבמרן
 מה ד' מזמור אומר וע"כ המטה, על מסוגלהזה
 תיבות ס' ג"כ שהם הישועה, לה' עד צרירבו
 גדולה בארוכה לשונו כל עישה"ט וכו',וכו'
 והמקומות הציונים הרעיון ומבהיל בקיאותברוב
 גם עי"ש, והנשגב הטרא הגאון זהשמביא
 הדק, עשה"ט תיבות ס' של מהסגולותמש"כ
 בסי' ראה קפידא איכא בכתובים דגםומש"כ

 אחד הוא בסתר דיושב שם שכתבתי ג( אותד'
 אסור ודאי ולפי"ז משה, שאמר מזמוריםמהי"א

 לכאן. וצרפו עי"שלהפסיק,

 לכללן הטעם ז.סימן

 אנן משה פסקיה דלא פסוקא דכלבהטעם
 י( אות ו' בסי' שהבאתי הדין וכן פסקינן,לא

 נלענ"ד יחדיו פסוקים שני לחברדאסור
 ההפסקן דע"י משום הוא דהטעם א(בפשיטות,

 ישתנה אולי פסוקים לשני חיבור ידי עלאו
 הדין עקימת ח"1 מץה לצמוף ויוכלתשמעותם,
 ישתנה הפסוקים של והכוונה הפי' אווההלכה,

 את לחבר לנו אסור ועוכ זה, ידי עלח"ו
 סימן יו"ד בב"י ראה ב( להפסיקם, אוהפסוקים
 ספר מ"ם בשם פ"ו ההג"ם בשם שכתברע"ד
 בו יקרא לא הפסוקים ראשי שנקוד אושפסקו
 לפסול טעם נתן רל"ח סי' להרמב"ן ובתשו'וכו',
 כנתינתם אלא לנו דאין משום ממקד תורהספר

 רע"ד סי' יווד בש"ע וראה ע"ש, וכו'מסיני

 מנתינתם, שנויים על דהקפידא הרי ע"ש,ס"ז
 בפיני טהטה שפסק מה אלא לנו אין כאןוכן

 ודו"ק. מוה, שהוא כל אף לשנותואסור

 להפמיק מותר עליו ולרמץ פסוק להביא ח.סימן

 כאילו דהוי יע"ש ב(, אות א' סימןראה
 וגומר. אחריונכתב

 הפמוק מסיים אחר דבמקום היכא ם.סימן
 באמצע זה הוי שמביא שבמקום אף וה,בענין
 קפידא ליכאהפסוק

 ב(. אות א' סימןראה

 לחוש אין המזמור בסוף י.סימן

 ג(. אות א' סימןראה

 למיים כדי אלא קורא שאינו היכא יא.סימן
 להפסיק רשאי אם טובבדבר

 ה(. אות א' סימןראה

 באמצע הפרשה ואיפסק היכא אם יב.סימן
 מ07ה פסקיה דלא פסוקא דכל הך ל"שהפמוק
וכו'

 ה(. אות א' סימןראה

 יג.סימן
 לעני~

 כשיש תרגום וא' מקרא שנים
 פרמאו שקורין להסוברים פסוק באמצעפרשה
 הפסוק באמצע שם יעמוד אם תרגוםואוו.'כ
 הפרשהויהוור

 ה(. אות א' סימןראה

 מותר קטן זקף או אתנחתא אחר אם יד.סימן
 בזה מחלוקת הפסוק, באמצע אפילולהפסיק

 וסיסן ב(, אות ב' וסי' ה(, אות א' סימןראה
 כא(. טט יד( ח( ד(-ח אות ו' וסי' ז(, אותה'



 כפרנ0ה נחשב ישדאל שמע פסוק טו.טימן
 פסקה דלא פרנ0זו כל בי' ול"ש בפנ"עשלימה
 פסקינן לא רבינוחז0ה

 ינ(. ו( אות א' מי'ראה

 דאפילו חכמים בלשון מצינו פרשה, טז.סימן
 נקרא א' תיבה ואפילו פרנשה, נקרא א'פסוק
פרשה

 יג(. ק אות א' מימןראה

 לא אנן משה פסקה דלא פרשה כל יז,סימן
 לא וכף, משה פמקי' דלא פסוקא כל וכןפסקינן,
 מזה נמצא לא ובמח0-ע ע"ז, חולק שוסמצינו
 לזה והטעם לדינא,נזכר

 אות ה' בטי' וע*ע ח(, ז( אות א' טימןראה
ז(.

 מפסיקים והם משגיחין לא מערבא בני יח.טימן
 והפסוקיס הפרשהבאמצע

 אות ב' וסי' טז(, ח( ז( אות א' סימןראה
 ו' וטי' יד(, אות ה' וטי' ב(, אות ג' וטי'יא(,

 כ(. טו( אות ו' טי' שם וע=ע יד(, ג(אות

 לא ע"כ בקיאינן לא דבפסוקי כיון יט.טימן
 לעיכובא זו הלכה שתהאיתכן

 ז(. אות א' טימןראה

 משה פסקי' דלא פרשה או פסוקא כל כ.סימן
 תדרבנן רק או תורה איסור זה אםוכו'

 ט". ט( אות א' טי'ראה

 רק ואולי שרי, ותחנה תפלה דרך כא.טימן
 לא אבל זה מהני פסקינן דלא פרשהנע0ום
בפסוק

 יא(, אות ב' וטי' טו(, ט( אות א' מי'ראה
 טז(-יח( י( ז( ב( א( אות ו' וטי' ד(, אות ה'וטי'
כא(.

 שרי אח*כ להנ0ליס דעתו אע אי כב.טימן
 לפסוק פרשה בין בזה ~וילוק יש ואסלהפסיק,

 ומי' י"ן יד( יב( יא( ט( אות א' טימןראה
 ז(. אותו'

 לנביאים תורה בין חילוק יש אם כג.מיטן
 זה לעניןוכתוביס

 ומי' ד', וטימן יז(, י( אות א' טימןראה
 ו( ד( ב( א( אות ו' ומי' טז(, טו( ה(-ח( אותה'

 בענין מדבר הפרשה דשאר היכי אס כד.טימן
 להפסיק מותראחר

 יא(. אות א' טי'ראה

 דציבורא טירחא משום דאיכא היכי כה.טימן
 להפסיקשרי

 יא(. אות א' טימןראה

 אפילו להפסיק שרי אפשר דלא היכא כו.טימן
 הפסוק סוף להשלים דעתו איןאס

 ז( אות ו' וטי' יב(, ט( אות א' טימןראה

 יא(.ח(

 בא מיד ראשון הקורא דפוסק היכי כז.סימן
 אבל קפדינן, לא אפרשה בכה"ג וגומרוהשני
 קפדינן בכהיג אפילו פסוקבחר

 יב(. אות א' טימןראה

 לעשות פסקינן לא הפרשה באמצע כח.סימן



כללי ת י בנ דלס"מ פמוקאסל

 באקראי או ליחיד אבל לצבור קבוע דברבזה
 פמוק באמצע נושא"כ דנוישפיר

 יב(. אות א' סימןראה

 כמו הפרשיות פמק רבינו משה אם כם.סימן
הפמוקים

 יב(. אות א' סימןראה

 לבד, פמוקא על קפדינן מיום על רוו ל.סימן
 פמקינן לא פרשה באמצע לוותחילמשא"כ

 יד(. אות א' סימןראה

 באמצע דמתחיל השני מיקרי לא לא.סימן
 לגמור ע"מ הפרשה ריש התחילוכשמתחילה

 הבאהבשבוע

 יד(. אות א' סימןראה

 משה דל"פ פרשתא רכל דהא י"ל אם לב.סימן
 בפמוקי בקיאין לא דאנן משום הוא הטעםוכו'
 פמוק אמצע אולי פרשה באמצע חוששיןוע"כ
 ש"ד פסוק מוף דהוה בבירור דידוע והיכיהוא,

 יג(. אות ה' וסי' יז(, אות א' סימןראה

 כלום המצוה מעיקר אמר דלא היכי לג.סימן
 פרשה בהפמק ליה חשבינןלא

 יד(. אות ו' וסי' ב(, ב' סימןראה

 הפמק הוי לא וגומר שמתחיל היכי לד.סימן

 ועולה מקצר רקפרשה

 ג(. אות ב' סימןראה

 משהיא כמות בבקר הפרשה שקרו היכי לה.סימן

 הפםק הוי לא בה מפמיק בערבית אםאף

קיא ן ר האהשש

 יד(. אות ו' וסי' ג(, אות ב' סימןראה

 אחר במקוס הוא שלם דפמוק היכי לו.סימן
 הפסוק באמצע הוא דכאן אע"ג הפמק חשיבלא

 ו' יסי' יא, י( ג(-0, אות ב' סימןראה
 יד(. ט( ח( ג(אות

 קריאה קביעת לשם אומר שאינו היכי לז.סימן
 דכל הך ל"ש בזמנה שמים מלכות לקבלאלא

 וכו' משה פמקי' דלאפמוקא

 י(. אות ב' סימןראה

 מנ0ה פסקי' דלא פמוקא דכל הכלל לח.סימן
 וק"ש התורה, קריאת בנ8עת שלא אף שייךוכו'
 לתפילה או לקרה"ת בזה דומהאי

 יא(. אות ב' סימןראה

 להפמיק מותר ומגנון מליצה בדרך לט.סימן
 הפמוקבאמצע

 יב(. אות ב' סימןראה

 אינו אם וכו' מג0ה פסקי' דלא פסוקא מ.סימן
 בזה ושמואל רב מחלוקת פסוק,נקרא

 ב(. אות ג' סימןראה

 להפסיק, התירו רבן בית ש2 לתינוקות מא.סימן
 בזה הירושלתיושיטת

 ה(, אות ח' וסי' ד(, ג( אות ג' סימןראה
 יז(. י( ז( אות ו'וסי'

 דפמקינן סצינו פ0ח של בהגדה מב.סימן
 בזה והטעם פמוקים,באהצע

 ים(. אות ו' וסימן ד(, אות ג' סימןראה



 דלם"מ שסוקא כל ן ךאוק הוש"םעללי ת 'בקיב

 לשנים הפסוק נחלק דמתחילה היכא מג.סימן
 פרנשן לענין 1כ1 לחלקו, רשאין אנחנוגם

 ל*ה סוכה תום' בשם א( אות ד' סימןדאה
 וע"ש ז(, אות ועע"ש שכ*כ, אומר הש ד"הע*ב
 א( אות ה' בסי' וע"ע פרשה, לענין כן ח(אות
 ב(. אות ו' וסי' ט0, ה(ב(

 ואף כתובים, משאר שאני הלל אם מד.סיטן
 שאני, הלל להפסיק מותר דבכתוביםהסוברים

 איוב ספר כתב שמשה למ"ד איוב1כ1

 אות ו' וסי' ז(, ד( ג( ב( אות ד' סימןדאה
 כא(. אות ו' סי' שם וע*עז(,

 לא אז ההפסק דניכר היכא רק מה.סימן
 שפיר ההפסק ניכר דאינו היכא אבלפסקינן,
פטקינן

 ט(. אות ד' סימןראה

 וכו' משה פסקי' דלא פסוקא דכל הך מו.סימן
 באמצע יסיים שזה התורה קריאת לענין רקל-ש
 גדול הפסק הוי זה ולבד עוד, יקרא ולאפסוק
 למה ענין זה ואין ויקרא, השני שיעמודעד

 סופ1 תה הפסוס ראשית זה ביחד אומריםשכולם

 יז(. ג( אות ה' סימןראה

 וכר משה פסקה דלא פרשה כל לענין מז.סימן
 מסיימין וה' בג' קריאות דהרבה דהאי"ל

 מסיימין דב~אבת דכיון משום הוא פרשהבאמצע
 בה לןלית

 ג(. אות ה' סימןדאה

 לכוון דעתייהו יהבי דהשומעים היכא מח.סימן
 דלא פסוקא דכל הך ל-ש אומר שהש"צמה

 כעונה דשומע וכו' מעא[פסקי'

 ב(. חות ו' יסי' יי(' 0 אות ה' סימוראה

 דלא היכי פסקינן דלא התקנה עיקר מט.סיטן
 בק-ש גם גדר תדרו בצבור אך הוא תטא[פסק
 כפירסוםדהוי

 שם בזה בהנוגע ועי' ז(, אות ה' סימןה14ה
 אות ו' סי' וע"ע ש"ש, המו*ק בדברי ה(אות
יז(.

 וכו' משה פסקי' דלא פסוקא מואוס נ.סימן
 "1ג1' תיבת ההפסק במקום לכתובנהגינן

- 
 או

 כן לעשות נכון באגרת ואפילו ","1כ1'

 יב(. אות ו' וסימן ח(, ז( אות ה' סימןראה

 לא אנן מט~ה פסקיה דלא פסוקא כל נא.סימן
 צריך 9םוק לומר מתחיל אם דהיינו נראהפסקינן
 להתחיל אבל באמצע, להפסיק ולא אותולגהור
 כן הוא בפרשיות וכן הפסוק, באמצע גםמותר

 טו(, אות ו' וסימן ט(, אות ה' סימןראה
 ה' בסי' היטב וע"ע פשוט, זה דאין שכ'וע"ש
 דם*ל שנדאה ש"ש וקציעה המור בדבדי ה(אות

 טפי. גרעדבהתחלה

 שבת ליל בקידוש שמתחילים לסנין נב.סימן
 מ5וה פסקי' דלא פסוקא דכל הגם וגר ערבויהי
 להאי פסקו דבמערבא הא לדידן זה מהני איוכר,

 ערב ויהי דכל י"ל אם וכן ערב, מויהיפסוקא
 לענין ונ-מ חדש, פסוק מתחיל בראשיתשבפ'

 תורה בשמחת ע~םלהפסיק

 ד( אות ו' וסי' יז(, י( אות ה' סימןראה
טו(.

 פסקינן לא משה פסקח דלא פרשה כל נג.סימן
 בלק 9םוקי כמו כן, בקביעות לעשותההיינו

 ובפ~ני ב12בת במנחה אבל בק-ש, לקבועשבקשו
 ורק בה, לן לית משעימין ב~טבת דאח"כוחמישי
 אסור פסוקבאנוצע
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 ז(. אות ף סימןראה יד(. אות ה' סימןראה

 לא אנן מ5(ה פמקי' לא ז פרשה כל נד.סימן
 ותה שרי, לתחר להשליתה בדעתו ואםפמקינן,
 נקרא זה אין הבאה בשבת להשליתהשבדעתו
השלמה

 יב(. יא( אות ה' סימןרזוה

 האזינו פ' מחלקין היו דבתקדש הא נה.סימן
 לימוד בנ0ביל היה לא דהתם נושום הואלשנים
 תנגנים היו בשיר הלוים אלא ישראל לנלהתורה

 יד(. אות ה' סי'ראה

 חצי אומר שהש"ץ לפענוים דתצינו הא נו.סילן
 עמו אחר פמוק וגונורין תמייתין והקהלהפמוק
 להקדיש זל-ז קוראים שהשרפים לפי הואהמעם
 כן כתו יחד, כולם אח"כ ותקדישין יחדליוצרם
 עמו הקהל מקדישין ואח"כ אומרש"צ

 טז(. אות ה' סימןראה

 מזתור לתנצח או לדוד התעלות שיר נז.סימן
 הפמוק לתחלת נחשב אינו נ[5ל1 כיוצא וכללדוד
 ואינם המזמר היה תי הודעת אלא אינו עיקרוכי

 דלא פמוקא דכל הך כאן ול"ש המזמורמעיקר
 וכו' משהפמקי'

 ב(. אות ו' סימןראה

 את ה' הושע שאותר קצרה תפלה נח.סימן
 פמקי' דלא פסוקא כל משום ביה לית וגו'עמך

 כיון הפמוק באמצע דמתחילין אע"ג וכר0גטה
 מרו- וא . שםדכתע

 עף ה' שע ה

 ק. אות ף סימןז

 ובקטוה תחינה דבדרך לחלק יש אם נט.סימן

 קורא אם אבל הפמוק, נ[5מצע להפםיקשרי

 איסורא האי ביה אית לה' שבח דרךהפסוק

 שניכר עד א' רגע מפסיק אם אעילו ס.סימן
 פסקינן לא לפםוקא דפם~~י'מתוכו

 ק. אות ו' סימןראה

 ה' הזכרת יהא שלא לתקן דבא היכי סא.סימן
 דלא כיון הפסוק באמצע לפמוק הותרלבמלה
אפשר

 ז(. אות ו' סימןראה

 אלקיכם ה' ש-צ דחחר בתקותות סב.סימן
 לומר יכול אדם דכל הפמוק אתצע זה איןאמת
 לו8ון ע-כ אלקיכם ה' אני מתחיל אם ודוקאכן,

 קאתרהקרא

 יא(. ח( אות ו' סימןראה

 ציצית פ' אמרו ט(לא מערבא בני סג.סימן
 דלא פמוקא דכל הך על טברו לא דערביתבק"ש
 א0ח תיבת שהומיפו דכיון וכו' משהפםקיה
 הזכרת טזל ענין אלא כלל פמוק זה איןא-כ

 תצריםיציאת

 ט(. אות ו' סימןראה

 ט~אומרים עליהם תפול הפםוקים מנהג סד.סימן
 הפסוק כל אומרים ואין הלבנה קדת5בטועת
 ענין אינו יעבור עד דמופ1 כיון הואהמעם
 חשש איןללבנה

 י(. אות ו' סימןראה

 לומר ראוי דיוה*כ העבודה במדר סה.סימן
 בזוהר אך וכו', פסוקא כל דהא תמהרו גםתיד
 זה וא*כ רנ(2 כהגא רק אמרו לא דתמהרואיתא
 מיפור זה אומרים דאח*כ ואף מתטג עבודהמדר
 בלבדמטשה



 י(. אות ו' סימןר(וה

 מעןו פסקיה דלא פסוק דכל הכלל זה סו.סימן
 משום בדיוק הקרא לומך רוצה אם דוקא זוןוכו'
 הענין לזה דצריך או דרשה או חיובאיזה

 שייך לא צחות בררך רק אומך אם אבלוכדומה,

 יט(. יב( יא( אות ו' סימןראה

4 באגרת כשכותבים סז.סימן  חאת " ך ך ס ל 
 פסקי' דלא פסוקא דכל הך ל"ש וכדומההברכה

 וכו'משה

 ינס. אות ו' סימןדאה

 וכו' משה פסקיה דלא פסוקא כל 1 הך סח.טימן
 ולא בדיבוך הפסוק בקריאת כשפוסק ק 1ל"ש

בכתיבה

 יק. אות ו' סימןדאה

 כך מתוך לבוא המקרא כשנחכיך סט.סימן
 דרך כמו הוה זכירות( )ה' זכירה מצותלקיים
 להפסיק דשריתפלה

 יח(. יז( אות ו' סימןראה

 ובו' מטאו פסקה דלא פ' דכל הך ע.סימן
 גמורה קפידא דאינומשמע

 כ(. אות ו' סימןראה

 וכו' משה פסקה דלא פ' דכל הך עא.סימן
 בז" ברוך כללאין

 ב(, אות ג' בסי' ועוע כ(, אות ו' סימןדאה
 ח(. אות ד'ובסי'

 בנ' לאורייתא דמסקי מערבא בני עב.סימן

 אולי או אחרת, בפרשה עכ"9 סיימו אםשניז
 אחרות פרשיות פסוקי להםהיה

 כ(. אות ו' סימןראה

 וכללים סכומים עג.סימן

 המגפה אחרי ויהי בפסוק פנחס בפ'א(
 סימן ראה בזה, והטעם פסוק, באמצע פסקאיש
 ה(. אותא'

 סי' ראה סקמ*ה, ל"ב סי' המג"א ע"דב(
 ז(. אותא'

 בקיאינן, לא ויתירות דבחסירות בהךג(
 אות א' סי' ראה בפסוקי, בקיאינן דלא בהךוכן
ז(.

 היאו דוקא לאו ווצא "גמירי" לשוןד(
 אות ה' וסי' ח(, אות א' סי' ראה כן, ס"לכ"ע
ז(.

 גמידי איתא ע"ב י*ב דבברכות בהךה(
 וכו', פסקינן רביט משה דפסקה .פרנשו4כל

 "פסוקא4 כל הגידסא ב"ז ותענית כ"בובמגילה

 סי' ראה ופרשה", ולא וכו', משה פסקיהרלא
 יא(, שת ב' וסי' יז(, טו( יג( יב( ח( אותא'
 כ(. אות ו'וסי'

 ל"ע או הללמ"מ הוי אי "גמירי" הלשוןו(
 כ(. אות ו' וסי' טז(, ט( אות א' טי'ראה

 אחמשה דוקא לאו דאורייתא הלשון גםז(
 במסח בדק"ס הגי' וע"ד קאי, תורהחומשי
 פסקה דלא פדשה כל ע*ב י"ב בדכותהכ"י
 י(, אות א' סי' ראה "ראורייתא",משה

 .פרשה' כל ע"ב י"ב בבדכות הגי' ע"דח(
 שם ויש וכו', פסקינן רבימ משהדפסקה
 יב(. אות א' סי' דאה "פסוקא", כלשגורסים
 והיכא רובאן בתר אזלינן הגהה בספקט(
 אחד בסגנון . המסכימים מקומות בשנידמצינו
 הלשון אותו לתקן דמי שפיר טשונהוהאחר
 טח. אות א' סי' דאה השנים,עפ"י
 א' סי' ראה מחלוקת, שייך בהלמ*מ איי(
 כ(. אות ו' וסי' טז(,אות
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 שנדפסו ההפסקים על לסמוך איןי(0
 יז(. אות א' סימן ראה שלישי, שניבחומשים
 פסוקים סכום לקרוא ע"ע שקיבל מייב(
 כמו הפרשיות והתחלות הרשימות אםבתורה
 סי' ראה למנין, עולה לאמר משה אל ה'וידבר
 ב(. אות ו' וסי' ט(, אותב'

 המנין מן אינם ואשירה ישיר אזיג(
 סי' ראה י"ה, וזמרת עזי במלים מתחלתוהשירה

 ט(, אותב'

 להקשות רו"א ומפרשים הש"ס דרךיד(
 לארווחי כדי אופן באיזה לתרץ שיש דידעואף

 אחר, תירוץ או אחר טעם ימצאו ואוליפירוקי,
 ו' וסי' ו(, אות ה' וסי' ב( אות ר' סימןראה
 טז(. ו(-ח( א(אות

 ראה קיל, הוא איזה וכתובים נביאיםטו(
 ה(. אות ד'סי'

 ראה וכתובים, נביאים כוללת אי תורהטז(
 ק. אות ו' וסי' ו(, ה( אות ר'סימן

 ממשה ובאו מקובלים וכתובים נביאיםיז(
 ה(. אות ד' סימן ראה ע"ה,רבינו

 בררך ולתרץ לפרש הוא הראשונים ררךיח(
 אליבא שהוא דבר רק וספק פלוגתא בושאין
 ראה לכל, השוה טעם להביא דרכם וכןרכ"ע,
 0. אות ד'סימן

 לאמרם רשאי א"א שבע"פ דבריםיט(
 ק. אות ה' סימן ראה בצבור, רוקא היינובכתב
 שמזכיר אעפ"י פסוק חצי לומר מותרכ(
 וטעמים בנגינה וטעה קרא אם ולכן השם,את

 כל התר שאינו אעפ"י הפעם עוד לקרותומותר
 א(. אות ו' סימן ראההפסוק,
 סימן ראה הפסקה, מיני ר' יש בתורהכא(

 ו(. אותו'
 ודאי מירי מוציא אחד של ספיקו איןכב(

 ק. אות ו' סימן ראה אחר,של
 או ודאי לשון הוא אם "אפשר" לשוןכג(
 ז(. אות ו' סימן ראהספק,

 שאומרים מרנן או מורי סברי בעניןכד(
 ח(. אות ו' סימן ראה הקידחש,קודם

 פסוק פסוקים משני לעשות אסורכה(

 טו(. י( אות ו' סימן ראהאחד,

 איסור אין יום של סידורו שההא כלכו(
 לאומרן רשאי אתה אי שבכתב רבריםמצר
 י(. אזת ר סימן ראהע"פ,

 המקרא לשון בכתבים כותבים שאנו מהכז(
 יב(. אות ו' סי' ראה לזה, הטעם שירטוט,בלי

 שבת, בליל הקידחש מתחילין היכןכח(
 טו(. אות ו' סי'ראה

 אות ו' סימן ראה התחלה, אינה וא"וכט(
טו(.

 דלא המה צרפתים פרהציות פיסוקל(
 כ(. אות ו' סימן ראהכהרמב"ם,
 לומר ועוד האבודרהם בשם מ"שלא(
 מחסי, עד בסתר יחשב המטה שעל קאשבסרר
 בשם בזה ומוע"כ רם"ו, בשבועות בזהוהגי'

 כא(. אות ו' סי' ראההאריז"ל,
 הקבלה והמקובלים הפוסקים מחלוקתלב(
 כא(. אות ו' סימן ראהמכריע,

 טפשאיבבלאי

 וכו', דן איני אני ערך ח"י בספריראה

 מ"ז. סימן וכו', זילזולולשוני

 בבלאי - מחמיר אתה כך כלבבלאי
 איסוראשרי

 וכו' דן איני אני ערר ח"י בספריראה

 מ"ח. סימן כו', זילזולולשוני

 ב' בין ההבדל וירושלמי,בבלי
 ועוד ועודהתלמודים

 בבלי ערך וכאן שלי, הפוסקים בכלליראה
 התורה. קריאת לעניןוירושלמי

 נהרין תלתא בידך עברתבבלייא
ואתבדת

 ולשוני וכו' דן איני אני ערך בספריראה
 מ"ט. סימן וכו',זילזול



 אחתבבת ן ך הא הש"טטללי ת 'בקטז

 יש באוכלין אבל מרובע איןבבריות
מרובע

 בבריחז מרובע אין ערד ח*ח בפפריראה
 ו' דף ח"ב פרד"י בס' וראה ולהלן, תנ"זמדף
 דבתחלת דכ"ג נדה מהרצ*ח הג' בשם שכ'ע"א

 ולא הר לא היה ולא כדורית הארץ היתההבריאה
 מרובע אין דנדרים פ"ג ידווצלמי וע'בקעה,
 וברבות העקרים, בעל ובהקדמת י"ב,מששת
 הרים מזה נתחברו המבול וע"י הרוחות ע"יהימים
 מעשרות, סוף בתוספתא וע"ע וכו',וגבעות

 של גופה דנגעים מ=א מפ"ו הק' שםוירושלמי
 דגריס ומשני מרובע, הקלקי כגריסבהרת
 וישער הכהן שירבענה ורק מרובע אינהבעצמה
 דרק א' ורשב"ג כגריס, הרבוע לאחרשיהי'
 מרובע, יש באוכלין אבל מרובע איןבבריות
 נחמד ובס' נגעים, שלמה ומלאכתועתוי"ט
 פ"ה מווילנא מהגר"ז אדם ותולדותונעים
 הנז*ל ובספרי ג"כ, שם בציוניו ועי'עי"ש,
 משביעית, ה"ח פ"ג ירושלמי וע, לכאן,וצדפו

 וצומח בדומם דגם וי"ל כ' קעה דף ח"בובפרד"י
 נדרים ור*ן שם העדה בקרבן וע' מרובע,יש
 שהעולם י'( ול"ט י"ז )כ"ח תצוה ובת"י א',כ"ה

 ופרדר"א שם ועתו"ס כ"ד, בר"ה וכ"המרובע,
 מששת מרובע דאין משמע הנ"ל ומירושלמיפ"ד,
 מירחצלמי מ"א ע"ז ובתוס' עגולה' הארץ וגםי*ב

 רמב'ן כ*ח( )מ' ישעי' וערד"ק עגול,שעולם
 בס' סוס"ז, ח"א יעב"ץ שאילת א'(, )ו'נשא

 בס' דספרא, בפשיטא אסתר על הלויםעבודת
 מאמר ח"ב והעיון הדרש ובס' כאן, ידצנתןאהבת
 המקדש, מכלי ה"ו פ"ם וברמב"ם וק"י,מ"ה

 שמות ולרמבען מרובעות משפט בחשןדאבנים
 בתולדה רק נחצבות היו לא דאבנים ז'()כ"ה
 חפץ אבני ועףבו"ת בתולדה, מרובע דישמשמע
 שהביא א' ע"ה שבת הש"ס ובגליוני ל"ד,סי'

 לאחוז מדכ' כדורי עולם דאין אליהומעליות
 וכשם כדורי, שהעולם ח"א ובמו"נ האדץ,בכנפי
 מזרק עה"פ נשא וברבה ככדוד תוד"ה מ"אבע"ז
 א', כ*ד ר*ה הש"ס גליוני וע' ובזהר, כסףא'

 שם ות*י החירות ע"פ עה*פ בשלחופרדעי

 רק עגולות דל"ה במכילתא וכ"המרובעת,
 ב' ויקרא פרד*י היטב וראה עי*ש,מרובעות

 ובח*ג צריך, אני לקצר כי עישה*ם ע*א כ"המדף
 בראב"ע כ' מצות חלות עה"פ ד' ב' ויקרא כ'דכ"ה
 הדר,ם ובס' חלילדע מלשון חלות ונקראועגולות
 בין חילוק שאין שלמה היריעות בשםוהעיון
 חמץ מע' ועשדעח מרובעות, או עגולות הםאם
 ל*ז ובפסחים הקפדוג שאין מ"ב אות י"גסי'
 וה"ה הפנים כבלחם טפח במצה עבה ד,ציעורא'

 מרובעווה יהיו שהמצות מלחה"פ ללמודשיש
 או*ה יעלה יהודה ועשו"ת א'(, )צ'ה מנחותע'
 דצורות ל"ד סי' חפץ אבני ובשו"ת קנ*ז,סי'

 בשם פוו ח"א אדם ובתולדות חהצובה,העיגול
 ה' בעיני יקרה עגולה שתמונת ונעים נחמדס'

 תמצא ולא עגולים, והארץ וכוכביםשהשמים
 מ"א ע"ז ועתו"ס ע"ש, מרובעת בריהבבריאתם

 ע"א ד*י ויקרא ובזהר עגול, שהעולם ככדורד"ה
 וע"ש וכו', ככדור בעיגולא מתגלגלא ישובאכל

 להרשם ובפה"מ מרובע, להיות  צריכה אםבמקוה
 וכ*כ בצורה, קפידא שאין ממקואות ה"הפ"ח

 סי' ח"ד מהרש*ם ועשו"ת מ"ז, פ"גבאהלות
 עי*ש. וכו'קי"ד

 בלי אחת, בפעם ביחד, הכל אחתבבת
 בפנים ראה ~עודהפסק,

 שנעשו הדברים שני על וה ושון מצינוא(
 הגם בינתיים אחר דבר הפפק בלא זה אחרבזה

 ושם ע"ב, ה' יומא - אחד בזמן ממשדאינו
 בבת לא שם וברש"י דאקדים, צריכא לא א'ף

 בפדר אבל זה, אחר זה אלא קאמר ממשאהת
 ומזה בנוויים, אחר בגד הפפיק ולא היואחד
 קכ*ם סי' ח*א יעקב שבות בשו"ת ראי'הביא
 ס*ק ב"ש קם*ם סי' באה"ע איטר חליצתלענין
 כית בזאחשז, הוא הרגלים ג' שחליצת דאףכ"ד,

 רגל לחליצת סמוך הוא השני' רגלשחליצת
 אחת. בבת דהםוב הפסק בליהראשונה
 דנקט בהא א' ס*ז נדרים ר*ן וראהב(
 ובתוס' ע"ש, כו' דוקא לאו והוא אחת בבתשם

 ובטמוך לצמצם, אפשור ד"ה א' י"חבכורות



קיז ן ר הא הון"םכללי ת יבנ אתתבבת

 לא1 קד,בי, תרווייהו אחת בבת דכל התםדקאמר
 ע"ש, כדפרשינז אלא בצמצזם אחת בבתממש

 אפילו א1 רע"ק, אמר לא תוד"ה א' ז'ובמעילה
 ליזרק דכשר אחת בבת לי' זקרי זה אחרבזה
 שתאן ב', ק"ח ובפסחים עאש, וכו' אחתבבת
 הרי רצ1פים, שטאעאן והתום' פרשב"ם אחת,בבת
 אחת. בבת חשוב הפתק בלי רצ1פים נעט(השאם

 צ"ד, סי' חפץ אבני בשו"ת וראהג(
 ל"א זבחים ב', ל' מכתובות ראיות עודשהביא

 כטשאזי אחת בבת לש1ן שי1צדק ועוד,א"
 וראה הרף, בלי ז1 אחר זז נעש1תהפע1ל1ת
 כאחד. באין בכלל ע' אות שלוםבדרכי
 קאסאווסקי, התלמוד לשת באוצר וראהד(
 לשונות כל שהביא תק"ח עמ' אחת בבתבתיבת
 המקומות בכל והמעיין בש"ס, שנמצא אחתכבת
 שלי בכללים וראה דילן, כלל באמיתתיבחן
 אחד. דבר אמדוערך

 אות ב' מע' אזכור אברהם בס' וראהה(
 ס' אחת, בסעודה נקרא אינז אחת בבת שכ'ו'

 דאמרו ממה לזה וראי' תתפ"ח, סי'חסידים
 אחת. בבת כוסו השותהבגמ'

 ו' אות ו' וארא יוסף פרדס בס' וראהו(

 בבת שתאן רב אמר ק"ח: ובפסחיםשכ',
 רצ1פין אחת בבת פי' וברשב"ם וכו'אחת
 והעית הדרש ובם' במשניות, הכ' המדר עלשלא
 בבח ובניו אהרן הלבישן כיצד ה', מיומאמביא

 בזא"ז אלא ממום בב"א לא ופרש"י וכו'אחת
 בזא"ז שעשי' הרי בנתיים, אחר בגד הפמיקולא

 לא ד"ה ל': כתובות תוס' וע"ע בב"א,חש1בה
 כלל לתורה ציונים ובס' עי"ש, שכאכצריכא
 אם ואיחור קדימה קוהוזכר היכי כל נסתפקל"ה
 בתמורה וע' יצא, אי בב"א הדברים ב'נעשו

 ל"די ר"ה ק"ד:, שבת רמב"ן כ'., כריתותד"ה
 יומא מפרה, מ"ב פ"ד ר"ש מתשעונתוד"ה
 ורחצו י"ט( )ל' תשא ורש"י ל'., מגילהנ"ז.,

 באוה"ח וסמך י'( )כ"ט ובתצוה בב"א, ובניואהרן

 ואח"כ בפ"ע יסמוך שאהרן ויסמכו או' ולאשכ'

 פאביניץ מהגאב*ד נשאל אורות והניצוציבניו,
 סמכו המלואים דאיל מבואר שםדבתוספתא

 באיל שגם אבות בחסדי וע"ש בב"א,כולן

 בבעה*ת, וע*ש וכו', זא*ז סמכוהמלואים
 קצ"ד, או*ח וחת*ס מ"ח, אפרים שערובשו"ת
 צ"ח יבמות מתום' צ"ד סי' חפץ אבניבשו"ת
 יום בצותו הי' יונה של ב' נבואה על,ד"ה

 פ"ט טהרות בראש וע' אחת, נבואה הכלוחשיב
 וכו', לי' קרי מיד הי1ם א1ת1 שכל שכ'מ"ד
 לאו אחת בבת דלש1ן ס"ז, נדרים בר"ןוע'

 מני, ערבית תה שחרית וון תפיר זאפילוד1קא,
 הפרה מעכב נ0וו1א דבר בנתיים הפמיק שלאכל

 1פמיק, את אתי ערך ח"י במפרי 1ראהעי"ש,
 לכאן, 1צרפו בזה שהארכתיע"ש

 ג*כ מביא מ"א אות כ"ח תצוה ובפ'ז(
 דאם ומשמע פז, אדני וע"ם ש"ל, ה' דיומאהך

 ושכ"כ בב"א, חש1ב הפמק בלי בזא"זע1שים
 כל ע"ש קכ=ט, ח"א אה"ע יעקב שבותבשו"ת
 סקכ"ד ופ"ת כ"ד ס"ק קס"ט ב"ש וע'הענין,
 דכ' ל"א מזבחים מביא ובהדו"ע מזה,הרבה

 תד"ה י"ח כריתות וע' בזא"1, ה"ה דכאחתרש"י
 בב"א ה1י מחביר1 משה1 קודם דאפי'אפשר
 וכו'.וכו'

 י*ט, אות ל' תשא יוסף פרדס וראהח(
 אחת, בבת רש"י רגליהם, ואת ידיהםאת

 דאל"כ ואוה"ח ובגו"א לרבות, בא אתובשפ"ח
 דמעלין רגלים ואח"כ תחלה ידים לרחוץאין

 ידים צריך כסדרן דצריך כיון וכוונתובקודש,
 בב"א, צריך ע"ז כו', דמעלין דא"א אךתחלה

 דלמא פשוטו, על לעבור מסברא נוכל איךוצ"ע
 מצורע בטהרת וגם תחלה, יקדש יותרהמעלה

 וקי"ל הימנית רגלו ובהן הימנית ידו בהןכ'
 ממחוסרי ה"ב פ"ד רמב"ם וע' כסדרן,דצריך
 דמסברא וכיון כסדרן, הוי דבב"א וע"ככפרה,
 לא דעכ"פ בב"א דיעשה אמרינן כו'דמעלין
 במפרי הדק היטב וראה עי"ש, וכו' הורדהידעי'
 תש"מ מדף ופמיק את אתי את ערך ח"יב"א

 1צרפ1 כאחד באין ערך זה בספרי 1ראהזהלאה,
 מ"נ מדף ח"ג בפפרי גם בזה זהארכתילכאן,
 את דאתי היכא לחלק או ערך י"א במי'1הלאה
 בע*ה. תתענג ואז עישה"טזפפיק,
 מרישא להגאון חפץ אבני בשו"ת ראהט(
 אה"ע ח"א יעקב שבות משו"ת צ"ד, סי'ז"ל



בגדתאה ן ך הא הש"פכללי ת 'בקיח

 כיון בזאוז היא שהחליצה דאף קכ"טטי'
 לחליצת וסמוך תיכף הוא השני' הדגלשחליצת
 זאת דהחוב בינתיים הפסק בלי הראשונההרגל
 מכתובות וראיה אחת, בבת היתה כאילוג"כ
 ו( אות לעיל )ראה וכו' צריכא לא ד"ה ב'ל'

 חשובה בזא"ז מיד שנעשו כיון וה"נ זה(,שהבאתי
 א'( )ל"א מזבחים ראי' עוד כאחת, באהכאלו
 תרומה ככר על בעצמו וזה בעצמו זהנפל

 ופרש"י שני' עשאוה כאחת שניהם נפלופטלוהו
 עלי' הראשון בעוד השני נפל אם בזא"ז,דה"ה
 שב' דכל ומשמע עי"ש לי' קרי כאחרשניהם
 זאת חשוב הפטק בלי זא"ז תכופים הי'המעשים

 )ראה כ"כ י"ח בכודות לתוס' וציין אחת,בבת
 שכ' על ר"ה ע"א( )צ"ח יבמות ועתי0'לעיל(
 היום באותו הי' יונה של השני' שהנבואהכיון
 א' סי' ועמג"א עי"ש, אחת כנבואה הכלחשוב
 הפסקה, חשובה לא מו5טת דשיהוי דמשמעטק"ג
 קרי מיד היום רכל מ"ד פ"ט טהרות בר"שוע'
 לעיל( )הבאתי וכו' ק"ח פטחים וראה וכו',לי'
 בבת דלשון ג"כ שכ' א' ט"ז נדרים וער"ןוכו',
 וחבירו שחרית זה מפיר ואפילו דוקא לאואחת
 שהוא דבר בינתיים הפסיק שלא כל סגיערבית
 עי"ש. הפרהמעכב
 לתורה ציונים בם' הדק היטב וראהי(
 ל*ה אות זצ"ל ענגיל מוהד"י הנודאלהגאון
 קדימה שהוזכר כ"מ בענין גדולה בארוכהמש"ב
 ומש"ש אחת, בבת נעשו אם הדין מהואיחור
 ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן ורחצובעניל

 צריך, אני לקצר כי לכאן וצרפו עיש*הדגליהם,
 כאן וראה בכללן, ופרטים כללים כו"כעי"ש
 טי' יצחק כוכבי בם' וראה ע"ש, כאחד באיןערך
 ע"ש. ד' אותי'

 ביניהם ההבדל מעיל, -בגד
 השחר ואילת שמ"ו סי' בהתוה*מ ראהא(
 בוגד למעיל, בנד בין ההבדל שכ' תכ"הסי'

 כמו בגד שם עם ומשתתף נגלה, בלתיבנטתר
 ויתכסה, הבוגד יתעטף כן האדם בו יתכסהבגד

 ובפדד'י עי*ש מפורסמת שיקור היאוהמעילה
 ס"ו. דףח"ג

 המכסים הבגדים מתארים בגדים או בגדב(
 עליון בגד ההש המעיל הגוף, אתומעטפים
 מכף אותו הלובש את לכטות ומתרחבההולך
 ערך באו"י בארוכה בזה וראה צוארו, עדרגליו
 עי"ש. בגדיםבגר,

 בגדתאה חנא רב אמוראבגדתאה,

 בגדתאה, חנא רב בשם אמורא מצינוא(
 בגדד עירו שם ופרש"י ע"ב, נ"ד ברכותראה
 והגר*י בבל, כהפחרבה שבבבל החשובה עירהיא
 וכתובות ע"ב סוז יבמות פרעב"י לע*ע צייןפיק
 ס"ז יבמות רש*י ועי' ע*ש, ע"ב י' ע"בז'

 שם ל*א אגדה, בעל שפי' בגדתאה ד"הע*א
 ובהגהות ע*כ, בגדד ששמו בבבל שהואמקום
 משמע ע"ב נ*ב בטוכה אמנם כתב פיקהגר"י
 דיגלת ערך לשון מערכי עי' הראשון,כפי'
 עכ"ד. ל*א הערהסוף

 בגדתאה, שכ' ע"ב ז' כתובות רש"יוראה
 רב של טדרו בפטק בגדת, ושמה שבבבלעיר

 פי' ע"ב י' חמם עכ"ל, נזכרת היא גאתשרירא
 רשב*ם בפי' וע"ע ע*ש, בגדת דמןבגדתאה,

 עיר בגדד דמן בגדתאה שפי' ע"ב דקמ"בב"ב
 ע*ש, נזכרת היא שרירא רב ובכתבי בה,שנולד

 בכתובות ז'ל רש"י זקינו לשת אחר בזהונמשך
 ש"ל ע*בז,

 ע*ב נ"ב דמטוכה פיק בהגר*י ומ"שב(
 ביזנא בר חנא א"ר ע*ש הראשון כפי'משמע
 למה באגדתא חנא בהדי א*ל וכו' חטידאאר"ש
 לפה באגדתא חנא בהדי ששת א*ר ופרש"ילי,
 ממני בהגדה הוא בקי בהגדה אצלו לי מהלי,
 ח' אות בטדה"ד ראה אולם ע"ש, לו אוכל%א

 בר חנא ורב בגדתאה ר"ה( )או חנא רבשחשב
 בגדתאה חנא רב ע' בטדה"ד וע"ש לשנים,ביזנא
 ופרש*י ש*ל ע*ב נ*ד בברכות פרש"ישהביא
 ע*ש. אגדה בעל אחר פי' שכ' ע"א ס*זביבמות
 ב' אות כ,ו שמות והעיון הדרש בם'ג(
 שהיה זה עם בגדתאה להשם הסמיכותמסביר
 *בר נקרא היה דהוא לשעד וכ' אגדה,בעל

 יצחק ד' כמו אגדה, בעל שהי' עלאגדתאה"



קים ן ך הא הש"םכללי ה יבנ גליודבדד,

 ובירושלמי ב'(, )קי"כ פסחים דאגדתא, פנחסבן
 חנא רב וגם דאגדתא, רבנן האב פ"אמעף2רות
 )וראה באגדה היה עסקם שעיקר מאותםהיה

 נקרא וע"כ אנדה( ערך ח"א אהרן ביתבמפרי
 האלה השמות ב' נרכבו ואח"כ אגדתאה,בר

 הרי"ש בהשמטת בגדתאה, אחד שם מהםונעשה
 ב' הרכבת ע"י כאלה וקיצורים באמצע,והאל"ף
 שכיחות באמצע אותיות בהשמטת יחדתיבות
 רבי מתיבת קיצור שהוא רבין השם כמומאוד,
 מאי א' כ"ו וער"ה שאן, מבית בישןאבין,
 תיבות יחד שהרכיבו והיינו סשופר, פרסה2ור
 ונעשה רי"ש אות באמצע והשמיטו פרשור
 עי"ש כאלו, דוגמאות עוד ומביא שופר,מזה
 ערך שלי בכללים וראה צריך, אני לקצרכי

 רביה או אכין ערך ח"א ובספרירי*ש,
 קפ"ד אות ב' מע' אלי הליכות וראהד(
 בבל מעיר מקום בכל פי' בגדתאה וז*ל,שכתב
 בגדתאה וז"ל דס"ז ביבמות ופרש"י בגדד,ששמו
 בעל נוטריקון בגדתא דמלת פי' אגדה,בעל
 עכ*ל.אגדה

 במקומות בפירושו רש"י ד,2ינה והאה(
 אין ערך ח"ח בספרי ראה תימה, זה איןהנ"ל

 וצרפו עי"ש רש"י, על מרב"י סתירהלהקשות
 בס' וראה עי"ש, מידי קשה דלא ותראהלכאן

 נ"י אפשטיין אברהם למוהר"ר התואריםאוצר
 עי"ש. ע'ב ת*ל דף בנדתאהמערך
 הונא רב גורסין ויש בגדתאה חנא ורב0
 בר חנא רב ב' נ"ב ובסוכה כן, נקראבגדתאה
 העלים התוארים אוצד ובס' כן, נקראביזנא
 חנא רב בערך תתו"א בס' וראה מזה,עיניו

 עי"ש.בגדתאה
  שממעט החוארים אוצר בס' ומש"כז(
 להסיק מקום יש באגדה ממנו שנאמרוהדברים

 עירו שם על הוא בגדתאה שהשם המסקנאאת
 ראיה, מזה עוד שאין במ"כ נלפענ"דעי*ש

 עי"ש. אהרן ערך ח"ב בספריוראה
 מ"ג א' ואיכ"ר א' ל"א ויקר*ר וראהח(

 ששמעתי נחמני בר שמואל ר' על אמר אמישר'
 ר"ש ד' ג' בב"ר וכן הג~-ה, בעל שאתהעליך

 ט' "ב ובב"ר עי"ש, כן עליו אמר יהוצדקבן

 באיכ*ר חלבו ר' וכן כן, לו אמר נשיאהר"י
 מועטות בהלכה ומאמריו כן, לו אמר ל"הג'
 מדרהבותיו הרבה מצינו האגדה בשטח אבלהן,

 טרפון ר' וכן בגדתאה, נקרא לא ועכ"זומאמריו,
 באגדות שבקי עליו אלישע בן ישמעאל ר'אמר

 נקרא לוי בן ר"י וכן ע"ש, ב' כ"חכבמו"ק
 ע"ב נ"ה ב"ק אבא בר חייא ר' ע"י באגדהבקי

 שבת דבירח2למי ואף מאוד, רבו באגדהודבריו
 בספרי הסתכלתי לא מעולם אריב"ל ה.אפט"ז

 מטה בשם יוסף הענף הלא פ"א, אלאדאגדתא
 בירח2למי שנאמרו הדברים כי מפרשמשה
 ובפלפול בתלמוד עוסק שהי' בזמן ע"ינאמרו
 למד מהם כריסו וכשמילא באגדה עסק לאואז

 בר תנחום ר' וכן עי"ש, בה בקי ונעשהאגדה
 ע"ב נ"ד כבב"ק באגדה בקי נקרא הי'חנילאי
 אגדה ערך ח"א בספרי וראה עי"ש, ע"בונ"ה
 ערך השלם בערוך היטב וראה לכאן,וצרפו

 לכאן. וצרפו בזה מ"שבגדתאה

 מא[ם ת"ח בנוירת - פתגמא עיריןבגזירת
כמלאכים

 ז"ל מהריק"א )למרן הגמרא בכלליראה
 עירין בגזירת שעה כל בפ' שכתב ע"א(רנ"ט
 שהם מלאכים עירין פרש"י ע"א( )דל"גפתגמא
 ע"ב קידה2ין רש"י וראה השרת, כמלאכית"ח
 לבנים לבושי השרת, למלאכי דומים ד"הא'

 ט'( )ביחזקאל וכתיב השרת כמלאכיועטופים
 ב'( כ"ה )בשבת אמרינן וה"נ בדים, לבושוהאיש
 בסדינים ויושב מתעטף שהי' יהודה רביעל

 ב'( )כ' ובנדרים כו', למלאך ודומההמצויינין
 מו=ק וראה עי"ש, וכו' רבנן השרת מלאכימאן
 עי"ש, וכו' ד' למלאך הרב דומה אם א'י"ז

 יותר צדיקים גדולים א' צ"ג סנהדריןוראה
 נקראו הנביאים וגם עי"ש, השרתממלאכי
 עי"ש. תקס"ז רמז חגי שמעוני ילקוט ראהמלאכים

 דבך - ביניהם ההבדל גלמוד,בדד,
 שני דבר עם חבור מבלילבדו

 תצ'ה( )סימן איה*ש במלבי*ם ראהא(
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 פרדס בס' ומובא קנ"ז, סי' תוה"מ תזריעופ'
 מרוחק גלטוד מ"ו, אות קם"ו דף תזריעיוסף
 טכל, מובדל אינו בדד היושב אבל אדם,מכל
 בדד וכן ט'4 כ"ג )בלק ישכון לבדד עםכמו

 מן רק המצורעים מיתר מובדל שאינודמצורע
 ע"ש.הטהורים
 בדד מערכת ישע שורש בם' וראהב(
 כי בסהון, או יהידות שענינו מה כלשכתב
 בחייו, מסביביו מגור מאין בוסח יחידיהעומד
 הוא בדד לשון כקו( )במדבר ישכון לבדדעם
 לפי בדד היחיד ונקרא בדד, ישב כעניןיחיד

 בדד כוללת לבדד ומלת מתבודד,שהיחיד
 פנים, לב' פהממש התיבה כי לבדד,וכוללת
 מיוחד עם שהם הכוונה, וממיים באריכות,עי"ש
 בדד ד' גו הכתוב המיוחד לשם כלומרלבדד,
 עכ"ל.ינחנו

 דבר הברייתא בשם ואומר מלבובדה
 נאמרשלא

 אות ג' שער שמעתתא שב בספר ראהא(
 ואומר מלבו בדה דהמקשן מצינו שכתבל'

 כן ועשה כלל, נאמר שלא דבר הברייתאבשם
 אם המחודש הדין האומר את בו לנסותכדי
 זאת, חידש עצמו מדעת או בידו קבלההוא

 הברייתצ לתרוצי א"ע ידחוק בקבלה הואדאם
 סוגיא בו, יחזור בקל אזי עצמו מדעת אמרהואם
 מאחר וכי ע*א, ל*ט נזיר במם' למדתיזאת
 אנא פפא א*ר אותבי', מ"ס הכי תניאדלא
 כו', בי' והדר בידי' הי' גמרא דלאוסברי

 בספרי היטב וראה עי"ש, ותוס' בפרש"ייעי"ש
 מדף לי נימא אחרינא טעמא איכא אי ערךח"ד
 לטיתנא ל"ל ס"ל לא אי ובערך וחלאה,תל-ד
 ולי' אטרו ערך ח"י ובספרי והלאה, תקם"במדף
 עיוש. והלאה רל"ט מדף ס"ללא

 כלל ב' מע' אלי הליכות בם' וראהב(
 מימרא לפעמים מלבו האמורא בודה שכ'קע*ב
 תניא הכי או אתמר הבי ואומר ברייתא אוא'
 היו היא שמקשים מקהציא עצמו להצילכדי

 מר מבר לח א"ל ב' מ'ג ברכות מעילם,דמרים

 הלכח רבא אמר הכי א"ל המכריע, כדבריהלכה
 דעביד הוא נפשיה לאהעתמוסי היא ולאכב"ה,
 לפי מ"מ היא ולא גורם אינו דהרי"ף אףוכו'
 ההוא דק"ס בב*ם וכן איתא, הפוסקיםגרסת
 הישנ מילתא ולאו בגמ' וקאמר וכו' וכו'שתלא
 בעולם מימרא שום הי' לא וה*ק התום'ופי'
 להפהידו יוסף רב אלא מעולם, כך ר"נ אמרשלא
 עי"ש. נחמן רב מימרת שהיא מלבובדה

 לומר דרך דאין מהתוס' כ' קע"גובאות
 בשם כשמביאה מלבו מימרא בודהשהאמורא
 שהזכיר בג*מ התום' תמהו ולכן הרבה,אמוראים

 ואיתימא פלוני ואיתימא ר*נ דאמר יוסףרב
 רב מדברי אינם תימא ואי דהאי ותירצופלוני,
 אחד אמורא אלא הזכיר לא יוסף שרביוסף
 שהזכיר האמורא הוא מי לידע שנסתפקואלא
 וי"א פלוני שהוא אומרים יש ולכן יוסףרב

 ערן ח*ג בספרי היטב וראה עוכ, פלונישההא
 וצרפו והלאה שי"ח מדף אוטרו בשם דבראוטר
 בספר וראה עישה"ס, צריך, אני לקצר כילכאן
 איפכא איתנייהו ערך ס'א אות א' מע' החייםכל

 גדול אילן ערך ח"1 בספרי וראה לכאן,וצרפו
 ולהלן. כ'טדף

בדולח

 הלכות, תלמוד, משנה, מקרא, נקראבדולח
 פט*1 בגר"ר איתא הכי אגדות,תוספתות,
  ישמח בס' כ"כ וע*ש, ברשהצית ס' בחייורבינו
 ב' מערכת ז"ל פאלאגי חיים למוהר"רחיים
 המדר*ר על מהרז"ו גפי' וראה עי*ש, ו'אות
 היא יקרה כמ*ש פנינים שנקראו שכ'כאן

 משנח וראה עי"ש, חמוהם בדולח וזהומפנינים,
 על ובנו*כ כאן, המדר"ר על אליעזרדרבי

המדר*ר.

 בדוי דבר נזב, שקר, -בדותא

 וכר דן איני אני ערך ח*י בספרי ראהא(
 ערך נ' סימן תם*ו בדף ושם ולהלן, עו"צטרף
 לן הזה, בכלל גד~ה משרוכה ברותא אובדותא
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 ביאור שם יש כי ותהנה תתענג ואז שםראה
 בקיצור מש"ב לך ואעתיק עישה"ט, בזהרחב
 שלי.כללים
 שכתוב מקומות ויש היא, בדותאב(
 היא.ברותא

 פפא דר' ' בדותא שכתוב המקומותואציין
 בדותא אשי דרב א', כ"ז שבת היא,בדותא
 א', פ"ב א' כ"א יבמות א', י"א פסחיםהיא,

 משרשיא דר' ב', ק' א' י"א זבחים א', קמ"הב"ב
 ב'. פ"ח גיטין היא,בדותא

 ברותא הגירסא שכתוב המקומותואציין
 דר' א', ט' ב"מ היא, ברותא אבה; רר'היא:
 א' ס,ח מנחות ב', ע"א ב*מ היא, ברותאאשי
 ב"ב היא, ברותא זר"י ברי' רר"ה והא ב',צ"ה
 א'. י"ד כריתות היא, ברותא דרפרם ב',ק"א

 המקומות בכל כלום פירש לא ז"ל ורה2"יג(
 כתב רס"ט סי' בחו"מ שהכנה"ג אלאהללו,
 בדותא לגרוס לחכמים גם הכל בפי שגורדטעות
 ואינ; הוא שקר כלומר בדאי מלשון בדלי"תהיא
 היא חיצונית דעת כלומר ברי"ש ברותא אלאכן

 כללי בקיצור וראה בר, בערך הערוךכמ"ש
 רב עשה ולא שכתב: המשנה בכלליהתלמוד

 היו פיהם ועל הגדול ב"ד ע"פ כ"א דבראה2י
 גופי' אשי רב ואפילו ההלכות, ופוסקיןסותמין
 הי: הווטד בעיני ייטב שלא דבר אומרשהי'

 כלומר היא בדותא אגני דרב הא עליואונ;רים
 וכ"כ ע"כ, שמו על שנקרא אלא ההלכות מןחוץ

 ג"כ שפי' ע"ז סי' ח"ב קסנות הלכותבשו"ת
 ההלבות. מןחוץ

 להגרי"פ הש"ס מסורת בהגהות וראהד(
 שיש המקומות כל ג"כ שציין ע"א י"אפסחים
 ואנחע ברי"ש מהם ויש בדלי"ת שכתובמהם
 במקום פי' בתב בר ערך ובערוך יותר,צייננו
 לגנותם רצו לא כהלכה דברו ולא חכנויםשטעו
 דעת כלומר ברותא אמרו אלא טעוולומר
 ע"ב. היאחיצונית
 אות ח"ב מע"ל יעקב בקהלת וראהה(
 וכן וכתב הנ"ל כנה"ג ולדברי שהביאוקיוז

 דרפרם הא א' י'ד בכריתות הגירטאמצחתי

 שלא על אני תמה ולענ"ד ע"ש, היאברותא
 בדותא שהגידסא בש"ס אחד מקום רקמצא
 זה לשון שנזכר בש"ס מקומות ח' לפניךהלא
 בדוחשנ שהגירסא המקומות יתר כמוכמעט

 הגירסא איזה הכרע אין עדיין וא"כבדלי"ת,
 הש"ס בגליוני באדוכה בזה היטב וראההנבונה,
 ע"א. פ"ב יבמות ז"ל ענגיל יוסף מוהר"רלהג'
 שמן שבערכין ובהפלאה ד' בר ערך בערוךוראה

 שם. השלםובערוך

 שהביא אחרי קי"ג סי' מלאכי ביד וראהו(
 אשי דרב הא וז"ל הריטב"א בשם ב"ממשסמ"ק
 אלא מעולם אשי רב אמרה לא פי' היא,ברותא
 מכללן דשמעה או מעצמו אמרה מתלמידיואחד
 בכ"מ מתפרש הלשון וכן שמו על וקראוהווטעה
 בדותא דגריס וגדול שר לנו הרי כתבע"כ

 מצאתי עוד בדא, מלשון לה ומפרשבדלי"ת
 ברותא, או נ"ב היא ברותא שכ' ז"ללרש"ל
 ויש בדלי"ת גורסין יש יוסף עין בעל שםוכ"כ
 דגרם ומאן בזה הכריעו דלא הרי ברי"שגורסין
 דף הרשב"ש בשו"ת ובן משתבש, לאברלי"ת

 אמת דבריו שאין כלומר היא בדותא שכתבכ"ו
עכ"ל.

 י"ז לסנהדדין הים מרגליות בס' וראהז(
 הוי דפומבדיתאי ידוע : שכתב י"ח אותע"ב
 )ב"מ דמחטא בקופא פילא ומעיילי טובאחריפי
 מצינו פעמים שכמה לפי"ז ויובן ב'(,ל"ח

 הא נקטו החכמים אחד דברי כשדחובתלמודא
 על נאמר שזה כלומר היא, בדיתא פלונירר'
 פומבדיתא כבני התלמידים לחדד החריפותדרך

 פום-נהרא כמו פומ-בדיתא נקרא ההואשהמקום
 )עירובין דנהרא לגודא סליק מקום שאותועל
 מוע"ק דאה בדיתא, הוא הנהר ושם ב'(כ"ד
 הב"ח בהגה' )ע"ש כוורא לבאי בדיתא ע"אי"א
 כינו החידוד בדרך שנאמר מה ולכן א'(,אות

 הוא הפי' זה שגם אומר ואני ע"ש, וכו'בדיתא
 לעודד יש וגם מראה2ונים, כאחד שלאמחודד
 וראה ביו*ד, בדיתא ולא בוי"ו הגירסאדבכ"מ
 הא לבאר במ"ש כ' סי' חיות מהר"ץבשו"ת
 ע"ש. בדותא אשי דר'דאמרו
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 ישתח, שאחר גרים התשתח, יבר -בדיחותא

 לועגחוכך,

 מ"ד אות ב' מע' טהרה שיורי בם' ראהא(

 דרבנן בש"ס, כ"פ הנזכר בדחיתא שכ' ל"ודף

 הלימוד, קודם ובפרם דבדחיתא, מלי אמרוהוי

 בהלכה פלפול זהו אלא במלים דברים ה"1אינו
 דעבד, הוא לאביי לחדודי דא' וכהא הדין,נגד

 הלב, את ונורחיבים התושכים אגדה דבריא"נ

 בזוה"ק דכ' מהא וק"ק דברים, פ' דוד ראשהרב

 זעיר לתילף נש לבר לי' דתחייב ע"ב דמ"זח"ג
 כוונת וזה הליתוד, קודם דליתא כדי.דשטותא"

 המנונא רב וגם מהסכלות, החכמה ויתרוןהכ'
 דחכמת~ג רזא חבריא מינייהו ילפין הוו כדסבא
 בגין דשטותא, דתילי פרקא קמייהו מסדרהוה

 וכו', הה"ד בניניה לחכתתא תועלתאדייתי

 א"ה בזה, כ' התרי"א שנת הנד"מ ליוורנוובדפוס

 מילי אמר הוה דרבה דקי"ז בפסחים אמרכה"ג
 ועמ"ש ע"כ, בשמעתא דליפתח קודםדבדיחותא

 ישנים ובתום' וע"ד, ע"ג דק"כ ובועז יכיןבם"ס
 משתעי הוה דלא דא"ש בהא פי' ע"ב ד"טיומא

 לדבר פותח הי' דלא דהיינו כו' בהדי'רשב"ל
 אמר והתם כו', דבדיחותא מילתא בשוםעמו

 יע"ש, דאגדה במילי דקאיהש"ם
 טהרה השיורי קושית לתרץ ולפענד"נב(
 הוא שטותא של הפי' מצינו דהנה הזהר,על

 הדין, נגד נשווא או אמת שאינו דברשאומר

 קע"ה )ב"ב מיתה בשעת תשטה אדם איןכמו
 כאן וכן ע"א( קט"ז )ב"ק בך אני משטהע"א(,
 עפ"י נ0לא הדין נגד בהלכה שלפלפולאפ.ל

 אגדה בדברי הוא וכן שטותא, הזהר קוראהאתת
 שהוא או אמת שאינו אף הלב אתהמושכים

 הלב את ומרחיב מושכלת היא אבל הדיןנגד
 וכש"כ חנה, ב"ב דרבה גוזמות וכעין כ"פ,כרגיל

 הדין. נגד והלכה פלפול מקודם טהרההשיורי
 דוד הראש דז"ל לי, נראה אחר באופןג(
 כתובות, למס' בפתיחה יהושע הפני בשםשם
 דפתח מקמי רבה ל', דשבת ע"ה הקדמתואחר
 דכמו וכו', דבדיחותא מילתא אמר לרבנןלהו
 מתוך לא שורה השכינה שאין לפמ"ש נדהבבזר

 שיהה מתוך ולא ראהם קלות מתוך ולאשחוק
 של שמחה תתוך אלא בטלים דברים מתוךולא
 לפר,ם צריכי' אלא וכו', הלכה לדבר וכןנזצוה

 מצוה של שמחה בענין הוא דכאןדבדיחותא
 מדף ח"ב במפרי וראה לשונו, כל עי*ש וכו'וכו'

 ש-ש למבא, שומיתא לי' אהני ערך והלאהתם"ח
 התצוה בעשיית וכדותה וריקוד דהשתחהתכ"מ
 עס גדולה בארוכה עי"ש , תאוז נדול דברהוא
 אם קלות, כקצת נראה אם ואפי' ראיות,כו"כ
 ובאופן יחשב, לתצוה לבדו לד' בלתי עושההוא
 הרמב"ם כ' ובכה*ג היא, גדולה עבודהכזה

 המצוה בקמןיית ולכרכר לפזז היא גדולהדעבודה
 זעיר הזהר דכיון אפש"ל כזאת ועלעי"ש,

 ראש, קלות לשחוק, נחשב לא דזה וכו', שטותאז

 דבדחו הקדושים בכוונת כנ"ל בטלים, דבריםאו
 בעהי*ת. מידי קשה ולא מצוהלשם

 דפתח מקמי דרבה א' קי"ז פסחים ראהד(
 רבנן ובדחו דבדיחותא מילתא אמר לרבנןלהו
 ב' מ*ז תזריע זהר ע' כ' הזהר ובשעריכו',

 חבריש מניה ילפינן הוו כד סבא המנונאדרב
 דמלי פרקא קמייהו מסדר הוה דחכמתארזי

 להרמב"ם פרקים ובשמונה ע"ש, כו'דשטותא
 הוו מגרסייהו רבנן חלשו הוו כי מביאספ"ה

 וכן שם( בהגרי"ב )וע' רבדיחותא מילתאאמרי
 וראה מי"ג, פ"ב להרשב"ץ אבות במגןמובא
 חזייה דרבה קמי' יתיב הוה אביי ב' ל'ברכות
 כתיב, ברעדה וגילו אמר טובא, בדח קאדהוה
 חזינהו א' ל"א שם וראה ובמפורשים,עי"ש
 נ"ה ושם עי"ש, טובא בדחי קא דהוולרבנן

 מפכתא בדיחותא לדידי אפילו טבא חלמאא'
 רבה ב' ל' שבת וראה ובמפורשים, ע"שלי'

 דבדיחותא מילתא אמר לרבנן להו דפתחמקמי
 אהדר ב' ט' ב"ב וראה ובמפורשים, עי"שוכו'
 ובמפורשים. עי"ש בבדיחותא,לי'

 הפך הדבר, נעשה שכבר אחרי -בדיעבד
לכתחלה

 לכתחלה ערך שלי בכללים ראויבדיטבד,
 עישה"ט. ג' אות ב' מע' חיים גנזי ובס'ודיעבד,



קכב ן ר הא השווםכללי ון 1 ב1 מותבינןבדאורייתא

 בשאלות אותנו בחן ר"פ - ר*פ לןבדיק

 אות כו' דן איני אני ערך ח*י במפריראה
 בס' ודאה לכאן, וצרפו בזה גדול אריכותנ*א

 כ4 בגמרא כשאומר שכ' קפ"ה אות אליהליכות
 אותנו בדק רבא, לן בדיק די"ג מו*קפרש"י
 עי*ש. זה, זבר יוזעים אנו אםרבא

 בדרבנן תיובתא, מותבינןבדאורייתא
 - תיובתא מותבינן והדר מעשהעבדינן
 שיודע בתלמידים ויש היתר מורה וחכםבדרבנן
 והדר כהוראתו לעשות לחכם שבקינןלהשיב,
 תורה באיסור אבל הורה, יפה אם לי'מותבינן
 תורה דברי על לעבור שלא מעשה קורםישיב

 יוסף א*ר דכן ע"ב ס"ז עירובין ראהא(
 ברש"י וע"ש ע"ש, יהודה רב בשם כהנאא"ר
 שבקינן חצירות עירובי כגון בדרבנן, אבלשכ'
 ליה מותבינן והדר כהוראתו לע~1ותלחכם
 רש"ש בחי' ועי' ע"ש, הורה יפה אםללמוד
 ואולי לעו"ג, אמירה כגון הול"ל לכאורהשכתב,
 עו"ג ע"י דאפילו הרי"ף בשיטת דאזילמשום
 מדבריו וכדמשמע דרבנן איסור אלא שרילא

 אגב עו"ג ליה נחים דפי' דלקמן ינוקאבההוא
 ע"ש.אימיה

 משה אלעזד מו"ה הגאון וחי' בועהותועי'
 א"ל ע"א ס"ג עירובין הגמ' על מפינסקהורוויץ
 סופרים דבשל שכ' כאפקירותא, מתחזא מיכה"ג
 דר"ה רפ"ד כדאמרינן דנין ואח"כ מעשהעושין
 ע"ש[. ע"ב ס"זןולקמן

 בהגהות ע"ב ס"ה בעירובין עו"שועי'
 נשכור ר"ל א"ל שם הגמרא עלמוהריעב"ץ
 עובדא עבדינן דבדרבנן שכתב כו'ולכה1נגיע

 ריטב"א ]ועי' ב'( )ס"ז כדלקמן מותבינןוהדר
 ע"ש.כאן[

 הגמ' על ע"ב ז' סנהדרין רש"ש בחי'ועי'
 בח"א הרש"א שכתב חתכהו ואח"כ הדין אתצדק
 דין בא אם לומר דבא ול"נ בביאורהנדחק
 קושיא לך יש אולם מפורש תמצאהו אה1רלפניך

 כמו אפסקוצ תאמר אל ממק"א עליו סתירהאו
 הסתירה. או הקהםיא לישב אראה ואח"כשהוא
 עבדינן בדרבנן ב'( )ס"ז בעירובין שאמרוע"ד

 ר*ל צדקהו אלא תיובתא, מותבינן והדרמעשה
 ואח"כ והסתירות מהקושיות תחלהתרצהו
 ע"ש.תפסקהו

 שציין ד' כלל חיים גנזי בספר וראהב(
 חסדי ד"י, תדועה יום דס"ז, לעירוביןבכללן
 י"ם. סי' ועשמת הרדב"ז דסנהדרין, פ"זדוד
 עינים פתח ע"ב, דכ"ם ר"ה שופטים, ס' דתאש
 בספרי ועיין ק"ס, סי' א"ח כנה"ג לעידובין,בחי'
 ע"כ. ע"ד ד"ג יצחק ופחד ט' סי'סל"ח

 מובא י"ט סי' ח"א רדב"ז שו"ת וראהג(
 אלא הכי אמרינן לא שכתב ק"ח אות מלאכיביד

 ואחד מעשה ועתאה לו ונרור הדין יוזעכשהרב
 המעשה, על קושיות או ספק לו יש התלמידיםמן
 דין באיזה מסתפק המעשה בעל הרב אםאבל

 לנו שיש כיון נאמר לא בידינו, מצויםוהספרים
 ואח"כ ברישא עובדא נעבוד מדרבנן והואספק
 ואח*כ הדין לברר צריך בתחלה אלא הדין,נבקש
 עי"ש. מעשהנעשה

 לאמור, כתב ק"ט אות מיאכי והידד(
 היכא אבל בהלכה, הורה כשהחכם דוקאהיינו
 ברישא מותבינן דרבנן, איסורא דאיכאדחזינן
 הביאו ע"א סי' זאב בנימין עובדא, עבדינןוהדר

 עי"ש. ק"ס סי' או"חהכנה"ג

 אות ב' מע' דרבנן חלוקא בס' ודאהה(
 מותבינן והדד עובדא עבדינן בדרבנן שכ'ז'

 סימן בת"ה וע"ע י"ם, אות א"ד עי'תיובתא,
 רמ"ב סי' ברמ"א המובא ב' נתיב ובתא"ומ"ג,
 לקמן ומש"ב מ"ב, ס"ק שם ובש"ך כ"ב,סעיף

 עכ"ל. ח"י אות ש'מערכת

 הכריתות על חכמה תחלת בס' וראהו(
 כלל הגמרא בדרכי המחו' הכללים בסימניז"ל,
 )דס"ז( בעירובין : וז"ל שכ' ע"ב, ל"ב דףכ"ח

 תיובתא מותבינן ובתר עובדא עבדינןדבדרבנן
 עובדשג עבדינן ואח"כ מותבינןובדאורייתא

 של באיסור בדאורייתא בפרס"י התםואיתא



 מותבינן בדאורהתא ן ך ןקא הש"םכללי רו יבקכד

 בתלמידים ויש היתד בו מורה וחכםתורה
 נעבור שלא מעשה קודם ישיב להשיבשיודע
 חצירות עירובי כגון בדרבנן אבל תורה דבריעל

 מותבינן והדר כהוראתו לעשות לחכםשבקינן
 דקא' ז"ל ומדבריו הורה, יפה אם ללמודליה

 איסור שהוא כה"ג דדוקא משמע חצירותעירובי
 לשכח שלא אלא בחצירות לערב אמרו שלאקל,
 ולא בדאורייתא מדקא' ומיהו התינוקות,את

 קל לאיסור חמוד איסור בין בדרבנןמפליג
 ס"ה( )דף ולקמן קאמר, דרבנן רבר רבכלמשמע
 פונדק להאי איקלעו דר"ח ותלמירי דר"לאיתא
 אם להו ואבעי' משכיר והוה שוכר הוהרלא
 אצל וכשנגיע נשכור ר"ל וא"ל לא אםישכרו
 לר' שיילוה אתו להם, נשאל שבדרוםרבותינו
 עכ"ל.אפס

 איסור שכ' ס"ג כלל אלי הליכות וראהז(
 להקשות אדם ויורע טועה חכם יש אםראורייתא

 להקשות צריך המעשה, שיעשה קורם בתחלהלו

 אבל תורה, איסור על לעבור יבא שלא כדילי
 בטעותו לרב מניחין ררבנן דאיסורבמידי
 שטעה, ליה מודעינן ואח"כ מעשהולעשות

 עכ"ל.עירובין
 מפינסק, רא"ם בהג' ס"ג. עירוביןוראה
 בהג' : ז' וסנהדרין יעב"ץ, בהג' ס"ה:ועירובין
מהרש"ש.
 בדאורייתא ערך יצחק פהד בספר וראהח(
 בדרבנן עובדא עבדינן והדר תיובתאמותבינן
 שמביא תיובתא, מותבינן והדר עובדאעברינן
 מדמינן דרבנן באסורא כ"ג בית הרד"ךבשם
 ומותבינן עובדא ועבדינן למילתאמילתא
 דבדרבנן הא ע"א סי' זאב בנימין וכ'תיובתא,
 כשהחכם היינו תיובתא ומותבינן עובדאעבדינן
 אימורא דאיכא דחזינן היכא אבל בדילכההורה
 הכנהוג וכ' עובדא, עבדינן והדר מותבינןדרבנן
 צורך אין שלו בנדון הב"י הג' על ק"ס סי'או"ח
 דעיקר כיון מתירים גאונים ראפילולזה

 דאורייתא ספיקא הו"ל בדאורייתא הואפלוגתייהו
 להרדב"ז וציין עובדא, עברינן והררומותבינן

 ד,טבת פי"ט די"ף כאן(, )ש"ל י"ט סי'ח"א
 דעירובין פ"ו ודש"י ור"י רי"ף ע"ב,דקנ"ז

 גן )ש*ל(, ס"ג אות אלי והליכות ע"א ר"ידף
 לטאה"ע טי"ר בין ורדים גנת ספר והואהמלך
 להקל יש דרבנן איסורא דהוי במידי צ',אות
 הדחק בשעת הוא אם מעשה נעמ2ה בשכבדבו
 בנדה איתא והכי מרובה, הפסד שם שישאו
 עובדא בה דעביד שעתה דיה בענין ע"ב ט'דף

 תלמודא ומפרהע הדחק, שעת שהיתה מפנילהקל
 לחזור הוא ודוחק פי' הוו, בצורת שנידא"ד
 ר"כ וכו' לעבידא אפיש טהרות וא"ד אחיעל
 כך אמר יהודה רב אצל לומד כשהי' כיאמר

 היתר להורות שבא חכם ופי'לתלמידים,
 להשיב, שיודע מי בתלמידים ויש תורהבאיסוד
 תורה, דין על יעבור ולא המעשה קודםישיב
 לחכם שבקינן חצרות עירובי כגון בדרבנןאבל

 אם לראות ליה מותבינן והדר כהוראתולעשות
 כנה"ג בשם זה דין על כללים וכמה הורה,יפה
 בערך ע"ג כ"ג דף ב"י על בהג' ק"ס סי'או"ח
 עי"ש. סופרים דבריספק

 של"ד סי' או"ח חיה נפש בס' וראהט(
 סי' בחו"מ הנתיבות ע"ד שכ' ח' רףבמלואים
 דרבנן דבאיסור שכתב ג' אות באוריםרל"ד
 דהא תדע עבר, לא וכאלו כפרה א"צבשוגג
 עבדינן בדרבנן סע"ב ס"ז בעירוביןאמרינן
 נענש היה ואלו תיובתא מותבינן והדרעובדא
 לו מניחין היו האיך דרבנן באיסור השוגגעל

 סע*ב כ"ט מר"ה להעיר יש זה וכעיןלעבור,
 ריב"ז א"ל בשבת להיות ר"ה חל אחתפעם
 והדר נתקע א"ל נדון, א"ל נתקע בתיראלבני
 עבדינן בדרבנן לאה2ר שזהו שם ובטו"א וכו'נדון

 בזה והתי"2ב תיובתא, מותבינן והדרעובדא
 נפשיה נח כי סע"ב מ"ב ברכות התוס'קה2ית
 בעיר ~דקברוהו בתריה תלמידיו אזלודרב

 אנהר לחמא וניכול ניזיל אמרי הדרי כיאחרת[
 הסבו להו מבעיא וקא יתבו דכרכי בתרדנקא,
 עד למבעי המתינו אמאי וא"ת וכו' תנןדוקא

 כו', מתחילה הפת על ברכו והאיךברהמ"ז
 מדרבנן הוי לפניה דברכה משום זהולהאמור
 עשה"ט. וכו' דאורייתאוברהמ"ז
 אין מעשה נעשה כבר אם בדרבנןי(
 ע"ב, ס"ז דף עירובין ע"ב, כ"ט ר"המשיבין,



קכה ן ך ןןא הש"סכללי ת יננ בם בו,בה,

 ואך שתוק, לו שאומרים ע"ב ו' גיטיןונש"ס
 אחר מטעם אמר ראי אימת דגיטין בש"סי*ל
 עשה מה מפני לו לפרש רצה לא ור"יע"ש,
 הדין, עפ"י כן עשה שלא עצה לו שנתןכן

 בהיתר, יצא דכבר מאחר שתוק, לו אמרולכך
 מאחר היינו תשובתו, קיבל ר*א כיון ע"בואך
 ויצא, החמיר אדרבא היינו מדרבנן דברשהוא
 לומר הוא רלההמיר כוונתו בהיתר שיצאוזה
 יצא בהיתר פיר,ב וזה ע"א, ג' ורף נכתב,בפני
 ור*א הוא, קולא חומרא והאי הו~ב היתרכיח
 לעדים, נצטרך יהא שלא הטעם זה הביןקיבל
 לא ומשני זה, אמר ר"י הא פריךוהש"ס

 משמע פשטה הש"ס לשח מ"מ ואךסיימנוהו,
 שתוק וכמו לשתוק יש בהיתר יצא כברמאחר
 וכמו ושתוק, פיקח הוי יומא ובש"ס שתוק,בני

 בספר כ"כ פיך, חשוק שתוק ל"ה דף ע*זבש"ס
 ע"ש. ע"ד רמ"ז כסףעמודי

 ש"ל מה עם מתאים אינו זה לכאורהוהנה
 תיובתא מותבינן והדר מעשה עבדינןדבדרבנן
 וצע"ק נעשה כבר אם משיבין אין להנז"לשהרי

לפענ"ד.

בה

 בה ובאו ע"פ נשא פ' רש"י גופה, בכלבה
 ע"א, צ' דף סנהררין ל"ת, מצות זו ובהע"ש,

 בס' כ"כ יע"ש, בה חטא אהבר מדבתיבופרש"י
 בס' וראה ע"ש, ח' אות ב' מע' חייםישמח
 מ"ע היינו בנים שכ' נ' אות ב' מע' חייםישמח
 וראה עיי"ש, משפטים פ' מוהרמ"א מל"ת,בנות
 לכאן. וצרפו בם, בה, בו, ערךכאן

 דמצינו ש"ש כ' סי' נ' רף ח"ד בספריוראה
 ה'( )י"ח יהושע ראה בה, כמו אותהלשון

 אבל בוג והתחלקו פי' וברד"ק אותה,והתחלקו
 )כ"ב שם וראה יתה, ויפלגון איתאבתרגום

 לא ובנא ובתרגום תמרדו, אל ואותנוי"ט(
 וז"ל תמרודו, אל ובנו כמו ובפרש"יתמרדון,

 אותה והתחלקו וכן תמרודו, אל ובנו כמוהרד"ק
 עי"ש. בהכמו

 בם בו,בה,

 בערבית שואומרים למה הטעם נשאלתיא(
 ובמנחה בו, ומוסף בהבחרית בה, וינוחודשבת
 מהד"ב חאו*ח כנה"ג שיורי ספר ראהבם,
 וז'לז בחוה*ד שכ' ב' ס"ק רסעח סימןטור

 וביום בע וינוחו שבת בליל לומרומנהגינו
 ושמעתי בם, וינוחו ובמנחה ב1, וינוח1השבת
 איני ומ*ם ז"1, למנין עולה ובם ובו שבההטעם
 ולי איפכא, ולא הכי לומר לן פליג מאןיודע
 בבית ככלה בה אומרים שבת שבלילנראה
 ובשחרית אביה, בבית היא השמחה שעיקראביה,
 שעיקר חמיה, בבית ככלה בו אומריםבשבת
 שאחר בם אומרים ובמנחה החתן, בביתהשמחה

 וראה מוסף, הזכיר ולא עכ"ל, עיקר שניהםזה
 שמזכיר ג' ס"ק ע"ו סי' שבת ה' ש"עקיצור
 בס' וכ"כ ע"ש, בו וינוחו שאומרים מוסףג"כ
 התוס' וכ"כ סק"י, רס"ח סימן לאלפיםחמד
 מה"ב כ"ג בשם סק"ג רס"ח סי' או"חשבת
 בשם סק"ג רס"ח סי' או"ח מג"א וראהעי"ש.
 מה"ב, כ"ג בשם כ' ובע"ש : וז"ל מה"בכ"ג
 וינוחו וביום בה וינוחו שבת בליל לומרמנהג
 עאש. בם וינוחו ובמנחהב1

 בשם כ' תשא פ' מגדים נועם ובס'ב(
 ואביו אמו איש הסמיכות שפי' החיים אורהר'

 נבון, רמז בדרך תשמרו שבתותי ואתתיראו
 אחד מין הי' ז"ל הראב"ע הגה"ח בימידהנה
 מיום התחלתו ד,חבת לומר ועיקשועיקם
 מינות של ראיות והביא שלאחריו, ולילההשביעי

 סתר והראב"ע הנידחין, לרבריוואפיקורסות
 כדעת ודעתינו דתינו לחזק המעוקשיםרבריו
 הידוע עם בקרא, ירמוז וזה הקדושים,חז"ל
 "כלה בחינת לאור יתייחס דליליא שבתכי

 דיממא ושבת תפוחין, חקל קדי)~א"אימא
 איש אמרו וזה הרחמים", "אב קדישאלעתיקא

 ואת ואמר לאנ" אם והקדים תיראו, ואביואמו
 להקדים שבתותי את תשמרו עד"ז ר-לשבחותי
 הנ"ל ומובא עקש, דליליא פ(בת וה1אאימא
 מו"ה הג' בשם עוד ומביא המנהגים,בטעמי
 בסתם כי אחד, גדול בשם מיכלזאהן יהזקאלצבי



 בם בו,בש ן ך הא דהט"םסללי ון 'בקכו

 מקרא טובים, ימים וז' שבתות נ' איכאשנה
 שבועות, דסוכות, ב' דפסח, ב' מה"ת,קדש
 ומנוחה, לשביתה יום נ"ז הכל ובין יו"כ,ד"ה,

 ודמזו נ"ז, בגימטדיא בם", ב1, "בה,ותיבות
 עם השבתות היינו בשנה, יום הנ"ז עלבזה

 מקד,טי ישדאל בהם שינוחו טובים,הימים
 ע"ש. יתבדך,שמו
 שבתי להד"ד האדיז"ל בסידוד ודאהס
 עיקד בל"ש כי ]קבה, לשון בה וינוחו שכ',ז"ל

 בל"ש, עלייה לו אין ז"א אבל לנוקבאהעליי'

 כולל וחב"ד חב"ד בו וכולל חג"ת שמתגדלאלא
 העשייה עיקד כי ובשחדית כנ"ל, הטקיפיםכל
 מ"ב, גי' בם וינוחו במנחה בו, וינוחו בז"אהוא

 תפלות בד' שכוננו מ"ב שם כל עתהשמתעודד
 עי"ש. לשדשו לחזודדשבת
 או"ח )קדויזהאד( יעקב באד בם' וע'ד(

 של הטעם שמביא אחדי שכ' סק"ג דם"חסי'
 בגימטדיא בם בו בה ווטמעתי הנ"ל,שיכנה"ג

 בגמטריא ה1י' שא"ל האריז=ל בכתבי ע'1"ן,
 ימי את ומפדנם הזן הוא דשבת ואפש"לז"1,

 ע"כ. שבת, שומד ספדהחול,
 סימן או"ח השלחן עדוך בספד ודאהה(
 הנ"ל, ומ"א השיכנה"ג על שכ' י"ד אותדם"ח
 לשון בתורה נקראת שבת דהנה הטעםונ"ל
 מחלליה לכם היא קודש כי זכר, ולשוןנקבה
 וביום בויקהל וכתיב נקבה, לשון הרי יומתמות

 זכוד וכ"כ מלאכה, בו העחטה כל וגו'השביעי
 מחללו, שבת שומד וכן לקדשו, השבת יוםאת

 לשון בתודה שיש בלילה ולכן זכר, לשוןהדי
 לשון תמיד הוא ויום בה, אומדים לילנקבה
 סמוך שהוא ובמנחה בו, אומדים לכן בתודהזכר
 המדות נוכפי בם אומדים משניהם כלוללעדב
 עבודת בס' וכ"כ עי"ש, וכו, ודו"ק[ א"שג"כ

 ע*ש. הנ"ל ישורון ביסודי מובא דדם"גישראל
 תפלת מע' ח"ג ישודון יסודי בם' ודאהו(
 שבה כתבו קבלה ובעלי שכ', דקצ"אעדבית

 אהי"ה, כמנין כ"א קטן בחשבון עולים בםבו
 כ"ז, עולים בם, בו, בה, של אותיות ו' עםועוד
 וזהו "טנצפ"ך", אותיות וה' התודה אותיותכ"ב

 כל חלל כאילו השבת את המחלל כלשאמדו

 התודה באותיות פגם כלומד "כולה",ה,תודה
 א' ס"ק דסאח סי' שבת עולת ועי' ע"ש,וכו'

 בם, בו בה ש"ל הכנה"ג דבדי שמביאאחדי
 ז"ל אמת לחכמי גדול סוד בזה וישמסיים
עכ"ל.
 דם"ח סי' או4ח יעקב ישועות בס' ודאהז(
 ושמדתם תשא, פ' הילקוט בזה לפר,ם שכ'סק"ו
 ביום ואזהדה עונש אלא לי אין השבת,את

 מחלליה ת"ל בלילה, ואזהרה עונש מניןהשבת,
 נלמד מאין הללו, לדברים ביאור ואינ יומת,מות
 היא דמחלליה א"ש ובזה דמחלליה, מהךלילה
 כל כי נאמר וע"כ הלילה, על וקאי נקבהכש1ן

 הלילה, על קאי ג"כ היינו מלאכה בההעושה
עכ"ל.

 דלילה שכ' הנ*ל יעקב הישועות עלההבה
 פסח של להגדה בביאוד וכ"כ נקבה, לשונהיא

 דלילה הזה, הלילה נשתנה מה על זצ"ללהגד"א
 בכשונ החתימה באה בדבים וע"כ נקבה,לשון
 מ"ם, ביו"ד נחתמים זכדים ושמות לילות,נקבה

 מם' השלה"ק וגם ועוד, זכדים, בנים,ימים,
 הלילה, אותו בתוה"ד כ' בד"א מעשה ד"הפסחים
 נקבה לשון לילה כי הול"ל הלילה אותהוקשה

 כיום מאידה הוה הלילה דאותו שם]ובהגה"ה
 יאיד אמד יאיר, כיום ולילה לעתיד שיהי'כמו
 שהוא כיום תהי' לילה כי תאיר, ולא זכדלשון
 מאידה היתה מצדים גאולת ליל היתה כןזכד,
 וכו' הלילה[ אותו זכד לשון אמר ע"ככיום,
 דאיתי לענינינו, נחוץ כי לשונו כל עי"זםוכו',
 כמו זכר, לשון הוא לילה דלכאודה להעידלנחוץ
 ונחלטה ה'(, מ' )בראשית אחד בלילה חלמואיש
 גם ותשקן י*א(, מ"א )שם אחד בלילהחלום
 )שם ההוא בלילה ל"ה(, י"ט )שם ההואבלילה
 גם כעי"ז, מקומות ובכו"כ כ"ב(, ל*ב י*ד,ל"ב
 דהלילה קשה דממקומו להעיד, יש השלה"קעל
 נשתנתה מה כתיב לא גם זכד, לשון הואהזה

 דפ"ח דף שאמד בדוך בם' ומצאתי הזאת,הלילה
 שסמך הנ'ל הגד"א על כ' גם כעי"ז,שהעיר

 לילות, נקבה בסימן זה שם בא שבדביםעל
 ראי', זה דאין כנ"ל, מ"ם ביו"ד זכדיםובסימן
 ותי"ו בוא"1 נחתטים זכדים שמות כמהדמצינו



קכז ן ך הא הש"םפללי ת יגנ בם בו,בה,

 בכורות, אריות, אבות, כמו נקבוק)בסימן
 מצינו זה וכנגד הדבה, ועוד שמות,מקומות,
 נחתמים ברבים כשבאים נקבה ממיןשמות
 ועוד שנים, פלגשים, נשים, כמו מ"ם,ביףד
 בכללים וראה ואכמל*ב, צ"ע זה ודבדע"ש,
 רק באתי ולא אקצר, וכאן לשון ערךשלי

 ליל ערך להרד*ק השרשים בם' וראהלהעיר,
 ולשון זכר לשון הוא דלילה לקמן ראה אדעי"ש,
נקבה.

 שכ' רפ"ח דף שאמר ברוך בם' וראהח(
 הנוסח אפשר זכר, לשון התו שלילהאעפ"י
 כל תשא המכילתא עפ"י בה וינוחו שבתבליל
 בלילה ביום, אלא לי אין מלאכה, בוהעושה
 הוא, והביאור עוכ, יומת מות מחלליה ת"למנין,

 עם ודבוק צמוד שבת שם את מצינודבתורה
 יתרו(, )פ' השבת יום את זכור כמו .יום",שם

 בירמיה ועוד )ואתחנן(, השבת יום אתשמור
 אין לכאורה וא"כ ט"0, )י"ג ובנחמיה כ"פ)י*ז(
 לשון מן הלילה מתרבה ולכן בכלל,הלילה
 היא "דשבת" משום זה ריבוי וטעםמחלליה,
 קודום כי השבת את ושמרתם כמו נקבה,לשון
 מלאכה, בה העושה מחלליה, וכן )תש(0'היא
 ואחרי הכלל(, מן יוצאים מעט )וישועוד

 לכן הששי, יום ערב מן תחשב שבתששביתת
 מחלליה בשם הלילה שביתת נכללהממילא
 וכוללת נקבה לשון ושבת בכלל, שבת עלהמוסב
 כפי בה וינוחו בלילה אומרים ולכן הלילה,גם

 בו וינוחו וביום מחלליה, מן ללילההרבוי
 הוא ויום שבת, לשם יום השם סמיכתמהצום
 ופלא ע"ש, המכילתא יתבאד ובזה זכר,לשון
 והישועות שבת העולת את הזכיר ולא חלישלא
 הס' שם מסיים ועוד לעיל, שהבאתי ועודיעקב
 נתבאר, לא בם וינוחו במנחה ומ"ש שאמר,ברוך
 ולכן ברובו, היום חלף כבר דבמנחה כיוןואפ"ל

 שבתות ספרד כנוסח בכלל השבתות עלמבקשים
 קדשך, שבת תחת לקדא צדיך לפ"ז אךקדמדד,

 וכו' שבתות סתם על דמוסב כיון קדשך,שבתות
 שהבאתי למה העיר לא כאן וגם באדוכוגעישש
 התפלות אוצר וסידור וקציעה המורבשם

 שהבאתי מה לעיל ראה גם ועוד, לעיל,שהבאתי

 וכף זכר לשון הוא שיום בשלה"ק הגהותבשם
 כי וזץ*ק שאמר הברוך מש*כ עם מתאיםוזה

 ערב, ערך שלי בכללים וראה צריך, אנילקצר
 בהג' ובמש*כ לכאן, וצרפו לילה, יום,בקר,

 הזה הלילה הלשון ג"כ תתורץ הנ*להשלה*ק
 כאן מ"פ נקבה לשון לילה אם דאף הדעות,לכל
 כבהגה*ה זכר לשון בה ושייך היתה כיוםלילה
 וגם לזכר תשכהם דלילה לקמן וראה ודו"ק,הנ"ל

לנקבה.
 השאלתות על שאלה העמק בס' וראהט(
 שאילתא יתרו פ' זצ"ל, הנצי"ב הנוראלהגאון

 דמחלליה המכילתא את ג"כ שביאר א' אותנוד
 ומכאן וכ' נקבה, ל,חון הוי דלילה כהמוםהנ"ל,
 וינוחו בלילה התפלה בלשון להפריש המנהגיצא
 רס*ח, סי' המג"א כש*כ בו, וינוחו וביוםבה,

 בכל זכר בלשון היא לילה גם דבאמתואע"ג
 נקבה בלשון היא שבת ליל מקום מכלהתורה,
 י"ד פסוק ל"א תשא תמימה תורה וראהעי"ש,
 לא ש*ל שאמר ברוך ובם' ע"ש, בזהמש"כ
 מחלליה דלשון כאן הת"ת וכ' הנצי"ב, אתהזכיר
 לילה שלם, מעל*ע כולל והשבת שבת, עלמוסב
 עי"ש. הלילה, גם בזה נכלל ממילאויום,

 המכילתא על המשנה מרכבת בס'ודאה
 ממהדה עונש הנ"ל, המכילתא על שכ'תשא,
 דדריש וכו' מחלליה ת"ל מנין, הלילהעל

 יתבאר ולפ"ז ע"ש, לילה" "מ[[לל לשוןמחלליה
 עי"ש. בפשיטותהמכילתא
 ג"כ כ' רע"ג ד' במבוא ברוך מקורובס'
 בו וביום השבת, כל על דמוסב בה,בלילה
 עבר כמעט שהיום ובמנחה זכר, ל'דיום

 ובס' בם, אומרים הבאים שבתות עלומבקשים

 )רס"ח המג"א עמש"כ כ' דקם"ח ח"בפדד"י
 יומת מות וכמחללי' נקבה, ל' דהבבתסק"ג(
 רצית שבת תכנת וא"ש י"ד( )לואתשא

 *מענגיה' *נסכיה*, *פירושיה',"קרבנותיה",
 מוסב מענגיה דלשון יוב( )מ' ישעי' גר"א]וע'
 המענג כל קי*ט, משבת וצ'ע יתירה, נשמהעל
 תור*ת וע' הגוה עונג  משמע הדי השבתאת
 בישעי' קשה אבל וקדמה[, ימה ופרצת בפ'ויצא
 וכן *וכבדתו", עונג לשבת וקראת י"ג()נ"ח



 בם ב.,בה ן ך וקא הש"םכללי רז 'בקכח

 וגם הנחלתו", *ולא *נתתו" ולאבשחרית
 ג' בכל הנוסח תימן מארץ ובסידוד*במעהתו",

 ל"ש דבשמים ג"כ חטמעתי ובם", וינוחותפלות
 הנמצאים ובכל בים בארץ, דק אנושימנוחת
 את ה' עשה ימים ששת כי זה בפ' ומדומזבהם,
 נקבה, ל' שהיא באדץ )בה, הארץ ואתהשמים

 עי*ש, וכו' בהם( צשד כל ואת הים, זכד ל'בו,
 שמא, ד"ה ה' כתובות מתוס' כ' ב' שנ"חובדף
 העושה כל דכ"כ זכד ל' וגם נקבה ל'דשבת
 יהי' השביעי וביום כ' דקדא וצ"ע מלאכה,בו
 ולא השביעי, יום על קאי בו ומלת קוד,ט,לכם
 וכו', וכו' )ש"ל( חיה לנפש וציין שבת,על

 וכו', נקבה ול' זכד ל' ג"כ משמשתולילה
 קאי "דבם" שם בשלח יהודה מחוקקיובחומש

 ובס' מקודם, הנאמדים ובדצון באהבה וינוחועל
 ששאל ומה : וז"ל כ"ג סי' או"ח יהודהמנחת
 שבת על דבים ל' בם שייך איך בם, וינוחומ*ש

 אמדתי ומפנ"ז יחיד, ל' דהוא לו הסמוךקדהטיך
 הכל בם, וינוחו קדשיך שבתות במנחהבכ"פ
 ומצוה כ"כ, ס"ו דס"ח סי' הדב ובש"ע דבים,ל'

 עי"ש. וכו' העולם לפני זהלפדסם
 דאובן מו"ה להג' חיה נפש בס' וראהי(
 בענין שהאדיך דס"ב, סי' או"ח ז"למרגליות

 ומצינו וכ' "מלכא", או "מלכתא" שבת צ"לאם
 כבתוס' נקבה, ולשון זכר בלש1ן משמשששנוז
 עורא באבן )ש"ל(, שמא ד"ה א' ה'כתובות
 ידמיה ודד"ק י', כ"ח במדבד כ"ג, ט"זשמות
 שבתון שבת כתיב אחרי שבפ' והתבונן כ"ד,י"ז

 *הוא" שבתון שבת אמור ובפ' )ביו"ד("היא"
 כי כתבתי ע*ד אות בשמים קב ובס')בו~ו"ו(,

 1לש11 זכר לשון משמשת לילה "מלתגם
 ובתוי"ס כ', ל"ו איוב עזרא אבן )עי'נקבה"
 הלילה נשתנה ומה ע"א, ס"ז בדכותלמשנה
 משמש אז שבת ליל ביחד כשבא ולכןהזה(,
 ויעחו שבת של בערבית נטבע ולכן נקבה,לשון
 כשאומדים לכן זכר לשון הוא יום אבלבה,
 אומדים ובכן בהחלט, זכר לשון הוי שבת""יום

 מנחה בתפלת יהד וכוללם בו, וינוחובתפלה
 ועפ*ז סק"ב(, דצ"ב סי' טו"ז )וע' בםוינוחו
 מוכח נקבה לש1ן מחלליה עה"פ המכילתאבארתי

 ע"ב, ב' קדהצין תוס' וע' שבת, ליל עלשמוסב
 מונוים על להתפלא שאין קי"ח, שבתומהרש"א
 באותו שינוי כשיש אך נקבה, ללו0ון זכרמלו0ון
 נבין ובזה דע"א, ס*ה כתובות וע' עצמו,מקום
 יע*ש, ונאמד ד"ה ב' קס*ז פסחים התוס'ד'

 קרא שכ' ונתן ד'ה סע"ב ע"ב יבמותובתוס'
 זכד, לשון ונתן דכתיב מה ולא דדיש קאיתידא

 ומהיכי נאמדה זכד בלשון התודה כלדהדי
 עי"ש, וכו' אהצה למעט דאתי יהודה לד'משמע
 לכאן. וצדפו לשון עדך שלי בכלליםוראה

 פטוד חתן מ"ד, פ"ב בדכות תוי"טודאה
 בסימן זכד לילה שם הדאהבון, בלילהמקר"ש

 בלילה וגו' ונחלמה מקץ בפ' וכ"כ נקבה,ה'
 ע"ש.אחד

 ויום, לילה עדך שלי בכללים היטבודאה
 ולא ממש יום הוא יום לשון אם לעת,ומעת
 שאלה העמק ודאה לכאן, וצדפו עי"ש לעת,מעת
 שאילתא יתדו פ' זצ"ל להנצי"ב השאלתותעל
 מש"ב. עי"שנ"ד

 זצ"ל להיעב"ץ וקציעה מור בס' ודאהיא(
 מנהג )סק"ג( במג"א וז"ל שכ' דס"ח סי'או"ח
 בכך הפרש אין אלא בכאר"י, כך אין וכו'לומד
 וינוחו בהן שאומרים יום, של תפלותבסאזי
 עכ"ל. בשוה,"בו"

 בעיון ש"צ, דף התפלות אוצד בסידורודאה
 ע"פ וזה : וז"ל הנ"ל המג"א על שכ' שם,תפלה
 נקבה, לשת שבת הקד,ם כתבי בכל כיקבלה,
 כתוב וכן בד"ה משה ישמח בתפלת משכ"לעי'

 ידי וגם הקבלה ידי לצאת והרוצהבתודתך,
 לפני יום תיבת הבקר בתפלת יוסיף המדויקלשון
 ימי, תיבת יוסיף המנחה ובתפלת קד,םך,שבת
 ובדמב*ם התימנים ובסדודי נכון, על הכלויבא
 וינוחו קדשך שבתות השבת תפלות בכלאומר
 כ' שם ובהג' בהן, לומד דאוי הי' אבלבם,

 קדשך *שבת הנוסחא וספדד אשכנזבסדורי
 חטבקו קבלה ע=פ בם בהנוסחא אחזו בם"וינוחו
 תרתי זה והרי ושבת1ת" הדמב"ם שלהנוסחא
 ע"כ. המאסףדסתדי,
 שכ' סק*ב רצ*ב סי' או"ח סו"ז ודאהיב(
 הוא דהנוסח ש*ל בשם הביא הב"יכתוה"ד,
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 לומר, דאוי כך נתת, לעמך וקדחםה מעחהיום

 ומי זכד, לשון בו ינוחו אומד הל' בסוףשאדי
 לשון בה וינוחו צ"ל מנוחה יום אומדשאינו
 נקבה לשון הוא שלמעלה הלשת שכלנקבה,
 בתורה, נקבה לשון הוא שבת של דשם פי'עכ"ל,
 ע"כ זכר, לשון הוא ויום היא, שבתכמש"כ
 ובתוס' בה, ינוחו לומר יש יום נזכד שלאבמקום
 כתבו שמא( ד"ה ע"א ה' )דף דכתובותפ"ק

 שבת שומד דכתיב זכר לשון פפמיםדשבת
 מות מחרליה דכתיב נקבה רשון ופפמיםמחללו
 ומטה כאן, תשובה שעדי ועי' הם"ז, עכ"ליומת
 ע"ש. תפ"ג סי' ח"דמשה

 סימן או"ח על חיים אדחות בס' ועי'יג(
 היטב הבאד ד' שמביא אחדי שכ', ב' אותדס"ח
 ח"ג חיים לב שו"ת ע' הנ"ל, כנה"ג שיודיבשם
 מ"ג, אות ת' מע' חיים נפש ובספדו כ"א,סי'

 ע"ב, דק"ג שבע באד חלק אוד מאודיובס'
 צדיקים דבדי בס' וע' לזה, טעמיםשכתבו
 אות במנהגים ובח"ב ב', אות דישבמנהגים

 עי"ש, ח', סימןב'
 להגה"צ מהרי"ח לקוטי בספד וע'יד(
 כ"ב דף לשבת עדבית תפלת בסדר ז"ל,מדאחוב
 באדוכה, ע"ש בהנוסחאות, שהאדיך אחדיע"ב,
 )עי"ל הטעם שכנה"ג בשם בש"ח דובאוכ'

 דבכתבי כ' וקציעה שבמוד ג"כ ועי"שלשונו(
 אומר במנחה ואף ביום הפרש איןהאריז'ל

 כדבדי הוא חסידים שבמשנת כ' אך"בו"
 טאוגירסא הדם"ז בהגהות כתב ושכןהשכנה"ג,
 "בו/ בשחרית "בה", בפרבית לומרהנכונה

 טעם שבתי ר' בסידוד וע' ע"ש, "בם"ובמנחה
 בקודום דדכו עפ"י אלו לשונות השלש עלאחד
 לשונו. כל עישה"םע"כ,

 בסופו ד' אות דס"ח סי' או"ח שבת תוס'וע'
 וישמחו שי"ל כ' זקנים ובעטדת בתוה"דשכ'
 במנהגים כמש"כ דלא שמך אוהבי ישדאלבך

 התורת בשם עמש"כ וכו', וכו' בו וינוחולומר
 ע"ש. דחולין רפ"קחיים

 דס"ח סי' או"ח רבה אליה בס' דאהט0
 מ' ל"ו סי' ריב"ש בתשו' וע' שכ' י"טאות

 ישראל בך וישמחו לסיים דגילין במנהגיםבתב

 גדולה ותימא סידודים, ברוב הוא וכן שמך,אוהבי
 הפתיחה, מעין ולא החתימה מעין איןשהדי
 חםמעתי בדגלים, דק שמחה שייך איןוגם

 שמך, מקדהצי ישראל בו" "וינוחו שי*למגדולים
 כדאיתא שניה קחםיא וי"ל ע"כ, עיקרוכן

 אלו שמחתכם ומועדיכם, שמחתכם וביוםבספדי
 מיהו דפ*ג, סי' בב*י מצאתי וכןשבתות,
 ישדאל בו" .וינוחו הנוסחא נמי רהםבאבוז
 אהבה ס' סוף ברמב"ם וראיתי שמך,מקד-םי
 ישראל בם- "וינוחו דשבת במוסףהנוסחא
 למחוק טעם אין שמך אוהבי ובאמת שמך,אוהבי
 מזה, סק"ד תפ"ח וע"ס ובדצון, באהבה עלדקאי
 בה, וינוחו שבת בליל לומד מנהג ומ*א שכ"גכ'

 ע*כ, בם וינוחו ובמנחה בו, וינוחווביום

 פי.ם, וכו' הכי מו0מפ לא שהבאתיומגדולים

 הנוסחא ואבודדהם הריב*ש לדעת הנ"לולפי
 דבר מצינו הדמב*ם ולדעת "בו", התפלותבכל
 חדש, דבר וזה "בם", הנוסחא דבמוסףחדש

 מסיים בסופו פ"ב סימן שבת ענין לקםובשבולי
 ג"כ והוא שמך, אוהבי ישדאל בו וינוחווי"א
 ע*ש. בו נוסחא רק מביאלא

 תפלות סדד אהבה ספר סוף הדמב"םוז"ל
 ברכה בתוה*ד אמצעית, ברכה ד"ה השנהכל

 אתה בשבת, להיות שחל ר"ח במוסףאמצעית
 נא דצה נפשנו, לפדות עד וכו' וכו'יצדת

 "וינוחו עד וכו' במצותיך וקדשנובמנוחתנו
 עכ"ל. וכו' שמך אוהבי ישדאל כלבם"

 לילה הכוונה לפעמים ביום ערך כאןודאה
 לכאן. וצדפודוקא,

 ר' ניצח בזה - לרבנן ר"פ זכינהדבהא

 החכמים אתפלוני

- לרבנן פלוני ר' זכינהובהא  מוכרח אם 
 ד"ה ע*ב ל"א חולין דש"י כן, ההלכהשתהי'
 נראין בזאת כלומר נצחן : וז"ל כתבזכינהו
 רהם"י כתב ע"ב ל"ה ובנדה מדבדיהם,דבדיו
 ע"ב נ"ב בדף חמם להשיבן, יכול ניצחתתשובה
 לדבנןן אנטיגנוס בן ר*ח זכנהו בהא רבאאמד

 י*ח ובקידושין השיבן, ניצחת תשובהבר,ם"י,
 אליעזר ר' זכנהו בהא י בזה*ל דש"י כתבע"א
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 זה, במחלוקת ונצחם פה פתחון לו ישלרבנן

 למה ז"ך אות שבעדכין הפלאה בס' עמדוכבר
 ה' מ*מ וראה מקום, בכל לשונו רש"ישינה
 י"ח קידושין הגמ' על שכ' הי"ד פ"גגניבה
 ע"ש, כן הלכה שיהי' אמד שלא זכנהו בהאהנ*ל
 ח~לין רש"י דתדברי קי"ט, כלל מלאכי הידוכ'
 אין ולדעתי ע"ש, כן דהלכה משתע הנ"לל"א
 כן אומד אליעזד ר' דהמם דקידושין, מהךדאי'
 הוא וכן כמותו, הלכה ואין הוא שמותיוד"א
 ובספ"א כר"א, הלכה דאין הנ"ל ל"הבנדה

 פי' מצרים יציאת שתאמר זכיתי לאדברכות
 שם ובתוי"ם ניצוח, זכינהו מלשוןהדע"ב

 זומא כבן פסק ואפ"ה כל פי' לאדהדמב"ם
 בודאי אז ניצוח הפי' דאם דם"ל מוכחע*ש,
 באורך, הנ"ל שבערכין בהפלאה ודאה הוא,הלכה
 בהגדה ודאה שם, משניות על מהרי"חובחי'
 ע"ש. זכיתי ולא בפי' שמאריך י"ז בדףשלימה

 "והלכתא - כפלוני" הלכתא"בהאי
 ביניהם החילוקכפלוני",
 כ"ז מיתן ע"ד דף ח"ג בםפרי היטבראה

 ד"ה ע"ב( )קי"ד ב"ב מתוס' ש"ש י(א~ת
 כוותיה הלכתא "בהאי" דקאמרינן דהיכיוהלכתא,
 בכל לא אבל כאן דאיירינן בהאי דוקאפירושו
 "הלכתא קי"ל והא סתם כשכותב אבלמק~ם,
 כ~~תיה, הלכתא מק~ם דבכל משמעכ~ותיה"
 בכפילא לבא דציתי לא כי הענין כלעישה"ט
 ושם ראה לך בספדי, אחת פעם שהאדכתיבמה

 הלכה, ערך שלי בכללים היטב ודאהתמצאנה,
 לכאן. וצרפו והלכתא וערךהלכתא,

 שבגדר הק~ץ עם - כרבא לקי הוצאבהדי
 גם נענש הרשע עם כל~תר הכר~ב, גםלוקה

הצדיק,

 מדי, בד לדבה רבא א"ל ע"א צ"ב ב"קדאה
 לקי הוצא בהדי אינשי דאמרי מלתא האמנא
 לעוקרו כשבא הברוב אצל הגדל )קוץכדבא
 בשבילוי לוקה ונמצא עמו הכדוב שנעקדפעמים
 א"ל רש"י( עמו, לוקין דשע שכיניכלומר

 פשעתם כלכם אלי תריבו למה ב'( )ידמי'דכתיב
 אמינא ואנא מהתם אמדת את א"ל ה', נאםבי

 מצותי לשמור מאנתם אנה עד ט"ז( )שמותמהכא
 על יעקב ועיון בחא*ג מהרש"א ועי'ותורותי,
 לסנהדרין שציין כאן איתן מצפה ועי'הע"י,
 שם הים מדגליות ועי' כאן, ומהדש"אי"א

 ע"א. י"אסנהדדין
 שפירושו אומד הייתי דמסתפינא לוליוהנה

 כמו הצמח, מכפתור היוצא פרח והוא נצה,כמו
 דאה י'( מ' )בדאהצית נצה עלתה כפודחתוהוא

 י"ח )ישעי' נצה יהיה גמל ובסר וכןבתרגום,
 עלה וכן ל"ג(, ט*ו )איוב נצתו כזית וישלחה'(,
 ע"א ל"ב סוכה ראה הוצא, נקרא התמד ענףשל
 יחד כרבא, לקי הוצא בהדי ופי' הוצא,בחד
 שבגנה, הכדוב גם לוקה העלה או הפרחעם

 אוי מעין הצדיק, גם נענש הרשע עם :כלומד
 כשמוציאין כמו עעא, צ"ב ב"ק לשכנו, ואוילר,םע
 את גם עמו מוציאין הכרוב של הפרחאת

 שבגנה.הכרוב
 וברש"י הוצא, בחד ע"א ל"ב סוכהוראה

 העלה עם דיחד אפ"ל כאן וכן עלה, שפי'שם
 ודו*ק. שבגנה, הכדוב גםלוקה

 לך למה פלוגתאבהדי

 המחלוקת ביל ראשך מכניס אתה מתיעד
 איני אני ערך ח"י במפרי ראה א', ל"זברכות

 מום-ב נ-ב םימן וכו'דן

 לה קתניבהדיא

 דלא שכ' פ"ד אות מלאכי יד דאהי
 כבר שנוי דין שא~תו היכא אלא הכיפרכינן
 או זמני, תרי הכי ר' לן ~סתם אחרתבמשנה
 במלתא אבל מסכתא, בתרי אן תמכתאבחדא
 בהדיא לאקשויי שייך לא בת"כ שנויהשהיא
 ושבתוספתא שבת"כ בדייתות רוב שהדי לה,קתני
 כ' חולין רש"י כ*ב במשנתינו, חכמיםשנאום

 ע"כ.א'
 שכתב י' כלל אזכור אברהם בספרוראה
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 הברייחא דמחם אלא פריך לא לה קחניבהדיא
 ממכחא בחד זימני חרי במתני' כהניםבתורח

 וע"ש ע"א ד"כ בחולין רש"י ממכחות, בתריאו
 ודו"ק. שם, רש"י לשון ועה"ט עכ"ד,בתוס'
 מדף ח"י אהרן ביח בספרי היטב וראהב(
 ושם חנינא, נמי אנן אף ערך והלאה,חקנ"ז
 בענין הארכתי חמם תנינא, קם"ל מאיבערך
 לכל, ומפורסם ידוע הי' ומה בקיאין, היובמה

 בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן, וצרפועישה"ט
 נרהמם ושם בספרי, פ"א כבר שהארכתיבמה
 מצינו בארבעה ערך כאן וראה זה, בעניןמכ"מ
 בענין מ"ש ג"כ תמצא ושם לכאן, וצרפווכו'
 מפורסמת, אפי' ובברייתא במשנה נמצאאם
 זה אם מיניזע למילף אפשר -דיוק" ע"יורק
 עישה"ט. ומפורסמת ידוענקרא

 ביניהם ההבדל בם, -בהם

 שכתב תקצ"ה סי' ואיה"ש במלבי"םראה
 בכולו, שיתפשט מורה כי מבם, יותר פורטבהם
 עי"ש. רי"א דף ח"ג פרד"י ובס'עי"ש

 אות קמ"ד דף שמיני יוסף פרדס בס'וראה
 ונטמתם בהם תטמאו ולא תשקצו אל שכ'מ"ג
 מטמאים אם ובתו"כ ומלבי"ם, ו~ו"ע ערש"יבם
 אסיפת ובס' וצ"ב, בם, ליטמא מופכם בהםאחם

 הפועל, את השוכר פ' רמב"ן ע"פ כ'חכמים
 בהיתר היתר ולא בהיתר בטל שאיסורהטעם
 לכלום מדהבבו ואינו מבטלו אדם דאיסורמשום
 שמצפה בהיתר משא"כ שיוסיף מצפהואינו

 האיסור שאוכל באדם לפ"ז בהיתרו,שיתוסיף
 יותר איסור חשוב זה לאיש ההיתר,ושביק
 א'( )ס"ד וביומא ביטול, גביה מועיל ולאמהיתר

 בם משחתם כי כתיב מדלא בהם, מבםנפק"ל
 אבל מרצו לא בעיני' דוקא משמע בהם,רק

 חערובוח" ע"י "בם ומבואר מרצה, תערובותע"י
 בהם, אתם מיטמאים אם פי' וזה בעין","ובהם

 אפי' בם ליטמא סופכם בעימיהו, כשהםר"ל
 האיסור בטל אינו לדידי' כי תערובות,ע"י
 וצרפו עישה"ט וכו' ביטול ערך כאן וראהע"כ,

לכאן.

 עצמו את נושא חי איבהמה,

 כלל ה' מע' כללים חמד שדי בס' ראהא(
 דצ"ד שבת תוס' עי' א"ע נהמא החי שכ'מ"ד
 לרכיבה העומד בסוס דלרבנן וכו' בסוס ד"הע"א
 כתבו וכן ד"ה ע"ב יוד דע*ז ובפ"ק אסורנמי

 אות אברהם מקנה הרב ודברי וצ"ע,בהיפך
 נא"ע החי אמרינן ואי במ"ש מגומגמיןקכ"ב
 לשון להרב שו"ר ע"ש, וכו' בבהמהאפילו

 וכתב אהדדי תוס' הק' ע"ג דס"ד א"חלימודים
 חטאת חיוב לענין הוא בע"ז התוס'דמ"ש
 ולרבנן חטאת חיוב ליכא דלב"ב מרש"ידמשמע
 חיוב אין לרבנן דגם דק דלא כתבו ע"זאיכא
 אלא ד"ה ע"א ט"ז שם תוס' כיונו ושלזהחטאת
 שכך ובאמת ע"ש, וכו' מע"ח כהרב דלאוכו'
 לי דהוקשה אלא התוס' דברי לישב בדעתיעלה
 רש"י דהא רש"י על להקשות התום' ראודמה
 וליכא לרכיבה דמיוחד משום מפרהם דב"בטעמא
 דלרבנן ואפשר מידי, חיישינן לא שבותאלא
 התוס' כמ"ש אסור שבות אלא דליכא דאע"גס"ל

 לרש"י דס"ל לומר הזקיקנו ומיבהמצניע
 כללין ובעיקר וצ"ע, חטאת חיוב איכאדלרבנן
 בנין בסה"ב יצ"ו מוהרש"ך הגאת יד"נהאריך
 מותר הוא אם י"ד בסי' הנר*מ ח"אשלמה

 שבת, פטורי ככל מדרבנן אסור אולכתחילה

 ובזה"ז לכרמלית, רה"ר בין בזה לחלק ישואם
 ספיר נופך והוסיף דב"ק, עי"ש רה"ר,דליכא

 עי"ש, ו' בסי' ספרו שבסוף והוספותבהתיקונים
 חילוק דיש כתב ה' אות ש"ה סי' השלחןובערוך
 אדם לישא אסור דאדם לבהמה אדם ביןבזה
 הנווםאת בבהמה גזרו לא אבל א"ע נושא דחיאף
 בבהמתו אסור אבל פטור שבחברו דכלאדם
מותר.

 עצמו את נושא החי באדם דאמרינןואף
 אמרינן לא ימים שמנה בן או יומו בן בקטןמ"מ
 בש"ע ועי' כבהמזע הוא והרי א"ע נושאהחי
 ע"א ס"ק מג*א הרב ידברי סמ"א ש"חסי'

 שאח סי' מוהרש*ז הרב ובש*ע שמ"ט סי'ובט"ז
 גם זה בכלל נשתמש הד"ט עיקרי והרבספ"א
 עי"ש א"ע נושא דהחי ואמר ימים ח' בןבתנוק



 להכיר אם' בהמה ן ך הא הש"םכללי ין '11קלב

 למראה נחמד והרב ד', אות כ"א סי'בחיו"ד
 אסיפת בקונט' והבאתיו דבריו על לחשיבהרבה
 עכ"ד. ע"ש מילה במע'דינים

 ע"א צ"ד שבת ארי' בן בהגהות וראהב(
 ט"ז ע"ז לעי' בסוס ד"ה שם התוס' ע"דשציין
 וראה ע"ש, כו' דברים ב' משום אוסר ור'ע"א
 ע"ז תוס' לעי' שציין שם מלה"ר בהגה'ג"כ
 אלא ד"ה ע"א ודט"ז בתירה ובן ד"ה ע"בדי"ד
ע"ש.
 סמ"א ש"ח סי' א"ח בש"ע היטב וראהג(
 ס"ק ברורה ובמשנה סקמ"ה שם ובאה"טובמג"א
 תגררהו, שלא ד"ה שם הלכה ובבאורקנ"ד
 יכול שאין דקטן ובה"ל ברורה במשנהוע"ש
 כשנשאו הפוסקים לרוב חייב כלל בעצמולילך

 הרמב"ן ד' וכ"ה הפרמ"ג, ושכ"כברה"ר,
 וחייב דמי כבהמה כזה דתינוק והר"ןוהרשב"א
 בזה, חייב נתן לר' דאפילו המאור וד'לרבנן,
 כד' ודלא לחיוב, בזה ליה פשיטא המאיריוגם

 בן בקטן דאפילו דמשמע ע"א ק"ל שבתהתוס'
 א"ע, נושא דחי דרבנן איסור רק הוא ימיםח'

 סוברים וכולם ע"ז חולקים הנ"לדהראשונים
 איסור הוא אחת ומניח אחת נוטל שאינודקטן

 גם והמאירי המאור ולד' להנושאו,ראורייתא
 בר"ה דאורייתא איסור יש לדדותו שיכולבקטן

 וע"ש לגמרי, בעצמו לילך שא"י כ"זלהנושאו
 לכמה דס"ל לדדותו שיכול למי דאפילושדעתו
 אין ג"כ דרבנן איסור הוא דהנושאופוסקים
 במחהש"ק וע' טעמו, יעשה"ט בכרמלית,להקל
 ע"א. ס"ק המג"א ע"רמ"ש

 שהביא כ"ח סי' רעק*א בשו"ת וראהד(
 דאפי' דס"ל להמג"א שדחה תבואה הפרימדברי

 אסור אבל פטור דברה"ר כיון אסורבכרמלית
 בדרך והעלה לגזירה, גזירה הוי בכרמליתממילא
 מכהצ בנושא אף להקל לדון יש דבגדולהכרעה

 שלא זוטר בתינוק אבל א"ע נושא דחיבכרמלית
 את דנושא ל"א אחת ומניח אחת לנוטלהגיע
 מוטב בכלל לאשר אבל בכרמלית, ואסורעצמו
 בזה לנו ישמעו לא בודאי כאשר שוגגיםשיהי'

 ובאים השומעים להצנועים אבל יפה,שתיקתינו

 בעלמא וכ"ז  דאסור,  להם להורות ראוילשאול
 דמחזירין כיון דאסור פשיטא קטן למולאבל
 בכרמלית גם בודאי ממש ככפות הוי לאמוהקטן
 אוסר כ' סי' ציון בנין ובשו*ת ע"ש,אסור
 שוגגין שיהיו מוטב רק לכרמלית התינוקלשאת
 ז*ל( מספינקא )להה"ג חיים בארחות ומובאע"ש,
 מבערואן הגאון בהגהות וע*ש כ"ה, אות ש"חסי'
 נושא דחי דפטור כ' סק*ע במג*א שכ'זצ"ל
 כמ*ש מדרבנן אסור דמ"מ פשוט והדברא"ע,
 דמגלה פ"א בתיו"ט וכ"ה ע"א, בס"קבמג"א
 אסור, אבל פטור לילך התינוק ביכול דגםמ"ג
 ד,צבת רפי*ט הירושלמי 5ל במרה"פועי'

 דברי כעין וההש המג"א, ע*ד להש-גשהאריד
 מאיר בבית ועי' רעק"א, בתשף שהביאהפת*ב
 בחי' ועי' ס', סי' רלב"ח תטע' ועי' בזהמ"ש

 ע"ט ב*מ ועתו*ס סוע"ב, קמ"א לשבתרהבב"א
 מניקה דגם בפשיטות שכתבו וכו' השתא ד"הב'
 עכ"ד. א"ע נחםא חי בנהאת

 דבזה חייב חולה או כפות נושא ואםה(
 ומ"ב סקמ"ה שם בבה"ט ראה א"ע, שנושאל"ש
 ע"ש. ע' סוק המג"א מד' ווצא קנ"ג,ס"ק

 או כשרה היא אם להכיר אפשרבהמה,
טרפה

 בשם שמביא ח' אות ז' צו פרד"י ראהא(
 מכירים הכהנים שהיו צו[ ]פ' בחייהרבינו
 הש"ס נגד והוא כו' שבעין בדוקיןהטרפה
 י"אי בחולין עולה של מרישא רוב בתרדאזלינן
 ובספר טרפה, ונמצאת שחטו )עוא!(ובפסחים
 בבהמה יודע שאדם חכמה יש תם"ח סי'חסירים

 תתל"ג, בסי' ועע"ש עש"ה, כשרה היאאם

 יד שהמעביר סק"א ל"ה סי' יו"ד משהובררכי
 הג' וע' כשרה, ודאי ראשה ומס(פיל בהמהע"ג

 עי"ש. )נוח:( בכורותרש"ש
 כ', ב'( אות קכ"ה )דף שמיני ובפ'ב(

 טהרה, "לא" אהבר הבהמה ומן ב'( )ז' נחובפ'
 "טהרה' ותחת "מונח", המפסקת נגינהיש

 וכ' טהורה, ממלת לא לחלק מורה א"כ*מהפך",
 רמז שזה הנ"ל, משה הדרכי ע"פ משהבתורת



קלג ן ך דץא ה,1"םמללי רן יננ להכיר אפ'בהמה

 תחת עצמו שמכנעת היינו "לא" אשד הבהמהומן
 שהנודע מעשה שם ומביא לסהורה, סימןידו

 חהי' ז"ל הבעו2"ם עם פ"א נזדמן ז*לביהודה
 שכז2רה הנוב"י ופסק תדנגולת על שאלהשם

 שדתה שלא שכשדה דאה שתיכף אמדוהבעש"ט
 זה פסק אופן כי הנוב"י וא"ל הטומאה, דוחעלי'
 )קל*חי( דבשבת תודה, של ביטולה עליעיד
 אשה ועתידה מישראל שתשתכח תודהעתידה
 מדדשים בתי על ותחזוד תדומה של ככדשתיטול
 הככר לקחת לה למה וקשה טהוד, אםלידע

 רה"ר או דה"י דהיינו ככד, בלא אפשדדשאלה
 לפסוק ידעו ולא התודה תשתכח אז אךוכדומה,
 השראת עפ"י לפסוק צדיכים ויהי' ד"תע"פ
 גוף להביא ובהכדח הדבד על הטומאהדוח

 ואף וכו', מאמדים להב' הסמיכות וזההככד,
 לענין דק זה נ"ט:( )כבב"מ בשמים לאדהתודה
 אם לברר אבל )ק"ב.(, וביבמותהודאה,

 גילוי דק והוי שומן או חלב הואהשמנונית
 ודש"י )ס"ד:(, וכעידובין משגיחין, אזבעלמא,
 )דק"ל ח"ב בפדד"י ועמש"ב נ"ד.בכודות

 אביר ובס' תי"ח(, )דף שם ובמלואיםורפ"ו;(
 מקאצק, הדגשה למד ז"ל שהאב"נ הביאהדועים

 בפסח וכן לטדפה, כשד מאכל ביןלהבחין
 גילה וגם חימוץ, דה2ש בו יש אםלהדגיש

 בהמה על שאלה עם לפניו בבואםלהשוחטים
 או כשר אם בשר של בהריח מרגיש והיהוחיה,
 לו שיש העיד ז"ל מקאצק חמיו ועלטרפה,
 שמודה מקמח מצה בין היטב להבחיןהדגשה
 משפטים משמואל ובשם פשוטה, מצהלבין

 יעסוק שיחכים הדוצה ב"ב סוף ע"פ כ'תדע"ג

 כ"כ אין לדע טוב בין דהיכד ממונות,בדיני
 רבותא זה לטוב טוב בין להכיד אבלדבותא
 והיא ישדאל ממון ששניהם ממונות ודינייותד,
 נעלמים, דבדים עולם לאוד שמוציאה חכמהבגדד
 ח"ב ובפדד"י תדע"ו, בשלח ובפ' מזה,עי"ש

 ח*ב יוסף פרדס וראה עי"ש( תכ"ז )דףבהעדות

 בשמים, לא תורה בענין בארוכה רפ"ודף
 טרפה הוא אם באדם לראות כח לו הי'ושלאהרן
 ערך שלי בכללים וראה ואכמ"ל. באדוכהעיי"ש
 עי"ש, וכו' לחדש רשאי נביא אין וערך קולבת

 וערך יצירה ספר ע*י בהמה ערך כאןוראה
 לכאן. וצרפו עשה"ט וכו'בירור
 שכ' תס*ח סימן חסידים ספר וראהג(
 ויודע בבשר רואה וזאדם חסמה יש כיבתוה*ד,

 )וראה מטתו שימש לילה באותו השוחטאם
 שאדם חכמה ויש מש*ב( ד' אות שם חסדמקור
 טרפה, או כשרה היא אם ובחיה בבהמהיודע
 החתיכות ונתערבו הבהמה נווחטה אםואף

 טריפה ואיזה כשירה איזה והטדיפותהכשידות
 יסמכו שלא כדי נכתבה ולא וכו' נבלהואיזה
 הנוב*י, בה2ם מש"ל כעין חה עי*ש, וכו'עליהן
 יודע הי' אחד חסידים, הספר כ' תתל"גובסי'
 טרפה או כשירה היא אם בחייה בבהמהלעיק
 ולא זה על יסמכו שמא אמר ללמד, רצהולא

 בינתך ואל חכמים ואמרו יטעה ופעמיםיבדקו,
 עכ*ל. ה'( ג' )משלי תשעןאל

 יסמכו שלא כדי נכתבה שלא לפ*ז והנהד(
 תתורץ וכו' יטעה שלפעמים וכן ויבדקועליהן
 יוסף מהפדדס א( אות לעיל שהבאתיהקושיא
 שבעין בדוקין הסרפה מכידים הכהניםשהיו
 רוב בתר דאולינן י"א חולין הש"ס נגדוהוא

 יודע שאדם חכמה ויש וכו' עולה שלמדישא
 עוד, הקשו וכן עף2'ה, כשדה היא אםבבהמה
 יטעה לפעמים וכן ע"ז לסמוך טןאין להנ"לאבל
 ודו"ק. מידי, קשהלא

 שבת עתוס' כ', תתל"ג בסי' חסדובמקור
 דמלאכת מברייתא וכו' וכי ד"ה רע"בכ"ב

 בתוכו, מה ויודע בטפיח מסתכל שהי'המשכן
 הרו2"ש בהג' וע' וכו' בהוכו מה ויודעבחבית
 ובשו"ת גו', יעבור אה2ר כל ד"ה ב' נ"חבכודות
 התרגום דבדי בזה תי' ל*ט סי' יו*ד יצחקבית
 סרי בתמני ויבדקנה ג' י=ט במדבריוב"ע
 בחולין ילפי' איך יוקשה ולפ"ז עיי"ש,טריפין
 והרי וכו' בקדבנות דובא בתד דאזלינן א'י"א
 לתרץ מש"ל דאה המח' )אמד סימנים להםהי'
 תורא דעת ובס' ו', ע*ז חיים תורת וע' ז0קף

 תרומה ובזוהר טריפות, לה' פתיחהמהגדש"מ
 עי"ש. ח' אות נצוצי ב'קע"א
 כ"ב סנהדרין הים מרגליות בס' ודאהה(
 וע' שכ' ז"ל, מרגליות מוהר"ר להג' י"ד,אות



 בכלל חף אם נהמה ן ך הא הש"םכללי ון '22קלד

 והר,ם"ש כנז"ל, וכו' תס*ח סי' חסידיםספד
 יעבור אהשר כל הפסוק שמפר,ם ב' נ"חבכורות
 עפ"ד עוברת שאינו לטדיפה פדט השבסתחת

 כשרה ודאי לארץ תשפיל אם הנ"ל משההדדכי
 שהכהנים צו פ' בחיי לדבינו וציין עי"ש,וכד
 הוא הקרבן אם שבעין בדוקין מי' להםהי'

 א' י"א מחולין וצ"ע מימנים, עוד וכןטרפה,
 וכו' מקרבנות רובא בתר דאזלינן ילפואיך

 לספוך לא הרי אמנם סימנים, להם הי'והדי
 בשעת אם כי דנים אנחנו לכתחילהעליהם
 יצחק בית ושו"ת כ"ב לשבת וצייןהדחע,
 בפתיחה מבדק מהרש"מ תודה דעת ולס'הנז"ל
 מש*כ ד( אות לעיל ודאה עי"ש, טרפותלה'

 וראה לכאן, וצדפו י"א מחולין הקו' לתדץאני
 אות ל"ט סי' ח"א יו"ד יצחק בית שו"תבס'
 לאודה, וכי ד"ה ע*ב כ"ב שבת התוס' ע"פח',

 מה ורואה סתומה בחבית מסתכל הי'דאהדן
 דדילמא ה5קושש לענין בזה שתי' עי"ש,בתוכה
 מרפה שאינז ראה אהרן שהמקושש הי',טדפה
 אבדק*ק מאיד יצחק הג' בשם ומביאעי*ש,

 פ' יונתן ועזרגום בזה שמישב זצ"לזוראוונע

 ויבדקיני' יתי' ויכוס אדומה בפדה שכ'חוקת
 שאקא י"א בחולין מבואד והדי טדיפן,בי"ח

 הראשונה דהפדה ניחא, ולהנ"ל וכו',לבדקה
 אף לבדקה יכול הי' והוא אהדן בפניהיתה
 עי"ש. כאן כהתום' שלמה,שהיא

 בכלל כלב ואם בכלל חיה אםבהמה,
 חיה אובהמה

 מדגליות להגד"ר חיה נפש בס' דאהא(
 דאסור לענין שכ', ו' סעי' קס"ז סי' או"חז"ל

 לס' שבהגהותיו לבהמתו, שיתן קודםלטעום
 ועופות חיות שגם כ' ב' ס"ק תקל"א סי'חסידים
 טמאות אפי' עליך, שאכילתן ביתי כלבוביחוד
 על ופלא עישה"ט, מכ"מ אדם, למאכלקודמות

 מין דכלב שכ' 5פ"ו שירה לפ' בפי' יעב"ץהג'
 וע' עי"ש, פ*ח דכלאים ו' 5משנה היפוךבהמה,
 כ"ב, ס"ק כלאים הראקש שעל חמודותבלחם
 הוי הזאב עם שכלב דצ*ז סי' יו"דובלבוש

 עם ככלב י' סעי' שם ובש"ע יפלא, וזהכלאים,
 ח"ב לב ישדי בס' וראה עי"ש, וכו' וכו'העז
 זבחים בכלל, חיה בהמה שכ' ע"ז אות ב'מע'

 עכ"ל.דקס"ו
 סדד לבעל הכנויים עדכי בס' ודאהב(
 חיה שגם שכ' ע"א, דק*מ ב' מע' זצ"ל,הדודות
 אשר הבהמה זאת דכתיב בהמה, לפעמיםנקרא
 כ"ב( י"ד )דבדים ויחמור צבי וגו' שודתאכלו
 אי ב', י*ז ב"ק א', ע"א חולין עי' ובהג'ע"כ,
 במכתה"ג ולפענד"נ עי"ש. בהמה בכללחיה

 אגב וכו' שוד דאגב הכא, דשאנידאפש"ל
 בעדך שהבאתי מה וכעין בהמה, לה קדישיטפא
 ז"ל, הגדע"א בשם עוף על והכוונהבהמה

 קדי דלא אפש"ל באמת אבל לכאן, וצדפועי"ש
 כנ*ל. דאיה אין ומכאן בה5ה,לחיה
 אות ב' מע' אזכוד אבדהם בס' ודאהג(
 בהמה, בכלל וחיה חיה בכלל בהמה שכ'י"א

 עכ"ל. ת"ה סי' מש*ח דקדא,כלישנא
 הידושלמי על למדאה נחמד בס' ודאהד(
 שכ' ע"ג, ד"ו ובספדו ה"ג, פ"ב קמאח"ד
 בחולין איתא כן בהמה, בכלל חיה ה"ג הפנ"מכ'

 הדיב"ש וכ' דבר, לכל בהמה בכלל דחיהדם"א
 מחלבה, חוץ דבר לכל בהמה בכלל דחיהבתשו'
 מכסין שאין העיטוד בעל בשם כ' מזווגדולה
 סירכה תמצא שמא אותה שבודקין עדדמה

 סי' כ"י הדדב"ז לבטלה, בדכה ונמצאתבדיאה
 כוי גבי ע"א ד"ג דקי' בפ"ק ועמ*שתס"ג,
 בהמה בכלל דחיה שכ' דקל"ד בהג' וע'יע"ש,
 ס"ה סי' ביו"ד החבי"ב מדן עליו ותמהויע"ש,
 שגם כ' שם בדכה מחזיק ובספד ס"ובהג"ה

 לא דהא הנזכד הגאון על הק' זהבהמשבצות
 מו"ה הר' ועמש"ב יע*ש, בקדא בהמהכתיב
 קמ"ז סי' ח"ב חד,ם שם בס' ז"ל פינסוחדש
 קנ"ו בה' ושם וכו', ג*ה ותנן ד'ה ע"גדמ*ג
 עי*ש. וכו', חורש אתה אבל וד' סע"גדנ"ה

 ד5ספק*ל י"ז, סי' יעב"ץ בשאילתוראה

 או לאדם, דקודם אמדינן נמי טמאה בבהמהאי
 ובשבות עי"ש, ועוף בחיה ולא בבהמה רקאי

 בין חילוק דאין לי' פשיטא י*ג סי' ח"גיעקב
 כלב ובענין לטמאה, טהורה בין ועוף, חיהבהמה



קלה ן ך ןץא הוצ"םמללי רן י 21 בכלל ח" אםבהמה

 מ"ו פ"ח כלאים דאה בהמה, מין או חיהמין
 ומאי, ד*ה א' ח' בכודות ותוס' שם,ובמפו'
 ומכילתא בחיות, עז כלב ע"ב כ"הוביצה

 אותו, תשליכון לכלב עה"פ פ"כמשפטים
 עי"ש. פ"א, בכודותותוספתא
 כלאים המשניות על אליהו בשנות וראהה(
 שגדל מה הכלל וכו' חיה מין כלב שכ', 5"ופ"ח

 מין הוא ביער שגדל ומה בהמה מין זהובישוב
 יכול באמת אבל בישוב, להיות דדכו וכלבחיה,
 נע להיות שדדכו ג"כ, ביעד גדל שהואלהיות
 פליגי דבהא לומר דאפשר ונלפענ"ד עי"ש,ונד
 חיה מין הוא דלרבנן מ"ו בפ-ח שם ורבנןר"מ

 ובמפורהטים. עיי"ש בהמה מיןולר"מ
 חולין מיחלף חיה בבשד בהמה בשדו(
 סי' יו"ד ע' מיחלף אי בעוף ובהמה א',ל"ד
 נ"ט. ב' מע' שלמה קהלת ה', ס"ק טו"זפ"ז

 ור"מ חכמים פלוגתת מ"ו פ"ח כלאיםודאה
 בהמה, מין מאיר ולר' חיה מין הואדלחכמים

 למי א( ונפק*מ עי"ש, ע"ב כ"ח ביצהוראה
 חיותיו את או בהמותיו את במתנה נתן אוש5כד
 כלאים תוספתא וראה לא, או בכלל הכלבאם
 נזיר הריני שאמד למי ב( פ"ח, שם ופהמ"שפ"ה
 אליהו שנות דאה בהמוע זה אם או חיה זהאם

 דאה בהמותיו, או חיותיו להמקדיש ג( שם,כלאים
 הכלב עם כלאים הוא אם ד( שם, כלאיםד"ש

 תוספתא חיה, מין הכל לדבדי שהואהכופדי
 שנות מותר ולדבנן אסוד דלד"מ שם,דכלאים
 להפהמ*ש כחכמים הלכה מ"ח, פ"ב בכוריםאלי'
 מן הנאה הנודר לענין וכן ה( שם, כלאיםודע"ב
 ועוד, החיה, מן אוהבהמה

 וכן כש"ל, בהמה בכלל שחיה אףוהנה
 תאכלו אשד החיה זאת דכתיב חיה, בכללהבהמה
 לענין וכן א', ע"א כבחולין וגו', הבהמהמכל
 מגדשי ולענין שם, ובתוס' ב' י"ז כבב"קנזיקין
 יש דבדים בכמה מ"מ א', ל"ח כבנזידהלוים
 ואותו בחלב, בשר כגון לחיה, בהמה ביןהבדל
 מטמא, ואינו אסור חלבה הבהמה בנו,ואת

 דין כהונה, מתנות כיסוי, טעון דמה איןהבהמה
 מעשר בכסף למזבח, קרבה בהמה, מעשרבכורה,
 תאוה, לבשד ולא שלמים לזבחי רק בה5הקונים

 שמכר מי מש*ל וכן בחיה, נוהג אינו זהוכל
 שאמר מי וכן חיותיו, או בהמותיו הקדישאו

 וכנר(וה ועוד, חיה שזה או בהמה שזה נזירהריני
 חי בעל ששניהם המובן וחיה בהמהשבכל
 ההבדל גם הדינים, לכל לא אבל אדבע עלהולך
 ביתי חי בעל שהבהמה הוא, ביניהםהפשוט
 במקום שלא גדל מטבעו והחיה בישובהגדל
 האוכלים חיים הבעלי נקראים שחיות וי"אישוב,
 וראה לישוב-ים, מחוץ בין ישוביים ביןבטד
 בשדה שהם אדץ וחיתו עה"פ וראב"עדמב"ן
 פ"א, ביצה ותוספתא כ"ד, א' בראשיתעי*ש
 העמק וע' ב', י"ט וב"ק י"ז, שמואלומדדש
 בכללים וראה נשלם, ולא תם שם, בראשיתדבר
 במצוות וחיה בהמה בין החילוקים חיה, ערךשלי

 למעט מלות או רבויים שיש ובמקומותודינים,
 חיה בכלל הם אם חיים בעלי כמה וכןוכדומה,

 אקצר. וכאן בהמה,או
 ב' דף ח*ג חיה ערך יצחק פחד ודאהז(
 דחולין פ*ח 5"ד בהמה בכלל חיה שכ'ע"ב
 נ"י תוי"ט, דכלאים פ"ח ה' משנה תוי"ט,ד"ע,
 רוע, דב"ק פ"ה מ"ז ע"א, ט' דף דב"קפ"ב
 עכ"ל, טמאח בה5ה ד"ה דעוקצין פ"ג מ"גתוי"ט
 בתוה"ד, כ' שם ד' דף שבכללות לאוובעדך
 דבנן ואפי' שכ' רצ"ח אות הלכות גופימשם
 הו"א חלב כתב דאי דס"ל משום אלא פליגילא

 משום בהמה חלב לכתוב להקשות ואיןדחיה,
 עי"ש. בהמה בכלל חיה דהא חיה אפי'דהו"א
 ח' מעדכת אזכור אבדהם בס' ודאהח(
 ד"ע ש"י עיץ בהמה, בכלל חיה שכ', ס"אכלל
 נפש בספדו יצחק וד"ח אחאי לרב ועייןע"א,
 בחיה בא אם גלגול לענין ד', אות ג' מע'היפה
 חיה לבשר בהמה בשד להקדים ונפק"מיע"ש,
 האר"י דדבינו ומעףצה בגלגול, באה אינהאם
 דכלאים בפ"ח דתנן למאי כלב, בגלגולבבא
 ויונתן וד'מ, ת*ק דנחלקו חיה מין כלבלמ"ד
 ת"ב, אות משוח וע' כר"מ, הכדיח עוזיאלבן
 חכמים דלשון אלא כלב, בגלגול דבא דאיההוא

 ענין דאותו לומר מקום יש ככלב עמוקשורה
 שרמז מה וזה עונות, לשאר ואינו הכלל מןיצא
 יחידתי, כלב מיד נפשי מחרב הצילה הע"הדוד
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 קשודה שבע בת בענין לו דיאדע יאמד לאדח,ו
 ע"ש. ודו"ק זה, ע"פ ע' תקון בתקונים וע'ע5ו,

 כלב אף י"א, שמיני בחיי דבינו ודאהט(
 סדוקות ופדסותי' גדה מעלה שאינו חזירבכלל
 וכלאים מ"ה, סי' תורה שעדי ירחון עי'כו',
 ובשע"ת שם, נו"כ ושאד אליהו ושנות מ"ו,פ"ח
 מעלה כלב עורף ג'( )ס"ו ובישעי' וק"ב, ס"הסי'

 על הולך וכל כ"ו, יעא וברש*י חויר, דםמנחה
 כדב"ח, לא הדי וחתול, ודוב כלב כגוןכפיו

 ורב"ח לבדו, א' בסימן בחיה שאין כ'ובדמב"ן
 מינא איכא ודילמא א'( )נ"ט מחוליןתמוה

 לך אין כו' ס*ד לא ומשני לחזיר דד5יאחדיתי
 וביעב"ץ וצע"ג, חזיר אלא וט5א פרסהמפריס
 שוה שמספרם בהמה מין כלב כ' שירהפרק
 שוטה כלב שנשכו מי א' פ"ג יומא וברש"ינ"ב
 י"ז סי' יעב"ץ שבשאילת ופלא בהמה, מיןכ'
 שם שהוכיח מה וגם דכלאים, משנה והביאכ"כ

 כשם א'( )ח' מבכורות צ"ע חיה מיןשחתול
 ניהו ומה לשבע אחד מחיה בהמהשנתקלקלה

 ועי' וצע"ג, חיה, מין שחתול הדי וחתולחמור
 בפרד"י כ"כ בוה, מש"כ מהסדמ"גבנוטריקון
 קושיתו הבנתי לא והנה עי"ש. דקכ"ה,שמיני

 שהוכיח כמו הוא זה שהרי כנ"ל א' ח'מבכורות
 כאן יש ואולי לי' קשיא ומאי חיה מיןדחתול
 בהמה מין דחתול שועכיח וצ"ל הדפוסטעות
 וצ"עודו*ק

 טרפות בין חילוק יש אם ואדם,בהמה
 בהמה לטרפותאדם

 שלחן ובס' טדפה, עדך שלי בכלליםדאה
 כ' : לאמור כ' קי*ד כלל נפרדים כלליםגבוה
 דאין כו' דב ואמר סד"ה ע"ב מ"ב חוליןבתוס'
 אלא בהמה לטרפות אדם טרפות ביןחילוק
 של התחתון דקרום תשום תוח, של קרוםבנקיבת
 פ(נ~וה בדבר אבל תבהתה, יותר חזק אדםתוח
 משמע וכן ע"כ, ביניהן לחלק אין ובזהבזה
 עוף של מעיים בני יצאו גבי ע"ב דנ"ו שםבגמ'
 שברא מלמד ויכוננך קץנך הוא דכתיב וכו'לחוץ

 אינו מהן אחת נהפך שאם כונניות באדםהקב"ה
 טרפות בין חילוק אין אלתא עיאש, לחיותיכול
 דכאן להעיד דציתי המח' )אמר לבהמה,אדם
 עוף אם בהמה בכלל כאן ודאה בעוף,מיירי
 המרה נקיבת גבי ע"א דמ"ג שם בגמ' וכןבכלל(,
 לארץ ישפוך בי' דכ' מאיוב ופריךדטדיפה,
 מוכירין אין ומשני קיים איוב ועדייןמדרתי
 הי' הוה נס דאיוב לאו אי אלמא נסים,מעשה
 הגהות על טובא וקשה כבהמה, המרה מנקבמת

 גבי ע"א ד*ו דבע"ו תשמ"ב סי' דחוליןמדדכי
 דלדעתו אלמא ע"כ, חיה דאדם טרפה גופי'נח
 הנ"ל, היפך בטרפות לבהתה אדם בין חילוקיש

 ע"א דקי"ו מובחים י"ד בפ' ראיתי אח*כוצ"ע,
 וז"ל בתימא, ונשארו לר"ת התוס' כןשהקשו
 בין לחלק רגיל הי' ור"ת וכו' ודילמאבד"ה
 אית דאדם משום בהתה לטרפות אדםטרפות

 אטרפות מאיוב דמייתי מחולין וקשה תזלא,לי'
 וכו' נעביד ד"ה ע"א נ"א בקמא גם ע"ש,בהמה
 ודדים גינת וע' ע"ש, בתימא ונשאדו כןהקשו
 ע"כ. ד', סימן ב' כלל א"החלק

 דכבר דאיוב, מהך קשה דלאולפענד*נ

 להקשות הגמ' דדרך פעמים כו"כ בספריהבאתי
 תירוץ למצא כדי התירט שידע אף דאפשרכ"מ

 קשיא, ערך שלי בכללים ראה נכון,היותר
 טעתא איכא אי ערך ח"ד אהרן ביתובספרי
 אי ובערך והלאה, תל"ד תדף לי נימאאחרינא

 ובספרי והלאה, תקם"ב תדף לתיתנא ל"ל ס"ללא
 יסוד לבנות אין ערך והלאה תרכ"ז תדףח"ז

 ובכ-ם מקושיא, דאתיא תתילתא דיןולהוציא
 די*ל לפענ"ד מהקושיא ראיה אין וע*כבספרי,
 מזכירין דאין דמילתא קושטא מתדץדבגמרא
 שאני לתרץ אפשד דהיה ואיה"נ נסיםמעשה
 בית בספרי עוד וראה מזלא, ליה דאיתאדם
 תכ-ס בדף בפרט בינייהו איכא ערך ח"האהרן

 לומר יכול דהיה כה-ג תקותות מכו"כשהבאתי
 לכאן, וצרפו כלו הכלל כל עשה"ט אתר,ולא
 וצרפו והלאה נסכ"ד תדף ח"ם בספרי עודוראה
לכאן.
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 עוף על והכונהבהמה

 אות י"א שעד שמעתתא שב בספר דאהא(
 דתני התנא בלשון מצינו דש"י לדעת שכתבל"ה
 אמר ד"פ ב' ט"ז בחולין עוף, על וכונתובהמה
 דוקא, לאו דנקם ובהמה ופדש"י דקליל,בעופא

 כ"כ הדוחק מן אינו זה דתידוץ מדש"יומשמע
 בהמה דל"ג נוסחא הביא שם הד"ן ואמנםעי*ש,
 בב"י מובא בו הכל ולמ"ד למטה, וצואראלא
 בטלאים, דמיידי י"ל כעופות, דטלאים ו'סי'

 דגרס משום הכלבו, הוכחת הי' דזהואפשד
 חולקים הפוסקים רוב באמת אך בהמה,בברייתא

 סובדים ובע"כ בהמה גדסי וגם הבלבועל
 לומר דא"א ודאי אבל דוקא, לאו דבהמהכפדש"י
 ע"ב י"א תמודה וע' היא, בהמה בכללדעוף
 לאו והא דהמנא אמד בהמה מהו, בעוף דבאבעי
 ב"ק וע' רחמנא, אמר קדבן דלמא או היאבהמה
 ועוף חיה אומד ד"ע א', דקי"ג וחולין ב',נ"ד
 גדי ל"ל דהקשה שם שיף מוהד"ם ובחי'וכו'
 עוף, ממעטינן הוי בהמה כתיב הוי אי אףהא
 לאסור ילפי' הוי יתירא קרא לאו דאיונ"ל

 שלא ופלא עכ"ד, בתום' עי"ש דנבלהמהקישא
 ש"ל. והה"ע להכריתותהעיר
 פ"ב סימן ב' שער כריתות בס' וראהב(
 פ"ק עוף, שר"ל בהמה בברייתא מצינושכ'

 שיהי' בין ער כו' שוחטין בכל ב'( )ט"זדחולין
 ר"פ הכי בתר ואומר וכו' למעלה בהמהצו~וד
 סכין דקאמר האי פידוש דקליל, בעופאאמר
 דלא דקליל, בעופא למעלה בהמה וצואדלמטה
 עולם בהליכות וכ"ה עכ"ל, ידרוס שמאשייך
 ב' מע' יצחק פחד וראה א', דכ"א ג' שערסוף
 נוסחאות דיש שם בה"ע וכ' בהמה, ד"ה ע"אר"ח
 על צדי מעט ובהג' וכף, בהמה גרסי דלאהתם

 השוך על ו' סי' יו"ד רעק"א לחי' צייןהכריתות
 להרשב"א ציין מרדכי ובלקוטי ע"ש, ח'ס"ק
 מתרץ הנ"ל ובהגרע"א ע"ש. ו' סי' יו"דטור
 דבודאי בפשוטו י"ל : וז"ל שם, המהרש"אקף
 אלא עוף, היינו דבהמה הברייתא להגיה שייךאין
 בבהמה מיירי למטה בהמה צואר דרישאכיון
 דרישא שימפא אנב בהמה במיפא נם נקטממעם

 כי דבריו, וכל הענין כל עי*ש וכו' בעוףומיירי
 אבב ערך ח"א במפרי וראה צריך, אנילקצר
 ערך ח"ה ובספרי והלאה, קפ-ב מדףגררא
 דמצינו ותראה והלאה, תצ.ם מדף וכו'איידי
 בסיפא כן נקם דרישא שימפא דאגב בכ*מכה-ג

עישה"ס.
 בעל למרן הכנהים ערכי בס' וראהג(
 רקמ*א עוף אות ב' מערכת זצ"ל, הדורותסדר
 ט"ז חולין עוף, נטפירושו בהמה הצינו עוףשכ'
 עהף אפי' ב' י"ו ב"ק ובתוס' לעיל( )הנז'ב'
הוי

 בכ~
 אחד, הכל ובהמה דבעירא בהמה

 יוסף זכר בס' וראה עכ*ל, בעירא בהמהדתרגום
 מש*ב ע*ב ז' ביצה זצ"ל משאוויל הנוראלהגאון
 לכאן.וצדפו

 אות ז' מע' שלום דרכי בם' וראהד(
 ברוב עי"ש עופות, נם נכלל בזבח אםקפ"ו,

 גיסין יוסף פורת הג' וראה וגאונותו,בקיאותו
 היסב וראה ע*ב, ח' זבחים עינים ויפה ב'כ"ח
 בזה. בארוכה קפ"ו אות שלום דרכיבם'

 בהמה מבשר יותר חשוב הוא דגיםה(
 אבל ממדרש, והוא ל"ו כ"ט במדברכברש"י
 מבשר ורוקא אחרת, גי' יש שלפנינובמדרש
 טפי חשוב עופות בשר אבל יותר השובבהמה
 י"א אות ד' מע' שלמה קהלת בם' כ"כמדגים,
 טפי חשוב עופות דבשר כאן 51בוארעוש,
 בהמות.מבשר

 חיה ולא לקרבןבהמה

 ג' ריש כתב א' ויקרא ביוסף עדותבס'
 דלא א( חיה: מן מקריבים לא למהטעמים
 ב( בנמצ~ג ובהמה ביערים לצאת ה'הטריח
 גיאות, שונא הה' לה, אין ובהמה גיאות ישלחיה
 ט"0 ג' )קהלת הנרדף את יבקש אלקיםג(

 אריה ז'( י"א )ישעיה דכ' ולעתיד נרדף,ובהמה
 נההג קטן ונער אחד באבוס תבן יאכלכבקר
 הטעם רק ונשאר חיה, גם בנמצא יהי' לפ"זבם,
 אלקים זבחי בתהלים פי' וזה רוח, גסותכהמום
 כי ושכח מבה5ות רק דקרבנות נשבדה,רוח
 תאמר ואל תבזה, לא אלקים ונדכה נשברלב



 ס"י ע"י שנב' נהמה ן ך הא הש"םכללי וץ יבנקלח

 בהמה, דק מקדיבים הנ"ל טעמים ב' משוםדרק
 תחפוץ אז וגו' ציון את ברצונך הטיבהעז"א

 חיות וגם נדדפים, יהי' לא ואז צדק,זבחי
 ומוכח פרים, מזבחך על יעלו אז ואפ"הבנמצא,
 ויקדא פדד"י דאה תבזה, לא ונדכה נשברדלב
 עיי"ש. ז'דף

 אם יצירה ספר ע"י שנבראהבהמה
 בזה דינים כו"כ ועוד שחיטה,צריכה

 ח"ח אהרן בית במפרי הדק היטב ראהא(
 דף עד תע"ב מדף נמים ממעשה נהנין איןערך
 ע"טן בכללן, שם והארכתי שכתנטעי מהתפ"ט

 הנברא ערך ט"ז במימן שם ובפרט כלו, הכללכל
 והלאה, תפ"ט מדף ע"ש במעשר מחויב אםבנם
 שנכתב ם"ת ערך והלאה תפ"1 מדף ח"י במי'וכן
 במפרי היטב וראה בו, לקרות מותר אםבנם
 שע"א מדף יצירה מפר ע"י אדם ערך ח"אהנ"7

 אדם המוליד בערך ף ודף ה' דף ושםוהלאה,
 אני לקצר כי לכאן וצרפו יצירה, מפרע"י
 בדברים בכפילא לבא רוצה אני ואיןצריך
 שלק במפרים % פעם כבר בהם הארכתישכבר

 ערך והלאה תקכ"ד מדף ח" במפרי היטבוראה
 וע"כ לכאן, ג"כ וצרפו הנמ על מותכיןאץ

 ם' ע"י בירור ערך כאן היטב וראה כאהאקצר

 עישה"ט. לכאן וצרפויצירה
 סימן ומצה חמץ מעדכת חמד שדי ראהב(

 ח"ג האדץ ובדה יטו"ת בועם שכ' ג' אותב'
 מקובל חכם שברא וחיה דבהמה א' ס"חע"ד
 נתחיטה בעי אי להסתפק יום יצירה ספרע"י
 בכימוק חיע: ואם ודם דחלב אימור בהן ישואם

 דקמ"ג ט"ט בה' ברקת טור בספר מ"שוהביא
 ניקור צריך אין השמים מן התרד דבשרע"ג
  רובב פ' ושבשל"ה הנשה, גיד משום בוואין
  בועד"ח וע"ש וטחיטה, טעון דאעו כתבד"ע
  ובהעבים ניחרש לא אמאי להבין דיש ע=זשכ'
 ויצטדך לכאן והביאו בהמה או בשדבלעו
 ע"ב דט"ן ובסנהדרין וכו', וניקודשחיטה
 תדי ליה דאחיתו חלפתא בן דד"שבעובדא
 אין ואמרו טמא, הוא אם בבהמ"ד ושאלאטמתא,

 דמות לו בידדה וכן השמים, מן יודד טמאדבד
 אינו טמא דדבד אלא להוכיח אין ע"ש,חמור
 וכיוצא ניקור יצטרך שלא אבל השמים, מןיודד
 משם, ללמוד כח לנו אין השמים מן היודדלבהעד

 ע"ד דק"ב סולת קמח דהדב השד"ח עודוכ'
 שכונתו נראה האדץ שדה הדב לתשובתשציין
 מן היודד דבדבר דמצינו היכי דכי משםללמוד
 חלב אימור התורה וחוקי דיני שייך איןהשמים
 חמץ דין שייך דאין יול כן כמו וכיוצא,ודם,
 ראי' כ' שהשד"ח וע"ש השמים, מן היורדבדבר
 ע"ש. ע"ב ס"ט מנחות מש"םלזה

 סי' מיו"ד ח"א יצחק בית בשו"ת וראהג(
 כהנהו בנם שילדה בבהמה שנקואל ה', אותפ"ד

 ע"י או ע"ב, דנ"ט בסנהדרין המבואראטמיא
 וכתב כהונה במתנות חייבים אי יצידה,ספד
 פטור בודאי הפקר הוי בנם הבא דדברכיון

 פטוד דהפקד דקיי"ל מבכודה הוא דכ"שממתנות
 שחיטה קודם חצירו ליה זכה אם אךמבכודה,
 ס"א סי' בדדכ"ת ומובא עכ"ד, במתנותחייב
 ע"ש.סק"ז

 תדע"ו משנת תלפיות תל בעלה וראהק
 אמאי בכודות ש"ם על שהקשה ס"זסימן
 אבד משום בו אין דחלב מקרא דאי' הביאלא
 דחלב אלמא וחלב חמאה ויקח דכתיב החי,מן

 ומתרץ החי, מן אבר משום בו ואיןמותד
 ע"י הבקר את ברא דאאע"ה המלבי"םעפ"י
 מיישב )ובזה הבקד את ויעש וזש"א יצירה,ספד
 מפר ע"י בנברא כי בחלב בשר להם דנתןמה

 בחלב ה"נ וי"ל בב"ח( אימור משום ליכאיצירה
 הנבדא מן היה חלב והאי אבמה"ח, משוםאיכא

 יוסף גבי בשלה"ק כן )עיין יצידה ספדע"י
 יצירה, ספר ע"י הנבדא בהמה ג"כ דהי'ואחיו,
 נבי' ליכא כי הבשר השבטים ממנו אכלווע"כ
 ע"כ. זאת( ידע לא יוסף אמנם אבמה"ח,איסור
 נ"ט סנהדרין זהר שערי בם' ראהה(
 ע' שכ' השמים מן היודד בבשר התם שםעהג"מ
 רנ"ג פנחס כו', השמים מן מאי א' ל"ג צוזהד

 ד"י פי' וע' רע"ב( )מ"א תי"ט תקווזרע"א,
 וירא של"ה וראה ק"ג, ע' יצירה לם'מברצלונא

 שהאכילם הבשר רוחניות אבדהם רץ הבקרואל
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 המלאכים שצלו השמים מן הבשר מדוגמתההא
 מן יורד טמא דבר אין ועל עי"ש,לאדה"ר
 שריא מסאבותא וכי ב' ל*א צו לזהר צייןהשמים
 ב' קנ"ט שלח זהד ניצוצי וראה כו'לעילא
 שם ובציוניו פ' סי' חפץ אבני בס' וראהעי"ש,
 אברהם האכיל היאך הידוע הקושיא עלשכ'
 ראה בזה, ועוד בחלב בשד המלאכיםאת

 וחת*ס ב', אות פ"א בכודות אלגאזימהדי"ט
 בהתוה"מ מלבי"ם ודאה ח"י, וירא משהבתודת
 יצירה ספר ע"י שנברא דבהמה שכ' כאןוידא
 מותר ס"ה בסנהדרין ור"א דר"ח מעשהכמו

 ספר ע"י הבקר בן ברא ואברהם בחלב,לנ01ל
 וע'  עשה, אשר הבקר ובן דכ' והיינויצירה,
 דחלב שכ' פ"ז סי' יו"ד על שלמה חשקבס'

 לו אין יצירה ספר ע"י שנברא מבהמהשנחלב
 וידא ובפרד"י פ"א, סי' בכרו"פ וע' חלב,דין
 קט"ו.דף

 כ"ג אות י"ד לך יוסף פדדס בס' וראהס
 כשרה אי יצירה ספר ידי על בבהמהשנסתפק
 ע"י הנוצר דאדם צ"ג סי' לחכ"צ וצייןלהקרבה,

 במקומות )והבאתיו וכו' להרגו מותר יצירהספר
 בכלל אינה יצירה ס' ע"י בהמה וה.ההנז"ל(
 היורד דחמור בסנהדדין דש"י כ' ומה"טוזבחת,

 מקיץ ובס' וכו', חמור זה דאין טהוד השמיםמן
 הבאר ובירחון מכ"ד, העיר ט"ו סכתבנרדמים
 פרד"י וראה בזה, האריך קי"ח סי' ח"ב ג'כרך
 בכו*כ שהאדיך והלאה רס"ח מדף ל"זוישב
 למנין, יצירה ס' ע"י באדם כמו כעי"ז,דברים
 ע"י שנברא בשה בהמה בכור לפדות אפשראם
 ועוד, יצירה ס' ע"י אדומה ובפרה יצירה,ס'
 ובציוניו, עישה"ט ועוד, בחלב בשר לעניןגם

 לענין מכוכ"מ ח"י, כ"א משפטים פרד"יודאה
 ולהלן פ*ח מדף לך פ' שם וראה דברים,כו"כ
 רוב עישה"ט ועוד, נסים, ממעשה מעשרלענין

 וראה צריך, אני לקצר ואני ובקיאותוגאונותו
 לכאן. וצדפו עישה"ט וכו' בידור ערךכאן

 ס"ט סי' הפתח במשך הדעת פתח בם'ז(
 לי מאין י"ג( )י"א מבהעלותך מקשה ב'אות
 פ"י ופופות בהמות לברוא יכול הי' האבשר

 בכל דבראו ב' ס"ה סנהדרין וע' יצירה,ס'

 ג"כ וכאן דס"ז, שם כבתו,ח שבת ולכבודע"ש
 בהבר יאכלנו מי קד*ל ע*פ וי*ל גדול,צורך
 ע*י שנכשר בשר טעם ר"ל כו' הדגה אתזכרנו
 היו לא כי במן לחרגיש יכולים היו לאמליחה
 טעם נתוסף לא דגים משא"כ ע"ז, עודמצווים
 וע' במן, להרגיש יכולים היו מצוה, ע"יחדש

 ומשו"ה כ"ב, אות . . . סי' שחיטה ה' הד"טעקרי
 ר1מאים היו דאז יצירה ס' ע"י לברא יכול הי'לא
 והם וישב, של"ה כם"ש ומליחה שחיטהבלא
 מליחה מצות הכשר ע"י בשר טעם לטעוםדצו
עי"ש.

 מביא הקב"ה אין צדיקים שלבהמתן
 כ"ש לא עצמן צדיקים ע"יתקלה

 בדבר רק אם ב. ; והערות מקורות א. :התוכן
 איסורים, בשאר גם או כן אמרינןאכילה
 היתר באכילת אם נ ; בזה הראשוניםמחלוקת
 בין ההבדל וכן 1ד4 אריך לא איסורבשעת
 ; אחר דבר מחמת הבא לאיסור שבגופואיסור

 באונס ה. ; לפשיעה לקרוב שוגג בין חילוקד.
 להצלת כשהוא בזה חילוק יש ואם זה, שייךאם

 דמאי ואם זה, שהך אם בדרבנן 1. 1 ישראלכלל
 גוף כשאוכל בין חילוק יש אם י. ;וואני

 ידי על רק אוכל כשאינו או בעיניההאיסור
 זה על לסמוך אין אם ח. 1 איסורבליעת

 חילוק יש ואם הזיקא. בקביע וכןלכתחילה,
 בני שאר בין לכתחילה ע"ז לסמוך זהבע2ין
 שיך אם בפסח בחמץ ט. 1 עצמו להצדיקאדם
 '. ; זה שייך לא חמץ דבמשהו וגם זה,כלל
 שייך אם ודמאי בסבל יא. 1 זה שהך אםבגזל
 עצמו על באוסר וכן בתרומה, גם אם יב. 1זה
 בשהאיסור בין חילוק ינ 1 זה שייך וכדומהדבר
 ראשונים דורות בין חילוק יד. 1 לא אולפגיו

 בין חילוק סו. 1 יש מדרגות ומדרגותלאחרונים
 בדורות גם דבזה הדין מעיקר שהםדברים

 מחומרא שהם דברים ובין בטוחיםאחרו2ים
 צדיקים בין דרלוק יש אם טז. י ע"עשהחמירו
 יז. 1 בזה הראשונים חסידים ובפרסלחסהעם,
 תשה מביא הקב"ה דאין צדיקים שלבהמתן



 צויקים של ב"מתן ן ך הא חש"םבללי ת יבקם

 לצדיקים שמיוחד אותן דוקא הם שע"י
 כשהצויק בין חילוק יש אם 'ח. 1לרכיבה
 איסור לקץ דאתי להיכי האיסור אוכלעצמו
 אין לאחרים דוקא אם יש. 1 ידו עלאכילה
 צדיקים וול בהמתן ע"י תקלה מביאהקב"ה
 מביא הקב"ה אין כע 1 לעצמן משא"כוצחקים,
 רגיל ואינו בדבר רק אמרינן לא וכףתקלה
 חילוק כא. 1 רגיל שהוא בדבר משא"כבכך
 ע"י תקלה מביא הקב"ה דאין צד"ףםבין
 ע"י דאפשר אינשי שאר ובע תפלה בלאגם

 הרבים את שמכקהל בדבר כב. ; ג"כ יזכותפלה
 אפילו צדיקים ע"י תקלה מביא הקב"האין
 בין בכללן לחלק יש אם כנ 1 עבירהבכל

 ציונים כד. י לא או מצוה לדברכשהולכים
 וכללים. סכומים כה. 1 בכללןוהערה

 והערות פקורות א.סימן

 על זירא ר' דאמר ע"ב, ה' חולין ראהא(
 כותי, משחיטת שאכלו אסי ורבי יוחנןר'

 על וב"ר ר"ג רנמנו הא להו דשמיעדמסתברא
 לא ס"ד דאי קבלוה, ולא ואסרוה כותישחיטת
 לה, מקבלי הוו להו שמיע הוה ואי להושמיע
 הגטתא איפורא, לפיכל פילתא פפתייעאהיכי

 פל תקלה פביא הקב"ה אין צדיקים שלבהפתן
 היבי ופרש*י שכן, כל לא עצפן צדיקיםידן

 שופ ינרום האיך כו', למיכל מילתאמסתייע
 עון, דבר שום "שוגג" ע"י צדיקים לפנישטן

 בן פנחס רר' חמרא צדיקים, של בהמתןהשתא
 ירן, על תקלה מביא הקב"ה אין לקמן,יאיר

 לה. האסור דבר הבהמהשתאכל
 לעיין שציין פיק, הגר"י בהגהות)וראה

 ז' גיטין ע"ב, כ"ח כתובות ע"ב, צ"טיבמות
 בהגהות וראה ע"ש, ע"א ז' ע"א ו' לקמןע"א,
 ע"ב י"ג חגיגה לתוס' שציין הלבוש, בעלהגאון
 אם(.ד"ה

 דהא תימה שכתבו, צדיקים, בתור"הוראה
 בפ"ק זומם עד שהרג טבאי בן יהודהאשכחן
 בפ"ק והטה שקרא ישמעאל ור' ע"ב(, )ה'רמכות
 דאכילה במידי דדוקא ואור"י ע"ב(, )י"בדשבת

 הוא שגנאי ידן על תקלה פביא הקב"האין
 בפשק רגרסי ולספרים איפור, דבר שאוכללצדיק

 על לכהונה עבר העלה גבי ע"ב( )ב"חרכתובות
 דאתי פשום כו', צריקים של בהמתן השתאפיו
 שנשאת ישראל בת שמאכיל איסור, אכילתלידי
 קרח2ין, בה לו ואין עבד והוא בתרומהלו

 משום והיינו ליה, גרסינן לא ספרים ברובומיהו
 האיפור, אוכל עצפו כשהצדיק אלא למפרךדליכא
 תבשילא בסים כמה דאמר ע"א( )כ"אובראה
 פסחים ובערבי רמערבא, רבא בצומאדבבלאי
 רב לבי איקלע אבא בר ירמיה ר' ע"ב()ק"ו
 דמיתתו אע"ג הבדלה קודם וטעם ואשתליאסי

 שאוכל אלא הוא היתר אכילת התםבאסכרה,
 ג"כ איתא אלו תוס' דברי )כל האפורהבשעה
 ז"ל, ר"ת בשם השתא, ד"ה ע"א ז' גיטיןבתוס'

 ע"ב י"ב שבת בתוס' וכ"כ ו(, אות לקמןראה
 ג*כ זה כתבו ח2ם ר"ת, בשם זה נתן רביר"ה
 ס"ת שנקרע הא גבי ע"ב צ"ו ריבמותאהך

 אין צדיקים של בהמתן ומה פריך ולאבחמתן,
 ובבראשית א,מ( ע"ש, כו' תקלה מביאהקב"ה
 זירא לר' דשדר ירמיה ר' גרס ס'( )פרשהרבה

 פירי אתאביל לדין דין בין רפיריכלכלה
 שקלים במס' איתא עובדא ההוא ומיהובטבליעע,

 הראה2ונים אם זירא ר' עלה וקאמר ע"א()ח'
 כבני הראשונים ואם אינש כבר אנוכמלאכים
 בן פנחס דר' כחמורו ולא כחמורים אנואינש
 בבאר רגם בגליון כתב והגריאפ עכ*ל,יאיר
 כו' כמלאכים הראשונים אם עלה קאמרגופיה
 הך שהביאו ע"ב י"ב שבת בתום' וראהע,ש,
 בר אבא ר' עלה קאמר הא 1 בזה"ל וכתבודב"ר
 הראשונים אם זעירא,  אליעזר ר' בשםזימנא
 אנו אינש בני הם ואם אינש, בני אנומלאכים
 על ומצויין רפב"י, של כחמורו ולאכחמורים
 א"ר בגמרא וע"ש ע"ב, קי"ב לקמן וכ"ההגליון
 בני ראשונים אם זימונא בר רבא אמרזירא

 בני ראשונים ואם אנשים, בני אנומלאכים
 חנינא ר' של כחמורו ולא כחמורים אנואנשים

 כשאר אלא יאיר, בן פנחס רבי ושל דוסאבן
 בהכל מפורש פנחס רר' חמורו ופרש"יחמורים,
 תענית במס' חנינא ודר' ע*א( ז' )חוליןשוחטין



קמא ן ך הא ההש"םכללי רן י בי צויקיט שלבהמתן

 לא תענית במס' כתב רי"פ ובהגה' ע*א(,)דכ"ד
 מחמורו רק כלום דוסא בן ר*ח של מחמורונ5צא
 כ"ד בתענית שם נזכר יוקרת דמן יוסי ר'של
 ודר*ח להדיא שכתב דכאן ר,ם"י השולםע"א,
 דר"נ באבות דאיתא אהא מכוין דקאאפשר
 ע"ש דוסא בן ד"ח של דחמורו עובדאספ"ח
 שהביא גאון, נסים רב בפי' ועי' ע"ש,מבואר
 שמצויין ווילנא בש"ס וע"ע פ"ח, דר"נ דאבותהך
 וראה ע*ש, דיזקדת דמן יוסי ר' נ*א הגליוןעל
 שהקווא מה ש"ש הרמב"ן בדבדי ב( אות ב'סי'
 בחי' וראה ע*ז, ומש"ש ר*ת, ע"ד הב"רע"פ

 ד' סי' עוד וראה ע"ב, י"ב שבת חיותמהר"ץ

א(.
 אישתלי, תוד.ה ע"ב ק"ו פסחים בתוס'וע"ע
 צדיקים של בה5תן השתא שמקשים מהשכתבו,
 שהמאכל דהכא י"ל תקלה מביא הקב"האין

 להקשות, שייך אין אמורה, שהשעה אלאמותר
 עכ"ל. מפורש אחרוב5קום

 ע"ד שכתב ע"ב, י"ב שבת במהר"םוראה
 לומר דכוונתם דב"ר, הך שהביאו שםהתוס'
 הראשונים דורות בין חילוק שיש דאיהשהביא
 נמי מתורץ ובזה וד"ל האחרונימ, דורותובין
 בהמתן ומה עליה פדיך דלא פסחים דערביההיא
 הרש"ל וכ"כ ע"ש, אחד תירוץ כמו זה והויוכו',
 והוא ועוד, כמו הוא אמרינן ובב"ר דמ"ששם
 ר"ל פסחים, ועדבי ד"ה דמס' הא על אחרשינוי
 נתמעטו הדורות כי האמוראים מן ק)םוושאינו
 דחולין מהך לפי"ז קשה אבל עכ"ד. ודו"ק,כו'
 אסי. דב על כן דפריך ע"או'

 דק"ו דפסחים מהך קשה דלאולפענד"נ

 במפרי דראה וכף בהמתן ומה עלה פריךדלא
 דמצינו בספרי ובכ"מ בינייהו איכא ערךח"ה
 ואינו להקשות או לומר יכול דהי' בש"סכ*פ
 דפדיך היכי ובפדט 5קומות, מכו"כ עי"שאומר
 זה אין ובכה"ג עישה"ט, זה כעין מקומותבשאד
 וצרפו בארוכה עי"ש כאן, פדיך דלאקושיא
 לכאד וצדפו שכ"ה דף ח"ט בספדי ודאהלכאן,
 זירא א"ר ע"א, ו' חולין שם ודאהב(
 ומסתייעא דמאי התערובת על גזרואפשד
 אי )אפשר, איסורא למיכל אסי דרבמילתא

 מסתהע דמאי תערובת על חכמים דגזרואיתא
 דנזרו לבו על ישים שלא עת דיגרוםמילתא
 השתא רהם'י( בשוגג, ויאכל הגזרה וישכחעליו

 על תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים שלבהמתן
 לעיל וראה וכו', שכן כל לא עצמן צדיקיםידן
 א(.אות

 לאן ודלמא ע"א ד דף שם עוד וראהג(
 דבעי ס"ל ולעולם עשרו ולא ר"5 )שכחאדעתיה
 אין צדיקים של בהמתן השתא רהע"י(,עשורי,
 לא עצמן צדיקים ידן על תקלה מביאהקב"ה

 דרבי צדיקים של בהמתן מאי וכו', שכןכל
 וכו' שבוין לפדיון קאזיל הוה יאיר בןפנחס
 לחמריה שערי ליה רמו אושפיזא לההואאקלע
 מעשרן לא דלמא להו אמר וכו' אכללא

 ע*ש. וכו' ואכלעשדינהו
 אקר תניא ע"ב, צ"ט יבמות ודאהד(

 עדות אלא העדתי לא מימי צדוק בראלעזר
 ס"ד, העלו פי, על לכהונה עבד והעלואחד
 מביא הקב*ה אין צדיקים של בהמתןהשתא
 גבהמתן כ"ש לא עצמן צדיקים ידן עלתקלה
 יאיר, בן פנחם רבי של חמורו צדיקים,של

 לכהונה יבד להעלות בקשו אימא אלאדש"י(,
 של בהמתן השתא ס"ד ובתוד"ה וכו', פיעל

 שייך דלא ליה דל"ג נראה וז"ל כתבוצדיקים
 נכשל עצמו שהחכם במקום אלא פירכאהך

 בהגה' ועי' כאן, להאריך ואין אימור,באכילת
 שכן( כל לא ובו' )השתא ס"ד העלו שכתבהב"ח
 וע"ע ע"ש, ליה גדסי לא התוס' ונ*בתא"מ
 כ"ש לא עד כו' בהמתן השתא מן שכתברהם"ל
 ע"ש. לר,צ"י אלא לתוס'ל"ג

 וז"ל אלו, התוס' ע*ד ציין הגרי"פובועהות
 נתן רבי ד*ה ע"ב י"ב שבת תוס' היטבועי'
 גיטין ותוס' אישתלי ד"ה ע"ב ק"ו פסחיםותוס'

 ד"ה ע"ב ה' חולין ותוס' השתא ד"ה ע"אז'
 ע"ש.צדיקים
 דלאש כאן, התוס' עוד שכתב במהר"םועי'

 נכשל עצמו שהחכם במקום אלא פירכאהך
 הוא גנאי דדבר הוא והטעם וכו', איסורבאכילת
 בתבו כן פיו, לתוך איסור דבר שיכנםלחכם
 והטה קרא ישמעאל דר' מההיא בשבתהתוס'



 צדיקים של בהמתן ן ך הא הש"םכללי ין יבקמב

 ה' חולין בתוס' בזה מפורש יותר ובאמתע"ש,
 בשם השתא ד"ה ע"א ז' וגיטין צדיקים ד"הע*ב
 ע"ש. וד*יר"ת

 א"ר תניא ע"ב, כשח כתובות וראהה(
 אחת פעם העדתי לא מימי יוסי ברביאלעזר
 ס"ד, העלו פי, על לכהונה עבד והעלוהעדתי

 מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתן ומההשתא
 )בהמתן שכן כל לא עצמם צדיקים ידם עלתקלה
 שוחטין, בהכל רפב"י של חמודו צדיקים,של

 צ"ט ביבמות כמו ציין פיק והגר"י וכו',רש"י(
 יבמות תוס' לעי' כאן, הגמרא על ג"כ וצייןע"ב,
 מהרש"א בחא*ג וע"ע ע"ש, השתא ס*ד ד"השם
 ליה דל"ג התוס' כתבו נושאין בפרק שכתבשם
 וע"ש.הכא

 הגמ' על כאן, כתובות הריטב"א בחי'ועי,
 תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתןומה
 דמפר,ם למאי ואפילו : וז"ל שכתב וכו', ידםעל

 הכא אכילה באימור אלא כן אומרים שאיןבתוס'
 לבניו= תרומה "שמאכילין איכא אכילהאיסור
 חולין בתוס' מפורש כן ובאמת ע"כ, כדיןשלא
 דש"י. כגי' לריטב"א וס"ל ע"א, ז' וגיטין ע"בה'

 ביבמות כמו ממש הוא דכאן הגמראוהנה
 צדוק בר אלעזר א"ר איתא דשם אלא ע"ב,צ'ט
 יוסי. ברבי אלעזר א"ר איתאוכאן

 לעולם אבהו, א"ר ע"א, ז' גיטין וראהו(
 שהרי ביתו, בתוך יתירה אימה אדם יטילאל
 ביתו בתוך יתירה אימה הטיל גדולאדם

 גמליאל, בן חנינא ר' ומנו גדול, דברוהאכילוהו
 אין צדיקים של בהמתן השתא ס"ד,האכילוהו
 שוחטין, )בהכל ידם על תקלה מביאהקב"ה
 בקשו אלא כ"ש, לא עצמן צדיקיםרש"י(

 החי. מן אבר ניהו ומאי גדול דברלהאכילו
 כתבו, צדיקים של בהמתן השתאובתוד"ה

 זננאי דאכילה מידי גבי אלא פריך דלאאר"ת
 פריך לא ולהבי איסור, דבר שאוכל לצדיקהוא
 )די"ב דהבבת בפ*ק והטה שקרא ישמעאל ד'גבי

 זומם עד שהרג טבאי בן יהודה וגביע"ב(,
 )כ"ח דכתובות דפ"ב ובההיא ע"ב(, ט"ז)חגיגה
 ליה גריס לא פיו, על לכהונה עבד דהעלוע"ב(
 לאשתו תרומה איסור אכילת שם שיש אע"פר"ת

 שהחכם כיון מ"מ בתרומה, אסורין שהןולבניו
 סברא אין איסור באכילת נכשל איןעצעו

 וטעים דאישתלי אבא בר ירמיה ורבלהקשות,
 דאמר אעאג ע*ב(, ק"ו )פסחים הבדלהקודם
 )כ"א ובד'ה באסכרה, דמיתתו ע"א( )ק"ההתם
 רבא בצומא דבבלאי תבשילא בסיםע"א(

 של אכילה כך כל מגונה דבר איןדמעדבא,
 ציין והגרי"פ עכ"ג האימור בשעתהיתרא
 ותוס' נתן, ר' ד"ה ע"ב י"ב שבת תוס'לע*ע
 ק*ו פסחים ותוס' צדיקים, ד'ה ע"ב ה'חולין
 ד"ה ע"ב צ"ט יבמות ותוס' אישתלי, ד"הע"ב
 ציין להגרעק*א הש"ס ובגליון עוש, השתא,ס*ד
 ע"ש. טוי"ד ריש בהגהותיו מהדיק"שלעי'

 להאכילו ובקשו שכתב, כאן במאיריועי'
 לא מלמעלה עליו שקיימו אלא יראהמחמת
 וכן ע"ש, כ"א( י"ב )משלי ח11 כל לצדיקיאונה
 ע"א נ"ט ובחולין ע"א קכ"א ביבמותמציע
 לא דרב עליה שמואל דקרי ע"א ס"הובנדה
 שלא פרש"י וביבמות ח11, כל לצדיקיאונה
 רב את לנדות רב של לידו זו תקלהבאתה
 ומנעתיו שנזדמנתי פרש"י ובחוליןשילא,

 בדבריו, זה נכשל שלא פרש"י ובנדהמלאכול,
 ברכות בירושלמי דה"נ צייו, יבמות עיניםוביפה
 אחר. לענין ה"ופ"ב

 דהך מבואר אלו המאירי מדברי והנהז(
 חדא הוא צדיקים ע"י תקלה מביא הקב"הדאין
 מבואר ולפי"ז און, כל לצדיק יאונה דלא הךעם

 אכילה דלאו במידי דאפילו הנ"למהמקומות
 צדיקימ, ע"י תקלה מביא הקב"ה דאין הךשייך
 במידי רק זה דל"ש שכתבו ש"ל כהתוס'ודלא

 נ"ט דחולין דהך נימא אם ואפילודאכילה,
 הוי סכנתא מעאוס הוא דהאימור נחש,שהכישה

 דיבמות מהך קשה אכתי דאכילה, מידיג"כ
 ס*ה. ונדהקכ"א

 ליישב שכתב קכ"א, יבמות בערל"נוראה
 זה שייך לא למה ע"ב, בדצ"ט שהקשההקחמיא
 ובמעשה והטיב דקרא ישמעאל דר'במעשה
 דלא די"ל וכדומה, דמערבא רבא בצומאדאכלי
 כגון גופניי, היזק לצדיק בשיגיע אנא זהפדיך
 היה ח"1 אז כדין שלא אותו מנדה היה דאסהכא
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 אוכל היה דאם נ"ט בחולין וכן בראשו, עמלושב
 אלא עושה בנשוינו אבל ח"1, למות ממוכןהיה
 לא ולכן לו, ורפא דשב זה ל"ש ועבירהחטא
 הרי לאהצה התיר איך גופא שילא ארב ג*כקשה
 בהוראה טעות דזה און, כל לצדיק יאונהלא
 ל*ש ע"א ס"ה דנדה דבהך ולפלא עכ"ד,היה,

 כל לצדיק יאונה דלא הך איתא ואעפ"כסברתו
און.

 שם שכתב ע"ב, צ"ט יבמות בערל"נוע"ע
 מביא הקב"ה דאין הגירסא שסחקו התום',ע"ד
 אמש"כ בנוים שדבריהם צדיקים, ע"יתקלה
 בן דר"י מהא הקהשיא לישב ע"ב ה'בחולין
 דזה והטה קרא ישמעאל ור' זומם עד הרגטבאי
 דרב מהא הקשו ואח"כ דאכילה, במידי רקל"ש
 בצומא דאכלו ומהא הבדלה, קודם דטעםירמי'
 האמור יום אכילת בין וחילקו דמערבא,רבה

 קושיתם לישב כתב והוא האמור, דברלאכילת
 הקב"ה אין הלשון בשנדקדק דהכאוהגירסא
 נתקלים אינם קאמר ולא ידם על תקלהמביא
 אחרים נכשלים שאין דר"ל י"ל אבל נכשליםאו
 דחמורו בהך וכן חמורה, עבירה שהיא ידםעל
 אוכל אם איסור ל"ש חמור גבי ודאי רפב"ישל
 המאכיל האדם על הוא האיסור רק מעשר,בלא
 את שמר הטבל אכל שלא והחמור טבל,אותו

 מכל ל"ק ולכן החטא, מן אותו שהאכילהבעה"ב
 חטאו, בעצמם הם דהתם התוספות שהקשוה2י
 ע"י תקנה להם שיש בצדיקים גם אפשרוזה

 דצדיקים הך הגמרא דמייתי בכ"מ אבלתשובה,
 אחרים, שמכשילים היכי היינו כ"ש לאעצסם
 שאכל ה' בחולין יוחנן דר' האי גביכגון

 מזה ראיה להביא שם ורצה כותי,משחיטת
 דע"כ שפיר דייק ולכן מותרת, כותיששחיטת
 ואבל טעי דאי כן יוחנן ר' סובר היהלהלכה
 שילמדו הצדיק ע"י תקלה תבא היאךאיסורא
 אחרים, ומחטיא חוטא ויהיה כמוהו לעשותאחרים

 הך ג"כ דמייתי ע"א ז' שם דר"מ האי גביוכן
 ספק יש ג"כ דשם צדיקים, של בהמתןדהשתא
 הוה ואי לעשר צריך אי פלוגתא יש דהאדין
 כמוהו, יעשו שאחרים תקלה לידי יבא טעהר"ם
 ע"א ז' בגיטין גמליאל בן דד"ח מעשה גביוכן

 היו דעבדיו ידו, על תקלה בא היה ג"כדהתם
 שנתנו במה מכשול תתן לא עור לפני עלעוברין

 א"ש ולכן אותן, מחטיא היה והוא אבמה"חלו
 דגם תקלה, מביא דאין הך הכא גםדמייתי
 עבד מחזיק שהיה במה רבים מחטיא הי'הכא
 בכל שייך לא למה ק"ק אכן א"ש, והכללכהן
 ע*א קכ*א לקמן דרב עליה שמואל דקרי מההני

 וי"ל און כל לצדיק יאונה לא דנ"טובחולין
 ע"א. פ*ו מיומא לחילוקו שנסתייע וע"שעכ"ד,

 תקלה מביא הקב"ה דאין הך דבריוולפי
 און כל לצדיק יאונה דלא והך צדיקיםע"י
 ודלא חדא, הוי ולא אהדדי עדיכות להםאין

 דהוא ס*ה דנדה בהך סברתו ולפיכהמאירי,
 הך צודק יותר הוי בדבריו, יכשלו שלאמשום
 צדיקים. ע"י תקלה מביא הקב"הדאין

 הקב"ה דאין בהך הערל"נ, שחידש מהוהנה
 דוקא לאחרים דהיינו צדיקים ע"י תקלהמביא
 דעתו כיונה אכילה, דלאו במידי אפילותה

 בחידהםיו ז"ל הרמב"ן רבינו הוא עליוןלדעת
 ובימיו ז"ל, דבו בשם שכ"כ ע"ב ה' חוליןעס"ס
 הרמב*ן החידושי עדיין נדפס לא הערל"נשל
 מנדרים ע"ז שהקשה ברמב"ן וע"ש הנ"ל,ז"ל
 דבריו והבאתי ע"ש, אחר באופן פי' ולכןי',

 הוא י' מנדרים והקושיא ב(, אות ב' סי'לקמן
 דמחלקין ור"י ר"ת לשי' ובין זו לשיטהבין
 לקמן וראה איפורין, לשאר אכילה אימוריבין
 ולפי*ם כן, שהקשה מישוד האורח בדברי ח(אות

 ופתח השטמ*ק בשם ויג( יב( באות לקמןשאביא
 א"ש. י' נדריםעינים
 ה2דפס מישור אורח בם' ומצאתיח(
 שנזדמנה זה שם דאמר בהא א', כ"ג נזירבשלהי

 הקשה כ' בם, יכשלו ופושעים קרי אחותולו
 כיון פחצע לזה קרי אמאי אהבה רצוףבס'

 עבירות עבר כבר דודאי ולק"מ לו,שנזדסנה
 כדאי' בשוגג, כזה עבירה לו בנזדמנהבמזיד
 בשוגג תקלה מביא הקב"ה דאין י' דףבנדרים
 נ[ש שאינו חטאת קרבן להביא שיוכלולצדיקים
 ראהצונים חסידים לכך עבירה, בשגגת רקבנדבה
 מתנדבים היו חטאת קרבן להביא מתאויםשהיו
 גם חטאת, קרבן שיתחייבו כדי למקוםנזירות
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 לא דדב עלי' שמואל קדי נ"ט דחוליןבשוס
 קכ"א ביבמות גם וכו', און כל לצדיקיאונה
 כו', לצדיק יאונה לא דדב עליה שמואלקדי
 מה לכאודה שכ' מהדש*א בח"א דאיתישוב
 דסוד לפר,ם ויש לו, שנזדמנה בדבד ופושעשייך
 דזה ואיידי און, כל לצדיק יאונה לא ע"דהשתא
 אשתו לו הזמין והשי"ת לאהבתו מתכויןהי'
 תה עכ"ל, לו ונזדמנה לאחותו נתכויןוזה

 עבידה, גודדת עבירה פ"ד אבות במס'שאחז"ל
 בדבר דדוקא מבואר ב' ה' חולין דנועום'הגם
 מ"מ ידם, על תקלה מביא הקב"ה איןמאכל

 לא דוכתי בשאר גם לעיל, שהבאתיבנדרים
 על מביא אינו שוגגין שאר אפי' אלא כן,משמע
 הרי עוד, ע"ש התוס', דבדי על זה וצ"עידם,

 הך עם את כל לצדיק יאונה דלא הךדמקשה
 בדבר צדיקים ידי על תקלה מביא הקב"הדאין

 ש"ל. המאירי כדברי חהעבירה,

 נ4א סי' ח"א מהדו4ד שו4מ בשו"תוע"ע
 מה ועי4ש ד"י, דנדדים מהך התוס' עלסוהקשה
 וכן : שכ' ז' סי' חסידים בס' וראהשתי',
 כו' השמים מן אותו מסייעין ליטהד הבאאמדו
 ושלא הדין ממידת שיצילנו בודאו לפנייתפלל
 בזה ציין חמד במקור ושם ידו, על תקלהתבוא
 גדול אריכות ע,בה"ט רכ"ח סי' שם וכןהרבה
בזה.

 לבך את תוד"ה עוא כ"ו שבועות ודאהט(
 שבועה לענין לא וז'ל: בתוה"ד שכ'אונסך,
 וכו' ידם על תקלה אידע האיך ליהקמבעיא
 וד"י ד"ת שיטת עפ"י היטב ויתפדשע"ש,
 ע"י תקלה מביא הקב"ה אין דל"ש ש"לבתוס'
 אכילה, באימורי רקצדיקים
 כמה על נבנה זה דכלל בפשטות ונראהי(
 ישמור חמידיו רגלי כמו כן, המודיםפסוקים
 ע"ב ל"ח ביומא דז"ל ודר,טו ב'( א')שמואל
 לטהד הבא שם ואמדו החטא, מן אותושישתור
 קדחיים, והייתם והתקדשתם אותו,מסייעין
 הדבה אותו מקדשין מעט עצמו מקדשאדם
 מלטטה דש*י( אותו, מסייעין לטהד)הבא

 ע"ש. מלמעלה אותומקדשין
 והתקדשתם שמיני ס"פ הקדוש באוה"חודאה

 מתקדשים אתם אם פי' וגו' קדחמיםוהייתם
 שיקוץ, דבר לגופכם יכנם לבל אתכם אקדשאני
 בהמתן ע"י תקלה מביא הקב"ה אין אומדםע"ד
 התוספות והעמידו עצמן, צדיקים וכ*שוכו'

 אדם, של לגופו הנכנס אימור בדבר זהמאמד
 ע"ש. בזה  ישמרהו הקב*הכי

 כללן, הך על יוקשה לכאודה והנהיא(
 צדיק אדם אין כי ז' בקהלת מפורש קדאדהא
 דגם הדי יחטא, ולא טוב יעשה אשרבארץ
 בתוס' דאה ובאמת מחטא, נשמדים איןצדיקים
 אין דהך קושיתם מכח שהוכיחו ע*ב נ"השבת
 בכלל הארכתי וכבר נאמר, הרוב על רקצדיק
 הרוב, על רק או דוקא הוא אם אין בערך~ה

 דאכילה במידי דדוקא דס"ל הדאשוניםולשיטות
 להחולקים אבל א"ש, לצדיקים תקלה יאדעלא
 דגם ע"א י' מנדדים שנתבאד ולפי4מע"ז

 קשה. ידם על תקלה יארע לא מיליבשאר
 שכ' בדאשית, פ' שוהם אבני בס'ודאה

 סתם כתיב לא למה בארץ דכתיב מהלפרהב
 חלק לאדם שיש זמן כל דמצינו אלא צדיק,אין

 להיות יכול לא שבו וחומד גשמי בחלקבארץ
 שבו חומדי מחלק מזוקק כשהוא אבל חטא,בלא
 דק כלל חטא בלי להיות ויכול כמלאך הואאו
 צדיק אדם אין הפסוק פי' וזה רוחני,כולו
 שלא צדיק יחטא, ולא טוב יעשה אשדבארץ
 גשמי קצת עוד לו שיש דק דוחני לכולוזכה

 עוכ, יחטא שלא א"א אז מארץ שבוכחומד

 שאינו שמפדש בהד פ' סופד בכתב עודודאה
 וראה לעתיד, יחטא שלא לעתיד עלבטוח

 ע"א. ק"אסנהדדין
 מהדצ*ה בשם מביא מ"ג, דף קוד,ם זדעובס'
 טוב, יעשה אשד אמדו שמדקדק ז"ל,מבעדלין
 כמ"ש יחטא, לא אשד אדם אין כידהול"ל
 ו', בזבחים דאיתא ופי' ו', ודה"ב ח' א'מלכים

 כלום מחויב שאינו מי על ששחטה עולהאוד
 מחויב שאינו בישראל אדם לך שאיןפסולוג
 והייתי כמו חסדון שהוא ידוע חטא ומלתענשו,
 צדיק אין אדם פי' חה חטאים, שלמה ובניאני
 עד ם"ע כ-כ שיענפוו ד"ל טוב, יעשה אהצדוכו'
 ילקוט ועיין קיים, שלא פ"ע שום לו יחסרפזעא
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 עושה צדיק יש וכו' צדיק אין אדם כי ז'קהלת
 היינו און כל לצדיק יאונה לא והפסוק וכו',צדקה
 שאין דאמר י' בנדדים ניחא וע*כ ע"ש,במל"ת
 לא ל"ת כי חטאת, להביא תקלה מביאהקב"ה
 ל"ט. סי' ויצהר תידוש שו"ת ודאה לידם,יגיע

 על י' נדדים מקובצת שיטה ודאהיב(
 ידם, על תקלה מביא הקב*ה שאין לפיהגמרא
 לא אשד אדם אין כי כתיב והא לי וקשהשכ'

 גבי צדיקים של מבהמתן מקשה שאינו ועודיחטא,
 ס"ת ובקרעו להטות, ובקש שקרא ישמעאלד'

 שאין לפרש נ"ל ולכן דבה, בהאשהבחמתן
 ידיהם טל עמם לאחרים תקלה מביאהקב"ה
 שאן, בבית ר*מ כמו מהם, למדים אחריםשיהו

 בכתובות, יוסי וד' בחולין, אסי וד' אמיור'
 הכא ולכן פיו, על לכהונה עבד להעלותדבקשו
 שאין לפי פי' חוטאים שאינם לפי לגדוסנ"ל

 מן עצמן שומרים כחם שבכל לחמוא,רגילים
 בית בשו"ת ומביאו ע"כ, ז"ל הרא"םהחטא,
 ולפי בזה, שם מש"כ ועי' ד' סי' או"חנפתלי
 דמחלקים התום' לשי' גס שפיר מיושב זוגירסא
 ולא כמובן, איסורים, רשאר אכילה איסוריבין
 מהך ח( אות ש"ל מישור האודח קושיתקשה

 את במחכתה"ר דאה שלא וכנדאה י',דנדרים

 בשם אלו השטמ"ק ודבדי אלו, השטמ"קדבדי
 יבמות לנר להערוך דמסייע תנא הם ז"ל,הרא"ם
 דאין הך כן ג"כ שפי' ז( אות ש"ל ע"בצ"ט

 שהערל"נ אלא צדיקים, ע"י תקלה מביאהקב"ה
 הדברים. בזההרחיב
 גמדא על עינים בפתח דאיתי ושוביג(
 התוס' למ"ש מקשו מהכא שכתב הנ"ל, י'נדדים

 דהא דוכתי, ושאד דחולין ופ"ק דהבבתפ"ק
 דאכילה במידי ה"ד תקלה מביא הקב"הדאין
 תקלה, דתבא לה משכחת מילי בשאראמנם

 כלל, תקלה מביא הקב"ה דאין משמע,ומהכא

 מצו ולא חטאת קדבן להביא תאוהוהתאוו
 איסודים בשאר ולא מאכלות באיסורי לאלהביא
 קדישי ראשונים דלימים דאפשר ושמעתיכלל,

 הקב*ה ואין איסור מכל נשמרים היועליונין

 ירדו דנא ובתר ידיהם, על עיקר כל תקלהמביא

 זולת כזו, עליונה למדרגה זכו ולאלנ0)ורים

 דאין דשמיא סיעתא להו הו" דאכילהדבמידי
 דיברו אהצר הדבר וההא ידיהם, על באהתקלה

 בני אנו מלאכים הראשונים אם אהאבירהמלמי
 דיקא יש, מדרגות דמדרגות כלומר וכו',אנש
 דהם כלומר הראשונים, חסידים הכא דנקטנמי
 ע"י תקלה מביא הקב"ה דאין זו מעלה להםהיה
 חיי בני הדב שכ"כ ראיתי זמן אחד עיקד,כל
 עכ"ל. ע"א ד"ג גיטיןבחי'

 בשם שהביא נדדים, שם בשטם"קודאה
 משום חטאת קדבן להביא : וז"ל שכתבשיטה
 היו חטא על ולא ממילא, כפדה בושכתוב
 שהיו וכיון וכו', הקב"ה שאין חטאתמביאין
 למקום קרבן להביא מעדימין שהיו כ"כחסידים
 ע"כ, מדעתם תקלה לידי אתי דלא הןזדיזין

 יחידי לאותן רק הדברים נאמרו דלא ג"כמבואר
 ב(. ה' סי' ועי' דוקא,הדורות
 הירושלמי על למראה נחמד בס' ודאיתייד(

 הנ"ל עינים הפתח על שכתב ה"ג דדמאיפ"א
 ליתא, מעיקרא דהקושיא לתידוצו, צודךדאין

 של א' פי' כשיטת קיימי ז"ל דהתוס'דאפשד
 תקלה מביא הקב"ה שאין לפי וז"ל שפי'המפרש
 חטא שום יעשו שלא מתייראים שהםכלומר
 שאין לפי עליהם להתכפר קרבן להביאורוצים
 כדי עהמים היו מה ע"י, תקלה מביאהקב"ה

 אלא חטאת קרבן מביאים שאין קדבןשיתחייבו
 מביא הקב"ה שאין לפי ע"א ממש, חטאעל

 חטא ושום תקלה שום לידי באים שאין ע"יתקלה
 נתקשה שומע והלב עכ"ל, חמאת קרבןשיתחייבו

 אין הארמנם לישני, תרי הנהו של בינייהומאי
 שהחסידים להיות שיכול לעולם א' שללשוןספק
 בכוונת פי' וזהו ע"י, תקלה ויבא חטא שוםיעשו
 עצמן מכניסין היו לא הדאשונים חסידיםהגמרא
 דוקא הקרבן בענין הנס על ולסמוך בנזירלידוד
 אם תאחר בבל לעבוד הקב"ה תקלה יביאשלא
 בין חטא שום עשו שמא מתיידאים שהיולא

 ולא להם נודע ולא חטאות מחייבי שיהיהחמור
 מחייבי יהיו שלא כלל חטא בין חטאתםהביאו
 לידי עצמם להביא נודרים היו ולפיכךחטאות,
 ד*ל הד'ו כפי' ההא ב' לשון אך חטאת,חיוב
 מן מתייראים החסידים נ0אין שלעולםממש



 צדיקים של בהמתן ן ך הא הש"טכללי ת יבקמו

 להביא כדי חמאת להביא שמתייראים אלאהחטא
 )שוין לפי יכולים ואינם חובה הקרבנותכל

 עליו שיתחייבו חטא שום ע"י תקלה מביאהקב"ה
 דקדק ושם כו', בנזיר נודרין היו ולפיכךחמאת
 הגמרא סוגית כפי נכון יותר הוא א' שפי'וכתב
 וול הא' כפי' ס"ל דהתוס' י"ל וא"כ ע"ש,ע"כ

 דאכילה מידי דלאו דברים דבשאר וי"להמפרש
 עכ"ד: תקלה לידי לבאיכולים

 ע"א ז' חולין דהר"ן ק ב' סי' לקמןוראה
 בין דמחלקי כהתוס' ולא ז"ל, כהרמב"ןס"ל

 אזיל ולשיטתו איתורין, לשאר אכילהאיתורי
 המפרש. של השני כפי'דס"ל

 ל"ט סימן ויצהר תירוש בשו"תוראיתי
 דמה רש"י פירושי בשני נתקשה ג"כשהשואל
 דברי במחכתה"ר ראה ולא לזה, זה בין ישהבדל
 שכתב וע"ש לעיל, שהבאתי למראההנחמד
 שאין לפי הגמ' דקאמר דהא והוא אחר,באופן
 היו מה על אדלקמן, קאי תקלה מביאהקב"ה
 דהבש ליכא דאצלם היינו ומתנדבין, עומדיןעושין
 תאחר, בל או ועבודה דגזיה תקלה לידישיבואו
 ובודאי ידם, על תקלה מביא הקב*ה איןדהא
 לפי הגמ' דקאמר הא א*כ תקלה, לידי יבואולא
 חטא להם אין דמשו"ה הכוונה אין וכו'שאין
 חשש אין דמשו"ה רק קרבן, להביא מהעל

 ומה תקלה, לידי יבואו לא דהא קרבן,שיביאו
 על אלא חטאת קרבן מביאין שאין רש"ידסיים
 לידי שיבואו חשש דאין דכיון כוונתו ממש,חטא
 על קרבן מצות לקיים רוצים דייקא למהתקלה
 ליכא אחר דבאופן אמר לכך נזירות, מצותידי
 אופן אין א"כ סמש חטא על רק חטאתקרבן
 קרבן רק חטא בלי חטאת קרבן להביאאחר

 של הא' פי' לפי גם ולדבריו ע"ש,נזירות
 צדיקים ע"י תקלה מביא הקב"ה איןהמפרש
 דאכילה, מידי דל"ה אימורים בשאראפילו

 סי' ח"א מהד"ד ומשיב שואל בשו"תודאה
 נדרים ברש"י ראהבון פי' לפי הנה : שכתבנ"א
 לפי עליהם להתכפר קרבן להביא שדוציםשם
 לפרש יש ידיהם, על תקלה מביא הקב"השאין
 עליהם להתכפר קרבן להביא מתאוין גופאשע"ז
 ידיהם, על תקלה להביא מונע שהקב"ה מהעל

 חוטאין, היו בעוזרם הי' שהקב"ה לא אםאבל
 חט(ג שום יעשו שלא מתיראים שהם רש"יח*ש
 מונע שהקב"ה רק חוטאים היו שבעצמותםוהיינו
 מה עליהם להתכפר קרבן מביאין וע"זמהם,

 הנ*ל השו,מ וכפי' ע"ש. חוטאין היושבעצמותם
 ה*א, פ"א נדרים ירושלמי העדה בקרבן ג"כפי'
 פ*א ובתוספתא ה*ה פ"א נזיר ירושלמיועיין

 קרבן. בשירי וע"שדנדרים
 לפי' דגם כן הוא וקה*ע השו"מ לפי'וגם

 ע'י תקלה מביא הקב"ה אין המפרש שלהא'
 מידי דל"ה אימורים בשאר אפילוצדיקים
 תי' וא"ש לסראה, הנחמד כפי' ודלאדאכילה,

 הנ*ל. עינים הפתחשל

 נם או כן אמרינן אכילה בדבר רק אם ב.סימן
 בזה הראשונים מחלוקת אימורים,בשאר

 צדיקים, ד"ה ע"ב ה' חולין בתוס' ראהא(
 במידי דדוקא התוס', בעל ר"י בשם כןשכתבו
 והטעם איפורים, בשאר ולא כן אמרינןדאכילה
 איסור, דבר שאוכל לצדיק הוא שגנאימשום
 י"ב שבת ותוס' השתא, ד"ה ע"א ז' גיטיןובתוס'
 וכ"כ זאל, ר"ת בשם כן כתבו נתן, רבי ד"הע"ב

 והבאתי ס"ד, בד"ה ע"ב צ"ט יבמותהתוס'
 ע"ש. ו( ד( א( אות א' בסי'דבריהם
 חולין על הרמב"ן בחידחצי דאה אבלב(
 אלו ר"ת דברי שהביא דלאחר מחדשהנדפס
 ועוד ריח, ולא טעם לא הזה בטעם ואיןכתב

 והעלו ב'( כ"ח )כתובות שנתארמלה בפ'דאמרינן
 בהמתן השתא ס"ד העלו פיו על לכהונהעבד
 של בהמתן פי' נ"ר ורבינו וכו', צדיקיםשל

 ידם על לאחרים תקלה מביא הקב"ה איןצדיקים
 בכך מצוה היתה לא שהרי רפב"י, שלכחמורו
 לאכול, רצתה לא הנותנין להכשיל שלאאבל
 אחרים שבפני כיון ה'( )חולין נמי מאירור'
 היא, לאחרים תקלה בדבר אסור הי' אלואכל,

 שחיטת וכן ידו, על שאן בית את התירשהרי
 אבל ידו, על לתקלה באו הרי אמי ר' שאכלכותי
 יעשה אשר בארץ צדיק אדם אין עצמו,בדבר
 לי שהוקווה אלא פיר,ן, ויפה יחטא, ולאטוב



קמז ן ך הא הוו"סכללי ת יונ צדיקים שלבהמתן

 וכנרבותם א'( )ט' רנררים פ"ק ראמרינןהא
 תקלה מביא הקב"ה שאין לפי ובקרבן בנזידנרר
 לפיכך למקום קרבן מביאין היו ולא ידםעל
 בנע0מע, נמי תקלה שום אלמא בנזיד נודריםהיו
 לצדיקים תקלה מביא הקב"ה שאין לתרץויש
 אבל אותו, מסייעין ליטהר שבא "בשוגג-כלל
 חשש שלא ברבר לו היתה "פשיעה" ישמעאלר'

 וחבריו אליעזד ור' להחמיר, חביריולדבדי
 ב'(, צ*ו )יבמות ידן על תורה ספרשנקדעה
 שכל טעות, לכלל באו כעם לכלל שבאומתוך
 כ"ב )נררים בו שולטין גיהנם מיני כלכועס
 שמא זומם, עד שהדג טבאי בן יהודה ודד'א'(,

 הקב"ה וזימנו האיש אותו הי' לשמיםמחויב
 דר'  מעשה ההיא כי בו, לפגוע טבאי בןלד"י
 האיש אותו שהרג א'( פ"ג )ב"מ אלעזר בןשמעון
 ירע אל לו ואמד קול ויצא קבדו עלונשתטח

 ביוהכ"פ, המאודסה נערה על באו ובנו הואלך
 דאמדי' הא לי וקשה שישו, מעי בני שישוואמד
 והא וכו' זירא לר' שלח ידמי' ד' חיי פ'בב"ד
 ירמי', ר' ידי על זירא לר' תקלה שבאההכא
 אבל בדבד, להם הי' פשיעה שניהם עלוי"ל
 עכ"ל. ז"ל, ר"ת לפי' מפודשת קושיא זומ"מ

 ז"ל הדמב"ן שהקשה השניה הקושיאוהנה
 מלבד ל"ק ע"ב, כ"ח דכתובות מהך ד"תעל

 גיטין התוס' וכמש"כ זה, שם גרם לאדר*ת
 בתוס' וככתוב בעהתו"ס, ד"י וכ"כ בהצמו,ז'

 גם אמנם הנ"ל, יבמות בתוס' וכ"כ ה',חולין
 א"ש, דש"י גידסת ג"כ שהיא שלנולגירסא
 דאתי משום רהוא בעצמם החוס' שםוכמש"כ
 שנשאת ישראל בת שמאכיל איסור אכילתלידי
 קידחמין, בה לו ואין עבד והוא בתדומהלו

 למאי ויופילו כתב שם כ"ח כתובותובריטב"א
 באימור אלא כן אומרים שאין בתשס'דמפרש
 שמאכילין איכא אכילה איסור הכאאכילה,
 דבדיו והבאתי ע"ש, כדין שלא לבניותרומה
 כן כתבו עצמם התוס' ובאמת ה(, אות א'בסי'

וכנמצכ"ל.
 ראה דבו, בשם כאן ז"ל הרמב"ןומש"כ

 יבמות העדל"נ בשם שהבאתי ו( אות א'בסי'
 שהקשה ומה מעצמו, כן שחידש ע"בצ"ט

 שם כתבתי רנדרים דפ"ק מהך ע*זהדמב"ן
 עינים ופתח השטמ*ק עפי"ד זו קחמיאדמיחצב

 כד' כ' שם השטם*ק וגם ע"ש, בנדריםשם
 דבו. בשםהדמב"ן

 היא חיי פ' רב*ד רמהך ז"ל הדמב"ןומש"כ
 א' בסי' ראה ז"ל, ר"ת לפי' מפורשתקושיא
 י*ב השבת ע"ב ה' חולין מתוס' שהבאתי א(אות
 דבירושלמי והביאו כן, הקשו עצמם שהםע"ב

 הדאהמונים אם זירא ר' עלה קאמדשקלים
 העיד והגרי"פ וכו', אינש כבד אנוכמלאכים
 שבת בתוס' וכ"ה כן, עלה קאמד גופי'רבב"ר
 הישמח בדברי ז( אות לקמן ראה אולם הנ"ל,י"ב
 הדמב"ן. ד' ותביןמשה

 שהביא ע"ב ה' מכות ריטב"א וראהג(
 נקי, דם שפכת לא אם הגמרא על התוס'בשם
 צדיק ידי על תקלה באת והאיך וא"ת :וז"ל
 שהעד וי"ל וכו', צדיקים של בהמתן דהאזה

 וכאותה אחרות מעבירות מיתה חייב היהההוא
 ובנו הוא וכו' שמעון ב"ד אלעזר ר' עלשאמרו
 כתי' וזה עכ"ל, ביוהכ"פ המאודסה נערהבעלו
 מכות הרמב"ן בחי' ודאה 4נ"ל, ז"ל הרמב"ןשל
 הנכון התידוץ דזהו וכתב כן, לתדץ שכתבשם

 זה בענין האריך דכבד עו"ש וכתב זו,לקושיא
 ע"ש. פ"ק חוליןבמס'

 ע"ב י"ב שבת הדיטב"א בחי' עור וראהד(
 וא"ת : וז"ל שכתב והטה, קרא ישמעאל ר'ד"ה
 צדיקים של בהמתן דחולין בפ"ק אמרינןוהא
 עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא הקב"האין
 שעבד פשע שהוא הכא דשאני י"ל שכן, כללא
 בעל הגאונים כתבו וכבר עכ"ל, חבידו דעתעל

 טל, ואגלי החהים, וכל מבין, ופני מי, שלשבת
 להדיטב"א בטעות נתייחס הזה שהחיבודועוד,

 ועוע הדי*ף, מפדש הד"ן היה האמיתיחממחבדו
 דשאני שכ' הדיב"א בשם כאן שבת הר"ןבחי'
 חכמים. דברי על שזלזל עלהכא

 בפעם )שי"ל שבת הריטב"א בחי' וראהה(
 קרא בד"ה שכתב תשכ"ז(, יאדק בניוהדאשונה

 מפני ידו על תקלה ובאת פריז"ל : וז"לוהטה
 הכי לאו הא חבדו, על לעבור שבא כמזידשהוא
 על תקלה מביא הקב*ה אין צדיקים שלבהמתן



 צויקים של בהמתן ן ך הא הש"םכללי רז יבקמח

 עכ"ל, בזה זאל ד"ת של לפידחצו צדך ואיןידם,
 כן, לישב שכתבו והד*ן הרמב"ן כדבדידהה

 פי' בשם כן לישב הריטב"א שכתב מהאמנם
 בשם כתבו ע"ב ה' חולין דבתוס' צ"ע ז*לר"י
 ודאה א(, אות וכמשכ*ל ז"ל ר*ת כד'הר*י
 ו' גיטין דמהמאידי שכתבתי 0 אות א'סי'

 כר"ת. דלא ג=כמשמע
 )ומובא ע"א ז' חולין הר"ן בחי' ודאה0
 ממש שכתב קל"ז( סי' הדינים כללי מלאכיביד

 מלשון דהיינו ב( אות שאל ז"ל הרמב*ןכדברי
 לצדיקים תקלה מביא הקב"ה שאין לתרץויש
 עד וכו' אותו מסייעין ליטהד שבא בשוגגכלל
 סי' )ועי' ע*ש בב*ר דאמרינן הא ליוקשה
 יד((. אותא'

 מחלק אין דהר"ן כתב, ה' חוליןוהח"ס
 פ' מב"ד משמע וכן איסורים, לשאר מאכלבין
 של כחמורו הי' לא וכי אאעוה של בגמליםס'

 מאכילת גדוע גזל אכילת שאין ופשוטדפב"י,
 נתבאר והרי ע"ש, וכו' האיסוד בשעתהיתר
 על פליגי והדיטב"א והר"ן דהדמב"ןלעיל
 לשאר אכילה אימורי בין שהחלקים ור"יהד*ת

 דנדדים מהך לשיטתו נסתייע והדמב*ןאימורים,
 דאין ר"ת ע"ד כתב ז"ל הרמב"ן באמת אולםי',
 הגמרא שהביא קודם עוד דיח ולא טעם לאבוה

 זה בחילוק אין מדוע ביאר ולא הנ"ל,דנדרים
 משפטים, פ' משה בישמח ומצאתי ודיח,טעם
 ג"כ יהיה לא דלמה גדול דוחק זה והנה :וז"ל

 ודת בדין תמותנה לא אשר נפש להמיתגבאי
 דרפב"י מחמריה הוא הראיה הרא ועודתורה,
 נמ~צמו הצדיק אוכל באם רק הוי לא ודאיוננאי
 וכם"ש אוכר, החמור אם לא אבל האמורדבר
 קושיא האי בכתובות גרסינן דלא בעצמםהתוס'
 אם רק גבאי שאין לפי צדיקים, של בהמתןדמה

 על יאכל אחר אם לא אבל אוכל בעצמוהצדיק
 מכש"כ וא"כ ז', בגיטין התוספות כתבו וכןידו,
 ועוד כך, כל גנאי הוי דלא אוכל שהחמורבמה
 לא נפש דהריגת דתקלה הדעת על יעלהדאיך
 ובפרט האסור, דבר החמוד באכילת כמו גנאיהוי

 ולא ע"ב, ז' דף לקמן כמבואד דדבנןאיסור
 מרפסין הם ולדעתי דבדיהם, להביןזכיתי

 בסתם מקומות בכמה איתא דבש"ס ועו"קאיגרי',
 איזה "מו0מע ידם על תקלה מביא הקב"האין

 למחוק דוחק זה דגם ועוד שיהיה",תקלה
 ועוד הספרים, בכל דאיתא בכתובותהגירסא
 מקומות מכמה החילוק על התוס' הקשודהלא

 עולם אימור בין ולחלק עוד לדחוקוהוצדכו
 האמורה, בטאבה שאוכל רק היתר אכילתובין
 לדין דין בין התוס' דהביאו מהא קשהועדיק

 דשקלים דבתוס' אף בטבלייהו, פיריאיתאכלי
 אם מילתא דהאי עלה זידא דבי דאמדאיתא

 ד"ז של ענותנותו אם והנה וכו',הראשונים
 לא שהם לאמיתת זאת נחזיק אנו כך לומרגרם
 הוא והלא דפב"י, של כחמודו ח"ו חשוביןהיו

 יענה דמה התוס' על ועו"ק שקיא, חריךקטינא
 שהיו אף להלוך דצה שלא דחב"ד שללחמודו
 עליה יש אולי חנינא רבי דאמר עד אותהמכין
 של מנעלים עליה ומצאו ובקשו אחר שלדבר
 אכילה, דבר אינו זה והכא ע"כ, והלך ונטלןאחר

 כלל א' מע' כללים חמד שדי )וראהעכלה"ק,
 בין שמחלק וע"ש לכאן(, וצדפו ורמ"גדמ"ב
 הרבה בוה והאדיך לפשיעה, קרוב וביןשוגג
 ימצא והמעיק ד' סי' להלן ראה להעתיק,וא"א
 הנ*ל קושיות דמחמת י"ל ועכ"פ מבוקשו,שם
 טעם זה בחילוק דאין ד"ת ע"ד הרמב"ןכתב
ודיח.

 למה דמדייק ז', גיטין סופד בכתב וראהח(
 ע*ב, ו' לעיל עצמה זו ממסכת ראיה הביאולא

 לאו יצחק דר' ידע דלא אטו וכי אביידאמר
 ידי', על מדא אסכים דר=א ועוד רבה,גבדא
 בלא וכתב נכשל ואיך להקשות להש"סוה"ל

 ר*ת וכד' זה שייך במאכל דרק וע"כשירטוט,
בתוס'.

 ע"ג, דקמ"ו ח"ב וחסדא חינא בס'וראה
 ע"י תקלה מביא הקב"ה אין דצדיקים בהךמ"ש

 אי כ"ש, לא עצמן צדיקים צדיקים שלבהמתן
 לאחרים במאכיל וגם דאכיכה במידי דוקאהוי

 ע"ש, לא או הכי אמרינן אי דלפ"ע לאודאיכא

 יולדת ה' הגדול זרוע באור חדש דברוראה
 אין כי אם אימור אכילת דעל שדעתו א',סי'
 א"ע לממור ונכון ראוי מ"מ אבל ליהרגחיוב
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 ע"ב כ"ז ע"ז התוס' ודעת ע"ש, ע-זלמיתה
 כן. נדאה לא יכול,ד"ה

 זצ"ל( הנצי*ב )להג' שדה מרומי ובס'ט(
 דאכילה, במידי דדוקא הטעם כתב ז',בחולין
 יומא כדאי' הלב, מטמטם אמור דמאכלמשום

 המובא להראב"ד ס"ל הטעם דמזה ונראה א',ל'
 שבת דמחללין י"ד, סי' יוה"כ פ' יומאברא"ש
 נבילות להאכילו ולא פקו"נ, בו שישלחולה

 עוד שם והביא חמור, דהצבת ואע"גוטריפות,
 תנחומא דבמדרש ותדע ע*ב, פ"ג מיומאראי'
 דעובדת א' כ"ח בע"ז דתנן הא מפרשי שמותפ'

 היינו ברשותה ישראל של בן מניקהכוכבים
 פ' עה"ת ובספרו ע"ש כשרות, מאכלותשתאכל
שמיני.

 דהטעם כתב, נ"ה דף לשה"ג פניםובייטב
 באימור, נתפטם שהגוף משום דאכילה במידידוקא
 ממאם אדם של שנפשו שכמו שם, עודוכתב
 להיות צריך כן כמו נמאמים, דבריםלאכול
 ואם נמאם, כשקץ יהי' שהאימור אימורבאכילת
 ע"כ בעיניו נמאם ולא אימור דבר בשוגגאוכל
 ולכך לו, מזיק שהוא להרגיש טהורה לאנפשו
 יותר אימור דבר בשוגג טאוכל לצדיקגנאי
 נפשו הי' אלו כי בהוראה שטעה נפשמהורג
 הי' ולא לו מזיק שהאימור מרגיש הי'מטוהרה
 ע"ש, מאום דבר לאכול יכול שאינו כמואכלו

 ה(. אות ו' בסי'וע"ע
 דמוטב ע"ב ע"ב שבת יוסף בראהםוראה
 בנבילה, מלבחור באונם שבת בחילוללבחור
 ע"ש. תורה דבר ועוברדנהנה
 קכ"ה דף שמיני יוסף פרדס בס' ודאהי(
 אמורות דמאכלות מ"א( )דף ובזהר שכ',ע"א
 השכל, בלבול וגורם טומאה רוח עליהםשורה

 דאימור ע"ב( ה' וחולין י"ב שבת )מתוס'וידוע
 כ"ס )כ"א ובמשלי עברות, משאר חמורמאכלות
 ובמדרש נפשו, מצרות שומר ולשונו פיושומר
 ובמגילה וכו', מצרעת אלא מצרות תקריאל
 וקשה מסעודתו, שנהנו כלייה שנתחייבו א'()י"ב
 כלייה, עונש יהא אסורות שבמאכלות מצינושלא
 אכילה ע"י מיתה שנגזר הדעת סעץ רמז ישאבל

 לא אם להתמדק שא*א הנחש זוהמתשהפהםיך

 מאכלים שאכלה המינקת פ"א סי' וביו"דבמיתה,
 פ"ק ע"ז אשרי ובהג' לתינוק, מזיקיםאמורים

 אכלה שאמו לפי רעה לתרבות יצא דאחר ו'סי'
 חגיגה ועתוס' שהניקתו, בעת טמאיםדברים
 ובפרד*י מ"ג, בפסוק ולקמן שובו, ד"ה א'()ט"ו
 עי"ש. מזה, הרבה ב'( קי"ז )דףשמות

 קמ"ה דף י"א שמיני יוסף פרדס וראהיא(
 מה צ*ע קדושים, והייתם והתקדשתם מ*ד,אות

 אסורים דברים אכילת לענין קדושהשייכות
 התוס' כ' פסח של מצות על הלא כיומותרים,
 קדחםה מצה אטו כל, ד"ה ע"נ( )כ"חפסחים
 אין עפם"ש רק חול, מאכלי וכשוכ ביה,אית

 חולין ותוס' צדיקים, ע"י תקלה מביאהקב*ה
 וז"ש איסור, במאכל יכשלו שלא ב'()ה'

 פרישות( )על עצמכם תקדשו כאשרוהתקדשתם
 שלא לכם יטייעו השמים ומן קדחמים הוייתםאז

 ע"ש.תכשלו,
 כ"ח, פרק ישראל נדחי בספר וראהיב(
 מאן כל שמיני מח~ר ז"ל, חיים החפץ מרןשמביא
 ורוח וגרמיה נפשיה געיל דאימורי מאכלידאכיל
 שכמה שמאריך עיי"ש עליה, שריאממאבא
 8יי"ש, אמורות מאכלות ע"י הנשמהנשחתה
 "דאמרינן לא ד"ה א' ק*ד כתובות תוס'וראה

 ךתוך תורה שיכנם מתפלל טאדם עדבמררש
 ג191*, לתוך מעדנים יכנמו שלא יתפללגופו

 י"ב מסוטה שמביא קי"ד יבמות דשב"אודאה
 לינק מט(ה רצה לא "ולמה פ"א שמותומררש

 עמי לדבר שעתיד הפה הקב"ה אמרמהמצריות
 ח"ב אהםכול בס' וראה עי"ש, טמא" דבריינק
 קט"ו, דף ל"ו סי' וגדים, חולה יולדת מילהה'
 בשבת המסוכן החולה עבור לשחוט "מוטבשכ'

 5מא דבר לאכול מגונה דיותר נבילה,מךהאכילו
 חיים נטיעות בס' וראה עי"ש, שבח"מחילול
 א' הלכה פ"ב חגיגה מירושלמי שמביא ח'ענף

 ע"ז לפני עברה מעוברת אחר טל אמו"כשהיתה
 ואכלה הע"ז לפני שהקריבו מין מאותווהריחה
 וראה עי"ש, כנחש" בגופה מזדעזע המין והי'ממנו
 בתוה"ד שכ' ט"ו דף אכילה ערך יועץ פלאבס'
 באכילה, התלוי אימור מכל ליזהר צריך מאד"מה
 ההיא הנפש ואשמה באימור גדל הגוף נמצאכי
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 ולא בשוליה טומארטה כי יצא רעה אלמרפה
 ה' את ולאהבה ליראה חיים אורחח! להשיבתוכל

 עי"ש, וכו' שלמה" עבודה ולעבדו והנוראהנכבד
 שכ' פ"א שמיני הזהר על אורות בנצוציוראה
 מכל איסור אכילת טומאת ,שמ!אונה הרמ"זבהמם

 כטומאת תקנה להן יש שכולן שבתורהסומאות
 של אבל והזביס, והמצורע פרה באפרמת

 וכו' ובגוף" בנפש ואדוקה דבוקה היאהאכילה
 ואקצר. מוסר בספרי ועוד ועוד עי"ש,וכו'

 אות ח"א קודש שרפי שיח בס' וראהיג(
 דאיתא ז"ל, מאלכסנדר חנוך ר' הה"ק בשםצ"ו,

 אוצ טרפה בשר ששכר טבח א' ל"זבבכורות
 הנאה אינו אבל הגוף הנאת שי"ל דאע"פלשלם,

 וכ"ה מאיסור, חותה אדם של ונפשולנשמתו,

 להנאתך לך פ' רש"י וז"ש רל"ד, סי' חו"מבש"ע
 ופרד"י ל"ט דרוש לעתים בינה וע'ולטובהך,

 הגה"ק בשם מביא ד"ד ושם עי"ש, דע"בח"א
 דיוחנן הא הארין"ל עפ"ד שכ' זצ"לממונקאטש

 כ"ט )ברכות צדוקי ונעשה שנה פ' שימשכ"ג
 צריך והי' שאכל, המאכל ניצוץ ע"י שהי'א'(

 לרועץ הניצוץ נהפך העלהו וכשלאלהעלותה
 דמשה בענין י"ז דף ובח"ב עי"ש,והחטיאו
 ע"ש, בזה והאריך מגוי לינק רצה לארע"ה

 מעכו"ם תינוק יניק דלא ס"ז פ"א ביו"דוהדין
 בד"מ וע"ע רע, טבע לו ומוליד הלבדמטמטם
 ממין אמו שאכלה מאחר ראי' דהביא הג"אבשם
 לתרבות שיצא זקנתו לעת לו גרם וזהע"ז,
 ובתוס' כ"ט, ס"ק ולה"פ ח"י ס"ק בבל"י וע'רעה,
 בקו' אפרים תולדות ובס' שובו, ד"ה ט"וחגיגה
 ופה"מ קי*ג, ב"ק ושטמ"ק ל"ד, אות אפרתדרך

 חו"מ הגולה ובאר מ'ז, פי"ב כליםלהר"6
 אחר ערך ח,ד בספרי וראה ע"ש, ש' אותתכ*ה
 והלאה. רנ"[פדף

 לא איסור בשעת היתר באכילת אם ג.סימן
 לאיסור שבגופו איסור בין ההבדל וכן זה,שיין
 אחר דבר מחמתהבא

 צדיקים ד*ה ע"ב ה' חולין בתוס' ראה(0
 שבת ובתוס' השתא ד"ה ע"א ז' גיטיןובהוס'

 ע"ב ק"ו פסחים ובתוס' נתן רבי ד"ה ע"בי"ב
 אם ד"ה ע"ב ט*ז חגיגה ובתוס' אישתליד"ה

 זה, ל*ש איסור בשעת היתר דבאכילתשמבואר

 בשעת התירא של אכילה כ"כ מגונה דברדאין
 שהבאתי א( אות א' בסי' ראה אמנםהאיסור,
 שכתבו ע"ב י"ב שבת ומהרש"ל מהר"םבשם
 כוונתם חיי פ' דב"ר הך שם התוס' שהביאודבמה
 וערבי ר"ה דטס' הך אחר באופן לישב ישדבזה

 כי האמוראים מן קשה שאינו ורולפסחים,
 זה תירוץ לפי למי"ז וא"כ נתמעטו,הדורות
 התנאים דבזמן וי"ל הנ"ל, להחילוק מוכרחאינו
 שהקשיתי מה ועי"ש ודו"ק, בזה, חילוקאין
 ח אות ב' סי' וע"ע ע"א, ו' דחולין מהךע"ז

 לענינינו, השייך ה' חולין הח"ס בשםמש"ש
 הנחמד בדברי כ' סי' וע"ע ג(, י' סי'וע*ע

 אליהו שני הרב בשם לישב מש"כ ש"שלמראה
 היטב וע"ע לכאן, וצרפו ע"ש אלו, תוס'עפי*ד
 ש"ש למראה הנחמד בדברי ב( אות י'כסי'
 לכאן.וצרפו
 קיל בזמן התלוי דאיסור מצינו והנהב(
 בשם יומא שלהי ברא"ש ראה האיסור,מגוף
 סכנה בו שיש דחולה הטעמים מן דא'הר"מ
 נבילה, אותו מאכילין ואין בשבילושוחטין

 משא.כ עלה רביע וארי' מותר המאכלדשחימה
 לקטנים מאכל לענין רס"ט סי' ובמג"אנבילה,
 ד"ה כ"ב אות קטן ע' במלה"ר וראה בזה,מחלק

 עצמו ההו ממ"ש צ"ע דדבריו שכ'%פם"ש,
 וע' בידים, לתינוק ליתן לו דאסור תרט"זבסי'
 סקכ"א. שם ובמג"א ס"ז ר"ד סי' או"חב"ח

 ששגג דנזיר פ"ז, תרומות בתוספתאוראה
 והאוכל חומש, משלם אינו תרומה של יקחצתה
 הל' ר"מ ועי' חומש, משלם ביוה"כתרומה
 קגרם יומא דרק משום והיינו הי"א, פ*יתרומות
 סי' או"ח בפמ"ג הובא אכילה, חשיב שפירע*כ
 ופסחים ע"א קי'ד יבמות רשב"א וע' סקי"א,ר'ב
 גורם, גופו איסור שאין מוקצה יצא ע"אמ"ח

 דגורס, הוא דהזמן כיון תענית מס' סוףוברא"ש
 קכוה. כלל ח"א האוצר בבית בזהוהאריך
 דאע*ג כ"ו, ס*ק פאא סי' ש"ך ועי'ק
 ט"מ הקטן להפריש טצווין אין דרבנןדבאיסור
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 את מטמטס האסור שדבר מפני להפדישוראוי
 הח"ס וכ"כ בזקנותו, רע טבע לו ומולידהלב
 הדין מעיקד דמותד הגם דבנדונו פ"ג, סי'או"ח
 אסודות שמאכלות ז"ל קדמונימ העידומ"מ

 ע"ש. רע טבע לו ומוליד הלב מטמטםבנעדות
 צ"א ס"ק פ"א סימן יו"ד תשובהובדדכי

 בדברים דוקא דזה דעה, השעדי בשםמביא
 שמותרים בדברים אבל עצמן, מצדהאסורים

 חמץ כגון האימור גורם שהזמן אלא עצמןמצד
 מצווין אין מעצמו אוכל הקטן אםבפסח,

 שמ"ג שבת הל' התניא בשו"ע אמנםלהפדישו,
 ט(הזמן איסור בין חילוק שאין כתב י'סעי'
 ע"ש, לקטן לספות אסוד ענין ובכל לא, אוגורם
 רבה האלי' כמ"ש הבנה, בד שאינו לקטןואפילו
 ע"ש.שם

 הרב הנה אמנם תשובה, הדדכי שםוסיים
 בתינוק הוא זה דכל כתב, ס"ג שם ז"להתניא
 הבנה בד שאינו תינוק אבל קצת, הבנה בדשהוא
 אוכל אפילו בע"כ למנעו מצוה אביו איןכלל

 שדוצה בתינוק ולפ"ז ע"ש, אסודותמאכלות
 בכ"ם להקל יש הבנה שום בו אין דבודאילינק
 מדינא, הוא דכ"ז הוא פשוט אבל גווני,ובכל
 בקטן אף לזהר יש הלב שמטמטם מחששאבל
 בדמ"א כאן משמע וכן כלל, הבנה ברשאינו
 תאכל שלא וכן מעכו"ם, הנקה בעניןבמ"ש

 לב שמטמטם משום אסורות מאכלותהמינקת
 כלל, הבנה בד ואינו קטן שהוא אףהתינוק
 עכ"ד. ע"ש סק"ג שם באו"ח בא"רוכ"כ

 מוהד"ד להגאון חיה נפש בס' וראהד(
 שם שכ' א' סעי' דמ"ב סי' או"ח זצ"למדגליות
 וכ' בשבת, עונג הוא איסור אכילת אםבענין
 דבר מחמת הבא לאימור שבגופו איסור ביןלחלק
 ומביא צדיקים, ד"ה ע"ב ה' חולין מתוס'אחר,
 "לא ר"ת און כל לצדיק יאונה לא בפסוקרמז

 ובתוס' סק"ב, קט"ו סי' אה"ע ב"ש וע'יאכל",
 טומאה איסור שאכילת לאו, ד"ה י"ב דףפסחים
 רי"ם סי' לס"ח בהג' הארכתי רחמנא,קריא
 כבסי' מברך אינו איסור אכילת על ולכןמק"ג,
 תרי"ח, כבסי' מבדך ביוה*כ האוכל אבלקצ"ו,
 ע"ד המפורסמת הקחמיא תתורץ שבזהוכ'

 חמז ממשהו שנזהד מי שאמד זצ"להאד"י
 בזוה"ק מקודו ומצאתי השנה, כל יחטא שלאבטוח
 מחפץ לון דנטיד מאן בדע"מ ע"ב דפ"ב תצאפ'

 אחדי אשכ וכו', מיצה*ד נטיר איהו גופי'ושאוד
 למפרע מילתא איגלאי הרי ידו על באשחטא
 רק דהפסח הואיל ולהנ"ל חמץ, בדהעששנכשל
 וקיל הכת8ר שעת זו לפרוסה הי' כי גרסהזמן

 ה"ז פשא חו"מ ה' עמל"מ אכילה,מאיסור
 כבאזוס' אכילה דלאו בדבר כתקלה והוימו,דלב"ח,
 דס"ט סי' מג"א וע' האם, ד"ה ב' ט"זחגיגה
 ב', אות צ"ד סי' או"ח יצחק בית ושו"תסק"א,

 הטו"ז מ"ש כעין והוי א', ט' ב"מובהגדצ"ח
 לא בזמן דתליא שבאיסורא ר"ח סי'בחו"מ
 קי"ד זבחים ועתוס' מהני, לא עביד איאמרינן
 ט'ז סי' יו"ד ובפדמ"ג במה, היתד סד"הע"ב
 סק"ג.שפ"ד

 ודשב"ג ת"ק פלוגתת ע"א ל"ז בכודותוע'
 שלא כאיסור הוי מתוקן שאינו דברשלרשב"ג

 דלא כ"כ עלה דרביע הוא ארי' דאך אכילהע"י
 אחר ממקום גם אח"כ כשמפריש כיהופרש,
 מחמת כאיסור והוי מותדת עצמה חתיכהאותה
 השה( ד"ה סע"א ל"ח קדחשין )עתו"ס אחרדבר

 שנכשל מד"ז שם חולין התוס' קו'ותתורץ
 הוי טבל שגם ס"ל הת"ק אמנם טבל,באיסוד
 איסור שאני די"ל טעמו ונדאה עצם,כאיסוד
 מעשה ע"י אלא ממילא להתירו חוזר שאינוטבל
 השאג"א מש"כ כעין שמכשירו, עצם כאיסורהוי
 פסחים ובגמ' פ"ו תרומות ד"ש וע' צ"ז,בסי'
 גרם גופו שאין איסור הוי שמוקצה דע"אמ"ח
 אמרינן ולכן לו, גדם שגופו איסוד וטבללו

 אותו מאכילין בולמוס שאחזו מי ע"א פ"גביומא
 כי אף נבילה, אותו מאכילין ונבילה טבלהקל,
 רבא איסודא ויעבוד שישחוט עדיף שבתלענין
 לכזית רק צריך כשאינו אפי' נבילה יאכילנוולא
 אף ולכן עצם איסור אינו דשבת משוםאחד,

 נפשו ואין קיל שבת חולה גבי דחויהדנבילה
 יו"ד ובפ"ת סק"ו שכ"ח סי' עט"ז קץ, חולהשל
 בעצמ. כאימור נחשב טבל אבל ז', אות קנ"הסי'

 בעצם כאיסור הוי אי לנזיר בייןומסופקני
 מה בחולה ונפק"מ גרמא, זמן כעין אולגבי',
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 דברים טמא, כל מחי ב' ט' מוטה וע'נדחה,
 ספיקות אלו מ"ז פ*ד ובטהרות בנזיר,ה(שמורים
 בכורות ספק נזירות ספק וכו' חכמיםשטהרו
 כיון נימא או בעצם, איסור על אך יאמר חהוכו',

 דגברי, איסורא הוי עולם לנזיר אף שרידלאחד
 נ"ג סי' ממהרי"ט שהביא שם"ח מצוה מנ"חוע'

 וכ"כ גברא, כאימור אך א"ח הוי לאדנזירות
 הריטב"א, בשם ע"א ד' ושם נדרים דישהשט"מ
 דס"ל ע"ב ול' ע"א ל' עירובין מהריטב"אוצ"ע

 תרומות רמב"ם וע' חפצא, אימור הוידנזירות
 משלם תרומה, של יק ושתה ששגג נזיר ה"זפ*י
 אכילת דהוי מוכח החוכהם, את ולא הקרןאת

 דמשלם ביוה"כ כן לא קצה, שנפשו בעצםאיסור
 דנקטו דטבל זירא דר' בהא ועי"ל וחומש,קרן

 שבאמת היות ויוכל מהחשוד שנקנה דמאיהכוונה
 שחכמים לפי נוקפו לבו הי' ר"ז אך הע"ה,תקנו
 מידי הוי לא עכ"פ ולפ"ז דמאי, לעוערתקנו

 ע"ש.דמיכלא

 דעירובין ספ"ק מרדכי הגהות וראהה(
 שכ' רש"ב כלל א' מע' כללים חמד בשדימובא
 הקב"ה דאין בהמה וכלאי שבת אימורלענין
 מערכת מלאכי יד וראה עי"ש, וכו' תקלהמביא
 קל"ז. כללדינים

 ערך והלאה כ"ה מדף ח"ם בספרי וראהו(
 ראוי אינו מקרי אי מדרבנן ראוי אינו אםאין

 חילוק אם ערך כ"ז בסימן שם ובפרםמדאורייתא
 מדבר הוא אם לבין מגופו הוא האיס1ר אםבין
 ראוי אינו ערך ל"ג בסימן ושם עי"ש,אחר

 חילוק ערך ל"ח 1בסי' וכו' זמן באיזהלעשותו
 רק בגופו האיסור דאין לבין בגופו איסורבין
 וצר15 שם כלו הכלל ובכל עי"ש, גורםהיום
 הוא איםורא ערך ח"ם במפרי היטב וראהלכאן,
 כלו, הכלל כל עלה רביע אריה - עלהדרביע
 ואיסור חפצא איסור ערך ד' בסימן שםבפרט
 גופו איסור בין הבדל ערך ה' וסימןנברא,
 בין הבדל ערך ט' וסימן לו, גורם אחרלדבר
 עישה"ם בזמן, התלוי לאיסור עצמו מצדאיסור

 ערך י"א בסי' ג"כ שם וראה שם,ובהציונים
 לבין עצם איסור בין לבילה א"ר לעניןהבדל

 עישה"ם י.ג סימן שם וראה בזמן, התלויאיסור
 בכפילא. לבא רציתי לא כי לכאןוצרפם

 לפשיעה לקרוב שוגג בין חילוק ד.מימן

 לר' שלח ירמי' ר' ח', ס' פ' בב=רא(
 ר*ז אפשר אמר ר*י דתאינין, קרטיל חדזעירא
 קודם אותם יתקן ר"ז )דודאי מתקנן דלאאכילהון
 להק מהצלח דלא לר*י אפשר אמר, ר*זשיאכלם(,
 בטיבלייהו תאנים איתאכלון לדין דין ביןמתקנן,
 הות אין זעירא, לר' ימינא בר אבא א*רוכו',

 נשי, בני הוק ואין נש, בני אנן מלאכין,קדמאי
 יאיר, בן דר*פ כחמרתי' אנן ולית חמרין,אנן

 לא דטיבלי, שערי לה יהבון דרפב*יחמרתי'
 דטבילין. תאנייא אכלינן ואנן יתהון,אכלת

 ה"ג, פ"א דמאי בירושלמי עובדא הךוכ"ה

 זעירא, ר' בשם זבינא בר אבא ר' איתאושם
 רק העובדא, כל מובא אינו ה*א פ"הובשקלים

 אין זעירא ר' בשם זמינא בר אבא ר' איתאשם
 )ופלא וכו' אנש בני אנן מלאכין קדמאיןהוון

 דההוא כתבו, צדיקים ד"ה ע"ב ה' חוליןדבתוס'
 זירא ר' עלה וקאמר שקלים במס' איתאעובדא
 כהב*ר, דלא הוא הגירסאות לכל ועכ"פוכו'(,
 אבל זעירא, לר' ימינא בר אבא א"רשגורס
 בר אבא ר' שגורס הב"ר על רש"י בפי'עי'

 ע*ב י"ב שבת והתום' זעירא, דר' משוםימינא
 ר' בשם זימנא בר אבא ר' בב*ר הגירסאהביאו
 איתא ע"ב קי"ב שבת ובגמרא זעירשאליעזר
 בחי' וראה זימונא, בר רבא אמר זיראא"ר

 ר' ערך סה*ד ע' שכ' ע"ב, י"ב שבתמהרצ"ח
 בדברי נפל שט"ס שהתעורר זמינא, בראבא
 בדקדוק, שלא המדרש דברי שהעתיקוהתוס'
 ט*ם והוא זעירא אליעזר בשם אמר ב*זדר*א
 פ*ס, חיי במדרהצ וכ"ה זעירי, ר' בהסםוצ"ל

 דשקלים פ*ה ובירושלמי דמאי, רישובירחםלמי
 ד,מם רק ב', קי"ב לקמן דילן בש"ס וכ"הה"ש
 אמר זירא א"ר נאמר ד,מם דמוכח טעותנפל
 אבא( ר' )הייע רבא אמר וצ*ל זמינא, בררבא
 בר אבא דר' דמצינו זעירא, א"ר זמינאבר

 זירא, או זעירא ר' תלמיד באמת היהזמינא
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 ע"ב, דקי"ב במהדצ"ח שם וע"ע באדיכות,ע"ש
 שנאמדו השינךים שאד על המהדצ"ח העידולא
כאן.

 קי"ב בשבת שלפנינו דבגמ' להעיד עודויש
 איתא פ"ס, חיי ובב"ד הסדה"ד( גי' )לפיע"ב
 ובידחצלמי דדפב"י, כחמודו ולא הך סייםדד"ז
 ה"ג פ"א דמאי בידושלמי וכן ה"א פ"השקלים
 מנא א"ד וז"ל מנא, ד' בשם סיום הךאיתא
 דדפב"י לחמדתיה אפילו אמדין שעתאבההיא
 הזה הדבד כשאידע הפנ"מ ופי' אידמינן,לא

 לא דפב*י של לחמדיה ואפילו אמדנולד*ז
 ע"ש. בב"ד רשם"י גי' שהיא וכ"ננידמינו,
 ד"ה כאן הב"ד על תואד ביפה ודאהב(

 אין וזה שכתב, בטבלייהו, תאניםאיתאכלון
 ידי על תקלה מביא הקב"ה אין הלאקושיא

 את ה' ישמור בשוגג דק דזה די"להצדיקים,
 דהו"ל לפשיעה, קרוב הוא הבא אבלחסידיו,
 דאפסיד ואיהו אדעתיה, למסמך ולאלשיוליה
 עכ*ל.אנפשיה

 חולין מתוס' שהבאתי א( אות א' סי'ודאה
 ד"ה ע"ב י"ב שבת ותוס' צדיקים ד"ה ע"בה'
 כזו תקלה בא דהאיך דב"ד, מהך שהקשוד"נ
 מביא הקב"ה אין דאכילה דבמידי כיוןלד"ז,
 אם זידא ד' עלה דקאמד ותי' לצדיקים,תקלה

 בין חילוק שיש וד"ל וכו', כמלאכיםהדאשונים
 דלא חה ע"ש, לאחרונים הראשוניםדורות
 בשם הבאתי א( אות ב' ובסי' הנ"ל,כהיפ"ת

 פ' מהב"ד ג"כ שהקשה ה', חולין הדמב"ןחי'

 ידמי', ד' ע"י זירא לד' תקלה שבאה הנ"ל,חיי
 וסיים בדבד, להם היה פשיעה דשניהםותי'

 ותי' ע"ש, ז"ל ד"ת לפי' מפורשת היאדקחמיא
 מאות ב' בסי' וע"ש הנ"ל, היפ-ת כד' ממשהוא
 שכ' דאשונים כמה שהבאתי 0 אות עדב(

 צדיקים של בהמתן אמדינן דלא ז"לכהדמב"ן
 כשאין אלא וכו' ידם על תקלה מביא הקב"האין

 דב"ד הך על זה כתבו שלא הגם בדבר,פושעים
 משה מהישמח הבאתי ז( אות ושם ע"ש,הנ"ל
 ההב*ד שתי' במה קשים התום' שדבדיהסעם
 הר(ושונים אם עלה אמד דד"ז ע"זקאמד

 א( אות א' סי' וראה ע"ש, וכו'כמלאכים

 ף דחולין מהך קשה התוס' דלפי"דשכתבתי

 ע"ש. אסי דב על כן דפריךע"א
 דקע"ה משפטים פ' משה בישמח ודאהג(
 דבגמ' תימא : בזה"ל היפ"ת דבדי שהביאע"ב,
 כש"כ, לא עצמן צדיקים וכו' בהמתן ומהפדיך

 הוא השוגג דמן י"ל ושמא וכו', ד"ז אכלוהאיך
 לפעאן קרוב הכא אבל חסידיו, נפשות שומדדה'
 והנאני ע"ז וכתב עכ"ד, לשאול דהו"להוא,

 מ"ש לכל נחית לא אבל הגדול, לדעתשכיונתי
 ונאותים, נכונים מפעמים לשוגג שתג ביןלחלק
 לודאי, דק לשמא הול"ל לא נחית היהראם

 עי"ו המקומות בכל ומיחצב דדכו יודהדהאמת
 ס"ל ש*ל הראשונים שכל דואה והנךכנ"ל,

 לודאי, כתבו הם לשמא היפ"ת ומש"ככהיפ"ת,
 משה ישמח בעל מהגה"ק במחכתה"ד זהונעלם
 ותדאה הנ"ל, הדאשונים בדבדי היטב ועי'וצ"ל,
 לשוגג. שוגג בין לחלק ג"כ נחתושלא

 הידח~למי על למדאה נחמד בספד ודאהד(
 הנ"ל, היפ"ת לדבדי שהביא ה"ג, פ"אדמאי
 ע"ז וכתב מראה(, היפה בשם זה הביא)הוא
 דוקא השוגג דמן שכתב דזה ידאה הדואהדא'
 ה' דבד לצדיקים תקלה מביא הקב"ה דאיןהוא

 ז'ל רש"י בדבדי מבואד שכן אמת,בפיהו
 מסתייעא היכי בר'ה שכתב סע"ב, ד"הדחולין
 ע"י צדיקים לפני שטן שום יגדום היאך :וז"ל
 לומד שדקדק הדי יע"ש, עון דבד שוםשוגג
 דאין הוא בשוגג דדוקא לאהצמעינן שוגגע"י

 עכ"ד, פשיעה ע"י משא"כ תקלה מביאהקב"ה
 במחכתה"ד נעלם למדאה נחמד מהדבוגם

 כהיפ"ת. להדיא מבואד הנ"ל הדאהמוניםשבדבדי
 ה"ד, פ"ו יומא למדאה בנחמד וראהה(

 דשדיא משום דמנ"ל שם הירחשלמי עלשהקשה
 ומטעם לד"ח, צחיותא הך לה אזלת ד"מליה
 דילמא האסוד, בדבד אלא תאב יצה"דשאין
 דאין דקיי"ל מאי משום הוא לה דאזלתמאי

 צדיקים של בהמתן ע"י תקלה מביאהקב"ה
 ז' ובגיטין בחולין כדאיתא כ"ש, לא עצמןלהם
 סוע"ב ה' חולין רש*י עפי*ד לה ומתדץע*א,
 איסורא למיכל מילתא מסתייעא היכי הגמ'על

 יגדום האיך שכ' צדיקים, של בהמתןהשתא
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 דבר שום ש1גג ע"י צדיקים לפני שטןשום
 ד1קא לאשמעינן ש1גג ע"י לומר דדקדק הריעון,

 ע"י משא"כ תקלה מביא הקב"ה דאין הואבש1גג
פשיעה
 דמאי הירושלמי על מראה ביפה וראהו(
 זעירא לר' שלח ירמיה ר'  עטד"ש שכ'פ"א
 דין בין וכו' מתקנא דלא דתאנים מסאנאחדא
 היפה וכ' עי"ש, וכו' וכו' טבל איתאכלתלדין

 בהמתן ומה בכיו"ב פריך דבגמ' תימאמראה,
 צדיקים ע"י תקלה מביא הקב"ה אין צדיקיםשל
 דגיטין, ופ"ק דחולין כבפ"ק כש"כ, לאעצמן
 וכן זעירא, ר' ע"י תקלה באה האיך קשהוא"כ
 דחגיגה ובפ"ב והטה, קרא ר"י דשבת בפ"קקשה
 ובפ' כדין, שלא זומם עד הרג טבאי בןדר"י
 דר"ה ובפ"ק בחמתן, ס"ת שנקרע רבההאהעה
 דמערבא, רבא בצומא דבבלאי תבשילאבסים

 קודם וטעם אשתלי ירמיה ר' פסחיםובערבי
 בהמתן אפי' והא פריך לא דגמ' ועודהבדלה,

 דערבי ע"ה תירצו והתוס' וכו', צדיקיםשל
 "4שעה אלא איס1ר מאכל ה1י דלא ור"ה,פסחים
 י"ל ת~מא קשה, זעירא דר' הא ומ"מאס1רה",

 אבל חמידי1 את ש1מר דה' ה1א "הש1גג"דמן
 1לא לשי1לי דה1"ל ה1ה, לפשיעה קרובהכא

 אנפשיה, דאפסיד ה1א 1איה1 אדעתיה,למסמך
עישה"ט.
 האיך ירמיה, ר' על גם קשה לפענ"דוהנה

 לאחרים מאכיל הוי וזה מתוקן, שלא דברשלח
 מראה היפה בהג' וראה כמש"ל, טפידחמיר
 הודיע ירמיה דר' ור"ל בזה, שהאריךעישה"ט

 מלהודיע ושכח דעוות הוא ושלוחא שליח,ע"י
 אין בירהצלמי, וע"ש בארוכה, עי"ש זעיראלר'
 ובו' ובו' נש בני אנו מלאכים בני קדמאיהות
 מה וכו' וכו' אדמינן לא דרפב"י לחמרתי'אפי'
 גרמה על מחמרה דהיא עלובתא להדאנעביד
 של שבהטתן מפני מראה, וביפה וכו'סגין

 מעכבין לכן ע"י תקלה מביא ה' איןצדיקים
 מו המ1תר "מן אפי' מלאכ1ל השמים מןבידה
 שמחמירים הצדיקים כדרך לההמיר,הדין

 בגמרא הלשון וכן הענין כל עי"שבמעשיהם",
 צריך. אני לקצר כי מראה,וביפה

 על לי קשה דלכאורה להעיר רציתיוהנה
 לצדיקים, .תקלה" מביא הקב*ה דאיןהכלל
 ד(, באות כנז"ל "בש1גג" בחולין רש"יוכש"כ

 וברש"י ע"ב נ"ה בסנהדרין איתא בפי'והא
 והאיך "תקלה", ה1י לא ש1גג דעבירתשם

 ע"י, _תקלה" מביא הקב"ה דאין הגמראקאמרה
 שוגג וערך תקלה ערך שלי בכלליםוראה

 פע*ה בס' וראה להעיר, רק באתי ולאואכמל"ב,
 ב((. אות ט"ו בסי' )וע"ע ע"ב דפ"הח"א

 סי' חסידים ספר על חסד במקור וראהז(
 הוא שהזדת ז' אות ז' סי' במקו"ח ע' שכ'רכ"ח
 השוגג תשובת עיקר ולכן שגגות, אחריושגורר
 וזה מעון, מנוקה שאינו השגגה סבת עלהיא

 שהסיב טה על ונחקורה, דרכינו נחפשהשאה"כ
 פשענו נחנו לאשר זהו כי בשגגה,המכשול
 ויובן יודעים, בלא גם נכשלנו לכן בזדון,ומרינו
 תקלה הוי לא דשוגג איתא נ"ה דבסנהדריןבזה

 בשוגג דכשעבר ונקה ד"ה א' נ"ח יבמותובתוס'
 סוטה ה' במשל"מ )וע' מעון מנוקה הוילא
 היא תקלה לאו השגגה שעצם שאף ה"ח(,פ"ב
 מעון מנוקה אינו שכבר מראה זה עכ"פאבל
 לכו"כ מציין ז' אות ז' בסי' עי"ש וכו',קדום

 לכאן, וצרפו בזה גדול אריכות עישה"טמקומות,

 תירוץ הנ"ל ז' אות ד בסי' כאן למצאהצמחתי
 למפרע מילתא איגלאי ערך ח"ה בספרי4ן"1
 מטי הוה כי ד*ע ע"א( )כ"ג נזיר עהג"מ ת"1דף

 שנתכוין מי ומה אמר בכי, הוי פסוקאלהאי
 אמרה טלה בשר בידו ועלה חזיר בשרלאכול
 בשר לאכול שנתכוין מי כפרה, צריכהתורה
 איסי וכו' עאכו"כ חזיר בשר בידו ועלהחזיר
 ומה עונו, ונשא ואשם ידע ולא אומר, יהודהבן

 בידו ועלה טלה בשר בידו לעלות שנתמויןמי
 לעלות המתכוין וכו' חתיכות ב' כגון חזירבשר
 עאכ"ו, חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשרבידו
 שהמפורהצים ועי"ש הדווים, ידוו זה דברעל

 זה דבר על יהודה בן איסי מסיים למההקשו
 חסד ובמקור עישה"ט, דיוקים ועוד כו',ידוו
 יהודה, בן איסי הוסיף דמה הקו' על טתרץג"כ
 ידע, לא והוא שאומר בלה"כ דייק שועאוכ'

 נשא כי יען זהו אשם, כי תורה אמרהואעפ"כ



קנה ן ך הא הש"םכללי רן י ננ צדיקים שלבהמתן

 זה על הרי ובכן השוגג לו שהסיב מכבד,עונו
 עיוש, השגגה שסובב הזדון על הדווים כלידוו
 הקב"ה דאין מהך שהקשתי מה ג*כ תתודץובזה
 תקלה הוי לא דשוגג נ"ה מסנהדדין תקלהמביא
 דכאן ניחא ולהנ"ל תקלה, הגמרא קדאהולמה
 מקודם שע~צה שמודה לצדיק ומכשול תקלההוי

 שאף ודו"ק, במזיד עבידה היינו ממש,תקלה
 זה עכ"פ אבל היא תקלה לאו השגגהשעצם
 כמש"כ קדום, מעון מנוקה אינו שכבדמדאה
 ערך זה בספרי היטב וראה הנ"ל, חסדהמקוד
 עישה"ט. לכאן, וצדפו וכו' מעלה נמכבי"ד

 בזה חילוק יש ואם זה, שייך אס באונס ה.סימן
 ישראל כלל להצלתכננאווא

 ודע : כתב כוד כלל ח"א האוצד בביתא(
 דצדיקים דוכתי בכמה דאמדינן בהא להסתפקדיש
 רק וצא אם ידם, על תקלה מביא הקב"האין

 אונס לענין גם הוא דלמא או עבירהבשגנת
 ולכאודה ידם, על באה אין אונס עבירתשגם
 דאונס דקי"ל בהא שלנו בספק דתלוינדאה
 האדם פטוד לענין דק הוא אם פטרי',רחמנא
 עבירה המעשה עצם אבל עונש שום עליודאין
 חשובה אין המעשה עצם גם דלמא אוהוא,
 שכל לשוגג דמי ולא באונס, שהיתה כלעבידה
 חטאת מחויב ומשו"ה פשיעה, קצת בו יששוגג
 דעצם נימא אי וא"כ הפשיעה, על לכפרכדי

 עבירת גם שוב א"כ הוא עבירה שפירה5עשה
 על עבידה נעשתה שהרי תקלה, הוא הריאונס
 יש ולפי"ז ידו, על תקלה איפוא זה והריידו,

 ואת וישנה ע"א י"ג מגילה מש*ס הספקלפשוט

 יהודי, מאמל שהאמילה רב אמר כו'נערותי'
 וברש*י דחזירי, קדלי שהאכילה אמרחצמואל
 מדאירע וא"כ עכ"ל, נענשה לא אונסהומתוך
 לא המעשה עצם דגם ע"כ לאסתר אונסעבידת

 וכו' בהמתן השתא תקשי דאל"כ עבידה,הוי
 בלא"ה היה הרי אסתד דאצל לומר ואיןוכנ"ל,
 דבביאה אינו זה אחשורוש, בביאת אונסעבירת
 ע*ד בסנהדרין כמבואד היתה, עולם קדקעהרי
 כלל, מצדה 5עשה שם היה לא הדי וא*כע*ב,

 לא שהרי מעשיה ע"י תקלה ביאת שםמין
 הוא ארהבורוש רק כלל מעשה שום היאעשתה
 דחזירי בקדלי משא"כ המע,צוע כלשעשה
 על אנוסה שהיתה אלא אכילה מעשהשעשתה
 עבירה חשיב אונס דמעשה נימא אי א"כהמעשה,
 ואמנם וכמובן, תקלה ביאת שפיר ה"ז א"כבעצם
 מתייחס אונס דמעשה למעלה שכתבנולפי"מ

 חשובה בעצם המעשה אם דאפי' י"ללמכריח,
 צדיקים, ע"י תקלה ביאת נחשב לא עכ"זעבידה
 המכריחם אל רק להם מתייחס המעשה דאיןכיון

 ידם על לא מכריח ע"י התקלה שבאונחשב
 ביון ראיה אין דאסתר דמהך ועוי"לוכ5ובן,
 חשוב דאין י"ל וע"כ ישראל, להצלת הדברדהיה
 ד"ה ע"א י"ג במגילה שם בתוס' וע"עתקלה,

 ע"ש. אוכלת היתה לא היא וח*ו שכ'קדלי
 על א' י"ט בנזיר דאיתי זה את אולםב(

 הנפש, על חטא מאשד עליו וכפר שכתובמה
 העיון וכתב בחטא, ושנה הואיל טמא בנזירהיינו
 דנדרים פ"ק והתוס' והד"ן בהדא"ש ע' :יעקב
 כי דכתיב אע"ג בחטא שנה ומקרי ע"א י'דף
 למ"ד דודאי פתאום, בפתע עליו מתימות

 אלא ניחא, מזיד זו פתאום ח' דףבכריתות
 בחומהט פרש"י וכן דקדא, פשטא כפילמ"ד
 בחטא שנה מה וא"כ אונס, זה פתאוםבפתע
 בפ' לדרך בצידה ועיין בפתאום, עליו שמתכיון
 וכיון וז"ל: וסיים המפרשים בשם מ"שנשא

 בה5תן השתא ואחז"ל ישמור חסידיו רגלידכתיב
 ולכן כ"ש, לא עצמן צדיקים וכו' צדיקיםשל
 השמים מן כאלו נראה פתאום מת עליו שמתכיון

 אכן עכ"ל, נזידתו, קבלו שלא והראוהוטמאוהו
 דאכילה במידי דדוקא דחולין פ"ק התוס'לפמ"ש
 ול*נ זה, כל נסתר ע"ש תקלה חביא הקב"האין

 מ"מ באונס עליו בא דטומאה דאע"גכפשוטו
 שקיבל דאהטון בחטא לעצמו גרם דאיהו מידיהוי
 גודדת ועבידה עצ15 וציעד נזידות עצמועל

 נזיר היה לא שאלמלא בנזידותיו שנטמאעבידה
 שנה נקרא לכך שניה ונזירות בטומאה חטאלא

 עוכ. וק"ל כפרה ובעיבחטא
 )הוא לדדך צידה בעל מד' מוכחעכ*פ

 כלל שייך באונס דגס ז*ל( שבע באד בעלהגאון



 צדיקים של בהמתן ן ך הא הש"פכללי ת 'בקנו

 ראי' אין ש"ל יעקב העיון עפי"ד אמנםזה,
 קחסי' שמיהצב הגדשוני בילקוט וע"שכמובן,
 הנ*ל עינים בפתח החיד"א כם"ש יעקבהעיון
 דמיירי הראשונים דחסידים ע"ש( יג( א')סי'
 איסורים משאר גם נשמרים היו הם התורהבהו
 עי"ש. דאכילה מידידלאו

 א' כ"ג לנזיר מישור באודח ראה אמנםג(
 והא ואמאי פחצע, לי' דקרי לוט על דפריךבהא
 מינס והא פריך והשתא : וז"ל כתב אנוס,מינס
 דבשהקב"ה פווצע, לי' קרי אמאי א"כ היא,אנוס
 קרי שפיר עבירה שגגת עבידה לבעלשולח
 ידו, על שולח הקב"ה הוי לא דאל"כ פווםע,ליה
 סדיך ולא פמריה רחמנא ואונס הוא אנום זהאבל
 מצינו, דזה לצדיק אונם שולח הקב"ה דאיןלומר
 ידע הוי דבקומה לתרץ ומוכרח תוכיח,ואסתר
 שפיר וע"כ שוגג הוי ושפיר אחריתי לפניאונ"מ
 שאני דאסתר למש"ל אבל ע"כ, פחצע לי'קרינן
 ומוכרח מאסתר, ראיה אין ישראל הצלתדהי'

 וכדברי באונס שייך לא דילן כללא דהךמדבריו
 וכנ"ל. האוצד בית בעלהגאון

 שאני דמאי ואם זה, שייך אס בדרבנן 1.סימן

 מש"ם הביא י' כלל דאורייתא באתווןא(
 על גזרו אפשר זירא ר' דקאמר ע"א ו'חולין

 למיכל אסי דר' מלתא ומסתייע דמאיתערובות
 וכו' צדיקים של בהמתן השתא )בתמיה(איסורא
 חשיב ואעפ"כ דרבנן איסור רק הוי דמאיוהלא
 של בהמתן השתא וקמתמה תקלה זירא ר'לי'

 דקאמר עאב נ"ה סנהדרין בש"ס ועייןצדיקים,
 א"צ דמדינא אע"ג תקלה קרוי קטןרעבידת
 סי' באו"ח וכמבואר לכשיגדיל אף וסליחהכפרה
 דאף דמאי דשאני לדחות דיש שב' אלאשמ"ג,

 מחמעם הוא הרי עכ"ז מדרבנן הואשהאיסור
 טבל וה"ל הע"ה עישר לא ד,במא תורה,איסור
 בשוגג, גם תקלה חשיב שפיר ע"כ מה"ת,ואיסור
 בהמתן השתא פדיך מה דאכתי לומר שישאלא
 גלוי הי' שמיא כלפי דילמא וכו' צדיקיםשל

 אותו עישר אסי ר' אכלו אשר היין שזהבאמת
 באמת ממכשול השמים מן אותו ושמרוהע"ה

 שאסרו כיון הוא דהכוונה כרחך הגל קמתמה,ומה
 זמן כל אסורה שהיא ואמרו ע"ה תבואתחכמים
 אם אף הע"ה, שעישרה יודע האוכלשאין

 זמן כל הוא דרבנן איסור עכ"ז באמתנתעשרה
 בו אין הרי האיסור וזה האוכל, אל נודעשלא
 שבאמת כיון גרידא דרבנן איסור רק תורהאיסור

 שוב וא"כ מה"ת, טבל השיננה התבואהנתעשרה
 השתא קמתמה ומה עבירה, חשיב לאבאמת
 באיסור שוגג דגם או לומר וע"כ וכו'בהמתן
 תקלה דעכ"פ דנאמר או עבירה הוי נמידרבנן
 דמאי זו מגמ' דמדייק ו' בכלל עוד ועיי"שהוי,

 הע"ה אם יודע שאין זמן כל חכמיםשאסרו
 הע"ה עישדו אם אף בעצם, איסוד האלעישד
 באודך. עיי"שבאמת,

 דמסיק א' סי' או"ח יואב חלקת בשו"תוראה
 הוא תקלה, ועי קטן דעבירת דסנהדדיןדהך
 כוונה צריך דלא ועריות אסורות במאבלותרק

 ע"ש. כמע~צה נחשבדהנאה
 שכ' נ"ה דף לשה"ג פנים בייטב וראהב(

 הקב"ה אין דרבנן באיסור דאפילובפשיטות
 לענין ה' דחולין פ"ק כמבהשר תקלה,מביא
 דכ"ז ודמאי גביו על בעומד כותי שחיטתאיסור
 חמץ דלענין שם וכתב ע"ש, ררבנן אלאאינו

 לא בזמן, תליא וא"כ הפסח בזמן רקדאיסורו
 להשהותו שיכול משום איסור, של אכילההוה
 דס"ל דלר"י כתב ולפיכך הפסח, לאחרעד

 נקרא אז בלאו זמנו לאחר דחמץ כ"חבפסחים
 השדה פאת חמד שדי וראה ע"ש, ממשאיסור
 לכאן. וצרפו צ"ג כלל א'מע'

 חיים יבא בס' מ"ש על לתמוה יש ומזהג(
 דאין כללא הך שייך לא דבדרבנן קדוומים,לפ'

 על דאין משום והסביר תקלה, מביאהקב"ה
 מתרץ ובזה הגברא, על רק איסוד שוםהחפץ
 עיי"ש, והטה שקרא ישמעאל מד' העולםקווצית
 דגם מפורשת סתירה הוא הנ"ל מש"סוהרי
 כן. אמרובדמאי
 נתקשה ע"ב סי' ח"ב השדה פרי בשו"תד(
 מה אמר דמאי תערובת דגבי ו' חוליןבש*ס
 תקלה, מביא הקב"ה אין צדיקים שלבהמתן
 צריך אין בשוגג דרבנן איסור באכילתהלא
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 במ"ש לתרץ רש*י רצה דזה שם ומתרץכפרה,
 וכו' חכמים דגזרו איתא אי וז*ל אפשר ד'השם

 וישכח עליו דגזרו לבו אל ישים שלא עוןדיגרום
 הגזירה וישכח ולשון עכ"ל, בהיוגג ויאכלהגזירה
 שאדם שיראו דהרראים משום אלא יתר, שפתהוא
 כי יבינו לא והם דרבנן תקנתא על עברגדול
 לגזירתם לחוש צריך שאין ויסברו הי'שוגג
 בכלל הצי והאי וזה לגמרי, חכמים תקנתויעקרו
 רק כשנוגע ורק דרבנן, במלתא אפי'תקלה

 כשיעקר ורא כפרה צריך אין אז פרטיתלאיסור
 יצחק יד בשו"ת וראה חכמים, גזירת כלעי"ז
 קע"ט. סי'ח"ב

 מו"ה )להה"ג ררבנן חלוקא בספר וראהה(
 ד', כלל צ' מע' מאמשינוב( ז"ל עזראאברהם

 בדרבנן דאף ע"ב, ה' חולין יוסף מהראהבשהביא
 מתוס' משמע דבן ע"י, תקלה מביא הקב"האין
 הבדלה, קודם דטעים מהא צדיקים ד"השם

 אפשר ר"א על דפריך ד"ו שם מהגמ' מוכחוכן
 דרבנן, רק ול"ה וכו' דמאי תערובות עלגזרו

 רל"ד סי' הנתיבות דברי דלפי עליו,והקשה
 באכילת אף כפרה א"צ בשוגג דרבנןדבאיסור
 כן, לומר ל"ש דרבנן דבאיסור נראהאיסורין,

 דהא ראיה, אין דמתוס' לומר דאפשרוכתב
 כ' איסור לשאר איסור אכילת בין לחלקהטעם
 בס' איתא והטעם לצדיק, הוא דגנאיהתוס'
 וזה גנאי והוא עי"ז מתפטם דצדיקפהמום
 רק דהוא דרבנן באיסור משא"כ תורהבאיסור

 בר לאו דקטן מ"ו נדה כבר,ם"י גבראאיסור

 דהוי לומר ל"ש הוא, דרבנן תקנתאקבולי
 כמו והוי החפו על האיסור דאין כיוןתקלה,
 דל"ש התוס' דכ' האסורה בשעה היתראכילת
 לחלק דכ' שם תירוצם בכלל וא"כ כה"ג,תקלה

 החילוק נמי הוי זמניי לאיסור עצהיי איסורבין

 כתבו מזה ועדיפא לדרבנן, דאורייתאבין
 מדמאי ראיה דמביא מה גם יותר,ובפשיטות

 הוי דמאי ח' סי' ח"א שומ"ש בס' למ*שהנה
 דהכו"פ י"ל לדבריו, דדחיתי למה ואפילוד'ת,
 מעשרין ע"ה רוב סובר דלא לאביי הקשה ק"יסי'
 להסוברים ובשלמא דרבנן, רק הוי דמאיאמאי
 לד' ראי' מזה והביא שפיר, לקולא מה"תספק

 למ*ד דרבנן רק הוי דדמאי י"ל והנההר"מ,
 דהא לחומרא למ*ד משח*כ לקולא, מה"תדספק
 רובא דהוי הן מעשרין ע,ה דרוב הא עלהקשו
 במעשה דתליא רובא הא אך  במעשה,דתליא

 ומש*ה דרבנן רק דדעי לחולין יוסף הראהםכ'

 ה*א בשו"מ הובא הרמב"ן והנה דרבנן,דמאי
 משום רוב ל"ה במעשה דתליא הטעם כ' ז'סי'
 דהוא מדבריו ונראה המעשה, נעשה שלאחזקה
 משא"כ לדידן וכ*ז לחזקה, מיעוטא סמוךמשום
 י*ל מה"ת חזקה בהדיה למיעוט דחי"שלר"מ
 זירא לר' וכן מה*ת, הוי דמאי דסוברשפיר
 ע' ס' אות כבמלה*ר לחומרא מה"ת ספקדסובר
 דעת בקונט' שהבאתי ולמה דאורייתא,ספיקא
 סובר לחומרא מה*ת ספק דלמ"ד ס' מע'חכמים
 לקולא ספק אי משא"כ ספק בגדר רק הוידרוב
 במעשא דתליא דרובא דהא י"ל ולפי"זמה"ת,
 בגדר רק הוא דרוב משום רק הוא רובל"ה
 המ"ד לפי וא"כ חידושו, אלא בו לך ואיןספק
 היבא רוב ל*ה דמה"ת י"ל מה"ת לחומראדספק
 שפיר לשיטתיה לר"ז וא"כ במעשה,דתליא
 דמאי, למיכל לר"א מלתא מסתייע דהאיךקאמר
 ע*א ז' בד' שפיר התם ר"ז קאמר לר"מוכן

 אות ט"ו בסי' )וע"ע עכ"ד וכו' בהמתןהשתא
 מש"ש(.ב(

 האיסור גוף כשאוכל בין חילוק יש אם ז.סימן
 איסור בליעת ע"י רק אוכל כשאינו אובעיניה

 חד ע' אימא איבעית ערך ח"ה בספריראה
 פתח הרב בשם שם שהבאתי ה', סי' וח"אאמר

 כשאוכל בץ שם שמחלק רי"ז, דף ח"גהדביר
 רק האיסור אוכל כשאינו או בעיני' האיסורנוף

 היתר של בחתיכת שנבלע איסור בליעתע"י
 דבר שיאכל לצדיק הוא דגנאי מדיך לאדבזה
 ע"ש.איסור

 וכן לכתחילה, זה על לסמוך אין אם ח.סימן
 לסמוך זה בענין חילוק יש ואם הזיקא,בקביע
 עצמו להצדיק אדמ בני שאר בין לכתחילהע-ז

 העבד ויקח י', כ*ד שרה חיי פ' ראהא(



 צויקים של גהמתן ן ך הא הש"םמללי ון 'בקנח

 היו נכרין ופדש"י אדוניו, מגמלי גמליםעשדה
 הגזל מפני זמומין יוצאין שהיו גמלים,משאר
 פנ"ם מהב"ד וההא אחדים, בשדות ידעושלא
 ע"ש.י"א

 צדיקים של שבהמתן ואע"פ הדא"םוכתב
 דלא היכא ה"מ וכו' ע"י תקלה מביא הקב"האין
 כגון הזיקא דקביע היכא אבל הזיקא,קביע

 על סומכין אין א"נ לא, השדות ביןבעוברין
 ויאמד דכתיב דקדושין בפ"ק כדאיתאהנם,

 הא וא"כ והרגני, שאול הטמע אלך איךשמואל
 היו לא וכי חייא, מד' ידמי' וד' ד"הד,טאלו
 אינה דפב"י, של כחמודו אבדהם שלגמליו
 פ"ס בב"ד דאיתא להא וכוונתו עכ"ל,שאלה

 זמומיהם, התיר וגו' הביתה האיש ויבא עה"פח'
 היו לא דבה בר לר"ח שאל ידמיה וד'ד"ה
 של לחמודו דומים אבינו אברהם שלגמליו
 מת"כ ועי' רש"י(, זה, בדבר גדול )שתימהדפב"י
 ובא קיימת תמיה שהוא פי' ז"ל הרמב"ןשכ'

 וכו', זמומין שיצאו שאמר מי דבדילסתוד

 דכתיב והאי כלל, זמם להם היה שלאודעתו
 אב"ן ד' כדבדי האוכף קשדי על קאיויפתח
 דבדי נדחו לא זאת ובכל כתב והיפ"תעזדא,
 הנם על סומכין אין כי זמומים שיצאוהאומד
 פחד כי זמומים יצאו ולכן הזיקא, דשכיחאהיכא
 להשיב ח,ט לא הוא אך אחרים, בהטדות יאכלופן
 דלא עבד שפיד דב"ב, בפ"ק גם כדאשכחןע"ז,
 הרא"ם כדבדי וזה עכ"ד, וכו' מידי ליהאהדד
 והיפ"ת תירוצים שני כתב שהדא"ם אלאהנ"ל,
 ג"כ שכתב אדי' בגור ודאה ביחד, אותםהרכיב
 סי' לקמן ודאה הנם, על לסמוך דאסורהתידוץ

 ב(. אותי'
 דהתידוץ כתב, הב"ר על מהרז"וובפי'

 בודאי עליו רוכב א"א שהיה שהחמורפשוט,
 בהמותיו שאד אך מק"ו, דפב"י של כחמודוהיה
 לזממם. צדיךהיה

 אפילו יאכלו שלא אותם דזמם תי'והשפ"ח
 הבעלים מסתמא כי הפקר, שהוא דה"דמצידי

 מדוב אברהם עבד אליעזר אך מהן,מתיאהטין
 אחדים משל ליהנות דצה לא בו שהיהחסידותו
 ע"ש. המותר מןאפילו

 דיש הרי, ס"פ דכלה אגרא בס' ודאהב(
 זוממים שהיו אמר שלא המדרהט בכוונתלכוין
 פיהם את פתחו לא שמעצמם זמומים, יצאורק

 דבאמת דכיון מתרץ וגם הטמאל, ימיןלנמות
 דק הארץ את לו לתת לאבדהם הקב"ההבמיח

 דצה שלא חסידות ממדת החמירשאבדהם
 דמי הגמלים על במח לא ע"כ מהם,ליהנות
 חסידות ממדת לעצמם יחמירו שהגמליםיבטיח
 שאמד ג' פרשה כהנא דר' בפסיקתא ודאהע"ש,
 לבניו נותן שאני לאבדהם שאמרתי מהואפילו
 ואת הכנעני את כשאגרש אימתי האדץאת

 עי"ש. מתוכה,הפדיזי
 שהביא אחר הנ"ל, ב"ד תואר ביפה וראהג(
 כתב הנם, על סומכין דאין הנ"ל הרא"םתי'

 שאפילו יש, מזאת וגדולה מאוד, נאמנודדבדיו
 מביא הקב"ה שאין בכ"מ הנס על סומכיןהיו

 על אבדהם שיסמוך מעם אין בכה"ג וכו'תקלה
 ישמור שהשי"ת מפי בצדקות עצמו להחזיקהנס

 זמומים היו גמליו ומשו"ה מהחקלה,כהמתו
 דהא דדמאי פ"א למדאה הנחמד וכ"כע"ש,

 היינו לצדיקים תקלה מביא הקב"ה איןדאמרינן
 העולם כל מסתמא דאז צדקותו, לכלדידוע
 על תקלה הקב"ה יביא לא שבודאי עליויאמדו
 לצדיק עצמו שיחזיק גופי' האדם אבלידו,

 ידו על תקלה יבא שלא ישמרהו הקב"השבודאי
 דלא מלבד בכה"ג ודאי הא צדיק שהואכיון

 דאיכא דאפשר בה עוד שמיא, מןיסייעוהו
 לידו, תקלה ויבא יענש ענש זה שבעבורלמיחש

 דישראל אדעא בס' שהקשה מה מיישבובזה
 ויתאו פסוק על הכונס פ' מב"ק י"ג אות ב'מע'
 קמבעיא מאי כו' מים ישקני מי ויאמרדוד
 כו' הוו דישראל דשעודים גדישים אמד ד"הלי',

 וגדישים דישראל דשעורים גדישים אמריורבנן
 שעודים ליקח ה"ל וקשה כו' דפלשתיםדעדשים
 ואם שדי ודאי תאכלנו אם בהמתו לפנילתת
 מלך מדוד גדול לנו דמי אסוד, תאכלנולא

 מביא הקב"ה אין צדיקים של ובהמתןישראל
 שהביא וע*ש כמובן, א"ש ולהנ"ל ע"ש,תקלה
 במחלוקת דהדבר וכתב זו, לסבדתו דאיותעוד
 זמם אם הגמלים ויפתח שרה( )הרי בפסוקשנוי'
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 שם. הרמב"ן וכמ*ש לא, או גמליו אתאאע*ה
 אבות פרקי אבות ערך ח"א במפריוראה

 במפרי וכן לכאן, וצרפו בזה מ"ש ע"א קל"טדף
 והלאה, תקכ"ד מדף הנם על מומכין אין ערךח"ח

 לכאן, וצרפועינשו"ט

 קי*א, דף חולין שבע באר בס' וראהד(
 לי' יהבית לרבך אמר שמואל דמרבעובדא
 דאבא לזרעי' לי' חס אמר וכששאלוהוהשכל,
 כתב לי', סבירא דלא מידי לי' דליספי אבאבר

 אעאג לאכול לרב יהב דשמואל למימרדאיכא
 אם בזה לדעת שרצה מפני לדעתו שאסורשידע

 אם שחשב מפני להוראתו, השמים מןמסכימין
 ודאי דאסור דרב כוותי' אלא כמותו הלכהאין
 לצריקים, תקלה מביא הקב"ה שאין יאכללא

 השי"ת הניחו כשמואל באמת שהלכהולהיות
 ע"ש, ואכל בדבר הרגיש לא ורב שיאכל,לרב
 זה, על לכתחלה לממוך דיכולין מדבריומוכח

 היטב וראה כן, משמע דלא מהרלב"ח שםוהביא
 מום"ב אמרו בשם דבר אומר ערך ח"גבמפרי
 בארוכה עישה"ט והלאה, תכ"ו מדף שםבפרט
 לכאן.וצרפו

 וגם זה. כלל שייך אם בפמה בהמץ ט.סימן
 זה שייך לא חמץדבמשהו

 במה י*א, סי' ח"ג מהד"ת שו"מ בשו"תא(
 ואין שתו הדור מצדיקי שהרבה השואלשכתב
 שתו הם באמת הנה וכו', תקלה מביאהקב"ה
 ליכא אימור בזמן באוכל התוס' ולפ"דבשוגג
 האימור, בזמן רק אינו ג"כ תתץ א"כקפידא,

 הגאון בת לב חכמת האשה קושית מיושבובזה
 דכל האריז"ל למ*ש בראד אבד"ק יוקלמו"ה

 יחטא, שלא לו מובטח חהץ ממשהו שנזהרמי
 ולפמ"ש חמץ, ממשהו נזהרים ע"כ הצדיקיםוהרי
 סי' מג"א ועיין איסור, בזמן מקרי חמץהתוס'
 חמץ אינו דמשהו כיון כתבתי ובחידושירס"ט,
 דלא משום גזרו דחז"ל רק בששים דבטלכלל

 אין ובלא"ה איסור, בו אין בעצם אבלבדילי
 זירא דר' דחזינן התוס' כמ*ש בזה יסודלהעמיד
 ע"ש.אכל

 נ*ו, דף לשה"ג פנים בייטב וראהב(

 העולם, קהמית בשם זו קושי' ג"כשהביא
 מביא הקב"ה אין דאכילה דבמידידלהתוס'
 השיך חמץ ממשהו נזהר ובודאי ידיהם עלתקלה
 ולק,ם יחטא, שלא לו מובסח הא תקלה לידיבא

 לכו'ע הפסח לאחר דמותר חמץ תערובותדמשהו
 לית מדרבנן בפסח להשהותו דאסור למ*דאפי'
 להיות יכול פיטום בו שייך אין וגם גנאי,בי'
 במידי אח"ז להכשל אפשר והי' לידם, תקלהשבא
 ב(. אות ו' סי' לעיל וע"ע ע"ש, אכילה ברדלאו
 צ"א אות א' ערך שחר עורה בס' וראהג(
 דאין בפסח בחמץ שייך אם להסתפקשכתב
 להשהותו היתר דאין כיון תקלה מביאהקב"ה
 שמו דחמץ וגם יראה בבל דעובר זמנולאחר
 ואפשר איסור, אכילת לצדיק גנאי שייך אםעליו
 תמ"ז רס"י בבאה"ט מובא האריז"לדמ"ש
 כל יחטא שלא לו מובטח חמץ ממשהודהנזהר
 שהוא איסור באכילת יחטא שלא הכוונההשנה,
 איסור בין ממוצע דחמץ כיון והיינו לצדיק,גנאי
 מצד ובאיסור בזמן, התלוי לאיסור עצמושמצד
 בחמץ אמנם מתקלה, הצדיק שומר הקב"העצמו
 תקלה שיבא אפשר עצמו מצד האיסורשאין

 מצד לאימור דומה שהוא כיון ומ"מלצדיק,
 גדול זהירות הצדיק וצריך גנאי קצת הואעצמו
 שנשמר כיון ולכן מסייעו, והקב"ה עצמולשמור
 שומרו הקב"ה שוב גנאי, קצת שהואמחמץ

 גנאי שהוא עצמו מצד האסור איסורמאכילת
 ע"ש. לצדיק,ממש

 הרבנית קושי' ג"כ יתיישב דבריוולפי
 והטה, שקרא אלישע בן ר"י נכשל דאיךהנ"ל
 משאר ולא נשמר איסור מאכילת דדוקאמשום
 משמע לא האריז*ל לשון מפשטות אמנכחטאים,

כן.
 הוי ז' יאכל שלא בנשבע הרמב"ם ועמ"שד(
 הנזהר הנ*ל האריז"ל על נזר האבני כ'ש"ש,
 וממצה השנה, כל יחטא שלא מובטח חמץממשהו
 חמץ ממשהו דהנזהר נמצא ניזונת, הסם*אאין
 רהעת ז"י מזון להסט"א לה אין פסח ימיבז'

 מה להאריז"ל שמקושים וכש"ל לביטולה,גורמת
 דוקא ומתדצים שהטה ר"י על התוס'מקשים



 צדיקים של בהמתן ן ך הא הש"םכללי רצ יבקם

 רלא ראיה הטה אם הלא וכו' איסורבאכילת
 והדרא איסרר שול אכילה והוא חמץ ממשהונזהר
 טקרי לא דמשהו התי' ורק לדוכחש4 התום'קו'

 ע"ש. בכ"מ כמו איסור, שלאכילה

 זה שייך אם בגזל י.סימן

 הב"ר בשם פרהע"י י' כ"ד חיי בפ'א(
 זמומין יוצאין אבינו אברהם של גמליםשהיו
 ואח"כ אחרים, בשדות ירעו שלא הגזלמפני
 פרש"י הגמלים, ויפתח הביתה האיש ויבאכתיב
 את סותם שהי' שלהם זמם התיר הב"רסהמם
 עה"ת וברמב"ן אחרים, בשדות ירעו שלאפיהם
 שאל ירמי' ור' הונא ר' שאמר הב"רמביא

 דומה אבינו אברהם של גמליו היו לאלרחב"א,
 פתוח לסתור שאלה וזו וכו', רפב"י שללחמורו
 בביתו החסידות שיהיה אפשר אי כיהזמם,
 אבינו, אברהם של מביתו יותר גדול רפב"ישל

 להשתמר צריך איננו רפב"י של חמורווכאשר
 כ,ם"כ להאכילו, לבעליו האסורים הדבריםמן

 לא כי לזממם ואין אבינו אברהם שלגמליו
 ח' בסימן והבאתיו עכ"ל, און כל לצדיקיאונה
 א(.אות

 ה"ג דדמאי פ"ק למראה נחמד בם' וכ'ב(
 צדיקים של בהמתן שייך בגזל גם אי זהדדבר
 דדוקא התוס' דלפי"ד שנוי', במחלוקתוכו'

 אסור כשאינו אבל עצמו מצד אסורכשהמאכל
 לחד סשל ולכך תקלה, מביא גזל כגון עצמומצד
 יאכלו שלא פיהם לקשור אאע"ה דהוצרךמ"ד
 מהטום פיהם לסתום הוצרך לא מ'ד ולאידךגזל,
 ורזוה תקלה, מביא הקב"ה אין בגזל דגםדם"ל
 עי"ש. רם"ג כלל א' מע' כללים חמדשדי

 הגמ' בביאור שהאריך לטראה בנחמדוע"ש
 בימי ראובן וילך עה"פ ע"א צ"טדסנהדרין

 פחשטין שאין לצדיקים מכאן וכו' חטיםקציר
 דהרי קשה דלכאורה שם, ופרש"י בגזל,ידיהם
 מפני זמומים שהיו אאע"ה של מגמליו למדנוזה

 הנ"ל עפ"י אך דקאמר, מכאן ומאיהגזל
 הלכתא, כמאן הכרח ואין שנוי הואדבטחלוקת

 דס"ל משום זמומיהם התיר דקאמר כת"קאי

 תקלה לידי יבא שמא למיהש איכאדבכה"ג
 הקב"ה אין בכה"ג דאף מ*ד כאידך אובגזל,
 דראובן שראינו זה במעשה אך כו', תקלהמביא
 הויא משם דוקא, חטים קציר בימי והלךהמתין
 שמא למיחש דאיכא כת"ק דהלכה גמורההלכה
 מצד איסור אכילת דאינו כית בגזל תקלהיבא
 לצדיקים מכאן זה בפסוק דרשו ומש"העצמו,
 דייקש מכאן תי' בגזל, ידיהם פושטיןשאין

 אין דהצדיקים כמ"ד ברירה מכאןוכלומר
 יוצא מבואר האמור ומן בגזל, ידיהםפחשטין
 ה-ד כו' תקלה מביא הקב"ה אין דאמרינןדהא

 אסור כטזאינו אבל עצמו מצד אסורכשהמאכל
 הוצרך ולפיכך תקלה, מביא גזל כגון עצמומצד

 ירעו שלא כדי הגמלים פי את לקשוראאע"ה
 קציר בימי לילך ראובן וכן אחרים,בשדות
 שם ז'ל אליהו שני והרב וכאמור, דוקאחטים
 ז"ל, התוס' כסברת הנזכר המדרש סברתהשוה
 אין בגזל דאף דס"ל ז-ל הרא"ם עלוהקשה
 ויפ"מ יפ"ת והרבנים כו', תקלה מביאהקב"ה
 עכ"ד. ז"ל הרא"ם כסברת דס"ל בהדיאנראה
 שאין שפשוט שכ' ה' חולין בחאס וראהג(
 איסור, בשעת היתר מאכילת גרחצ גזלאכילת

 על סנדלין חשכחו שהניחו איתא כ"דובתענית
 מפני אזיל ולא דיוקרת דמן יוסי ר' שלחמורו
 וואין איסורים שארי מכ"ש שלו, שאינוסנדלין
 ע"ש, ידם על תקלה בא אין דבר ובכללחלק,
 ג' סי' עודוראה

 ז0-

 זה שייך אס ודמאי בפבל יא.סימן

 דאיך הקחשיא מתרץ אליהו אגדת בם'א(
 דלפי ס'(, פ' )ב"ר טבל באכילת זירא ר'נכשל
 לא האיסור בשעת היתר דאכילת התום'מ"ש
 בסים דאמרו כדמצינו מגונה, דבר אכילתהוה

 הא גם דמערב~4 רבא בצומא דבבלאיתבשילא
 האיסור בשעת היתרא של אכילה היה זיראדר'

 אמת הן החי מן ואבר מתוקנים, היו לאשעדיק
 בשעת היתרא של אכילה אינו אבל טהורשהבשר
 כדי לעולם תקנה ליה דלית משוםהאיטור
 מע' כללים חמד שדי וראה ע"כ, וכו'לאוכלו



קמא ן ך הא הש"םכללי רן י בנ צויקים שלבהמתן

 עי"ש. ורמ"ג רמ*ב כללא'
 כתב דדמאי פ*א למראה נחמד ובס'ב(
 דסלבד והוא דה"ק להבין זכיתי ולאעליו:

 תאיני הנהו דעדיין דכיון להיפך, נוטהדהסברא
 דמי ולא איסור, אכילת חשיבי קיימיבטבלייהו
 דהרי אחרת ועוד זאת וכו', תבשילאלבסים
 היתר דבאכילת חילוק הך שהביאו לאחרהתום'
 זירא דר' מהך הקשו זה שייך לא האיסורבשעת
 אם זה על אמרו דהם וסיימו בב"רהמובא

 דאכילת איתא ואם וכו', כמלאכיםהדאשונים
 איסור איסורו שאין כיון מתוקנים שאינםפירות
 להו קשה מה לצדיקים תקלה מביא הקב"העולם
 חשיבי דטבל ס"ל דהתוס' ומוכח זירא, דר'מהך
 עליו להקשות מביא ועוד ממש, איסוראכילת
 גזרו אפשר זירא ר' דאמר ע"א ו' דחוליןמהך
 צדיקים של בהמתן השתא כו' דמאי תערובותעל
 שאינם פירות באכילת הלא פריך ומהוכו'

 ליישב יש דזה וכתב זה, שייך לאמתוקנים
 שם, דמאי מירושלמי עוד דקשה אלאבדוחק,
 שבת בליל ואכיל יתיב הוה כד ר"חדאמר
 תבלין א"ל כן, מהו א"ל קמוי, פתודאפתח

 ועלה תנאו הזכיר עשרתיו, ולא משכנתישאלתי
 הקב"ה שאין ולפי היפ"מ ופיר,ם מאליו,השולחן
 שלא כדי כן לו אירע הצדיקים ע"י תקלהמביא
 אינם דהפירות דהיכא הרי מעושר, בלתייאכל

 בדברי וראה ע"ש, איסור אכילת חשיבמתוקנים
 שכ' ב( אות ב' בסי' שהבאתי חוליןהרמב"ן
 ז"ל, ר"ת לפי' מפורשת קושיא היאדמהב"ד

 אליהו. אגדת כבעל דלא ג"כומבואר
 לכאורה שכ', ז' גיטין סופר בכתב וראהג(
 וטריפות נבילות אוכל בין ג"כ לחלק נראההי'

 רשבקא וע' ונטמאתם, דכתיב הלבדמטמטמים
 המדרש, עפ"י מנכרי להניק לתינוק יתנודלא
 דרפב"י דמחמורו אלא לא, וכדומה בתרומהאבל
 דמטמטם זה דבר שייך דלא בטבל דאפי'מוכח
 בתרומה י"ל ועדיק תקלה, מביא הקב"ה איןמ"מ

 ומותר יתירה קדח8ה משום להדיוטדאסור
 באוסר וכן בשוגג, אכל אם גנאי איןלכהנים,

 ו' סי' לעיל וראה ע*ש, וכדומה דבר עצמועל

 לכאן.וצרפו

 פצפו על באופר וכן בתרומה, נם אמ יב.סימן
 זה שייך וכדומהדבר

 סופר הכתב בדברי (0 אות י*א סימןראה
 לכאן. וצרפו ש"ש ז'גיטין

 לא או לפניו כשהאיפור בין חילוק יג.סימן

 בהשבת מפראג למהר"ל ארי' גורבחידושי
 שייך דלא דנראה התוס', קושי' לתרץ כתבי*ב
 לפניו שהוא איפור בדבר כשחומא אלא זוסברא
 לפניו, דבר שיש מפני נבילה, או מבלכנון
 שיפריש צריך ע"כ תקלה, מביא הקב"הואין
 ב8 שאין עד ממנו לפניו שהוא האיסורדבר
 עד יהרב ושלא יטה, שלא אבל ידו, עלתקלה
 יאבל ושלא הבדלה, קודם ישתה ושלאזומם,

 מרתא, תליא ובאדם לפניו הדבר איזביוה"כ,
 ממנ41 הצדיק מפריש שהקב-ה בזה מדיךולא
 תקלה מביא הקב"ה אין ונדה ערוה באיסורוכן
 צדיק שומר והקב"ה לפנינו הערוה דגם ידועל
 ממנו ההוא הדבר ומרחיק בזה נכשל יהי'שלא
 בלבד באדם תולה דהוא מידי אבל יכשל,שלא
 תקלה מביא הקב"ה אין שייך לא הני כלכגון
 עוד. פיר,בתי פ"ק ובחולין ידו,על

 לאהרונים ראג8ונים דורות ביז חיווק יד.סימן
 יש מדרנותומדרנות

 מהתוס' שהבאתי א(, אות א' סימן ראהא(
 ע"ב י"ב שבת ותוס' צדיקים, ד"ה ע"ב ה'חולין
 ס' פ' מב"ר כללא הך על שהקשו ר*נ,ד"ה
 דאמרינן ותי' בטבלייהו, פירות בשוגג אכלדר"ז
 אם ע*ז אמר דר=ז ובב"ר בירושלמיעלה

 וכוונתם וכו', אדם כבני אנו כמלאכיםהראהמונים
 ובין הראשונים דורות ביז חילוק שישלומר
 הבאתי ב( אות ב' ובסי' האחרוניפ,דורות
 לחלק ס"ל דלא שמבואר חולין הרמב"ןמדברי
 בשם הבאתי ז( אות ושם כהתוס', ודלאבזה,

 כהתוס', נאמר לא מדוע נכון טעם משההישמח
 מחולין התוס' על קחפיא כתבתי א( אות א'ובסי'

 נאמר אמוראים על דבם שם דמבואר ע"א,ף



 צדיקים של בהמתן ן ך הא הש"שכללי רן יבקמב

 נפרדים כללים גבוה שלחן בם' וראה הזה,הכלל
 התום' שהביאו המדרש דמן שכתב קכ"גכלל

 דאמרינן דהא מבואר הללו ה5קומותבשתי
 מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתןהשתא
 כגון הראשונים בדורות היינו ידם עלתקלה
 בדורות אבל טבל, אכל שלא רפב"י שלחמורו

 עצמן צדיקים ע"י אפילו ואילך מרשב"יאחרונים
 ר"ז דהא דאכילה, במידי ואפילו תקלה,מביא
 נשא בני הראהיונים אם ואמר בשוגג טבלאכל
 התם כדאיתא דרפב"י כחמורו ולא כחמוריםאנן
 דקמ"ו ח"ב וחסדא חינא בם' זה בענין ועעעע"כ,
 ע"ש.ע"ד

 שהבאתי יג( אות א' בסי' עוד וראהב(
 עפי"ד שחידש ע"א י' נדרים עינים פתחמם'

 דישל התום' הבנת ועפ"י הנ"להירושלמי
 קדישי הראשונים ולימים יש, מדרגותדמדרגות
 הקב"ה ואין אימור מכל נשמרים היועליונין
 בשאר ואפילו ידיהם, על עיקר כל תקלהמביא

 ירדו ואח"כ דאכילה, מידי הוי דלאאימורים
 זולת כזו, עליונה ל5דרגה זכו ולאלשערים
 אפילו אמוראים בימי ושוב דאכילה,במידי

 במידי ואפילו תקלה, מביא עצמןבצדיקים
 בנדרים שם דנקט הלשון כן ודקדקדאכילה,

 מעלה להם היה דהם כלומר הראשונים חסידיםי'
 ותי' עיקר, כל ע"י תקלה מביא הקב"ה דאיןזו
 בין דמחלקים התום' על שמקשים הקושיאבזה

 שם י' דמנדרים איסורים, לשאר אכילהאיסורי
 אין איסורים בשאר ואפילו להיפוך,מבואר
 וכתב ע"ש, צדיקים ע"י תקלה 5ביאהקב"ה
 ד"ג גיטין בחי' חיי בני הרב שכ"כ ששו"רשם
 ירהמלים בציון ג"כ כתב זה וכחילוק ע"ש,ע"א
 נחמד שהרב יד( אות א' בסי' וע"ש פ"א,נדרים
 של לתי' הכרח ואין צורך דאין כתבלמראה
 אחרונים בשם שם וע5"ש הנ"ל, עיניםהפתח
 א"ש ועפי"ד למראוע מהנחמד אחר באופןשפי'
 ב(. אות ה' סי' וע"ע ע"ש, אלו הפת"עד'

 ח' אות תיו מע' המים טהרת בם' ראהג(
 תקלה מביא הקב"ה דאין דקי"ל האשכ'

 דוקא זה דוקא איסור דאכילת במידילצדיקים
 כגון ,הראשונים בדורות אבל האחרוניםבדורות

 ע.י תקלה מביא הקב"ה אין הראשוניםחמידים
 הרב ה"ד הבנ"ח, אכילה, דלאז במידיאפילו
 ועמ"ש ע"א, דקי*א עולם נאולת בספר כבודכסא

 עכ"ל. ד' ס"ק ד' מע' טהרה שיוריבקונטרם
 שכ' ד' אות ד' מע' טהרה שיורי בם'וראה

 כדי בהם שאין עד בדבריו ידקדק ברביםדורש
 תקלות, כמה מינה דנפיק יסתום, ולאלטעות,
 כו', בדבריכם הזהרו חכמים מי"א פ"אכבאבות

 ועברו סתם דרש גידל דרב דפ"א ביומאהמצינו
 יהודה להתנא וגם וכו', וכו' כרת איסור עלכ"ע
 ועל בהוראתו דטעה עאב ד"ה במכות טבאיבן
 ובתום' סיגופים, כמה ועשה ועפש את הרגופיו

 דאירעו תקלות כמה הביא ע"ב דט"זחגיגה
 דאין הוא דאכילה במידי ודוקא צדיקים,לכמה
 הא שפיר נראה ולכן כו', תקלה מביאהקב"ה
 דהתענה ב"ן( סי' )בק"א הפנים לחם בם'דראב"ן

 ובתום' איסור, ממש האכילה דהי' תעניותב'
 עצמו כשהצדיק בין עוד חילקו ע"ב ד"החולין
 בסו"ד וגם לאחרים, כשהורה לבין האימוראוכל
 לדורות הראשונים דורות בין לחלקיצאו

 גבי ע"ב י*ב שבת התום' כ' וכיו"בהאחרונים,
 שד"ח עוד וראה ע"ש, וכו' והטה קרא יטמעאלר'

 לכאן. וצרפו צ"ג אות א' מערכת השדהפאת
 קל"א א' אזכור אברהם בספר וכתבד(
 זהו דאכילה במידי תקלה מביא הקב"האין

 במידי לא גמור בצדיק אבל גמור שאינובצדיק
 - אברהם זרע מילי, בכל אלא לבדדאכילה
 חיי בני מהרב תק"ל סי' ח"ד המלךוטעם

 וראה ע"כ, מילי בט~אר אף הראשוניםדהחמידים
 ומשיב שואל שו"ת בדברי א( אות ט'סי'

 לכאן. וצרפו ע"ש שם,שהבאתי
 שבועות ג' מאמר משה ויואל בם'וראה

 בימי שגם ברורות, בראיות שהכריח קנ*א,סי'
 אף להת5עט הדורות שהתחילו הש"םחכמי
 מ"מ ונשגבים קדושים דורות אז היושעדיין

 והי' להת5עט התחילו הקודמים דורותלגבי
 הדורות מיעוט שמחמת השמים מן להראותצורך
 שנכשלים מאוד בגדולים גם לאיתרמייוכל
 לא דבודאי בזה"ז ומכ"ש הדור השפעתמחמת
 באריכות. דבה"ק ע"ש זה,שייך
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 הדין מעיקר שהם דברים בין חילוק טו.סימן
 דברים ובין בטוחים אחרונים בדורות גםדבזה
 ע"ע שהחמירו מחומראשהם

 דבדברים שכ' ע"ב ז' חולין בח"ם ראהא(
 אחרונים בדורות גם בזה הדין מעיקרשהם

 שקלים ובירושלמי ישמור, חסידיו רגליבטוחים
 כמלאכים הראשונים אם שאמרו שם בתום'המובא
 הפכימו ומנטמיא שהחמיר מחומרא מייריוכו',
 חמורו שהצילו עד הדין, מן שלא חומרתועל
 אחרונים לדורות בטוחין אין בזה בו, לפגועשלא
עי"ש.
 א' מע' השדה פאת חמד בשדי וראהב(

 ששאל ניקאפעל האבדק"ק בשם שמביא צ"גאות
 או נאבד דאם בתרי חד ביבש יבש נתערבאם

 ראינו אם הדין מה מותר, השאר מהם אחדנאכל
 אחת ואכל לצדיק בדורנו מוחזק צדיקשאיש
 האיסור, שנאכל תולין אם ידיעה ובלי בשוגגמהן
 ואם אכילה, באיסור תקלה מביא הקב"ה איןהא

 שאר בין בדין לחלק קשה אכל שההיתרנאמר

 תורה איסור בין לחלק ויש לצדיק, אדםבני
 תקלה שמביא דשכיח ז' חולין כבתוס'לדרבנן
 לחלק דאין שמסתברא חמד השדי וכ' עי"ש,בזה

 וכיון מותר, והשאר אדם בגי לסתם צדיקבין
 להתיר מהם אחד נאכל דבעינן מאידעיקר
 סי' עיו"ד הוא חוסרא ורק הדין מן אינוהשאר
 האיסור שחתיכת ותולין להחמיר דאין נראהק"ט,
 כהמוגג הוי לא ולשאול לדקדק שה"ל ולפיאכל,
 מראה היפה בשם כסף טירת הר' וכמש"כגמור

 תאבים אכל זירא דר' דדמאי פ"קאירושלמי
 שוגג הי' דלא וכו' מתוקנים שאינםונמצאו
 עי"ש וכו', כאן וה"נ לשאול, לו הי' ור"זגמור
 לכאן. וצרפו ו' וסי' ד' בסי' וע"ע לשונו,כל

 דאורייתא בין נחלק דלא דאףולפעד"נ
 כש*כ גמור לשאינו גמור שוגג בין וכןלדרבנן,

 הצדיק באם השד"ח יענה מה מ"מ חמד,השדי
 החילוק על להחולקים וכן באונס, האחדאכל
 שוגג ובין גמור שוגג ובין ודרבנן דאורייתאבין

 נלענ"ד כאן אך בכללן, כאן כש"ל גסורשאינו
 חומרא מחמת רק הוא דזה דכיון בפשיטותלתרץ

 דהצדיק ע*ז סומכין אנו וע"כ כש*ל, ק*טוכבסי'
 בטחון אין דבזה כאן הח"ם וכש*כ האחדאכל

 לפענ*ד, מידי קשה ולא ודו*ק, אחרוניםלדורות
 צדיק אדם ערך ח*ב בספרי הדק היטבוראה
 ערך תוארים אוצר בספר וראה צדיק, נקראמי

 צדיק בערך שלי ובכללים ראשונים וערךצדיק
 לכאן. וצרפם עישה"ט ואחרונים, ראשוניםוערך

 לחמידים, צדיקים בין חילוק יש אם טו.סימן
 בזה הראשונים חמידיםובפרט

 סי' ח*א מהד*ד ומשיב שואל בשו"תראה
 מצדיק, שגדול חמיד ביז חילוק הך שהביאנ"א,

 ע"א י' מנדרים שמקשים הקוומיא בזהומתרץ
 הקב"ה' אין אכילה דלאו במידי דגםדמבואר

 העצום' כד' דלא וזה צדיקים, ע"י תקלהמביא
 אפשר התום' שמביאין הני דכל שם וכתבבכ"ד,
 בחסידים ומכ"ש חסיד, במדריגת היולא

 חאו"ח הדביר פתח בס' וכ"כ ע"ש,הראהמונים
 נדרים ירושלים בציון ג"כ וראה ד', אות מ"וסי'
 וע"ע ע"ש, כן לחלק יש דלכאורה שכתבפ"א
 כ"א.סי'

 מביא הקב"ה דאין צדיקים של בהמתן יז.סימן
 לצדיעימ שעיוחד אותן דוקא הם אם ע"יתקלה

לרכיבה

 מהרז*ו בשם שהבאתי א( אות ח' סימןראה
 שם המפר,צים מכל אבל בזוע שחילק הב"רעל
 פרי בם' וראה בזה, חילוק שאין משמע ח'בסי'
 ע"ב פ"ה דף וח"א ע"ש מ"ג דף ח"ד הדרעץ

עי"ש,

 עצמו כשהצדיק בין חילוק יש אם יח.סימן
 אכילה איפור לידי דאתי להיכי האיפוראוכל
 ידועל

 גיטין ותום' ע*ב, ה' חולין בתום' ראהא(
 כנשוצדיק רק זה דל"ש ור.י ר"ת שדעת ע"א,ז'

 דל"ש, פ"ל רש"י אבל האימור, אוכלעצמו

 מחקו שהתום' ע"ב כ"ח בכתובות בזהונחלקו
 ר,צ*י, ני' שהיא שלפנינו ספרים נירסתשם
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 ביבמות וע*ע א(, אות א' בסי' דבריהםוהבאתי
 ד( אות א' בסי' וע"ש ס"ד, בתוד"ה ע*בצ"ט
 ז( ב( אות ב' וסי' 0' ה( באות ועו"שבזה,

 ש*ש. וחסדא והחינא משה הישמחבדברי
 צ"ם יבמות שדה מדומי בם' וראהב(
 כתבו ועוד י"ב בשבת וכן כאן התום' שכ',ע"ב
 נכטל עצמו טשהחכם במקום אלא כן גרפינןדלא

 שמכשיל בדבר דמכ-מ ונראה איפור,באכילת
 שאין פ*ז כביומא חמור, ט(הוא הרביםאת

 אפילו שייך כו' תשובה לעשות בידומספיקין
 ע*כ. עברה,בכל

 מביא הקב"ה אין לאחרים דוקא אם ים.סימן
 משא"כ וצדיקים, צדיקים של בהמתן ע-יתקלה
לעצמן

 בסי' שהבאתי חולין הרמב"ן בחי' ראה(ק
 פי' נ"ר ודבינו בתוה"ד, שכתב ב(, אותב'

 תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים שלבהמתן
 לא שהרי רפב-י של כחמורו ידם עללאחרים
 לא הנותנין להכשיל שלא אבל בכך מצוההיתה
 שבפני כיון ה'( נחולין נמי ור-מ לאכול,רצתה
 לאחרים תקלה בדבר אפור היה אילו אכלאחרים
 וכן ידו, על שאן בית את התיר שהריהוא

 לתקלה באו הרי אמי ר' נ~אכל כותישחיטת

 בארץ צדיק אדם אין עצמו בדבר אבל יד1,מל
 אלא פירש, ויפה יחטא, ולא טוב יעטאואשר

 כנדבותם דנדרים פ"ק דאמרינן הא לישהוקשה
 תקלה מביא הקב"ה שאין לפי ובקרבן בנזירנדר
 לפיכך למקום קרבן מביאין היו ולא ידםעל
 במשמע נמי תקלה שום אלמא בנזיד, נודריםהיו
 הערל"נ בשם הבאתי ז( אות א' ובסי' ע"ש,וכו'

 וקושית כן, מד"ע שחידש עוב צ"םיבמות
 דמיחמב שם כתבתי פ"ק מנדדים ז"להרמב"ן
 שם בנדרים עינים ופתח השטמ"קעפי"ד
 הרמב"ן כד' ג"כ מפודש הנ"ל ובשסמ"קעשה"ם,
 דבו.בשם

 גיטין יעקב תפארת בס' ראיתי ושובב(
 שאין הכוונה דעיקר די"ל כן ג*כ שכתבז'

 ידו על תקלה שיגיע לצדיק מזמיןהקב"ה

 דעלמא, לאיסור אכילה בין הפהש ואיןלאחרים,
 אינו אם באיסור להכשל יוכל בעצמו הצדיקאבל

 להכשיל לצדיק גדול גנאי שזה אחריםמכשיל
 בחולין משמע וכן הכל, מיושב ובזהאחרים,

 שהי' אפשר שהי' דאף דמאי דתערובות בהךף
 הקבשה הי' לא אסרו דחכמים כיון מ*ממעושד
 לו שנתנה במה הפונדקית להכשיל לומזמין
 דמאי, תערובות לאכול ממנו שילמדו אודמאי
 שפיר מתי"עבת הסוגי' אין כאן התום' לפי'אבל
 שהי' איסור אכילת הי' שלא אפשרדהתם
 בזה קדמם שכבד ראו ולא ע*ש, באמתמעושר
 ב' בסי' לעיל המובא ה' לחולין הדמב"ןהחי'
 באורך.ע*ש

 אמרינן לא וכו' תקלה מביא הקב-ה אין כ.סימן
 נשווא בדבר טוטא*כ בכך רגיל דאינו בדבררק

רגיל

 דמאי ירושלמי על למראה נחמד בספדראה
 ז"ל אליהו שני הרב בשם שהביא ה"ג,פ*א
 י*ג סי' ב' במע' דישראל ארעא בקונט'הנ*מ
 היתר דבאכילת דם*ל התום' דלפ"דשכתב,
 כמה לישב יש הזה, הכלל ל*ש האיסורבשעת
 אינו דכ*ג שאמרו דיומא בפ*ק דאשכחןדברים
 אסור ואונן ויאכל ישכח שמא אונןמקריב
 לידי יבא ואיך מכה"ג גדול לנו ומיבקדןמים,
 בשבת יוה*כ חל שאם במנחות איתא תותקלה,
 ואיתא הלילה, עד מתחלק היה לא הלחםשתי

 שמא דטעמא שנהגו מקום פ' דפסחיםבירושלסי
 דכהנים ופשיטא ביוהכ"פ, ממנו לאכוליבואו

 לאכול, יבואו ואיך נינהו וחסידי צדיקיבעבודתם

 כו' ניחא ז"ל התום' ע"ש האמור דעופאלא
 דע"כ ולומר עוד לחלק לי נראה ולע"דיע*ש,
 ה*ד כו' תקלה מביא הקב*ה אין אמרינןלא

 רגיל שהוא במקום אבל בכך, רגיל דאינובדבר
 בקדקמים, אוכל היום כל דתדיר כנ*דבעבודה
 בהא סמכינן לא אונן, שהוא יום באותוככה"ג
 בכך שהורגל דכיון כו' תקלה מביא הקב"הדאין
 כ*ג אמרו ומש*ה לאכול, אתי יום באותואף

 הלחם שתי וגם ויאכל, ישכח שמא מקדיבאינו
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 לאכול יבואו שמא הלילה עד מתחלק היהלא
 ודו*ק, בכך תדיר נ0הורגלו שבתותכהטאר
עכ*ד.

 מביא הקב-ה דאין צדיקים בין חילוק כא.סימן
 אינשי שאר ובין תפלה בלא נם ע*יתקלה
 ג"כ. יזכו תפלה ע"ידאפשר

 מ"ו סי' או"ח ח' הדביר פתח בספרדאה
 ואל הש"ס גי' לקיים שכתב ע"ב( )דכ"ז ד'אות

 שטן יזדקק שאל שהכוונה חטא, לידיתביאנו
 ע*ד והוא ועה, חסא שום בשוגג לגרוםלפנינו
 של בהמתן השתא וכו' ע"ב ה' בחוליןמ*ש

 צדיקים ע*י תקלה מביא הקב"ה איןצדיקים
 עצמו דלצדיק הדי שם ופרש"י כ"ש, לאעצמן
 ידע ולא שוגג כשהו(ו מהחטא מצילוהקב"ה
 כל ומתחנן בעי גופה דהיא י"ל והשתאלהזהר,
 הש"ס ללשון דומה חטא לידי תביאנו ואלאדם
 אשכחן דלא והגם וכו', תקלה מביא הקב"הדאין
 י"ל אינשי, בשאר ולא בצדיקים אלא זומעלה

 תפלה בלי גם ע"י תקלה מביא אינודלצדיקים
 מן להתרחק עצמם דחקו צדקותם שע"ייען

 תפלה דבלא נהי העם שאר אבל וכו'העבירה
 וכו', יזכו אפשר תפלה ע"י אבל לכך, ראויםאינם

 דאכילה במידי דדוקא כן דהתוסן דהגם שםוכתב
 אימורימ, בשאר ולא תקלה מביא הקב'האין
 חטא לידי תביאנו ואל סתם אומרים אנווהכא

 נדרים הפ"ע ד' שם והביא מילי, בכלדמשסע
 שום הקב"ה הביא לא הקדמונים דבימיםד"י

 והוא אכילה, דלאו במידי ואפילו ע"יתקלה
 לאחרונים ראהמונים בין חילוק דאין די"לכתב
 מביא דלא י"ל מצדיקים דעדיפי בחסידיםדק
 דאכילה, במידי דוקא ובצדיקים תקלה,שום
 תביאנו ואל מתפללים אנו דלזה דאפשרוכתב

 ע"ד אכילה, דלאו במידי ו(ופילו סתם חטאלידי
 יגיעו מתי לומר אדם חייב דב"א בתנאשאמרו
 לאדם וטוב ויעקב יצחק אברהם למעשהמעשי

 שאינו הגם תפלה ע"י יזכה ואפשר ע"זלהתפלל
 להתפלל שקדם כיה א"נ כנז', תפלה בלתיזוכה

 מעתה במצותיך ותדביקנו בתורתךשתדגילנו

 הוא הרי הללו הראשונות מעלות לב'נשיזכה
 ע,י לפחות ע*י תקלה יב~ש לשלא וראויזכאי
 עכ"ד.חפלה

 הקב,ה אין הרבים את שפכשיל בדבר כב.סימן
 עבירה בכל אפילו צדיקים ע"י תקלהמביא

 שדה המרומי בדברי ב( אות י"ח סימןראה
 שם.שהבאתי

 כנששולכים בין בכלין לחלק יש אם כבסימן
 לא או מצוהלדבר

 עהג'מ שכ' ב' ז' חולין הרשב"ש חי'ראה
 תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתןמאי
 מצוה, לדבד שהלכו התם שאני דילמא וכו'ע"י
 רצה לקהעות הולכת זו עני' פנחס, ד' שאמרוכמו
 ירק של בעלה דלעיל עובדי בהנך משא"כקונה,
 וי*ל כותי, משחיטת שאכל ור"י ר"מ,שאכל
עכ"ל.

 בכללן והערה ציונים כד.סימן

 נ' אות תיו מע' חיים גנזי בסן ראהא(
 של בהמתן ע*י תקלה מביא הקב"ה איןשכ',

 לר"ת הישר ס' עוב, דוד חולין וכו'צדיקים
 דקי*(4 לחולין בחי' שבע באר שנ"ה,סימן
 סף חיו"ד מהרשד"ם צקה, רסי' ביו*דכנה"ג

 י*ג, אות בי"ת מערכת דישראל ארעאזכ"ר,
 ס' כסף סירת מ'ד, סי' חיו"ד אליהוכסא

 חי' בסוף הלוי מהר"ש בתשו' וע'תולדות,
 עכ"ל. ב' סימן לשבתהריטב"א
 סי' נפרדים כללים גבוה שלחן בספרוראה

 וציק הנ"ל חיים הגנזי לדברי שהביאקכ"ג
 ע"ש. ע*ב דנ"א דרשות יוסף עין בס'לע"ע
 דמציט הרו"א, שהקשו מה על והנהב(
 הגמ' פריך ולא לצדיק תקלה שאירע בש"סכ"פ
 תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתןומה
 כזאת, קחשיא כ"פ בפנים כאן ראה וכו',ע"י

 בינייהו איכא ערך ח"ה בספרי עפמ"שולפענד"נ



 צדיקים של בהמתן ן ך הא הש"םכללי ון 'בקמו

 ובכ"מ ד' במי' שם ובפרם והלאה ת"רמדף
 להקשות יכול דהוי מקומות מכו"כ שליבמפרים

 בש"ם דממך במפרי כ"פ הבאתי וכן מקשה,ולא
 וכדומה, כאלו קושיות שם שמביא מקומותאשאר
 ועשירים א' במקום עניים פעמים הש"םודברי
 הקשה דלא פלא זה אין ולפ"ז עי"ש, אחרבמקום
 כנלענ"ד. וכו' בהמתן ומהבמצ"ס
 כללן לענין המקורות עוד לך ואצייןג(
 של בהמתן ע"י אפילו תקלה מביא הקב"הדאין

 : עצמן צדיקים ע"י וכ"שצדיקים

 יבמות - ע"א ז' ע"א, ו' ע"ב, ה'חולין
 ע"א ז' גיטין - ע"ב כ"ח כתובות - ע"בצ"ט

 י"ב שבת - ע"ב ה' מכות - ע"ב כ"א ד"ה-
 פסחים - ע"ב קי"ב שם חיות, מהר"צע"ב,
 ע"א. י' נדדים - ע"בט"ז

- ע"א כ"דתענית - ספ"ח דר"נ אבות   חגיגה 
 י'. נדרים - ע"בט"ז

 : את כל לצדיק יאונה לאובענין

 - ע"א נ"ט חולין - ע"א קכ"איבמות
 ע"א. ס"הנדה

 וכללים סכומים כה.סימן

 נ"ט ובחולין ע"א, קכ"א דיבמות בהךא(
 דרב עליה  שמואל דקרי ע"א, ס"ה ובנדהע"א,
 עם חדא הוא ואם את' כל לצדיק יאונהלא
 ראה צדיקים, ע"י תקלה מביא הקב"ה דאיןהך

 לו שנזדמנה זה א' כ"ג דנזיר בהךב(
 ח(. א' סי' ראה בם, יכשלו ופושעים קריאחותו
 צדיק אדם אין כי ז' דקהלת קרא בהךג(
 א' סי' ראה יחטא, ולא טוב יעשה אשרבאדץ
יא(.

 חסידים אומר ר"י ע"א י' דנדרים בהךד(
 לפי חטאת קרבן להביא מתאוין היוהדאשונים

 ובד' וכו', ידיהם על תקלה מביא הקב"השאין
 יד(. יג( יב( יא( ח( א' סי' דאה שם,המפדש
 דמחללין דס"ל זאל הדאב"ד של טעמוה(
 נבילות להאכילו ולא פקו"נ בו שיש להולהשבת

 ב(. נ' וסי' ט(, ב' סי' דאהוטריפות,

 הקב"ה אין דאכילה במידי דדוקא הטעםו(
 ט(. ב' סי' ראה צדיקים, ע"י תקלהמביא

 יומא דדק באיסודים דינים חילוקי כמהז(
 ב(. ג' סי' דאהקגדם,
 מצווין אין דדבנן דבאיסוד אע"גח(
 שדבר מפני להפדישו דאוי מ"ם הקטן,להפדיש
 דע טבע לו ומוליד הלב את מטמטםהאסור

 ב(. ג' סי' ראה אלו, בענינים ועודבזקנותו,

 אם איסור אכילת דעל כתב זרוע האורט(
 למסוד ונכת ראוי מ"מ אבל ליהרג חיוב איןכי
 ראה כן, ס"ל לא ע"ז והתוס' ע"ז, למיתהא"ע
 ב(. ג'סי'

 שלח ידמי' ר' פ"ס דב"ר עובדא בהךי(
 לדין דין בין וכו' דתאינין קדטיל חדלר"ז

 בר אבא א"ר וכו' בטיבלייהו תאניםאיתאכלין
 בני אנן מלאכין קדמאי הוון אין לד"זימינא
 ה"ג פ"א דמאי בירושלמי ג"כ ומובא וכו',נש

 ע"ב, קי"ב בשבת מזה וקצת ה"א, פ"הושקלים

 ד' וסי' א(, א' סי' ראה בזה, גירסאותוחילוקי

א(.
 אם פטדיה דחמנא דאונס דקייקל בהאיא(

 שום עליו דאין האדם פטור לענין רקהוא
 סי' ראה הוא, עבידה המעשה עצם אבלעונש
 א(.ה'

 ושנה הואיל ע"א י"ם דנזיר בהךיב(
 ב(. ה' סי' ראהבחטא,
 עבירה, הוי אי דרבנן באיסור שוגגיג(
 ה(. ד( א( ו' סי'דאה

 קטן דעבידת ע"ב נ"ה דסנהדרין בהךיד(
 ועריות, אסורות במאכלות רק הוא אי תקלהקרוי
 א(. ו' סי'דאה

 מדרבנן רק הוי  במעשה דתליא רובאטו(
 ה(. ו' סי' ראה לזה,והטעם
 דרוב סובר לחומרא מה"ת ספק לם"דטז(

 ה(. ו' סי' ראה ספק, בגדר רקהוי
 שרה חיי פ' ברש*י ומובא דב"ר בהךיז(
 הגזל, מפני זמומין יוצאין היו (שע"ה שלדגמלים
 י'. וסי' ח' סי'יאה



קסז ן ר הא הש"סמללי ת יב ביוםבי

 פמשהו שנזהר מי דכל כתב האריז*ליח(
 ע*ז, רבנית וקושית יחס~ג שלא לו מובסחחמץ

 ס'. סי'ראה
 לצריקים מכאן ע"א צ"ס דסנהדרין בהךיס(
 ב(. י' סי' ראה בגזל, ידיהם פהשסיןשאין

 הלב, דמסמסם לומר ל"ש ותרומה בטבלכ(

 ג(. י*א סי'ראה
 דברכות בתרא פרק הש"ס בגירסתכיס

 כ"א. סי' ראה חסא, לידי תביאנוהול

בהן

 לכאן. וצרפו אצבע ערך ח"י בספריראה

בו

 ראה שפתה על או בתוכו הוא אםבו,
 ובס' עי"ש ז', פסקא פ"ז תזריע ס'התוה"מ

 עי*ש. י"ש אות ב' מע' אזכוראברהם

 נדול, דבר שקרה ביום היום( )אותו ביוםבו

 בפנים ראהועוד

 שכתב, ע"ב( )ד"ז שמואל בכללי ראהא(

 שמינ1 י1ם הוא אמרו ביום בו דאמרינן היכאוכל
 תפלת פ' בברכות כדאי' עזרי' בן אלעזרלר'

 עכ"ל. א'( )כ"חהשחר

 ע"ב ט' דף ב' מע' יצחק פחד וראהב(
 היום אותו ר*ל במשנה דאמרינן ביום בושכ',

 א' משנה דידים פ"ד לנשיא, ראב"עשנתמנה

 מ"ב בתוי"ט, דברכות פ"א ה' ומשנהבר"ע,

 שם, ה' ד' ג' משנה וע' בר"ע, דסוטהפ"ה

 דשבת פ"א ד' משנה ביום בו גזרו דבריםי"ח
 אין מהם באחד להתיר אליהו יבא ואפילוובר"ע,
 תוי"ט ע' נשנית, ביום בו עדיות לו,שומעין

 שער עולם הליכות עיין עדיות, למס'בהקדמתו
 ע"א ט' בדף כאן וראה עכ"ל, ביום בו פ"אב'

 לכאן, וצרפו עי"ש סאה, גדשו ביום בוערך

 עי"ש. בציונים ע"ב ט' שם יצחק פחרוראה

 שכ' קם"ז סי' טלאכי יר בס' וראהג(
 ראב"ע, שהושיבו ביום דהיינו הכי דקאמרהיכא

 אפילו הוא הכלל אם נשאלתי א', כ"חכבברכות
 בברייתא, אפי' והשבתי בתשנה, דוקא אובברייתא

 אדמון, גבי א' ק*ס בכתובות דאמרינןממאי
 מי א*ל בברייתא, אפילו נחמן לרב רבאא"ל

 קאמריגן, ר"ג שאמר בכ"מ במשנוגקאמרינן

 קאמר מי ב' ל"א הקומץ בפ' איתא נמיוהכי
 בהדיא הרי ע"כ, קאמר ששנה כ"תבמשנתינו
 דאמרינן היכא כל או דכ"ת הלשון דנקטודהיכא
 במשמע, בברייתא בין במשנה בין היא,דהיא
 ובמה אימתי גבי הכף בכלל עור כתבתיוכן

 הרמב"ם דמ"ש לומר ע"כ ומעתה וכו',עי*ש
 מקום בכל כי דידים וברפ"ד דסוסהבפ"ה
 תשנה דוקא לאו וכו', במשנה ביום בושיאמר
 הרב דעת הוא כך הנראה וכפי ברייתא,ה"ה

 ברייתא ההיא הזכיר מחק בערך שהריהערוך,
 ביום בו דקתני ב' קנ*ג שהחשיך מי פ'דריש
 שהושיבו ביום ז"ל הוא ופירהמה וכו' סאהגדשו
 יכולתי לא שאני הגם ע"ש, בראש ראב"עאת

 ובירחמלמי דבתוספתא כיון זה, פי'להלום
 חזקיה בן חנניה לעליית שעלו יום גבימתנייא
 פירשוה והכי ב', י"ג כבשבת דברים, יוחשגזרו
 ע"ש. ב' קנ"ג בשבת והתוס'רש"י
 זה אם בענין מלאכי היד במ"ש והנהד(
 הדק היתב ראה וכו' וכו' בברייתא גםהוא

 והלאה רם"ז מדף אימתי ערך ח"1במפרי
 הכללים ובתה איתתי בענין שם מאודשהארכתי
 גם שייך דא"ל היכא בענין וביאוריםופרטים
 כי לכאן וצרפו עישה"ט ותומפתא,בברייתא
 לבא רציתי לא ואני לענינינו, מאודנחוץ

 עישה"ט, בספרי כ"פ כבר שהארכתי במהבכפילא
 רשב"ג ששנה תקום כל ערך שלי בכלליםוראה

 וראה עי"ש, ש"ז אות מלאכי וביד"במשנתינו",
 מוהר"ר להג' ועריכתה המשנה יסוד בס'היטב

 שם ל*ס ובהערה ע*א ס"ו דף זצ"למרגליות
 ע"א נ"א בדף גם שם היסב וראה לכאן,וצרפו
 תחלת בס' וראה עישה"ס, ביום בו ערך ח'סימן
 כללי ג' משער א' פרק ז"ל הכריתות עלחכמה
 השלם וערוך בערוך וראה ע"ש, ל"ח כללהגמרא



בודקים ןאוץך הש"םכללי רצ 'בקמח

 צדיך. אני לקצד כי לכאן וצדפו ביום בוערך
 שפי' העדוך על מלאכי היד שתמה ומהה(

 ביום היינו ביום בו ע"ב קנ"ג דשבתהך
 דבינו בפי' דאה בדאש, דאב"ע אתשהושיבו
 ג*כ שכתב ווילנא בש"ס הנדפס שם שבתחננאל
 היום זה וז"ל שם, גאת נסים דב בפי' וכ"הכן,
 בישיבה, עזדי' בן אלעזר ד' בו שנסמך היוםהוא
 )דכ"ח( השחד תפלת בפ' בבדכות שאמדוכמו
 ביום בו וכל תיקנום ביום בו עדיותתנא

 שגזדו דבד וי"ח איתמד, יומא ההואדאמדינן
 וזה עכ"ל, וכו' נאמרו היום באותו ביוםבו

 יחידאי לאו והעדוך הנ"ל, העדוך לפי'שייע
 ראי' יש גאון נסים ודב ד'ח מפי' וגם בזה,הוא
 בתודתן ודאה ודו"ק, ברייתא על גם נאמדדזה
 זדף ה*ד פ"א שבת ידושלמי על דאהסוניםשל
 ע*ב קנ"ג שבת דשוי ע"ד שהעיד ע=א[ט'

 אחד באופן פי' גאון נסים ודב ד"ח דבפי'הנ"ל
 ודב ד*ח כבפי' מפורש העדוך שבדבדי כ'ולא
 מלאכי. היד ע"ז שתמה ומה גאוןנסים

 להנ' ועדיכתה המשנה יסוד בס' היטבודאה
 והלאה ט"ו מדף ז*ל מדגליות ראובןמוהד"ד
 עישה*ט ביום, בו עדך ח' סי' והלאה נ"אומדף
 אני לקצד ואני בזה האריך הוא כי לכאןוצדפו
צריך.

בוגרת

 שיעודין. עדך שלי בכלליםראה

 פעם רק במקרא ננזצאות אשר מל~תבודדות,
אחת

 אחת פעם רק בנזקרא ננזצאות אשרמלות
 בודדות מע' או"י ובס' בודדות, מלותנקראים
 שאין היחידות המלות כל מספר כ',דשי"ג
 ושלש אלף בערך עולה בתנ"ך, בצביונםדוגמתם
 יהי' הבודדים השרשים דק נחשב אם אךמאות,
 ממלות הדבה מאות, מאדבע יותד לאמספדם
 מחלותי חיות, צמחים, של שמות הןהבודדות
 במלות עשידים בכה"ק והשיד המליצהותכשיטין,

 באסתד ואיוב, ישעיה ספדי ובפדטבודדות,
 פדסית, מלשון מקודן אהצד מלות איזהנמצאו
 גם או באותיות דומות שהן יש הבודדותבין

 שועת, הוראותיהן אך אחדות, למלותבמבטא
 סדד ע*פ בתנ"ך המקומות לכל דשימהועשה

 לקצד כי באדוכה, עי"ש ב' אלף בסדדהספדים
 הארמיות, המלות חשב לא ובהרזסימה צדיך,אני
 דחכז"ל וכ' עי*ש, פדטים שמות שהן מלותולא
 אחרות זרות למלות בודדות מלות בין הבדילולא
 מלבד הפשט, או הדרש דדך על יבאדואשד
 על "חזרנו לאמוד עליהם יעידו שלפעמיםמה
 לוע דומה או זו מלה מציע' ולא המקדאכל

 דומה "אין לאמוד רגילים הדאהמוניםוהפשטנים
 מתחלק האלו להמלות פידושם ודדך במקדא*,לו

 ידי על ב( המסודה, עפ"י א( אופנים:לכמה
 השתוות ע"פ נ( הלשון, חוקי ע"פ המלהשורש
 כל על דוגמאות הדבה ומביא חכמים,ללשון
 באדוכה. עי"שאופנים

 הי' הבודדות המלות על העיד אשדהדאשון
 י בשם עדבית בלשת שכ' במאמד גאון סעדיהר'

 בכתב והוא אלפדדה" אללפטה אלסבעין*תפסיד
 מגמתו ועיקר אקספארד, באוצד הנמצאהיחידי
 ולשון המקדא לשת שבין ההשתוות להוכיחהיתה
 עי*ש. תשעים, הוא שם ומספדם עי*ש,חכמים

 מחבת על עה"פ שכ' צו פ' עזדא אבןוראה
 אין מדבכת ונו', תביאנה מדבכת תעשהבשמן
 שלא הבודדות מהמלות שהיא והיינו אח,לו

 והעית הדרש ובס' בתנ*ך, אחת פעם רקנמצאו
 וראיתי כ' נ"ה מאמר צו פ' זצול, מרישאלהגאת
 כ*ג א' בד*ה הזאת המלה עוד שמצאעמקשים
 הזאת המלה מצאנו וכן ולמרבכת, ולמחבתכ"ט,
 חלת מדבכת וסלת מ"ב(, )ז' בפר,חתנו להלןעוד

בלולת
 בה~מ"

 אח*, לו *שאין האב"ע כתב ואיך

 בענין אח לה אין הזאת שהמלה שכונתווצ*ל
 אשר במנחות הייע זה בענין זולת כיאחד,

 מקום. בשום נמצאת לא ובד'ה, כאן מהןהמדובד

בודקים

 הכונה ואין בודקים לשת דנקטמצינו
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 מהני בדקן דאם הכונה רק לכתחלה,דבודקים
 בד*ה יעושש ע"ב, מ"ח נדה תוס'בדיקתם,
 הגאת למחו' שלום דרכי בס' מובאבשלמא
 עי*ש. ע*ב סימן זצ"ל מבערזאןהנורא

 מרחשון הוא מניסב השמיני החדש שםבול,

 דק"מ ב' מע' הכנויים עדכי בס' דאה(0
 נקרא חשון חודש שכ' זצ"ל הדודות סדרלבעל
 ועי' ל"ח(, ו' א' )מלכים בול בירח כמובול

 בול, נקרא למה טעם ד"ה[ ןרישירושלמי
 לפי פי' ורש"י דד"ק(, ~י' המבול באשבזמנו
 בוללין ההוא שבזמן ד"א בלה, העשבשבזמנו
 עי"ש, גשמים, עת היותו הבית, בתוךלבהמה
 פי' ג' בול ערך ובערוך כ' שלום קבובהג'
 קפ"ד, רמז מלכים ילקוט ועי' אייר, חדששהוא

עי"ש.
 בול נותנין חתיכה, בול, של דפי' כ'עוד

 מביא וכן ב'(, ס"ז )שבת הנר לתוך מלחשל
 קכ*ה )שבת הרחם בתוך לה ומניח מלח שלבול
 פי' י"ט( מ"ד )ישעי' אסגוד עץ לבולב'(,

 עכ*ל, יבול יקרא ענף או עץ פי' בולהשדשים

 שלום קב ובהג' עי"ש, עץ לחתיכת פי'ולדעתי
 אגרוף, מלא פי' דדש"י ב' קכ"ה דשבת ע"הכ'
 עי"ש. א' בול ערך ערוךועי'

 ]מאנהייט ג' בול עדך הערוך ת"לב(
 בירח השנה דראש גמרא בריש ירהטלמיאייר[,
 שבו בולות עשויה והארץ בולל העולם שבובול

 שם והוא עכ"ל, הבית בתוך לבהמהבוללין
 העלה שבו בול בירח הגירסא ולפנינו ב',בהלכה
 והארץ קה"ע( הקור, מחמת האילנות )מןנובל
 שהיא חתיכות )חתיכות בולות בולותעשויה

 שבו קה"ע( אסגוד, עץ לבול סלשוןמתפררת
 יבול להם )שנותנין הבית מתוך לבהמהבוללים
 שם שפי' ומה קה"ש' בשדה, עשב שאיןבבית

 החדש הוא כדכתיב "כמלו" היינו בול ירההק*ע

 שפי' וכמו מרחשת, וצ*ל טעות הואהשמיני
 ורלב"ג ורד"ק ר,ם"י גם פי' וכדבריוהפנ"מ,
 נובל העלה שבו פי' ור,ם"י ל*ח, ו' א'במלכים
 ופנ"מ כהק"ע ולא בשדה, בלה שהעשבהיינו

 גורס הי' והערוך האילנות, מן דהואשפ"
 היא הכותה אך בולל, העולם שבוגירושלמי

 שלנו. לגי' כמוג"כ
 של דפי' הכנויים בערכי עוד שכ' ומהג(
 הנ*ל, בירושלמי ג*כ הוא ב(שמת חתיכה,בול

 ש*ל, הק*ע וכפי' בולוהנ, בולות ע~צויהח~אדץ

 הערוך אבל זה, השמיט במלכים בפי'ורש"י
 זה. הביאוורד"ק
 ערך דבערוך שלום קב בהגה' שכ' ומהק
 לא דהערוך ליתא 4ויר, חדש שהוא פי' ג'בול
 הנ*ל, ר"ה הירושלמי שהעתיק דק כלוםפי'

 פי' שהמתרגם רק וכנ"ל, סרחשוון הפי'ושם
 שפי' הרו"א כל נגד דזה וליתא, אייר,מאנהייט
 מרחשוון. דהיינוהירושלמי

 למה הטעם הכניים הערכי עוד ומש"כה(
 רד'ק, לעי' וציין המבול בא שבזמנו בולנקרא

 וכו' מרהשון הוא בול וז"ל כ' הרד"קאבל
 ענין בו שמתחילין הגשמים מפני כןונקרא
 קפוד רמז שם מלכים בילקוט אבל עכ"ל,מבול

 מבול בירח בול בירח מהו אחר דבראיתא
 שנשבע שאע"פ יום, ארבעים כנגד מ'חסר

 בכל יום מ' אעפי"כ לי זאת נח מי כיהקב*ה
 עד בעולם רושם עושים הימים אותם היושנה
 אותם ופסקו המקדש בית את ובנה שלמהשעמד

 יום ארבעים כנגד מ' חסר כתיב לפיכך יוםמ'
 והוא הוד*ק, ממ*ש אחר באופן ווה ע*מ,שפסקו
 שבזמנו ע=ש בול דנקרא הכנויים בערכיכם"ש
 המבול.בא

 ישאו הרים בול כי כ', מ' איוב ודאהו(
 וכו', יבולה כמו שם עזרא ובאבן וגו',לו

 כמו בול : ציון ובסצודת יבול, כמו בולוברלב*ג
 יבול כמו האדמה צמח ענינו יבול וכריבול
 אילן, עץ פי' והריב*ג עי"ש, ו'( ~ופטיםהארץ
 כעין וזה עי"ש, קולם ישאו ההרים עציכלומר
 מ*ד )ישךעי' וראה הנז"ל, הכניים הערכימשוכ

 וראה ובמפור,םים, עי*ש אסגוד עץ יבולי"ש
 שפירושו עוש, בול דעביד ב' י' ברכותירושלמי
 רמב"ע וראה ע*ש, ערבוב בלילה,תערובות,
 על קורה בצל עמי שתו בואו י"ד, ב'תרשיש
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 לבוש תבל פשטה כי בול בירח שחק מטרקול
 שבת וראה בול, וכלה שיחים נחשפו גםד,צא
 בתוך לה ומניח מלח של בול מביא ב'קכ"ט
 וכו' הנר לתוך מלח של בול ב' ום"זכו',

 קרן נפגמה היום ואותו א' מ"ח ובסוכהעי"ש,
 וראה וסתמוה, מלח של בול והביאוהמזבח
  עשויה דת2ון( )בחדש שהארץ י"ג בראה2יתמדר"ר
 תנחומא וראה עי"ש, אדמה של בוליןבולין
 הבית מן לבהמה שבלים בירח י"ז, נחבאבער
 עי"ש, בול ערך ישע שרש בספר וראהעי"ש,

 מה איתא קפ"ד( א' )מלכים שמעוניובילקוט
 הבית בתוך לבהמה שבוללים בירח בולבירח
 ד"א בולין, בולין עחשה שהארץ וכו' ד"אוכו'
 שאעפ"י יום, מ' כנגד מ"ם חסר מבול בירחוכו'

 מ' אעפ"כ לי זאת נח מי כי הקב"השנשבע

 רחמם עושים הימים אותן היו שנה בכליום
 וכו', בהמ"ק את ובנה שלמה שעמד עדבעולם

 מתחילים למרחשון באחד ע"ב( דק"ו )ב"מוראה
 וצז' לפי' מתאים חה לר"ש, בא*י הזרעימי
 קכ*ו, אבה"ע פר"ח וראה תבואה, שפי'לעיל

 מדלי, כמר גוים הן מלשון מרחשון נקראדלכך
 שיורד פ"א בתענית וכדאיתא הגשמים,ע"ש

 בארץ הגשמים על שואלין בו ע"ש,במרחשון
 ולר"מ ע"א( ו' )תענית ראה לרבנן,ישראל
 ובתענית עי"ש, מרחשון בג' הוא מרביעההבכירה

 להטיח להם שמורה יורה שמה נקרא למה א'ו'
 בבית, גשמים יטפו שלא טיט של בטיחעותיהן
 דעות, כמה הנ"ל בגמרא שם ועודוברש"י
 בחודש וגשם מים בענין דברים הרבהעישה"ט
הזה.

 שנקרא שכ' דרנ"א המנהגים זיו בס'וראה
 בו מתחיל שבא"י מפני ומבול יבול ע"שבול

 עבודות מתחילים שבו ע"ש או לרדת,היורה
 ולשון והגשטים, הזריעה, החרישה,היבול,
 כמר גוים הן מ'( )ישעי' הכ' מלשון הוא"מר"
 היורה של הראשונים גשמים הטיפות ע"שמדלי
 י תנחומא ובמדרש מים, )הזלת( חשרת ע"שוחשון
 נגזר זה בחודש נח בימי המבול שהתחילמפני
 עי"ש, למכביר, ומטר גשם בו שיהאעליו

 ממיני אחד - ידיע מקטפי' בוציןבוצין
 השרף מתוך ויוצא חונט שהוא משעההקישואים

 בפנים ראה ועוד טוב, יהי' אםניכר

 הוו ורבא אביי ע"א, מ"ח ברכות ראהא(
 מברכין, למי רבה להו אמר דרבה, קמיהיתבי

 רבא יתיב, היכא ורחמנא לרחמנא, ליהאמרי
 כלפי אחוי לברא נפיק אביי טללא, לשמיאחוי
 היינו הויתו, רבנן תרוייכו רבה להו אמרשמיא,
 רש"י, ידיע, מקטפיה בוצין בוצין אינשי,דאמרי
 ואית מקטנותו, שלו מקן מקניה דלעתבוצין
 כלומר האילן, שרף הוא וקטף מקטפיהדגרסי
 אם ניכר השרף מתוך ויוצא חונט שהואמשעה
 ובהנ' שם(, הב"ח הג' )וראה ע"כ טוביהי'
 ובתום' ידיע, מקיני' בצין הערוך גי' כ'הש"ם
 ידיע מקטפיה דגרסי בוצינא ד"ה ב' נ*וסוכה
 ד*ה תוס' ע"ב ג' לסוכה ציין הלבוש ובהג'ע*ש,

 הר*ש בשם ק"י סי' מינץ מהר"ם ושו"תבוצינא,
 משמע דהכא כ' היעב"ץ ובהג' עי"ש,משאנז

 )ע"ב יוחסין ובפ' הוו שוים קטניםדתרוייהו
 ובפסחים רבא נולד ר"י שמת דביום איתאב'(

 לגבי' ברי' לר"י דשדר דר"י איתא ב'()ק"ד
 אפשר והאיך לאביי, שדריה איהו ואזלדעולא

 אביי אותו או רבא שאותו נדחוק לא אם וזה,זה
 טובא אחרינא דודאי ורבא, אביי סתםאינם
 ע"ש, תרי מהני טפי נינהו סתמי לא אבלהוו,

 בר רבא דגרס תר'י ע' כ' הרועים מלאובהג'
 ראי' דיש ע"ב ק"ד פסחים בגליון ועם"שחנן,

 מביא בגה"ש כ' הרה2"ש ובהג' עי"ש,לדבריו
 התר"י, העתיק וכן חנן, בר רבה דגורסמבה"ג
 מהר*ז הג' בשם ת"א בס' מש"כ נדחהובזה
 אביי א' י"ח בר"ה רש"י גי' לדחות מווילנאז"ל
 ע"ש, דהכא מעובדא כו' קאתו מדב"עורבא
 בזה היטב וראה ע"ש, בסדה"ד בזה קדמווכבר

 בדבר בארוכה כאן ברכות סופריםבדקדוקי
 עישה"ט, ורבא אביי בענין ועודהגירסאות,
 פי' כו' ידיע מקיניה בצין כ'ובערוך
 שפירי אי לאלתר נראין הקשואיןכהציוצאין

 תרי לי אייתי לה אמר ס"ו נדרים לא, אוהוו
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 בוציניא, ית תרגומו קשואין פי'בוצינין,
 לה, אמר נרות דסברא שרגין תרי ליהאיתיאה
 טב בוצינא ע'( )סוכה בוצינא, נרותותרגום
 ויש עי"ש, וכו' ט' תמורה פ"רנ כתובותמקרא,
 פ"ג, כתובות נ"ו, סוכה צ"ל כי הדפוסטעות
 ע"ש. ב' ח'תמורה
 בוצין ערך חכמים לשון אוצר בס' וראהב(
 "תקטפיה" שבמקום שכ' ידיע, מקטפי'בוצין
 )זהר דאצבעא" "בקפטא דוגמת "מקפטיה",צ'ל
 ראהם והוראתה רומית, מלה שהיא ק"ב( דףאמור
 פי' ידיע", מקפטיה בוצין "בוצין וכן ראשית,או
 בעודנו )ר"ל מראשיתו יוכר וקישוא קישואכל

 ע"ש. טיבו מהבוסר(
 בוצין הלשון כפל על להעיר ורציתיג(
 נוסח י"ב מגילה סופרים דקדוקי וראהבוצין,
 התוס' גי' ההא וכן ידיע, מקטפיה בוצינאהכ"י
 ע"ש. הנ"ל ע"ב נ"ובסוכה

 הדרת בעל התאיר, אור דנהורא,בוצינא
פנים

 אבהו ר' ע"א, י"ז כתובות רש"י ראהא(
 אמהתא נפקן קיסר, לבי ממתיבתא אתי הוהכי
 דעמיה רבא הכי, לי' ומשרין לאפיה קיסרדבי

 בריך דנהורא" "בוצינא דאומתיהומדברנא
 שהיה על דנהורא בוצינא )רש"י, לשלםמתייך
 עשא( )נ"ח בב"ב מדאמרינן מבהיק פניוקלמתר
 יוחנן דר' שופריה מעין אבהו דר'שופריה
 התם( כדמפרש מיניה זיהר1ריתדנפקי

 ליתא וז"ל: ר,ם"י, על כתב הש"סובהג'
 להדיא קאמר א' פ"ד בב"מ גם בב"ב, לאהכי
 ברש"י והנה יוחנן, דר' שופריה חשיב דלאטעם

 לתקן אפשר וכו' בוצינא ד"ה י"דדסנהדרין
 בר,ם"י אבל דיעקב, שופריה מעין דצ"לולומר
 כדמפרש מיניה, זיהרורית דנפקי שסייםדהכא
 עכ'ל. אחר, באופן לתקנו ליעמב מצוההתם,

 הרב בשוס הנדפס הש"ס חי' ובהג'ב(
 לאמור, כתוב תשי"ט, יורק ניו שליט"אגאלדמאן

 שהגהתי כפי וכו' דנהורא בוצינא ד"הברש"י
 כדמפרש רש"י בם"ש צע*ג עדיין אכןכנשל,

 שופריה קחהםיב לא פ"ד בב"מ התם והלאהתם,
 בסנהדרין והנה עףצה"ט, הנך בהדי יוחנןדר'
 שופריה רש"י סיים וכו' בוצינא ד"ה ברש"יי"ד
 על והגהתי יוחנן, דר' שופריה מעין אבהודר'

 הכא אבל דיעקב, ש1פריה תעי1 דצ"להגליון
 כמ"ש ה"א פרש"י ולולא זו, הגה"ה מהנילא

 ע"כ. משם קחנו בם"ד, י"דבסנהדרין
 נפקי הגירסא, ע"א יאד סנהדרין וראהג(

 בכתובות כאן כמו וכו' וכו' קיסר דבימטרוניתא
 גדול שהי' שם על דנהורא, בוצינא)ר,ם"י,
 פ"ד( )ב"מ הפועלים את בהשוכר כדאמרינןבנוי,

 יוחנן(, )דר' שופריה מעין אבהו דר'שופריה
 ע"ש(. אבינו, דיעקב שופרי' מגיה הש"סובהג'
 אנא יוחנן א"ר ע"א, פ"ד ב"מ וראהד(
 דבעי מאן האי ירושלים, משפיריאישתיירי

 מבי דכספא כסא נייתי יוחנן דר' שופריהמחזי
 יוחנן דר' שופריה תעין זהרורי ההוא וכו'סלקי
 פנית, עור 1קיר11 תוארו זיהרורי שופרי)רש"י,

 מעין כהנא דרב שופריה מר אמר והאאיני
 מעין אבהו דר' שופרי' אבהו, דר'שופריה
 אבינו דיעקב שופריה אבינו, דיעקבשופרי'
 לא יוחנן ר' ואלו הראשון, דאדם שופריהמעין
 לא פנים דהדרת יוחנן ר' שאני לי', חשיבקא
 יוחנן ר' זקן(, פנים הדרת )רש"י, ליההויא
 סלקן כי אמר טבילה אשערי ויתיב אזילהוה
 היכי כי בי לפגעו מצוה מטבילת ישראלבנות
 אמר דר"ל וכו' וכו' כוותי שפירי בני להודלהוו
 ע"ש. וכו' לנשי שופרךלי'

 כהנא דרב שופריה איתא, נ"ח. ובב"בה(
 שופריה מעין דרב( שופריה דרב שופריה)מעין
 דיעקב שופרי' מעין אבהו דר' שופרי' אבהו,דר'

 שופרי' מעין אבינו דיעקב שופרי'אבינו,
 עאש.דאדה"ר,
 כל נגלו לפניו אהםר הקדוש רש"יוהנה
 ונלענ"ד לישבו. ומצוה טעה, לא ודאיתעלומות
 :לתרץ

 ערך ח"ו בספרי שהבאתי מה עפ"יא[
 הגאון מחו' בשם ף אות רי"ב דף ספריםהגהת

 וקדחמים גדולים מכמה שהביא זצ"ל,מהרש"ם
 גירסא להם שהיה בראגפונים מצוי דבראשר
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 עישה"ט, וכו' וכו' שלפנינו בש"ם ואינובש"ם
 גירמא היתה דלרש"י בפשיטות אפ"לולפ"ז
 הנ"ל, בגמרותאחרת

 שכתב רש"י, בלשון אנן נחזי דהנהב[
 מבריק, פניו קלמתר שהי' על י"זבכתובות
 מעין דר"א שופרי' ע"א( )נ"ח בב"בכדאמרינן
 מיניה זיהרורית דנפקי יוחנן דר'שופרי'
 כלום נמצא לא בב"ב והנה התם,כדמפרש
 די שהי' יתר שפת זה לכאורה גםמץהרורית,
 דר"י שופרי' מעין דר"א שופרי' לומרלרהם"י
 בב*ב הלא התם כדמפרש פהם"כ גם יותר,ולא
 בהגהות שהעיר וכמו מזיהרוריה, כלום מפרשלא

 כתובות ברש"י להגיה נלענ"ד ע"כ ש"ל,הש"ס
 שהבאתי )ואף פ"ד" "ב"מ נ"ה", "ב"ב תחתהנ"ל
 מאוד ליזהר שיש הנ"ל בח"ו ובפרט כ"פבספרי
 ברש"י דהציונים ידוע אבל ספרים,מלהגיה
 מהמפתיקים, אלא מרש"י, אינם המקומותלמקור
 אפשר גם לכאן, וצרפו שלי רש"י בכלליראה
 נ"ח ב"ב שם בציונים כתוב הי' הגמ'דבצד

 כמ"ש ברש"י, אותו ציינו והמגיהיםוהמעתיקים
 עי"ש ספרים, הגהות ערך הנ*ל ח"ו בספריכ"פ
 הבלל כל ספרים הגהת ערך והלאה קע"אמדף
 דבב"מ אף והנה פפמים(, כו"כ קרה שכזהכלו,
 מהגמרא מ"מ קחשיב, לא יוחנן ר' ואלואמרו
 דיעקב שופריה מעין הי' אבהו דר' משמעשם

 אבל דוקא", "בזה יוחנן כר' ולא פנים"*בהדרת
 מעין הי' פניו תהרורי פנים קלמתרבענין
 הוא המדובר בכתובות וכאן יוחנן, דר'שופריה

 מבהיק, פניו קלמתר כברש"י דנהורא בוצינאמן
 פ"ד לב"מ רשוי ציין ושפיר פנים, מהדרתולא

 דנפקי יוחנן דר' שופריה מעין אבהו דר'שופריה
 זיהרורית דבענין התם כדמפרש מיניה,והרורית
 דר' שופריה מעין הי' פנים קלמתרוהבהקת
 בסנהדרין אפ"ל וכן יתר, שפת כאן ואיןיוחנן,
 דנהורא מבוצינא ג"כ הוא שם דהמדוברי"ד,
 י"ז, כבכתובות זהרורי פנים, קלסתרשהוא
 את כבהשוכר בנוי גדול שהי' רש"י כ'ושפיר

 וכמש*ל, וכו' אבהו דר' שופריההפועלים
 הדרת מלבד פנים וקלמתר דבנוי שםיכדאיתא

 דר' שופריה מפין אבהו דר' שופרהה הי'פנים

 נקרא וע*כ פניו, וקלמתר בנוי דהיינויוחנן,
 וודאי רש"י, בדעת כנלענ"ד דנהורא,בוצינא
 ח"ו. טעה לא הגרולהפרשן

 מרגליות בס' מש*כ למצא מאודושמחתי
 סנהדרין זצ"ל, מרגליות רשעבן מוהר*ר מהג'הים
 ההג' ד' שמביא אחרי וז"ל כ"ג, אות ע"אי"ד

 אבהו ר' הי' ב"מ הגמ' לפ"ד אמנם כאן,הש"ס
 יוחנן וכר' פנים בהדרת דיעקב שופריהמפין
 ע"ז ירושלמי עי' פנים, קלמתר הבהקתבעניו
 איקוניהש איתכפין יוחנן ר' דמיך כדרפ"ג,
 ולכן דכוותיה, איקונין הוות דלאאמרין

 שמשמפותו דנהורא בוצינא אבהו לר'כשתארוהו
 כעין שזהו רהם"י הביא לאחרים, שמאירזהרורית

 ונפל לדרעיה גליא ע"ב ה' בברכות יוחנןר'
 יוחנן דר' שופריה שם בב"מ וכאמרםנהורא,
 עקבו תפוח שהיה הראשון, דאדם שופריהמעין
 חדש זהר וע' פכ*ה, ויקר"ר חמה גלגלמכהה
 זהר ובניצוצי דקרדנותא, בוצינא א', נ*זואתחנן
 שכתבתי למה מתאים ב"ה וזה עי"ש. ה', אותשם

ודו"ק.
 וב"ב פ"ד ב"מ סופרים בדקדוקיוראה

 עי*ש הענין בזה שונות גירסאות שם שישנ"ח
ואקצר.

 אבהו ר' ה"א, פ"ח שבת ירהםלמיוראה
 וכו' מאירות ופניו לבריה משם ובא לקסריןהלך
 עי*ש.וכו'

 הערוך כש"כ נר, הוא בוצינא של והפי'0
 וראה ע*ש, בוצינא נרות שתרגום בציןערך

 דיטפי בעיי אילין סע"ב ד"ג פ"א שבתירווםלמי
 פי' בוצינא, דיטפי בעיי דלא ואיליןבוצינא
 בוצינא כ*פ נמצא ובזה עי"ש, הנרשיכבה
 בוצינא פפ"ה בר"ר וראה רשב"י, עלקדישא
 בצין ערך השלם ערוך וראה ע"ש,דאתרא
 בוצינא לכבות מהו ע"א ל' שבת וראהבוצינשג
 בוצין ערך כאן וראה עי"ש, באישא מקמידנורא
 מנדרים מהערוך מ*ש עי"ש ידיע, מקטפי'בוצין
 ב'.ס"ו
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 מן טוב הצעיר הקישוא מקרא, טבבוצינא
הבם(ל

 ב', פ"ג כתובות ב', נ"ו סוכה ראהא(
 טב בוצינא זה, ביטוי שנמצא א' ט'תמורה
 הו(ו, הדיוט משל נ"ו: בסוכה ופרקצ"ימקרא,
 במחובר, לך נותן אני קטנה דלעת לחבירוהאומר
 תרצה ואם תלוש, עכשיו לתולשה תרצהאם

 ותגדל, הניחה קרא ותיעשה שתיגדל עדלהניחה
 בו יתחרט זמן לאחר שמא מיד, ליטלה לוטוב
 ד"ה ובתוס' וכו', לזה זה יצטרך לא שמא אוזה,

 כרחך דעל מפרש ור"ת כאן, רש"י על כ'בוצינא,
 מתרגמינן דקשואין הם, מינים שני וקראבוצינא
 נ"א:( )דף כבנדרים קרא היינו ודלעתבוצינא,

 וקישואין קרקוזאי, קרא הרמוצה דלעתמאי
 דתנן מ"ה( )פ"ג כבכלאים מינים, ב'ודילועין
 ובלבד א' גומא בתוך ודלעת קישות אדםנוטע
 וטטה זו, לצד נוטה וזו זו לצד נוטה זושתהא
 ראי' ועוד לכאן, זו של ושער לכאן זו שלשער

 משמע ידיע, מקטפיה בוצינא מ"ח.()מברכות
 רות ואומר בוצינא, נקרא הפירי שנגמרדלאחר

 להתבשל שמ5הר מדלעת קטן פרי מיןשהקישות
 ממהרת ואינה גדולה והדלעת מיד, לתולשוויכול

 זמן, לאחר עד לתולשה יכול ואיןלהתבשל
 מרובה מדבר לאלתר מועט דבר אדםואוהב
 ע"כ, זמןלאחר

 לגמרא שציין )ג( דל ערך בערוךוראה
 כלומר מקרא, טב בוצינא אביי אמר נ"וסוכה
 כגון 5עוטה היא ואפילו עכשיו קרובההנאה
 בה חפץ מיד ואכלה קטנה שהיא קישותהנאת

 כך שתתבשל עד איחור שצריכה דלעתמאכילת
 אחרת בשבת מיותר זו בשבת חלות ב' ליטוב

 הביא שלא ופלא הנאל, ר"ת כפי' מ5ש וזהעכול,
 הזה. הערוך בעל הקדמוןאת

 אכילת בענין תקפ"ג םי' אווח בטור]וראה
 מפני הטעם ו'( )מכריתות שתא ברישקרא

 שם, השלם ובערוך עוש, גדול להיותשממהר

 קצת קשה לעיל שהבאתי והר"ת הערוךולפי'

 וי"ל[, גדול להיות שממהר שכ' הטורעל

 בוצינא ופרש"י ע"א, פ"ג כתובות וראהב(
 דלעת קרא קטנה, דלעת בוצינא מקרא,טב

 קטנה דלעת לך קח לחבירו והאומרגדולה,
 טוב גדולה, וקח שיגדילו עד המתן אובגינתי

 יום יולד מה ידע לא כי מיד, הקטנה ליקחלו
 ע"ש,וכו'

 הקונטרם, כפי' לא כ' בוצינא ד*הובתוס'
 בסוכח )כמו מ"ה פ"ג וכלאים )נ"(0כבנדרים

 הקישות אוהב שאדם כך, הוא הדיוט ומשלנ"ו(,
 דלעת אוהב נמהוא ממה מהרה, בה שיהנהיותר

 עי"ש, ר"ת, יותר, טובה שהיא אע"פולהמתינה
 בוצינא פר,ם'י ע'א ט' תמורה וראהג(
 קטנה, דלעת בוצינא דלמחר, מקרא טבדהשתא
 בשויו, שאמכרנו מוטב כלומר גדולה, דלעתקרא
 יועילו לא הדמים 5ן להם מניח אני אםדשמא
 הותום' ע"כ, שלהן בכורות לי יתנו ולאכלום
 בסוכה ע5"ש שסמכו ואפשר כלום, העירולא

 נתחברו תמורה דתוס' אפשר או הנ"ל,וכתובות
 בעלי ובס' שלי, התוס' בכללי וראהמאחרים,
 בדברי מש*כ ירושלים, דפוס תק"כ דףהתוס'
 בהגהותיו מביא ושם חיברם, ומי תמורההתוס'
 רש"י של הוא לתמורה הפרש"י אם נ"חאות

 צריך. אני לקצר וכאן עישה"ט,האמיתי
 התום' מקושית רש"י את להציל ולפענד"נד(
 בוצינא, מתרגמינן דקשואין דהא דאפ"להנ"ל,

 )במדבר האבטיחים ואת הקשאים אתכדכתיב
 משום ע*ש, וכו' בוציניא ית ובתרגום ה'(י"א
 משפחות ישנם אדמה ופרי דבפירותדידוע
 יכולים מ"מ מינים ב' שהם דברים ואףשונים,
 פרי מין הוא ודלעת אחת, משפחה ממיןלהיות
 בס' ראה וצהוב, גדול הקשואים ממשפחתאדמה
 ועוד א"ש המלים בס' וכ"כ גרודובסקי,המלים
 גינה צ5חי של סוג שכ' שם קשואערך

 כאן וכן ובכוכ"מ, ע"ש הדלועים,ממשפחת
 נקרא קשת בצורת שמעקם קטן דכשהואאפ"ל
 וכהתרגום דלעת, נקרא כשנתגדל ואח"כקשוא,
 מ"ה פ"ג בכלאים דאיתא ומה בוציניא,ית

 5ינים, ב' שהם וכו', ודלעת קישות אדםנוטע
 מינים כו"כ דישנם דאפשר ראיה, מזהאין

 ויש מינים, ב' שהן ודלועים קשו(וים שלשונים
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 קישוא גם קרוא הוא דבקטנותו כנ"ל, אחדמין
 אחד, מין והם קרא או דלעת נקראולכשנתגדל

 והמצרית יונית דלעת כמו דלעת מיני כו"כויש
 וב"ז כלאים זל"ז שדומין אעפ"יוהרמוצה,
 דלעת יש שלא ראיה משם ואין ה'(, א')כלאים

 כנלענ"ד, הקשואים, ממין שאינו קראאו
 דבשעה לפענ"ד, קשה לא ג"כ מ"חומברכות
 דמשמע לומר ומה"ת הוא, פירי ג"כ קסןשהוא
 כטשפסו נגמר הפירי שתהיה שצריךמשם

כנלענ"ד.
 סוכה לנר בערוך למצא מאוד ושמחתיה(
 בוצינא בד"ה יע"ש שכתבתי, מה כעין ע"בדנ"ו
 וקרא בוצינא דלעולם ר,2"י שיטת לישבשכתב
 שהקסנים אלא דלעת מין המניהם הם אחדמין

 דתנן ומה קרא, והגדולים בוצינאנקראים
 ח2ער לכאן זו שער נוסה והדלועיםהקשואים

 קשואים, מין שאינם דלועים אותם הם לכאן,וו

 המצרית עם יונית דלעת פ"א, בכלאים תנןשהרי
 מיני הרבה שיש הרי זב"ז, כלאיםוהרמוצה
 תנן הקשואין עם כלאים שהם ובאותןדלועים,
 אותו הוא קרא אבל ולכאן, לכאן שערשנוסה
 ומברכות הקשואים, ממין הגדול שהוא דלעתמין
 כבר קשואים המין דה"ק, די"ל לרש"י, קשהלא
 הוא, פרי כבר בוצינא שהוא דבקטנו מקסנוניכר
 י' מסוסה ראיה וקצת שם, טפירש"י נראהוכן
 שמשמע בוצינא, בי ו(~יהי קרי בי איהוא'

 עי"ש. וכו' שפרש"י כמו הם אחד מיןששניהם
 שניהן רבא אמר ע"א די"ב מגילה וראהו(
 איהו אינשי דאמרי היינו נתכוונו, עבירהלדבר
 בבוציני ואתתיה רש"י( גדולות, )דלועיןבקרי

 זה עצמו מין דבאותו כלומר קטנות)דלועין
 יופיה את להראות אוטר הוא נואפת, ווהנואף
 רש"י(, ביופיה, שיסתכלו נתכוונה לכךוהיא

 אשתו המזנה כל יוחנן וא"ר ע"א י'ובסוטה
 בי איהו אינשי דאמרי ווךינו וכו' עליומזננת
 ובוציני קארי ופרש*י בוציני, בי ואיתתיהקארי
 קטנים ואלו גדולים שאלו אלא הוא אחדמין

 עכ"ל, עסוקה היא עוסק שהוא במהכלומר

 הם אחד דמין שס"ל לשיסתו אזיל כאןורש"י
 א(. אות לעיל שהבאתיוכמו

 שהביא ע"ב י"ב מגילה אבן בטורי וראהז(
 שר"ת בוצינא ד"ה ע"ב דנ*ו סוכה התוס'דברי
 מינים שני ודלועין דקשואין וס"ל לפר,2"ידוחה
 דשמעתין מהא תקשה ר"ת דלפי' וכתבהם

 מינין שני דאי בבוצינא ואיתתא בקראדאיהו
 בזה"ל שם וסיים לנטשל, דומה המשל איןהם

 דכתב ק"י( )סי' מינץ מהר"ם בתשובתוראיתי
 שנץ התוס' שפי' דה2טעתין בקרא דאיהומההיא
 מכסים גדולים שהעלים בקרא איהו ר"שבשם
 ואינם קסנים שהעלים בבוצינא ואיתתאאותה
 בפרהסיא מזנה היא עוד כלומר אותהמכסים
 ר"ת דברי פירושא ולדעשי עכ"ל, ממנויותר
 הערל"נ דברי שפיר ומובן עכ"ד, ולק=מנכונים
 ע"א י' דסוטה דמהך במש"כ ה( באותשהבאתי

 דיש ליכא גמורה דראיה לפרש"י, ראיהקצת
 הנ"ל ר"ש בשם שנץ התוס' כפי' ולפרשלדחות
 וכמש"כ ולק"מ נכונים ר"ת דברי פירחמאולהאי
הסו"א.

 בהך שציין פיק הגר"י בהגהותוראה
 בערוך לעיין ע"א י' וסוטה עוא י"בדמגילה
 אשה יטצא לא אם האיש פי' שכ' ד' קרערך

 האשה וכן בו, לזנות קטן נקב בקרי נוקבלזנותה
 לזנות זכרות מקום מקישות תעשה תמצא לאאם

 וכנראה זה, חסר שלפנינו )ובערוך ע"שממנו
 מיחמב הערוך ד' ועפ"י המדפים(, משגיאתהוא
 על בהכותב וראה כמובן, ר"ת דברי שפירג"כ
 בי איהו בתוס' מצאתי שכ' שם במגילההע"י
 תרגום רבוציני נהירא ולא פרש"י עי' וכו'קרי
 בנדרים כדאיתא דלועות הן וקרי קשואיןשל
 שיש הדלועים בין נחבא הוא לפרש ונראהוכו'
 נחבאת ואשתו תחתיהם ומזנה גדולים עליםלהם
 שהיא כלומר קסנים עלים להם שיש בוציניתחת

 פי' שהביא יע*ש וכו', ממנו יותרבפרהסיא
 פרש*י על הקשו אלו דהתוס' והרי הנ=ל,הערוך
 תרי ודלועין דקשואין ר"ת כשי' דעתם לפיכאן
 בשם שנץ התוס' כפי' הוא דהפי' ותי' הםמיני
 מינץ מהר"ם תשו' בשם הסו"א שהביאר"ש
 תשובת שהביא הע"י על יוסף בעץ וע"עהנ*ל,
 הנ"ל. מינץמהר*ם



קעה ן ך דןא הש"םכללי ין יב: כלימהבושה,

 שכ' שם מגילה חננאל רבינו בפי'וראה
 לזנות שניהם פי' בבוציני, ואיתתי' בקריאיהו
 ודואק. האופנים, לכל יתפרשו ודבריועכ*ד

 מע' ענגל להגר"י האוצר בבית וכתבח(
 דאין משמע בכתובות התום' דמלשון ט"ו, כללב'

 ודאי אין דהעתיד מפאת כו' דבוצינא בהךהכונה
 ולכך יבא, לא שמא עליו ומסופק האדםאצל
 רק המסופק, המרובה מן לי' עדיף הודאיהמעט
 מן לאדם עדיף ההווה והנרוע דהמעטהכונה

 וצריך זמן לאחר שיבא והמשובחהמרובה
 שהאריך מה בבה"א ועע"ש ע"ש, עליולהמתין
 בקונט' דאורייתא באתוון עוד ומש"כ זהבענין
 לכללן. בהנוגע ע"ש ט"ו לכלל הוספהאחרון

 אלגאזי למוהר"י יעקב קהלת בס' וראהט(
 שכ' נ"ז אות ב' מע' חכמים מדות חלקזצ*ל

 לחם דחילוק עלה דסוכה בתרא פ'בשילהי
 טבא בוצינא אביי אמר בדל, דל וניסאהפנים,
 אדם סאוהב המדה היא כך התוס' וכ'מקרא,
 זמן, לאחר מרובה מדבר לאלתר מועםדבר

 נפשי', סליק ספירי ואימא ע"ב, דפ"גובכתובות
 ש"א בתשו' וע' מקרא, טב בוצינא אבייאמר

 ז"ל מהרימ"ט על בהשגותיו ע"ד ד"צסקכ"ב
עכ"ל.
 ענגל מהר"י להגאון הש"ם גליוני וראהי(
 ע"ב ז' דף ח' אות זרעים ירחםלמי עלזצ"ל
 פ"ז פאה ירושלסי עי' מקרא טב בוצינאשכ'
 לשנה יותר עושה הוא מעכן שהוא מתוךה"ד
 עכ"ל. מקרא טב בוצינא דאדרבא וק'הבאה,
 מצטנן יהודה רב ע"א י"ח יומא וראהיא(
 סופרים ובדקדוקי בינוקא, מצטנן רבהבקרא
 מצטנן רבה הכ"י נוסח מביא קכ"ה צדשם

 היא ישרה ונוסחא בהג' ג' באות וכ'בבוציני
 עיש. מקרא טב בוצינא כבסוכה דלעת מיןוהוא

 הלב מן ברוי יברבורכא,

 מש-כ נ"ד סימן תי"ז דף ח"י בפפריראה

 עשה"ט.בזה

 כללים מקיצור לכללן בהנוגע כאןואעתיק
 :שלי

 פעמים ג' זה לשון נזכר - היאבורכא
 חולין ב', י*ב שבועות ב', ס"ג כתובותבש"ס,
 וקמפרהם הכי דאמר הוא רבא ובכולם ב',פ"ח
 דבר בשבועות פי' ורהב"י בורכתא, מאיהתם
 מביא דכתובות פאה שם והר*ן הלב, מןבדוי
 כן, שאומר מי ובור הוא בורות דבר הערוך,פי'
 שאינו רבר פי' ובכתובות בחולין רש"יוכ"כ
 בשם שמביא קי"ב סי' מלאכי יד וראההגון,
 למימר שייך דלא שם כתובות מקובצתהשיטה
 מטעמי' חידוש דבר דקאמר באמורא אלאהכי

 לישנא הך רבא אמר דלמה תמה וע"כדנפשי'
 הלכה חסדא רב בר נחמן רב דדרש מאיעל

 טעמו רש"י שינה דלכך ומפרשכרבותינו,
 זה דלישנא הגון שאינו דבר במ"שבכתובות
 רבותיו, משם האמורא שאמר מה על גםשייך
 ההש דזה ואמר זה בתירוץ לי' ניחא לאוהי"מ
 כל בערך בספרי )ראה דרבא לישנאשיגרת
 נוכל לא למה דין מן ובר לשונו( תופסאמורא
 דדינא פסקא דהאי כאן פירושו דבורכאלפרש
 ע*ש, מרבותיו כן קבל שלא מלבו בדויהוא

 ע=ש. בורכא בערך יצתק פחדוראה

 ההבדל - חפר חרפה, כלימה,בושה,
ביניהם

 שכתב ז' אות ב' מע' חיים גנזי בם' דאהא(
 הכלימה וענין הבהמת, מן יתירה היאהכלימה
 כסתה כמ"ש פניו, זיו והשתנות בבושתההרגשה
 אחר נזכרת הכלימה מקום ובכל פני,כלימה
 והכלמו, בחםו הבושה, מן יתירה היא כיהבושה,

 ד*ד תשובה בשערי ר"י נכלמתי, וגםבושתי
 המזון ברכת בפי' ליהודה וזאת בם' ועמ"שע"ד,
 והר' לעוה"ב, נכלם ולא בעוה"ז נבוש שלאמ"ד
 ויחי רשס כ"י צפונות מגלה בס' רבאכהנא
 ובושת כמ"ש ענוה מתוך הוא הבושת כיפי'
 קשה יותר היא הכלימה אבל עדן, לגןפנים
 ד*א בדבש צפיחת וע' ע"ש, העונות סרובשהוא



 כלימהבושה, ן ר הא הש"םכ~י ת יבקעי

 תנחומא מדרש וע' ומורא, בווטת לעניןע=א
 בח' רמב"ם וע' פנים, בבושת כמ"דתשא
 דמ"ז א' מלכים חיים מקור וע' פ"ד,פרקים
 לבחטה, בושה בין ונפק"מ בושת, מיני ב'ע"א

 דבושה תשית בחלקות א' סי' ישעי'והמלבי"ם
 המבימ2, בעצם היא וכלימה המתביחם בעצםהיא
 בא"ר יותך מ"ה ובסי' ל', בסי' כזהוע*ש

 להרד"ק השרשים ספך וראה עי*ש,רחובו"ת
 הבושת, טן יותר כלימה כלם בע' שכ'ז"ל
 בשתי ט"ז, מ"ה ישעי' נכלמו וגם בושוכמו
 כלימה כי ועוד י"ט ל"א ירמיה נכלמתיוגם

 השבח מדרך פעמים והבושת גגאי טדרךלעולם
 עי"ש. הענוהמצד

 סדר לבעל הכנהים ערכי בס' וראהב(
 כלימה שכ' קמ"ה, דף ב' מע' זצ"להדורות
 )ישעיה נכלטו וגם בושו כמ*ש מבת0תיותר
 ובושת גנאי מדרך לעולם כלימה ועוד ט*ז(,מ"ה

 שורש )שרשים ענוה מצד השבח מדרךפעמים
 בושתי כ', קמ"ח דף שם ביוש יבערךכלם(,

 ו'( ט' )עזרא אליך פני אלקי להריםונכלמתי
 יבטות )בהג' למטה פניו שיתן צריךובתפלה
 עי*ש. שרה( חיי )ע"ג מבומו לבישקשק

 שבתנ*ך הנרדפים שמות בבאור וראהג(
 כלימה בושה, ערך זצ"ל ורטהימר רש"אלהגאון
 וגם מהמתביה2, הבושה שכתב ע"ה עטודוכו'

 העעה, מצד השבח מדרך ופעמים עצמו,מחמת
 נכלם דך ישוב אל כם'ש מאחר, רק כלימהאבל

 מכלימות הסתרתי לא פני כ"א( ע"ד,)תהלים
 מעצמם יבשו לא בוש גם וז'ש ז'( נ',)ישעיה

 הרגישו לא ט"ו( ו' )ירמי' ידעו לא הכליםגם
 וז=ש טעשיהם, רוע על א' שהבלימםבהכלמה
 תכלמו ולא מעצמכם תבושו לא י"ז( מ"ה)ישעי'
 בבשתנו נשכבה כ"ה( ג' )ירטי' ונאמרמאחרים
 ודבוקה חבוקה המתביחם, שבעצם הבושההיא
 מאחר עליו הבאה הכלימה כלמתנו, ותכסנובו,

 גדולה וצא כלימה ולכן בושה, ומכסהוומעטהו
 וגם בושו ט"ז( מוה )ישעיה כמ"ש הבושה,מן

 עי' י"ט ל"א )ירמי' נכלמתי וגם בושתינכלמו,
 תשובה בשערי יונה ורבנו כלם, שרשרד'ק

 ערך גרוזובסקי גור מלון וראה ע"ש, א'(שער
 עי*ש. כליטה וערךבושה
 אות ב' מע' טהרה שיורי בס' וראהד(
 היינו דכלימה מכלימה, פחות הוי בח2ה שכ',ע*ז

 ע"44 דק"ב ח"ב הצ"ד נמי, מאחריםדמכלי'
 מבושה, קשה יותר הוי כלימה אלא כלל אינווזה

 לקמן אני כ*כ בקרקע, פניו כובש דההשוהיינו
 ר,ם"י דכוכ עי"ש, בראיות פ*ד ס"ק ט*םמע'

 דבושה כ' ס"ט סי' תהלים והרד"קביחזקאל,
 שונות, במילות הענין וכפל שוה, הכלוכלימה
 חרפה נשאתי עליך כי בפ' שם בתהליםוממ"ש
 רש"י כ"ש האמת כי נראה פני כלימהכסתה

 ע*כ. שם, שרמזתיביחזקאל
 טהרה, השיורי כ' פ"ד אות מ"םובמערכת

 וחרטה בח2ה שבין בהבדל שט שמאריךאחרי
 ע"א דק"ב ח"ב הצ"ד גם ומביא עבירות,על

 אחרון דאחרון מבושה, גדול הוא דכלימההנז"ל,
 הוא וכליטה קתני, זו אף זו דלא מסתמאגדול

 אתה מ"ג מיחזקאל דק"ק אלא עי"ד,מאחרים
 ויכלמו כו' ישראל בית את הגד אדםבן

 וכף עשו אהטר טכל נכלמו ואם כו'מעונותיהם

 פניהם ויכבשו שיתביישו נכלמו ואםופרש"י
 פירוובו הוי לא דכלימה הרי כו', עשו אח2רמכל

 מדבר ישראל בית לכל דהא מאחרים,דנכלם
 קשה דלא לפענד"נ א"מ, המח' )אמרשיכלמו
 כאו*א דאז מיחיד, ישראל בית כלד,טאני
 דהאמת אלא כלו(, הכלל מאחרים גםמתבייש

 וראה עי"ש, וכו' וכו' טבוו2ה יותר דכלימההוא
 עי"ש. נוב אות ת' מע' טהרהשיורי
 ונכלמתי, בשתי אלקי ו' ט' עזרא וראהה(
 ובישעי' נכלמתי, וגם בשתי י"ט ל"אוירמיה
 ג' י"ד וירמי' כולם, נכלמו וגם בושו ט"זמ"ה
 והכלטו בושו ל*ב ל"ו וביחזקאל והכלמו,בשו

 כלמתך, ושאי בושי נ"ב ט"ז יחזקאלמדרכיכם,
 מ*ה ישעי' ונכלמת, תבשי אז כי כ*ב כ"בירמי'
 יבשו ד' ל"ה הטהלים תכלמו, ולא תבשו לאיוז

 ועוד ויכלמו, יבשו הן י"א מ"א ישעי'ויכלמו,
 השיורי ומש"כ בושה, אחר כלימה נזכרבכ"מ
 אין לפעג*ד קתני, זו אף זו לא מסתמאטהרה
 אחד בערך ח"ד בספרי ראה לך כ*כ, ברורזה
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 בסימן שם ובפדט והלאה קמ"ט מדף זה ואחדזה
 זו לומד צריך ואין זו זו, אף זו לא עדךי"ז

 ואז עישה"ט לכאן וצדפו שם, ובציוניםבקרא,
 וכי"ב נכלמתי "וגם" מבושתי אך בע"ה,תתענג
 חזקה. יותדהראי'
 נ"ד י"ז, ט*ז מ*ה ישעי' מלביום ודאה0

 כלימה, בושה אות ובהכרמל כ"ה, ג' ירמיהד',
 היא וכלימה מעצמו שמתבייש היא בושהשכ'

 לאיש אוע האדם יכניע עת מאחדים,שנכלם
 ויושיעהו הזה בדבר שיושיענו לבעבור ונבזהשפל

 א"ע הכניע כי מאחרים כלימה ישיג אזבאמת,
 לאדם א"ע הכניע ואם בפנ"ע, יבוש לאאבל
 אבל בפנ"ע יתבי"ם אז שאלתו מלא ולאחשוב
 שפל לאיש א"ע מכניע ואם מאחדים, יכלםלא
 וכו' וכלימה בושה השיג אז שאלתו מלאולא
 עישה"ט.וכו'

 בע' כ' נתיב להמאיד ישע שרש ובס'ז(
 נכלמו, וגם בהשו וכך מהבשת יותר הכלימהכלם,
 פעמים ובשת גנאי מדדך לעולם כלימה כיועוד
 העיד שלא ופלא עי"ש, הענוה מצד השבחמדדך
 שלו השרשים אוצר בם' הדד"קשכ"כ
 בושני ב' כ"ב חגיגה ודאה עי"ש, כלםערך

 וי"ל, מאחדים ג"כ דבחשה קצת ונ'מדבריכם
 אתם מתי עד סועדה עני' דד"כ פסיקתאוראה

 וכו' וכו' ישי בן אותי וקורין בכבודימכלימים
ע*ש.

 חפד כי כ"ג, כ"ד ישעי' מלבי"ם וראהח(
 יותד ועוד בושו כי כמו וכלימה מבח~הגדול
 בעומק פניהם שיחפדו דעתי, מבקשי חפרוכי

 בכ"מ לזה וכדומה תשיגם, אשד הגדולההבושה
 מבושה גדול החפד וחפד בושה יחדכשנרדפו
 ע"ש. חפר עדך הכדמל ודאהעי"ש,

 שכ' ד', נ"ד כ"ט, א' ישעי' מלבי"םודאה
 בבזיון אותו המחרפים מאחדים תבאהחדפה
 כלימה, עם נדדף הוא ובזה וכדומוע דעובשם
 החדפה המקבל ועל מכלימה, גדול שחדפהרק

 אתה הבושה, מגודל הפנים שחופד חפריאמר
 כ'( ס"ט )תהלים וכלימתי ובשתי חדפתיידעת

 בחצת לי יש ומצדו בעצמו דע השם הואחדפתי
 קשה הוא והחרפה מאחרים, וכלימהבעצמי,

 אבל עי"ש, חרפה מע' הכדמל ודאהמכלימה,
 וכלימתי בשתי חדפתי להיות צריך היהלפ"ו
 וצשע. לכאן וצדפו עייוש זו, אף זו לאכנז"ל

 דן, נ"ד כ'ט, א' ישעי' מלביוםודאה

 ובין בושה בין ההבדל שכ' כלם, ערךובהכרמל
 מבחוץ ההכלמה מקבל שהנכלם הוא,כלימה

 כלימתינו ותכסינו המליצה הוא ומזהמאחדים,
 שבאה מבחוץ עליו כמכסה הוא הכלימהכי

 לא הכלים גם מעצמם יבושו לא .בתם"מאחרים,
 מזה ידעו לא אחדים אותם מכלימים אםידעו
ע"ש.

 וגם לבשת כי ה' ל' ישעי' ודאהט(
 ודאה וכנ"ל, מבחשה גדול דחדפה הדילחרפה
 עולם "חדפת עליכם ונתתי מ' כ"גירמיה
 דאחדון ולפמש*ל תשכח, לא 1הבד עולם"וכלמות
 קודם להיות צדיך היה לכאודה גדולאחרון
 יותר היא דחדפה כמש"ל חרפת ואח"ככלימות
 לעיל שהבאתי במה תלוי שזה באופןמכלימה,
 בקרא גם אם זה ואחד זה אחד ערך ח"דמספדי
 בתהלים וכן לעיל, דאה זו, אף זו לאאמרינן
 פני כלמה כסתה חדפה נשאתי עליך כי ח'ס"ט
 חדפה. ואח"כ כלמה קודם להיות צדיךהי'

 עדך שבתנ=ך הנדדפים שמות ובביאודי(
 והוא מחרפו שאחד היא החרפה כ' וכו'בושה
 כי חפירה, מענין הוא אולי וחפד ונעלב,נחפר
 הוא חפץ הגדולה הבושה מפני ביותרהנעלב
 אותו, רואין שאין ובמקום בחפידה עצמולהטמין
 י'( ג' )ישעי' בעפד והטמן בצוד בואעדה"כ
 הבהצה, מן גדולה חדפה ולפ"ז שם, במלבי"םעי'

 חפדו כי בווצו כי וחרפה בושה ממ"שודאי'
 י"ט )משלי ומחפיד מביש בן כ"ד(, ע"א)תהלים
 הלבנה וחפדה וז"ש הראשון, מן גדול השניכ"ז(

 שתהי' הלבנה כ*ג( כ"ד )ישעי' החמהובחשה
 החמה מן דק הוא נגהה כל כי ביותר, חשוכהאז

 אבל חרפתה, תגלה החמה אוד ובהעדרכידוע,
 בעבוד הגדולה, החדפה לה תהי' לאהחמה
 על החמה בושה אבל בתוכה, תישאדשאודה
 בי )מהד"י תמיד כמדתה לאחדים תאידשלא
 ע"י וחפרה מעצמה היא בושה כי ולפמ"שרב(,



בזיון ן ך הא הש"םכללי רן 'בקעח

 שאספה החמה ע*י הלבנה חפרה נכון ג"כאחר
 שאיגה על סעצמה החמה ובהצה הימנה,נגהה
 שכתבתי מה לעיל וראה עי"ש, וכו'מאירה
 לכאן. וצרפו בקרא מראשון גדול השני אםבענין

 לרבות ופעמים למעט פעמיםבזה,

 שב בס' וראה זדע ערך שלי בכלליםראה
 דאמר מצינו שכ' כ*ז אות י*א שערשמעתתא
 לרבות, וכוונתו למעט משמעו אשר"בזה"
 כו' מזבח כח יפה "בזה" ע"ב ע"דבמנחות

 והרע*ב הרמב"ם ולפי' הכהנים, כח יפה"1בזה-
 ואמנם לרבות, קאי בזה ברישא דתני הא גםשם

 בזה מאי רישא על אמרין שם בש"סבאמת
 בזה דמשמע בזה מה ופר,צ"י מד,~מואל,לאפוקי
 הרמב"ם על תמה והתוי"ט לאחר, ולאלמזבח
 דסיפא דרהיטא ספק ובלי : וז"ל שםוהרע"ב
 גם כן לפרש הכנימם הוא לאתויי דבזהרמפרש
 ובאמת עכ"ד, דייקי ולא הוא דלאתוייברישא

 משסע דבזה לי' דפשיטא קשה בפרש"יגם
 דקדקתי אך לרבות, בע"כ בסיפא דהאלמעט,
 ובזה, ובסיפא בזה גרס שברישא המשנהבלשון
 ובסיפא בזו מאי אמר רישא דעל בש"סוכ"מ
 למעוטי בזה דקתני דברישא י'ל וא"כ ובוו,מאי

 לרבות משמעו הנוספת בוא"ו נבוה דתניובסיפא
 נ"א עירובין ועי' דחוק, וכ"ז לכהנים,יפוי

 יהי' זה )דכתיב זה תיבת אנטיגנוס בןדלר"ח
 אך לרבות, ולרבנן למעט הערים( מגרשילכם
 לחוד תורה דלשון נודעכבר
 עי"ש ע"ב קל"ז כבחוליןלחוד,
 עי"ש. וכו' לשון ערךשלי

 קבווי..(

 ט"ז אות ב' מע' אזכור אברהם בס'ראה
 מ*ש, פ' בב"ב כמ"ש שליש, פח1ת ה1א בזולשכ'

 רע"ב דק"ח וישב סדר ח"א דוד צסח להרבועי'
 בל' עבד קי"ל דהא כסף, בעשרים יימףבמכירת
יע"ש.

בזיון

 ערו והלאה ש"צ מדף ח"י בספרי ראהא(
 לאמרם שאין זילזול לשוני כל וכו' דן איניאני

 כללים כו"כ ועוד לרבו, וכש"כ הימנולגדול
 בס' וראה בארוכה, בזה שונים ועניניםופרטים
 כו"כ ע*ב י*ג דף בזיון ערך ב' סע' יצחקפחד

 לפי דבש בס' וראה בקיאותו, ברוב בזהענינים
 ביזוי ערך ט"ו אות ב' מע' זצ*ללהחיד'א
 עי*ש לדומם, אפילו לבזות דאין בעניןשהאריך
 ח"י בספרי ועיין צריך, אני לקצר כיותהנה
 מש"ב, נ"ז, נ"1, נ"ה, סימן הנ"ל ש"צמדף

 בזיון, ערך ב' מע' ח*ב ישראל אוצר בס'וראה
 בזוי אדם, בזוי בענין ופרטים כלליםכו"כ

 אות ב' מע' חיים גנזי וראה קד,בים, בזויאוכלין,
 ל*ז אות ב' מע' המים טהרת וראה ע"ש,ח'

 טהרה בשיורי היטב וראה ע*ש, וע"בומ"ם
 בס' וראה בזה, ופרטים כללים כמה ב'מערכת
 עי*ש, י"ט ח"י, י"ז, אות ב' מע' אזכוראברהם
 ע"ב די"ג כ' אות ב' מע' השחר כמו בס'וראה
עי"ש.
 ק"ט, סי' הב' מע' כללים שד"ח וראהב(

 מאכל לבהמה להאכיל שרי אי אוכלין, ביזוישכ'
 הם' במערכת שרשמתי מה עיין לאדם,הראוי
 ח'.אות

 וכה*כ כערלה בהנאה האסורים באוכליןואם
 קע*א סי' פרמ"ג עיין אוכלין, ביזוי משוםאיכא
 דקנ*ג רצ"ו סי' ח"ג הדביר ופתח סק"אבא"א
 ראש על וכיוצא אורז שזורקין למה וכןע"ב,

 עכ"ד. ע"ש,החתנים

 המג"א רק הפוסקים השמיטוהו זה דיןוהנה
 סש"ס כן הביאו סק"ב שם והבאה"ט קע"אבסי'
 לבהמונ מאכילין אין אדם דמאכל ע"א כ'תענית
 בזה האריך ל"ג סי' או"ח סופר כתבובשו"ת
 שמותר דבריו וסוף בזה רבים חילוקיםוכתב
 לה ש~תן בזה תועלת שיש מה לבהמתוליתן
 עו*ש וכ' אוכלין, ביזוי משום איסור כאןואין
 למכור ואפשר לישראל האסור דדבר סופרבכתב

 חכמיםולשון
 בכלליםוראה



קעט ן ך דץא הוו"םכללי ה י גנ וגמרו נמנו:חבורה

 ומכירו שכינו שהוא כגון במתנה לו לתת אולא"י
 לכלבים דק ותדנגולים לבהמה לתתדאסור
 ודבר תשליכת דלכלב מקרא התורההתירה
 לספות מותר אי במחלוקת תליא מררבנןשצאסור
 אדחות בם' זה מובא מדדבנן, דשסור דברלקטן
 שכ' המחהש"ק ד' עו"ש והביא קע*א, סי'חיים
 מותר, אדם מאכל כ"א להאכילה ד"א לו איןדאם

 עכ"ד. היתר נוהגין זה דמחמוםואפשר

 כ"ה סי' מה"ת יקדה אבן בשו"תוראה
 כמות לאוכלו כשדאוי דק באוכלין ביזוידל"ש
 אבל ביזוי הוי בהמתו לפני וכשנותנושהוא
 אוכלין. ביזוי בה ל"ש טחינה המחוסדתתבואה

 כלל אזכור אבדהם - מליצה דדך בזיוןג(
 ח"ב החסד ומי ע"ד קט"ז דף ד'  קרית 3ייו 1י"ז

 עלי' דקדי ע"ב די*ט בחולין ואהבכחןבישעיה,
 היום דכל הי' וכוונתו נכדי, נכרי אלעזרדר'
 טעמיך דתלית נכדי נכרי לומר אתהיצאת
 ע"ש נכדי, התחיל או השחיטה נכריבגמר

 דן איני אני ערך ח"י בפפרי וראהבפרש"י,
 ובדרך ומליצה משל ערך תם"ג דף קם"1פימן
 לכאן. וצרפו זלזול לשוני לענין עישה"טצחות,

 האלו בזמנים - הזהבזמן

 ואילך, פ"ה מדף חי"ג שלמה תורה חו'ראה
 הי"ג בפ"ה סנהדרין ה' הרמב"ם עמ"ששכ'
 על דוקא כוונתו אין הזה*, "בזמן סמיכהבענין
 שבטלו בזמן רצונו אלא הדברים, שכתבוהזמן

 אבל ע"ז, ראיות כמה ומביא וכו', וכו'הסנהדרין
 כתיבתו לזמן כוונתו אלו" "בזמניםכשכתב
 לד"א הגאונים בספדות מחקרים בס' וראהעי*ש,

 המלים לבאר שהאדיך חמישי בעניןאפטוביצר
 בתשובותיהם, הגאונים שהשתמשו הזה"4בזמז

 אלא תשובותיהם שנכתבו הזמן על כוונתםשאין

 להוכיח שם והאריך סנהדרין, עדיין שהי' זמןעל
 לפר,ם אנו שמוכרחים הגאונים תשו' מהדבהכן
 ערך שלי ובכללים בארוכה עי*ש דבריהם,כן
 צריך. אני לקצר כיזמן,

 חבורה, מפי נזרקה וגמרו, נמנובחבורה
 של חבורה - שבחבורה אריחבריא,
 ועוד הישיבה, בניחכמים,

 אנשים, אגודת חבדה, של פידושוחבודה,
 לתכלית או אחד, לענין מתחברים אנשיםקבוץ

 וקרבת ורעות ידידות וכדומה, אחת,ולמטרה
 לימוד לשם או מצוות, עשיית לשם אגודהדוח,
 בפנים. ראה ועוד ביחד,תורה

 א.סימן

 וגמרו נמנו בחבורהא(
 למנין, הדבר את והעמידו בהלכהנחלקו
 ע"ש. מ"ג( פ"ד )ידים הדוב דעת לפיוהחליטו

 דבדים כמה לנו מוסר ינאי שד'ומצינו
 דף יבמות ראה עליהם, וגמרו נמנושבחבורה

 אין וגמרו נמנו בחבורה ינאי א"ר ע"בצ"ב
 ע"ב כ"א דף ובמכות ביבמה, תופסיןקדושין
 בכלאים החופה וגמדו נמנו בחבורה ינאיא"ר
 נמנו בחבודה ינאי דא"ר ע"א ז' ובתמורהלוקה,
 משום עובר מזבח לגבי מום בעל המקדישוגמרו
 שמות.חמשה

 בחבורה, ד"ה ברש"י ע"ב כ"א במכותודאה
 להם היה וועד יום או אסיפה יום לי נדאהשכתב
 ע"ש. חבורהשקורין

 ד"ה י"ג אות ע"א ז' תמורה בשטמ"קוראה
 סייתי דלא הא גליון שכ' וגמרו נמנובחבורה
 כדאמר טפי דוקא הוי וגמרו דנימנומברייתא
 וכן החבורה מפי נזדקה אתמר דשבתבפ"ק
 שם רש"י וז"ל עכ"ל, ז"ל מפירש"ימשמע

 מצאו ולא שדקדקו משמע וגמרו, נמנובתמורה,
 ע"ש.יותר

 לבין וגמרו נמנו בחבורה בין ההבדלובענין
 ב'. סי' לקמן ראה חבורח, מפינזרקה

 ערך ט*ז סימן שס"ה דף ח"ט בספדיוראה
 נאמר אם וע"ש רבי, של מב"ד והיה ינאי,ר'
 לכאה וצרפו ע"ש הוא, דתנאעליו

 לא אסי ר' ע"א, מ"ר קידושין וראהב(



 וגמרו נמנו בהבורה ן ך הא הש"םכללי רן יבקפ

 מאי א*ל זירא לר' אשכחי' מדרשא לביעל
 עייל לא אנא אף א*ל מדרשא, בי האידנאאמור
 נר' נולה חברותא ואמר דעייל הוא אביןר'

 דאשגח וליכא וכו' כרוכיא כי ר"ל וצווחיוחנן
 שיצא לאחר לי אמר והוא )רש*י, ע"ש וכו'ביה

 וגמרו ונמנו המדרש בית של חבורות נל)0ווברו
 איתא, שם הזקן ר"י ובתוס' וכו'(, יוחנןכר'

 כר' ואמרו הישיבה בני נל נאספו :חבורתא
 ע"ש.יוחנן,
 ינאי א*ר איתא ע"ב צ'ב ביבמות והנה0
 לא רבי יוחנן ר' א*ל וכו' וגמרו נמנובחבורה
 כ*א בטכות וכ"ה וכו', דתנן זו היאמשנתינו

 להרב הכבוד תוארי אוצר בספר וכתבע"ב
 אלו שדברים חבורה ערך ארנשטייןאברהם
 דוקא ולאו חכמים לחבורת שהכוונהמעידים
 א' ג' דף שבת כהתוס' דלא ווה ע"ש,תנאים
 ע*ש. א' אות ב' סי' לקמן שאביא איתמרד"ה

 לאפושי ראיה זה דאין בט"כולפענד"נ
 לחבורת הבוונה אי דאפילו ומובןפלוגתא,
 היא משנתינו לא הלשון שפיר שייך ג"כתבאים

 פשוט. וזהזו,
 גאוני אצל ובמיוחד הגאונים, בתקופתק
 ישיבת העברת עם מתחילה כהונתם שתקופתאאי

 כבוד תואר ידוע ג"כ הי' לירושלים,טבריה
 וכר השלישי השני, הראשון, כמוחבורה,

 קדושה, חבורה בשם גם לה וקראושבחבורה,
 קדישתא חבורתא ורבנן למרנן התפלהומכאן
 יקום )תפלת בבבל ודי דישראל בארעאדי

 ובערך בהקדמתו תוארים אוצר בס' וראהפורקן(,
 עי"ש.חבורה

 ב.סיטן

 חבורה מפי נזרקהא(
 מעם אומר רבי תניא ע"א ג' שבתראה
 חייב אותה ועןחה יחיד וכו' בעשותההארץ
 חייא א"ר נמי איתמר פטורין, אותה ועשושנים
 יחיד בעשותה ואמרו חבורה מפי נזרקה גמדאבר

 ובתוד*ה פתורין, שעשאוה שנים חייבשעשאה
 משמעתא סייעתא דמייתי תימה כו' נמיאיתמר

 ועוד יהודה פריך )ו'.( דקדחצין ובפ"קלברייתא
 היינו דקאמר חבורה מפי דנזרקה וי"ללקרא

 דברייתא טשום תירץ ור"י תנאים", של"חבורה
 אושעיא ור' חייא ר' בי מתניא לאדלעיל
 תוס' ע*ד כתב הש*ס בגליון והגרעק"אעכ"ל,
 ואיבעית ד*ה ס*א. ב*ב תוס' ועי' וו"לאלו
 ועוד אלשון אלא קפיד לא דהתם ר*י ואומרוכו'
 דהר"י הוא הגרעק"א וכוונת עכ"ד, וקצ'עוכו'

 בית בספרי לפמש*נ אך בזה, א*ע סותרבתוס'
 אתוס' מתום' סתירה להקשות אין ערך ח"אאהרן
 מלאכי היד בשם יד( אות א' סי' מר"בממוד
 דתרי ט"ו אות והמפורשים המחברים שארכללי
 ולכן הבחור ר*י וא' הזקן ר"י אחד נינהורוי

 שפוסק או למקום ממקום דבריו ר*יכשסותר
 בשמו כותב אחד ופוסק כך ר"י בשם כותבא'

 דתרי לתרוצי דרבנן בפומייהו מרגלאלהפך
 א' ד*פ ספר מגילת ס' בשם שכ"כ יע"שאינון

 הגרעק*א של הקושיא טח באות ועע"שמהעשין
 כמובן. ליתאמעיקרא
 ועוד יהודה בערך כאן אאריך לאוהנה

 אדבר ראיה בערך שלי בכללים ואי*הלקרא
מזוב

 חייא א"ר ע"א ס"ד בפסחים עוד וראהב(
 שהיו כגון ואמרו חבורה מפי נזרקה גטדאבר

 חבורה, מפי ופרש"י וכו', מת טמאיבעלים
 בדע"ג שם ממש וכ"ה וכו', וה" בדבר הודו"כולם
 רביט בפי' בחולין וע"ש ע"א, ל' ובחוליןעשב

 וכו' רבנן של בחבורה אמרו נלומר שכ'גרשום
 התוס' קושית בפשיטות לתרץ יש ולפי"זע"ש
 גמדא בר ר"ח קמ"ל דהא הנ*ל ע"א ג'בהצבת
 תימא ולא זה בדין מודים וכ"ע רבים דעתדזה

 דשמחתי הוי, ויחידאה הוא בלבד רבידדעת
 דפום למוהריק"א הגמרא בכללי לטצאמאוד

 ליתא מעיקרא דקושיא שכתב ע"א דס"בוהארשא
 הוא, דיחידאה כרבי הלכתא דלית דהו"אמשום
 וראה עכ*ל, כוותי' הסכימו דבחבורהקט*ל

 הגדולה הנפק"מ ורבים יחיד ערך שליבכללים
 החבורה, מפי נזרקה ערך יצחק פחד וראהבזה,

 איתמר ערך והלאה רפ*ח מדף ח"טובספרי
 דליכא משמע עלה איתמר הא הלשון דגםהבאתי
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 איתמר וכן דכ"ע, אליבא הוא וכן דפליגמאן
 בדף בפרט עשה"ט היא, הלכה דפלוניכוותיה
 ולפ"ז עשה"ט, ז' סי' רצ'ט ודף ו' סימןרצ"ח
 הוא דכן מורה כאן נמי" "איתמר הלשתאף

 מפי "נזרקה הביטוי בלא אפילו דכ"עאליבא
 וכו'. השנים שטובים וכש*כחבורה",
 מהאמוראים, שהיה גמדא בר חייא ר' והנהג(
 במ'ק רבי אמר שאול בן יוסי ר' בשםואמר
 שבת ובתום' ע*א, ול' ע"א כ"ד ור"ה ע*אכ"ב
 דבורה מפי דנזרקה כתבו א( אות ש"ל ע"אג'

 לפרש ואפשר תנאים, של חבורה היינודקאמר
 ע*י בזמנם נאמרו שהדבדים א[ אופנים, בב'זה

 גמדא בר חייא ר' ביד זה היה ומקובלהחגאים,
 ואפשר ב[ בזמנם, התנאים אמרו שכןהאמורא
 חבורות בזמן עוד היה גמדא בר שר"ח לומרעוד
 ובם' כן, שמע ומהם האחרונים התנאיםשל

 רק בסתמא מביא גמדא בר חייא ר' ערךתותו*א
 נכון יותד דלענ"ד בזה נבוך ואני הב',הפי'
 הא', כפי'לפרש
 תני ה"א פי"ט שבת בירושלמי וראהק
 חבורה יוחנן א"ר כר"א, רבי והורה היהמעשה
 הישיבה, לבני להו קשיא )כלומר מקשההיתה
 ולעשות חכמים דברי לוציח רבי ראה מהקה"ע(
 בן אד"ש ע"ב דק"ל שבת ובבבלי וכף,כר"א
 שכחו אחת פעם הנשיא יהודה ר' כה2וםלקיש
 והיה בשבת והביאוהו מע"ש איזמל הביאוולא
 תכמים דברי מניחין היאך לחכסים קשההדבר
 הנ"ל, כהירישלמי דלא ווה וכו', כר*אועהסין
 ביפ"ע.וע*ש
 בגמרא המוזכרת חבורה בפי' והנהה(
 ראה א[ פידושים, ד' ישנם ההלכה קגיעתלענין
 כ"א מכות סרש"י שהבאתי א( אות א'סימן
 או אסיפה יום היינו וגמרו נמנו דבחבורהע*ב
 ראה ב[ חבורה, שקוריז להם שהיה וועדיום
 ע"א ג' שבת תום' בשם א0 אות ב' סי'כאן
 מפי דנורקה תידיצא לחד שכ' נמי איתמרדוה

 ראה ג[ תנאים, של חבורה הייט דקאמרחגורה
 שפי' גרשום רביגו גשם ב( אות ב' סימןכאן

 כלומר הבורה מפי נזרקה ע"א ל' דחוליןהך
 ב' סי' כאן ראה ד[ רגגן, של בחבורהאמרו

 היתה חבורה הירח2למי פי' שהקה"ע ד(אות
 הישיבה. לבני להו דקשיא דהיינומקשה

 ע"א ג' בשבת התוס' דמש"כ די"לונדאה
 של חבורה היינו דקאמר חבורה מפידנזרקה
 כן הוא מקום דבכל לומר כוונתם איןתנאים
 י*ל כאן רק תנאים של חבורה היינושחבורה
 תנאים, של בחבורה היה דזה כן לומרדבהכרח
 שפיר אמרו ע*כ ואה2ר זה, ידעו הש"סומסדרי
 אין שה"ל אחרים במקומות אבל נמי,איתמר
 כמובן. כן לפרה2הכרח

 חבורה. מע' תוארים אוצר בס' עודוראה
 ובין וגמרו נמנו בחבורה בין וההבדלו(
 דנמנו בפשיטות, נראה החבורה מפינזרקה
 את והעמידו זו בהלכה שנחלקו היינווגמרו
 ידים ראה הרוב, דעת לפי והחליטו למניןהדבר
 למנין באו ב"ה על ב"ש ורבו נמנו מ"ג,פ"ד

 נזרקה אבל ע"ב, י"ג שבת מרובים, ב"שונמצאו
 וכמו זה, בדבר הודו שכולם פירח2ו החבורהמפי

 רש"י בשם ב( אות ב' בסי' כאןשהבאתי
 מחלוקת שום היה לא וגזה ע"א, ס"דפמחים
בדבר.
 שהשתמשו הסעם להסביר ונלענ"דז(
 שפירהמו החבורה מפי נזרקה בהביסויחכז"ל
 הלא ולכאורה אגב, ובדרך במהירותשנאמר
 ולא הועת ובישוב במתינות נלמדים תורהדברי
 וכיו*ב, במהירות הוא נזרקה של והפי' ידכלאחר
 ברכה יזרק לא ע"א דמ"ז ברכות רש"יוראה
 ור~מע ע*ש, כמשא עליו שדוסה במהירותמפיז,
 בערך יע"ש בזה שעמד תואדים אוצרבם'

 בפסויטות ולענד"נ בזה, שפי' מהחברותא
 שהיה היינו וגמרו נמנו דבחבורה וי"לעפמש"ל
 לברר נתכנסו ואח"כ וה בדבר מחלוקתמקודם
 וזה דעות, רוב עפוי המדובר הדין אתוללבן
 שנחלקו הדין אותו לברר הכינום מטרתהיה
 משמע חבורה מפי נורקה אבל מקודם,עליו
 דינים או דין איזה לברר האסיפהשבימי

 בזריקה נאמרה הדברים ובתוך למניןלהעסידם
 לכ*ע להלכה זה ונפסק הדין, זה גם אגבובדרך
 בשבילו באו לא ה~ה ודין שמקורם, מתלוקתבלי

 אגב ובדרך יד כלאחר רק ולוועדלאסיפה
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 וביטוי בלשון נשתמשו וע"כ הדין, זהנתברר
 כנלענ"ד.נזרקה,
 אברהם להרב תוארים אוצר בם' וראהח(

 אחדים עוד יש כן שכ' חבורה מע'ארנשטיין
 עוי הדור באותו שנלמדו שהדבריםסבורים
 וגמרו" נמנו "בחבורה בלשון נמסרוהחבורה,

 נמסרו הקודמים מהדורות שנמסרו דבריםואלו
 נמסרו כלומר החבורה" מפי "נזרקהבלשון

 ואיני בזה נבוך ואני ע"ש, הקודמיםמהדורות
 וצ"ע. לזה והסבר מקור שוםיודע

 ג.סימן

 בני ידידים, חברים, חברייא, חבריאא(
הישיבה
 כדשתיקו לך שתוקי אי ע"ב כיט שבתראה

 מאי ע"ב קט"ז ושם יהודה, לר' חבריאליה
 ר"י של בנו ישמעאל לרבי חברייא ליהאהדרו

 ריו"ח, בשם חברייא ר-ד, שקלים ברוקה,בן
 תענית מר"כ, חברייא מיני' רבעו ע"א י"גר"ה
 ע"א כ"ו נדה א', ל"א ב' י"ב חולין ע"א,כ"ד
 מדכן חברייא א' כ"ה חגיגה חברייא, דמןזעירא
 ע' זבחים א', נ"ז קידושין ע"ב, ו' נדהבגלילא,
 י"ד חולין א', כ"ה כריתות ע"א, פ"ב חוליןע"ב,
 מתם דשלחו וכו', חברייא ונסבין א', ט"וא'

 חולין ב"פ, ע"ב, קם"ה ב"ב ירמיה לר'חברייא
 רבב*ח, חבריא מאן ושם אמרין, חבריא א'ל"ד
 לה ואמרי ושם חבריא, גמירי ע"א נ'חולין
 ב"ב חבריא, בית אחורי ע"א ס"ב ברכותחבריא,

 ומסתפינא ב' י"ז שבועות לחברייא, בי' ומשקונ"ח
 בש"ס המקומות כל הבאתי ע"ש, ב"פמחברייא,

 אברהם להר"ר תוארים אוצר בם' שראיתימפני
 מוזכר בירושלמי שכ' חבריא ערךארנשטיין
 רק ובבבלי פעמים, ושמונים ממאה יותרחברייא
 דבבבלי טעות, זה ובמ"כ ע"ש, פעמיםשמנה
 לשון אוצר בם' וראה כנ"ל, פעמים כו"כנזכר

 כל מ"א דף י"ג כרך קאסאווסקיהתלמוד
 שאבתי ומשם בש=ם, הנמצאים חבריאלשוני

 כי ודו*ק שם, בהמפורשים וראההמקודות,
קצרתי.

 חבריא פי' ע"א פ"ב בהולין רש"יוהנה
 "התלמידים-, ע"ב ע' ובזבחים הישיבה*,"בני
 דראה פלא זה ואין ע"ש, "חברים" ע"ב ו'ובנדה
 על מרט("י סתירה להקשות אין ערך ח"חבספרי
 ובפרט דרכו, דכן ותראה והלאה ר' מדףרש"י
 וכולל פירושים, כמה לו יש חבריא באמתכאן
 הוא ולפעמים המדרש, בבית הלומדיםגם

 לומדים, קבוצת של דובר המהוה ליחיד גםצמוד
 חנה, בר בר רבה חבריא מאן ע"א ל"דכבחולין

 וראה החבריא, של הרשמי הדובר מיופי'
 ולהלן קפ"ה מדף אמרו ערך ח"ח ב"אבספרי
 יחיד, דהוא י"ל אם אמרו א' בסי' שםבפרם

 דמצינו הוא, פלוני ר' חכמים מאן ה' בסי'1כ1
 בארוכה עי"ש היחיד, על וקאי רביםלשון
 היחיד, על חברייא הלשון שייך כאן וכןגדולה,
 בספרי. פ"א שהארכתי במה ואקצרעישה"ט
 .שלחו רש"י גורם ע"ב קם"ה ובב"בב(

 שלחו שהתלמידים יתכן לא כי חכמים",לי'
 המדרש, מבית אותו הוציאו שהחכמים אחדיאליו
 ערך תרפ"1 דף עד תרפ"ב מדף ח"י בספריוראה

 בארוכה מש"ב מדרשא מבי ירמיה לר'אפקוהו
 אברהם להר"ר תוארים אוצר בם' וראהעישה"ט,
 לכאן. וצרפו מש"ב חברייא ערךאורנשטיין
 פלוגתא ה"ו פ"ט ב"ב ירושלמי וראהג(
 רברביא", _חבריא ובין זעיריא" "חבריאבין

 שבחבורת הגדולים רברביא חברי שם, משהובפני
 וכנראה הקטנים, הצעירים וזעיריא ע"ש,הישיבה
 וקטנים, גדולים חבורות, ב' בהישיבההיה

 מ*ד בקידח2ין רש"י כוונת היתה דזהואפשר
 ואמר דעייל הוא אבין רבי הגמ' על שפי'ע"א

 כל שחברו דר"ל יוחנן כר' כולהחברותא
 יוחנן כר' וגמרו ונמנו המדרש בית שלחבורות

 ע*ש.וכו'
 צריך. אני לקצר כי נשלם ולאתם

 ד.סימן

 שבחבורהארי
 מדף שבחבורה ארי ערך ח"ם בספריראה
 וצרפו בארוכה בוה שכתב~!י מה והלאהתשל"ב
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 בדברי שניות בידים לבא רציתי לא כילכאן,
 וראה בספרי, פ*א כבר שהארכתי במהסופרים
 ח' סנהדרין ע"ב, מ"ח קידושין ע"ב, קי"אשבת
 וראה עי"ש, ובמפורשים ע"א פ*ח בובע"ב,
 שכ' א' אות ע"ב ח' סנהדרין הים מרגליותבם'
 וכנויים שמות לכנות רבא של מסגנונושזה

 רבא של מסגנונו מכ"מ וכו' וכו' כמומליציים
 ח"ב ב"א בספרי דראה להעיר רק ורציתיעוש,
 שמצינו שבחבורה ארי ערך וח"ט אהרןערך
 שם על אדם בני שמות קריאת במקראכבר

 ובכ"מ אריה בשם ובפרט ועופות וחיותבהמות
 עי"ש ארי, בקריאת השתמש רבא לבדלא

 ואקצר.בארוכה

 איש פנוי, רוק, עלם, צעיר, איש -בחור
 נקרא בחור ובשם - אשה לו לקחשלא
 נשוי גם אלא ופנוי רוק לבד לאג*כ
 אשהובעל

 פ"א קידושין שלמה של ים בספר ראהא(
 מהרקי בית במגנצא מעשה וז"ל שכתב נ"דסי'
 שהמליטה איפורט מעיר בחור שם שהיהסג"ל
 שם בנו את פודה והיה במדינתו בכור אהצתולו

 שם והזכיר הנ"ל, הבית בעל הר' בפניבמגנצא
 הילד כי מרחוק נעשה איך הפדיון סדר כלאת

 הדרש ובספר אחרת, בעיר היו ואמוהנפדה
 בעיני וחידוש כתב צ"ד מאמר במדברוהעיון
 שהיה וכ' בחור בשם הפודה האב אתשתיאר
 נשוי כבר שהיה אף איפורט מעיר בחורשם
 לפדותה רוצה והיה בכור בן לו שילדהאשה

 נקרא הרגיל שהלשון אמנם דאם מזהומשמע
 אשו4 עוד נשא שלא ופנוי רווק רק בחורבהמם

 נשוי גם דלפעמים מוחלט, כלל זה איןאבל
 והנח עוד וכ' בחור, בשס נקרא אשה לושיש

 רווק רק בחור נקרא הכתוב בלשון אמנםשאם

 השם הרוב עפ"י שמצאנו אשה, נשא שכאופנוי

 פנויה אשה תקרא דבתולה בתולה, עם יחדבחור

 רק יקרא בחור בשם כן לאיש, עוד היתהשלא

 בתולה גם בחור גם ולדוגמאי ופנוי,רווק

 )ישעי' בתולה בחור יבעל כי ל"ב(,)דברים

 נ"א(, )ירמיה ובתולה בחור בך ונפצתיס"ב(,

 עוד, וכאלה קמ"ח(, )תהלים בתולות וגםבחורים
 מוחלט, כלל זה אין הכתוב בלשון גםעכ"ז

 ! כמו חיל ואיש גבור במובן בחור השםרמצאנו

 הרגתי ט'(, א' )שמואל וטוב בחור וואולושמו
 כחם בחורים תפארת ד'(, )עמום בחוריכםבחרב
 מקום בכל כמעט ובתרגום ועוד, כ'()משלי
 עולם תמיד מתרגם בתולה עם כשנאמראפילו
 בחור מתרגם פ"א ורק עולימין, רבים בלשוןאו

 בתולה, עם ביחד שלא במקום דוקא וזהרווק
 בתרגום ל'( מ' )ישעי' יכהבלו כשל ובחוריםכמו

 מצאנו פ"א ועוד יתקלון, תקלא רשיעיאורווקי
 למם ובחוריו כמו גבור, בחור שתרגםבתרגום
 עי"ש. לתבריהון וגברוהי ח'( ל"א )ישעי'יהיו

 כנוי הוא בחור השם חכמים בלשון וגםב(
 שא בחור ב'( )כ"ו בתענית לדוגמא ופנוי,לרווק
 רווק שהכוונה בוחר, אתה מה וראהעיניך
 אה~ר ע*א פ"ו ובפמחים אשה, לישאשהולך
 בחורי אלו קמ"ד( )תהלים וגף כנטיעיםבנינו
 על והכוונה חטא, טעם טעמו שלאישראל
 ישראל בחורי עתידים ב' ס"ג ובברכותרווקים,
 והכוונה כלבנון, ריח שיתנו חטא טעם טעמושלא
 של מטבע ואיזהו ע"ב( )צ"ז ועב*ק רווקים,ג"כ

 ובתולה בחור אחד מצד וזקנה זקן אבינו,אברהם
 ורבקה, יצחק היינו ובתולה ובחור אחד,מצד
 שהי' רבקה, את שנשא העת על בחורונקרא
 בתולה, שהיתה הזאת העת על רבקה כמו רווקאז

 בכ"מ.ועוד
 כמה לו יש דבחור להעיר ורציתיג(
 משה משרת כמו עלם, צעיר איש א( :מובנים
 כארזים בחור כ"ח(, י"א )במדברמבחריו
 ותלד וכאן ותהר כתיב בכולם ט"ו(, ח')שה"ש
 בעיבורה ניכרת היתה ולא היתה בחורהאלא

 שאוגדות ישראל בחורות אלו י"א(, ע"א)בר"ר
 בחוריכם תתפ"ח(, תה' )ילק"ש לבעליהןפתחיהן
 )ש"א למלאכתו ועשה יקח חמוריכם האתהטובים
 ובחרים במחול בתולה תשמח אז ט"ו(,י"א

 לכת לבלתי י"ב(, ל"א )ירמיה יחדיווזקנים
 יחלמון חלמות זקניכם ג'(, )רות הבחוריםאחרי

 לבך ויטיבך א'(, ג' )יואל יראו חזיונותבחוריכם
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 נבחר ב( ועוד, ט'( י"א )קהלת בחודותיךבימי
 י*ד )ש"ב בחור רכב מאות שש טוב,היותר
 כ*84, י"ב )מ*א בחוד אלף ושמונים מאהז'(,

 פנוי רווק ג( ט*ו(, א' )איכה בחודילשבר
 ועוד עוא(, )ז' כתובות אלמנה שנשאבבחור

 דבחור גמור כלל זה אין וכנראה לעיל,המובאים
 פעמים לרוב יבא אך וסנוי, רווק דוקאהיינו
 אבל רווק, חכמים בלשון ועקרא הפנויאל

 לנשוי. גם בו שמשולפעמים
 "בחוד" במלת השתמשו הבינים ובימיד(
 )שבלי הבחור קלונימום רבינו כמו תואדלשם
 השתמשו השח"כ הבחור, אליהו ק"מ(, סי'הלקט
 וראה בישיבה, הלומדים לתואר "בחור"במלת
 שהאריך בחורים מערכת ח"ג ישראל אוצרבם'
 צריך. אני לקצר כי ע"שבזה,

 שכ' ע"ח מזמור תהלים רש"י וראהה(

 תנחומא ובמדרש הזקנים, נקראו ישראלבחורי
 ובם' עי"ש, מעם בחור הרימותי ע"פ ויקראפ'

 בס' ודאה מביאם, ט"ז ט"ו ב' מע' חייםישמח
 לכאן. וצרפו בחירוג מערכת יעקבנאות

 דף מילואים שמות תו"ש בחומש וראהו(
 וראהמונים ממדרשים מקומות מכו"כ שמביאדע"ג

 בתולה, לפעמים נקראת ילדה שלאדנשואה
 שלא למעט רק בתולה אותה בקראםוהכוונה
 שהיתה ואעפוי דוקא לאו ובתולה עוד,ילדה
 בארוכה ועי"ש בתולה, להקרא תוכל נשואהכבר
 הדרהצ שכ' ממה הפך וזה צריך, אני לקצרכי

 אהבה רק תקרא דבתולה לעיל( )הבאתיווהעיון
 וצע"ב. לאיש, עוד היתה שלאפנויה

 ליה אכיל קאבחורשיא

 אות וכו' דן איני אני ערך ח"י בספריראה
 לכאן. וצרפונ"ח

 נבחרחז שהן עדיות במסכת המשניותבחירתא,

 עדיות מס' ב. ז והערות מקורות א. :התוכן
 או העין, תחת בצירי והוי עדות מלשון הויאי

 מחלוקת העין, תחת ובחידיק עידיותמלשון
 וכללים. סכומיס ך. ו בזה חדש כלל נ ובזה

 והערות מקורות א.סימן

 הלכה כהנא א"ר ע"א, כ"ז ברכות ראהא(
 ופרש*י כוותיה, בבחירתא ותנן הואיל יהודהכד'

 ובפי' עדיות, כאותן שהלכה בחירתא קריעדיות
 פ*ו עדיות מם' היא ומאי כתב גאון נסיםדב
 בן יודה ר' העיד בה שנויה המשנה שזומ"א
בבא.

 כר"מ הלכה ארנב*י ע"ב נ"ד קידושיןודאה
 מסכת ופרערי כוותיה, בבחירתא ותנןהואיל
 מפי העידו דבריהם שכל בחירתא קריעדיות

 שם הזקן ר"י ובתוס' כמותן, והלכההגדולים
 וחשובים גדולים מפי דבריה כל העידועדיות
ע"ש,

 כר' הלכה נחמן א*ר ע"א כ*ו בכורותוראה
 רבינו ופי' כוותיה, בבחירתא ותנן הואיליהודה
 ע"ש. עדיות מם'גרשום

 דקאי הגמ' על ע"א ח' נדה רד"ל בחי'וראה
 ע"ש. כוותיהריב"ב
 במע' )הנדפם ואמוראים תנאים ובסדרב(
 כתב י"ג אות ס'( ע' זצ"ל להגחיד"אספרים
 הוא ברור דבר בבחירתא שהעידו עדות כלוז"ל
 אות ג' שער עולם ימות הבריתות ובם'עכ"ל,
 אמת בבחירתא שהעידו עדות כל וז"ל כתבב'

 עכ"ל. ברורודבר
 שכתב פ"ג ה' שער עולם בהליכותוראה

 ובחירתא כוותיה, הלכתא בבחירתא דתני כלוז"ל
 עדות דכל משום כן ונקראת עדויות, מסכתהיא

 שמינו וביום ברור, ודבר אמת לשםשהעידו
 בפרק כדאמרינן המסכתא אותה נתקנהראב*ע
 היא תקנוה ביום בו עדויות תאנא השחרתפלת
 עכ*ל, וכו' פיר,חוה שלא בבהמ*ד הלכההיתה

 ע*א. כוח ברכותוראה

 ציין כו' בבחירתא דתני כל ה*ע מ"שועל
 ידעתי ולא מקדש, האיש בפ' הגמראבכללי
 ובכורות ע*א כ"ז לברכות ג"כ ציין לאמדוע
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 שציין קע"ז כלל מלאכי ביד וראה ש*ל, ע"אכ"ו
 דבכורות להך ציין ולא וקדושין דברכותלהך
 הנ"ל.כוו

 מי שכתב צ"ד סי' יאיר חות בהבו*תוע"ע
 וע"ע ע"כ, להלכה קיי"ל כו1תיה בבחירתאדתנו
 העיד ד"ה ס' אות ע*א דכ"ח חשב אברהםמקנה
 ע"ש.כו'

 ]אויסוועלן[ בחר ערך הערוך וז'לג(
 ותנן ועאיל יהודה כר' הלכה כ"ז()ברכות
 עבד(, דהלוקח גמרא )ובסוף כוותיהבבחירתה
 שהלכותיה דעדיות תסכת בחירתאפירוש

 ביום ונשנית התשנה, תכל תקובצותתובחרות
 פתח שומר שסילקו בראש ראב"ע אתשההחיבו
 ששמע מה העיד א' וכל ת"ח כל ונכנסובהם"ד
 עכ"ל.מרבו

 ז*ל( דילונזאני מנחם )מרבי המעריךובס'
 י"א עדיות מס' דאמרינן הא וז'ל כתב הב'אות

 שהבא עידיות מלשת אלא עדות מלשוןשאינו
 קרי דהכא והיינו הקרקעות, מיני שבכלהמובחר

 קשו כלל מלאכי ביד ומובא עכ"ל, בחידתאלה
 וכתבו זה טמנו נעלם השלם ערוך ובעלע"ש,

 הישנים שבדפוסים ממה ונסתייע דנפשיהמדעתיה
 ע"ש. עידיותנכתב
 עדיות למס' התיו"ט בפתיחת וראהק
 המשניות פי' בהקדמת הרמבום דברישהביא
 בם שהעידו הדברים הודעת הם ועדיותשכתב
 מהם אותו וקבלו ידועים בעתים השופטיםלפני
 לשונו וממרוצת הדברים, כל יעהיה"םוכו',
 העין. תחת בצירי עדיות דנקראמשמע

 שכתב בפתיחתו עדות שושן בספרוראה
 עדיות נקרא מדתסכונא מזה והמבוארוז'ל

 הי41ד בו ונית1סף עדות, מלשון העין תחתבצירי

 ריבוי בלשון להשתתש רגיל )טוווא כתוהריבוי
 שטועין כהרבה ולא וכדומה, אחיות אחותכמו

 העי"ן, תחת בחירק עדיות הזאת המסכת'וקורין

 הוא בחירק שעדיות לדבריהם טעם לתתונ"ל
 בינונית זבורית כמו המובחר, חכמיםבלשון
 ב' ב' סי' באיכה המתרגם תירגם וכןועדיות,

 ית חס ולא שיצי יעקב, נאות כל את חמלולח

 נקרא עדיות דתסכת והיינו יעקב, עידיתכל
 המסכתות מכל התובחרת התסכתא שה1אבחירתא
 סבחשר הנ"ל הרמב"ם מד' אבל שבהם,והעדיות
 התפאאי על יעקב בתפארת וכ"כ ע"ש, כןשאינו
 דצריך להדיא נראה הרמב"ם בשם התיו"טדמד'
 עוש. בציר"ילקרות

 עדות שושן בעל שקרא מה רואהוהנך
 מלאכי. וביד במעריך כתוב הוא הנהטועים
 ג*כ שכ' שם בפתיחתו ישראל בתפארתוראה
 פעמים כמה שכתב ממה תדע בחירק,עדיות
 ז'ל ובנו כוותיה, בבחירתא מדתנן כפלוניהלכה
 מוכח הנ"ל קידוושין רש"י דתדברי וכתבהוסיף

 ביסוד וראה ע"ש, ליישב ויש בצירידנקודתו
 עישה"ט. בזה ט' הערה כ"ח עמ' ועריכתההמשנה

 ד,חקיל במה קע"ז, כלל מלאכי יד וראהה(
 אבל. ד*ה א' קם"ג שבת התוס' בדבריוטרי
 סתב' משאר יותר דעדיות סתמא העדיפודלא
 הרמוז בפי' בזה נתקשו ושכן שם, הר"1כמ"ש
 ס"ו, סי' למורא שי בשו"ת וכן משניות,על

 מוקים דאה ב' ב' ביצה ריש בעצמםוהתוס'
 עדיף, דעדיות דסתתא לעיקר התומ' נקטולבוה
 באורך, יע*ש דבריהם ליקמב שנדחק מהוע*ש
 שנשנה ומה שכ' קל"ג סי' התרומות בס'וראה
 סתם על פליג אי אפילו הלכה ביבנהבכרם
 ובתוי-ט ט"ד דעדיות פ"ב רמב"ם וע'משנה,
 בדברי תקכ"ג סי' אלי בהליכות וראהשם,

 הנ"ל.התוס'
 י שכ' פ"ג ה' שער עולם בהליכות וראהו(
 בן חנינא ר' העיד כגון היא, הלכהעדות

 שם( רהב"י וכ"כ ב', )י"ח דחולין בפ"קאנטיגנוס
 דדוקא שאומר מי ויש מקומות, בהרבהוכיו"ב
 לא גרידא עדות אבל מחלוקת דלבתרעדות
 חילוק מה דאל"כ הדבר מוכרח ולדעתיע"כ,
 בבחירתא דתניא עדות ובין סתם עדותבין
 ועשכ הלכה עדות כל בלא"ה הלא עדיותבמם'
 בם' וראה בזה, ועיין אומרים, היש כמולחלק
 הלכחשג עדות כל ק' אות ד' מע' אברהםמקנה
 ד' הביא שלא וחידוש מקומות, מכמהשהביא

 א', כ"א שבת רהב"י דשכ*כ הנ"ל, עולםהליכות



 רנ"ג, סי' ח"ב והרדב"ז דעדיות, פ"קוהראב"ד
 וראה באורך, ע"ש דחולין, פ"ק בהלק"טוהרא"ש
 עדות.בערך

 שם ובנספח צ"ג עם' למשנה במבואוראה
באורך.
 דהיכא ר*ך, כלל סופרים בדברי וראהז(
 דעדיות מתמא אהדדי מתרי סתמי תרידאיכא
 ע"א, ד"ח פ"א ישרים תומת וראה ע"ש,עדיפא
 מרשהנ"ג התלמוד מבוא על התלמוד כלליוקיצור
 בבחירתא. דתני כלד"ה

 בתלמוד וכינויים שמות לחקר בס'וראה
 וצרפו עוא, דל"ו ז"ל מרגליות ראובןלמוהר*ר
 הערה דט*ו ועריכתה המשנה יסוד ובספרולכאן,

 לתלמוד מבוא ובס' ט', אות כ"ח ועמודל"ט-מ',
 היטב ודו"ק קע"ז אות מלאכי יד וראהדע"ה,
 לכאן. וצרפושם,

 היא בחירתא כ', ק"ו אות מלאכי והידח(
 מל' אלא עדות מלשון שאינו י"א עדיות,מס'

 הקרקעות מיני שבכל המובחר שהואעידית
 לונזאע די מהר*ם בחירתא, לי' קריומש"ה
 עכ"ל. בחר ערך המעריך אצבע ידות שתיבס'

 והוי עדות מלשון הוי אי עדיות תם' ב.סימן
 ובחיריק עידיות מלשון או העין, תחתבצירי
 בזה מחלוקת העין,תחת

 ח(. ד( ג( א' סי'ראה

 בזה חדש כלל ג.סימן

 מ"א פ"ו כלאים הרש"ש חי' בהג'ראה
 ותנן הואיל כפלוני הלכה אלא אמרינן דלאשכ'

 מצינו" לא תנן מדלא _אבל כוותיהבבחירתא
 אין ערך ח-ז במפרי וראה הענין, כל עי"שוכו'

 הפומק דהשמיט מכח דין ולהוציא יסודלבנות
 עד תר"ה מדף עישה"ט כתבה, ולא זוהלכה
 מדף דייקינן אי ערך ח-ד בספרי וראהתר"ז,
 אפשר אם בענין שם שנתבתי מה והלאה,תקי"ב
 שמדבר במקום לה מתני דלא משומ דיןלהוציא
 תקצ"ח מדף ח"ט בספרי וראה עי"ש, זהמדין

 שתקי הוו לא כללא להאי איתא אם בערךוהלאה
 לכאן. וצרפו מיניה,קמאי

 וכללים מכומים ד.סימן

 עדיות( )מס' בבחירתא שהעידו עדות כלא(
 ב(. א' סי' ראה הוא, ואמת ברורדבר

 אבל ד"ה א' קמ"ג שבת התוס' ע"דב(
 סתמי, משאר יותר דעדיות סתמא העדיפושלא

 ה(. א' סי' ראה בזה, התוס' בד'וסתירה
 בכרם שנשנה מה כ' התרומות בס'ג(
 משגונ סתם על פליג אי אפילו הלכהביבנה
 ה(. א' סי'ראה

 מי ויש היא, הלכה עדות כ' ה"ע בעלד(
 עדות אבל מחלוקת דלבתר עדות דדוקאשאומר
 קואומר, מי כהיש מוכרח ולדעתי לא,גרידא
 ו(. א' סי'ראה

 אהדדי סתרי סתמי תרי דאיכא היכאה(
 ז(. א' סי' ראה עדיפא, דעריותסתמא

 שאינו או משמע לגמרי ביטול איבטל,
 מהיות, חדול מעבודה, חדול שבות, -מצוי
 בטל כלה, מנוע, הסר, הפר, וכאפס, כאיןהחשב
 רב מספר בתוך נמצא שהוא ע-י מהיותוחדל

 ב. 1 משמע לגמרי דבסל מקורות א. :התוכן
 או בסל ג. 1 משמע לגמרי לאו דבטלמקורות
 מהדבר. חלק ועל ידוע ומן על ואמר אםביסול

 משמע לגמרי דבטל מקורות א.סימן

 התוס' כ"כ משמע, לגמרי ביטול לשוןא(
 וה*ר וז"ל שעשו, ממעשה ד"ה ע"ב ל"טשבת
 והיינו חייתא, בקדירה אפילו בטלה מפרשיונה

 תוס' וכ"כ דבר, מכל לגמרי משמע בטלהדקאמר
 בטל דלשון משום ! והתניא ד"ה ב' י"טמוע"ק
 רנשבורג מהר"ב בהגהות וע"ש בכולו,משמע
 ליפשיץ.ומהר"י
 הגאון למחו' שלום דרכי בם' וראחב(
 שכ' ע"ג, אות ב' מע' זצ"ל, מבערזאןהנורא



קפז ן ר הא הש"םכ~י ת יבנ%

 ר"ה ע"ב ל"ט שבת תום' משמע, לגמריבמל
 אין ד"ה ע"כ כ' דף כתוסי שם אבל כו'ממעשה
 משמע לגמרי לאו דבטל להיפוך כתבו כו'שירא
 ע"ש. כ"כ, נמצא שלאאלא

 בענין ב', כ"ט בכורות לתום' שציע שםוע"ע
 מלאכה, מאותה רק או משמע לגמרי אי בטל,פועל
 מקחו ע"ב, ריש שם ובתום' פ"א כתובותורש"י
 שיתבטל לפרש יש או לאלתר משמט איבטל,
 דבטל טעות דמקח ב' י"א דף שם בגמ' וכןאח"כ,
 אבל דרבא, אליבא כלום לה ואין משמע?נמרי
 טעות מקח דר"ל י"ל שם אמוראי שארלדעת

 ע"ש. לה אית מנה אבלממאתים
 יוסף והבית והר"ן, הרמב"ן דעת וזהג(
 כתב וז*ל: שכ' ומ"ש, ד'ה תקנעא סי'או'ח
 רב דבי קצרי בטלי דהא וכו' הרמב"ן וכ"כהר"ן
 ובטלי שכוע, באותו בטלים היו שהכובסיםפירוש
 מובא ע"כ, הרשב"א פסק וכן משמע,לנמרי
 ב(. אות ב' סי' וראה כ*ג, סי' ב' מע'בשר"ח
 מט"ז, פ"ט סוטה סוף משנה וראהד(

 לגמרי דבטל ס"ט, ס"ק שם ישראלובתפארת
 י"א למכות וציין מעולמ, הי' לא וכאילוששמע

 כהונה, בטלה או כהונה דמתה הפלוגתא עלב',

 למפרע מילתא איגלאי כהונה בטלהופרש"י
 בספרי היטב וראה ע"ש, גדול כהן הי'שלא
 מש"ב. ד' ג' דף ח"ב אהרןבית

 ג"כ שפירשו חדשים, בתוספות שםוראה
 מע' לפי בדבש )וראה משמע לנמרי בטלדלשת

 בזה קדמם וככר עליו(, שחולק יוט אותב'
 קנסות דיני בטלו י"ד, רסנהדרין בהךהמהרלנ"ח
 השנוים אותם ככל לעולם ובטלו מנטמעדלגמרי
 הסמיכה בפסק כ"כ ובטלו, בטל סוטהבסוף
 בי המהראי ע"ד וחולק מהרלנ"ח תשו'שבסוף
 לעולם. משמע אינו דבטל דדעתודב

 שמביא כ"ג, סי' ב' מע' שד"ח וראהה(
 ללב היפה הביא שדבריו יהודה, המטה בשםכן
 כל עי"ש משמע, לגמרי ביטול דלשון ע"ג,ט'

 שם, י"ג כלל ב' מע' וראה לכאן, וצרפודבריו

 ז"ל במאמרם ג' עמ' ח"ב בספרי זהוהבאתי

 בסלה רבי שמת היום אותו ע"ב ק"גכתובות
 כהונה ובטלה בצדיקים טומאה דאין משוםכהונה,

 כהן חיים רבינו כמ"ש לכהנים, לטמאותוהותר
 ובטלו י"ג( )י"ב מקהלת והכאתי שם,בתום'
 ז"ל מאמרם וכן מלהיות, חדל ופירושוהטחנות
 ויראת ענוה בטלה רבי משמת א' מ"טבסוטה
 אנא, דאיכא ענוה תתני לא יוסף רב אמרחטא

 לגמרי דטה9מע ענוה בטלה תיתני דלאהיינו
 בעולם ישנו עדיין דבמקצת כן דאינווהאמת
 והארכתי שכתבתי מה בארוכה ע"ש אנאכגון
 לכאן, וצרפובזה

 זעירא אתא כי א', כ"ב ברכות ראהו(
 לריעע השעס ובגליוני לטבילותא, בטלוהאמר
 תורה לדברי דה"מ מ"ד דאיכא רי"ף ע'כתב,
 ממקץ9ה ב' ל"ט שבת וע' בטלה, לא לתפלהאבל
 ובתוס' כו' הטמנה בטלה כו' טבריא אנשישעשו
 מפרה9 יונה וה"ר : וז"ל בסה"ד, ממעשה ד"השם

 בטלה דקאמר והיינו חייתא בקדירה אפי'בטלה
 כאן גם וא"כ עכ"ל, דבר מכל לגמרימשמע
 ואפילו דבר מכל לגמרי משמע בטלוהולשון

 נסתלקה לא מאי ב', ס"א זבחים וע"עמתפלה,
 בטילה שתהי' וברש"י לבטלה נסתלקהלא

 דלשון ג"כ ומבואר ע"ש, לגמרי הנחשתממזבח
 ואולם בזבחים, קץם"ה משמע, לגמריביטול
 וכו' לבנה בזכוכית ד"ה ב' כ"ט ב"םבתוס'
 ע"ש. קאמר, לגמרי בטלהדלא

 אות ב' מע' אזכור אברהם בס' וראהז(
 לגמרי שנתבטל בדבר אלא טייך לא ביטול ;כ'

 ע"ב פ"ד חולין תוס' וע' דמגילה, פ"קתוס'
 ע"נ ח"ב בספרי היטב וראה עכ"ד. בזוגיתאד"ה

 שכ' ו' אות ב' מע' החיים כל וראה בזה,מש*כ
 עיין לגמרי הוי אי ופוסקים בש"ס זה ל'ביטול
 עכ=ל. ע"א די"ד ח"א חייםלב

 משממ לגמרי לאו רבטל מקורות ב.סימן

 שירא אנן תוד"ה ב' כ' שבת ראהא(
 נמצא שלא אלא משמע לגמרי לא דבטלפרנדא,

 בזוגיהש4 ד"ה ב' פ"ד חולין תוס' וכ"כ כך,כל
 וע' בזכוכית, ד"ה ב' כ"ט ב"מ תום'וכ"כ

 בר"ש לעי' שציק כ' שבת להגרעק"אבנהש"ס
 דכלאים. מ*בפ"ט



בסל ן ר הא הש"סמ~י ר2 'בקפח

 מבטלין ד"ה א' ג' מגילה ובתוס'ב(
 משהאיר העבודה עושין דאין דכיון כתבועבודתן
 "ביטול" לי' קרי עתחין שאח"כ אע"פהיום

עי*ש.
 להתום' דם"ל תרפ"ז, סי' בארח הב"יוכתב
 מגילה מקרא בשביל עבודתן מבטליןדכשאמרו

 הבאתי וכבר קדימה, אלא קאמר ממש ביטוללא
 לגמרי דביטול דעתו דהב"י ג( אות א'בסי'

 ס*ח. סי' או"ח אפרים בית שו*ת וראהמשמע,

 רחמים ובקש בגמ' ב' פ*ז פסחים וראהג(
 שבטל לא : שם בח"א ובמהרש*א הגזירות,ובטל
 בהם נתקיימה גלות גזירת דהא לנמרי,הנזירה
 א"נ וכו' דור לאותו הגזירה שבטל אלאאח"כ,
 ע*ש. לעתיד הגזירהשביטל
 אה2ר הסמיכה בפסק רב בי ומהר*יד(
 א', י*ד סנהדרין הגמ' על רלב*ח תשו'בסוף

 קנסות דיני בטלו בבא בן יהודא ר'אלמלא
 לעולם משמע אינו בטל דלשון העלהמישראל,

 ע"ש. חולק ומהרלנ"ח זמן, לאותואלא

 אות ל"ג תשו' חפץ אבני בשו"ת וראהה(
 בב*מ להתום' ראי' הבאתי ובחי' : וז"ל שכ'ה'
 דמשחרב שאמרו דמה בזכוכית, ד*ה א'כוט

 שבטלה הכוונה אין לבנה זכוכית בטלהבהמ*ק
 וכו' אה2י א"ר א' נ*ה ב"ב מש"ם וכרלנמרי
 הכוונה וע*כ הבכור, בנו ירושת בטלתא"כ

 שהאב מקום באותו הבכור ירח2תשתתבטל
 וכ*כ תתקיים, מקומות בשאר אבל כרגאחייב

 שלא אף במול לשון דקאמר הרי שם,הרשב"א
 סוטה סוף תפא"י על ותמוה לנמרי,נתבטל
 לא וכאילו לגמרי שנתבטל משמע דבטלשכ'
 ברכת בספרי וע' הנ"ל, היפוך שזה מעולם,הי'

 אהרן ובברכת עי"ש, מש"ב רכ"א מאמראהרן
 וצרפו עישה"ט מקומות מכו"כ בזה האריךהנ"ל
 צריך. אני לקצר כילכאן
 קי"ב סי' או"ח שלמה בית שו"ת וראהו(
 משמת ב' מ"ט בסוטה דמביא הא וכןשכ',

 חכמים שעטרת חכמה עטרות בטלוראב"ע
 שפסקו דוקא לאו חסידים, בטלו וכן וכו',עשרם
 התוס'. כמ"ש מצוי, דאינו אלאלנמרי

 מהגה"ק ש*ו עמ' החומות בתוך בס'וכ"כ
 משמת א' מ*ז סוטה דאמרינן דהא זצ*ל,מגור

 איש יהודה בן ויוסי צרידה איש יועזר בןיוסי
 אלא לנמרי דבטלו לא האשכולות, בטלוירח2לים
 ד(. אות א' סי' וראה ע*ש, נ8כיחיםדאינם
 מע' ז"ל( )מהגחיד"א לפי בדבש וראהז(

 או דתנן לחוד בטל לשון שכתב, י"ט אותב'
 סוטה בסוף בס"ד, שנבאר כמו לנמרי אינותניא
 והפרישות, הטהרה ומתה התורה כבוד בטלאמרו
 כ' ובתו"ח הטהרה, בטלה דהול-ל התיו-טהק17ה

 דבטלה ז"ל, חסיד שמשון מהר*ר הרבמשם
 ואני וכו', לגמרי אינה ומתה משמעלנמרי
 דמת איפכא בתר אזיל ז*ל דהרב אומרבעניי

 נראה הדל ולי וכו', מבטל לגמרי משמעטפי
 להרא"ש ראיתי וכן לנמרי, אינו דבמלאיפכא
 פרנדא שירא בטלה גבי שכ' בתוספותיוז"ל
 ע*ש, לגמרי בטל לא אבל כ*כ טצוי אינודר"ל

 אימ דבטל ואפשר וכו', לגמרי הוא מיתהאבל
 יותר שהוא שינה לכך ז"ל הרא*ש כמ"שלגמרי
 מביטול יותר שהדא וללמד מיתה ונקטמביטול
 בטל לומר רז-ל וכשכונת מיח~ע ונקטשינה
 אבל עולמית בטלה או לעולם בטל אומרלנמרי
 וזה וכו', לנמרי אינו לחוד בטל דתניהיכא
 מ"ש לכל העיר שלא ופלא עכ"ד, פשוטנראה
 ח. ג' בסי' ועי'בזה,

 ידוע זמן על נאמר אם ביטול או בטל ג.סיטן
 מהדבר חלקועל

 לעקור ובקש תוד"ה ב' ה' מגילה ראהא(
 ב"ד דברי לבטל יכול ב*ד אין והא הקשות"ב,
 ותירצו ובמנין, בחכמה ממנו גדול אא"כחבירו
 בען1ירי, ולקבעו מתשיעי לעקרו דרצהדי"ל

 קבעתי' התם הואי אילו יוחנן ר'כדאמר
 לא למה שמיה2ב מה שם בגלית וראהבעשירי,
 והפשום לבטל, רשאי ב"ד אין בכה"גשייך
 עקרוהו דלא ובכה-נ משמע, לנמרי דביטולדס*ל

 בימול, הוי לא אחר לזמן קבעוהו אלאלנמרי
 דשקש עליהם שחולק אלא הריטב"א, הביןוכן

 חבירו, דברי ביטול משום בהם ישבכה"ג



 ן ך ןןא הש"םמללי ת יבנבסל

 מקדימין האיך דפדיך מכילתין בדישכדמוכח
 לבטל יכול ב"ד אין הלא הבניסה ליוםהכפרים
 הקשה מהרצ"ח ובהגהות ע"ש, חבידו ב*דדברי
 בהגהות וכן הדיטב"א ד' דאה ולא מדנפשי'ק

הו,ם*ש.

 אות ח*ב לשון מענה יעקב קהלת ודאהב(
 אין והא מגילה בדיש דפדיך מהא שבתב,קכ*ח
 אנו משם וכו' חבירו ב"ד דבדי לבטל יבולב*ד

 רק לגמרי ב"ד דברי עקד דכא דאףלמדים
 מקרי הם נשעקנו מכמות ב.ד מדברידמשנה
 וקרי הוי יום אל מיום שינוי התם דהאבימול,
 דף שם בתוספות מצאתי מזו וגדולה ביטול,לי'
 אמאי וקשה וז*ל: עבודתן, מבטלין ד*הג'

 הדבה יש המגילה קדיאת אחד והלאמבטלין
 הוי היום דמשהאיד דכיון וי"ל לעבודה,שהות
 הקדיאה בשביל אותה מניחין והם העבודהזמן

 דכתובות פ"ק בתוס' וע' ביטול, לי' קרימשו*ה
 א' מע' שד"ח ודאה ע*כ, דדבנן תקנה בד"הג'
 זה אם בזה מחלוקת שיש שהאדיך קפ"האות
 דבריו כל עי"ש לא, או ביטול בכללמקדי

 צריך. אני לקצד כיבאדוכה,

 זו במחלוקת תליא דפלוגתתם ונראהג(
 ב"ד של בבחם אין דאז משמע לגמרי ביטולאם
 הזמן לשנות במקצת אבל לגמרי, לבטלאחר
 בכלל מקצת ביטול דגם נאמד ואם לעףסות,יוכלו
 לעקדו אפי' לבטל יכול ב*ד אין אז הואביטול
 ב"ד יוכל אם דפליגי מה וכן אחר, בזמןולקבעו
 סי' חו"מ מע' בשד"ח מובא שעה, לצודךלעקור

 של"א סי' לד"ת הישר ספר דמדברי א', אותף

 לצורך לבטל ב"ד ביד בח דיש שינויא לחדמובח
 זדוע מהאוד הביא ס*ה סי' רש*ל ובתשו'שעה,
 אפי' יכולים אין הבל ולבטל לעקור באיםדאם
 שעה לצודך מקצתו לעקוד אבל שעה,לצורך
 דליכא היכא הפת התיר רבי דהא דמי,שפיר
 במנין דהוא אף ב'( ל"ה )ע*ז ישראל פלסרפת
 החולקים, דעת שהביא בשד*ח ע"ש דבר,י"ה

 לגמרי ביטול אי הנ"ל בבלל תלוי זה דברוגם
 ממקנה בשד"ח שם והביא מקצתו, גם אומשמע

 בתבו לא ב' ה' מבילה דהתום' ב' אותאברהם

 הבי, דעתיה סלקא דרבי דק דמלתאלקחשטא
 זה, בענין עוד שציין מהוע"ש

 דמהרלב'ח ד( ב' סי' לעיל הבאתי וכברח
 קנסות דיני בטלו דהלשון ס*ל הסמיכהבקונטרס
 ומהד"י בטלו, שלעולם כהטמע א' י"דבסנהדדין

 ידוע זמן על ג"כ דבטלו וס*ל חולק דבבי
 דגירסת התם בתוד*ה ב' לוב ובגיטיןנאמד,
 מתורת שליחות מתודת דבטליה נהיהספדים

 מ~דה בפידחם בטליה דאם משמע בטליוג לאנט
 ביטול ואם ומגרש, חווזר ואינו דבטל נחמןדב
 בחי' אבל בו, ויגדש יחזוד לא מדוע לזמןשייך

 סברא דאין כתב להו, איבעיא ד*ה שםהרשב*א
 סי' אה"ע הישיע*ק וכ*כ בטל, עצמו הגטשיהא
 אבל הגט לבטל דיוכל מכאן נדאה ל*א אותקמ"א
 בטליה דבטולי דהפידחם אלא יכול אינובאמת
 אלא גט בתודת לה נותן שואינו הנתינהשביטל
 הד*ן וכ*ב א', נ*ה גיטין ע' חוב, שטדבתודת

 ע*ש,בחידחשיו

 )כ"ב דברכות מהך ו( א' סי' לעיל ודאהה(
 אם לטבילותא בטלוה אמד זעירא אתא כיא'(

 לתודה דק או לתפלה ובין לתודה ביןבטלוהו
 בטלוהו. לא לתפלהאבל

 מע' ח-ים גנזי בם' מש"כ בזה ואביאו(
 ביטול אינו חכמים בלשון ביטול י"ג: אותב'

 יום בכל הקבוע זמנו ולפי שעה לפי אלאלגמרי
 א' ג' מגילה תוס' לאח"כ, שנדחה ביטולנקרא

 בי מהר"י להרב ראיתי וכן יע"ש, מבטליןד"ה
 הרלנ"ח, תשו' בסוף אהבר הססיכה בפסקרב
 לאותו אלא לעולם משמע אינו במל דלשוןשכ'
 דיני בטלו בבא בן ר"י אלמלא מ"ש גביזמן

 ע"ד להשיב הדבה שם מהרלנ"ח אךקנסות,
 בסוף השנוים אותם ככל לעולם בטלדלשון
 ב' סי' לעיל )ראה ע"ש ובטל בטל סוטהמס'

 וע' ל"ב, דף בגיטין ועיין בזה(, עליושחלקו
 זבר לא איך ומהתימא י"ט, אות לפי דבשבס'
 במגילה התוס' בגדולים נפתח כבר זה דדברשר

 ד' הפך הם ודבריו והרלנ"ח, רב ביומהר"י
 בחי' ועמ*ש מקום, ובאותו פרק באותוהרלנ"ח

 אדמת ועיין ז"ך, אות ס*ה א' סי' או"ח שו"עעל
 י"ט, מו*ק ועתוס' י*ד, סם"י חיו"ד ח"אהקודש



 תענית מגילת גטלה ן ך הא הש"םכללי רן 'בקצ

 דאמרינן דברים ה~אר וקנין ועדות נדרולגבי
 מחזה בקונט' עמ"ש כולו, בטל מקצתובטל

 ח"א חיים לב וע' מ"ח, דפיאה ובפ"גאברהם
 ע"כ. קכ"ז אות פירות וקנין ח'מי'

 אשכחן בטל כ' ד' כלל שומע לב ובם'ז(
 ד"ה ב' ד"כ שבת תו' לגמרי, בטל דוקאדלא
 בזוגיתא, ד"ה דפ"ד חולין דל"ט, ומציעאאנן,

 ע"ש, מבטלין ד"ה א' ד"ג במגילה עודועמ"ש
 י"ז אות דקע"א ח"ה אהרן בית בספריוראה
 ורש"ש ע"ב, כ"ט ב"מ זאב בן בהג' וראהעי"ש,
 עי"ש. ע"א ל"בגיטין

 כלל ב' מערכת השדה פאת חמד שדיוראה
 צריך, אני לקצר כי לכאן וצרפו בטל, ערךי"ג
 בכללן מש"כ ב' סימן א' מע' אברהם מקנהוראה

 ובח"ה ד' ג' דף ח"ב ובספרי עישה"ט,בארוכה
 בכללן כבר והארכתי וקע-א וקנ-ז קנ"ודף

 בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן, וצרפועישה"ט
 בספרי. פ"א כבר שהארכתיבמה

 ס"ט אות ב' מע' לב ישרי בם' ראהח(
 לבטל, להבא ומשמע מעיקרו משמע בטלשכ'
 להג' חיים ישמח בם' וראה עכ"ל, דל"בגיטין

 י"ט אות ב' מערכת זצ"ל פאלאגי חייםמוהר"ר
 אלא לנמרי דאינו בטלה לשון יש בטלהשכ'
 לבנה בזכוכית ד"ה מציאות אלו פ' שכיח,דלא
עכ"ל.
 י' דף ב' אות זכרון מנחת בם' וראהט(
 הוי אם והפוסקים בש"ם ביטול לשון שכ'ע"א

 למוהרח"ף חיים לב בם' עי' לאו, אםלגמרי
 עכ"ל. ח' סי'נר"ו

 ס"א אות ב' מע' המים טהרת בם'וראה
 כו', בטלה ר"פ משמת בש"ם, הנז' בטלהשכ'

 כלל, הכי בחר לעולם כן הי' דלאמשמעותו
 ע*א, ד"ך בברכות לקוטי בתר בלקוטי אניכ"כ

 וכוונתי יע"ש, חוורתא מויגותא שםונרגשתי
 מדאר"י וכיוצא בענוה לא אבל מהכלל, יצאדז"ד
 עכ"ל. ודו"ק סוטהבסוף

 הסתירות ליישב לפענד"נ כללןובעיקר
 והכל כך, ומו~מע כך משמע דבטלובפשיטות,

 נ0פיר לגמרי מוכח דאם דמוכח, העניןלפי
 אז לגמרי שלא מוכה ואם משמע דלגמריאפ"ל

 המקום לפי והכל משמע, לגמרי דלאואמרינן
 כנלענ"ד.והענין

 ימים של הנילה - תענית מגילתבטלה
 מחייבת ואינה בטלה שני, הבית מתקופתטובים
עוד

 טובים ימים של מגילה תענית, מגילתא(
 שנעשו הימים כל בה שנכתבו שני, ביתמתקופת
 אסור וכן בהם, לדעעענות הבאסור לנו, נסיםבהם

 איתא ע"א י"ב ובתענית בהם, ולהתאבללספוד
 האי ד"ה שם וברש"י תענית, במגילת"דכתיב"
 היתה תענית דמגילת משום "דכתיב"דקתני
 לפרהם וכוונתו ע"כ, נסים לזכרת לבדנכתבת
 "דתניא- בלשון משתמש ואינו "דכתיב-הלשון
 שנשנו שבע"פ בתורה שמשתמשים כמווכיו"ב
 הנסים לזכרון נכתבת שהיתה מפני נכתבו,ולא
 מגילת כגת ב' ס"ב וכבעירובין התנ"ך()כמו
 הלכה היתה שלא )רש"י, ומנחא דכתיבאתענית
 ממגילת חוץ אחת, אות אפי' בימיהם,כתובה
 מגילת כמו מגילות שארי וכעין עי"שתענית(
 ערך שלי בכללים וראה ואיכזע רות,אסתר,
 עי"ש. וכו' תנןתניא

 זצ"ל אלגאזי למהר"ש אלי הליכות בם'ראה
 לענין דוקא דהיינו תענית במם' הרא"ש כ'שכ',
 בימי לגזור אין צבור תענית אבל יחידתענית
 עכאל. תעניתמגלת

 הראב"ד בשם הרא"ש כ' כ', קם"ווב(וות
 אמורשג שום בימי הי' לא תענית דמגלתז"ל
 תענית מגילת בטלה האידנא הגמרא קאמרהוכי
 ר"ל האידנא אלא האמוראים זמן בסוף ר*לאין
 האמוראים זמן דכשהתחיל התנאים, זמןבסוף
 עכ*ל. אמורא שום בימי תענית מגילת היתהלא

 י"ב תענית איתן מצפה בהג' היטבוראה
 עי"ש.ע*א

 על שכ' ה', סי' פ"א תענית ברא*שועי'
 במגילת הכתובים ובי"ט בר"ח ומפסיקיןהגמ'
 אין תענית מגילת דבטלה והאידנא ! וז"לתענית
 היחידים ודוקא ובפורים, בחנוכה אלאמפסיקין

 אין ע"ב( דם*ו )לקמן כדתנן לא צבוראבל



קצא ן ך דןא הש"םכללי רצ י גנ תענית מגילתבסלה

 ובפורים כחנוכה בר"ח הצבור על תעניתגוזדין
 שם בריקי וכ"ה עכ"ל, מפסיקין אין התחילוואם
 ע*ש. דתעניתבפ"ק

 יוסי ור' ר"מ שנחלקו עאב י"ט בר,הועי'
 יוסי וד' תענית מגילת בטלה דלא ס"לדר"ם
 במאירי ועי' הבית, חורבן אחר דבטלהס"ל
 הכתובים הימים אותם כל שכ' ע"ב י"חר"ה

 שלא ובקצתם בהם להתענות שלא תעניתבמגלת
 ומותר ואילך חורבן משעת הם בטליםלהספיד
 ופורים מחנוכה חוץ בהם ולהספיד בהםלהתענות
 להספיד ושלא להתענות שלא באיסורןשנשארו
 הן דוקא שאומר מי יש ופורים חנוכה ואףבהם,
 מותרין ולאחריהם לפניהם אבל אסוריןעצמן
 מי יש וכן תענית, במס' זה ענין כתבנווכבר
 תענית שבמגילת ימים שבטלו שאעפ"ישאומר
 שבת וראה עכ"ל, ציבור תענית בהם גוזריןאין
 עי"ש. ע"בי"ג

 שכ', כ"ד סי' דתענית פ"ב ברא"שועי'

 בפ"ק כדגרסינן תענית מגילת בטלהוהאידנא

 דאמר הא ז"ל הראב"ד כתב ע"א( ישט )דףדר"ה
 אבל יחיד לתענית ה"מ בטלה תעניתמגילת
 הא דסתמא וכו' ביה גזרינן לא צבורתעגית
 האידנא תענית מגילת בטלה והאידנאדקאמר

 וכו' תנאי דשלימו בתר קאמר האמוראיםבימי

 והוא באדר עשר בשלשה להתענות שנהגוומה

 י"ל בטלו, לא ופורים וחנוכה פורים שלפנייום
 גדל.ה דצום תענית על דר"ה בפ"קכדקאמר
 לכל קהלה זמן ועוד מותד, ולפניו כד"תדד"ק

 ובקשו למלחמה נפשם על ועמדו שנקהלוהוא

 עכ"ל. הנס מעיקד הוא וגםרחמים

 האמוראים בימי האידנא במ"ש הרא"שוד'

 דכבר מבואר י"ט בר"ה דהרי צ*ב וכו'קאטר

 ועיין וכמש"ל, הבית חורבן אחר תיכףבטלה
בזה.

 שדקדק כ' אות שם נתבשל בקרבןועי'

 לענין אבל קאמר מדלא ז"ל הראב"דמלשת
 תענית לענין דאפילו ש*מ בטלה לא צבורתענית

 על גוזרין אין דלכתחילה אלא בטלה נמיציבור

 בדיעבד תענית שגזרו אירע אם ונ*מהציבור,
 דבזה שכ' יע"ש לתעניתם תענית להתענותא"צ

 בזה, יע~חה"ט הראב"ד על הר"ן קהצי'מתודץ
 הענין, בכל שם הרא"ש ד' בביאור בדבריוועוד
 ולענין ד"ה ע"א י"ח תענית במאירי היטבוע"ע

 הנקל, הק"נ ע"ד מקש יאא אות שםובהערות

 ופורים. חנוכה אף ד"ה במאידי שםוע"ע
 קי"ח כלל הב' מע' כללים שד"ח וראהב(
 כן דקי"ל מאי לפי תענית מגילת בטלהשכתב
 ביום יו"ט לקבוע יחיד או רבים רשאיםאם

 נרן אות הי' במע' רהצמתי נס להםשנעשה
 ועמש*ש נ"ג, כלל הי' במע' שם והואעכ"ל,

 בזה.בארוכה
 ואם ד"ה ע"א י"ב תענית בתוס' וראהק
 בר*ח להתענות שלא ליזהר יש וכן בתוה"דשכ'

 מגילת בטלה לא ודאי דמאלו ובפוריםובחנוכה
  שמחה מהג"מ והגהות ובחי' עכ"ד,תענית
 בגם' וע"ש ע*ב, י"ט ר"ה ע"ז כ' זצ"למדעסוי
 הלכתא קשיא בטלו לא והלכתא בטלווהלכתא
 כאן ופורים בחנוכה כאן קשיא לאאהלכתא
 ד(. אות לקמן וראה יומי,בשאר
 שכתב כ"א סי' תענית תוס' פסקי וראהד(
 על לומר שנקבעו הימים תענית מגילתבטלה
 בטלו לא באב תשעה כגת טוב יום אבלהנסים
 כגון שצ"ל נ"ל הגה ווילנא בש"ס ונדפסעכ"ל,
 שלפנינו, הגירסא ליישב וצ"ע ופורים, חנוכהר"ח
 ג(. אות לעילוראה

 הכהן בצלאל להג"ר כהן מראה בפי'וראה
 הדבר הנ"ל תוס' הפסקי על שכ' זצ"למווילנא
 שם וכצ'ל באב ט"ו כגון וצ"ל דטס"הפשוט
 ]ומש"ש הנסים על שקבעו הימים מג"תבטלה

 כסש"כ[ וצ"ל טס"ה הנסים על לומרשנקבעו
 ]ובאו כצ"ל בטלו לא באב ט"ו כגת יו"טאבל

 ]והובא שי"ב סי' ז"ל הרוקח מד' בזהלהוציא

 נופלין באב עשר דבחמשה שכ' קל"א[ סי'בב"י
 בתניא וכ"ה עכ"ל, סג"ת[ שבטלה לפיבתחנונים

 אבל ע"ש, זצ"ל יחיאל לרבינו אפים נפילתבה'

 יוום הוא באב ס=ו שיום דאחר ס"ל תוס'הפסקי
 גם בטל לא לכן תענית בסוף כדאיתאבלא"ה
 דמ"ד בכורים ראשית בספרי וע' הזה,בזמן

 האגודה בד' להגיה צריך וכן בזה, מש"כומ"ה
 עליו שם תמה ובחנם תקנ"ט בסי' בט"זשהובא



 דעתובטלה ן ך דץא הש"םכללי ת יבקצב

 דצ=ל פשוט והדבר ז"ל אפרים בית בעלהגאון
 עכ"ד. בעז*ה וכמש"כ באבבט"ו

 ז"ל ליב יהודה הרב בהקדמת וראהה(
 תענית, מגילת מם' על יע"א קראטאהביןדק"ק

 מסכת על פי' עשה אהבר על בהקדמתושהתנצל
 משכו הא משום לומר ואין וז"ל: וכ'זו,

 )ברוה דמסיק הואיל זו המסכתא מלבארידיהם
 ופורים, מחנוכה חוץ מג"ת רבטלה ע"ב(י"ט
 הראוש כ' דהא חדא בדבר, תשובות ג'דלזה
 בלי תקע"ג סי' באו"ח והטור רתעניתברפ"ב
 לגזור אסורין דציבור הראב"ר, בשםחולק
 נמי ולאחריהם לפניהם ואפילו בהן,תענית
 ע*ש, ע"ב( )די*ח תענית ממסכת וראיתואסור,

 הראב"ד ד' ג"כ הביא ירוחם דרבינו כ' שםוב"י
 הראבוד, לדעת הסכימו דהצלשתן ש"מ חולק,בלי

 בין דמחלק ה"ד פכ"א סופרים מם' לדעתוכ"ה
 יסתור דלא וטעמי' בציבור, להזכיר וביןבצנעא
 להתענות כלל איסור דאין דמשמע דידןגמ'

 והניח פסח ה' בריש להב"י לי' כדקשיהבניסן
 מם' על קשה לא ולהראב"ד ע"ש,בקושיא
 דרבים דינא לענין וא"כ ודו"ק, מהגמראסופרים
 התעורר וכבר הוא, ולצורך בטלה לא זומסכת
 תענית במם' דהר"ן והא בהקרמתו, מהר"אבזה
 הפני דחה כבר הראב"ד, ר' דחה ע"ב()ח"י
 גרע דלא ועוד ע"ש, דבריו ר"ה במם'יהושע
 קדהמים דיני וכל ואהלות מנגעים זומסכת
 התועלת אכתי דהא ועוד אגדות, וד'וטהרות
 כאשר הלכות ממנה ולמדין עומדתבמקומה
 בצדה שעשיתי מצוה ונר משפט בעיןתראה
 כאן שהבאתי למה העיר שלא ופלא עי"ש,וכו'

 ערך שלי בכללים היטב וראה לעיל,בכללן
 ראש שבין בימים בשר ערך כאן וראהמגילות
 זו מס' בסיום אם ונסתפקתי באב, לתשעהחוד,צ
 וצרפו עי"ש האלו, בימים בשר לאכול מותראי

לכאן.

 הנוהג אדם - אדם כל אצל דעתובטלה
 ברוב, בטל הוא בעולם, המקובל לנוהגבנינוד
 לנוהג לב שמים ואין העולם, של הכלליבנוהג
 שלו.המיוחד

 מקורוהע ב. 1 העדך על טקירה א. :התוכן
 1 וטברתו סעמו נ 1 בש"ם והערותביאורים,

 הוא אם אדם כל אצל ה. 1 תנאים מחלוקתד.
 או מדינוע או אתראו ה 1 ככולו רובו אודוקא
 דעתן, בסלה שהך לא אי ברבים, או נרולה,עיר

 ח. י כן אמרינן אי לקולא ז. 1 בזהוחילוקים
 י. 1 ואחשביה דעתיה בטלה ם. 1 חשובאדם
 אמרינן לא אחר בדרך לעשותו עכשיו א"אאם

 1 הנאה באיטורי דעתו, בטלה סב 1 דעתובסלה

 אכילה כדדך ושלא דעתו דכסלה אכילהיכ.

 1 בליעה ע"י אכילה ינ 1 גדרים שני הויאי

 בטלה לומר אין הדעת ואניני באטטניםיד.

 בין לחלק שייך אי דעתו, בסלה טו. 1דעתן
 יוצאין אין שאחרים בטלית כשיוצא לקכעארעי
 לענין דעתו בטלה טז. י ציצית חיוב לעניןבו
 בבעלי גם מצינו דעתו בטלה יז. 1 תשקצובל

 דעתן אם ים. 1 ברכות חיוב לענין יח. 1חץם
 אי עכו"ם דעת אצל דעתו בטלה כ. ;יפה

 חצי לענין כב. 1 חמץ לענין כא. 1אמרינן
 כנ 1 אוכל חקץבי דלא דברים בהנישיעור

 לענין כד. 1 האדם בדעת תולה שחשיבותובדבי
 במקום זה שחשוב בדבר כה. 1 לחםחשיבות
 לענע כז. 1 אוכלין טומאת לענין כו. 1אחר

 כם. 1 מדרם טומאת לענץ כח. 1 ואיטורטומאה
 כן אמרינן אופן ובאיזה בטעות, דעתובטלה
 לגריעותא רק אם דעתו בסלה ל. 1 לקולאאפילו
 1 לקרקע מחובר לענין לא. 1 לטיבותא גםאו

 שביעה שיעור כשאכל דעתו, בטלה אםלב.
 דבריך ונתת דעתו בטלה לנ 1 תורהשל

 בסלה אם לד. 1 ב' או הוא גדר חדלשיעורין
 כמות כשנאכל בשבת חיתוי גזירת לעניןדעתו
 לענין לו. 1 וטפל עיקר לענין לונ 1 חישהוא

 חוץ מילי ושאר קנין לענין לז. 1קידוקרן
 ל"ש מילי דבשאר וחילוק אכילה,מאיטורי

 לענין לח. 1 לקולא ולא לחומרא רק זוטברא
 1 תורה שיעורי לענין לם. 1 ואונאה חפץשימי

 ותל"צה שינוי, עשי תרומה אכילת לעניןמ.
 בטלה מ41 י שינוי עק בשבת ודשומפרק
 בני לרוב אדם בני רוב בין ח"לוק -דעתו

 קושית על תירוץ מב. 1 חציצה גביאומנות



קצנ ן ך הא הש"םכללי ת יבנ דזתוכסלה

 בסל שיהף בחמץ ביטול מויל דהאיךהרי"ם
 בסלה אמדישן אי מג 1 דעתו בטלה האכעסה
 י לו ~נה אשד וכתנה דעה לאדם לתת גםדעתו

 וכללים. סכומיםמד.

 הערך על סקירה א.סיסן

 ולפלפל להאריך רציתי לא הזהבכלל
 כוונתי ואין רבים, בו דשו נמכבר מפניהרבה,
 דברים לכתוב אך דבריהם, את ולכפוללוהור
 במפרי עחה עד נסדרו שלא ועניניםנחוצים
 רק ובאתי ביארו, ולא שקצרו אוהכללים,
 לכולי נונע זה כלל כי הנרגש, החסרוןלמלאות
 ומפורשים פומקים כו"כ כי ואם ורו"א,הש"ם
 אחרי אבל יכללן' פתרון למצא ויגעו טרחורו"א
 והטהורים הקדושים כי לדעת, נוכחתי היטבהעיון
 ולהרבות להוסיף מקום לי הניחו עינינומאורי
 ותוספות בסידור עלי הטובה ה' כידעליהם
 לנכח המעיין עיני כאשר העיקר, עלמרובה
 הגדולים הענקים גבי על כננם בוצבתי כייביטז,

 ולהרבוח להוסיף בעהי"ת לי צלחה ז-לוהקדוט(ים
 האבוקה לאור בדקו המה כי ובפדקין,בחורין

 להכניסה אפשר אי אשר הגדולה חכמתםשל
 הכנפתי כמוני וכהה קמן נר אבל ובסדקיגבוזורין
 הקטנים. ומקומות הסדקין בין גם עצמיאת

 לצעירי להועיל היום כמוני לעני נם הניחוולקט
 עול מעליהם להקל עמהם יד נמ[תיהתלמידים
 ויראה חידתי ימצא בענלתי והחורשהחיפתם,
 גדול חסרון בעהי-ת זה במלאכתי נתמלאאשר
 וראה לדינא, והנוגע הנחוץ הכלל בזה הי'אשר

 בכלל שכ' ס"ו סי' ת"א קטנות הלכותבשו'ת
 ועמוק ארוך הזה הענין להיות כי וז"ל,דידן

 דבדי אעלה ה' יגזוד ואם כעת, ממנונמנעתי
 עי=ש. קטןבקונטדס
 הגאוז של לקונטרסו זכינו לא אנחנווהנה

 סוגיא על לעבור אמרתי ע"כ זצ"ל, המני"חבעל

 אחשבי' ערך ת-ד ובפפרי וו, וארוכהעמוקה

 ולרחבה לאורכה עפודים כמא2יס בוהארכתי
 והרוצה כהרדי, שייכי מישך ענינים תריוהני

 הנוגעים דברים הרבה שם יראה עליהםלעמוד

 ארם ערך ח*א בפפרי הדק היטב וראהלעניננו,
 החלי וזה לכאן, וצרפו אומדנא ערך וח"גיודע,

בעהיאת.
 א( הם: ארם כל אצל דעתו בטלה מיניב'
 ב( העולם, דוב של למחשבה סותריםכשהם
 בזה ויש העולם, רוב של לתענמו סותריםכשהם

 פעולה עי דנים כומאנו א( אופן אופנים,ב'
 ידוע. חפץ על דנים כשאנו ב(ידועה,
 תוספתא ראה : למ([שבה סותרים כשהםא(
 פ"א אוכלין טומאת הרמב"ם, כגי' פאבטהרות
 אהכל לא אינו שקרהן שמן שם, ובנו"כהי"ט,
 ש אוכלין טומאת מטמא ואינו משקה,ולא

 בין קרוש, כשהוא עליו חשב משקין,טומאת
 הדם שם וכן ועתו, בט?ה למשקין וביןלאוכלין
 ורשו דעתו, בטלה למשקה עליו שחשבשקרש
 למשקה עליו שחשב שקרש חלג שם,רמב"ם
 דבש הכ"א, ורמב,ם שם ובתוספתא דעתהבטלה
 בין עליהם שע8ב פידות, מי שארתמדים,
 ובנו*כ, עי"ש דעתו, בטלה למשקין, ביןלאוכלין
 מה' ה*ו פ"ג ודמב*ם ע"ב כ*א כדיתותוראה
 המת מן מכוית פחות לענין אוכליןטומאת
 וש(ב אם אפי' אובלין, מכביצה לפהותשצרפו
 בעירובין וכן אכ"א, דעתו בטלה לאכילה,עליו
 ט'( אות ב' סימן )וכאן אבל ד"ה תום' א'כ"ד

 בעידובין וכן עי"ש, אוניו ב' שנפסקובסנדל
 בענין יב(( אות ב' סי' )כאן בגדי ד"ה ב'כ"ט

 בתוס' וכעי"ו עי"ש, ע*ג מג' פהותהמטלית
 אות ב' סי' כאן )ראה דלא ד"ה א' ט"זסוכה
 שיעורן, ר*ה א' ג"ה חולין בתוס' כעי,ז וכןכא((,
 לענין וכן ובנו"כ, עי"ש שבדים, ליחדבענין
 אובשח לענין וכן פ"ב, ב"מ נמוק"י בחפץ,יאוש
 וכן עי*ש, י"ד ס'ק רכ"ו בסמ'ע משתות,פהות
 תוס' ראן סממנים, העברת בלי הנדה דםלענין
 בדבר כיווב ועוד ועוד אלמא, ד=ה ב' ס"בנדה

 במחשבה.שתלוי
 סימן כאן ראה : למעשה פותרים כשהםב(

 מכ' יותד גבזהה שהיא סוכה בענין כ( אותב'
 וכה ובכסתות בכרים הגובה את למעט ובאאמה
 בסימן כאן וכן א', ד' בסוכה ובמפורשיםעי'ש
 מצסדפין דאינם ועור שק בגד בענין ג( אותב'
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 וכן והבגד, ד*ה א' ע"ו שבת ובתוס'עישה"ט
 שם, סוכה ראה לרבא, אמה מכ' גבוההבסוכה

 אות ב' סי' כאן ראה וכן ומפורשים,וברשב"א
 נפשה, 6קניא לא מש"פ בפחות אשה בעניןכו(

 ובו,טבשם ושמטונ ד*ה א' ג' שם ובתוס'עישהשט,
 כח( אות ב' סי' )כאן אפירי ד*ה א' צ*דב"ב
 0 אות ב' סימן כאן וראה עי"ש, כה((האות
 בענין ובמפורשים עי"ש קמ"ד, דשבתבהך

 כאן וראה ועוד, ועוד עישהוט, בפירותסחיטה
 רעבתן. בענין יג( אות ב'סימן

 האופנים ב' על דוג6אות איזה אביאועתה
 פעולה של חשיבותה על דנים כשאנו א(הנ"ל,
 דברכות בהך א( אות ב' סימן כאן ראהידועה,
 בענין קס"ח סי' ובב"י שם, ובמפוו,טיםל"ה

 תמשד מצוה ובחינוך עישה"ט, סעודהקביעת
 לירחטלים, מחוץ מע*ש של שמן האוכלבענין
 כש, באות עוא ע' דמנחות בהך ב' סימןוכאן
 עי"ש לקרקע, מחובר שהוא איסור דברבאוכל

 דפסחים בהך טק אות ב' ובסי'ובמפורשים,
 וכן ובמפור,טים, עי"ש הבבלי בכותח א'מ"ד
 ה(, אות ב' בסי' באן וב' א' צ"ב דהטבתבהך

 וב6פורשים, עי"ש א', צ'א דשבת בהך ד(ואות
 כשאנו ב( ; בפנים ראה דוגמאות כמה ועודועוד
 אות כאן ראה ידחצ, חפץ של חשיבותו עלונים
 בזה ויש עשז, דוגמאות כמה במדהטבה ד*הא(
 בנונע דעתו מבסל כנ8וווא א( סוג סוגים:ב'

 דבר מחשיב כשהוא ב( הדבר, שללחשיב1ת1
 כו"כ ב' ובסימן בפנים ראה חשיבות, לושאין

 זה. עלדוגמאות

 בש-ם והערות ביאורים, מקורות, ב.סימן

 ביה אית חמרא אלא ב', ל"ה ברכות(8
 שמוחי סעיד, מסעד נהמא ומש6ח, סעידתרתי,
 ג' עלי' נבריך הבי אי ופריך משמח,לא

 אשל עלויה, סעודתייהו קבעי לא ומשניברכות,

 א"ל מאי, סעודתיה קבע אי לרבארנב"י
 השתא קביעותא הויא אי ויאמר אלי'לכשיבא
 ציק והגרישפ אדם, כל אצל דעתו בטלהמיהא

 ובמצפה ע"ש, ע*א ד' וסוכה ע"א מ"דלפסחים

 ע"ש. וקמ*ד וצ"ב צ"א לשבת עוד ציקאיתן
 תליסר אכל הונא ר' א', מ"ב שםב(
 א"ל בריך, ולא בקבא תלתא תלתא בניריפתי
 עליו קובעים שאחרים כל אלא כפנא, עדיר"נ

 12אין וכל מסיים וברי"ף לברך, צריךסעודה
 צריך אינו הסעודה מחמת עליו קובעיןאחרים
 נשוין במה קובע הוא ואם : שם יונה ובר'לברך,
 אדם, כל אצל דעתו בטלה קובעין,אחרים
 סי' וראה סוו, קס"ח סי' באו*ח להלכהופסקינן

 ב(.ה'
 הוא שכן כתב ל' סי' 149 ברכותוברא*ש

 הוא דאם סובר ז*ל והראב"ד הרמב"ם,דעת
 בתחלה עליו מברך כהטהו אפי' עליוקובע

 רבינו דברי ונראין ברכות, ג' ולבסוףהמוציא
 מ"ש ע*ז כלל זו מע' בשד"ח וראה עכ"ל,משה
 ע*ש הרא*ש, שהעתיק הלז הראב"ד מצאשלא
עוד.

 השק והשק הבנד תוד-ה א' ע"1 שבתג(
 והעור, השק והשק הבגד בכה"ג דוקא כו',והעור
 שאין מצטרפין אין והמפץ והשק והעור הבגדאבל
 ואין דעתו בטלה והמחברן יחד, להתחברראוין
 מ"ג, פכ"ז כלים בר"ש וכזה עכ"ל, מדרסטמאין

 מצטרפין אין כו' ומפץ בגד או ועור בגדאבל
 וע' ע"כ, אדם כל אצל דעתו בטלהדהמחברן
 שם. שבתריטבוא
 ולדוג6א לזרע המצניע א', צ*א שםד(
 שהבש, בכל עליו חייב בשבת והוציאוולרפואה
 חישב מעתה אלא ופריך דאחשבי',מטעמא
 דמפיק עד מחייב לא ה"נ ביתו כללהוציא
 ובתוס' אדם, כל אצל דעתו בסלה התםלכולי',
 עישה*ט. שם ומפו' מתקיף ד'השם

 ראשו על משא המוציא א', צ"ב שםה(
 כן, עושין דשצל אנשי שכן חטאת, חייבבשבת

 הכי איתמר אי אלא דעלמא, רובא הוצלואנשי
 ראשו על  משא שהוציא הוצל מבני אחד כו'איתמר
 ותיבטל כן, עחטין עירו בני שכן חייב,בשבת
 איתמר הכי איתמר אי אלא אדם, כל אצלדעתו

 הוצל אנשי ואת"ל פטור, ראהטו על משאהמוציא
 נ0ם וראה אדם, כל אצל דעתן בסלה כןעושין
 ובתוד"ה שאני, יתירה חכמה ע-ב, ע"ובשבת
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 אדם כל אצל דעתם בטלה אותם והעושיםחבמה,
 אות לקמן ועי' ל', סי' וראה הוצל, באנשיכמו
 כאן. מהרש"א ובגליון ז(, ו' סי' וע4עיט(,

 מנחם בר מנשיא בית ושל ב', קם"ד שםו(
 בר מנשיא ור' ופריך ברמונים, סוחטיןהיו

 קוצים המקיים דתנן אין דעלמא, רובא דעימנחם
 אלא מקדהם אינו וחכ"א קדש אומר ר"אבכרם
 מקיימין בערביא שכן כו' מקיימין שכמוהודבר
 דערביא איריא מידי ומשני לגמליהם, שדותקוצי

 )אתרא אדם כל אצל דעתו בטלה הכאאתרא,
 חד הכא חשיבותא, הוי דרבים ודהציבותהוא
 זו גמ' והובא דעתו(, בטלה נימא הוא לחודאגברא
 ע"ש, הוצל אנשי ואת"ל ד"ה ב' צ"ב שםבתום'
 הדביר פתח בס' וראה ב(, ט' וסי' ז( ו' סי'וע"ע
 מש"ב. בארוכה עישה"ט וד' ע"נ רכ"ו דףח"ג

 מתיר רשב"ג מפנין, פ' ריש ירושלמיז(
 אנן מה ואמר לעורבין, מאכל שהוא מפניבלוף
 המין ואותו המין מאותו לו בשיש אםקיימין
 דרך וגם בביתו עורבין לו )שיש בהצוקמצוי
 לו בשאין אם מותר, הכל דברי לגדלן(בנ*א
 דברי בשוק מצוי המין אותו ואין המיןמאותו
 מאותו לו בשיש קיימין אנן כי אלא אסור,הכל
 אמרין רבנן בשוק, מצוי המין אותו ואיןהמין
 שאין כמי בשוק מצוי המין אותו קואיןמכיון
 אדם, כל אצל דעתו )דבטלה המין מאותולו

 מאותו לו שיש מכיון אמר ורשב"נ עדה(קרבן
 בבית וכתב בשוק, מצוי המין שאותו כמיהמין
 המין מאותו לו שיש כיון דהיינו י"ז כללהאוצר
 לגדלם, אדם בני דרך דאין ואף ראוי, הואהרי

 מתבטלת דעתו ואין בכך, זה בל דרכו הרים"ם
 כאילו היינו נ~~וק, מצוי הוא כאילו לדידי'והוי
 דאין בנך זה של דדרכו כיון לגדלן, הדרךהי'

 א'. קכ"ח שבת ועיין שרי, ושפיר מתבטלתדעתו
 יותר שהו~ו קרפף ב', כ"ג עירוביןח(
 ההש הרי רובו נזרע לדירה, שהוקף סאתיםמבית
 דירתו בטל בזרעונים י פרש"י ואסור,כגינה

 חזון בשו"ת וראה אינשי, דיירי לאדבזרעונים

 מהני, לא נוי לשם בזרעים דאפי' ל"ט סי'נחום
 אדם. כל אצל דעתו דבטלהמשום
 לנועלו אבל אבל, תרר*ה א' כ"ד שםט(

 דעתו בטלה מיחדו, אפי' אזניו שתי נפסקואם
 אדם. כלאצל
 והשוי וברש*י גלי, דגלי כיון ב', כ*ו שםי(
 אדם, כל אצל דעתו בטלה מבטלינהו אמרכי

 הענין. כלע"ש
 דאין רב אמר דמעיקרא א', כ"ח )0םיא(
 שם דאכלי וחזי לבבל אתא ומכי בחזיזמערבין
 רובא הוי ובבל עלה ופריך בו, רמערביןאמר

 שזרען והתילתן והשעורה הפול והתביאדעלמא,
 חייב זרען לפיכך אדם כל אצל דעתו בטלהלירק
 רובא הוי ובבל בתוד"ה וע"ש פטור,וירקן

 ע"ש, ע"א צ"ב לשבת ציין רי"פ ובהגה'דעלמא,
 כאן. עינים יפה וראה נאן, פ"ג ירהמלמיוראה

 דוקא עניים, בגדי תוד"ה ב' כ*ם שםיב(
  לקץמירים עניים בין חילוק יש מדרסבטומאת
 פחות ליהתד קמציר דרך ואין מלתא תליאדביחוד

 דעתו. בטלה ייחד ואם טפחים, ג' עלמג'
 אבל חק4 אהולה תרגומא ב', ל' שםיג(
 עירוב )לענין אדם כל אצל דעתו במלהרעבתן

 אדם כל של ביטנית בסעודה לרעבתןדמערבין
 להצריך רעבתן שהוא אכילתו בתר אזלינןולא

 דעתו(. דבטלה משום יותר גדולשיעור
 אסור י*ד מאימתי ב', ב' פסחיםיד(
 האור, כהעעת אומר ראב"י מלאכה,בעשיית
 דעתן. בטלה נהגו, אפי' לכן קודם אבלוברש*י,
 שרוצים ויש א', סי' ברא-ש פ*ב שםטו(
 באכילה, מותר כלב מאכילת בשנפסללומר
 דבטלה דאע-פ מסתבר ולא 1 הוא בעלמאדעפרא
 קאכיל דאיהו כית ם"ם אדם כל אצל האוכלדעת
 ובקרבן הבבלי, כותח אסור נמי ומה"ם אסור,לי'

 כל אצל האוכל דעת דבטלה נפי דהתם !נתנאל
 והקשה אפור, לי' קאכיל דאיהו כיון ם"םאדם,

 גם דעתו בטלה דאמרי' דמוכח מ"רמפמחים
 במחלוקת דעתו דבטלה זה דדבר ומתרץבכה"ג,
 ב((, אות ד' בסי' )וראה ע"וו תליא וחכמיםר"א

 מזה. קי*א סי' או*ח סופר כתב שו*תוראה
 הבבלי לכותח הנח אלא א', מ*ד שםטז(
 בעיניה אי פרם, אכילת בכרי כזית בי'דלית

 אדם כל אצל דעתו בטלה לי', וקאכילדקשריף
 בכא*פ, כזית בי' לית לי' השביל קשטר משטראי
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 ע"ש, חש"נ ע"ב ל"ה לבדכות צייןוהגרי"פ
 ס*ו, סוף קם'ח סי' לא*ח ציין מהרש"אובגליון

 כאן. כהן מראה בהג'וראה
 שם וברש*י ב', ל-ו בנזיר ז1 מ1גי'1איתא

 אכילה דרך 12אין : אדם כל אצל דעתו בטלהד*ה
 שהוא לפי בעיניה, לאוכלו דגיל אדם שאיןבכך,
 אכילה, דרך אלא תורה חייבתו המא ביותר,חריף

 מתרמי ואי פרש"י בפסחים כתבו הנחובתהר"ה
 מ-ם זונראה[ אכילה דרך זה שאין מיפטדהכי
 איירי לא ובהכי דחייב מ1ד1 הכי מתרמידאי
 כן ליתא שלפנינו דברש-י בגלית ומצויןע"כ,

 דס"ג דף ח*ח בספרי )ור4נה בנזיר רקבפסחים
 אבות עדך בח*א וכן שם, ובהציונים קכא(אות
 אינו נזיר על דרש*י בספרי וכ"פ אבות,פרקי
 מביוט בשו"ת ועי' עישה"ט( האמיתימרש"י
 מה' בפ*א התמוה הרמב"ם שהביא רמ*זסי'
 לוקה, בפסח הבבלי כותח אכילת דעלחו"מ
 וכו', דעתו בטלה בפירוש אמרו דבגמ'וקשה

 שאמדו מה יפרש הרמב*ם כי נראה אכן :וכתב
 איירי 1לא כלומד אדם כל אצל דעתו בטלהבגמ'
 כדרך שלא כך אכלו אם אה"נ אבל בהכי,תנא

 יעקב הרב מפי זה ודבר חייב, שהואאבילתו
 מוזר קצת והי' דורינו, גדולי לפני שאמרובירב

 שונה שהייתי לידי ה' אינה ואח"כבעיניהם,
 פרש*י בשם התוס' שם וכתבו נזיר,בסם'

 דחייב מ1דו הכי מתרמי אי מ-מ וכתבובפסחים
 הפירוש אותו ממש והוא תנא, איירי לאובהכי
 ובב*י משנה בכסף וראה ע*כ, הרב מודנושל
 בזה. תס"בסי'

 תתקע"ו, סי' ח"ג הדדב"ז בשו"תוראה

 אחשבי' דאכלו דכיון שם, הש"ס בגליונימובא
 כשאר חמץ דדין והעלה והאריך מלקות,וחייב

 בית במפרי 1ראה בשלכד"44 ופטוראיסורין
 דהטעם מדנפשאי שקיימתי של"1, עמ' ח-דאהר1
 רפ*א. מצוה מנ*ח וראה אחשבי', משוםהוא

 פ"ב בשביעית משנה והוא א', י"ד ר"היק
 מהן  שמנע המצרי ופול הסריסין בצלים :מ*ט
 ומותרין לשעבר מתעשרין ד"ה, לפני יום ל'מים

 דרכן שאין ידקות שאר אבל ופדש"יבשביעית,
 מדין יצאו לא סהם מנע אפי' מים מהםלמנוע

 שם התפא*י וכ*כ עוד, ע*ש דעתו, ובסלהירק
 הנ"ל. דשביעיתבמשנה
 מרב דמב"ח מיני' בעא א', נ"ח י1מאיח(
 הדם את בו וקיבל מזדק בתוך מזרק הניחחסדא
 הי' ת*ש חוצץ, אים ש חוצץ במינו מיןמהו,
 פסול, חבירו רגל גבי על או כלי גבי עלעומד
 מצי דלא רגל שאני ומשני חוצץ, סב*מאלמא
 לסלקו דעתו דרגל שם, ובמאירי לי',מבטל
 בטלה בהדיא שבטלהו כשתאמר 1אףל)מגנת1
 רגל1. בטלה 1לאדעת1

 תניא ד"ה יוה,כ בתוס' א' פ"ב שםיט(
 דרוב כיון קשה אמנם י כתב אומד, אליעזרר'
 הכתוב וצוה  סממונם גופם עליהם חביב אדםבני

 מיעוט דאותם מהיכ"ת א*כ וכו' נפשושימסור
 יבזבזו לא מגופם עליהם חביב שממונם אדםבני

 כדאמרי' אדם כל אצל דעתם בטלה 1הלאממונם
 ה(. אות לעיל וראה ההצל, אנשי גבי צ"בשבת

 שבעת תשבו בסכות ע"א(, ב' )דף מ1כהכ(
 מדירת צא הימים שבעת כל תורה אמרהימים,
 אדם אמה עשרים עד עראי, בדידת ווצבקבע
 אין אמה מכ' למעלה עראי דירת דירתועושה
 קבע דירת אלא עראי דירת דירתו עושהאדם
 דלמעלה מוכח לישנא האי ח*ל שם וברשב"אכו',
 שאין אלא עראי דירת לעשותו אפשר נמימכ'
 בסלה אותו והעושה כן, לעשות אדם בנידרך
 ע*ש. כף אדם כל אצלדעתו

 מעשדים גבוה היתה ע"ב ג' מ1כה ראה*כ(
 מיעוט, הוי לא וכסתות בכדים למעטה ובאאמה
 דעתו דבטלה משום לכולהו, דבטלינהוואע*ג
 והגרי*פ ותום', בדש*י וע"ש אדם, כלאצל
 ועי' ע*א, מ"ד ופסחים ע*ב ל"ה לברכותציע

 פ*א לברטערה שציע מהרש"א גליוןבהגהות
 בברטנורה,  ס*ג פכ*ז ובכלים דמנחות,מ"ג

 ובגמ' בינייהו, איכא ד*ה ע"א ד"ד ר"הוברש"י
 צ*ב ובשבת א', מ*ד ובפסחים ב', ל*הברכות

 וב4מצר'י ס*ו, קפ"ח סי' א*ח ובשוע ע*ב,ריש
 ט*ז סס"י ובמג*א שלשתן, דמעמד סוגיאגיטין
 כ*א סוכה ז*ל דעסוי מהר*ש הג' וראהע*ש,
 ע*ב. ד' סוכה מהוקצ*א וגליון ע*ש,ע*ב

 שלש בהן שאין מטלניות א', ט"ז שםכא(
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 לעשירים ולא לעניים לא חזיק דלא שלשעל
 וכר חזיין דלא ובתוד*ה טומאה, מקבליןאין

 דמהםמע והא דעתו, בטוה עליהן חישבואפילו
 לא מחשבה, בי' דמהניא חטאת דם פ'בזבחים
 וכו' מעשיו מתוך ניכדת מחשבתו דהתםדמי
ע"ש.

 מה מהני דמה וצ"ע י"ז, כלל בביהאו"צוכ'
 ראוי הא אכתי מעשיג מתוך ניכרתשמחשבתו

 דמעשה התוס' סבדת וצ"ל דעתו, בטלהלומר
 דההחשבה ואף ממחשבה, זה בענין טפיאלימא

 אדם בני דרך שאין ע"י חשיבא ולאמתבטלת
 אלימא מעשה מ"ם דעתו בטלה ואמרי' כןלעשות
 ע"כ. שפיר ומהני מתבטלת ואיןטפי

 מתוך ניכדת מחשבתו פירש, המהד*םוהנה
 שמייחד מתוכו שניכר מעשה שעשה פי'מעשיו,
 בקופסא, או ביתד שתלאו כגון דבר, לאיזהאותו

 אצבעות שלש על בשלש דהלא לנר, העדוךותמה
 יחוד מהני דלא כלים מה' פכ"ב הרמב*םפסק
 בנדה התוס' דשיטת אישתמיטתי' ולדעתיע*ש,
 כהצמע א' צ"ד דמזבחים במטלניות ד"ה ע*בס'

 גם טומאה מקבלים ויחדם עלייהו דהםיבדאי
 בית שו"ת ודאה שלש, על שלש בהםבאין
 ע"ש. ל"ג סי' ח"ב יו"דשלמה

 אינשי דקפדי ומידי ב', ע"ב כתובותכב(
 אינשי בה קפדי דלא מידי קפידא קפידיההוי
 ובדשב"א שם בדו"א ור(וה קפידשג קפידי' הוילא

 מהו ד"ה א' ס' ודף מתני' ד"ה ע"א נ'קידהסין
 אנן בנ"א אצל קפידא שאין כיון כו'דתימא
 עוש. בה קפדינןלא

 על ה"ג ד"ה דש"י ע"א ל' סומהכג(
 לטהרת חולין שהמתפיס ובו' תדומהטהרת

 כלום. בדבריו ואין דעתו בטלההקוד,צ

 הבינים דבין ד,ה תוס' א', ל"ה נזירכד(
 בין לאתויי זג ועד ע"ב ל"ד שם דאמד אהאוכף,

 האוכל ליקט אם פידושו חעבי : ובתוס'הבינים,

 אמרינן ולא לוקה, ואכלו כזית כדי החרצןשבין

 אדם. כל אצל דעתודבטלה
 ג', פרק נדרים הרי"ף שעל בריטב"אכה(

 דאיתי לא אם קונם כיצד, הבאי דנדדיאהך
 ודילמא שם דפריך כו' מצרים כעולי הזהבדדך

 לושן ואסיק חזא דשומשמני קינא גבראהאי
 אדעתא משתבע כי וסהשני מצרים, עולישסא
 אשומשמני, דעתן מסקינן לח השנן קמישתבעדידן

 אדעתא מישתבע דכי ופהדרינן י וז*לובריטב*א
 משמע לא לישבא דהאי וכיון משתבע,דידן
 אדם, בני דהימצ מצרים עולי ממין אלאלדידן

 בתר לא אדם, בני לנמלים קרי דאיהואע*ג
 אצל דעתו דבסלה דעתין בתר אלא אזלינןדעתי'
 לד(. אות לקמן ורששה ע"ש, כון אדםכל

 ובש ע"א(, י"א )דף קידת0ין ברשב"אכו(
 אנפשיקע דקפדן ינאי דר' בנתן מעתה אלאדאמר
 דאי ה"נ דדינרי, מתרקבא בפחות מיקדשיולא

 הף דלא ה"נ מאחר זוזי חד וקיבלה ידהפשטה

 קאמינא לא וקיבלה ידה פשטה א"לקידהמין,
 אמרינן כי א*כ לן וקשיא שם וברשבואכר,
 נפשוע מיקניא לא בפמש*פ ואיתתא פדקיןבריש

 אי נמי ואי ינאי, דר' מבנתי' הכי נמיליקשי
 כיון תתקדש פמש*פ וקיבלה ידהפשטה

 לא ומהם"ה מילתא, תליא דנפשייהודבקפידא
 איתתא אלא נפשה מיקניא לא ר"ת התםגדיס

 תלינן דהרהו בקפידא ולא מיקניא, לאבפמש"פ
 למיסר איכא הספרים לגירסת אפי' ומיהוכלל,
 שיקמ הראוי מן דאינו קפידא, קפידתןדהתם
 בשום נחשב ויאינו כיון מכאן בפחותנפשם
 פחות וקיבלה ידה פשטה אי נמי וכןמקום,
 כל אצל דעתה דבסלה מקודשת אינהמכאן
 לכאן. וצרפו ל*ו סי' וראה עכ"לןהנשים
 ולענין ד'ה ע"א( כ*נ נדף שם ברשב-אבז(
 אחרים ע"י בשטר משתחרר דעבד כ' הלכה,פסק
 מכל לו זכין הוא גמור דזכות דכיון כרחו,בעל
 כל אצל דעתו בטלה וצווח, עומד ואפילומקום,
 הל' אלגאוי במהדי*ט וראה ע"ש, כו'אדם

 אפרים המחנה בהמם מש*כ ז' אות פ"אבכורות
 סזזש זכי'הל'

 דאמר אהא ברשב*ם, א' צ"ד ב"בכח(
 ורובע יהיב שפירי אפירי זוזי דיהיב מאשם
 וכית אינש טרח מרובע יותר איניש טרחלא

 יהיב שפירי אפירי וברשב"ם בכולי', טרחדטרח
 הוא שטורה מפני אלא כלל טטפת מחילדלא

 אלא ליכא כי והלכך מועט, דבד בשביללנפותו
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 איכא כי אבל כו' לנפותו לוקח טרח לארובע
 שהתחיל וכיון לנפותו, לוקח טרח מרובעיותר
 הוא קל דדבר כולו את ו6נפה טורחלטרוח
 מחיל, לא והלכך שהתחיל, מאחר הניפוילגמור
 לנפות בא אם רובע אלא דליכא היכאומיהו
 וראה עכ"ל, מוכר ופטור דעתו בטלההרי

 תוס' א' וכ"ד נזיר ד"ה תום' ב' כ"בשבועות
 עי"ש. אלא,ד"ה

 בטלה ואכיל גחין ואי א', ע' מנחותכש
 מדכתב שנא ומאי ופריך אדם, כל אצלדעתו

 וכו' הטהור העוף נבלת ביצי דאילפאאפינקסא
 עבידי תלוש ומשני דעתו(, בטלה א6ר)ולא
 אינשי עבידי לא במחובר הכי דאבליאינשי
 היטב ע"ש ביצי, ד"ה בתוס' שם וראהדאכלי,
 תרומות מהל' פי"א הרמב"ם וכ"כ זה,בענין
 ט"ו סי' קוצר מלאכת טל אגלי בס' וראההכ"ו,
 א' ל"א מכתובות והקשה בזה שהאריך כ"טאות

 לחלק וצריך ואכיל, גחין בעי דאי התםדאמרינן
 דחשיב הוא בפיו המחובר מן בתולשדדוקא
 בארוכה מ' בסי' ועי' באורך, ע"ש כדרכו,שלא
 שציין כאן בגהש"ם ועי' לכאן, וצרפו ע"שבזה
 וע"ע רא"א, ד"ה ע"ב דע"ג שבת תבו"שלעי'
 א(. י"ג וסי' י"בסי'

 אע"ג מת לאפוקי ב', כ"א כריתותל(
 מכזית פחות אוכלין מכביצה )לפחות ליהדמליא
 טומאת 6טמא לא לכביצוק להשלים המתמן

 ועי' אדם, כל אצל דעתו דבסלה משוםאוכלין,
 ט*א מה' פ"ג רמב"ם וע' כאן, רד"להגה'

 ח"ד אהרן בית בספרי וראה שם, וכ"מובראב"ד
 יא(. אות של"הע6'

 דבטלה ודל(4 ד"ה ר,ם*י ב' ל"נ חוליןלא(
 הקודש, טהרת חולין על להתפיס יכול ואיןדעתו
 א'. ל' סוטה לעילוראה

 תרומה טהרת על ד"ה ר"ם*י א' ל"דושם
 ואין דעתו דבטלה לא הקודש טהרת עלאין
 עליהם. נתפסת הקודש טהרתשם

 וק חרס שבכלי הדקין א', נ-ה שםלב(
 מסומכין שלא יושבין ודופנותיהןוקרקרותיהן

 ובתוד*ה לוג, ועד קטן סיכת בכדישיעורן
 בעינן מלוג יותר תחלתן הי' אם אבלשיעורן,

 קטן, סיכת מכדי יותר לשברים גדולשיעור
 יחודו ואין אדם כל אצל דעתו במלה יחדוהעפי'
 ע*כ.יחוד

 טמאה ששחט ישראל א', קי"ז שםלג(
 מחשבתו, דבטלה וברש*י מהני, לאלישראל
 כ*נ סי' קדשים או"ח משה אגרות בשו"תוראה

 אדם. כל אצל דעתו דבטלהדכוונתו
 קרי חד עשירי פריך א' ס' בכורותלד(

 במניינא ואיתי' הואיל רבא אמר בת6יה,לי'
 כלל בביהאו"צ והק' חד, לעשרה דקרורפרסאה

 לקךשירי לקרוא בנ"א דרך שאין נ,ון דהלאיאז
 דכתב היכי כי דעתו במלה לומר ראויאחד

 אדם בני לנמלים בקודא פ*ג נדריםהריטב*א
 כך מונין דפרסאי ואף כה((, אות לעיל)ראה
 בטלה לומר ראוי כך מונין שאין במקוםמ"מ
 קידחשין וע' דעלמא, רובא פרסאי ואטודעתו,

 דביהודא אף קידחשין לשון אינו דחרופתי ע*או'
 רובא יהודה דאמו ששום חרופה לארוסהקורין
 ע"ש.דעלמא
 והכלכלה הסל מ', משנה פכ"ב כליםלה(
 טהורין, לישיבה התקינן מוכין או תבןשמילאן
 דעתו ובטלה לישיבה ע~טויין שאין לפי יוברע*ב
 אדם. כלאצל

 וי*ל אלמא, ד"ה תוס' ע-ב ס"ב נדהלו(
 בלא יבטלנו אם אדם כל אצל דעתודבטלה

 לשונם. כל עי"ש סימניםז'
 בהמפורשים הנ-ל "מקומות בכל הימבוראה

 באומר. קצרתי כירו"א
 : וש-פ בשו-ע מקורות עוד ואצייןלז(
 סק*ג, תנ*ד סי' סק*ה במ*א שפ*ו סי'א[

 סי' בחוקמ וסמ"ע כ"ד ס"ק של"א סי, יו*דחש.ך
- ט"ז ס"קרנ"ם  אמרינן לא דידי' צער ומשום 
 סי' אוקח באסטנים, שמצינו וכמו דעתובטלה
 ובחו*ם בשוך, סק"א שפ*ב סי' וביו"דתרי"ד,
 תשב*ץ סי"ד, רצ"ו סי' יו"ד וע' סמ"ה, קנוהסי'
 כ"ג. סי'ח"ג

 כמ*ש דעתו, במלה אמרינן כולה בעירוגם
 וראה סק"א, ש*ך וסי' סקט*ו ש*א סי'מ"א

 עישה"ט שם ובנו"כ ה"ו ומצה מחמץ פ"אר6ב"ם
 או*ח וסור ף, סעי' קס"ח סי' אוקח חש*עהדק,
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 ה*ז, תרומות מהן פ"ב ורמב"ם תמ*ב, סי'וב*י

 אות קואול כלילת ובם' שם בכ*מ הכ*וופי*א
 עישש. ל"ב סוגיאב'

 דם4ח2 ס"א קצ*ד סי' חו"מ וראהב[
 חויק והטו*ז בלחוד, בכסף קונה שכירותמיהו
 סי' סמ*ע וע' אדם, כל אצל דעתו בסלהדהא
 קי*ט ב"ק ורש*י סקי*ד, רכ"ז וסי' סקט"זרנ"ס
 לא והמקפיד שלו הן הדין ומן הכובס, ד*הא'
 מציאות אלו ר"פ ב"מ יוסף נמוקי קפידא,הוי
 ע*ש. וכו' ים של בזוטו הדי*ףע'ד

 הוא אם סקי"א, ת"ט סי' או"ח וראהג[
 דאפי' בזה חולק שמואל בתפאדת דעבתן,חולה
 דעת וכ*ה בינונית, בסעודה משערין וחולהבזקן
 הא' בתירוצם תרגימא ד"ה ל' בעירוביןהתום'
 שם, מ"א סעי' שפ"ו סי' או"ח וראהודו"ק,

 קע"א. אות אלי הליכותוראה
 יומא עוד: מציין ג' אות לב ישרי ובם'ד[
 הקרבנות מעשה הל' אוכלין טומאת רמב"םע"ט,
 שם, הרשב"א ובחי' בתום' י"א קידוו2יןפ"א,

 יבמות וצ"ע דק"ט, ב"ב די"ד, גיטין ליה2ב,ויש
 ד"ט, ב"מ וצ"א, דשבועות פ"ה הרמב"םדל"ז

 סק"ב, י"ו סי' או"ח באה"ט דלא, ד"ח די"וסוכה

 נ"ח. סי' הריק"ש ובשו"ע, סק"ד, קס"חוסי'

 ובס' ל"ב, כלל שאול בכלילת עודוראה

 או"ח יעקב לחק ציין י' אות ב' מע' חייםגנזי

 פמ"ג ס"ו, סי' ה"א הלק"ם הג' ב', סעי'תנ"ד

 דף ב' מע' יצחק פחד סק"ח, שי"ט או"חמ"ז

 וסברתו סעמו ג.סימן

 סי' ח"א קטנות הלכות בשו"ת כתבא(

 נחידיו דדך איסוד דגד הה2האף : שאלה יל*ה
 בכזית. גדונו נהנה דהדי חייבאם

 בין עשה בין שבתורה מצות כל יתשובה

 להתחייב כלום עשה לא בעשייתם שינה אםל-ת

 גדילתן, כדרך שלא שופר אתרוג כנון התןדה,מן

 לבעה"ב ונתן עני פשט או בשבת, בפיוומוציא

 אכל ב' ק*ג בחולין האמרינן מתוכה, נטלאו

 עצמו זית חצי שתו ואכל וחזד והקיאו זיתכחצי

 בהעברת ואם מאכ"(4 בה' הדמב*ם ופסקוחייב,
 לי למה חייב העברתו כדרך שלא בגדוןהאוכל
 ודאי אלא בגרון עבר בהקאה )הרי האכלוחזר

 שרת ראה כלום, עבר לא כדרכו שלאדבעבר
 שלא למקדש הנכנם קכ"ד(, סי' ח*אמהדש"ם
 עכ*ל. למקמ2רות וכן פסור, ביאהכדרך
 מע' ענגל להגר*י האוצר בבית ודחןב(

 דהא במ"א אצלי המבואר לפי שכ', ע*ב כללא'
 הדבר אין אכילה, חשיב לא אכילתו כדרךדשלא
 העשיות בכל גם כ*א לבד, באכילה נוהגהזה

 עשייתה, כדרך המעשה שיעשה בעינןשבכתוב
 אל אין ע0(ייתה, כדרך אותה עושה איןואם

 עשייה בכלל ואינה ההוא, עשייה שםהמעשה
 לבית הנכנם ע*ג יוז שבועות ע' בכתוב,הנאמר
 הבית, אל והבא שנא' טהור אחוריו דרךהמנוגע
 באופן בא דאם הרי תורה, אסדה ביאהדרך
 ביצא וע' ביאה, מקרי לא בכך ביאה דרךשאין
 חשיב לא בכך חימום דרך דכשאין ע*אס"ו

 את הקטיר דאם ב' ט*ז ובמנחותלבישה,
 חשיב לא בפ"ע שומשום שומשוםהקטורת
 מפאת המנחה, את להתיר ולא לפגל לאהקטרה,
 דרך א' פ*ח זבחים וע' בכך, הקטרה דרךדאין
 כ"ד ח2ם וכו', בכך מיצוי דרך וכו' בכךהזאה
 א', כ"ו דף שם וכן בכך, שירות דרך איןא'

 שנמעורה עשיות דבכל הש"ם, בכל דגותוכהנה

 ע"ש, וכו' בכך כשדרכו רק עשייה חשיבלא

 מצינו : ג' אות בפתיחה טל באגלי כתבוכזה
 הוא, כלום לאו כדרכו שלא דכל מקומותככמה

 להתחייב ההא אכילה לאו כדרכו שלאאכילה
 לבית הנכנס פטור, הנאתן כדרך שלא הנאהעלי',

 לא דכולו מחוטמו ןחוץ אחוריו דרךהמנוגע
 כתיב הבית אל והבא טהור, שבבית[ מכליםגרע
 הקטיד ב' טיז ובמנחות דוקא, ביאהדרך

 כולו קומץ שכלה עד שומשום לאכולשומשום

 בכך, הקטדה דרך אין בכך, אכילה דרךאין

 פסור, נקוב שאינו מעציץ התולש קוח.שבת

 והאריך בכך, זריעה דרך דאין משוםופרש"י
 ובין "הנפעל" באיכות שינוי בין לחלקשם

 באודך. .הפועל* באיכותשינוי
 מפר ע"י בהמה ערך זה במפרי היטבוראה
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 ח"י וסי' ט"ז סי' תפ-ו דף ח"ח ובספרייצירה,
 רק לקיים יש התורה דמצות שלי, בספריםוכ"פ
 וכן בארוכה, עי"ש העולם וכמנהג טבעיבאופן
 שהאנשים כדרך שלא שנעשים בדבריםהוא

 לא וכן לעבירה ולא למצוה לא נחשב לאעושים
 אדם, כל אצל דעתם בטלו כי מועילותלפעולות
 בכפילא לבא דציתי לא כי לכאן, וצרפועישה"ט
 היטב וראה כופ, בספרי כבר שהארכתיבמה
 ע-י או חדשות המצאות ע-י בירור ערךכאן

 וצרפו וכו' נס ע"י הטבע כדרך שלאפעולה
 עישה*ט. כאן לענינינו מאוד נחוץ כילכאן

 תנאים מחלוקת ד.סימן

 טיערים ואוכלים מ"א, פ"ח אהלותא(
 הי' לא נורי בן יוחנן ר' הטומאה, מפניחוצצין
 שם ישראל ובתפארת טהוריןן באוכליןמודה
 ור' חוצצין בפירה1 דבטלו דכיון סברדת"ק
 ואין הואיל אדם כל אצל דעתו דבמלה סבריוחנן
 אוהל. ממנו לעשותרגילין
 שהשאיר הדר עץ פרי בס' וראיתיב(
 אבל זו, בסברא תנאים שיחלקו מצינו שלאבצ"ע
 שמפרש תמ*ב סימן או"ח בב*י ראהבאמת
 דאכלו היכא דלרבנן ורבנן, דר"אמחלוקת
 ואם פרס, אכילת בכדי כזית בו איןבטיבול
 בכא*פ כזית בו יש טיבול בלא בהלעטהאוכלו
 פרס אכילת בכדי כזית שיעור בהלעטהואכל

 אדם כל אצל דעתו דבטלה משום פטורדלרבנן
 ע*ש, מחמצת דכל מדרשא מלקות מחויבולר*א

 פ*ב נתנאל בקדבן וכ,כ תנאי, בזה דפליגיהרי
 ב' מע' הרועים ילקוט בס' וראה ג', סי'דפסחים

 עי"ש. ע*ב י"אדף
 ר*א במחלוקת ב' כ*ו בעידובין וראהג(
 והאי ד*ה בר,1*י מבטלינא אמר אי נביורבנן,
 אדם כל אצל דעתו בטלה טבטלינהו אמרכי

ע"ש.
 יהודה ר' פליני ב' מ' בברכות והנהק
 דאביב ס*ל ורבנן עדיף ז' מין ס"ל דר"יורבנן,
 או"ח בב*י עיין בזה, דפליני ג*כ וי*לעדיה
 הבוצע יאמר שאם ונראה שכתב קס*חסי'

 צייתינן לא עליו חביב כ*כ לבן שאינושאותו
 דד"י וי*ל ע*ש, אדם כל אצל דעתו דבטלהלי'
 דבטלה האדם חשיבות בתר חתלינן דלאס"ל
 האדם, דעת בתר נם דאזלינן ס*ל ורבנןדעתו,
 י*ד אות אחשבי' א' מע' האוצר בביתוראה
 ג*ב יהודה וד' מאיר ר' דפליגי ט"וובאות
 הכלל ובכל של"ז, עם' ח"ד בספרי וראהבזה,

 שם.דאחשביה
 למכות שההש כל דס"ל שמעון ר' ובדעתה(
 אמרינן דלא דס*ל קצת מוכח י"ז,בה1בועות
 שהסביר כמו איסור, אכילת אצל דעתובטלה

 שלכד*א גם ולדידי' אחשבי', דאמרינןהריטב"א,
 וראה ע"א, כ"ג שבועות מהרש"ל כמ"שלוקה
 ח-ד בספרי וראה קל*ז, סי' או*ח ח*סשו*ת
 דפליני דנראה מזה פ( ואות ז( אות שנ*אעמ'
 דלר*ש לא, או לקולא גם דעתו בפלה אמרינןאי
 אמרינן ולרבנן לקולא דעתו בטלה אמדינןלא
 במסדר וכ"כ ז', סי' וראה ע*ש, לקולא אףכן

 קי"ד. אות ושיטותחילוקים

 רובו או דנקא הוא אם אדם כל אצל ה.סימן
ככולו

 י( אות שנ"א עם' ח"ד בספרי ראהא(
 בטלה בש"ס דקאמר בהא הנזכר, החקירהבענין
 שלא אדם דאין הכונה אם אדם "כל" אצלדעתו
 הוא דוקא אדם" "וכל זה דבר בעיניו נחשביהא
 מתוס' שמה והבאתי אדם", כל דוקא .לאואו

 ומתוס' הוא", דוקא "דכל דמשמע א' צ*אשבת
 שלא דבעינן מבואר מתקיף ד"ה א' צ"אשבת
 דוקא אדם וכל בעיניו הנחשב אדם שוםיהא
 עי*ש. ל*ב סוניא 12אול בכלילת וכ*כהוא

 ברכות הגמ' על יונה ברבינו וראהב(
 ובאין סעודה עליו קובעים שאחרים כל א',מ*ב

 סי' במקורות )מובא דעתו בטלה קובעיןאחרים
 שהוא אע*פ קובעים אינם אחרים השם שכתבב'(
 הוא ואם אזלינן הרוב דאחר מברך איםקובע
 אצל דעתו בטלה קובעין אחרים שאין במהקובע
 עם' שם בספרי וכן הרוב, דנקט הרי אדם,כל
 דברובא דמשמע מהראב"ן הבאתי ה( אותש-נ
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 קי*ג סי' יווד חדש בפדי וראה סגי,דעלמא
 דעלמא רובא בתר בזה דאזלינן לי'דפשיטא

 הוי מינייהו הי ידעינן ובלא דעתו, בטלהדאז
 ומ"ש ע"ש, אתרי' לפי דנין דוכתא כל אזרובא
 ה(. ד( ו' מי' וראה שם, יוסף הברכיעליו

 ו' אות כ"ג מי' שוד בתבואות וראהג(
 שכתב תורה( שיעורי ל*ט במי' להלן)הבאתיו

 בירושלמי מ"ש ומפדש משערין רוב דבתרג"כ
 בנ"א, רוב היינו משערין אדס בכל קורא הי'פ'

 ג(. אות ג' מי' וראה ודו"ק,ע"ש
 יש אס תשקצו בל לענין )ט"ז( במי'וראה

 בכללים ודאה ע"ש, רובו או העולס כל ביןחילוק
 דף ח"ז בספרי היטב וראה עי"ש, כל ערךשלי

 כל לשון עדיך אי בענין מ"ש ט"1 אותתקנ*1
 בהציוניס בפרם עישה"ם לכאן וצרפו הרוב עלגם
 לכאן. וצדפו ז' מי' כאן וראהשס,

 ח' אות ב' מע' המים טהדת בם' ראהד(
 לאכלו אין מאוס דבדבד הא תשקצו, בלשכ',
 םאיס דעלמא" "כשרובא אפי' הוא ב"תמשום
 הפד"ח אבל סק"ד, הגה"ט פ' סי' יו"ד כה"גלהו
 רובא ולא מאיסו~וא הוי 4דלכ"ע4 דצריך כ'שם

  ששה, סי' אברהם מעשה בס' עי' )א"הדעלמא
 ובם' ד', אות צ"ב מי' לאו"ח בחי' ה*הומ*ש
 בם' והמני"ח א"ש( קמ"ד, סי' ח*ב חייםלב

 דאזלינן והחלים מזה זכר לא ט"ל סי' הלחםשתי
 שור התבואות  ועמ"ש וכו' דעלמאו רובא"בתר
 סברא דיש ומביא בזה מק*ב י"ג סי'ביו"ד
 שם מחב"ר וע' אסור, לחוד בעיניו מאוסדאפי'
 בס' ודאה עי"ש, וכו' ג' ממי' ובאו"חביו"ד
 ע"ש. מ"ג אות ב' מע' טהרהשיורי

 דאפילו הסוברים טעם להסבירולפענד"נ
 בין יש גדול דחילוק אסור, לחוד בעיניומאום
 דבר וכדומה, במנהג או במהשבה דעתובטלה
 אזלינן שפיר בזה לעינים, נראה ולא בולטדלא
 דדבר כאן משא"כ הרוב, אחר או דכ*עחליבא
 כיח להקל לן יימר מי לי' דמאוס ונראהבדלט
 שבטלה בכך ומה לו, הוא דמאום בעינימדראינו
 לא עצמו לגבי אבל אנשים שאר אצלדעתו
 וראה לפנ"ז, ראה יראים מם' כש"ל להקלבטלה

 ה/ סי'כשע

 או גדולה, עיר או מדינה, או אתרא, המימן
 בזה וחילוקים דעתן, במלה ט(ייך לא איברביס,

 המוציא איתמר ע"א צ"ב שבת ראהא(
 )היו הוצל אנשי ואת"ל פטור, ר(ושו עלמשוי
 אוחזין ואין ראהעיהן על יין מים כדינחמאין
 אצל דעתן בטלה כן, עושין רש"י( בידים,אותם
 אתרא דעל משמע כ' השת*ל ובתוד"ה אדם,כל
 מערבין בכל בדיש וכן דעתן, דבטלה אמרנמי

 דעלמא רובא הוי ובבל פריך כח.()עירובין
 דכ*ט( )מוף פריך הכי בתד וכן כף,והתניא
 חבית דבפ' וקשה דעלהא, רובא הויופרסאי
 סוחטין היו מנשיא בית של גבי קמדו()לקמן

 דעלמא רובא הוי מנשיא בית ופדיךברמונים
 שכן כף בכרם קוצים המקיים דהתנן איןומשני
 דמי מי ופריך לגמליהן, קוצים מקיימיןבעדביא
 אדם, כל אצל דעתו בטלה הכא הוא אתראערביא
 נמי העולס דלכל ערביא מנהג הו10ב דהתסוי"ל
 אבל מקיימי נמי ה11 גמליס רוב להס היהאס
 דלכל אע"ג דעתו, במלה גברא דחד מנשיאבית

 סוחמין היו הרבה רמוניס להס היה אסהעולס
עכ"ל,
 יול, דבדיהם ולולי אמת בשפת וכתבב(

 תמיד, כן לעשות מנהגם אין נמי הוצלדאנשי
 קל דבר שום בידם יקחו שלא כלל ממתבדדלא
 ולכך כן עת0ין דלפעמיס רק הראש, עלרק

 קוצים מקיימים בערביא משא"כ דעתס,בטלה
 עכ*ד. דעתם בטלה לא ולכך כן דרכסלעולם
 ש"נ, עמוד ח"ד אהרן בית בספרי וראהג(
 הבאתי שנ"ב עמוד ושם בכללן, שהארכתימה

 על דדוקא שכתב צ"א( )דף שבת הר"ןמחידושי
 "עיר שהיתה דעתן דבטלה אמרו הוצלאנשי

 בטלה אמרינן לא גדולה" "עיר על אבלקטנה",
 ביהודה אמר דאם ו'( )דף לקידחמין וציעדעתן,

 לארוסה קורין ביהודה שכן מקודשת,*חרופתי'
 חךע יע*ש, דעתן בטלה אמרינן ולא"חרופה",

 ד(. ט*וסי'
 כתבז קי*ג סי' ביו*ד הפר"ח וזעהק
 חי, שהוא כמות נאכל דבר בדין לדקדקויש
 מבושל, או צלי אלא אוכלו אינו אחד אדםשאם
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 איפכע, או חי, שההא כמות אותו אוכליםוהעולם
 וראיתי דעלפא, בתר או דידי' בתר אזלינןאי

 וארינג"ש מעמירין, אין בפ' שכ' אהםריבהגהות
 במקומותינו חיין נאכלין שאין מפני לנומותר
 שהצמע וכו', האוכלים אותם מבשלים אנושהרי

 אלא דעלפא, רובא בתר אזלינן דלאלכאורה
 אסיר לא חי אוכלו דאי דידי', בתר וחד חדלכל
 לדידי' חי אוכלו אינו ואי בהם"ג, משוםלי'
 דוכתא דבכל ליתא ודאי והא שרי, ולכ*עאסור
 כל דעת אצל במל היחיד דדעת קיי"לאררבא
 אכל שאם מברכין, כיצד בפ' כדאמרינןאדם,
 שהוא אף סעודה עליהם קובעים שאחריםדברים
 להביא האריך )בכאן לברך צריך קבעלא

 יא( ו( אות ב' בסי' לעיל שהבאתיהמקורות
 רובא אי ודאי משמע ה"נ וא"כ ( כט( כ(טז(

 רבר מקרי חי, כשהוא אותו אוכליןדעלמא
 בפיעוטא פשגחינן ולא חי, שהוא כמותנאכל

 משום בי' לית לדידהו ואף דמי,וכליתניההו
 אתראי שהבאתי דהג"א וההיא עכו"ם,בישולי
 דשכיחא שבמקומות מילתא ברירא הוי ואינינהו,

 הו"ל חיים, כשהן אותן אוכלין רובןהערינג*ש
 אפרינן באתרא דאף דעלמא, רובא בתרלמיזל
 בפ' וכדאיתא דעלפא, רובא לגבי דעתודבטלה

 נמי מערבין בכל ובר*פ הוצל, אנשי גביהמצניע
 הויא ובבל דעלמא, רובא הוו ופרסאיפרכינן
 בטלה אפרינן באתראי דאף אלמא רעלמא,רובא
 עלה קם לא אשרי הגהות דבעל אלאדעתן,

 שיש וכיון רובא, הוי מיניקע הי שפיררמילתא
 שדרכן מקומות ויש חיין נאכלין שאיןמקומות
 ובדוכתי' אתרי' כי וחד חד כל חייםלאוכלן
 הי ידעינן דלא כיון אהדדי, מבטלי ולאליקום
 וסי' ב( כ"ד סי' )וראה עכ"ל רובא, הוימינייהו
 ב(. כ"ג סי' וע"ע מש"ש(,ל"ד

 מ"ש : שם יוסף הברכי עליו וכתבה(
 רובא נגד דעתם בטלה א' פקום דאףהפר"ח
 הרמב"ם מדברי למידק איכא לכאורהדעלמא,
 חשוב שהוא דבר דכל שכתב ממאכ"א()פי"ו
 לפי בכוש אוסר מהמקומות מקום בניאצל

 אף ופשפע זמן, ובאותו מקום באותוחשיבותו
 אסור פקופות בנ0אר ולא חשוב א'דבפקום

 פקום שבאותו הפני בכ*ש לבד פקוםבאותו
 רכוונת ונראה פר"ח, הרב הפך ונראהחשונג

 מצךין אחד פרי שכיח ההוא שבמקוםהרמב*ם
 ופשוט. בא*י, בדן רמוני כגון דקאמרוהיינו ההוז~ הפרי שכיח לא מקומות ובשארלטובה,

 על שחולק חיי, בני הרב משםוהביא
 דידי', בתר וחר חד לכל דאזלינן וס*להפר"ח,
 אחר יפשך שפא דנאסר כיון רבש*גוהטעם
 בטלה שייך לא א-כ מפא דבר ויאכילהוהגוי
 וזה גזירה הך שייך חי הנאכל דברברדעתו,
 כית דעתו בטלה לומר אין חי אוכלושאינו
 ום'ש איפכא, וכן בחרי' דפפשיך לפיחשדאיכא
 משמע לא נינהו אתרי דהג*א דההואהפר"ח
 שהוא כמו לאכלו שדרכו ולמי שכתב מהג"אהכי

 וחד חד לכל אלא באתרי מיירי דלא בהעמעחי
 בטלה שייך דלא מ*ש ועל אזלינן, דידי'בתר
 דרבותיע להשיב דיש הברכ*י כתב הכאדעתו
 בחי' הריטב"א והלא מדותיהם, את השוותדיר
 אף חי שהוא כמות נאכל דאם כתבלע"ז

 קולא דהקילו והרי שרי, לבשלוררגילים
 אכיל לא א' דאם לומר פנים יש וא*כגרולה,
 ועוד אדם, כל אצל דעתו בטלה לומרמצינו
 הפר*ח. דברי להצדיקהאריך

 כ*ח, בעירובין הריטב'א דמם9שאיברא

 העלה ששם הפר*ח, דברי היפך מה בצדנראה
 בו נהגו אפי' משונה הפנהג דאםהריטב"א

 פשונה הפנהג אין ואם דעתם, בטלה אחדפקום
 היכא אז הפקופות בנ0אר לנוהגו יכוליןוהיו
 וראוי יפה המנהג ואי אתרא, הוי אי נהוגדנהוג
 איש ופנהג דעלמא רובא הוי המקוםאותו

 ולפ*ז - באורך ע"ש וכו' דהביב לאופשפחה
 תה דנהוג, היכא אמרינן משונה שאינובמנהג
 דברי ומוקי דדחיק הפר"ח, כמסקנת דלאנראה
 רובא מנהג איזה ליה קים דלא אשריהגהות

 רנ*ד. סי' או"ח ברכה במחזיק וע'וכמש"ל,
 וכו' בספרו שכתב בראב"ן מצאתיאמנם

 הברכא, עכ*ד ע"ש פר"ח כהרב מרבריוומוכח
 כהריטב"א ע*ג סי' או"ח אמת זרע בס'וכ-כ

 הנ"ל.והפר"ח
 דמשמע מ"ה, סי' חפץ אבני בשו"ת וראהו(
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 בטלה אמרינן לא חשיבותם מחמתדברבים
 נברא דבחד ע"ב קמ*ד בשבת דייק ורהב*ידפתו,
 י"ט סי' וראה ע"ש, דעתו בטלה נימאלחודי'
א.

 בזה מש"כ ע"ח אות זו מע' שד"חוראה
 ואקצר. בקיאותו ברובעישה"ס
 אין תמן : כלאים דיש בירושלמי וראהז(
 ברם למקום, ממקום קוצים להביא אדם בנידרך
 למקום ממקום זונין להביא אדם בני דרךהנא
ע"כ.

 כאן, בד"ש עי' : וז"ל כתב ירושליםובצית

 דלרבנן כיון והנלפענ"ד טק"א, ש"כ טי'ום"א
 כלאים, הוה למקום ממקום להביא שדרךכל

 למקום ממקום כלל להביא צריך אין אםמכ*ש
 רבנן דגם פשיסא המקומות, בכל לעשותויכולין
 התוט' קושית ליישב יש ובזה לר"א,מודים

 עדביא דמי מי שם דאמרו ב'( )קם"דבשבת
 והקשו אדם, כל אצל דעתו בסלה הכאמקום

 אבל לד"א הניחא לומר להש=ם דהו"לבתוט'
 לאדם אתרא בין כלל לחלק ול"צ דר"א,לרבבן
 דבסלה נימא לא דאם שפיר, אתי ולפמ"שאחד,
 כאן מודים היו רבנן אפי' אדם כל אצלדעתו

 בית כמו רמונים לטחוט יכולין מקום באותודגם
 אבל מקום, דערביא לומר הוצרך ולכךמנשיא,

 לומר ול"ש אדם, כל אצל דעתו בטלה אחדאדם

 כן, לעץ2ות ב"א דדך שאין כן לעשותשיכולין

 קושית ליישב יש ובזה בזה, מודה ר"אואף

 אתרא ערביא דאמדו בהא צ"ב( )דף בשבתהתוס'

 בה2בת ואלו דעתן בסלה ל"ש אתרא דעלדמשמע

 ולפמ*ש דעתן, דבטלה הוצל אנשי על אמרושם

 יכולין ב"א שאר שאין מלאכה דהוי דכלי*ל
 כה2אוי נושאין שהיו הוצל אנשי עד"מ כןלעשות
 כן לקה2ות יכולין בנ"א שאר ואין ראשיהןעל

 בעידובין המוזכר נהמא בלא סבהקי כןוכמו
 אף בזה אזכלין ב*א דאין מה כל וכן)כ"ס(,

 הם פרסאי ואנשי בבל ואנשי הוצלאנשי

 אדם, כל אצל דעתן בטלה אמרינן מ"מאתרזותא

 לסחזס יכולין דכ"ע רמונים לטחוס לעניןאבל

 בזה ולשתות לאכול סוב והיא מלאכהואינה

 לגבי ולכך דעתו, בטלה הי' לא אתרא היהאם

 ובזה וכו', אתרא קוצים דמקום רמוניםטחיסת

 על רבנן חולקין דה2ם והוינו ורבנן, ר"אפליגי
 למקום, ממקום להביא דרכן שאין משוםר*א

 שייך לא אתרא הי' אלמלא בטחיסהמשא"כ
 וא*צ כן לעשות כ"ע יכולים דהא דעתןבסלה

 עה2ין מנשיא שבית ורק לשתי', וסובמלאכה
 יצא ועכ"פ ודו"ק, אדם כל אצל דעתן ובסלהכן
 שסוחסין אתרא שיש כל סחיסה דלענין מזהלנו
 הדביר פתח בט' וראה עכ"ד, דעתן בסלהל"ש
 עי"ש. רכ"ו דףח"ג

 בסלה אמרינן יחידים אצל רק לאח(
 אמרינן אחד מקום אנשי כל אצל אפי' אלאדעתו,

 טי' ביו"ד הפד"ח כ"כ העולם לכל דעתםבמלה
 י"ב סעיף סוף שם השולחן ערוך בס' וראהקיוג,
 אותו אוכלין אחת מדינה אנשי דאםשכתב

 אותו אוכלין אין אחרת מדינה ואנשי חיכשהוא
 שאיז להב' נתבטל א' מז-נה אין מבושלרק
 בספרי היטב וראה כזה, זה נבטלין מדינותשני
 ובטפרי לכאה וצרפו תשט"ו דף אתדא ערךח"י
 לכאן. וצרפו אהשביה עדךה"ד

 א*ל ב' כ*ס עידובין שדה מרומי וראהס(

 דכל ופרשוי דעלמא, רובא הוו ופרטאיאביי

 אבל התוס', וכ"פ העולם לכל הוא וסריאהשקלא
 רובא הוו ופרסאי דסוגי' כתבו צ"ב שבתהתוס'
 רזבא הזי ובבל הגמ' שאלת כמו הוידעלמא
 דליבסילי בפרטאי וסרי דשקיל והיינודעלמא,
 להו ולית הוצל כאנשי דהוו משום העולםלכל

 דמביא והא בשר, הרבה הרין דלפרסאיטברא
 עשירים ובגדי לעניים עניים מבגדיהגמ'

 הוצל אנשי גבי דה2בת בטוגיא ולא כאןלעשירים

 כ"כ הסברא אין שיעורא דלענין משוםהיינו

 מביא מש"ה רוב, לגבי בסל דהמיעוטפשוסה
 בגד' מדתנן הוא הראי' ותוכן רא", כאןהגמ'

 בגדי הא שלוטה על בשלשה לעשיריםעשירים
 על שלש של דהמיעור היינו לא לעשיריםעניים
 חשוב אינו שלהם א9*נ בבעליהם כמושלש
 אלמא הבגד, בעלי לגבי בסלי מכ"ממדרס

 והקנ דיבסול, סברא אמרינן שיעורין לעניןאפי'

 ניחא חתשתא דעלסמג לרובא פרטאיליבטלי
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 בררא היטב וראה ע*ש, לחומרא הכישפיר
 כאן. צ*בשבת
 שכ' ל'ב סוגיא 2יאול כלילת בס' וראהי(
 ( 0 אות ב' סי' כאן )ראה ע"ב קמ"דדבשבת
 אמרינן לא בדבר שנהגו אתרא דלגבימבואר
 רובא לנבי מיעוטא דהוי אף דעתםדבסלה
 לעיל )הבאתי א' צ*ב מהשבת צ*ע אבלדעלמא,

 לעיל )הבאתי א' כ"ח ועירובין ( ה( אות ב'סי'
 אתרא בין חילוק דאין מוכח ( יא( אות ב'סימן
 ועירובין האת"ל ד"ה שם בשבת התוס' אךליחיד,
 ליחיד אתרא בין וחילקו בזה הקשו ובבלד*ה
 דאם כמו כן עת2ין היו נמי העולם דכל היכארק
 דאתרא וכמו בערביא כמו העולם לכל גמליםהיו

 לכל הי' דאם נהמא, בלא בשר דאכלידפרסאי
 נהמא בלא אכלי הוי נמי בשר רובהעולם
 לאתרא יחיד בין לחלק יש בזה לזה,וכדותה
 עי"ש. בטלה ביחיד א~ל דעתו בטלה לאדבאתרא
 ב' מע' ז"ל להחיד"א זוכר עין ובס'יא(

 בבישולי מ"ש לענין דעתו בטלה כ', כ"זאות
 משום בו אין חי שההח כמות באכל דאםעכו=ם
 ישראל מוהר*ר הה*ג חשאל עכו"םבישולי
 גבינה אוכל אינו אדם אם מהמהריק*שבנימין
 דידיה בתר אזלינן אי גוי ע"י ונאפתחיה

 המהריק"ש והשיב עכו*ם בישולי סהמוםואסורה
 חשריותא כשא אצל דעתו דבטלה ח*ןכתשו'
 ומסיק קי*ג, יו"ד הפר*ח וכ"כ ע"ש, לגביההיא
 ולא מקומות במנהג תליא דאמ אהשרי הג'עפ*י
 לפי מקום כל אזלינן רובא מינייהו היברירא
 את לדחות כתבתי בליקוטי ואני ע"שתנהגו
 חי' ריטב"א וע' וכו' המהריק"ש ראיותכל

 סי' או*ח ברכה מחזיק ובספרי א' כ"חעירובין
 עי*ש.רנ"ד,

 כן אמרינן אי לקולא ז.סימן

 אדם כל אצל דעתו בטלה אמרינן אםא(
 סי' באו*ח הב"י הנה לחומרא, רק או לקולאגם

 ס" הבשר כל בפרק ומהרש*ל בזה, מסופקקס"א
 קי*ט סי' מקהאות הל' חמודות והלחםכ"א

 וכן דעתו, בטלה אמרינן לא דלקולא להופשיטא

 ט"ז( בסי' )הבאתיו קט*ז סי' ביו*ד הפר*חכתב
 ע"ז כלל זו תע' השד"ח אכן תשקצו, בללענין
 בטלה אמרינן לקולא דגם ברורות בראיותהכריח
 להאריך רציתי לא כי ראה נא לך ע*ש,דעתו
 לקמן וראה ולהלן, ש-ן מעם' ח-ד במפריוכן
 ב' מע' השדה פאת חמד 12די וראה ב(, ל*זסי'
 לכאן. וצרפו כ*בכלל

 אות חשיטות חילוקים מסדר בס' וכתבב(
 ש בביתו יחידי אדם אם מספקקל האני :קי*ב
 אימ אצלו הרגילים חבריו או קרוביו לפניבעירו
 או רחוקים לפני בדרך ההא אם אבלמקפיד
 מקפיד אינו העולם שרוב דבר וההא מקפידורים
 לקולא, אפילו דעתו דבמל מודי כ-ע בזהאולי

 לפעמים אלא מקפיד אינו שמקפיד הואדאפילו
 בלא"ה אבל בדרך כשההא הרחוקים אחריםלפני
 החמירו לא והמחמירים כלל מקפיד אינו ההאגם
 אינו העולם ורוב לעולם מקפיד הוא אםרק

 ע"ש. אצלו חציצה הוי דאפי"המקפיד
 לענין לגוף, הגדבק דבר על בקפידאוכן
 אחר שהולכים סוברים דעות יש בטבילה,חציצה
 סוברים ויש להחמיר, ובין להקל בין העולםרוב
 רובם ואם דעתו, בטלה בלבד להחמירשרק
 בכך שמה חוצץ, מקפיד וההא מקפידיםאינם

 עצמו לגבי אבל אנשים שאר אצל דעתושבטלה
 קצ*ב, סו*ס יראים ס' ר(שה להקל, בטלהלא

 בתועפות כ"ו סי' עריות עמוד השלםוביראים
 ד בית בתוה"א רהשב"א וראה סהש*ב, שםראם
 ויש"ש סק"ה קצ"ח סי' טהרה וסדרי ז',שער
 חש"ך קצ"ח סי' יחד וב*י כ"ש סי' פ*חחולין
 רשב*א וראה שם, נו*כ ובשאר ב' ס*קשם

 שאם מעבדות שיחרור בענין א' כ"גקידושין
 דעתו שבטלה י*א להשת2רר רוצה אינוהעבד
 וצרפו עישה"ט לו ההא דזכות אף אדם כלאצל
 הבית כללי הלכות גופי בס' היטב וראהלכאן,
 צריך אני לקצר כי לכאן וצרפו מש*ב ק*אאות
 המים. טהרת דס' בהך ה' סימןוראה

 חשוב אדמ ח.סימן

 )החפו שוי דלא לעולם א' ח' קידחמיןא



רה ן ר הא הש"פכללי ת יבנ דעתובטלה

 רקיבל וכמן סלעים( ה' הבן בפדית לכהןהניתן
 בפדיון סודרא דשקיל כהנא רב וכגת עלי'כהן
 שם )אני סלעים ה' לי חזי לדידי אמרהבן
 אמרן לא אשי א"ר בכך(, השקבלו לעצמיאותו
 אדם אבל הוא רבא רגברא כהנא רב כגוןאלא
 חפץ להדה2יב יכול אינו אחר )אדם לאאחר
 בספרי ראה דעתו(. בטלה דאמרינן ביותרפחות
 ח"א בספרי ודצ(וב אדם ובערך של*ז עמ'ח"ד

 בענין ל"ח בסי' להלן וראה בארוכה,עינפ["ם
 0בנאה. חפץשיווי
 אדם בין זה בדבר חילוק ג"כ ומצינוב(
 ע"ב ע"ד דף בשבת אים בני לעוארהמעלה
 וכל כדכתיב פרש"י שאני יתירה חבמהרמשני
 והוי בכך דרכו אין להדיוט אבל לב חכמתאשא

 מערכה ח*ד בספרי וראה ע"ש, ידכלאחר
 עישה*ט.אחשביה

 ואזע0בי' דעתו במלה ט.סימן

 באריכות שמ"ט עמ' ח"ד בספרי ראהא(
 יעקב הישועות דברי הבאתי חשם בזה,גדול
 עניני והנה שכ': סק"ב תמ"ב סימןבאו*ח

 בארתי ושם בחידושי, באריכות מבוארדאחשבי'
 אותו האוכל א"כ כלל לאכילה ראוי שאינודדבר
 צריך אין הראוי ודבר אדם, כל אצל דעתובטלה

 מחשבת מהני לזה לפעמים שראוי ודברמחשבה,
 כראוי כעת ראוי שאינו לקה2ות אותוהאוכל
 באורך מ*ש עיש אוכלין, טומאת לעניןוכמו
 זה.בפרט
 סי' דש מלאכת טל באגלי מצאתי וכעתב(
 )מובא ב' קמ"ד דשבת הא על ג' אותכ*ט

 דאמר נחמן דרב טעמא דהיינו 0( אותבמקורות
 להו הוי דאחשבינהו כית סוחטין איןהלכה
 ורמונים תותים איריא מאי א"כ והקשומשקין,
 פפא כרב דקיי"ל תירץ והב"י נמי, תרדיןאפי'
 דאחשבינהו משום לאו חסדא דרב טעמאדס"ל
 י*ל דעלמא רובא הוי מנשיא בית של קשהואי
 יש רק לחוד מנשיא בית של רוקארלאו
 מאוד דחוק והחו אותם שסוחטין אדם בניהרבה
 וכו' אתרא ערביא דמי דמי הגמ' קושי'לישב

 באופן תי' והטושז בגמרא, נאמר שלאבתירוץ
 חירחשי לפניהם הי' שלא מהצום וזהאחר,

 רק מהני לא דאחשבי' מפורש חמםהוה2ב"א
 לב(שר ונ*ל סוחטין, אדם בני שמקצתבמה
 דשה א' כ"ח עירובין התוס' עפימ*ש אלודברים
 רמונים הרבה להם הי' מנשיא בית דשלובבל
 של כמו רמומם הרבה להם הי' אם העולםוכל
 של הי' אם וע*כ סוחטין, ג"כ היו מנשיאבית
 אך דעתן, בטלה הי' לא שלמה עיר מנשיאבית
 דסוף דעתן בטלה בכה"ג אף יחידים שהםמאחר
 ואין רמונים הרבה להם אין העולם כלסוף

 ורמונים דבתותים שם והאריך וכו'סוחטין
 בהשאר אבל לסה2קה אותו להחזיק מחשבתומועיל
 יכוין ולדברינו ע*ש, ג"כ מדה2בתו בטלפירות

 דמוו0בתו הנ*ל לחילוק בפשוט הנ"להרשב"א
 והיינו סוחמין בנ"א שמקצת במה רקמועיל
 בטלה אמרינן פירות בהצ(אא אבל במקצת,שראוי
 דף ח"ג הדביר פתח בס' וראה ודז'ק,דעתו
 לכאן. וצרפו עישה*ט וע"ד ע*גרכ"ו

 בדרך לעשותו עכשיו אפשר אי אם י.סימן
 דעתו במלה אמרינן לאאחר

 י8ה דעתן בערך י*ט( )בסי' ראהא(
 מ*ז, פי"א מבהות ישראל מתפארתהבאתי
 לומר דאין חי, כשהוא אותו אוכליןהבבליים
 מ-ד בפסחים כמבואר אדם כל אצל דעתןבטלה
 הזה הבנ0ר לאכול אפשר מדלא הכא דשאניא'

 עשש. אחרבאופן
 דף תרומות הל' פענח בצפנת עודוראה

 אי דכעת דבר גבי נ"מ יהיה וכן : שכ'כ"ט
 שלא פקרי אי אחרת פעולה בו לעשותאפשר
 באורך. ע"ש אכילתוכדרך

 י"א חלק בא פ' שלימה תורה)וראה
 לצלותו אפשר בין לחלק רט"ז דףבמילחוים

 הדחק במענת אבל דעתו בטלה חי אוכל הואהשם
 הדחק ע"י אכילה אפרינן אזי לב~0ל עצהפ~אין
 ע"ש(. אכילהשמה

 דמספקשל ספיקא הך לפשוט יש ולהנ*לב(
 לענין קי"ג אות חשיטות חילוקים מסדרבס'



 דעתובסלה ן ך הא חש"םכללי ה יברו

 ואם חוצץ, אינו מקפידין דבאינם דקיי"לחציצה
 העולם ורוב חציצה על לעולם מקפיד אינוהוא
 אין להם אפשר לא ואם מקפידין להם אפשראם

 או וחוצץ דעתו בטלה בזה שייך אימקפידין,
 ע"ש. חוצץלא

 אפשר לא באם מקפידין שאין מהולהנ"ל
 אפשר דבדלא חזינן דהלא בחשבח בא לאלהם
 מקפידין אם משערין ה*נ דעתו בטלה ל"שאז

 אינן אפשר דבדלא הגם חוצץ אז העולםבדדך
 ודו*ק.מקפידין,

 הנאה באיסורי דעתו בטלה יא.סימן

 שעידב או הי*א מהמ*א פי"ד ברמב*ם(0
 שכתב שם איש בחזח וראה וכו', מריםדבדים
 משום לאכלו אסור אי לעיין יש עזייןומיהו
 הבשה איסוד פקע לא בנסדח שהרי הנאהאיסוד
 הנשדפין וכן אסוד, אפדן הנקבדין כלכדין

 אדם כל אצל דעתו דבטלה י*ל ואמנםשנסדחו,
 לאסור יש בה כשמתדפא ואמנם הנאוג מקריולא

 ע"ש. קנוה סי' ביו"ד וכדאי' הבשהסהמום
 עךן עמ' ח-ד אהרן בית בספרי וראהב(
 מ"ב סי' למהדש"ק חיים משנות הבאתי ד(אות

 איסוד דלענין להנאה, ברכה דומה שאינושכתב
 לא אם ברכה לענין אבל אדהצבי' מהניהנאה
 קצת משמע ע*כ, דעתו בטלה העולם לדובנדהםב
 וי"ל. הנ*ל איש החזון כמ"שדלא

 כדרך ושלא דעתו דבטלה אכילה יב.סימן
 נדרים שני הוי איאכילה

 קט*ו סי' או*ח מהדו"ת נו*ב בשו*תא(
 ברכות במס' צל*ח דבדי על שהקזםה מהכתב,
 דעת על דכתב תמרים, דבש דתנן בד"ה ל"חדף

 הוא אם אף בתדומה וחוסהם בקדן חייבהדמב"ם
 פרט ומפרהע פסק ודמב*ם הנאתן, כדדךשלא
 מזיק כהנלא מכלל להאוכל שמזיק היינולמזיק
 מסוגיא מעלתו והקשה שלכד"ה, שהוא אףחייב

 נחין דאם שם דאמדינן ע"א ע, דףדמנחות
 דבטלח מהומום פטור ממחובר תרומהואכיל

 שלכד"ה, סהמום דפטוד הרי אדם, כל אצלדעתו
 כמו הנאתן כדדך שלא כלל מחכר לא שםהנה

 דבטלה קאמר ושם דפסחים, בסוגיאשמוזכד
 בכך, אדם בני דרך שאין אדם כל אצלדעתו
 מהלכות י*א בפדק הרמב"ם לשח הואוכן

 אכילה, מידהצב דלא מפר,ם רש*י וגםתדומות,
 דעתו דבטלה אכילה כדרך מנ8כא טפי גרעחה
 המחובר, מן מאכל דבר בפיו ללקוט אדם כלאצל
 וקיימין, שרידין זצ"ל הגאח אאמ*ו דבדיוא"כ

 חייב אכילתן כדרך בשלא גם הדמב'םדלדעת
 נהנה הוא ועכ"פ מזיקו, שאינו כיון וחומשבקדן

 אדם כל אצל דעתו שבטלה דבר אבלמתדומה,
 אכילה בכלל אינו זה המחובר מן שאוכלכגון
 עוד, ע"ש יאכל לא בי' קרינן ולא וכללכלל
 כל אצל דעתו דבטלה הוא דשיטתו דמבוארהרי
 אכילה. כדרך משלא נרעאדם

 חולק ודפ*א ד*פ מצוה במנ"ח אמנםב(
 איסורים בכל דה"ה הנ*ל דמנחות מהךוס"ל
 אכילתו כדרך שלא הוי דעתו דבטלההיכא
 שלכד"א דחייב ובב"ח הכרם בכלאי אבלופטור,
 אחד, נדר דהמה דעתו דבטלה בהך נמימחייב
 מיסוה"ת פ"ה במל"מ וראה בצ"ע, הניחולבסוף
 וכתב גסה אכילה לענין כן שכתב נסתפקתיד*ה
 לא עצמו מצד שהמאכל היכא בין לחלקשיש
 להיכא מד דבד בו שעידב כגון הנאתו כדרךהוי

 האוכל. מצד באדהשינוי
 שמפלפל הנ"ל נוב"י בשו"ת עיין והנהג(
 דעתו ובטלה ושלכד"א גסה אכילה בעניןבאודך
 האריכות יראת ומחמת לענינינו נחוציםוהמה
 ק*ט ב"ק )וראה ראה נא לך דבדיו העתקתילא
 היא גסה אכילה הדחק דע"י אכילה דאמדא'

 הדמב*ם פסק וכן הוא, כלום לאו גסהואכילה
 ע*ז חולין במס' וכן ה"ח, מקדהם כלי מה'פ"ד
 דפליגי ב' ע*ו שבת במס' וראה שם, ובתוס'א'
 אכילה, שמה הדחק ע"י אכילה אי וד*לד'י
 ובס' מהדצ"ח ובהגהות שם הש"ס בגליוניודאה
 נ*ו ובפסחים מ*ד דפאה ובפ"א שם,הקובץ

 דברי הנה העתקתי אולם שביעית(,בספיחי
 במה יראה והמעיין זצ"ל, מראגאטשובהגאח

 המה. ששווים ובמהשמחולקים
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 מאכ*א מה' פי"ד פענח הצפנת כתבק
 תדומות בהל' להדאבעד דס"ל במה ועיין :ה*י
 פסור ג*כ החסים את דכוסס וה"ח הוזפ*י

 דמנחות בהך וכמבואד לוקה, ללקות ומ*ממחומש
 לחומה, חוץ מעש"ש ולגבי חדש לגבי ע'ב ע'דף
 של חומץ על דלוקה פ"ו תדומות בידושלמיחןייז

 דמבואר ואף תדומה, של חסה האוכל ועלתרומה
 חסים לאכול דאסוד ה"ב פ"ח שביעיתבירושלמי

 ולא לאכלה משום והטעם ע*ש, שביעית שלחיות
 אכילה כמו דהוה להיות דיכול דק זהלהפסד,
 דעתו, דבסלה אמדינן חומש ולענין הדחק,ע"י
 וכ"מ מ' דף דיבמות קדשים אכילת לעניןוכן

 בזבחים כמבואר לגדולה למשחה דבעיאמשום
 ע"א מ"ח דף מנחות תוס' ועיין ע*א, כ"חדף

 ר"ל זכות, הוה לא בקדשים חי בשדדאכילת
 דף פסחים  ועיין קדשים, אכילת מצות קייםדלא
 ובהך שמחה, מצות בה מקיים דלא ע"אע'

 אם ע"א כ"ה דף בביצה ורבנן דד"עמחלוקת
 מ'מנו שיאכל כדי ביו"ט בהמה לשחוסמותר

 ע"א מ"ו ד' יבמות תוס' ועיין חי, בשרכזית

 ד' ע"ז התוס' מש"כ ועיין עכו"ם, בשוליגבי

 בר הוה חיות דחסים דבא אמד ד"ה ע"בס"ו
 דאמר הא וגם ע"ש, ברכה לענין כמואכילה

 דעתו בסלה ואכיל גחין אי ע"א ע' ד'במנחות
 דהא חומש לענין דק ד"ל ג"כ זה אדם כלאצל

 היים לקרקע במחובד תרומה מצינו דלאדמבואר
 לענין ר"ל דשם ע"ש ע"ב י"ח דף דמעילההך

 אם חייב מלקות דלגבי כך ובאמת וכו',תשלומין
 הוא חומש וגבי האכילה, ע"י הגוף את מזיקאינו
 ביומא יוה"כ וגבי האוכל, את מזיק אינו אםרק
 בהך ועיין דעתיה, מייתבא דבעי משום שאניפ'

 דפליגי מה ע"ש עכבר גבי ע"ב ס"ח ד'דע"ז
 יפקע עי"ז אם מאיסה דהא בד"ה ותוס'רש"י
 ד' מנחות תוס' ועיין אכילה, של האיסודממנו

 איסור בין ג"כ דמחלקי מה דבלע ד"ה ע"אס"ט
 בפניו שלא ע"א ע"א ד' חולין ועייןלטומאה,

 לכאן, וצרפו מ' סי' לקמן וע"ע ע"ש, חזימחזי

 שכיון י"ח סי' יו"ד סופר כתב בשו"תוראה
 ג(. י"ז סי' וע"ע הנ"ל, הצ"פ למ"שבמקצת

 ביאר קיוא סי' או"ח סופר כתב בשו"תה(

 שלא חכמים דאסרו הא דס*ל הרמב*ןשיסת
 שלכדה*נ אוכל דההש דכיון משום הנאתןכדרך

 מ"מ דעתו בסלה דמה*ת הגם לאכילהאדהטבי'

 )הבאתי פסחים רא"ש ועיין מה"ס, אסדורבנן
 לאכלו כשמכוין זה וכל סו((, אותבמקורות
 ולמלאות לתענוג דבר האוכלים כדרךלהנאתו
 הרע ובוחר לרפואה כשאוכל אבל רעבונם,תאות
 דבר מחשב אינו כה*ג הלא למעס בטיעוסוומר
 כלל איסוד ליכא ממילא אחשבי' דלא וכיוןזה,

 סי' או"ח הד*מ וכמ*ש דעתו, דבסלהמשום
 לרפהאה אוכל אם שם ומסתפק תה"ד בשםתמ*ב
 דרק לומר שייך ג*כ בכה*ג אם ירעבשלא

 באורך. ע"ש לאכילה מחשיבו ואינו אוכללרפואה
 איך מסתפק ריוג עמ' משמעון שם ובס'0
 דהתם המחובר מן ביוה*כ כשאכל הדיןיהי'
 ע"י והרי תעונה לא אשר דק אכילה כתיבלא

 בערלה וכן תעונה, לא על ועבר ביסל כזואכילה
 ממחובר ואכיל דגחין זה בדרך שאכלוכה"כ
 בכה"כ מודים הכל כ"ד בפסחים אמרינןדהא

 משום הנאתן כדרך שלא אפי' עליהןשלוקין
 ע*ש. אכילה בי' כתיבדלא

 ר*פ במצוה המנ"ח דברי ממנו נעלםוהנה

 כמו דדינו לי' דפשיטא ב( באות הנ"לורפ"א
 בספרי וראה וכנ"ל, מחייב ובכה"כ שלכד"אשאר
 לכאן. וצרפו עישה"ט אחשביה מערכתח"ד

 בליעה ע"י אכילה יג.סימן

 פירושים ג' : כ"ס דף תרומות הל' בצ"פא(
 דהוי לומר רצה אי אכילתו, כדרך בשלאיש
 הדבר אכל שלא כמו דהוי או כלל, אכל שלאכמי
 האיסור, ממנו שפקע כמו דהוי או אחר, דבררק

 או הנאכל בדבר בא השינוי אי הנ"מווה
 ר*ל אי למזיק פרס דנקס היכא וגםבאכילה,

 ע'א ע' דף מנהות וע' האוכל, או עצמודמזיק
 כדרך שלא נקרא במחובר תרומה אכלדאם

 בעצם כלל שינוי שום כאן דאין אףאכילתו
 כן, אוכלין דאין רק האכילה בעצם ולאהדבר

 מצה לבלע דמי ולא מהני, לא מצוה גביווהו
 דף סוסה וע' כן, לעשות דרך דשם דיצאדקיתל
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 גבי נ"מ יהי' וכן בשפופרת, השקה גביי"ח
 אחרת פעולה בו לעשות אפשר אי דכעתדבד
 ע*ש. וכד שלכד*א מקריאי

 ל*ח סי' יו"ד 5הדו*ק נוב*י ובשו"תב(
 שלכד"א הוי דבליעה חיים התורת דעתהביא
 משום ב'( קט"ו )פסחים יצא ינצה דבלעומה

 והעלה חולק ז'ל והוא נתנו, ליהנות לאודמצות
 ק"ג, בחולין וכדמוכח הנאתו כדרך הוידבליעה

 ראי' הביא רי*ב עמ' מה2מעון שם בם'וכן
 ח2בת ב' מ-ד מברכות אכילה דרך הוידבליעה
 קנ"א כלל א' מע' האוצר בבית קדמו וכברק"י,

כאורך.

 לומר אין הדעת ואניני באסטנים יד.סימן
 דעתןבטלה

 דרב קמי' יתיב ועה אביי א', כ"ט סוכהא(
 ציבותא, מייתי וקא זיקא נשיב במטללתשיוסף
 והא אביי א"ל מהכא, מאני לי פנו יוסף רבא"ל
 דאנינא כיון לדידי א"ל המקפה, משתסרחתנן

 יוסף רב וברש"י דמי, התקפה שתסרח כמודעתאי
 שום לסבול יכולין שאינן הוה הדעתמאניני
 מיאוס.דבר

 יוכל ולא : כתב ס"ד תר*מ סי' או"חובשוקע
 בני שדרך בדבר אלא אני מצטער לומראדם
 גבי דחזינן דאע"ג הטו=ז וכ' בו, להצטעראדם
 אניני דכל י"ל היחיד, דעת בתר דאזלינן יוסףרב

 ואין רבים מקרי דידהו ולגבי בזה שויןהדעת
 סק"ט ובמג"א אדם, כל אצל דעתן בטלהלומר
 הדעת מאניני שהיה שידוע יוסף רב דוקאדר"ל
 אני אסטנים לומר יכול אין אדם כל שאראבל
 ידוע א*כ אלא ה5קפה שתסרח עד בעינןאלא
 וסום*י סי"ד תרכ"ט סי' עי' אסטנים,שהוא
תרי"ד.
 דכוונח שכ' יעקב בבכורי וראיתיב(
 דבריו, ודחה עין, מראית משום דאסורהמג"א
 אלא עין מראית משוס טעפו אין לדעתיאבל
 לעיל המג"א וכמ*ש לו, מאמינים דאיןמשום
 לומר יכול אדם כל דאין סק*ה תרי"דסי'

 נ*ט סעי' קנ'ה סי' מחרמ והביא אני,אסטנים

 המערער דרך שאין שידוע דבר דכל מ"אוסי'
 חזקה דבר באותו לה5חויק אין לסובלויכול
 שהוא מכיון אבל לסובלו יכולים בנ"א שרובהנם

 להדיא וכמבואר מועילה, החוקה איןאסטנים
 שפ*א סי' ובטיךד ר"ח, בשם פ"ב ברכותבראוש
 שם.ובפרישה
 אלפים ב' סי' ח-ו הרדב"ז בתשו' וראהג(
 סק"ז קצקז סי' תשובה בשערי 5ובארכ"ד
 להוציא יכול חולה או זקן כגון מכזיתדבשבע
 קם"ח סי' ברורה ובמשנה ל"ש, וכו'אחרים
 זקן הוא דאם בכסנין הבאה ט~צ לעניןבבהול

 בהמוציא חייבין בטבע מועט שאכילתן נעראו
 לקבוע תמיד שדרכן שיעור אכלו אםובהמ"ז
 אכילה בשיעור מסתפקין מינם בני דכל כיוןע"ז
 ע"ש.כזו

 מהר"ם ובשו"ת ובתום' א' טוז ברכותוראה
 כללים חמד שדי וראה קצ"ז, סי' החדשותב"ב
 ה' כלל ב' מע' השדה ופאת ע"ט, כלל ב'מע'

 לכאן. וצרפועישה"ט

 ארעי בין לחלק מ(ייך אי דעתו, בטלה טו.סיטן
 בו יוצאין אין ט~אחרים בטלית כשיוצאלקבע
 ציצית חיובלענין

 והוא ס"א ט*ז סי' או"ח בשו"ע ראהא(
 בציצית שחייב טלית שיעור מ*א, מנחותמגמ'

 קטן של ורובו ראשו וברוחב באורך בהשיתכסה
 פעמים לובשו שהגדול ודוקא בה2וק,המתהלך
 משם כתב סק"ב ובמג"א לשוק, בו ויוצאארעי
 אין שאחרים בטלית יוצא הוא ואםהלבוו2
 שכ' שרד בלבושי וע"ש דעתו, בטלה בויוצאין
 ב' הב"ח משם שהביא מה המג'א דברילפר,2
 שיעור צריך אין בקבע בו יוצא דבגדולדברים
 היינו דעתו דבטלה המ"א דכתב אע"גכלל,
 על זכות ללמד יש ולפ*ז וכו', בקבע ולאבארעי
 ומברכים דקטן שיעורא שלהם בטלית שאיןהעם
 טוית האי הוי בקבע בו שיוצא מי דלגבימשום
 מברכין משו"ה דעתו בטלה לא דהא חיובאבר
 כמו ארעי אפי' בו לצאת המתביישין אותןאפי'
 לחלק יש מיהו שהזמ*ג, מ"ע על המברכותנשים
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 אבל ארעי היעו דעתו דבטלה בסוף המ"אום4ש
 בהים תחלה שהביא כמו דעתו בטלה לאבקבע
 עכ*ד.הב*ח
 להב"ח יאי' הביא סק"ב בא"א והפם"גב(
 וכו' הקטן אין ואם שאמדו מ"א מנחותמגמ'
 אמדו ולא פטודה אדעי בו יוצא שגדולאעפ*י
 ודאה הא"ד, וכ"כ בקבע בו יוצא שגדולאעפ*י
 לא בקבע בו הולך דאם כאן בישיע"קג"כ

 בין כחלק יש דלפי"ז הדי דעתו, בטלהאמרינן
 דעתו. בטלה לענין לקבע ארעידרך

 העתיק ובבה"ל בדודה במשנה אמנםג(
 בו ילכו שהגדולים המקום אנשי דדך אםאך

 מדברי משמע מתביישים, ואינן לשוקבקבע
 סתם נזכד דבב"ח אף בציצית, שחייבהב*ח
 דכוונת פשום נ"ל מ"מ לשוק בו יוצאוהגדול
 אדם, כל אצל דעתו בטלה דאל"כ כן הואהב"ח
 הם"א כוונת נל"פ וזה כן, מוכח הגמ' לשוןוגם
 יוצא הוא דאם וסתם דבדיו בסוף שסייםבמה

 ולא דעתו בטלה בו יוצאין אין שאחדיםבטלית
 לנו כתב ולא בקבע דאפי' משמע באקראי,פירש
 בזה לנו מודה הבעח, דבדי נגד שהוא רמזשום
 הב*ח דבדי את הא"ד שפי' כמו סובד איםשהוא
 בו הולך שהוא היכא דעתו במלה אמרינןדלא
 ולפ"ז החיים, אדצות בם' מוכח וכן דליתא,בקבע
 אך דעתו, בטלה בקבע בו הולך דאפי'נר4נה
 לשוק בקבע בו הולך שהוא דכיון את'לאפילו
 מכית אדם כל אצל דעתו בטלה אמרינןלא

 לכסות כדי בו שיש קטן אצל בגד דה1יבשהבגד
 ודובו דאה1ו כדי בו שאין בזה עכ"פ ורובור4מיו
 עכ"ד. כנלענ"ד בקבע, הליכתו מהני לא קטןשל

 הפותקים מחלוקת בזה דיש לפנינו הריד(
 הכדיח והמ"ב וא, או דעתו בטוה שייך בקבעאי
 הף דאז בכך דדכם המקום אנשי כשכלדרק
 ו'(, בסי' )ראה דעתו בטלה ול"א אתראכמו

 שייך לא דבקבע ת"ל הפותקים יתר הלאאבל
 הקביעות מהני דמה המ"ב ולקח1י' דעתו,בטלה
 שבאדתי כמו דהענין י*ל דעתו, בטלהאכתי
 הללו דבדברים י"ם( סי' )ראה יפה דעתובערך
 וכית לא או לצאת מתבי"1 אי בדיעותדשייך
 דעתה בטלה שייך לא מתבי"1 ואינו יפהשדעתו

 היטב וראה ודו*ק. הב*ח כינת להסבירכנ*ל
 עישה*ם בזה שהאריך ל*ב סי' שאול כלילתבס'

 צריך. אני לקצר כי לכאןוצרפו

 תשקצו בל לענין דעתו בסלה טז.סימן

 סקי"א, קם"ז סי' ביו"ד הפר"ח כתב(0
 כה1ום דאסורים שם בה1ו"ע הבזכדים הנידכל
 מה1ום אסירי, יפה שנפשו למי אף תשקצובל

 אצל דעתו ובטלה מילי הני להו מאיסידכו"ע
 אינשי דקצת אחרינא מיוי איכא אבו אדם,כל

 דמאים בהו, פמאתי וא ואחרינא בהוממאתי
 בתר בזה אזלינן ולא שרי, וואחרינא אתורלי'
 דלא בעולם אנשים שיש דכל דעלמא,דובא
 לא לדידיה אם המיעוט הם אפילו להומאיס
 עובר דאינו תשקצו בל על עובר אינומאיס
 מאיס לדידיה אם אכן דוקא, לכאע מאיסיאא"כ
 לא דלקולא ליה אסיר מאיס לא דלכ"עאף

 סי' בשפ"ד הפמ"ג אבל דעתו, בטלהאמרינן
 בתר בזה דאזלינן מכנה*ג זה על הביאפ'ד
 מיעוט שיש אף בו מואסין העולם דוב אםדובא
 אסיד מאיס לא דלדידי' הגם להו מאיסדלא
 ס'ק שם תשובה בדרכי בזה מ*ש וראהלי',
 אי לענין ז' בסי' וע"ע סקל"ה, ק"ד וסי'ק,צ
 דעתו. בטלה אמדינןלקולא
 ה' כלל ב' מע' השדה בפאת וראהב(
 שמפור,1 פאד בסי' הנעל כנה"ג דבדישהביא
 נמצא דלא המחברים כמ"ש דלא הפם"ג,כמ"ש

 בין מחלוקת  לעשות דמנ"ל שתמה אלאבכנה"ג,
 דהיכא כתב הפד'ח דהלא והכנה"ג,הפר"ח
 ורק אסור מאיס אינו דלדידי' אף מאיסדלכ"ע
 אזלינן לא להו מאיסי שלא מיעוטא דאיכאהיכא
 שכל הכנה"ג כשכתב י"ל וא"כ רובא,בתד
 שזה אעפ"י בהם קצה שנפשם בנ"א שדדךדבד

 שלכל מיירי אסור בהם קצה נפשו איןהאוכלו
 בלשון העתיק והפם*ג בהם, קצה נפשו אדםבני

 דגם וי*ל בכנה*ג, כן וליתא בנ,א, רובהכנה"ג
 רובא בתר אזלינן דלא להפר*ח מודההכנה"ג
 וצר1 בזה שהאריך מה עוד שם ודאהע"ש,
לכאן.
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 העולם לכל העולם רוב בין חילוק והךג(
 ראה סק*א, י"ג בסי' עצמו הפמ"ג ג"ככתב

 ב'. ס*ק פ*ד סי' פמ"ג שלוםבפהםמדת
 פ"ח סי' או,ח סופר כתב בשו*ת וראהד(
 סי' תורה ובדעת מצוה, מצות לענין שםומש"כ
 הני דכל ימצא בפד*ח דהמעיין כתב סק*דס"ו

 ובטלה אסור לכ"ע מיאוס פהמום חזאלדאסרו
 ע"ש, בירחםלמי משמע חםכן אדם, כל אצלדעתו
 וצרפו ע*ז כלל ב' מע' כללים חמד שדיוראה
 מבעדזאן הגאון למחו' הדועים עין ובס'לכאן,
 ה' סי' כאן וראה ע"ש, תשקצו בל ערךזצ"ל
 לכאן. הנרפו עיוש ד(אות

 חיים בבעלי נם מצינו דעתו בטלה יז.סימן

 ודע י י"ז כלל האוצר בבית כתבא(
 שאם חיים, בבעלי גם מצינו דעתו בטלהדענין
 עיין דעתו, בטלה כן עונש[ מינו שאין דברעושה
 תסיל ביצי על יונה זידא ד' בעי ב' ק"מתולין
 רובץ טמא עוף ת"ש בשילוח(, )להחחייבמהו
 עוף ביצי על דובץ וטהור טהור עוף ביציעל
 דילמא חייב, וטהור טהוד הא משילוח, פטודטמא

 וטהוד בטהוד דתני הא דלמא ובדש"יבקודא,
 דהואיל כו', בכך דמנהגו נקבה בקוראחייב
 כו', בי' קרינא רובצת והאם לגדלן הואודדכה

 עכ"ל, בשילוח ואינו דעתו בטלה אחר עוףאבל

 בהמה כל ד' סעיף ש"ה סי' או*ח שו*עועיין
 צדיכות מינה בנות שאין אעפ"י רעיםשעסקי'
 בה, לצאת מותר צריכה והיא שמידהלאותה

 דעתו דבטלה ג"כ לומר דאוי דהי' לדוןויש
 משוי לדידהו והוי בכך מינו דרך דאיןדכית
 וא"א רעים שעסקיו במה זה של דעתובטלה

 גם שיוחשב ראוי רק תכשיט לדידי'שיוחשב
 ע"כ. ופשוט לחלק ויש משוי,אצלו

 אדם ב', ב' ב"ק פהם"ס להעיר וישב(
 לה דלית בהמה יגח כי כתיב מזלא ליהדאית
 לי' דאית אדם וברש"י יגוף, כי כתיבמזלא
 לה לית דבהמה משמע גופו, את לשמודדעת
 וראה דעתו, בטלה לומר שייך איך א"כדעת

 יצרא לה לית בהמה מעתה אלא א' ס"אבדכות

 ההולך בהמה דכל שכתבו ומהרש"שובמהרש"א
 עכ*פ שלה, טוב יצר הוא זה מזקת ואינהבטבעה
 דעת מקרי זה טבעם את משנים שאינםכיון

 בטלה ענין בהם שפיר דשייך י"ל ע"כשלהם,
 כ"א ס"פ ופדר*א פטאז דר"נ באבות וראהדעתו,

 פכ"ד.ותנדבא"ר
 אי מחלוקת הבאתי י"ב ס" לעיל והנהג(
 או דבדים שני הם דעתו ובטלה גסהאכילה
 וב*ק א' ע'ו דבהבבת לפי*ז להעיר וישלא,
 לא גסה אכילה דבאדם דהגם מבואר ב'י"ט
 פסק וכן אכילה שמה בבהמה אבל אכילהשמה

 גסה אכילה אם א*כ שבת, מה' פי"חהדמב"ם
 שמה דבבהמה חזינן הרי דעתו בטלה בכללהוי

 לי"םב ויש דעתו, בטלה אמרינן ולאאכילה
 וע*כ גסה אכילה לאכול בכולן הדדךדבבהמות

 דעתו. בטלה ול"ש אכילה שמהאצלן
 חיים בעלי ערך זה במפרי היטב וראהד(
 חיים בעלי ובערך אמירתם, ודוממיםצמחים
 ושם לכאן וצרפו ועוד עונש בנדר הם אםודומם
 חסידים בספר וראה עישהוט, בכעי"זהארכתי
 מ*ז בסי' שם חסד ובמקור ותשצ"ט, מ"זסימן
 בסי' וכן מקומות, מכו"כ באדוכה מש"ב ד'אות

 הדרש בס' היטב וראה עישה"ט, א' אותתשצ"ט
 ע"ש. באדוכה מש"ב קפ*ה סימן שמותוהעיון
 שכתב ג' ט' בראהפית רמב"ן וראהה(
 להם יש החנועה נפש שבעלי מפניבתוה"ד,

 סשכלת, נפש לבעלי בה נדמו בנפשם מעלהקצת
 ובורחים ומזוניהם, בטובתם בחירה ל"םויש
 רוח יודע מי אומר והכתוב והמיתה, הצערמן
 תבהמה ודוח למעלה היא העולה האדםבני

 כל והשחית חטאו וכאשר למטה, היאהיורדת
 במבול שימחו נגזר הארץ על דרכו אתבשר
 נשר יבא א' א' פאה ירושלמי וראה עיוש,וכו'
 אילת כ"ב תהלים טוב ובשוחר וכו', רחמןשהוא
 וכו', בניה על מרובין ורחמיה שבחיותחסידה

 ס"א ברכות הש"ס גליוני וראה כעי"ז,ובכ"מ
 דמזקא חזינן קא והא יצרא, לה לית שםעהג"מ
 דומיא קרן היינו ומזקא דהאי נ' ובעטא,ונשכא
 ב', ב' כבב"ק הם קרן דתולדות ובעטאדנשכא

 לאו קרן ב' י"ט בב*ק אקרן יצד ל' הוזכרוכן
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 ורהצ*ש מהרש*א וראה עי"ש, לי' קתקיףיצרא
 לענין חיים בעלי ערך כאן וראה ובמפורשים,שם

 והמפורקצים. יעקב ובעין בארוכה, מש*בעונשין
 ובחירה דעת להם אין דודאי ולפענד*נו(
 וטבע שנתן ברייתם טבע תחת הם מושפעיםרק
 גם רעבים כשהם ולשתות לאכול הקב"הבהם

 יש תשמיש לענין וכן הצער מן ולברוחצמאים
 וירבו שיפרו כדי בהם טבע שהקב"ה תאוהלהם

 כנלענ"ד, לדעת שייכות שום לזה ואיןוכדומה,
 יותר הדברים יתבארו תאוה ערך שליובכללים
 יוסף בענף למצא ושמחתי אקצר, וכאןאי"ה
 בבהמה יצרים השני שאלו היפ"ת בשם שכ'כאן
 וחיה בבהמה הטבע מצד שנולדו טבעייםהם
 עישה"ם. וכףוכו'

 ברכות חיוב לענין יח.סימן

 וכרוב סילקא בקרא ס"א ר"ה סי' או"חראה
 שהכל, מברך מחיים יותר מבושליםשטובים
 כיון מ"מ דחק בלא חיים לאוכלם שטוביםהגם
 יותר שטובים מבושלים לאוכלם עומדיןדסתם
 משה אגרות בשו"ת כ"כ רעתו, בטלה אמרינןאז
 לענין ענינים לכמה זה בפרם והאריך נ"ז,סי'

 דאמרינן בקורא א' ל"ו ברכות במס'ברכות
 ג"כ היינו דקורא אדעתא אינשי נטעידלא

 דצלף, ותמרות בעלין וכן דעתו, דבטלההסברא

 דברים להרבה נוגעת זו וסברא נ"ם, בסי'עיי*ש
 ע"ז כלל זו מע' בשד"ח וראה ברכות,בדיני
 חיים שנות מס' ש"1 עמ' ח,ד בספרי וראהבזה,

 בטלה העולם לרוב נחשב לא אם ברכותדלענין
 ע"ש.דעתו

 יפה דעתז אס ים.סימן

 שע"ה דף ח"ד אהרן בית בספריא(

 חשיב שלא דבר דאפילו שו"מ משו*תהבאתי
 אבל דעתן, ובטלה אדם בני לסתם אכילהדרך
 לגבייהו אכילה חשיב יפה דעתן מקום לבניאם
 להוסיף ראיתי וכעת זה, על חולקים ושישע*ש
 משנה י*א )פרק מנחות ישראל תפארת דעייןעוד

 הבבליים שם דאמרינן במה ג'( אות  בועזד
 למלך ולהמשנה שכתב חי, כשהוא אותואוכלין
 יש ד"ה התורה יסודי מהלכות ה'()פרק
 שלא דבר שוס כשאכל יצא לא מצוה ידיגס

 הבבליים קיימו מצוה מה א"כ אכילתוכדרך
 בכך מדהורגלו רק זו, מחטאת חי בשרבאכילת
 דידד~לגבי

 )כ"ד.( שבועות וראה אכילה, שמה
 כל אצל דעתן בסלה לומר ואין אלא,בתוד"ה
 מדלא הכא דשאני )מ"ד.( פסחים כמבהאראדם
 ור(8ה אחר, באופן הזה הבשר לאכולאפשר
 ברבים דרק י"ל אמנם סק"ג, פ*ד סי' יו"דפר*ח
 מהני יפה דעתן המדינה שכל דבבליים בהךכמו
 י', וסי' 0 ו' סי' וראה ביחיד, לא אבלזה

 יפה. בדעתן תשקצו בל לענין ט"ז בסי'וראה
 דאמר ה"א פ*ג עירובין ירחשלמי וראהב(
 אוכלין הבבליים דתנינן בו מערבין חיבשר
 יוד1 ר' יפה, שדעתן מפני חי כשהואאותו
 האילין הואיל מאכל( )מין כלבודא הדאבעי

 ולא ע"כ, בה מערבין חייא מינה אוכליןכותאי
 דעלמ(2 רובא וכותאי בבלאי דאטו עלהפריך
 ואעפ"י מש"ש כ"ג סי' ח"ג תשב"ץ שו"תוע'
 הישמעאלים אלו אותו שאוכלים רואיםשאנו
 תורה חו' וראה ע"ש, אדם כל אצל דעתםבטלה
 מש"ב כ"ב מילואים רם"ו דף ח"י-י"א באשלמה

 בית בספרי זה בפרט הארכתי וכברעישה"ם,
 אות ז' מצוה מנ"ח וראה שע"ה, דף ח"דאהרן
 הואיל. בשער טעם וברוךב'

 ק"כ סי' יו"ד אסאד מהרי"א בשו*תוראה
 והביא שלכד=א, הוי חי בשר אכילת אםלענין
 מתוס' אולם אכילתו, דרך דהוי ראיותכמה

 דסול בהדיא משמע פרם ד"ה ב' כ"דפסחים

 וכן ההא, אכילתו כדרך שלא נמי חידבשר
 ונ"ל וכתב חטא, ד*ה מ*ח מנחות בתוס'משמע
 מפני דבבליים בטעמא מתני' שסיים כיוןברור
 כל האין אדם בני בדעות תלוי א"כ יפהשדעתן
 ופסחים מוח מנחות תוס' ודברי שווים,הדיעות
 אבל מיירי, אדם בני וברוב דברו סתמא עלכ*ד
 פסח מצות לשם חי אכלו אם שעה כל פרקבסוף

 דעתו ואם בעי חירות דדרך יפה דעתומסתמא
 לקי, ושפיר אכילתו כדרך הו"ל חי לאכלויפה
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 בשם שם אהרן בבית וכ*כ קכ*ז, בסי' עודוע*ש
 ע*ש* אכילה חשיב יפה דבדעתו לחלקהשו*מ

 אי עכו"ם דעת אצל דעתו בטלה כ.סימן
אמרינן

 שאחרים כל ב( ב' סימן במקורות ראהא(
 בשףע וראה לברך, צריך עליו סעודתםקובעים
 הב(נה פת לענין סק"ם בשע*ת קס"ח סי'או*ח

 למעןסר, שקובע כמו קובע שבת סעודתבכיסנין
 דלדידן פתים המנחת טשם החדש באו*חוהביא
 עליו שקבע אעפ*י בכיסנין הבאה פתדקיי*ל
 שיעור כשאכל רק ובהמ*ז המוציא מברךאינו

 שבת סעודת גם לכך, עליו קובעיםשאחרים
 בדעתו דתלוי מעשר לענין דדוקא קובע,אינו
 אכילת לכך במעשר חייב קבע בדדך אוכלואם
 בשיעור שתלוי הכא אבל קבע, מקרישבת

 שבת סעודת בין לחלק אין אוכליםשאחרים
 ט~אחרים כל בגמ' זה לכות יש מנולילחול,
 בחולין כמו עכו"ם נקראו דאחרים עליו,קובעין
 שם, וברש*י אותו אוכלין שאחרים בבישולק*ח

 ע*ש. לחול שבת בין הבדל איןולדידהו
 המנאת ומ"ש מהרש"ם, בהגהות וכ'ב(
 עליו קובעים אחרים אם דתלוי דהכאפתים
 גם דבשבת לדחות יש קובע, שבת איןלכ*ע
 דאחרים שכתב ומה קביעות, נחשב אחריםאצל
 ישראל דעת דבטלה לומר תמוה הוא עכו"םהיינו
 נח בן בענין כ*ה סימן כאן וראה עכו-ם,לגבי
 ערך נ"ב כלל א' מע' האוצר בית וראהעי*ש,
 היסב וראה בזונ מ*ש עכו"ם שפירושואחרים
 מעם-ש אחרים אחר פרך ח-ד אהרן ביתבספרי
 לא כי לכאן, וצרפו עישה"ס אחרים, שלבמובנו
 בספרי פ*א נשוארכתי במה בכפילא לבארציתי
 שם. בהציונים גם וראהעישה-ם

 חמץ לענין כא.סימן

 חמץ י תמ*ב סימן או"ח בטור כתב04
 בצש ששרפו או איסורו זמן קודםשנתעפש
 לישיבה שייחדו או לכלב, ראוי שאים עדונחרך

 וי*א בפסח, לקיימו ומותר בטל בטים אותווטח
 באכילה. אפי'שמותר
 משום דטעמם הרא*ש כתב ! כ' והב*חב(
 השיג ז*ל והוא הוא, בעלמא דעפראדס"ל
 דעת דבטלה דאע*פ מסתברש4 ולא וכתבעליהם,
 לי' קאכיל דאיהו כיון מ*מ אדם כל אצלהאוכל
 וכי דידי' באכילה דמנ*מ לי וקשיא וכו',אסור
 שבועות ובפ' בתמי', ליחויב עפר אכלאילו
 עפר ואכל אוכל שלא שבועה רבא אמרתניין
 אמרינן ולא הוא, אכילה בר לאו דעפרפטור,
 הם4 והתם אכילה, אדהצבי' לי' אכיל דאיהוכיון

 אבל סתם, אוכל לא דקאמר סהצום לאדלכתחלה
 מאי דוקא חמץ תאכל לא אמר דרחמנאהכא
 בעלמא עפרא והאי תורה בלשון חמץ לחםדהוי
 או נחרך או שעיפשה דפת לומר ואפשרהוא,
 לא דבעיני' אע*פ בטים וטחו לישיבהייחדו
 דברים תערובות ע*י מ*מ אינשי לי'אכלי
 שעחשין אלמר*י כמו בטוב נאכל הואאחרים
 הא~כל יאכל שלא לנשבע ודומה וכיוצא, שרוףמפת
 תערובות דע*י דכיון בסוגיא התם דמשמעחרצן
  תערובות בלא אכלו שהה4 אע*פ אינשי לי'אכלי
 לעפר דומה ואינו ה4סור, אכילה חשבי'לדידי'
 וה*נ אדם, תערובת ע-י אפילו נאכל שאינוממש

 נחתגים שאנו הרא*ש דעת ליישב כנ*לדכוותה,
 וראה סק*ח, שם בטו"ז וראה עכ*ד,כמותו
 ובס' בזה, מ*ש פ"א הכולל שער טעםבברוך
 הללה הב*ח דברי ראה לא הדר עץפרי

 דלא דברים בהני שיעור חצי לענין כב*סיסן
 אוכלחשיבי

 ח' אות תמ*ב סי' או*ח יעקבב"פועות
 דדבר בארתי דאחשבי' ענינא הך והנה יכתב
 בטלה אותו האוכל א*כ כלל לאכילה ראוישאינו
 מחשבה, א*צ שראוי ודבר אדם, כל אצלדעתו
 האוכל מחשבת מהני לזה לפעמים שראויודבר
 וכמו כראוי, כעת ר(ווי "ואינו לע~פותאותו
 חדתא מלתא נ*ל ומעתה אוכלין, טומאתלענין
 וכתבו מה*ת אטור שיעור דחצי דקיי*לדהא

 מכשיעהי דבפחות דאף משום דהטעםהפוסקים



רי3 ן ך הא הש"פכללי ת יבנ דעתובמלה

 א*כ לאוכל, אתשבי' הוא מ*מ אכילה חשיבלא
 שעיפווה פת כנון אוכל השיבי דלא דבדיםבהני
 דהםיב דלא והיכי כלל אוכל דהעיב דלאכיון
 ואף אדם, כל אצל דעתו בטלה אכלו והואאוכל

 שנפסלה אף ושאוד בחמץ חייבהדהתודה
 מכשיעוד בפחות אבל בכשיעור, היינומאכילה
 ובפחות ככשיעוד רק חייבה לא דהתורהכיון

 שייך לא זה אסור מחשבתו מטעם דקמכשיעור
 אופן בשום ראוי ואינו כלל אוכל דאינו כיוןכאן

 אף וא"כ אדם, כל אצל דעתו בטלהלאכילה
 ובזה בח"ש, ולא שלם בשיעור היינו מה"תדחייב
 וראה ע"ש, חו"ם מה' בפ"א הדמב"ם דעתמייוםב
 אחשביה מפרכת ח"ד אהרן בית בספריהימב

 בכפילח לבא דציתי לא כי לכאן וצדפופינ8ה-ם
עישה"ט.

 האדם בדפת תולה נשישיבותו בדבר כג.סימן

 קצ*ח )סי' דעה יודה יעקכ ישועות עייןא(
 על טבילתה בעת דמקפדת דהא שכתב ב'(אות
 מ,ם להקפיד אדם בני דרך וואין אף כזהדבד
 דעתה בטלה לומר שייך לא ובזה בגוף,חוצץ
 חציצה, חשיב ליטלה דסופה דכיון אדם, כלאצל

 טבילתה בעת עליו מקפדת שאינה בדבראבל
 מקפידים דלפעמים מחמת חציצה דחשיבאלא
 כל על שלפעמים להיות צריך כזה, דברעל
 דבד בכל כמו וכו', להקפיד אדם בני דרךפנים
 ש מחשיבו שהאדם מטעם דק דהעובשאינו
 דהעיבותו בטל מחשיבו איע שהאדם בעתתיכף
 דכית שיעור חצי לענין במקאא שהארכתיכמו

 דק אסור איע עלה קאתינן אחשבי'דמסעם

 מפרכת ח"ד בםפרי וראה ע"ש, אכילתובעת

 כ*ב סימן כאן וראה עשה*ם, מש"באחשבי'
פי*ש.
 שכתב א' סעי' קס*א סי' באו"ח וראהב(

 וכתב לנקרן, צריך הוא מקפיד הי' אםאבל

 דהת8 כית מקפידין אינם שהרוב אעפ"יהמ"א

 הדשב"א על וחולק וחוצץ בתרי' אזלינןמקפיד

 הביא שם תשובה ובשערי בזה,שמסתפק

 מקפידין המקום אנשי הזה במקום ואםמהברכ"י

 דפלפא רובא שאם מקפידין אינם אחרובמקום
 כם*ש דפלמא רובא לנבי זה מקום בטלפקפידין
 וראה ון(, בסי' מזה )ראה קי*ג סי' יו"דבפר*ח
 בזזב מ4ש קי*ג אות השיטות חילוקים מסדרבס'

 לחם חשיבות לפנין כד.סימן

 הכלבים עיסת : ס"ב תנ"ד סי' או"ח דאהא(
 השם בה, יוצאים ממנה אוכלים שהרועיםבזמן
 מצה, לשם משומרת זו שאין בה, יוצאין איןלאו

 נקרא דלא ס*ל דהדם"א כתב סק"גובמג"א
 ראוי ואינו הדבה מודסן בה עירב אםלחם

 ובהקי דעתו, בטלה לאוכלה דהעב אפי'לדועים
 אפילו בהן מעורב הדבה בשמודסן כתבשם

 אדם, כל אצל דעתו בטלה לאנול הואאדהצביה

 משמע עידוב לשת שכ' שם במחהש"קוראה
 הוי לא דאי ועידבן וחזר הסובין הוציאשכבר
 דעתו בטלה הול"ל לא עצמה של טורסןרק

 ע*ש. מקדי גמוד לחםדכה*ג
 פרי בס' שתמה למה ישוב תמצא ומזהב(
 שכן ד*ה א' ע*ד בשבת התוס' על הדרעץ

 בי' דקרינן הסובין מצטרפין חלה דלעניןשכתבו
 בעיסה שאוכלים עניים דיש כית הארץמלחם
 חלה לענין אומדים אין מדוע ותמה ע"ש,בלושה
 דהלא כלל קשה לא ולהנ*ל ע"ש, דעתובטלה

 מקרי גמור ולחס דרכו כך עצפן שלבמורסין
ודו"ק.

 אחר במקום זה שחשוב בדבר כה.סימן

 כוג אות אהשבי' א' מע' האוצר בביתדאה

 בטעמא שכ' ע"ו סי' צבי חכם השו"תשהביא
 ולכאורה דאדהבבי', נמטום מה"ת אסורדה"ש
 דהוקל להועיל האחשביה ראוי היה לאבאמת

 הוא האחשבי' דמהני ומה דעתו בטלהלמימר
 דהמקיים ב' קנ=ו בב*ב ד'א סברת דרך עלדק

 מקיימי4 כמוהו וואין ואע*ג קידש, בכדםקוצים
 בערביא שכן מפאת דעתו בטלה אמרינןולא

 דאכילה בח*ש גם ועוכ לגמליהן, קוציםמקיימין
 נאמרו דלא נח בבן מצינו דהלא זה כעיןהוא



 ועתובסלה ן ך הא הש"סכללי ת 'בריד

 כזית שיעור איפוא נאמר ולא לב"נשיעורין
 בכ'ש, אפי' האכילה לגבייהו והוי לב*נדאכילה

 לאכילה האחשבי' מהני ישראל גבי גםועוכ
 דיש כית דעתו בטלה אמרינן ולא מכזיתבפחות
 באמת, אכילה מכזית פחות גם שנקראמציאות
 ודבא אביי פליגי זו דבסברא שםומבאר
 לאביי כזית בהקטרת דחייב ב', ק"טבזבחים
 מהני דלדידי' הקטרה, הוי ובהיכלהואיל
 אשי, לרב סול וכן לכאן, אחד מקום שלחשיבות
 מועיל אחר שבמקום החשיבות דאין ס"לולדבא

 בהך באורך שם והביא מזה, זה ילפינן ולאלו
 עוש, למקום ממקום חשיבות מהני אימילתא

 דעת אצל דעתו בטלה בענין כ' סימן כאןוראה
 ש~ב"ב.עכו"ם

 אוכלין טותאת לענין כו.סימן

 אוכלין טומאת מהל' פ=א הרמב*םכתב
 דעתו בטלה עליו שחישב שבכחל החלב :הכ"ג
 הרי שבקיבה החלב על חשב טהור, הואוהרי
 כתב שם איש ובחזון אוכלין, טומאת מתטמאזה

 הכ"מ וכ' בעלמא, פירשא שהוא כ' בהש'הר"א
 אמרינן הטריפה מן שינקה כשרה דלעניןדאע"ג
 אוכלין טומאת מתטמא מ"מ היאדפירשא
 אוכל שאינו כל דודאי תמוה ולכאורהבמחשבה,
 מהני לא לגר ראוי' בי' קרינא ולא איסורלענין

 ראוי מקרי ודאי מחשבה דמהני וכלמחשבה,
 ס"ז ע'ז ר"ן וע' טמאה, בהמה נבלת וכמולגד
 תתורת יצאה לא דהו כל דבפנס לי' דפשוטב'

 והא ומאוס, זרא אכילתה שתהא עד]בילה
 שהיא שליא שאגי משליא ראי' ז"ל מרןדהביא
 כו' שליא ע"ז חולין כדתנן איסור לע]יןאוכל
 הר"א לדעת מרן כוונת ]ונדאה באכילה,אסורה
 מטמאה ואפ"ה היא דפרשא דסבר מ"א מה'בפ"ה
 במינן יחודן איסורין דכל וה"ט במחשבה,טו"א
 חו הטריפה בשר איסורה טריפה כמואסרתן
 בני רוב שאין דבר אבל מבשרוע היוצאמשקה
 בו שיש אף גריעותו מחמת אותו אוכליןאדם
 בכלל האינו עכשיו אחר כמין הוא מ"מ מעטטעם
 איסורין, בכל וכן תורה, שאסרה טריפהבהמה

 כל אלא מין שום תורה 'חדה שלא טו"אאבל
 הוא לאכילה מעט שראוי כל זה, בכללאוכלין
 אף מחשבה מועיל לפעמים והלכך אוכל,בכלל
 וכן איסורין, לענין אוכל חשיב שלאבדבר

 גריעות מפני לא אוכל מתורת שיצאלפעמים
 א' ע*א חולין כדאמר מיאוס מפני אלאטעמו

 ודבר חזיא בפניו שלא בפניו חזיא דלאדנהי
 נבלה, קרוי' אינה בעצמו בו ניכרתשמיאוסו
 אוכל שיחשב אפשר עלה שחשב היפה נפשומ"מ
 לנו ואין דעתו בטלה לפעמים אלא טווא,לענין
 ראי' אין ומיהו בזה, חכמים שאמרו מהאלא

 ולא נאסר כבר דחלב שבקיבה לחלבמשליא
 ממש[ מאדם בנפסל אלא להיתרו שיחזורמצינו
 וצרפו אחשביה תערכת זרד בספרי וראהע"כ,
לכאן.

 ואיסור טוהאה לענין כז.סימן

 כתבתי לטומאה איסור בין לחלק ישאם
 נא לך ש"ן עת' אחשבי' ערך ח"ד בספריבזה
 תטותאה איסור ערך ח"ם בספרי וראהראה,
 לכאן, וצרפו והלאה קס"ו תדף עי"ש נתרינןלא

 מדברי שהעתקתי מה ד( י*ב בסי' לעילוראה
 הביא ובסופו מאכ*א מה' פי"ד פענחהצפנת
 ע*ש. לטומאה איסור בין לחלקג"כ

 תדרס טותאת לענין כח.סימן

 ר( כהענה כ"ח )פדק אחרונה במשנהראה
 שכתב אהדן ופוסלת אחד מטמאה בד"הדכלים,
 לא ועור בגד הנזכר( כ*ז )בפרק דאמרינןצ*ע

 דהמחברן ומפץ בגד שכן וכל לכשיעור,מצטרפי
 הכא אמרינן והיכי אדם, כל אצל דעתובטלה
 מבטל נוצרים של לקופה בגד של מטליתדחיבור

 הא בטלה ואמאי לקולשג בגד מתורתלטלאי
 כתב וכן וכר, דעתו דבטלה כלל חיבוראינם
 וישל וכו', כלים מהלכות כ*ג( )פרק במל"ממרן
 לי' לאתויי היימ דעתו בטלה דאמרינןדהא

 דעתו דבטלה נהי הכא אבל וכו' מדרסטומאת
 לה בטלה מדרם טומאת מ"מ חיבור דחעיבולא



רמו ן ךאןמ הוצ"םמללי ירזב: דעתובסלה

 א' ע"ו שבת בתוס' ודאה תליא, ביחודדפדרם
 ג((. אות ב' סי' במקודות)הבאתיו

 אופז ובאיזה בטפות, דפתו בטלה כט.סימן
 לקולא אפילו כזאפרינו

 כתב א' סי' א' חלק מהרש"ם בשו"תא(
 בהא ס"ג תדל*ד סי' באו"ח שהקשה ומה :וז"ל
 לנאותה בגדים בה ונתן זע"ז בסוכה ישדאם

 סי' הב"ח דלפמ"ש פסולה, מזע"ז אותהוממעטים
 ז' כל הנוי ליטול אסוד אם דדוקאתדלוט
 סאינו בהתנה משא"כ השיעוד מן וממעטמתבטל
 הש"ע לשון פשטות לפי א"כ ביהש"מ, כלבודל
 הכי, דינא הסוכה עשיית בתחלת גםדמיידי
 למצותו הנוי הוקצה לא פסולה דהסוכה כיוןוהדי
 כשרה, להיות ודאוי ממעט חשינו ליטלןומותר
 ופסולה, ממעט להיות שא"א דסתדי תדתיוהוי
 מ'ש דנודע ליישב ונ"ל מושכלת, קושיאוהיא
 דגם דביצה פ"א הידושלמי בשם ש"י סי'הב"י
 הוי נתייב~ם שלא סבוד שהיה בטעותפוקצה
 שהו~ו הכא וא"כ מיני', דעתי' דאסח כיוןפוקצה,
 אף כשדה שהסוכה וסבד סוכה לשם הנויעשה

 כה2ום הוקצה כבד מ"מ אותה פוסליםדאנחנו
 אך להוציאה, ואסוד ואתקצי מיני' דעתי'דאסח
 ממש מוקצה הוי לא סוכה דבנוי לפקפק ישבזה
 כ"ב שבת תוס' וע' מצוה, ביזוי משוםאלא
 הביטול דגם די"ל אך תרל"ח, סי' וט"זובב*י
 גבי ד"ד בסוכה כדאיתא אדם של בדעתותלוי
 הבנדים וביטל דעתו דאפח כיוו א"כ ועפרתבן
 ולא המחיצות, ובטלו ביטול הוי בטעות שהי'אף

 כל אצל דעתו דבטלה כדים דביטל להאדמי
 עשה לא הסוכה שכשדה דעתו לפי דהכאאדם,
 עכ"ה כנלפענ"ד ב"ש דעתנגד

 זו מע' ושיטות חילוקים במסדר וראהב(

 אני ועוד : וו"ל טעות לענין שהסתפק קי"באות
 רק כלל מקפיד הי' לא לעצמו הוא אםמסופק

 הבעל שחבידו שסבד חבידו בבית הואעתה
 ובאמת מקפיד, הוא גם ולכן ע"ז מקפידהבית

 מקפיד אינו העולם ורוב מקפיד אינו בעה"בגם

 ואים לקולא דאזלינן מודי כ"ע גמי דבזהאולי

 עתה מקפיד שההא דאף אכוא, דעתו דבטלחוצץ
 שנם שמבר שפקפיד הוא בטפות הקפדההאי

 פקפיד אינו שבפה"ב ידפ ואילו פקפיד,בפה,ב
 בזה הקפדה ל"ה ובאמת פקפיד, ל-ה הואגם
 אפילו בדאכ"א לכ*ע בכה*ג העולם, דובאצל

לקולא.

 נם או לנריפותא רק אם דפתו במלה ל.טימן
לטיבותא

 תמ"ח סי' גטתדו*ת ומשיב שחשלבשו*ת
 צ"ב דף בשבת דאמדו בהא לבי אל נתתי :כתב
 שמה בדבד דוקא אי אדם כל אצל דעתובטלה
 אדם בני שעה2ין כמו טוב אינו הוא זהשעח2ה
 דעתו, ובטלה מעשה נקדא דאינו אמדינןבזה
 רק השוב מעשה שעה2ה בדבר דאף דלמאאו

 בזה וגם לעץ2ות, יכלו לא אדם מבנישדבים
 אינם הם הוצל דאנשי בהך והנה דעתו,בטלה
 ראשיהם על שנושאים אדם בני כשארנה2אים
 במקיים או מנשיא בבית וכן כבנ*א, עושיןואינס
 החש עושה בזה הענין בכלהו בכדםקוצים

 במקום אבל דעתו, דבטלה לומר שייךלגדיעותא
 למה כן, לעץ2ות א"י ואחרים לדה2יבותדהחש
 אינם שאחרים בשביל זה של דעתו דבטלהנימא
 מהא נזכרתי בזה השקפתי וכאשר כן,עה2ין
 ופי' שאני, יתידה חכמה ע"ד בשבתדאמדו

 שם והדי אדם, כל אצל דעתו דבטלההתוספות
 בטלה ואעפ"כ עשו יתירה חכמה הריאדדבא
 אין דמשם לומד יש ומיהו אדם, כל אצלדעתו
 חכמה להם היה המשכן אנשי באמת דשםדאיה
 לקץבות א"י עיזים ע"ג הטווים בנ"א שאדאבל
 חשולי מלאכה, הוי לא ולכך ר,2"י וכמש"כהיטב
 דאנשי דניהו כן הוא התוס' כוונת דגם לומריש

 אדם בני שאר אבל יתירה חכמה הויהמשכן
 עכ"ג דעתובטלה

 לקרקפ מ~ובר לעניז לא.סימן

 שיש מתכות כלי כל : מ"ב פי"א כליםראה
 וכו' והנגר הדלת מן חוץ טמא בפ"ע שםלו



 דעתובטלה ן ך הא דהם"םכללי ת יברטז

 פרט למה בתוי*ט והק' לקרקע, שנעשהוהצבור
 אפ" טיצרין דאלו הרמב*ם בהמם וכ' דוקא,אלו
 דבוק להיות עץםייתן ועיקר הואיל שיקבעוקודם
 הולעל אלו דוקא המשנה נקט למה וקשיאבארץ;
 טהורין, הקרקע לשכהם העשוין וכל המחוברכל
 דדוקא ל' סי' ח*ב יו"ד יצחק בית בשו"תוכ'
 כגון הקרקע לשמש רק עשוין אין שתמידאותן
 שעשוין יודע אותן רואה שכל ומנעול ונגרדלת

 דוקא עץםוין שאין כלים אבל טהורין,לקרקע
 לקבעה מתחלה עשאה שהוא אף הקרקעלשמש
 אצל דעתו בטלה עושין אין שרוב כיוןבקרקע

 שהאריך עיי*ש העין, מראית מפני או אדם,כל
בזה.

 שיעור כשאכל דעתו בטלה אם לב.סימן
 תורה שלשביעה

 ו' סעי' קס*ח סי' או"ח פתים במנחתא(
 לחוד ממנו הצבע בכסנין הבאה פת דבאכלכ',
 מה*ת בבהמ"ז מחויב דבכה*ג כיון לפתן,בלא

 כשיודע והמוציא, בהמ"ז עליו דמברךודאי
 שייך לא ודבזה שביעה, כדי שיאכלמתחלה
 שביעה דשיעור אדם, כל אצל דעתו בטלהלומר
 תלי, דבדידי' פשיטא דאורייתא בהמ.ולענין

 י*ח, סי' סעודה ה' האשכול בס' מבוארוכן
 קובעים אחרים שאין דכל משמע סקי"גובמג"א
 בהם*ז, מברך אינו ממנו בשבע אפילועליו

 הכריע העוזר באבן וכן כמ"ש, ברורולענ*ד
 מטעם ממנו כששבע בכסנין הבאה פת עללברך
 מזה. החדש חיים בארחות וראה ע"ש.אחר

 בשם כתב כ*ד ס*ק שם ברורה ובמשנהב(
 לבדו אכלו אם אף ממנו ששבע דכלהאחרונים

 אבל לבדו ממנו שבעים היו לא שאחריםאף
 היו אחרים דברים עם אותו אכלו שאםכיון

 וצריך דעתו בטלה אמרינן לא ג"כ ממנושבעים
 בבה*ט שם והאה ובהמ"ז, המוציא עליולברך
 ורצה ע*ש, סועט שאכילתן ונער זקןלענין
 ד'ה סק"ח תשובה בשערי קצ'ז סי'באו"ח
שביעה.

 לשיעורין דבריך ונהטן דעתו בטלה לנסימן
 ב' או הוא גדרחד

 י וז"ל כתב קצ*ח סי' יו*ד יוסף הביתא
 כיח לעולם עליו מקפדת אינה אפילו אוומ"ש
 כלומר חוצץ, בכך להקפיד אדם בנישדרך
 נתת כן לא דאם אדם, כל אצל דעתודבטלה
 בפרישה הוא הזה וכלשון עכ*ל, לשיעוריןדבריך
שם.

 בלשח ויש י"ז, כלל האוצר הבית וכתבנס
 דסברא יחד, סברות ב' הרכבת לכאורההזה

 סברא לכאורה לשיעורין דבריך נתתדאל"כ
 הך רק באמת דכתב בבוח וע"ש כמובן,אחרת
 דאל*כ הך עוד הוסיף ולא לחוד, כו'דבטלה
 ע"ש. וכףנתת

 ג"כ שתמה קנוח, סי' או*ח בב"י וראה0
 אז עליו יקבע שאם בכסנין, הבאה פתלענין
 לא ופעם נטילה יצטרך ופעם נט"ייצטרך
 על פ*ו סי' או'ח חת*ס בשחת ועמ"שיצטרך,

 הך ג"כ מסמיך ג' אות לב לישרי ובציוניםזה,
 דעתו בטלה לענין לשיעורין דבריך נתתדאל"ב
ע"ש.

 חיתוי גזירת לענין דעתו בטלה אם לד.סימן
 חי שהוא כמות כשנאכלבשבת

 כתב, ס*ב רנ*ד סי' שבת בתוספות(0
 הקדירה סביב ליתנם מותר חיים שנאכליםפירות
 )מובא קי'ג סי' ביו*ד חפר"ח לפימ=שוכו',
 אזלינן דהכא דינים לענין ה*ה ו'( סי'לעיל
 רובא דאם חיתוי, גזירת לענין דעלמא רובאבתר

 מקום שאנשי אף חי כשהוא אותו אוכליןדעלמא
 עלייהו חל לא חי כשהוא אותו שכלים אינםא'

 שהוא כמות אוכלין אין רובא ואם חיתוי,גזירת

 תעבור עליהם גם אותו שאוכלין מקום על אףחי
 לא דאם הפר*ח מסיק מיהו חיתוי, גזירתכוס

 מקום כל אזלינן רובא, עינייהו הי לןברירא
 עכ"ל, דהכא לדין גם נלמד ומשם מנהגו,אחר

 עליו. ברכה במחזיקועמ*ש
 שכתב באףח, מובא שלמה בכרם וראהב(
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 דלא עכושם בישולי לדין דינא הך לדמותמין
 שהוא כמות נאכל ולענין ע*ש, לזה זהדמי
 באורך. ו' בסי' לעיל ראה עכו"ם בבישוליהי

 וטפל עיקר לענין לה.סימן

 : שאלה ס"ו סי' ח"א קטנות הלכותבשו"ת

 מן ולקה ידיו ליטול פנאי לו הי' לאא'
 יהי' שהפת שעשה ואמר עליהם ובדךהצימוקים
 בכלל זה דאין אפשד : תשובה מהו. להםטפילה
 העיקר על דמבדך טפלה ועמו עיקד שהואכל

 לשמעות תליא בדידיה דלאו הטפל, אתופוטד
 כל אצל דמתו ובטלה עיקד, והטפל טפלהעיקר
 ואם לו, טפלה שהפת דרך הוא דמליהאדם,
 אפשר הצמוקים אוכל והי' הפת לפניו הי'לא

 אהצד אוכ להם, טפלה אהריהם הבא הפתשיהא
 שיבדך צריך הי' ולפ"ז עףמה, טוב לא כןעףעה
 ע"כ. בהם"זאהדיו

 קידת~ין לענין לגסימן

 בכללה שהעלה הדר עץ פדי בס' דאיתיא(
 ולא הפרסי אדם בדעת דתלוי כיוןדבקידושין

 וכתב דעתו, בטלה אמדינן לא העולם רובבדעת
 בקידושיה דעתו בטלה של גדד מצאשלא

 הרשב"א דבדי במה"כ ואישתמיטתי'ב(
 כו(( אות ב' בסי' )הבאתיו י"אבקידושין
 פדוטה משוה בפהות מועיל לא דמשווהדמפורש
 דעתה דבטלה משום וקיבלה ידה פשטה אםאפי'
 תוס' מקחחי' שם הביא והוא הנשים, כלאצל

 תתקדש וקבלה ידה שבפשטה א' ג'קידחצין
 התוס' מקושי' ואדמייתי פדוטה, משוהבפהות
 להיפר' שמפורש הנ*ל מהרשב"א להביאהו"ל
 לשון אינו דחדופתי עוא ו' מקידחצין ראי'ועוד

 הדופה לארוסה קודין דביהודה אףקידחצין
 הגם יהייע דעלמא, רובא יהודה דאטומשום
 דעתה בטלה כן קראדהוא

 מאימורי חוץ מילי ונעאר קנין לענין לז.סימן
 רק זו מברא ל"ש מילי דבנ0אר וחילוקאכילה,

 לקולא ולאלחומרא

 הביא נ*ט אות כללים ב' מע' בשד"הא(
 מצינו לא דמתו דבטלה דהא הגמהרשוקבשם
 דרך הוי דלא דכל אכילה באימור רקבש"ם
 אכילה נתשב שיהי' בעינן בזה פטוראכילתו
 מהני, לא אחשבי' דאיהו ואף אדם, בנילדוב
 כסף קנין דבאמת כיון וכסף ממון בקניןאבל
 סמך לא מנכדי שבקונה אלא בישראל קניןהוי

 תיתי מהיכי דעתו סומך הוא אם אבלדעתי',
 אבל קנין, הוי עצמו מצד דהקנין כיון יקנהלא

 אמרינן בקנין דאף ס"ל קצ*ד סי' הו*מהטו"ז
 אדם, כל אצל דעתו בטלה דעתו דסמכהאף

 הנ*ל מטעם תמוהים דדבריו ז"ל הואוכתב
 ע*כ, דעתו בטלה בוה לומר בש"ס מצינודלא

 אפי' דעתו בטלה מצינו דהלא תמהוהשד"ח

 מזה והבאתי אכילה, איסור שאינם דבריםבשאר
 בשו"ת ועמ"ש עשה"ט ש"נ עמ' ורדבמפרי
 לוט. וסי' ל"ה סי' לקמן וראה בסופו, דשאנאות

 אות ושיטות הילוקים מסדד בס' וכתבב(
 מהדשאק מהגאון נעלם לא דודאי ונלענ"ד !קי"ג

 אפילו בדאכ"א דאמרינן מקומות כווכזצ'ל
 לא דלקולא וכוונתו אכילה, אימורי דל"הבמידי
 אכילה איסודי בענין רק דבדאכ"א כללאמצינו
 כדרך דסווס בדאכ"א אמרינן לקולא אפילודבא
 ענין דל,ה דעלמא במילי אבל לוה,אכילה
 מצימ להומרא רק שם זו סברא דל"שאכילה
 כוונת זה ואם לקולא, ולא דבדאכ"אכללא

 והילוק סברא לקיים נ"ל לאו ואם טוב,המהרש"ק
 ולענין מילי, לשאר אכילה איסוד בין לעצמיזה
 אפי' בדאכ"א דאמרינן מודו כ"ע דאכילהמידי
 ז'. סי' לעיל ודאה ע"כ,לקולא
 הגאון למהו' הרועים עין בס' וראהג(
 בממת גמ שכ' בעדכנו זצ"ל מבערזאןהנודא
 ב"ק ר,ע*י עי' אכ"א, דשעו בטלה לומרמ(ייך
 כן שהוכיה קצ"ד, סי' הו"ם ועטו"וקי"ט,

 עישה"ט.בדאיות,

 ואונאה חפץ שיווי לענין לה,סימן

 שמעינן י כתב ח' קידחצין הריטבואא(
 שיה לא ובשוק בששה, להבירו הפץשהמוכר
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 מחמום בו אין ששה שוה להלוקח אם חמשה,אלא
 דחשבינן היכי כי אזלינן, דידיה דבתראונאה,
 לזבינא בשוה מיהא סלעים, חמש שוה הכאלי'

 אלא שוה לא לדידי' אי אבל אודחי', כישיתא
 מתוך קציצה חהאי הא בדבר, דחוק שההאמפני
 קציצה. שמי' לאדחק

 וטעם מ"ה סי' חפץ אבני בשו*ת וכתבב(
 הוא קציצה שמה לא הדחק ע"י דקציצההדבר
 וכית אדם, כל אצל לוקח של דעתו דבטלהמשום
 שלהלוקח מה מהני לא פחות שוה אדםשלכל
 להא זאת לדמות ויש יותר, שוה דוחקומפני
 מהארי דהמציל ז' סעי' דנ"ט סי' בחו"מדאיתא
 אלו הרי נהר של וו8לילותו ים של וזוטווהדוב
 ס"ק בסמ"ע וכתב וצווח, עומד הבעל אפילושלו
 אצל הבעל של דעתו דבטלה משום דה"םט"ו
 סקי"ד רנ"ז סי' בסמ"ע ועיין א,דם, כלדעת
 אפי' משתות דבפחות גופה אונאה לעניןשכ"כ
 אמחול לא אני ואמר בממונו מוחזק הלוקחאם
 דעלמא רובא אצל דעתו דבטלה מהנילא

 אם אף וה"נ משתות, בפהות למחולשדגילים
 משיווי יותר לתת דוצה דוחקו מפניהלוקח
 עי"ש. אדם כל אצל דעתו בטלההדבד
 הדבר על שתמה הדר עץ בפדי ודאיתיג(
 החפץ ושיווי אונאה בעניני לומר אפשדאם

 בתליוהו אמרינן א' ס"ב בב*ק והדי דעתו,בטלה
 בפידחש אומר אם או אני רוצה אמר לא אםוזבין
 אמרינן והלא כלום, המכירה אין דוצהשאינו
 דיועיל נאמר לא ואמאי ומקנה גמד אונסיהאגב

 עי*ש. דעתו דבטלה מחמוםהמכירה

 שיווי לענין אם שמערער במהובמחכ*ת
 דבדי לפנינו הדי דעתו בטלה לומר שייךהחפץ
 הרשב"א מדבדי וגם ד,בייך, הנ"להסמ"ע
 מוכח כו(( אות ב' בסי' )מובא י"אקידושין
 מב*ק ודאייתו דעתו, בטלה בזה ד,עייך ג"כדס"ל

 רובא ומקני גמר אונסא דאגב הך וכי מכידאיני
 ומנול ממונו על עומד אדם הלא נינהודעלמא
 בטלה היפך והעוו8ה אדם כל דעת דזהלומר
 ל"ז. סי' ודאה ? אתמההדעתו

 הגאון למחו' הרועים עין בספד ראהד(

 שאינו דבר גזל שכ' בערכנו זצ*למבערזץ
 הוי דלהנגזל אף אדם, בני לשאר פרוטהשוה
 סימן נה"מ מהשבה, הגזלן פטור פרוטה,שוה

 עי"ש. מכמ"ד כן שהוכיח יעו"שקמ"ח,

 תורה שיעורי לענין לט.סימן

 וז*ל כתב ה"ט פ"ט ס*ת ה' ברמב*םא(
 אצבע הוא השיעודין בכל האמור אגודלרוחב

 אות כ*ג סי' שור התבואות וכתב ע*ש,הבינוני
 רוב לפי משערין אי לספוקי איכא ואכתיו':
 דכל כיון נימא או מכינים, רוב ולפי אדםבני

 נ"ה( )דף חולין כמ"ש להחמיר דאורייתאשיעורי
 בשוחט האפשדית שחיטה לפי משערי'ה"נ
 ואע"ג הוחדה, וגם סרוטה וסכין ביותדהזדיז

 פדם אבילת כדי כגון חז"ל שיעודי דכלדמשמע
 מ"ש כעין ב"א, ברוב הכל אדם מהלךוכדי

 פדק בירושלמי משמע וה*נ דכלים, פי"זבמשנה
 משעדינן בקודא ק*ש שהיי' דקבעי קוראהי'
 ליה קמבעיא דלא אלמא משערינן אדם בכלאו
 אדם, בני דוב משמע והיינו אדם, בני בכלאלא
 המהיר באדם משערינן אי קמבעיא לאאבל

 דקמבעיא י*ז( )דף בשבועות משמע וכןביותר,
 בקצדה, הילוך שהיה כדי שיעוד גמירי אילן

 בבינוני, היינו שיעור גמידי דאי החםומוכח
  לשער יש בכ*מ דחהאי כ"ז, לדחות ישדמ*מ
 מזה והיוצא אדם, בני רוב שיעוד שהואבבינוני
 אצל דעתו בטלה בו מקצר או ומאריךהשיעור

 הכא מ12א*כ ל'(, )דף בעידובין כמ"ש אדם,כל
 לידי יבוא שלא משובח ה"ז ומהיר הזדיזכל

 הל*מ, גמידי דבהכי לומד אפשר ולכןקלקול,
 רמ"א כתב ציצית חוטי גבי י*ב סי' דבאו"חותו

 ב*ה בשם רמ"א התם ותמה בבינוניםלשער
 להכריע בידי ואין השערה, בכחוטידשיעוד
 וראה ע"ש, ובה"מ גדול לצורך כ"א בהאשפיר
 ל*ז. סי'לעיל

 שציין ג' אות תודה בדעת שם וראהב(
 לבינוני פדס אכילת בכדי ב' מ"ב סוכהלרש"י
 מצטרף אין יותר ל12הות הקטן זה צריך אםאבל
 רוב ובתר דעתו דבמלה מסברא ג*כ והואע"ש,
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 ח"ס חםו"ת ס"ז סי' חכ"צ שו"ת וראהאזלינן,
 קכ*ז. סי'או"ח

 קס*ח סימן או"ח הרב בשו"ע והאהג(
 אדם בני רוב לפי סעודה השיעורדמשערין
 ביצים כ"א שהוא לגלגולת עומר שהואהבריאים
 שבע אינו הוא אפילו זה משיעור והאוכלוחצי
 חולקין ויש המוציא לברך וחייב דעתובטלה
 ח"ח בפפרי היטב וראה השו*ע, ובמפרשיע"ש
 והלאה. תרצ"ה מדף אצבעערך

 שינוי, ע"י תרועה אכילת לענין בהסימן
 שינוי ע"י בשםן ודש והפרקותלישה

 ט"ו! סי' קוצר מלאכת טל באגלי כתבא(
 דרך שאין פטור פירות והשיר לאילן אבןהזורק
 או בפיו או ברגלו התולש וכן בכך,תלישה
 עמהובר האוכל ב'[, ע"ג ]שבת פטורבמרפקו
 ואם פטור, שינוי לעשות כן ענשו אםלקרקע
 וכתב נ8חייב, נוטה דעתי אכילתו להקרבשביל
 במנחות לקדקע ממחובר האוכל : כ"ט באותשם
 לקרקע, במחובר תרומה מצינו לא ותנן א' ע'דף

 דאי ומיתה ח~מש חיובי לענין ההיא תניאכי
 בטלה ואכיל גחין ואי הוא תלוש ואכילתליש
 כט((, אות ב' בסי' )הבאתי אדם כל אצלדעתו

 שעשאה שבולת תרומות מה' פי"א הרמב"םוכ"כ
 זו הרי זרעה ואח"כ שיזרענה קודםתרומה
 במזיד ואכל ממנה תלשה אם לפיכךתרומה,
 הארץ מן בפיו ואכל גחין ואם כו' מיתהחייב
 אדם בני דדך שאין אדם, כל אצל דעתובטלה
 הי' אם החומש ומן המיתה מן פטור לפיכךבכך,
 וכ*ש ה"ה בכך אכילה דרך  שאין וכיוןשוגג,
 ב' ע"ג שבת דש"י וכ"כ בכך, תלישה דרךשאין

 תמרי ואתר לדיקלא פיסא דשדא מאן האיגבי
 אלא זדיקה ידי על פר,ם"י בכך תלישה דרךאין
 בכלי. אוביד

 מהא דמנחות אהא לי דקשה איבראב(
 ואכיל, גחין בעי דאי א' ל"א בכתובותדאמרינן

 גחין דאי אומר הייתי הרמב"ם דברי לאוואי
 מ"מ כדרך שלא הוא לפיו דנטילתו נהיואכיל
 הוא והבליעה בליעה שעת על החיובהלא

 כדרכו שלא פיו לתוך שבא במה נ"מ ומהכדרכו,
 דהנה קשיא לא דמנחות והא דכתובות, האוניחא
 ואכיל גחין ואי לתרץ צריך למה להביןצריך
 נמי ואכיל גחין דאי לי' תיפוק דעתובטלה
 אף לתרץ שרוצה וצ*ל הוא, תלחם בליעהבשעת
 לפיו דכשבא מ"ב דתרומות פ"ח דר"אאליבא
 בירושלמי נתן ולר' יבלע נאסר ואח"כבהיתר
 וא"כ כבליעה דלעיסה באיסור פיו לתוך באאפי'
 פטוד הי' שאם במחובר תרומה על חיובמצינו
 נתלש הבליעה לתוך שבא שקודם אף מחוברעל
 הבליעה, על פטור שוב בהיתר לפיו שבאכיון

 אדם כל אצל דעתו בטלה משני שפירוהשתא
 פטוד ממילא כדרכו שלא פיו לתוך שבאדכיון
 על דהחיוב לדידן אבל לד"א, הבליעהעל

 על חייב מ"מ בפיו ולקחו גחין אפי'הבליעה
 הא שפסק להרמב"ם נעשה מה אךהבליעה,
 הא וקשה כנ"ל, דעתו בטלה ואכילדגחין

 המחובר מן בתלשו דדוקא לחלק וצריךדכתובות,
 ללמוד יש ועמ'פ מדרמו, שלא דחשיב הואבפיו
 אך בפיו, תלישה על דפטור שבת לעניןמזה

 להריח אסור במחובר אתרוג איתא ב' ל"דבסוכה
 ליה שרית אי קאי דלאכילה אתרוג מ"טבו,
 ותליש מנשי לי' מידח כי פרש"י למיגזייה,אתי
 תלחע לך אין במחובר אוכלו אם ואף לי',ואכיל
 ובמג"א חטאת, דחייב משמע עכ"ל, מזהגדול
 עלה וכתב רש"י דברי הביא סקי"א של"וסי'
 תלישה דרך דאין עליו חייב דאינו אפשרומ"מ
 בפשיטות החליט ע"ג שבת שור בכור ובס'בכך,
 הביא ולא מדאורייתא, בזה דחייב רש"ישדעת
 שבת מפורש שהרי נ"ל וכן ועאל, המג"אדברי
 וחשיב יד כלאחר מלאכת אטו גזרינן דלא ב'י"א
 כלאחר חשיב בפיו התלישה ואם לגזירה,גזירה
 אכילתו אטו באתדוג להריח על נגזור למהיד

 הבכו"ש כתב הנזכר דמנחות הא ולעניןבמחובר,
 בטלה אכילה דלענין דסוכה פרש"י לפיהנ"ל
 תלישה אבל אכילה שמה ולא אדם כל אצלדעתו
 שבת הי' אם ב' ק"ב שבת ועיין וכו',מקרי

 הוצאה דדך אין הא ואמאי חייב, בפיווהוציאו
 לי' משוי' מדהעבתו דמכוין כיון אלאבכך,
 ד' ובשבת ע"א צ"ם בעירובין הוא וכןמקום,
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 מחשבתו דאמד דהא ר*ת בשם אלא בתוד"הע"ב
 בענין לי' ניחא דלא היכא היינו מקום לי'משוי
 מדבריהם ומתבאר וכף, זה בענין אלאאחר

 נתכוין ואם ד', במקום הנחה בעינןדלעולם
 קואין כיון פטור מד' פחות מקום ע"גלנוח
 דנח היכי לבד כאן, לנוח דוקא כוונתותכלית
 וכף, שיאכלנו כוונתו תכלית שזאת הכלבבפי
 דרך שאין אף חייב והוציאו שבת הי' אםוכן

 לאכלו ביד יוציאנו אם אף מ"מ בפיוהוצאה
 אף ע"כ לפיו, שיבא כוונתו תכלית הלאלבסוף
 מדהציבו לאוכלו מחשבתו בפיו הוציאאם

 וכו'.להוצאה
 בסוכה רש"י דבדי היטב יבואר מעתהג(
 בשגגת שכחה ע*י במחובר יאכלנו שאםהנ"ל
 כדי במחובר באכילתו כוונתו יהי' ולאשבת
 שתאב אלא שבת שהוא שכח שהרי שינוילעשות
 דאף ואוכלו בפיו להוציאו דומה זה תיכףלאוכלו
 מ"ם בכך הוצאה דרך דאין בהדיא בגמ'דאמר

 משוי' מחשבתו ה"נ הוצאה לי' סשוי'מחשבתו
 דרך דאין דמנחות להא דמי ולא תלישה,לי'

 מהני לא אכילה לענין דודאי בכךאכילה
 לאוכלו נתכוין לא שהרי אכילה לשוי'מחשבתו

 אוכלו הי' בידו מונח הי' ואם דוקא, המחוברמן
 אורחיה כי אוכלו הי' תלוש הי' אם אומידו
 שוב וכו', בשינוי דוקא לאוכלו רצונוואין
 בפשיטות פסק שלו בשו"ע סלאדי להרבראיתי

 דאין מה*ת פטור לרש"י אף במחוברדהאוכלו
 שפטור בפיו היונק כמו בכך, תלישהדרך

 ואף חולב, ד"ה וברש=י קי"ד ביבמותכמבואר
 בפיו תולש לבין מבהמה יונק בין לחלקשיש
 הראי' מועלת עכ"פ אודחיה, לאו טפי יונקדי"ל
 תליק~ה לי' משוי' דמההצבתו הסבראלסתור
 לי' משוי מבהמה לינק מחשבתו נמי התםדא"כ
 ומסיק גדול, באריכות שם עוד והאריךמפרק,
 שאין אכילה דרך דהציב לא המחובר דמןדנהי
 לאבול שימהר באכילתן כ"כ להוטין אדםבני
 אורחי' חשיב שפיר כן הוא אם מ"מ המחובר,מן
 שלהוט באכילה אלא השינוי שאין תלישהלגבי

 קואם דבר סוף אדם, בני כדרך שלאורעבתן
 דוצה אם אך פטור, שינוי לעשות כדי בפיואוכל

 ישעי' ועיין טתדיב, נו0ה דעתי אכילתולמהר
 בטרם כבכורה אביו, בשם הדד"ק פי' ד'כ*ח
 בכפו בעודה אותה הרואה יר(וה אהצרקיץ

 כלומר רעננה לא וכפתו כמו בכפו פי'יבלענה,
 לה, תאותו מרוב יבלענה בענף אותהכשיראה
 טל. האגלי דברי ע"כ במצודות.וכ"כ

 שכתב של.ו סימן פתים במנחת וראהד(
 כה"ג, ודש למפדק דה-ה במש"כ המג"אדכוונת
 משום בשבת יונק גונח הנ*ל ס' לכתובותכוונתו
 בנ"א דרך שאין והיינו יד, כלאחר מפרקדהוי
 שכ"כ והביא בפיו, לקצור וה"ה בפיו,לינק
 קצ'ט וסי' קפ"ח סי' א"ז מהר"ח בשו"תלהדיא
 צערא סהבום בשבח חלב יונק דגונח דכמושכ'
 המחובר, מן בפיו פידות לאכול דמותרה"ה

 ורשמה הנ"ל, שור כהבכור דלא מזהומבואר
 כלל לח"א שציין הנ"ל לאו"ח מהר,ם"םבהגהות
 ג"כ שהביא כ*ג סי' הכרמל הר ותשו'י"א

 ושם קכ*ב ושבת ל"ז סוכה ורש"י ע'מנחות
 מותר ועוקציהן הן יבשו דאם והעלה ע"ב,ק"נ

 וגם שינוי דאיכא החודף ביסות בשיניולקצוץ
 ולא אסור, אחר בענין אבל מ'ע, משוםליכא
 תוספתא וע' הנ"ל, ובכ"ש המג*א מד' כללהזכיר
 דאסור י"ל מ"ם אבל דפטור דמפורש ז,צבתפ"י
 ושם תוספתא, הך שהביא טל באגלי)ראה
 הנשל ה3רמל הר על טן18לק י' א1ת נ"ה3סי'
 נ"א, סוס"י יו"ד אסאד מהרי"א תשו' וע'ע"ש(,
 שם. הציון בשער ברורה במשנהוראה

 דב ד"ה )ע"גי( שבת שור בכור וראהה(
 ופירש שכתב בכך תלישה דדך אין אמראשי
 ביד או אלא זדיקה ע"י תליק~ה דרך דאיןרש"י
 ד*8 )ל*זי( בסוכה פי' גופי' ורש*י ום', בכליאו
 תלחצ לך אין במחובר אוכלו אם אף אתרוג,אבל
 דתלישה )קי( בעירובין משמע והכי מזה,גדול
 כאן רש"י שכתב שמה וכו', תלישה הויברגל
 ואף וכו', וברגל בפה הדין הוא בכלי או בידאו

 )במחובר( ואכיל גחין ואי )ע.( במנחותדאמרינן
 לומר צריך וכו', אדם כל אצל דעתובטלה
 רק אכילה שמה ולא דעתו בטלה אכילהדלענין
 מע' האוצר בבית וראה ע"ש, נקראתתלישה

 כאן אין דלכאורה דבריו בהסבר ט"ז כללב'
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 בכך אכילה דרך אין רבאכילה לקחצי'התחלה
 זה, שייך אין קצירה לענין אבל רעתוובטלה
 כוונתו. באורך שביארע"ש

 לחלק כתב קצ"ו עמ' משמעון שם ובס'0
 תפוח או האתרוג מן המחובר מן בפיודבאוכל
 במס' מ"~א*כ טל, האגלי העלה וכן חטאת,חייב
 על שגחין בדרך שאכל 6יירי הנ"ל ע'מנחות
 באכילה הקרקע מן בפיו ואכל הארץ עלבטנו
 רעתו בטלה כזו דאכילה משום חייב אינוכזו
 כתובות מרשאי בזה להעיר ויש אדם, כלאצל
 נראה וכן טפחים, מג' למטה גחין דפירשל*א

 הולך כל וכן תלך, גחונך על מהפסוקיםלכאורה
 בטנו, על שגחין הוא גחון דלשת גחון,על

 בדברי וע' אדם, כל אצל דעתו בטלה כזוואכילה
 ואכל גחין ואם שכ' תרומות מה' פי"אהרמב"ם
 שאין אדם כל אצל דעתו בטלה הארץ מןבפיו
 רש*י מדברי נראה וכן בכך, אדם בנידרך

 אכילה דרך דאין ואכיל גחין אי גבי הנ"למנחות
 אכלו אם אף ר,ם"י כתב סוכה ובמס'בכך,

 שלא וכדי 6זו, גדולה תלישה לך איןבמחובר
 כנ*ל, לחלק אמרתי כסותרין רש*י רברייהא
 ובשו*ע ברמב"ם ראיתי שלא יראתיאולם
 מיימונית בהגהות מצאתי אולם זה, חילוקשיעשו
 אתרוג אבל הרמבאם עמ"ש שכתב ה"זפכ"א
 להריח אסור לאכילה הראוי רבר וכלותפוח
 לאוכלו, אותו יקוץ שמא גזירה במחוברבו

 האילן בפירות דוקא זה טעם כ' שםובהג"מ
 לפת אבל יבלענה בכפו ובעודו להסירשקלים
 יועיל לא להוציאן וחצינא מרא שצריךוצנון
 ע"ש. ע"כ זהטעם

 וממקומו מכיר, אינני חילוקו ולדעתיז(
 מן בפיו דכשאוכל נאמר האם מוכרעהוא

 א"כ אכילה דרך הוי אז עמידה דרךהמחובר
 מצינו א"כ הנול מנחות בגמ' תקשהעדיע
 המחובר מן שיאכל באופן לקרקע במחוברתרומה
 ותלשו למעלה עד גדלה דהשיבולת עמידהבדרך
 גחונך על מלשון הוא דגחין שכתב ומהבפיו,
 שאינו יראה מקומות בכמה בש"ס הרואהתלך,
 גוצא איתתך א' נ*ט באמ לדוגמא ואצייןק,
 לההוא חזייה א' ק*ו פסחים לה, ותלחושגחין

 בכמח ועוד א', נ*ג ויומא חשתי, רגחיןסבא
 שרוצא והיכא חם8ה, שכפף ופירושומקומות,
 עד ששחהלומר

 לארי
 ראה לארע(ג וגחין אומר

 אין ומכתובות בזה, עוד שציין גחן ערךבערוך
 טפחים מג' למטה לפרש רש*י מוכרח דשםראי'
 ע*ש. הגבהה נקרא הוידאל"כ
 דכיון בהכי לחלק אין מסברא וגםח(
 לאכול בנ*א דרך דאין מהצום הוא הפטורדעיקר
 הפטור גודם השכיבה דדרך לומר אין א"ככך

 אין בטנו על בששוכב נימא אכילה בכלדא*ב
 פשוט ההש הג"מ של וחילוקו ופטור, אכילהדרך
 ד"ה א' ג' ביצה בריש התוס' שכתבוכמו
 מרא דבעי דבדבר ויתלוש יעלה שמאגזרה

 יעלה שמא שייך לא וצנון לפת כגוןוחצינא
 בקל יכול האין הואיל מדכר דארכוריויתלוש
 י*ב סי' וע"ע זה, בכל ורו"ק ע"ש,לתולשו
 סהם*ב גחן ערך השלם ערוך וראה לכאן,וצרפו
 לכאן.וצרפו

 בני רוב בין חילוק - דעתו בטלה מא.סימן
 חציצה גבי אומנות בני לרובאדם

 טבח הי' אם לן מבעיא ב' צ"חבזבחים
 שיהא מהו בשרו על ודם רבב והי' שומןומוכר
 קפיד אתרתי קפיד לא אחדא נימא איחוצץ,
 לא ובאומן קפיר, לא נמי אתרתי דלמאאו

 ופסק בכך, דדרכו כיון דעתו בטלהאמרינן
 אזלינן דבדאורייתא סק"ג קס*א בסי'המ"א

 כלל אדם החיי וכתב לקולא, ובדרבנןלחומרא
 שרוב כיון מקפידין אדם בני שרוב דאעפ"ימ',
 אבל להם חוצצין אין מקפידין אין אומנותבני

 מקפיד אינו אפי' חוצץ בכך רגיל שאינולאחר
עאש

 דהאיך הרי"ם קושית על תירוץ 6ב.סימן
 בטלה הא כעפר בטל שיהי' בחמץ ביטולמועיל
דסתו

 ד' אות ב' מע' עזרא תוספות בס' ראהא(
 אות ב' בסי' )הבאתיו ב' ג' דסוכה הך עלשכ'
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 חצרות עירובי ה' אלמוגים עצי הס' בשםכ((
 1לח1מרא מדרבנן דהיינ1 מ', אות שע*בסי'

 בפיר1ש ביט1ל ביה מהני דבר בכלדמדא1רייתא
 הרי"ם השו"ת קו' מתרץ ובזה בארוכה,עי"ש
 בחמץ ביטול מועיל דהאיך דהקשה ו' סי'חאו"ח
 וכדבר כעפר בטל שיהי' ורש"י הרמב"םכמ"ש
 דעתו, בטלה הרבה ושוה דכשחשוב וקשהשאינו
 מהני דלא הנ"ל דסוכה בפ"ק וכסתות כריםכמו

 מצוה משום ואי הקרקע, כעפר שיהי'ביטול
 אפשר שאי אף בסוכה גם הא וב"ידתשביתו
 דיועיל מצינו לא מ"ם בלא"ה סוכה מצותלקיים
 דל"ה כיון שפיר אתי ובהנ"ל ע"ש, דכו"כביטול
 וא"כ מהני, נמי כה"ג ביטול ומה"ת מדרבנןרק
 ז"ל חכמים ביד כח דאין בידינו גדולכלל

 ע"כ מפורש דההיתר היכא מה"ת דברלעקור
 ערך ח"ח אהרן בית בםפרי היטב 1ראהעי"ש,
 נ~ע1רה המפ1רש דבר לאמ1ר כח להחכמיםאין

 ויל"ע לכאן וצרפו י', דף עד ב' מדףלהיתר
 ומש"ב הרי"ם תשו' כל הדק היטב וראהבזה,
 לכאן. וצרפו לכללןבנוגע
 נלענ"ד ז"ל, הרי"ם של במכתה"ג והנהב(
 הדבקים, בין יש גדול וחילוק זא"ז, קרבדלא

 תע' ח"ג בספרי שהבאתי כמו הטעםדבחמץ
 לענין א1מדנא בערך ס"ד, סימן רנ"ט דףא1מדנא
 דמהני בהטעם גדולים כו"כ בשם חמץ,מכירת
 הגדולים, כל בזה שנתלבטו חמץ וביטולמכירת
 הוה יראה ובל בהנאה אסרה שהתורהכיון

 להנצל ונפשו לבבו בכל כן דעשה דמוכחאומדנא
 החמץ את בהנאה אסרה והתורה האיסור,מן

 לכל שאינו וכדבר כעפר בטל החמץבודאי
 לשום כלום שוה ולא לנו נדהםב וכעפרישראל
 שאין מה הביטול, מהני שפיר וע"כ ישראל,בר
 דומה ואינו זו סברא כלום שייך לא בסוכהכן
 בםפרי היטב שם וראה כנלענ*ד, דחמץ להךכלל

 לקיים אפשר שאי הטעם אין ושם1בהצי1נים,
 עיקר אך הרי"ם, השו"ת שכ' בסוכה כמוהמצוה
 ועפר כאשפה להחמץ עשה1 שהתורההטעם

 וראה היטב, ודו"ק יראה ובל בהנאהכשאסרתו
 עישה"ט. ר"ן, דט"ו, רי"ד, קפוג, דף ח"גבספרי
 הנ"ל ח"ג בםפרי ראה רך כרלן ובעיקרג(

 מישך כי רם"ג דף עד קע"1 מדף אומדנאערך
 בםפרי ראה לך 1כן הדק עישה"ט להדדישייכי
 1צרפ1 1הלאה רצ"ו מדף י1דע אדם בערךח"א
 כ1"כ ל"ב כלל שא1ל כלילת בם' היטב 1ראהלכאן,
 במק1ר 1מש"ש בכללן, מק1מ1ת 1מראהצי1נים
 לכאן. 1צרפ1 עישה"טחיים,

 ציק ב' אות ב' מע' הפוסקים כללי בס'ד(
 וע"ס סק"ד, ומ"א ס*ו קס"ח סי' או"חלכללן
 יו"ד וש"ך סק"ג, תנ"ד וסי' סק"ו, במ"אשפ"ו
 רנ"ט סי' חו"מ סמ"ע כ"ד, ס"ק של"אסי'

 בטלה אמרינן לא דידיה צער ומשוםסקט"ז,
 תרי"ד, סי' או"ח באסטניס, וכמו כ"א, אצלדעתו
 קנ*ה סי' חו"מ בש"ך, סקשא שפ"ב סי'יו"ד
 ש"א סי' מג"א סי"ד, רצ"ו סי' יו"דסמ"ה,
 עי"ש. סק*א, ש"ך וסי' ט"וס"ק

 לענין גם דעת1 בטלה אמרינן אי מג.סימן
 לו אינה אשר 1כונה דעה לאדםלתת

 י"ז כלל ח"ב ב' מערכת האוצר בית בס'א(
 ע*ה המאודסה, נערה ר*פ הריטב"א עמש"ככ'
 הבעל ומה"ט נודדת בעלה דעת על הנודרתדכל
 שעל דמוכח דעת דאומדן כלומר וכע"זמפיר,
 כגון ליה דאיכפת נדרים ובאלו מדרת,רצונו
 בפירוש התנית לבינו שבינה או נפש עימינדרי
 ביום יפר ולא הבעל ירצה אם נדר נדרהשיהא
 דהא מיפר( )דבעל קרא דאשמעינן והיינושמוע,
 דמוכח, אומדנא אלא שבלב דברים דהביבלא
 אשה דאפי' בטעמא וחדית קרא אתא נמיאי

 בטלה בעלה, דעת על נ1דרת נ2אינהשפירשה
 והבעל שוים ולבה פיה ואין אדם כל אצלדעתה
 ז*ל מ"ש ואולם וכו' עכ"ל כו' כדינומיפר
 אחרת סברא ה"ה זה אדם כל אצל דעתהדבטלה
 בעלה ע"ד שלא לנד1ר דעתה בלבה דגםדאף
 אדם, כל אצל בטלה שבלבה זאת דעתהמ"מ

 בעליהן ע*ד רק לנדור דרכן הנשים דכלואחדי
 דמה  דעתו על נדרה כאילו זו גם לי'הוי

 בזה בטלה דעתה דעתו על שלאשחשבה
 סברא מפאת דעתו על נודרת ג"כונידונית
 דבסלה דהך נראה דהי' חידוש וזה כו',דבטלה
 שיוחשב וכ1ונה דיעה לבמל רק פדיך כ1'דעת1



רכג ן ך זקא הוט"פכללי רצ י12 דעתובטלה

 ותשא"כ כיוון, לא כאילו דעתו הבסלהמפאת
 ולותר דעתו הבטלה ע"י וכוונה דיעה לולתת

 על נדרה נ0לא אף בעלה ע"ד נודרתדחשיבא
 דעתה במלה בכך לנדור נשים דדרך דכיוןדעתו
 דעתה זו נם ונחשבת כך דעתה היתה שלא זושל
 נראה הי' האי כי כל כו' דבטלה תפאתכך

 לתת כף דבמלה הך בזה תהני דלאתסברא
 חילוק 1וע' לו אינה אשר 1כ11נה דיעהלאדם
 נ*ג סי' צדקה מעיל בשו*ת אומדנא בעניןזה

 לעיל שהבאתי וסברא עש*ה[ הדא*ש שו"תבשם
 בנ"א שדדך דכל ומקפיד דרובו בהך י*גאות

 דעתו בטלה אמרינן מקפיד זה אין אפילולהקפיד
 דעתו הבטלה דמפאת כן ענינה ג*כ לכאודהכר
 ע"כ וכו' לו שאינה אף קפידא לו מייחסיםכר

עשה"ט.
 לידי בנפל פ"ב ב"מ דהנמוק"י בהך והנהב(
 וצווח עומד ובעליו ים של לזוטו או והדובהארי
 עי*ש אכ"א דעתו בטלה אמרי' מתייאששאינו
 אף יאוש לו מייחסים דעתו דבטלה דתפאתהרי

 באונאה סקי"ד דכ"ז דסמ*ע בהך וכן לו,שאינו
 מוחל שאינו אומר שהמתאנה אפי' משתותפחות
 אף שמחל לו ומייחסים וכו' דעתו בטלהאמרינן
 בכללן ראה כעי*ו ועוד עי'ש, מוחלשאינו

 וכו' דבמלה דתפאת הרי ואקצד,ובהציונים
 לו, אינה אשר 1כ11נה דיעה לאדםתייחסים

 מעיל דהשו"ת להך כלל דומה אינו זהולפענ"ד
 הבית שמביא הרא*ש שו"ת בשם נ*ג סי'צדקה
 ח"ג אהרן בית בספרי ראה דלד לעיל, ז"להאוצר
 ז"ל, דבריהם כל הבאתי דשם י"ד סיתן ר"ידף

 לבטל אם כי תועיל לא שהאומדנא המדוברושם
 עישה*ט כבתחילה הענין ה2נשאר שעשההמעשה

 דכל הדבר נוואר הלא בענינינו אבל לשונם,כל
 מקום בכל כמו נודרת היא בעלה ע"דהנודרת

 ונתבטל כוונה שלא שאומרת מה מהני לאאך
 לבטל לענין שייכות לזה אין אבל בזה,דעתה
 ודו"ק הדק עישה*ט המעשה לקיים אוהמעשה

 הדברים מובאים ושם בכפילא לבא רציתי לאכי
 האוצר הבית של במכתה"ג כנלענ"דבארוכה
 הקדח2ים. דגליו כפות תחת אניועפר
 תדף ח"ד ב"א בספרי הדק היטב 1ראהג(

 דף ום(ם ושם"ד, של"ו ודף שנ"ב, דף עדשת"ט
 בכללן רחב ביאור עישה-ט ת"ך, תט"ז,תט"1,
 במה בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן,וצרפו

 ושם שם ראה לך שלי בספרים כברשהארכתי
 בעהי*ת.תתענג

 וכללים סכותים מד.סימן

 התמוהין הרמב*ם ע*ד המבי*ט של ישובא(
 הבבלי כותח אכילת דעל שכ' חו"מ מה'בפ*א
 דעתו בטלה בפירוש אמרו ובגמ' לוקהבפסח
 ט0. ב' סי' דאהוכו',

 כשאר חמץ דדין כ' הרדב"ז בשו*תב(
 טק. ב' סי' ראה בשלכד"א, ופטוראיסורין
 אדם, כל אצל דעתו דבטלה בהך ציוניםג(
 כ(. ב' סי'דאה

 ד'ה ע*א ט"ז סוכה התוס' ד' בביאורד(
 כא(. ב' סי' ראה ע*ז, הביהאו*צ ומ*ש חזייןדלא

 סי' ראה בשו*ע, למקורות בזה ציוניםה(
 ל0.ב'

 דבר דה2ואף לענין הלק*ט שו*ת דברי0
 גרון נהנה דהרי חייב אם נחיריו דרךאיסור
 א(. ג' סי' ראהבכזית.
 לא כד*א דשלא דהא כ' האוצר הביתז(
 לבד באכילה נוהג הזה הדבר אין אכילהחשיב
 שיעןוה בעינן שבכתוב העשיות בכל גםכ*א

 טל, האגלי וכ"כ וכו', עשייתה כדרךהמעשה
 ב(. ג' סי'ראה

 מהלך וכדי כדא*פ כגון חז*ל שיעורי כלח(
 וסי' ג(, ג' סי' ראה אדם, בני ברוב הכלאדם
 ל"ט. וסי' ג(,ה'

 שאם חי שהוא כמות שנאכל דבר לעניןט(
 והעולם מבושל או צלי אלא אוכלו אינו אחדאדם

 אולינן אי איפכא או חי שהוא כמות אותואוכלין
 ה(. ד( ו' סי' דאה דעלמא, בתר או דידיהבתר
 דרשב"א בהך טל האגלי של ביאורוי(
 במה דק מהני לא דאחשביה ע*ב קמ"דשבת

 בי. ט' סי' ראה סוחטין, בנ"אשמקצת
 מקפידין דבאינם דקיי"ל חציצה לעניןיא(
 על לעולם מקפיד אינו הוא ואם חוצץאינו

 מקפידין להם אפשד אם העולם ורובחציצה



 נשאבי ן ר הא הש"םכללי ת יברכד

 בזה שייך אי מקפידין אין להם אפשר לאואם
 ב(. י' סי' ראה חוצץ, לא או וחוצץ דעתובטלה

 ל'ח ברכות הצל"ח על הקושיא ע"דיב(
 וחומש בקרן דחייב דס"ל הרמב*ם ע"דשכ'

 הסוגי' נגד חה שלכ*ה הוא אם אףבתרומה
 ד(. א( י"ב סי' ראה ע*א, ע'דמנחות
 ואם לרפואה, שלכה"נ דבר כשאוכליג(
 ה(. י*ב סי' ראה ירעב, שלא לרפואהאוכל

 ראה המחובר, מן ביוה"כ אוכל אםיד(

 סי' ראה סק"ם, תר"מ סי' המג"א ע"דסו(

 כגח מכזית דבשבע כ' הרדב"ז בתשףטז(
 י"ד סי' ראה אחרים, להוציא יכול חולה אוזקן
ג(.

 זקן הוא אם בכסנין הבאה פת לעניןיז(
 בהמוציא חייבין בטבע מועט שאכילתן נעראו

 לקבוע תמיד שררכן שיעור אכלו אםובהמ*ז
 ג(. י"ד סי' ראהע"ז,

 שלכ"(4 הוי חי בשר אכילת אם לעניןיח(
 י*ם. סי'ראה

 סעודת אי בכסנין הבאה פת לעניןיט(
 כ'. סי' ראה קובע,שבת

 ע"ו סי' חכ*צ שו"ת ע"ד הביה"א ד'כ(
 דאדה2בי', משום מה*ת אסור דח"ש בסעמאשכ'
 כ"ה. סי'ראה

 סי' ראה ס"ג, תרל"ד סי' דא"ח בהךכא(
 א(.כ"ס

 אם ואף שכ' ע"ב ל"ר סוכה רש"י עודכב(
 ראה מזה, גדול תלוש לך אין במחובראוכלו
 מ'.סי'

 סי' ראה סקי"א, של"ו סי' המג"א ע"דכג(

 אחרוני לקבוצת תואר שם הוא - חתיםבי
 את שחתמו הסבוראים וראשוניהאמוראים
התלמוד

 האמוראים מאחרוני אחד אחאי, רבא(
 "מבי אחאי רב בשם נקרא סבוראים, רבנןוראשוני

 פ*ד סי' ח*ב גאוו שרירא רב ובאגרתחתים",
 חוצשה מבי אחא רב במקום א' ז' בגיטיןגורס
 רבים מששכ וראה עי*ש, חתים מבי אחאירב
 מקומות ובכו*כ עולם בימות הכריתותבעל

 הקדושים, לרבותינו הדורות קורות כותביבספרי
 ערך והלאה קל"ב מדף זז"ד במפרי כברוהארכתי

 מתי היה, מי הזה הגדול האדם בדבר אחאי,רב
 שעשה אחא רב הוא אם הגדולה ובהפלוגתאהיה,

 מרבנן או אמורא הי' אם היו, תרי ואםהשאלתות
 וכמה מכמה שם והנ~שתי ועוד, ועודסבוראי,
 האדם בדבר שונות שיטות ואחרונים,ראשונים
 כותבי בין גדולה ערבוביא באה וכי הזה,הגדול
 והאמוראים התנאים רבותי7ו חיי יוזיקורות
 10לי ובהציונים עי)שק"ט אודותיו, סבוראי,ורבנן
 מדברי שניות בידים לבא רציתי לא כישם,

 בספרי, אחת פעם כבר )שוארכתי במהסופרים
 אקצר. וכאן בעהי"ת, תתענג ואז שם ראהלך

 לקבוצת תואר שם הוא חתים, "וביב(
 שחתמו, הסבוראים וראה2וני האמוראיםאחרוני
 שחתמו ע"ש "חתים-, בי נקרא וע"כ התלמוד,את
 )ברכות החתום אחר הולך הכל כמו התלמוד,את
 ועוד ע"ב(, קע"ה )ב"ב שטרות חיתום א'(,י"ב
 סבוראי רבנן - בתראי ערך כאן וראהועוד,
 וראה כאן, לכללן מאוד נחףן כי לכאן,וצרפו
 ח"ד בספרי שם שציינתי בהמקומות הדקהיטב
 עישה"ס. בתראי, ובערךהנז"ל
 בס' חתים", מבי אחאי "רב כ' ובמח"וג(
 דעות ס' וראה חתים", בני מן אחא "רבהפליאה

 בש"ס שנזכר אחאי רב רסתם פכ"גהראשוגים
 הרשב*ם משם ב'( ק"ב )זבחים התוס'שהזכירו
 חתים פבי אחאי רב הוא סבוראי מרבנןשהי'
 סופרים ובעיטור ע"ש נהילאי בר אחא רבולא

 מ*ו. אות עי*שמביאו

 חמיו בית - נשאבי

 ד*ה ע"ב כ*ג ]שבת פרש*י נשא, ביא

 בשם ותוס' חמוה, וא*ד אביו נשא נשאןדבי
 שכשכותבין שמדאל, רבים בשם שאמר כתבו,ר"ת

 רהנעלת כותבין בחיים הכלה אבי אםכתובה



רכה ן ר הא הש"םכללי ת יגנ נשאבי

 לי' דהנעלת כותבין פת כבר ואם אבוה מבילי'
 אהטכחן מחיים דאפי' נראה ולרשב"א נשא,פבי

 קנ*ח )דף שהחשיך מי בפ' נשש בידקאמר
 לגבלא אשכחיה חייא בר הונא ררב ברי'לוי
 אתא בי' בסהט לתורי' וספי גביל רקא נשאדבי
 מהטר בכתובה לכתוב ויכול וכו', אשכחי'אבוה
 )ע"ב( די"ב פ"ק בב"ב ג*כ נזכר נשזא וביירצה,
 סימן אבה"ע ש"ע ועיין )ע"ב(, דכ"ג פ"בובשבת
 בלולה מנחה בס' ועיין ובהגה"ה, י"א סעיףס"ו
 יצאה ט~האמאו האב בית ע"ב, מ"ט דף מקץבפ'
 בית שפירושה רז"ל, בלשון נשא בי נקראמפנה

 נשני כי מלשון פמנה, שוכחת שהאשההשכחה,
 ערך יצחק פחד הס' עכ"ל עמלי, כל אתאלקים
 ערך יצחק פחד וראה עי"ש, ט*ז דף נשאבי

 נשים ערך במפרי וראה עי"ש, ונוסחהכתובה
 דנשים המעם ג"כ הבאתי ושם לכאן,וצרפו
 אלקים נשני כי מלשון השכחה ע*ש נשיםמקרי
 מהך ר"ת לד' לישב שכ' ברש*ש וראהע,שו
 דגבלא אבוה היינו דקאמר דאבוה קנ"ו,דשבת
ע"ש.

 שבעה נחלת בס' בארוכה מש"ב היטבוראה
 ע"ב ל"ב דף ירחטלים דפוס מ"א אות י"בסימן
 צריך אני לקצר כי לכאן, וצרפו אבוהד"ה

עישה"ט.
 מרישא להגאון אהרן ברכת בס' וראהב(

 הגמ' ש וכ' בכללן שהאריך רכ"ב, מאמרז"ל
 דקא' ביתי באינשי האימליך איזל שםברכות
 כינוי הוא רק הבית באנשי הפי' דאיןראב"ע,
 שפי' נשה משורש אינשי כי להאשה,מליציי
 מקץ בפ' וגו' אלקים נשני כי כמושכחה,
 גורמת שהיא צחות בדרך כן האשהונקראת
 יעזוב ע"כ כ*ש אבותיו, בית את שישכחלאדם
 שבת וע' באשתו, ודבק אמו האת אביו אתאיש
 אפתחא ותנא חליף דהוה רגיל הוה ר"ח ב'כ"ג
 אביו בית לישנא רחד פי' ב' וברש"י וכו' נשאדבי
 עזיבה מלשון כן גם וזה חמוהו, לישנאורחד
 ושכח עזב שהאדם לפי לישנא, לחד כנ"לושכחה
 לישנא ולחד ב14שתו, ומתדבק אביו ביתאת

 החותן בית את לכנות ביותר מתאמתהמליצה
 ולפ"ו האב, בית את האדם שישכח הגורםשהוא

 באוף, ולא ביו"ד נשי בי לגרוס ראוי יותרהי'
 בשגת דגם וישל ביו*ד הגירסא ב' י"בובב"ב
 לה דשמיע לאו אי א' ק"י חולין וע' כן,הגי'
 כלישנא דהעיקר וכהטמע עבדא, הוה לא נשאמבי
 שם שבת ועתוס' הנ*ל, שבת שברש*יקמא
 ובפרם כופ בספרי הבאתי כבר והנהעי"ש,
 ביו*ד מתחלף דהאל*ף תקרי אל ערךבח*ט
 אין ולפ*ז לכאן, וצרפו עישה"ט פעמיםכו"כ
 עי"ש. נשא או נשי ביןחילוק
 ז' אות ב' מע' טהרה שיורי בס' וראהג(
 חמיו, וי"מ אביו היינו נשא בי שכ', ע"אד"ל
 דהיהצ הכריעו ותוס' עשב, דכשג שבתרש"י
 משמע א' דק"י חולין מש"ס מיהו עי"ד,אביו
 סאו סי' אה"ע באה"ט וע' ע"ש, חמיודהיינו
 דהייוצ משמע ע"ב דקט"ז שבת ומש"ססקט"ז,
 ע"ב כ"ג שבת הב"ח בהגה' ועי' ע"כ,אביו
 נווא דבי מבואר ע"ב קט"ז דכהצבת כןשהעיר
 כאן וראה ה(, אות לקמן וראה ע*ש, אביופי'
 ערך השלם ערוך וראה עי"ש, אביו ביתערך
 לכאן. וצרפו עישה"ט נשאבי

 מע' כללים השדה פאת חמד שדי וראהד(
 שבת במס' פרש"י נשא בי שכ' מ"ד סימןב'

 ואית אביו דהיינו נשוא דבי ד"ה ע"בדכ"ג
 דנקטי שם התוס' מדברי ומתבאר חמיו,דאמרי
 הגאון בהגהות וכתב אביו, דהיים ר14שוןכפי'

 דכ*ט צדין אין פ' דבסוף שם עמדיןמוהר"י
 אבמה קמחא נהלא אשי דרב דביתהו גביעשב

 של ראהצון ופירחט התוס' כפי' מוכחדפתורא
 שם שביעי פ' ובריש ע"ב ח*ן ד' וביבמותרהצ"י
 האב, הוא נשא דבי להדיא מתבאר ע"אדס"ו
 חמד כרם בס' יצ'ו סליאדי הגאון ידידיגם
 מעובדא מוכח דהכי כתב ע*ג ריש ז' ד'ח"א

 עוב דפ"ד בבשמ שמעון ברבי דר"אדדביתהו
 לבית שהלכה וו2יינו נשא לבי אזלאדאימרדא
 עכ"ד.אביה

 טהרה השיורי סחצ"כ להבין זכיתי ולאה(
 ד4ודרבה חמיו דיףינו כהטסע ע"א קשידמחולין

 בפי' שפי' וכמו שברששי הא' כפי' מבוארשם
 וזה אביה, מבית נווא מבי שם גרשוםרבינו
 והך ע"ש, ב( אות ש*ל אהרן הברכתכמ*ש



 ויויעהבשה ן ך הא הש"םכללי רן 'ברכו

 ופלא ע"א, ק*י דחולין כהך הוא ע"ב כ"טדביצה
 ק"י, דחולין להך ציין לא עמדין ר"ישהגאון
 דחולין להך שציין פיק ר*י בהגה' בביצהוע*ש
 ר*ח בפי' בביצה חצם ע"ב, ל*ז ושבת ע*אק*י
 ע"ש. אביה בבית נשא ביפי'

 ברמ"א ס"י ס*ו סי' אה*ע בש"ע ועי'0
 סקמ'ה, שם הגר"א ובביאור סקכ"ד שמהשלובית

 ג"כ מבואר שם הגר"א שבביאור ציוניםוהרבה
 למורה שי בהגהות וע"ש סקט"ז, שםבבאה"ט
 ועי' נשא מבי לה דנפל דכ*ד קדח2ין לעי'שציין
 תשובה בפתחי ועע"ש עכ"ד, שם ותוס'ברש"י
 הנ"ל, סקכ"ד שמואל הבית ע"ד מש*כסק"ז

 שפי' ע"א כ"ד קדח2ין הזקן ר*י בתוס'וע"ע
 ע"ש. אביה מבית נשא,דבי

 לנשים, בית ג"כ פירושו ביו"ד נשי וביז(
 נשי לבי גברא בי בין ע*א ל"ב מנחותראה
עי"ש.

 דבי סבי רב, דבי רבנן רב, בבי רב,בי
 בית סופר, בית מדרש, בית רבנן, בירב,

רבותינו

 רב בי אמרי ערד ח"י במפרי היטבראה
 כו-כ גדולה בארוכה מש,ב והלאה רנ,דמדף

 בכפילא לבא רציתי לא כי בזה, ופרטיםנללים
 ותהנה, עישה"ט בספרי, פ*א כבר שהארכתיבמה
 לכאן, וצרפו עי*ש רב בי ערך וצ8לם ערוךוראה
 ג"כ שלי בהציונים בספרי שם הדק היטבוראה
 ערך שלי כללים בקיצור וראה מקומות,מכו-כ
 וראה עי"ש, רב דבי תנא וערך וכו' רבבי

 וצרפו עישה"ם רמ"ם דף חוא אהרן ביתבספרי
 בישראל כבוד לתארי אנצקלו' בס' וראהלכאן,
 בי מאי ע"ב כ"ח מגילה וראה עי"ש, תמ"ודף

 התנאים בית הרבנים, בית דרבנן, ביתרבנן,
 רב, דבי תנא ערך שלי כללים ובקיצורעי"ש,
 עיקר והוא הכל בפי שגורה רב דבי דתנאש"ש
 יצחק ובפחד עי"ש ישמעאל רבי דבי תנאנגד
 רב בי בר ערך כאן וראה רב, דבי תנאערך

עישה"ס.

 מקרי לא אי מסום או לעיר ביאה -ביאה
 ביאה בעסקי טטרוד כל מידביאה

 בענין ע"ד דכוט ח*א הדביר פתח בס'ראה
 מר' שלוה במי שנשאל צדק צמח הרבתשו'
 העיר, אל בבהאם מיד לו לשלם ע"מ זהוביםק'

 העיר אל בהאם וביום בקנס, ונתחייב ע"זונשבע
 צריך הוא כי לו והשיב מש' מעותיו את ר'תבע
 במקום ולהניחם שלו הסחורה לפרוקתחלה

 פועליו בסילוק טרוד שהוא וגםהמשתמר,
 לערב סמוך כי עד וכיוצא, מוכסיםובנתינת

 כית בקנס חייב אם ונסתפקו מעותיו, לונתן
 זמן כל שמא ש בבואו, מיד נתן ולאשעבר
 לא וכיוצא סחורותיו בפריקת מתעסקשההא
 הדרך, על עדיין כאילו והוי ביאה ביאתומיקרי

 )אמר מעותיו נתן האלה המעשים כל אחרוהרי
 ערך ח"ט אהרן בית בספרי היטב וראהא"מ

 כלו, הכלל כל והלאה, תקם4ב מדף לאלתראלתר,

 בארוכה עי"ש ג(( אות דתקע"א שםובפרט
 ביאתו בעמקי שטרוד דכל הדביר הפתחשמסיק
 שבידו מעסק שפונה וכיוצא סחורותיובפריקת

 על עדיין כאלו והוי ביאה ביאתו מיקרילא
 ח"ם ובספרי גדולה, בארוכה עישה"טהדרך,
 לקצר כי לכאן וצרפו בארוכה, בזה מ.שהנ,ל
 וכיו"ב, מיד בלשון שהאריך ועי*ש צריך,אני

 ח"ם מוהר"ר להרב חיים ישמח בס' היטבויאה
 וצרפו ביאה ערך כ"א אות ב' מע' זצ"לפאלאגי
לכאן.

 נניסה - ביאה שמה אם במקצתביאה
 וכדומה ידים בהכנסת או הגוף במקצתלמקומות

 כולה כביאה ה"האם

 לא כי לכאן, וצרפו בא בערך כאןראה
 בכפילא. לבארציתי

 בעילה, ביניהם, ההבדל וידיעהביאה
הזדווגות

 שכתב ק"ט סימן ביתי משק בס' ראהא(
 במשנה עמ*ד דיבמות רפ"ח הרמ*ז הקולכתב



רכז ן ך ןקא הוש"םכללי ין רנ2 לעשותבידו

 לשון בין חילוק דיש כו', ידעה לא ואםשם,
 ביאה על שייכה ביאה דלשון ידיעה, ללשוןביאה

 את הבא וכן עליה, יבא יבמה כמוראשונה,
 כשקדמה נאמרה ידיעה אמנם אליה, ואבאאשתי
 ביניהם ידיעה יש שכבר אחרת, ביאהכבר
 סוס"י בשופטים יפתח בבת מקדא וקשהעי"ש,
 כו', איש ידעה לא והיא בתוליה על ותבךי*א
 דבכתה דאשונה בעילה אפי' היתה לא ודאיוהתם
 וימצאו י"ם, סי' משם קשה וכן בתוליה,על

 זכד למשכב איש ידעה לא אהםד בתולהנעדה
 כף, בתולה חבית ע"פ דהושיבם ופדש"יכו'

 דלא דאשונה בביאה אף ידיעה לשון דנקםהדי
 בפיה"מ ב"ד הדב עליו הקשה וכן כלל,נבעלו
 לא והטלך מלכים בדיש מדכתיב זכד דלאשם

 וע"ע ע"ש, דוחק על תי' לדוד והשחשניםידעה,
 אהרן אמד עי*ש, ספדו ובהשמטות שמשוןבנזיד
 ביאה על נופל ביאה דלשון ונ"ל וכו' וכו'ס*ם

 ~ביאה שייך לא ידיעה לשון אבלדאשונה,
 עם נכללת כשהדאשונה בדם דוקא,דאהםונה
 לשון שייך ודאי אזי אחדיה הבאותהאחדונות
 כתיב ולכן כאחד, הביאות ע"כ והיינוידיעה
 וכיוצזג איש, ידעה לא וכן ידעה, לאוהמלך
 הנשים שאד כדדך כלל ידיעה הי"ל לאכלומד
 ידעה לא אלא לעולם, ונבעלת וחוזדתדנבעלת
 נ0לא שנילה בלשון דכתיב דהיכא באופןכלל,
 נבעלה שלא אף ידעה לשון שפיר שייךידעה
 לשון כנ0וווא אמנם הביאות, ע"כ והיינוכלל
 אשתו את האדם וידע כמו עליה שבאעשיה
 ביאה על ידיעה לשת לומר שייך לא אזוכיוצא,
 כמה שם מתדץ ובזה וכו', ום' לחודראשונה
 ביאה בלשון מצא ז"ל דאביו וכ' עי"ש,קושיות
 ליעקב שאמדה בלאה כדכתיב ז"ל הדבהפך
 עליה בא וכבד וכו' שכדתיך שכוד כי אליתבא

 פסוק ד ס' א' הימים בדבדי וכן כ"פ,מקודם
 שבא אחד כו' אשתו אל ויבא אפדים, גביכ"ג
 אבל בנקל, לדחות ואפשד לו, וילדה כ"פעליה
 דוד וינחם כ*ד, פסוק י*ב סי' ב' בשמואלקשה
 בא וכבד וכו' אליה ויבא אשתו שבע בתאת
 לקצד כי בארוכה עי"ש הילד, את וילדהעליה
 צריד!28י

 שכ', כ*ה ד' בדאהצית מלבי"ם וראהב(

 בא הבעילה על "ידיעה" לשון שבא מקוםכל
 לא ואיש בתולה כמ*ש הראשונה, הביאהעל

 אשתו' חנה את אלקנה "וידע מ*ש לבדידעה,
 חנה של גופה נשתנה כי י"ם( א' א')שמואל
 את עוד אדם "וידע וממ"ש חדשה, כאשהונעשה
 שנה ק"ל מאשתו שפידש לחז"ל דאיה ישאשתו"
 הדאשונה מידיעתו דושמי' נמחק שכבדעד
 תאוה לו שניתוסף המדר,ם כדבדי או שנית,ושב
 ידע מעדכת הכדמל ובס' עי"ש תאותו, עליתידה
 הנ"ל ביתי המשק ממ*ש היפך טמהם וזהעי"ש,
 דרש"י להעיר ודציתי שם, ס*ם אהדן מדובהג'

 את עוד אדם וידע עה*פ הנ"ל כ"ה ד'בראשית
 שנתוספה ללמדך בא "עוד" שתיבת כתבאשתו
 ה' כ"ג פרשה מבד"ד וזה תאותו, על תאוהלו

 של דאיתו נדחה ולפ"ז שם, מהדז*ו פידחםודאה
 להעיד, דק באתי ולא ודו"ק הנ"ל,המלבי"ם
 ותהד אהצתו את קין וידע י*ז ד' בראשיתודאה
 עוד יסף ולא כ"ו( )ל*ח חשם חנוך, אתותלד

 וי"א כהמלבי"ם, דלא קצת משמע וזהלדעתה,
 הזווג נ8בעת מפני באה )ידיעה( זו מליצהכי
 כי וי*א הראשונה, בפעם האטשה את האישראה

 עם מתאים וזה בתולה, היא אם שידע בזההכוונה
 דמשמע לפענד*נ ובאמת ז"ל, המלבי"םשיטת
 הפסוקים בהקונקודדאנציא וראה כך, ומועמעכך

 קידושין וראה עי"ש, צריך אני לקצר כיהשונים
 הדי ובביאה, ובהםטר בכסף נקנית החהםה א'ב'

 תוספתא ודאה ביאה, נקראת הדאשונהדבעילה
 עליה שבא וביאה ביאה כל על ד' ב'סוטה
 שניה ביאה דגם הדי עליה, חייב ה"הבעלה
 על הבא ע"א ד"ם כדיתות ודאה ביאה,נקדאת
 באופן ודו*ק, ע"ש הדבה, ביאותשפחה

 במכת*ה. מוחלט כלל זה איןשלפענ"ד

 אפג0רות יכולת, לו שיש מי - לעשותבידו
 נענש( לא כ)מודיין תוקף לו יש אם דברלעשות

 דית גם מעשה לאותו שצריך היכא א. :התוכן
 ורק ששים מחמת בידו ואע הים! ב. 1אתרים

 יא דק לעשות בלו כשיש 4 1 ראר מהמאהד



 ל"יתבידי 1 ר הא ההש"פסללי ת יברכח

 בטשמ2ות ו. 1 במצות ה. 1 בדיחוי ד. 1אוסור
 בדבר ח. 1 באסטכתא 4 1 חזקה 2גדבאיסורק

 הוכא ה 1 האב ב82מ2ות ם. 1 לעולם באשלא

 1 רחוק בה" הש. 1 הדבר יתקל1זל עשמתודע"י

 היכא ינ 1 ממש כבידו הוא אם לזכות בידויב.
 1 תומו לפי במסיח יד. 1 של12ה או עשרהדצריך

 שלא טז. 1 זמן ומחוסר מעופה במחוסרטה
 בידו יז. 1 כבידו הוי אם ל41כול ושלאל~שן

 ע"י לתקן בידו חי. 1 ע2י חזוי נכסיולהפקיר
 בשותמיבג ים. יתשובה

 דעת גם השמאו לאותו שצריך היכא א.סימן
אחרים

 נ*ו אות נפדדים כללים כנה"ג שיידיראה
 כאילו רהשין לעשות האדם שביד מה כלשכ'
 ז'ל )הרא*ש לכשיעשה אמרינן ולא עשה,היא

 דב*ש פ"ק ובפסקיו י"ד, סי' פ*ו כללבתשובה
 בזה, חולק המקבל פ' הגבודים השלטיאבל

 לאותו שצריך כגון לעשות בידו כשאיןובפרט
 בס' ג*כ זה והביא ע*כ, אחרים דעת גםפענשו
 ע"ש. ס*ו כלל דרבנן ספיקא כללי גבוהשלחן

 ורק שנים, מחמת בידו דאין היכא ב.סיטן
 ראוי מהםאחד

 שכ' קב"ה אות ה' טע' שלום דרכי בס'דאה
 לדבר ראוי או כך לעשות בידו שיהא דבעיהיכי
 ראוים אינם ושניהם שנים מחמת בידו אין איזה
 או עביד האי בעי דאי כיון מ"מ מהם, אחדרק
 בחיבורי ע' שניהם, לגבי ראוי מיקרי עבידהאי

 אי נ'ג דב"ק מהש*ס מ"ש קפ"ב דס*ילחו"מ
 עביד ל*מ דאיהו היכי כל הא וק' שליחדשווי'
 כה*ג וע' ותבין, היטב ע*ש כמ"ש, ובע'ככף

 ודו"ק, ע"ש ואי ד"ה ורש"י ע"ב ע"חבפסחים
 כיון רבנן תימא אפילו ע"ב נ' מנחותוע'

 ואי מקריב האי בעי אי בהו דפלגודבעידנא
 ע*ש וכו' תרוייהו חזי מיחזא טקריב האיבעי

 גם כהני דאי ע"ב י*ם יומא תוס' וע'ותבין,
 לא דאנן אף דידן שלוהא וגם דרחמנאשלוחא

 דהוי משום השליחות מהני מ"מ למיעבדמצינן
 דהוי ד,עא*ה י*ל אבל דרחמנא, שלוחאעכ*פ
 ו2מ ותבין, בסוה*ד ע'ש דרחמנא שלוחאהעיקר
 אף ווחא לזה הראוי מנין גבי ע*ב נ*טבכורות
 ידושלמי וע' עי2זא*ט, יחד לשניהם ראוישאינו
 עכ*ל. כה"ג ג*כ בסוטה ה*ו דסוטהפ*ח

 איסור ע"י רק לעשות כנ0בידו ג.סימן

 להשיאה בידו א', ס*ד קדושין ר1שהא(
 בחייבי תופסין שקדחשין לפי שם, וברש"יממזד
 דאפילו הרי למטזד, להשיאה האב ובידלאוין

 עי"ש בידו, הוי איסור ע-י רק לעשחןכשבידו
 אבני ור1נה האב, לנאמנות בנתעובמפורהשים
 הרו"א וכ'כ עוז, שחולק מש"ב ח' ז'מלואים
 בגם לגרש שאסוד שאעפ*י הבעל נאמנותבענין
 מיגו, זה הרי מועיל שבדיעבד כיון מ"מישן

 האחרת בטענה ר,שע עצמו לקמעות דמיגואעפ*י
 ט לעשחן שבידו כזה במיגו מ*מ מיגו זהאין
 קידחשין תוס' ראה מיגו, זה הרי אומר שהואנמו
 פי"ח ביאה איסורי חשעהקט רבי, ד'ה ב' דףשם

 לי מקודשת את הרי לאשה האומר וכןהכ"ד,
 לפי מקודשת זו הרי יבמך לך שיחלוץלאחר
 שלב*ל, דבד זה אין וע*כ עכהשיו לקד,שהשבידו

 מ*ם לשוק, יבמה לקדש מה*ת שאסודהאעפ"י
 שם, לנר וערוך ע*ב, צ"ב יבמות ראה בידו,ה*ז

 ג', ענף מ*ב וסי' ח"ב יצחק עיןחשו"ת

 שם.ובמפורשים
 ח*ם אהרן בית בספרי הדק היטב וראהב(
 אינו מקרי אי מדרבנן ראוי אינו או איןערך
 כו"כ שהבאתי והלאה כ"ה מדף מדאורייתאראוי
 אי בערך י"ז בפימן ושם ראוי, אינו בעניןכללים
 משו*ה ומיקרי בידו אינו מיחשב דרבנןאיסור
 דומים דברים הב' ולכאורה לקיים, יכולאינו
 סי' חיא האוצר הבית בם(ם מש-ש עישה"םזל"ז,
 כו"כ לענין לענינינו נפ-מ יש ולפ"זקל*ד,
 מקרי אי נפקומ וכן ראוי, מקרי אי עךשדברים
 רציתי לא כי לכאן וצרפו עישה"ם לעשות,בידו
 וראה במפרי, כבר שהארכתי במה בכפילאלבא

 אדיה עלה, דרביע הוא איפורא ערך הנ-לבספרי



כללי ת יב: לעשותבידו

 לכאן, וצרפו ]הלאה, קנ"ב תדף עליהרביע
 הדק.עיקוה"ט

 דבידו שם ורש"י ע"ב נ*ד גיטין וראהג(
 וע' בידו, תיקרי מה"ת דאסור אף -לפגל
 בכודות וע' מהצ"ב, שם הרא*ש על נתנאלבקרבן
 נפל ומומו החש בכור וואמר כהן גבי א'ל*ו

 דף הרועים עין בס' כ*כ ודו"ק, עי"ש וכו'מאליו
 עי*ש. א' אות בידו ערך ע*אמ'ז

 מעליו מרובים שענביו הדס ובעניןק
 לפי והוכשר, ההדס חזר מעיקדו שנפסלבאופן
 ל*ג סוכה תוס' ראה וללקטם, לתקן הי'שבידו
 אשדה, ד"ה א' מ'ז ע"ז תוס' וע' נקטם ד"הע"א

 אעפ"י וע*ז, בסוכה שם ומפורשיםובראשונים
 ויש בידו, ה"ה עכ"ז ביו-ם רלקטםשאסור
 האיסוד, מחמת בידו זה שאין שסובריםחולקים
 סוף ורא"ש כל, ד*ה ב' ל*ד זבחים תוס'וראה
 עישש.מו"ק

 דף דיחוי ערך הרועים עין בס' וראהה(
 ג*כ הו*ל לכתחלה ומאסור כל שכ' ד' אותס"ו

 ע"ב, ע"ג זבחים עה"ט ונראה, חוזר ואינודיחוי

 דכית שכ' בענביו הדס בענין ל"ד זבחיםועתךס
 דיחוי, והוי בידו הוי לא ביו"ט ממעטיןדאין
 הרק בחי' ווף כשד, מיעטו אם דבדיעבדאף

 דמוכח סק*ו תרם"ז סי' בטש"ז ופם"ג ל"גסוכה
 מדבריהם להיפוך י"ב זבחים ]ועתו'ם וצ'עלהיפך
 ועב*י עי"ש, וכף דהמיד בהא הנ*ל ל*דבדף
 דבידו דיחוי הוי דלא שכתב תרם"ו סי'אךח
 והוי בידו מיקרי דלא כ' סק"ו שם ובטו"זלתקן,
 לא ובכה"ג כשר, מיעטו אם דבדיעבד אףדיחוי

 בתשר תקפ*ו סי' יעקב ישועות וע' בידו,מיקרי
 בהצם בידו ערך ב' אות ועמש"ל זו, סבראבנו

 ז"ל[ אדמו"ר מסל"ת, לענין כזו סבראהחוו"ד
ע"כ.

 מעשה במחוסר ערך ט*ו סימן כאן וראהו(
 כ' מע' שלום דדכי טהס' מש*ש זמןומחוסד

 אינשי אחזוקי ערך ח*ד ומספדי רכ*ו,אות
 זנות איסור בין חילוק יש אס וכו'ברשיעי
 לכ(ק. וצדפו עיעוה*ט בזה, דבריםלשאר

יכם 1 ר האהש"פ

 בדיחוי ד.סימן

 ונחנו קדהצ בכלי הקרבן דם שקיבלכהן
 חהר והקרבן קדחצ לכלי יחזיר חול שללכלי

 ביזץ היה ה8סול בכלי שבהצאיה לפילהכשרו,
 וברו*א ב' ל*ד זבחים ראה קדחצ, לכלילהחזירו

 כוס ממלאים היו פסה שבערב כעי"ז ועודשם,
 תדקו הפסחים של התערובות מדם דם שלא'
 בן נקט במנחות וכעי*ז עי"ש, וכף המזבחעל

 עי*ש לבונה עלי' שנתן חוטא במנחתלפו,צ"י
 ההשיל בענין שם בזה והפלוגתא ורו"(נובתוס'
 חבחים א', ג' סוכה פנ"י וראה ידחה,ונדחה
 ומפודשים וברן'א עד, ד*ה שם ותוס' א',נ*ם
 דתו ותמיר קרבן והפריש חלב אכל וכןשם,
 ואעפ"י ב', י"ב בזבחים יוחנן לר' בו,חחר
 וראה דיחוי, ה"ז מ-מ תשובה ע"י לתקןשבידו
 כל דשה ב' ל"ד זבחים תוס' ויצה שם,בתוס'
 עין בס' וראה בזה, המחלוקת שם וע"עשבידו,
 וצרפו בזה טש"כ ג' אות בידו ערךהרועים
 דדיי ובין תדחה נראה בין החילוק ועי"שלכאן,

 ובהמה א', ונ*ט ב' י*ב בתוס' שם וראהמעיקרו,
 וחזד חצייה הקדיש מהם שאחד שותפים ב'של
 קריבה אינה השני חצייה גם והקדיש חצייהולקח

 ]ליקח לתקן שביד] אעפ"י היא דחויהשקד]שה
 בדפת גם "מאזל]י לגתרי בידו זה שאיןחצייה,

 לכבשתו תורים קן שהפדיש עשיר וכןהשותף",
 שבידו ואעפ"י ידחה ונדחה הואיל העניואח"כ
 לו ראוי הקרבן ויהי' עני ויהי' נכסיולהפקיר

 ותוס' א' כ"ח כריתות וראה כ"כ, בידו זהאין
 באתי ולא שם, רוקא ובמפורשים ב' י,בזבחים
 שם נמ4וד ארוכים הדברים כי ולהעיר לצייןרק

 בערך וכאן ונדחה, נראה בערך וראה זה,בענין
 ור(4ה הדס,  בענין מש"ש איסור ע"י לעשותבידו

 דיחוי ובענין דיחוי, ערך תלמודיתאנציקלופדיא
 אחרים ביד אבל הקרבן בעל של בידוואינו
 בסופו א' ס*ק י*א סי' מלואים אבני ע'לתקן,
עי*ש.

 במצ]ת ה.סימן

 הרוח בכיסהו הדם כיסוי גבי פ"ז חוליןדאה



 לעשותביוו ן ך ןקא הש"פכללי רצ 'ברל

 לבטל מצוה דאין מכיון דיחוי ליה דקריונתגלה
 דמצוה וכף התערובות בדם הכא מעאא"כהדיחוי
 אות מ"ז דף הרועים עין בס' כ"כ ע"ש,לאוסופי

 ד"ה ע"ב ל"ג סוכה תוס' היטב וראה עי"ש,ב'
 מהראהמונים ויש עי"ש, ע*ב פ"ז חולין וראהנקטם,
 וחזר הרוח שכסהו כיון ונדחה בנראה שאףשכ'

 מצוות, אצל דיחוי נטאין לכסות שחייבונתגלה
 את לגלות היה שבידו לפי שבידו, מפניחה
 דיחוי, זה אין ולכן מכוסה, שהיה בשעההדם
 שאין כ' צ"ו סי' פ"ג במו"ק שהרא"שאלא
 מלכסות שנפטר שכיע בידו, של הטעםמועיל
 לוחור כדי הדיחוי מן להוציאו נתחייבלא

 מפני אלא דיחוי אין שם אמרו ולאולכסותו,
 מחמירים ומספק מצוח, אצל דיחוי יש אםהספק
 וראה לכסותו, שיתחייב כדי דיחוי שאיןלומר
 ערך כאן וראה נקטם, ד"ה ב' ל"ג סוכהתום'
 עי"ש דהדס, בהך סהמ*ב איסור, ע"י לעשותבידו
 לכאן.וצרפו

 וחקה נגד באיסורין בנאמנות 1.סימן

 טבל על ע"א דנאמן ע"א פ"ח יבמותראה
 ועל להפריש, שבירו ממט, תרומתושהפריש
 שלו מזבח קו,מי ועל שפדהו, הבית בדקקד,ןי
 על נאמן וכן לו, והתיר לחכם עליושנשאל
 גיטין רש"י ראה והחלב, הניד ניק1רהשחיטה,

 בתוס' וע' אתחזק, הכא וד"ה ומשני ד*ה ע"בב'
 ערש"י הקרבנות, בשחיטת וכן שם,ובמפורשים

 וספרה מנדה זאת שלמרו ומש"א ע"ב, י'חולין
 ע"(4 ע"ב כתובות ראה לעצמה, לה ודרשולוע

 שבידה כיון וטבלה שספרה לומרשנאמנת
 אחד עד ד"ה ב' ב' גיטין תוס' וראהלסבול,

 רבר להתיר נאמן וכן המקומות, בכלובמפור,מים
 נ"ר גיטין ראה בידו, כשהוא לאיסורשהוחוק

 דברים, כווכ לענין וכן שם, המפורשים ובכלב'
 דבר בענין שעל, שלום הררכי בציוניוראה

 ואקצר, עי"ש ועוד טמונות, בדינישבערוה,
 בידו ערך ח*ג תלמודית אנציקלופדיאוראה
עי"ש

 באסמכתא ז.סימן

 שאם והתנה באריסות מחברו שרההמקבל
 שהפסיד כמה ישלם יזרע ולא יחרוש ולאיובירה
 בלב הקנה ולא אסמכתא רק דהוי אף לשלם,חייב
 ולעבהר התנאי לקיים היה שבידו מפנישלס,
 ומפורשים ובראשונים ע"ב ע"ג ב"מ ראההשדה,
 לגמרי", .בידו אופנים ג' ברו"א ועי"ששם,
 וממ~וץק כלל", בידו "ושאינו בידו", ולא"בידו
 אס8כתא זו אין בידו כלל הדבר שאיןבקוביא
 שהרי שרצונ כמו יהיה שכך שסמך לומרשאין
 עישה*ט. כן, שיהיה בידואין

 לעולס בא שלא בדבר ח.סימן

 האומר וכן שלב"ל, דבר המקדיש אוהמקנה
 פירות על תרומה יהיו תלושים זו ערוגהפירות
 מחוברות פירות או לכשיתלשו, מחוברות זוערוגה

 זו ערוגה פירות על תרומה יהיולכשיתלשו
 תרומה, זו והרי וההקדש, הקנין חלתלחמים,

 ראה לעולס, בא כבר כאילו ה"ה הוא שבידולפי
 וכן שם, ומפורשים וברו"א א' ס"בקדחמין
 ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני זו שדההאומר
 כן שאומר שבשעה לפי ההקד,ן, חלתיקדש,
 שמשכנתי זו שדה באומר וכן שלו, השדהעדיין
 מפני הקדש ה"ז תיקדש ממך לכהמאקחנהלך

 וברףא ע"א נ"ט כתובות ראה לפדותוגשבידו
 האומר גט לענין וכן הכ"ט, פ"ו ערכיןורמב"ם
 אגרהבנה לכשאכנסנה לארוסתו גט לכתובלסופר
 יבמות ראה עכשיו, לגרשה שבידו לפי גט,ה"ז
 אופנים כו"כ עי*ש לאשה, ד"ה ותוס' וברו"אנ"ב

 בזה.וכללים

 האב בנאמנות ט.סימן

 אות ב' מערכת בהשמטה שלום דרכיראה
 למידק טפי עליה דרמיא באב שכתבתפשז

 דסופו סברת בציר~ף עשאוהו לאחריסולהודיע
 קידושין תוס' עי' ונאמן, בידו הוא כאלוליגדל



ילא ן ר הא העון'םכללי ון י21 לעשותבידו

 ע*ג דף שם וערש-י כו', נאמן ד'ה עואס"ד
 בידו שמקחו מוכר בדין דבומ וברפ"ק שם,ותוס'
 למידק עלי' דרטיא סברת מפני כשנים נאמןאי

 לוג, סי' א"ע ח"ב במהרי'ט ועי' בזה,עוש

 וע' ש"פ, סי' י'ז לא"ע בקו"ע קצתוהובא
 סברא שכ' בודק לענין נ' סי' יוודמהרשד"ם

 ובענין עכול. ע*ש מדיינים ראיה והביאזו
 שנה י*ג בן שהוא בנו על להעיד האבנאמנות
 של השנים לדמת מדייק מןואב כיון נאמןהאב
 ה-ה שנותיהם, את להודיע עליו ומוטלבניו
 ע"א. סוד קידוו2ין תוס' ראה שבידו,כדבר

 הדבר יתקלקל משייתו דמ"י היכא י.סימן

 אי גבי י"ג סי' פ"ה גיטין ראושראה
 ידי דמל דהיכא שכ' וכו' שלומי בעימטמא
 עשה"ט, בידו הוי לא הדבר, יתקלקלמשייתו
 עוש. חוי אות בידו ערך הרועים בעיןומובא

 רחוק בהיה יא.סימן

 לתלוש בידו לענין א' צ"ג יבמות תוס'ראה
 שהי' כיון בידו הוי רלא לומר סיסתבר ולאשכ'
 עין עוש, לקרוב רחוק בין לחלק דאיןרחוק,
 ע"ש. ט"ז אות הנ"להרועים

 ממש כבידו הוא אם לזכות בידו יב.סימן

 לזכות- .דבידו דכיון ל"ד נדרים רא"שע'
 עיה"ר עי"ש, הקדש הוי הקדש הר"1 אמראם
 יוט. אותהנ"ל

 שלשה או משרה דצריך היכא יג.סימן

 .ביד1 נקרא דלא ס"ג קידושין ראהא(
 יימר ומי שלשה, דצריך משוםלהתגייר"
 דגר מ"ש ב' כ"ג גיטין ועתוס' לי',דמיזדקקו

 נ*ו ישנים תום' ועי' מבעבד, טפי רבותאהוי
 מ"ו שבת וע' בכ*ז, ודו"ק ס"ו, סי' ומג"אא',

 מי מברת שייך לא הדיוטות בג' דמגידהיכא

 בידו מע' הרועים העין כוכ לי', דמזדקקויימר
 טי סברת כ' י'ב ובאות עי*ש, י' ואות ט'אות
 אבל המיעוט צד על היעו ליה דמזדקקויימר
 בידו שהרי נאמן ולכן מזדקקין, הרובעפ"י
 דגם לומר אפשר אי מ"מ אבל נדרו, עללשאול
 שבידו, סשום נעשה כאילו מיחשב מעשהבלא
 לא לי' מזדקקו לא המיעוט ע"צ דעכ"פדכיון
 עי*ש. פ"ח, יבמות רשב*א מעשה, כנעשההוי

 הוי הקדש דלפדות פ"ח יבמות עי'ב(
 וע' הנול, מוו משבת מש"ב שם וערשב"אבידו,

 של צינורא דאפילו ממרא זקן גבי פ"חסנהדרין
 וע*ש לפדותו, אדם בני קן2רה צריךהקד,2

 רשא פלוגתת ועוש כהנים, עשרה דהיינובר,צוי
 וי*ל הקד,2, הוי בג' ופדה עבר אם ולר-אורבין,
 ערך עיה"ר עוש, כרבין אתיא דיבמותדהא
 יוא. אותבידו

 התשובה באמצע דבכורות פ"ר ועמלומג(
 רסגי דהיכא מ"ו משבת הסתירה ליק2במש"ב
 וכר יימר מי סברת שייך לא הדיוטותבג'

 משום להתגייר בידו נקרא דלא ס"גלקדח2ין
 כהונה בתי ובס' וכו', יימר ומי שלשהדצריך
 הוא סוקצה גבי דוקא וז"ל, תי' אבות ביתחלק

 דאקצי' הגודר טדעת עלה דאתינן הכי,דאמרינן
 גר גבי אבל דעתיה, דיהיב למימר לןואית
 אינו אבל הכי סבר דאיהו ניהו קידושיןלענין
 וכו', ממש בידו בעינן קידושין וגביבידו

 עי*ש. מאיסו*ב פ"גשעה"מ
 ערשב*א הדיוטות בג' דסגי נדר בדיןד(
 מאיסו'ב, פי=ג ושעה"מ פ"ח יבמותונמוקוי
 מחוסר שכן להנך מה א' י"ז בזבחים לעייןויש

 טבילה טעשה מחוסר דטמא ברש"י וע"שמעשה,
 י' ט' אות הג"ל עיהור לטבול, בידו האוקשה
 עי"ש. וכ"אי"א

 תומו לפי בממיח יד.סימן

 שכ' י*ד שת בידו מע' הרועים עיןראה
 לא תומו לפי מסיח מטעם נאמן שהמדבכה"ג
 שבידו דמכיון הוא עיקרו כל דהא "בידו",שייך

 אבל אמת אוטר מסתמא שאומר כמולעמ2ות



 לעשותביו ן ך הא ההט"םכללי ון 'ברלב

 שייך לא שוב הדבר על מתכוין שאינובמסל-ת
 ועטו"ו סק"א, צ"ח סי' יו"ד דעת חוות זו,סברא
 עי*ש. כעי*ז תדמ"ואו"ח

 זמן ומחוסר מעשה במחוסר טו.סימן

 מחוסד בין חילוק ע*ב ס*א יומא ע'א(
 מל"מ ק*י, זבחים ועתוס' מעשא, למחוסדזמן
 ישרש וע' ונ"ד, נ*ג סי' מ*ת נחב מאישות,פ*ד
 סי' באהע"ז לעךין ויש מש"ב, נ"ב יבמותיעקב
 עיה"ד וצ"ע, שם וב"ש וחמ"ח בהג"ה ד'ל"ח
 עי'ש. כ"ג אותשם

 הבאון למחו' שלום דדכי בס' ראהב(
 : שכ' דכ*ו אות כ' מע' זצ*ל מבערואןהנודא
 ד"ה עוא דס"ד נזיד ועתו"ס ס"ב, דףקידושין
 עדיף לעשות שבידו דדבר דמוכח כו' אבייאמד
 שממ~א בי' דאמרינן לזמן רק דמחוסר מהאטפי

 עי*ש לע,טות, דבידו היכי ומכש*כ ערבא,ממילא
 חוי אי הדיוטות בג' דסגי נדד ובדיןותבין,
 שעה"מ וע' פ"ח, יבמות ונימוק*י רשב"א ע'בידו
 י"ז בזבחים ויל'ע מ*ו, משבת אי"ב מה'פי"ג
 דטמא בדש"י וע*ש מח*מ שכן לתנך מהע"א

 לטבול, בידו הא וקשה טבילה, מעשהמחוסר
 להפקיר דבידו דהא שכ' ע"ב י*ב זבחיםועתו"ס
 כף מזבח נפגם כמו בידו" "אינו עני והוינכסיו
 ועתו"ס נ"ד, סי' אבה"ע מ"ת וענוב"יע"ש,
 בידו עיקרי מדרבנן דאסור דאף ל"בסוכה

 תלוי דאם ל*א ביצה במלחמות וע'לעשות,
 האחרים ירצו לא דשמא בידנ הוה לאבאחרים
 ס*א יומא וע' ע"ש, דרבנן האיסור עלנעבור
 מעשה, למחוסר זמן מחוסר בין חילוקע"ב

 מאישות פ*ד מל"מ וע' ק"י, זבחיםועתו"ס
 יעקב בישרש ועי' נ*ד, נ*ג סי' א"ע מ"תונו"ב
 ס"ד ל"ח סי' באה"ע ויל"ע בזה, נ"ביבמות
 אי מיקרי לה האסור לפ' שתיבעל ע"מבהג"ה
 הח"ם וכ' ירצו, לא שהאחרים לקיימואפשר
 איסור דהוי דבפנויה מהתוס' סק*ט וב"שסק"ז
 בידה והוי לעבור תמצא פריציס הרבהקל

 סוסק"א י"א סי' אב"מ ועי' וצ"ע, ע"ש,לקייעו

 אבל הקרבן בעל של בידו ואינו דיחויגענין
 עי*ש. לתקן, אחריםביד

 כתב ד' אות בידו מע' הדועים ובעיןג(
 תילוק ב' ל"ו כתובות הף ; מ*ל זה עלוהוסיף
 פריצים הדבה דבזנות דבדים, לשאד זנותבין

 קפ"ו מדף והד בספרי היסב וראה עי'ש,תמצא
 וכו' וכף ברשיעי אינט(י אזשוקי ערךולהלן

 וצדפו עיי"ש כ', וסי' ז' בסי' במרטעישה"ט,
לכאן.
 בעיה"ד )ומובא קדח פ' שאלתות ע'ד(
 אי בכ"מ בש"ס דהפלוגתא ט"0 אות בידומע'

 לא, או דמיין שהורמו כמי הורמו שלאמתנות
 ומ*ד מעשה, כמחוסר לאו בידו אי בהאתליא
 כמחוסד לאו דבידו ס*ל דמיין שהודמוכמי

 בזוע נ*ח דקידושין בסוגי' עט*ח וע'מעשה,
 עי*ש. ט*ו אותעיה*ד

 הוי אם לאכול ושלא לישן שלא טז.סימן
כבידו

 אותו מלקין אישן שלא נשבע דאםאע"ג
 דימתין י"ל אוכל לא באמד מ"מ לאלתד,וישן
 כאן אבל כלל בידו אינה דשינה שיסתכן,עד
 יתידו ואז שיסתכן, אלא יאכל, שלא הואבידו
 עי"ש, ד,טבועות פ"ג ר"ן נפש, פיקוח משוםלו

 עי"ש. ח' אות בידו עדך הדועים בעיןומובא

 עני והוי נכסיו להפקיר בידו יז,סימן

 נכסיו להפקיד דבידו ב( אות ט"ו בסי'דאה
 מש"כ ד' בסי' וע"ע ע"ש, בידו הוי לא עניוהוי
בזה.

 תשובה ע"י לתקן בידו יח.סימן

 חלב אכל בענין שם מש"כ ד' בסימןראה
 ואעפ"י וכו' בו וחזד דתו והמיד קדבןוהפריש
 המקומות ובמדאה ע"ש תשובה,  לעשותשבידו
 לכא4וצדפו



 וערך בידו ערך תלמודית אנציקל.ותה
 בכללן. שכ' מה ע"שדיחוי,

 בשותפים יט.סימן

 לכללן בהשייך שם משוכ ד' בסי'ראה
 לכאן.וצרפו

 מוה דף ח"ג ד' כרך הדר עץ פרי בס'וראה
 ב' קל"ה א' קל"ג א' ס"ה א' נ"ה ב' מ"זא'

 ס' א' שנ"ז שנ"ה א' קצ"א ב' קס"ב א'קל"ט
 עיי"ש. במפתח שם ועוד ב', קכ"ה א' קי"דא'

 לכל ומפורסם נודע גלוי, ברור, -בידוע

 הכתגה ואין כן דאמר מציגו ביווע, א. :התוכן
 ונקס כו"כ שהוא בידוע ב. ; הגמור הבירורעל

 אחד. דבר על רק קאי בידוע והך וברים ב'הש"ס

 הכוונה ואין כן דאמר מצינו בידוע, א.סימן
 הגמור הבירורעל

 סימן תק"ב דף ח"ד בספרי היטב ראהא(
 אותב'

 י~
 אם בזנ רחב ביאור שכתבתי יב(

 הבירור על הכוחנה ואין "בידוע" דאמרמצינו
 עישה"ט, ספק, אלא ודאי הוי לא ולפעמיםהגמור
 בם' וראה 1(, ואות וש"נ 1( אות דתקי"אועי"ש

 וזה שם, ודו"ק ט' אות י"א שער שמעתתאשב
 כלו, הכלל כל ועי"ש להלכה, גדולה מינהנפקא
 רצ"ו מדף יודע אדם ערך ח"א בספריוראה

 מדף וכו' וכו' חיישינן אימר, ערך ובח"1והלאה,
 וכו' יודע אינו או אין ערך ובח"1 והלאה,רל"ד

 רציתי לא כי לכאן, וצרפם והלאה, תקמ"גמדף
 שהארכתי במה סופרים בדברי שניות בידיםלבא
 למחו' שלום דרכי בס' וע"ע שלי, בספריםכבר
 ובספרי ע"ד, אות זצ=ל מבערזאן הנוראהגאון
 עי"ש. הבאתיו הנ"לח"ד

 )דס"א למוהריק"א הגם' כללי וראהב(
 תינוקת פ' בריש וכיוצא שכ' והורשא( דפוסע"א
 לתלות שיש בידוע ופי' המכה, שחיתהבידוע
 ע"ש. המכהשהיתה

ייג 7 ר האהש"ם
 ב' הש-ם ונקם כו"כ נשווא בידוע ב.סימן

 אחד דבר על רק קאי בידוע והךדברים

 שכתב שס"ח אות שלום דרכי בספרראה
 ב' ונקט כו"כ, שהוא בידוע הש*ס דנקםמצינו
 ע' אחד, דבר על רק קאי בידוע והךדברים
 בידוע הש*ס דקאמר בהא פא"ם חוליןרא"ש
 בידוע שפירח~ו מיעיה, ונחמרו לאורשנפלה

 הטו*ז פי' וכי*ב מעי', נחמרו לאורשכשנפלה
 הפכה אם הרא"ש מ"ש סקי,ב מ"ח סי'יו"ד

 חיוב שאין הכוונה דאין דם, קורם ומצאוברקה
 הכי בתר דנקט מה על קאי אם דהך רקבבדיקה,
 סי' יו"ד בם"ז כה"ג וע' ע"ש, דם קורםומצא
 וכו' ידע ולא ודרס דשהה זמנין י"ב ס"קט"ז
 ולא על רק ודרס, דשהה על קאי לא זמניןדהך
 ערך שלי כללים בקיצור וראה עכ"ל. עי"שידע

 עי"ש.בידוע

 בבלי בתלמוד הנמצא אמורא שם - אבידןבי
וירושלמי

 והלאה ק"ז מדף ח*א בספרי היטבראה
 לכאן. וצרפו בזה גדולאריכות

 דוקא לילה הכוונה לפעמיםביום,

 אפרים ר' פי' ובכת,י בא, חזקוניראה
 הכה וד' "הלילה" בחצי ויהי עה"פ ב(ג פ'עה"ת
 הכותי "ביום" כתיב והרי מצרים, בארץ בכורכל
 בלילה ולא הכה ביום דמשמע בא"מ בכורכל
 פ"ז פי"ז פסי"ר וראה עוז, תירוצים כמהוכו'

 יוחנן א"ר שם ובפסיקתות ; ס"ד פ"זופסיקתא
 יום קרוים הם ולילה שהיום מצינו זכאיבן

 בר ור"י אחד, יום בקר ויהי ערב ויהישנאמר
 יחשיך לא דהבך גם הדא מן לה שמעמתמני
 לפני אורה שהוא חשכה ע'( קל"ט )תהליםממך
 מתו ביום )בת הוי בריות של לתשמישןולילה

 לילה הקב"ה דלנבי פי' מצרים, שלבכוריהם
 וכו' לבנך והגדת בא, מכילתא וראה יום,נקרא
 זה בעבור ת"ל יום מבעוד יכול ההוא ביוםאי



 מצוהביזוי ן ר הא ההם"םכללי ת יברלד

 וכו' לפניך מונחיםומרור מצה שישבשעה
 והגדת במצות שיוצאנטעה שלא והכוונהע"ש,

 זה שיום קאמר ע"ז י"ד, ביום לבנוכשיספר
 בשעה זה בעבור על והסמך דוקא, לילהפי'

 היטב וראה לפניך, מונחים ומרורשמצה
 וק"נ ק"ט ודף כ"ה דף ב' כרך בא תו"שחומש

 דלילה בענין גם שם והאריך שם,ובציונים
 ללילה שהכוונה פרש"י לילה וכן יום, קרויויום
 כו"כ יום ערך שלי בכללים וראה עי"ש,ויום

 כי אקצר וכאן ולילה יום בפי' ופרטיםכללים
 וצרפו בם, בו, בה, ערך כאן וראה מקומו,שם
 מערכת אזכור אברהם בס' וראה עישה"ט,לכאן
 חמד שדי וראה ע"ש, מ"ו מ"ה מ"ד מ"ג אותי'

 לכאן. וצרפו עי"ש מ"ג כלל י' מע'כללים

 ביניהם ההבדל ההוא, ביום - אחדביום
 בין הבדל דיש ז"ל להמלבי"ם התוה"מראה

 ביום ההוא, ביום ובין כח( כב, )אמוד אחדביום
 וביום שלאחריו, הלילה עם היום היינוההוא
 כמו שלפניה, ולילה היום דוקא הואאחד

 הוא ממחרת שנאמר וכ"מ בראהבית,במעשה
 עי"ש בכלל, הלילה ואין שלאחריה היוםדוקא

 ע"א. דנ"ג ח"גובפרד"י

 ביניהם ההבדל ליום, -ביום
 חילוק יש שכ' ב' מע' יעקב נאות בס'ראה

 בבי"ת דביום ביום, לכשאומר ליום כשאומרבין
 מודה אינו ליום אבל יום, של עצומו עלמורה

 ע"ג סי' בחו"מ ע' יום, של עצומו זמןלקביעות
 סי' יעקב בבית וע' ה', סי' ח"א משה פניס"ב,
 מש"כ וע' נ', ס"ק רכ"ח סי' יו"ד ובטו"זכ"ג,

 השמיני ביום בפ' משפטים פ' ודא"םרש"י
 עשה"ט, הל"ג פ"ח גידושין ה' ובמל"מ לי,תתנו
 גדולה נפק"מ יש בזה כי לידע נחוץ דברוזה

 הנזכרים. במקומות ראה לךלדינא,

 מצוה לדבר ערך ~הקלת זלז~ל - מצוהביזוי

 ביזוי אם ב. ; בזה והאופנים הסוגים א, ןהתוכן

 אינו אם ב 1 מדדבנן או מדאורהתא הוימצוה
 בתוי הוי לא סוב באופן המצוה לעשותיכול
 במצות אם ד. 1 הגרוע מן שעושה במהמצוה
 מצוה ביזוי שייך אם ה. 1 ביזוי קזייךדדבנן
 יש אם ו, 1 הידוד משום אלא שאינו בדבדאף

 המצוה. נוי לביזוי "מצוה גוף ביזוי ביןהבדל

 בזה והאופנים הסוגים א.סימן

 ראה בזיון, דרך המצוה גוף עמדית א(סוג
 או בידו מכסה ס"ו, כ"ח סי' יו"ד הם"עטור

 שלא כדי ברגלו לא אבל אחר בכלי אובסכין
 פ"ז חולין וראה עכ"ל, עליו בזויות מצותיהא
 פר,םה אחדי ותו"כ שם, רו"א ובמפורשיםא'
 עי"ש, הט"ז פי"ד שחיטה ה' ורמב"ם פי"א,ח'
 מצוה ביזוי איסור ואופני סתי לכל המקורוזה

 דם, דכולהו אבוהון יוסף א"ד א' כ"בכבשבת
 הדם כיסוי דם: ממנו, כולן שילמדו -רש.י

 טעמא בה ומפרהם וכסה ושפך מקראדנפק"ל
 ר"ח וראה עי"ש, עליו בזויות מצות יהיושלא
שם.

 מאוסים מדברים המצוה עשיית ב(סוג
 עושין אין ה', סעיף י"א סי' או"ח דאהופחותיס,
 רובצים כשהצאן בקוצים הנאחז מהצמרהציצית
 ולא מהבהמה, הנתלשים מהנימין ולאביניהם,
 והטעם הבגד, בסוף משייר שהאורג שתימשיורי
 מ"ב, במנחות ומקוךו עכ"ל, מצךה ביזךימשום
 ובמפורשים בש"ע בציונים וראה א', ט'סוכה
 ונו"כ הי"א פ"א ציצית ה' ורמב"ם שם,רו"א
 מתשו' קנ"ח סי' קדמאי גאונים ובתשו'שם,
 מצמר ציצית לטוות אסור כ', ז"ל הילאידב

 חיים תורת ובס' ע"ש, וכו' מלאכה בושנעשה
 ח' ס"ק דבא ואלי' ונ"צ ובבאה"ט י' אותכאן

 בדיעבד דאפילו סק"ט וא"א סק"ד מ"זופמ"ג
 מש"ב. כאן המחנות לכל מאסף בס' וראהפסול,

 מאומים וכלים בדברים המצוה עשיית ג(סוג
 ג', מעי' תדעוג סי' או"ח טוש"ע ראהופחותים,

 ישן נעשה אחת לילה בו שהדליק חדס שלנר
 שנמאס והטעם וכו' אחרת לילה בו מדליקיןואין

 ע*פ מרוטנברג ממהד"ם ומקודו עי"ש,בהדלקתו
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 באד ע' כ"פ, וכ"כ שם, ונו"כ פ"כ סופריםמס'
 כאן. בדורה משנה וראה שם,הגולה

 מצוה, בדבר בזיון מנהג לנהוג שלא ד(סוג
 שהתפילין כ"ז א', מ"ד סי' או"ח ש"עראה

 שינת אפילו בהם לישן אסוד בזדועו אובדאשו
 ובר,צ"י ב' כ"ג בבדכות ומקודו עי"ש, וכו'אדעי
 דמב"ם וע' ע"ש, יפיח שמא בהם יישן ולאשם
 מ' סי' אדיה ובשאגת הם"ו, פ"ד תפיליןה'
 סי' או*ח ש"ע וראה ע"ש, מצוה ביזוי משוםכ'
 קבועים שהם כ"ז הציצית חוטי בענין ס"אכ"א

 וברם"א דבר, שום בהם לקשור אסודבטלית
 בהם לנהוג אין שנפסקו אחד דאף וי"אשם
 תשמישי לכל דה"ה שם ובב"ח בזיון,מנהג
 וכנה"ג סק"ב וטו"ז ובד"מ ע"ש וכו'מצוה

 סק"ב דבא ואליהו ג' אות תמיד ועולתבהגה"ט
 בסכך דה"ה א', סעי' הדב ובש"ע סק"בומג"א
 שאין דבד לצודך בו לעשות שלא טובסוכה
 ופמ"ג סק"א מחהש"ק וע' נ0)נברה, למצוהכבוד
 דינים כו"כ כ"א בסימן שם ועוד סק"ב,מ"ז

 בהם נעשה שכבד בדבדים גם עשה"ט,כעי*ז
המצוה.
 והגון נאה שאינו דבר עשיית ה(סב
 בית באויר בגדים לשטוח כגון קדוש,במקום
 וידושלמי ג', סי' חיים דבדי שו"ת דאההכנסת,
 סי' או"ח ודאה שם, ובמפו' ה"ג פ"גמגילה
 כלי להניח שאין ובב"ח, שם ובנו"כתדל"ם
 הכלים לשטוף או האכילה, אחד בסוכהאכילה
 תשמיש שום לעשות או בסוכוע האכילהלאחר
 שם ובר,צ"י א' כ"ט סוכה ודאה בסוכה,בזוי

 בשם ובשע"ת סק"ג, באה"ט וראה שם,ובמפו'
 חיים אדחות ס' על מהרש"ם ובהג' יוסף,בדכי
 הדי"ף דלשי' הריטב"א בשם מביאתדל"ם
 סי' ח"ג חיים לב ובשו"ת בכך, נפסלתהסוכה
 במים השדוים בגדים לשטוח דאסוד כ'ק"מ
 חיים אדחות וע' בזיון, משום בסוכה לנגבןכדי
 קדושים בדברים לילך שלא להיפך וכןשם,

 כ"א, סי' או"ח כבש*ע ומאוסים מגוניםלמקומות

 שם. ובנו*כ עי"ש, בזה דיניםכו"כ
 לצורך שלא מצוה מדבר ליהנות 0מוג

 לאודה להשתמש שאסוד חנוכה בנד כגוןהמצוה,
 וכ"ב כ*א שבת וראה תרע"ג, סי' או"חכבמוום"ע
 טנר להדליק בענין גם בזה, רו"אומפורשים

 ובנו"כ תדע"ד סי' או"ח בש"ע ודאה בשבת,לנד
 היטב וראה בזה, מקומות כו"כ נר,םמו ושםשם,
 בזא, ציונים כו"כ תדע"ג סי' חיים אדחותבס'
 רע*ד סי' יו"ד ודאה תדע"ד, סי' שםוראה
 לכתוב תודה בספר (פת מן דיו ליטולדאסור
 שלח פ' שאילתות וראה ובנו"כ, עי"ש חול,דבר

 אתדוג וכן בהושענא, להדיח דאסור כ"זשאילתא
 סי' או"ח בשו"ע ודאה לאכלו, אסור מצוהשל

 וראה כעי"ז, דבדים כו"כ שם ובנו"כתרל"ח
 טהדה שיודי בס' וראה שם, חיים ארחותבס'

 חיים תודת ובס' עישה"ט, ל"ז אות נו"ןמערכת
 עי"ש. כ"א סי'או"ח

 את שמבטלין ע"י להמצוה בזיון ז(סוג
 לישדאל הציצית עם טלית המוכד כגוןהמצוה,
 שלח פ' שאילתות הציציות, ממנה להוציאאסוד

 ט"ו סי' ומג"א שם, שאלה ובעמק קכ"ו,שאילתא
 ממנו, כשיוצא מהבית מזוזה ליטול וכןסק"ב,

 סי' ובשו"ע א', ק"ב ב"מ ודאה שםשאילתות
 ובמפודשים א' כ"ב שבת ודאה שם, ובנו"כט"ו,
 ויותד יותד תמצא הנ"ל ובמקומות שם,רו"א
 חיים ארחות בס' ודאה צדיך, אני לקצדכי

 המחנות לכל מאסף ובס' ע"ש, ט"ו סי'או"ח
 בזה. מש"כ ט"ו, סי'באו"ח
 להניחה לידו הבאה מצוה להניח ח(סוג
 דברי שוית בס' ראה אחרת, במצוהולעמוק
 הוא שהטעם י"א ט"ז, סימן חאו"חמלכיאל
 עי"ש. הדאשונה להמצוה מצוה ביזוימשום

 המצוה, בו נעשה שכבר בדבר בזיון ט(סוג
 משש"ב ה( ואות ג( אות ב' סימן כאןראה
 מש"ב. כאן ד' בסוג ודאה לכאן,וצדפו

 השם את הונה או לחש ידי על בזיון י(סוג
 מש"ב ה( אות ב' סימן כאן דאהבאותיותיג

 לכאן.וצדפו
 ומפף בש*ס כאן שציינתי במקומותודאה
 אני לקצר כי יותר עוד ותמצא ובנךכ,ובש*ע
 להעיר. רק באתי ולאצריך
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 או מדאורייתא הוי מצוה ביזוי אם ב.סימן
 רבנןמד

 י"ד שבת ב' מע' עזרא תוס' בס' ראהא(
 דהא טו*ב סי' או"ח לב חקקי שו"ת בשםשכתב

 שלא וכו' וכסה ווםפך אחרי פ' בת"כדדרשינן
 כבש"ע עליו, בזויות מצות יהיו שלא ברגליכסה
 ע"כ, מדרבנן אלא אינו דזה כ"ח, סי'יו"ד

 נו"ן סי' ארי' שאגת בשו"ת למ"שולפענ"ד
 מכש"כ וא"כ דאורייתא דרשה הוי ואנוהו אלידזה
 ח' אפרים בית ובשו"ת מה"ת, הוי מצוהביזוי
 מוהר"ח הג' וגם צ"ע, שדבריו כ' נו"ן סי'יו"ד

 הוי מצוה דהדור בראיות האריך ז"לפאלאגי
 יתכן לא מצוה ביזוי מ"מ יע"ש, דרבנן,רק

 ר"ה ה' בק"ם והמבי=ט ודו"ק, דרבנו רקשהוי
 בקרית ואמנם מה"ת, הוא מצוה דביזוי כ'פ"א
 נראה סוכה ונוי : וז"ל כ' ו' פרק לולב ה'ספר
 עכ"ל, מצוה ביזוי משום מדרבנן אלא אסורדלא

 ביזוי הוי כלל בדרך ז"ל רבינו דדעתונראה
 ויש דרבנן הביזוי פרטי רק דאורייתאמצוה
 ע"כ. לביזוי ביזוי ביןחילוק
 ח"א הדביר פתח בם' הדק היטב וראהב(
 בכללן מאוד שהאריך ל"ז סימן ולהלן ס'מדף
 רי"ב סי' הבית מע' ישע גזע ס' בשם שםווזביא
 דאורייתא דהוי המצוה גוף ביזוי בין לחלקשיש

 בזה, ועוד ועוד דרבנן, דהוי המצוה נוילביזוי
 אני לקצר כי לשונו כל גדולה בארוכהעי"ש
 כלל א' כרך סופר עט בס' היטב וראהצריך,
 עישה"ט. לנר מנר מדליקין ערךמ"ח

 ס"ק כ"ח סי' יו"ד תשובה בדרכי וראהג(

 אי זה בענין גדולה מבוכה שיש דע שכ'נ"א
 דרבנן רק או דאורייתא הוי מצוה דביזויהילכתא
 הר"ן מדברי והנה הוא, בעלמא אסמכתאוקרא
 נראה ל' דף שם ש"ס על המביא פ'בביצה
 ועי' שם ביש"ש וכן מדרבנן רק הוי דלאלהדיא
 יד על קובץ בס' אמנם תרל"ח, סי' או"חבב"י
 בשם כ' ה"ח חנוכה מה' בפ"ד הרמב"םעל

 מצוה דביזוי הרטב"ם דדעת ספר בקריתהמבי"ט
 מ' סי' השאג"א וכ"כ ע"י, מדאורייתאהוא
 דאסור שם ר,ם"י שי' לתרץ דבריו המשךבתוך

 שהוא בהם יפיח שמא קבע שינת בתפיליןלישן
 בחיי וכ"כ ע"ש, תורה איסור דהוי מצוהביזוי
 הוי דבכ"מ ב' אות ס"ח כלל ברכות בה'אדם
 מדם דילפינן נומוום תורה איפור מצוהביזוי
 בשו"ת וע' ע"ש, מדאורייתא גמורה דרשהדהוי

 כ"א סי' בטואו"ח ועי' ח', סי' חאו"חהרמקץ
 לעשות שלא רק מצוה ביזוי אסור דלא די"לשכ'
 ברגל הדם יכפה שלא כגון בבזיון המצוהגוף

 ביזוי אבל בבזיון המצוה גדף שנתקייםמשום
 וע"ש בהקרא, נשמע לא נעשה שכברלמצגה
 מצוה ביזוי מדין )ועי' ואכ"מ והמפר,מיםבש"ע

 להלן וביו"ד תרע"ד וסי' כ"א סי' א"חבטוש"ע
 עכ"ד, שם( ובמפרשים בהגה ס"ה רע"דסי'

 אמר. והא ד"ה ע"א כ"ב שבת יוסף בראשוע"ע
 פנ"י ב', סעיף ס"ח כלל אדם חיי ראהד(
 וה שאיסור מ' סימן ארי' שאגת ע*ב, ל'ביצה
 דרשה וכסהו ושפך שהדרשה התורה מןהוא

 מרשאי לכאורה טשמע וכן ע"ש, הואגמורה
 וראה א(, אות א' בסיטן ש"ל א' כ"בשבת
 אמרה וערך רחמנא אמר ערך ח"י בספריהיטב
 מקרא שנאמר, דכתיב, ערך שלי ובכלליםתורה,
 לב בם' וראה ואכ"מ, התורה, מן הוי איוכדומה
 ג'. אות ב' מערכתשומע
 מע' השדה פאת כללים חמד והשדיה(

 שכתב שתיה אבן ספר בשם טביא ל"ח סימןב'
 הוא מצוה ביזוי איסור אם מסתפקיםשהפוסקים
 ושאגת ל' ביצה הפנ"י וציין לא, אומדאורייתא

 בה שאין מצוה דביזוי וכ' )הב"ל( מ' סי'ארי'
 חלק לו שאין המכה על כלוח,ם מצוהעשיית
 משום שהוא פרקים בח' הרמב"ם שכ'לעוה"ב,
 שכ' באותיותיו, השם את ההוגה וכן מצוה,ביזוי
 מן הוא מצווע ביזוי משום שהוא ובועזביכין
 מצוה קיום ע"י שעושה מצוה ביזוי אבלהתורה,
 למאן לבגד מבגד ציצית להתיר כגוןאחרת
 כברש"י ראשונה, הטלה כמבזה שנראהדאוסר
 שהפנאי וכ' מדרבנן, אלא אינו מ"א,מנחות

 שיש היא כוונתם מה"ת שהוא שכתבווהשאג"א
 התורה מן שהוא לא אבל התורה מןאסמכתא
 וכסה מושפך דרשינן א' פ"ז בחולין שהריממש,

 טדרבנן רק זו דרשה וא"כ וכו' יכסה ששחטשמי
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 כנף ובשו"ת עי"ש תרוייהו למידרש לןדמנא
 מדרבנן, דהוא לי' דפשיטא כ' ג' סי'רננה
 דמותר כ"א סי' הטור בכהם"כ וטריו,םקיל

 בזויות מצות יהיו שלא דמ"ד בציציתלהשתמש
 אבל בביזוי המצוה גוף יעשה שלא היינועליו

 עליו תמה והב*י מותר מצוה בדברלהשתמש
 והאריך דאסור, חנוכה נד נגד מעות הרצאתמדין
 התוס' בד' גם מדליקין, במה בפ' הר"ןבם*ש
 ולמה דם דכולהו אבוהון אמ"ד שהקשודכ"ב
 דשאני ותירצו סוכה עצי דכולהו אבוהון אמרולא
 תצוה ביטול איכא בהן דכשמסתפק סוכהעצי

 שו"ת וע' חנוכה, נר נגד תעות בהרצאתמשא"כ
 דף י"ט סי' זצ"ל משאוויל להגאון יוסףזכד
 מדאורייתא, שהוא ושאג"א כהפנ"י שכ' ע"דל'

 ערך ח"י בספרי היטב וראה לשונו, כלעי"ש
 עישה"ט.אממכתא
 ובטור ח', סי' או"ח הרמ"ץ בשו"תועי'

 מצוה ביזוי אמור דלא די*ל שכ' כ"א, סי'או"ח
 שלא כגון בבזיון התצוה גוף לעשות שלארק

 בבזיון התצוה גוף שנתקיים משום ברגליכמה
 מהקרא, נשמע לא נעשה שכבר למצוה ביזויאבל

 אות י*א סי' או*ח המחנות לכל מאסף בס'וע'
 הדביר פתח בס' הדק היטב ודאה מש"ב,ל"ו
 גאועתו ברוב שמביא והלאה ס' מדףח"א

 ותידוצים קושיות שיטות, כו"כ עודובקיאותו
 אני לקצר ואני תתענג, ואי הדק עישה"טביה,
 או"ח בשיירי ח"ב י"ד לב חקדי בס' וע'צדיך,
 עי"ש. ע"בד"ז

 באופן המצוה לעשות יכול אינו אם ג.סימן
 הגרוע מן שעושה במה תצוה ביזוי הוי לאטוב

 מבערזאן הגאון )למחו' שלום דרכי בס' ראה'
 יכול אם הוי מצוה ביזוי שכ' ע"ה אותזצ"ל(
 יכול באינו אבל עושה ואינו טוב באופןלעשות
 מן שעושה במה מצוה ביזוי הוי לא בטובלעשות
 תמים דהםביק כיון א' ז' תמורה ע'הגרוע,
 תוס' כה"ג וע' יע"ש, מחייב מום בעלואקדיש

 אפשר אי דאם דמאום ערל לענין ע"ביבמות

 ע"ד זבחים רש"י ד' י"ל ובזה מאים, לאלתקן
 הקריבהו שייך בדיקה דע*י שכ' נפולה ד"הע"ב
 ישוי*ע וע' י"א, בחולין קשה וא"כ לפחתיךנא
 כרו*פ ]וע' ודו"ק שפיר אתי ולפמ"ש ל*ט,יו"ד

 בטו*ז וע' לברודי[, דאיכא ס"ס דיני ק"יסס*י
 תשף וע' סקי*ב, ומג*א סק*ח רצ"ט סי'או"ח

 בענין קל*ה סי' או*ח בב"י שהובאהרשב"א
 עי*ש. כה"ג, ג'כ כהןכבוד

 ביזוי שייך דרבנן בתצות אם ד.סימן

 ט"ז אות ב' מע' דרבנן חלוקא בספרראה
 נר כגון ביזוי בהו שייך דרבנן מצות אףשכ'

 מצוה, ביזוי משום אסור ואמרו דרבנןחנוכה
 לקמן וראה עכ"ל, סק"א כ"א סי' א=אפרמ"ג
 ט*ז סי' תה"ד בשם שמביא ד' אות ז'מע'
 לאימור חיישינן לא וביזוי זילותא דמשוםשכ'

 עש,ם. וכו' וכו'דרבנן

 שאינו בדבר אף מצוה ביזוי שייך אם ה.סימן
 הידור משוםאלא

 דראוי קל"נ סי' סופר כתב בשו"תדאה
 רק ט(הם בנרות גם לאורה להשתמשלאסור
 לכל נר שמדליקין המהדרין דהיינו הידורמשום
 ועי"ש, והולכין שמוסיפין המהדרין או ואחדאחד
 המלך גן בשם סק"ב תדע"ג או"ח הבאה"טוכ"כ
 תרע"א סי' או"ח חיים ובארחות עי"ש, מ"בסימן
 סי' חיים ארחות בס' מהרש"ם ובהג'עי"ש,
 דגם סק"א תרע"א סי' במש"ז ע' כ'תדע"ג
 לאורן, להשתמש אסור להידור שמדליקיןבנרות
 מבכורים ראיה מביא מ"ב סימן המלך גןובם'
 כה"ג וע' עי"ש, בקדושה נתפס התוספתדגם

 שבת, תוספת שיעור בענין דברכות פ"דבתר"י
 הכא משא"כ אחת בבת שנעשה דשא"ה י"לאבל

 ועי' ס=א, תדל"ח סי' לעיל כה"גכדמחלקינן
 אמוראי דפליגי ה"א דשקלים פ"בבירושלמי
 ע"כ, הי*ג פ"ג בדמב*ם וע"ש כזו, סבדאבכעין
 ו'. סי'וע"ע



 איסורים ביטול ן ך הא הש"םשללי ת יברלח

 המצוה גוף ביזוי בין הבדל יש אם ד.מימן
 המצוה נוילביזוי

 והלאה ם' מדף ח"א הדביר פתח בם'ראה
 מע' ישע הגזע בשם ומביא בכללןשהאריך

 המצוה גוף ביזוי בין לחלק דיש שכ' די"ב מי'ב'
 באדוכה, עי"ש המצוה, נוי לביזוי דאורייתאדהוי

 בענין ה' בסימן כאן שכתבתי מה לפיונלפענ"ד
 דג"כ לכאן, וצדפו עי"ש הידוד משוםמצוה
 בנוי הנ"ל ישע הגזע כמש"כ לומר אפשרהי'

 לעיין ויש להעיר דק באתי ולא בזה אניונבוך
 גוף על קאי וכםהו דושפך דהכתוב וכש"לבזה,

 ד"ה א' כ"ב שבת בתום' וע' כנ"ל,המצוה
 וע' מצוה ביזוי ליכא סוכה דבנוי כו'אבוהון
 עי"ש. מנין ד"ה בתום' א'( )ט'בםוכה

 ל"ג סתיא שאול כלילת בם' היטבוראה
 וכללן, מקומות מראה כו"כ שמביא מצוה,ביזוי
 צריך, אני לקצר כי בכללן, שהאריך מהוע"ש

 לכאן. וצרפועישה"ט

ביחוד

 זצ"ל אלגאזי להגמהר"י יעקב קהלתראה
 ביחוד שכ' קכ"ז אות ב' מע' ח"ב לשוןמענה
 בינו פידש"י ביחוד, רבי את שאלתידאמרי'
 דשקלים כההוא בבירוד, מפרשים וישלבינו,
 עכ"ל. מהרי"ק גנוז, הארון ששם ביחודוידעו

 דבר של תערובות - ועוד איסוריםביטול
 בטל שהמיעום באופן אחרת, שלכרוב

 ביטול ב. , באיסור היתר ביטול א. :התוכן
 ר. 1 בהיתר היתר ביטול ג 1 באיסוראיטור
 ה. 1 עירוב ע"י הריתו שתחלת בדברביטול
 1 בכך ותיקונו ע1שייתו שתחלת ברברביטול

 להוסיף ביטול ז. 1 האיסור בניכר ביטול1.
 ח. 1 רבר לאותו הצריך לשיעורולהשלימו
 ביטול י. י בארם ביטול ם. 1 חיים בבעליביטול
 מלבר ביטול יא. 1 לקרקע ומחוברבקרקע

 החתיכות ב' באם ביטול יב. י אכילהבאיסורי

 ביטול ינ 1 אום בני משני הם היתרשל
 טני אי דרבנן באיסורי ביטול יה יבממון
 ברברים ביטול טו. 1 ששים בעינן אוברוב

 בביטול בעינן אי טז. י סכנה משוםהאסורים
 1 יותר במשהו די או המבטל, כפילות בתריחר

 כשאינו ביטול יח. י וחיוב בפטור ביטוליז.
 1 נח בן אצל ברוב ביטול ים. 1 בהביסולחפץ

 אם ברוב ביטול כא. ; הנאה באיסורי ביטולכ.
 ביטול, בענין עוד כב. ; רריחא במידישהך

 ביטול. בענין שוניםושיעורין

 כי מיוחד, גדול ספר נחוץ זה לכללוהנה
 כללים חילוקים הלכות דינים כו"כ בזהיש

 ותקצר מגדולינו, רבים בו דשו וכברופרטים,
 כותב אני אין שלי שבספרים בפרםהמצע,
 הכללים על לעורר רק אסתפק ע"כלהלכה,
 למקומות רק ואציין הביטול, למיניהנוגעים
 הבאתי ולא צריך, אני לקצר כי בזהשהאריכו

 מפני וראשונים ירושלמי מש"ם המקורותבכ"מ
 והרוצה שהבאתי, בהאחרונים מובאיםשכבר
 במקומות יעיין היטב באר הדברים ולבררלעיין

 בידים לבא רציתי ולא בכללן, כאןשציינתי
 והאריכו דשו שכבר במה סופרים בדברישניות
 הענינים את וסדר היא כוונתי ועיקר זי"ע,הרו"א
 מפתרים המה הדברים כי לבדו, ופרם פרםכל

 ולקבצם לסדרם ונחוץ וראיתי מקומות,ככו"כ
 עוד ימצא והמעיין ביטול, מיני כו"כ עלווהעיר
 בהציונים, ויותריותר

 באיסור היתר ביטול א.םימן

 ביטול בענין והאחרונים הראהמוניםנםתפקו
 ע"(4 ע*ג ע"ז רמב"ן ראה באיםור,ההיתר
 נדרים ור"ן ב', שעד ד' בית בתוה"אורשב*א

 בםפר וראה התערובות, שער ופרמ*ג ב',נ"ט
 מבערזאן הנורא הגאון למחותני שלוםדרכי
 אלא ע*ב, וריש םועוא כ"ז נדה ע' שכתבזצ*ל
 דמהני דמוכח וכו' רקב פרדות ב' ירבושלא

 מאה*ט פ"א ורמב*ם כ"ג, בכורות וע'ביטול,
 ורמב*ן נ"ט, נדרים בר'ן וע' שם, ובכ"םחי"ז,



רלפ ן ך דץא ה,1"םמללי דץ יבנ איסוריםביסול

 פ"ב יבמות תוס' וע' שם, ור"ן השוכר, פ'כע"ז
 ורש"י כ*ד עירובין ועי, כו', סאה ונתן ד"הע"כ
 פאת חמד שדי היטב וראה ע"כ, בטיל ד"השם

 אריכות ל"א סימן ב' מערכת כלליםהשדה
 יו*ד מע' כללים שד*ח וראה עישה"ם, בזהגדול
 מסרר בס' וראה עישה"ט, והא ד*ה מ"בכלל

 ובהציונים מש"ב, רל*ח אות ושיטותחילוקים
 בהציונים ובמקומות הנ"ל, בהציונים וראהשם,
 ואופנים ופרטים כללים חילוקים כו*כתמצא
 האוצר בית בס' היטב וראה עישה"ם, בזהשונים
 מכוכ"מ, גדולה בארוכה מש"ב ח*י כללח"ב

 כלל ח"ג המקנה בס' וראה ותהנה, הדקעישה"ט
 הרועים עין בס' וראה מש"ב, י"ב פרםל"ח
 להטות אחר"ר ערך זצ"ל מבערזאן הגאוןלמחו'
 בס' וראה לכאן, וצרפו עישה"ט די"ב י"באות

 מש"ב. י"ד כלל לתורהציונים

 באיסור איסור ביטול ב.סימן

 פ"א חלה וירושלמי א', ע"ח זבחיםראה
 שם, והמפרשים ושטמ"ק ותוס' ורש"יה"א,

 ופרטים, כללים חילוקים וכו"כ בזה,הפלוגתא
 ומחלוקת א', נ"ב ושם ב', נ"ט נדרים ר"ןוראה

 המוקד,1ין פסולי ה' רמב"ם ראה בזה,הראשונים
 בתמים וראב"ד סק"ח, צ"ח סי' וחו"ר ה"כ,פי"ח
 ב', סי' כ' כלל הרא"ש ושו"ת ל"ו, סי'דעים

 עישה"ט שם, ובנו"כ צ"ח סו"ס יו"דח1"ע
ואקצר.

 ע"ב דמ"ח א' כרך סופר עט בספרוראה
 ע"ש. מש"ב זא"ז מבטלין איסורין ערך ג'פרט

 בהיתר היתר ביטול ג.סימן

 גדול כלל שכ' רנ"ט סי' בתשו' רשב"אראה
 אסור, והשני מותר מהתערובות שאחד כלחוא

 בהיתר, ונתערבו איסורין, ושאר וטרפהכנבלה
 כל אבל להטות, רבים אחרי דכתיב ברובבטיל
 כגון אוסרתם, שתערובתן אלא היתר וזהשזה

 ביטול, להס אין הלכך מי את יבטל מיכלאים
 בטלים היו לא בהיתר היתר שהן בחלבובשר

 כדאיתא בישול, בלשון רחמנא מדאפקיה אלאבס'
 תורח נתנה לא בכלאים אבל הבשר, כלבפ'

 חמד שדי וראה עכ"ל, בהיתר היתר שהןשיעור
 בארוכה בה1"ב כ"א כלל הבית מערכתכללים

 מע' כללים השדה פאת חמד שדי וראהעישה*ט,
 אברהם מקנה וראה לכאן, וצרפו ל"א סימןב'
 חילוקים מסדר ובס' עישה*ט, קכ"ט אות ח'מע'

 מבוכ*ם רמ*ב רמ"א ר*מ רל"ם אותושיטות
 ח*י כלל ח*ב האוצר בית בס' וראהעישה"ם,

 הדק, עישה"ם בזה נורא ובקיאות טעמיםכו"כ
 וב' א' פרט נ"ח כלל ח"ג המקנה בס'וראה
 וראה לכאן, וצרפו בטיל אם בהיתר היתרערך
 עם בספר וראה עי"ש, י"ד פרם ל"ח כללשם
 עי12ה*ם, שם ג' בפרט ע"ב צ"ד דף א' כרךסופר
 בשם וד' ב' שער ד' בית בתוה"א רשב"אוראה
 מל"מ ב', נ*ט נדרים ר*ן א', ע"ג ע"זרמב"ן

 ח"א תערובות כהן ומנחת ה"ו, פ"ז מעילהה'
 ושו*ת ד' סי' או"ח יו"ט עונג שו"ת וראהפ"א,
 מאבלות ה' שמח אור ל"ד, או"ח חסדתורת

 טריפות הקד,1 גידולי ובס' ה"י, פם"ואסורות
 פסחים הרי"ם וחי' י"א, ס"ק ל"ו סי'הריאה
 סי' הרשב"א שו"ת ט', סי' חיו*ד ושו"תל"ז

 ופרמ"ג פט"ו, ג' שער יושר שערי ובספררע*ב,
 ערך זה בספרי וראה פ"א, ח"א התערובותשער
 לכאן. וצרפו ביניהם ההבדל בם -בהם

 עירוב ע"י הוייתו שתחלת בדבר ביטול ד.סימן

 מע' כללים בשד"ח בזה ציונים כו"כראה
 מערכת כללים פא"ה בשד"ח וכן פ"ג, כללהב'
 עשה"ם גדולה, בארוכה בזה מש"כ ל"ט סימןהב'
 ל*א סימן שם וראה צריך, אני לקצר כיהדק
 אות ד' סי' הב' מע' ושם ע"ש, מתבארבד"ה
 פרם ל*ח כלל המקנה בספר וראה עשה"ם,כ"ז
 הגרשוני ילקוט עוד וראה בזה, מש"כ דכ"וט'
 עין בספר וראה בזה, מש"ב ע"א דכ"ד ד'אות

 אחרי ערך זצ"ל מבערזאן הגאון למחותניהרועים
 לכאן, וצרפו עישה"ט וי"ג, י"ב דף להטותרבים
 ב' מערכת עזרא תוספות בספר היטבוראה
 בספר וראה ל"ח, כלל שם וראה מש"ב, ל"וכלל



 איסורים גיסי ן ר הא הש'שכללי רן יברם

 ובהציונים ע"ש, סק"ח ב' מע' דדבנןחלוקא
 המקורות. תמצאהנ"ל

 ותיקונו עשייתו שתחלת בדבר ביטול ה.סימן
בכך

 סי' ב' מע' כללים השדה פאת שד"חראה
 הפאה בשיודי שם וע"ע בארוכה, בזה מש*כנ*א
 הגדשוני ילקוט ודאה עישה"ט, ג' אות ב'מע'

 בזה. מש*כ ע"א י"א דף בדוב ביטולמעדכת

 האיסור בניכר ביטול 1.סימן

 ודאה לעט, כלל ב' מע' עזדא תוס'דאה
 בזה, מש*כ קכ"ט צת ח' מע' אבדהםמקנה
 מנחות ותוס' אמר, ד"ה א' ל*ו נזיד תוס'ודאה
 כי, ד"ה א' כ"ט שבת רשב"א ור"י, ד"ה ב'כ"ב
 סי' פ"י חולין מרדכי והא, ד"ה ביצהותוס'

 האימור דכשניכר מ"א פ"ב כלאים תוי"טתשל"ז,
 ומל"ם תרל"ב, סי' או"ח טו"ז ודאה בטל,אינו

 או"ח ופמ"ג שם, והג' ובנו"כ ה"ו, פ"זמעילה
 רע"ז סי' חיווד בתשו' וחת"ס סק"ג, מ"זתדל"ב
 וראה עי"ש, ופדטים כללים כו*כ וי"בעי"ש,
 וצרפו עישה"ט ח"י כלל ח"ב האוצד ביתבס'
 רבים אחדי מע' הדועים עין בס' ודאהלכאן,
 עישה"ט. די'ב ב' אותלהטות

 לשיעור ולהשלימו להוסיף ביטול ז.סימן
 דבר לאותוהצריך

 לצאת ראוי שאינו מיעוט דבד נתערבאם
 אי בו, לצאת שדאוי בדוב מצה חובת ידיבו
 לשיעורו, דאוי שאינו זה שישלים בדובבטל
 מהרא"ך בחי' מובא א', סי' חיה נפש בם'כ4

 משא טומאת וכמו בטל, דאינו תרמ"ח, סי'או"ח
 סי' או"ח קמא יואב ובחלקת א', כ"גבבכורות

 ובשו"ת מפסחים, רפ*ג מידושלמי כן הביאל"ב
 מאו"ח קשה רלא כ' מ"ב סי' קמא או*חהרד'ד
 אך כשר, ברוב בטל פסול דסכך ס"אתדכ*ו
 הללמ*ם רק ביטול מטעם דלאו כ' סק"גבמג*א

 בטל, להסידו שיכול אף ולכן כשד כעומדדפדוץ
 שמעון שעד וסו"ס ג', אות פ*ט פדה תפא"יוע'

 ש*ת קובץ בזה, ז*ל מהגרע"א תשו' ע*דדכ"ט
 באמדי או"ח מ"ת הדד"ד שו"ת כ"א, סי'ח"ד
 אות כ"ה סי' או"ח שלמה בכודי י"ז, סי'כהן
 ו', סי' תנינא יעקב חדות שם, ובהסכמותל"ז

 אדיכות בזה ויש ור"ב, קנ"ז סי' שלוםמשיב
 עי"ש, ע"ב דד'מ ח*ב פדד"י בס' כ"כגדול,
 היטב ודאה ע"ש, דוב ערך שלי בכלליםודאה
 הנודא מהגאון ח*י כלל ח"ב האוצד ביתבס'

 עישה*ט, באדוכה מש"ב זצ"ל, ענגלמוהד"י
 סימן ב' מע' כללים השדה פאת חמד שדיודאה
 השדה ופאת עי"ש, וכו' ודבד ד"ה בסופול"א
 רחב וביאוד גדול אריכות מ"ט סימן ב'מע'
 ב' מע' הפאה שיורי ודאה הדק, עישה"טבזה
 לוח כלל ח*ג המקנה בס' ודאה עי"ש, ה'אות
 רש"י ודאה עישה"ט, ע"ב דכ"ח י"בפרט

 ובגמ' אפשד, אי ד"ה א' ע"ח זבחיםושטמ"ק
 חלה, סוף ודא"ש תנן, ד"ה ב' ע"ט שםותוס'

 וידושלמי י"ד אות חלה ה' אלגאזיומהדי"ט
 ובמפו' א' כ"ז ונדה שם, ובנו"כ ה*א פ"גפסחים
שם.

 חיים בבעלי ביטול ח.סימן

 קי"א כלל ב' מע' כללים חמד שדידאה
 בריה, מע' כ"ו כלל ושם באדם, ביטול עדךוכאן
 בטל דשדץ ה"ה פ*י תרומות ידושלמיוראה
 השוכד ר*פ והמרדכי התוס' הביאו דוקא,באלף
 אות הגה"ט ק"ד סי' יו*ד והכנה"ג הפועלאת
 האי לרב ותשו' ה"ג, בעל בשם המכדיע וס'ח'

 כ*כ הנז', כירהצלמי פסקו לא דידן ובש"עגאון,
 כבמשנה בתתק"ס שבטלה וי"א אהרן, אצזןבס'

 ע"ש. שם וירהצלמי מ"ח פ*יתרומות

 באדם ביטול ט.סימן

 דף נ"ג דרוש ח"א לב מעדכי בספרראה
 חיו"ד משה משאת ספר בשם שכתב ע"בקי"ח
 בעלי אערינן לא באדם אדם דבתערובות א'סי'
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 וכמו נראים, דבריו ואין בטלי, ולא חשיביתיים
 דגם להוכיח פ"ט סי' לב חקדי בס'שהאדיך
 ע"כ, בטלי ולא חשיבי חיים בעלי אמרינןבאדם
 כלל הבי"ת מעדכת כללים חמד בשדיומובא
 השדה פאת כללים חמד שדי וראה עי"ש,פ*ג
 בס' וראה עישה"ט, מש"ב מ"ח סימן ב'מע'
 ברוב ביטול שכ' י"ד אות ב' מע' חייםגנזי
 בס' נד"ו מ"ז להה"ג עי' אדם בבני שייךאי

 הזקנים שער ובס' פ"ב סי' ח"א חיו"דחק"ל
 ודאה עי"ש, וכו' ע"א דק"ב מלוא' ביתבקו'
 בס' וראה קי"א, כלל ב' מע' כללים חמדשדי
 מכ"מ ע"א ח' דף קבוע מע' ח"א סופרעט

 דף ח"י כלל ח"ב האוצד בית ודאהעישה"ט,
 פרק י"ט כלל המקנה ספר וראה מש"ב,מ"ד
 אסאד מהר"י תשו' וע' בזה, מכ"מ דקט"זו'

 עישה"ט. מ"ב יו"דחלק

 לקרקע ובמוובר בקרקע ביטול י.סימן

 ערלה של נטיעה גבי דנ"ד גיטין רש"יראה
 כמחובר במקומו שהוא זמן דכל הכרםוכלאי
 כללים חמד בשדי ומובא בטלי, ולאחשיבי
 במים הפר*ח בשם וכ"ש פ"ג, כלל הביתמערכת
 לא מחובר דלהרמב"ם לגיטין בנימוקיוחיים
 כ' נ"ג דרוש ח*א לב ובמערכי ובטיל,חשיב

 פ"ק והגמ"ד רל"ט סי' ישרים בתומתדהראב"ד

 בחק"ל למ"ש וציין בטיל דלא כ'דקידושין
 מחובר דאי שם לב במערכי כ' עוד ק"ז, סי'יו"ד
 וכן בטיל, דלא קרקע כש"כ בטיל ולאחשיב
 תרומה של לגינה מאה דתרומות בפ"טאיתא
 אין שזדעה דכיון הר"ש ופי' וכו' לחוליןוא'

 או*ח ובפדמ"ג בתוספתא, הוא וכן עולה,הקרקע
 מקומו שא"י ספק ואם סק"ד במ"ז תס"אסי'
 בתדי חד ביבש יבש בקרקע אף לכאורהאיה
 הכדיתות וד' קבוע בחנות ק"י יו"ד וע'בטיל
 )עי"ש האדכנו שם ובפריי וכו' איתןבנחל

 חקקי ובשו"ת השני(, החלק בד"ה סקי"דבשפ*ד
 ושם בפדמ"ג, ה"ד ע"ב י"ד סי' או*חלב

 מש"כ ע*פ דבריו דחה ע"ב קי"ט דףבהשמטות
 בקונטדם שד"ח וראה עי"ש, הנ"ל לב מערכיבס'

 שד"ח וראה ע*ש, י*ז אות ע' סי' לכלליםהערות
 עישה"ט, ואי ד'ה מ"ב כלל יו*ד טע'כללים
 בענין מש"כ צ"ב דף ח"ב סופר עט בס'וראה
 כללים חמד שדי וראה ברוב, בטל קרקעאם

 לכאן, וצרפו ואי ד"ה מ"ב כלל יו"דמעדכת
 ט' אות ח' סימן ח"ב יצחק כוכבי בס'וראה
 ח"א סופר עט ובס' בזה, מכוכ"מ עי"ש י'ואות
 עי"ש מכ"מ א' וח' ע"ב ה' דף דקבועבסוגי'

 דף א' פרט ל' כלל שם וראה שם,בהציונים
 הרועים עין בס' היטב ודאה עי"ש, ע"או'

 דף להטות אחד"ר מע' מבערזאן הגאוןלמחו'
 חת"ס וראה לכאן, וצרפו מש"ב י*ב אותי"ב
 כלל ומקנה עישה"ט, באדוכה קע"ח סי'או"ח
 עזרא תוספות וראה עי"ש, ח"ס ד"ה ג' פרטה'
 ל"ז.כלל

 אכילה באימורי מלבד ביטול יא.סימן

 ז"ל( מרגליות )להד"ר חיה נפש בס'ראה
 א' כ"ג ובבכורות שכ' א' סעי' תמ"ב סי'או"ח
 מלטמא טהור כו' מקלה באפר שנתערב כשראפד
 יש שעכ"פ לפי וכו' במשא מטמא אבלבמגע
 למימרא א' דכ"ב משם וצ"ע כו' שלםזית
 במגע לא מטמא אין ואמאי הוא מעליאדולד
 בה נגעו ברוב ביטול משום אר"י במשאולא
 כל סוף דהרי במשא תטמא אכתי האמורולפי
 ואזדא ע"ז בגמ' סיימו ושם כאן, יש ולדסוף
 דבד אמרו ור"ש ראב"י דאמד לטעמיהר"י
 שהשליא לא טמא הבית בבית השליא דתנןאחד
 ולד רש"א ולד בלא שליא שאין אלאולד

 פסקינן קמא כתנא והתם יצא, שלא עדנימוק
 ועלח"מ כראב"י, פסקינן דבכורות במשנהאבל

 והי"ז הי*ב פ"א אה"ט ובכ"מ הי"א פ"דבכורות
 ע"א ל"ח מביצה צ"ע וכן קודקוס, הר"יבשם
 והן וכו' עיסה לגבי ומלח מים לבטילואמאי
 ביטול טדיך לא ולהאמור איירינן משאלענין
 ובפמ*ג כו' הי*ד פ*א משכב ה' ועמל"מלמשא,
 ביטול שייך אי מסופק ואני סק"ג אשל רס"הסי'

 סק"ד של*ה סי' ובמג"א וכו' מוקצהלטלטל
עי"ש.
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 להגאון ח"ב האוצר בית בס' היטבוראה
 בכלל עישה"ס משאב ז"ל ענגל מוהר"יהנורא
 משא טומאת מע' הגר,טוני ילקום בס' וראהח"י,
 עי*ש ברוב בטיל לא משא סומאת בעניןמש"כ
 הנורא הגאון למחף הרועים עין בס' וראהמכ*מ,

 מ"ש ע*א די"א ברוב ביטול ערך זצ"למבערזאן
 עישה*ס אכילה דלאו במידי בדוב ביסולבענין
 לכאן.וצרפו

 היתר של החתיכות ב' באם ביטול יב.סימן
 אדם בני משניהם

 משני הם היתר של החתיכות ב' באםביטול
 דאזלינן בטיל בתרי חד בכה"ג גם אי אדםבני
 דוד בית הבעלים, בתר אזלינן או החתיכותבתר
 יו"ד לב דבחקרי כ' ג' אות הטור והג' ק*טסי'
 קי"ח דף יוסף אמדי ובס' בזה, נסתפק צ*הסי'
 ובס' ספיקו, לפשום כתבו ש*ו סי' ישעוגזע

 דבריהם דחה ט"ז סי' בתרא מהדורא לבחקרי
 בס' כ' וכעי"ז לזה, ברודה ראיה דצדיךומסיק
 החקרי מד' וקצת ע"ב, כ"ב דף ח"א לחייםזכרנו
 אות ח' מע' אבדהם מקנה בס' ראיתי בזהלב

 מעדכת כללים בשד*ח כ"כ ושוב, בדאהקכ*ס
 הרועים עין בס' היטב וראה עי"ש, מ*ב כלליו"ד

 אחר"ר ערך זצ"ל מבערסע הגאוןלמחותני
 אפדים בית שו"ת ועי' י', אות י"ב דףלהטות
 עי"ש. ל"ג סי'חיו"ד

 בממון ביטול יג.סימן

 לו שנתערב הדי ע"א דל"ח ביצהראה
 יאכל חבירו של חטין קבין בעשרה חטיןקב
 אחד אדם של דממון המקור ומכאן וחדי,הלה
 ה"ה המיעוס ובעל חברו, של בדוב בטלאינו

 שם, ושטמ*ק רש=י וראה דבר, לכל בוכשותף
 ח"ם בספרי היטב וראה ונו"כ, ובמפודשיםעי"ש
 לא מממונא איסורא עדך והלאה קפ"גמדף

 להגאון האוצר בית בס' היטב וראהילפינן,
 וצרפו מש"ב חאי כלל ח"ב ז"ל ענגלמוהר"י
 עכו"ם של בממון דנם שכ' ד' באות וע"שלכאן,

 עישה"ט, בטל לא דממונא כללא להאיאיתא
 תובעין לו שאין דבממון כתב שם מ"חובדף

 כללים כו*כ ועו*ש בממון, גם ביטולאמרינן
 אחר*ר ערך הרועים עין בס' ורצה בז~עופרטים
 וצרפו בממון רוב בענין מש*כ י*ד דףלהטות
 כלל א' כרך סופר עם בס' היטב וראהלכאן,
 בס' וראה לכאן, וצרפו עישה"ם א', פדסל'

 כלל ז*ל ענגל מוהר*י להגאון דאודייתאאתוון
 עי"ש.ג'

 ברוב מגי אי דרבנן באימורי ביטול יד.סימן
 ששים בעינןאו

 פ*ג סי' ב' מע' השדה פאת שד"חדאה
 ודאה ע*ש, מקומות מכו"כ בזה שציין מהבסופו
 שם וש*ך צ*ח סי' טור א' שער ד' ביתתוה*א
 הנשה בגיד א' וצאח ע"ב צ'ז חולין ודאהסקכ"ו,
 ל', ס"ק צ"ח סי' הגר*א הגהות ועייןושמנו,
 שם. חולין ונו"כ במפרשיםועי'

 משום האמורים בדברים ביטול טו.סימן
מכנה

 סק"ב שם וטו"ז קט*ז סי' יו"ד ד'מראה
 ושו*ת סקכ"א תשובה ודרכי סק"ג שםופת"ש
 קט*ז סי' ליו"ד ובנו"כ ס"ז, סי' השניחוט

 וכו*כ בזה, הגדולה המחלוקת שםונקוה"כ
 ע*ש. בזהענינים

 כפילות בתרי חד בביטול בעינן אי טז.סימן
 יותר במשהו די אוהמבטל

 המרא להגאון האוצר בית בספד היטבראה
 עד בזה שהאריך ח"י כלל ז"ל ענגלמוהר*י
 כי תתענג, ואז עישה"ם גאונותו, ברובלמאוד
 כלל ח*ג המקנה בס' ודאה צריך, אנילקצר
 עין בס' וראה ולהלן, ע"א מדכ"ט י"ג פרטל"ח

 ציונים כו"כ ברוב ביטול מע' רנ"ב דףהרועים
 תוספות בס' וראה לכאן, וצרפו עישה"טבזה,
 שפ"ד ק"ם סי' ופרמ"ג כ"ה, כלל ב' מע'עזרא
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 יו"ד חתשס ח2ו"ת פ*א, התערובות ושער ו'ס*ק
 אות ב' מע' דרבנן חלוקא וס' סהן"ב, צ"טסי'
 עשה"ט. י"ג ראותה'

 וחיוב בפטור ביטול יז.סימן

 ד*ה ח*י כלל ח"ב האוצר בית בספרראה

 ב' ו' ב"ם מתוס' ראי' שמביא במשנה,וע"ע
 פטורין כולן לתוכן המניין מן אחד דקפץאהך

 כלהו וליחייבו ברובא דליבטל תימאדכתבו
 ביטול דשייך להו דפשיטא ומשמע כו'במעשר

 עיאש. וכו' וחיוב בפטורגם

 בהביטול חפץ כשאינו ביטול יח.סימן

 מ"ב דף ח"י כלל האוצר בית בס'ראה
 היינו כלאים לזרוע דמתכוין בתוה"דשכתב
 בהביטול חפץ אינו דהא ביטול אמרינן דלאטעמא

 אין וע"כ התערובות מגמתו כל הרידאדרבא
 ערלה דלירח2למי במ"א וכתבתי ביטול,שם
 דבעינן י"ל ביטול לענין בעלים ידיעתדבעי
 כלאים לענין כן י"ל וביותר הבעלים רצוןג"כ

 כבתוס' דוורע ניחותא מפאת רק האיסורדעיקר
 בארוכה עי"ש וכו' וכו' אין ד"ה ב' פ"גיבמות
 לשוט,כל

 נח בן אצל ברוב ביטול יט.סימן

 אי נסתפק תערובות להל' בפתיחתוהפמ"ג
 כיון לא, או נח בן אצל ברוב ביטולשייך

 בשו"ת וראה נאמר, לישראל רק להטותדאחר"ר
 הגרץ2וני ילקוט וראה מש"ב, י"ט סי' יו"דחת"ס
 בס' וראה מש"ב, ע"ב ד"י ברוב ביטולערך
 מע' זצ"ל מבערזאן הגאון למחו' הרועיםעין

 בעכו*ם, רוב ערך ט"ז דף להטותאחר"ר

 לכאן. וצרפועישה"ט

 הנאה באיסורי ביטול כ.סימן

 מש*ב, תרע"ב סי' או*ח בסה2ב"ז פם"גראה

 זצ"ל מבערזאן הגאון למחו' הרועים עיןובס'
 מש*ב. י"א אות י*ב דף להטות אחר"רמע'

 דריחא במידי שייך אם ברוב בימול כא,סימן

 ע"ט סי' ח"א הדביר פתח בספר היטבראה
 ע*ב, דצ*ד וח"ג בזה, גדול אריכות צ'דף

 שם. ובמפתחעישה*ט

 שונים ושיעורין ביטול, בענין עוד כב.סימן
 ביטולבענין

 שבמנין, דבר בריה, רה2ובים, בדבריםביטיל
 לטעמא, דעבידא מילתא להתכבד, הראוי'חתיכה
 רוב, ערך ראה ועוד ועוד מתירין לו שישרבר
 שונים שיעורין עוד שם וראה שיעורין,וערך
 כאן, ראה בתתק-ם בריה לדוגמא ביטול,בענין
 קדשים בכורים חלה מעשר תרומתתרומה
 ועוד, במאה או ומאה באחד ועוד מנחותזבחים
 באחד, אחד מ"ד לחד וחלה לארץ חוץתרומות
 עישה"ט ומאתים, באחד הכרם וכלאיערלה
 בששים או ברוב ביטול מלבד כי ג"כותראה
 ואכמל"ב. אחרים שיעוריןישנם

 אי - גדול כהן יוחנן בן מתתיהובימי
 יוחנן על או אמתתיהו קאי גדולכהן

 מי על שנסתפקו התפלה במפרשי ראהא(
 והפי' מתתיהו על אם גדול כהן התרארקאי
 של בנו הפי' או גדול כהן שהיה מתתיהובימי
 סי' חפץ אבני ובשו"ת גדול, כהן שהי'יוחנן
 סעיף קכ"ט סי' באה"ע למ"ד העיר ו' אותנ"ח
 הכינוי להזכיר יש לבן כינוי יש דאם ברמ"אי'

 לבסוף הכינוי יכתבו דאם האב שם שיזכירקודם
 לי' אדסמיך דמסתמא האב על דקאי משמעיהי'
 בחו"ם דאיתא דאף ח"י ס"ק שם בב"ש וע'קאי,
 נר"ו שמעון בן יוסף בשטר כתב דאם מ"טסי'
 והשני חי אביו מהם ואחד יב"ש שני כאןויש
 חי שאביו דזה ש*ם נר"1 מדכתב ל"א מתאביו
 אביו, על ולא יוסף על קאי דנר"1 י*ל כיהוא



 מתתיהוביסי ן ך הא הש"סכללי רז יברמד

 על דוקא ולאו הבן על קאי דהכינוי מזהוטהשמע
 ברכה לענין התם דשאני לי', דממיךהאב

 שעומקין ע*ז הברכה קאי ממתמא אותושמברכין
 אחר המוזכר כינוי מתם משא"כ אביו על ולאבו
 ובש"ך עי"ש כנ"ל, לי' דממיך קאי אאב האבשם
 קאי מסתמא כאן וכן סקיאד, מ*ט סי'חו"ם
 מתתיהו דכידוע וראיה לי', דסמיך האבאיוחנן
 החשמונאים מחצב מקום במודיעים דרהי'

 קידושין רש"י וראה עי"ש(, חשמונאים)כבספר
 מוכרח הי' גדול כהן מתתי' הי' ואלו ע"א,ס"ו
 כלי מה' בפ"ה הרמב"ם וכמאש בירהשלים,לדור

 האינו בירושלים ביתו שיהא צריך שהכ"גהמקדש
 כה"ג והתואר גדול, כהן הי' דלא וע"כ משם,זז
 א'( )י"א במגילה אמנם יוחנן, אביו עלקאי
 דר הי' איך וקשה גדול, כהן מתתיהואיתא

 הדרש בספרו עפמ"ש לתרץ והאריךבמודיעים,
 התואר לפעמים שמצאנו ואחרי ויקרא,והעיון
 מצויק שהי' כלומר המעלה להוראת רק גדולכהן

 אדם וזהוא איש על וכמ"ש הערך, ורבבמעלה
 המשרה ע"ש שלא מתתיהו על אפש"ל וכןגדול,
 עי"ש וכו' וכו' כנ"ל המעןחה להוראת רקכינוהו

 כ' תבא בפ' ב"ע שהיונתן במה גםבארוכה,
 טעונים היו לא ביכורים ובאמת רב כהןבבכורים

 חילו ד' ברך עה"פ ברכה וביוב"ע כ"ג,כלל
 יוחנן, תרי הםהיו עי"ש, רבא כהנא יוחנןכ'

 עישה"ט.ואכמל,ב
 החשמונאים דמספר במכה"ג ולפענ"דב(
 של כרך דמודיעים שכ' ס*ו קידושיןומרש*י
 שכשנעשה ראיה אין וכו' הי' חשמונאיםבית
 מקור הי' דזה ורק במודיעים דר הי' גדולכהן

 על קאי גדול דכהן ודאי ואפש"למחצבתו,
 צריכים אנו ואין הנז"ל, וכבמגילהמתתיהו
 עבור לפענ"ד טפשוטו גדול כהן תיבתלהוציא
 קדמו דכבר העיר שלא ופלא כזה, קלושדיוק
 קל*ה בח*ג זצ"ל התשב*ץ גדול כהן דמתתי'בהך

עישה"ט.
 רשא זך, זית שמן א' כ"ו תצוה וראהג(

 לשמן כינוי דזך הפי' לרשאי וכו', שמריםבלי
 בגרגרים יהי' שלא לזית דכינוי פי'ואב"ע
 הדר,ח ובם' באברבנאל, וכ"כ וכדומה,עיפוש

 ראי' מביא כאן תצוה ז*ל מריקוא להנאיןוהעיון
 ובין נינוה בין רסן ואת נינוה את ויבן י'מיומא
 נימה אם יודע איני הגדולה העיר הואכלח
 לא אמאי בתום' והקשו רסן, אם הגדולההעיר
 דמינה ותי' הגרולה עיר כלח אם יודע איניאמר
 ה"נ הגדולה, העיר הוא הול*ל לא סליקקא

 עאש, דקדים שמן על ולא זית על קאי זךמברא

 כשא( )י' וברשנשית כ', רפ*ה דף תצוהובפרדשי

 ב', ס*ח וסנהדרין וערש*י הגדול יפתאחי

 להזכיר יש לבן כינוי דביש ס*ט קכ"טואה*ע
 דכינוי שכ' סקי"ח ועב*ש אב, שם שיזכירקודם
 סקי"ד, משט חו*מ ובש"ך בן, על ולא אב עלקאי
 ששמו דמי סקכ"ד בב*ש ועשש לא"ע,וראי'
 פהחא לכתוב שיש ליב משה ונקרא יהודהמהמה
 הסמוך, יהודה על קאי דכיגוי ליב המכונהיהודה

 על קאי דכינוי חולק קי*ט אה"עובנובי"ת
 ובאמת ליב נקרא שהאיש לחוש וישהאדם,
 וראי' ליב, משה דמתקרי וצ*ל ליב, מונהנקרא
 פלגא פלגא, בארעא לי דאית פלגא ב' ס'במב"ב
 זבחים וע' וער,צב*ם, ריבעיב לי דאיתבארעא
 קאי אי ב' כ*ז וחולין ב', כשו בכורות א',כ"ח
 אתות ועי' מיני', אדסליק או בי' אדנפתחקרא

 א' י' יומא הש*ם וגליוני כ*ג כללדאורייתא
 ובתשב"ץ ל"ח, סעיף י' שער אפרים שעריובם'
 ע"ש, לעיל( )ראה כ"ג במתתי' נסתפק קל*הח*ג
 דיוחנן פ"ו משניות על הר"מ בהקדמתוראה
 בן יוחגן הוא מט*ו פ*ה במע*ש המחכרכ"ג

 אברהם ויעש ע"פ זקנים עטרת ס' וע'מתתיהו,
 עש*ה, מתתיהו אבי לתקן שרצה ב' רצ*בדף
 שלמה בית בשו"ת כ' ע"ב ק*ה דף בשלחובפ'
 בהג' סקם*ז קכ*ט פשוט גט הביא ק"יאה*ע
 שם אחר המגרש של הכימי כ' דאם ס"טרמ*א
 דקאי די"ל כהרמ*א דלא בדיעבד להכשיראביו
 מ*ט חו*מ כבש*ך פניו אלפני המגרש שםעל

 הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע וכמ"שסקי*ד
 מלך ישי בן דוד וכן יהושע על כהשגוקאי

 וא*ש עש"ה, זה מטעם ממון להוציא ואיןישראל

 יאמר שלא א' ט' מברכות ב'( )י"א בארש"י
 ואח*כ לקיים כפשוטו דהל"ל וק' כו' צדיקאותו
 וחשב רד"ו הקץ את מיהר דה' ברכו"ג,יצאו



רמה ן ך הא הש"פכללי תב' מי...בימ

 דכ' כן אינו הכ' כהצמעות ולכאודה יצחקמלידת
 שפיר אתי ולשאך שנה, מאות ד' אותםועינו
 בארץ זרעך יהי' גר כי על פניו, אלפנידקאי
 שלי בכללים היטב וראה עישש, וכף להםלא
 ובערך פניו אלפני או אלפניו קאי קראערך
 עישה"ט. פניו ולפנילפניו
 תנאים מדרש ד', פל*ז בר*ר וראהד(
 ע"א, י' יומא ישנים ובתוס' ב', י"אדברים
 י תקנ*א תק"ן דמז שמעוני בילקוט יונהובמדרש

 אם הגדולה העיר נינוה אם יודעים אנואין
 קמסתפק כלח דעל ומפורש גדולה, עירכלח
 דהנכון כ' כאן ובדד*ק סליק, קא דמינהמשום
 ובחו' ע"ש, גדולה עיד היא אמר רסן עלכי

 מהרהצ"א וראה י*ב, י' בדאשית שלמהתורה
 לתשו' ציין כאן יומא הש*ס ובגליון כאן,יומא

 משכיל בפי' ודאה ע"ש, מ' סי' ח"אהראנ"ח
 ע"ש. י'-י"ב בדאשית דש"י עללדוד

 דל"ב ח"ב בפרד"י תמימה תודה ובהג'ה(
 על או שם על שהגדול" יפת דאחי הך עלכ',
 בפי' הרא"ש דלפמ*ש הגדול, מלת מוסביפת

 אפשר הטעמים פסקי דע"פ ב' ל"זבנדרים
 "אחי" מלת על וכאן ע"ש המלה נטיתלהבין
 יפת ע"ש זה וכנגד למעלה, שנקדא ומורהטפחא
 זה משם הקריאה נטית על שמודה מרכאבא

 ותואר יפת דהשם ומתבאר *הגדול*להמלה
 בזה אני נבוך אבל עי"ש. ידבקו יחדיו*הגדול*
 הטעמים בפסקי בקיאות בכלל כאן דראהמאוד
 בזה שהארכתי משה פסקי' דלא פסוקי כלובערך
 עי*ש לוג ומתי ע"ז לסמוך עתה אפשרמתי

 בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן, וצרפובארוכה
 וראה עישה"ט, בספדי פ"א כבר שהאדכתיבמה
 להם שאין מקראות ערך שלי בכלליםהיטב
 לכאן. וצרפוהכרע
 כ"א י' בראשית תמימה תורה וראה0
 אחי עבר בני כל אבי הוא גם ילד ולשםעה"פ
 יפת ב' ס"ט סנהדרין עהג*מ שכ' הגדוליפת
 את שם את נח ויולד וכתיב הי' שבאחיוגדול
 להו חשיב חכמתם שדרך מלמד יפת ואתחם
 שם את נח ויולד בראשית ס*פ לפנינו וע'ע"ש
 שיפת זה בענין אחרת דר,צה באה כנ"לוכו'

 זה מפ' ילפו דלא הא וי*ל משם, בשניבגדול
 בהצם בשנים גדול דיפת הכרע אין דכאןמשום
 ברמב"ן וע' שם על קחי דהגדול די*למשום
 שהטו, חם אל ביחס שם על מוסב דהגדולשפי'
 פסוק נגד והוא יפת, שבצחי הגדול היהשם,

 חז'ל בקיאות בעדך כאן וראה ע*ש,הטעמים
 וצרפו עשא*ט שם ובהציונים וטעמיםבנקודות
לכאן.

 לדורו זו, משנה נשנית פלוני רביבימי
 זו משנה נשניתדוקא

 ס"ג )דף למהריק"א הגמ' בכללי ראהא(
 בימי ע*ב( )צ*ד עצים הגוזל בפ' שכתב,ע*ב(
 ר*ת בשם התוס' כתבו זו, משנה נשניתרבי
 וכן דוקא, לדורו אלא לאחריו ולא לפניודלא
 בן נחמי' בימי ע"ב( )קכ*ג הכלים כל דפ'ההיא
 מציאות אלו דסוף וההיא זו, כהינה נשניתחכלי'
 ע*כ. ע"ב( )י*ג דהוריותוההיא

 ע"ב, דכ"ז ג' מע' יצחק פהד בספרוראה
 ב:זה מהצ"כ וכו', בריבית ומלוי גזלניםערך

עישה"ט.
 שער למודים לשון כריתות בס' וראהב(

 אלא נשנית שאינו משנה מצינו שכ' ל"ט אותב'
 ע"ב( ל*ג )ב"ם למשנה רץ הוי גבי דור,לאותו
 )קכ*ב בשבת וכן זו, משנה נשנית רביבימי
 עשנה נשנית חכליה בן נחמיה בימי קאמדע*ב(
 סנהדרין בריש דאמרינן גזילות גבי צ"ל וכןזו,

 והא דין, בית ע"פ הגזילה ומחזירין בגזילותדדגין
 אותם והמקבלין מהם מקבלין אין וחבלותדגזילות
 ב'( צ"ד )ב"ק הימנה נוחה חכמים רוחאין

 לא זו משנה נשנית רבי דבימי לומרוצריך
 על סופרים ובעיטור ע*כ, לאחריו ולאלפניו

 ב"ק התוס' כ*כ כ', קל*ד אות כאןהכריתות
 רשת, משם שלא ד'ה א' ג' וסנהדריןהנ"ל
 משנה נשנית רבי בימי יוחנן ר' שאמרע"מ
 תיקן, לדורו אלא לאחריו ולא לפניו דלאזו

 נשנית רשב"ג בימי ב' י*ג דהוריות האוכצ"ל
 אות פופרים בעיסור שכ' ומה ע"כ, זומשנה
 בוה קדמו כבר חבלות, תיבת שם דליתאקל"ג



 ביןבין ן ך הא הש"פכללי ת 'ברמו

 שציין וכמו כאן, הכריתות על מרדכי לקוטיבם'
 עי"ש.לקט"ם

 וטנה' בימי, ד*ה ע*ב צ"ד ב"ק תום'וראה
 ע'ב קכ'ג חצבת ב' ל"ג וב"ם שלא, ד"ה א'ג'

 ובמפורהבים ע"ב ל' ובכורות ע"ב י"גוהוריות
 כללים בקיצור וראה צריך, אני לקצר כישם,
 הים מדגליות בם' וראה עי"ש, בעדכנושלי

 א', ג' טנהדרין ז'ל( מרגליות מוהר*ר)להגאון

 התלמוד למבוא הנטפח המשנה כלליובקיצור
 עי"ש משנה מצינו ד"ה זצ"ל הנגידלד"ש
 ד', טי' דגיטין פ*ב ברא"ש עוד וראהג(
 נשנית רבי דבימי הך על שם, מהרש"אום*ש
 מהרצ"ח בחי' ע"ב צ"ד בב"ק וע"ע זו,משנה
 ובחי' שם, עינים ביפה ע*ב ל"ג ובב"משם,

 בם' וראה שם, לבוש ובהגהות שםמהרצ"ח
 בדרכי ב' שער ז*ל הכריתות על חכמהתחלת
 בספרי וראה ע"ש, י"ט כלל והברייתאהמשנה

 ע"ש. ע"ה דףח"1

 בינתים, לזה, זה בין - ביניהם או ביןבין
 או המדובר אם מאורעות, או זמנים, שניבין

 לא או בכלל עצמוהענין

 לח(מוין אכלן ב', קי"ד פטחים ראה א(א[
 לחבירתה אכילה בין ישהא שלא ובלבדיצא
 ובמפורשים. עי*ש פרם, אכילת מכדייותר

 בגמ' ומוכח : יוה"כ פ' ביומא הר"ןוכתב
 שלא כל מצטרפין ואכל וחזר מעט אכלשאם
 יותר אחרונה לאכילה ראשונה אכילה ביןשהה
 משיעור יותר ששהה כל אבל פרם אכילתמכדי
- ע"כ, לכרת מצטרפין איןזה  ששיעור משמע 

 מתחילת ולא לאכילה אכילה בין הוא פרםאכילת
 והלא אחרונה, אכילה סוף עד ראשונהאכילה

 אכל כ' ה"ב( פ"ב עשור שביתת )ה'הרמב"ם
 ראהעונה אכילה מתחלת יש אם ואכל וחזרמעט
 ביצים ג' אכילת כדי אחרונה אכילה טוףעד
 כדברי דלא הרי לכשיעור, מצטרפין אלוהרי
 ראשונה אכילה מתחילת הוא דהשיעור אלאהר"ן
 11 תמיה יש וכן - אחרונה אכילה סוףעד

 וחזר זית כחצי אכל י ט"ו תע"ה טי' או'חבהצו'ע

 בין ישהה שלא ובלבד יצא זית כחציוחכל
 ובמג"א פרם, אכילת מכדי יותר לחבדתהאכילה
 מדוקדק אינו לחברתה אכילה בין ט"ו:ט"ק

 עד ראשונה אכילה מתחלת ישהה שלאשצריך
 פרם, אכילת מכדי יותר אחרונה אכילהסוף

- ט*ג תרי"ב טי'כמ*ש  טקכ*ב שם יעקב ובחק 
 דהאי וצ*ל הש*ם, לשון הוא המחבר דלשוןכתב,
 המ*א, וכ*כ דוקא, לאו הוא לחברתה אכילהבין
 ובאמת דיעות, חילוקי דעחצה יוטף כראשודלא
 מא דנשמרו נראה רפ"ג טי' והרוקחהטור
 כוונתם ע-כ כא*פ, לאכילה אכילה ביןוכתבו
 פרם, אכילת מכדי יותר הוי האכילה עםדהיינו
 עצמו וטמך הש"ם מלשון לשנות רצה לאוהמחבר

 ע*ש. תרי"ב טי'על
 ונותנין שכתב שי*ג מצוה בחינוך וראהב(
 כדי אחרת לפעם א' פעם של אכילה ביןריווח
 מדבריו נראה המנ"ח וכתב פרם, אכילתשיעור
 נחשב, אינו האכילה אבל נחשב הפמקהדוקא
 מתחלת יש אם מהתוטפתא מבואר בר*םובאמת
 אם האכילה נחשנ~ו א-כ כו' ראשונהאכילה
 תכא"פ, יותר האכילה סוף עד האכילהמתחילת
 מ"מ מכא"פ פחות הוא לבד שהפטקותאע"פ
 טוף עד האכילה מתחלת דיש כיון מצטרפיןאין

 ג"כ הר*ן לשון ובאמת מכא"פ, יותרהאכילה
 הר"ן על תמה יוה"כ תוס' ובם' החינוך,כדברי
 בטוגי' ב' י*ד שם בכריתות התום' על וגםבזה,

 הקשה וגם נדת0ב, ההפסק דרק מדבריהםשנראה
 ותמה מצטרף, אינו דכא"פ נראה התום'שמדברי
 דעת דהשוה הרא"ם, תשו' בשם ומביאעליהם,
 אכילה. מתחלת דחשבינן לכא"פהר"ן

 זלמן להג*מ אדם תולדות בם' אמנםג(
 הר*ן כוונת דבאמת ליישב, כתב פ"במווילנא
 הזה בשיעור האכילות שני גם לכלולוהחימך
 אכילה בין הוא פרם אכילת שיעור שאמרומה

 בכמה מצינו ממש בזה כיוצא לשוןלאכילה,
 שבין ימים מעשרה חוץ ב', י"ב ברכותמקומות,

 ר"ה בין והלא הקדוש, המלך 12אומר ליוה*כר"ה
 לומר מוכרחים וע'כ ימים, ז' אלא אינוליוהשכ
 ור*ה יוה*כ, סוף עד ר"ה מתחלתדפירושו
 מוכרחים אנו כך אלו, ימים בעשרה נכללוויוה"כ
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 ג'כ הוא לחברתה אכילה בין שואמרו שמהלומר
 אחרונה, אכילה מוף עד ראשונה אכילהמתחלת
 פרס אכילת של בשיעור נכללו האכילותווצתי
 ע"ש. הפוסקים כלכדעת
 מהלכות פ"ח ברמב"ם ראה לזה, וראי'ד(
 מופה עד אכילה מתחלת יש אם שכ' הי"אאבה"ט
 כא"פ, לאכילה אכילה בין הרי כתב ואח"ככא"פ,
 קס"ח. סי' מהרש"ק להגאון חיים בשנותע'

 אפרים בית בשו"ת דבריו על וכתבה(
 ליכא דהתם לדחות, יש דראיתו נ"א, סי'או"ח

 ימים, עשרה אלו אמר דבהדיא כיהלמיטעי,
 לישנא, בההיא למינקט וע"ל דלא הכאמהבא"כ

 דאשכחן כיון אך להיפך, מורה הלשוןדפשיטות
 דשיעורא בהדיא ב'( )י"ד דכריתותבש"ס
 הדחק זו הלחץ אכילה, מתחלת הואדכא"פ
 אינו ובאמת זה, לשון גם כן לפרהם אותנומכריח
 המפורהע על בזה סמכו והפוסקים והש"סמדוקדק
 סי' או'ח בשו"ע לפרש צריך וכן אחר,במקום
 אכילת כדי לטאזי' שתי' בין וישהו ס"זתרי*א

 ע"ש. דוקא דלאו ביצים,ד'
 נ"א סי' אושח אפרים בית בשו"ת ראהו(
 ר"ה שבין ימים עשרה מלשון בהראי'שכתב
 דאיכא ודאי : בכלל ויוה"כ ר"ה גם דע"כליוה"כ,
 אשכחן וכה"ג לישנא, הך כי ונקט דייקדלא

 של כתפיו בין החסיד ר"ש אמר י',בסוטה
 כתפיו, על וישם דכתיב אמה ששיםשמשון
 דבין דלישנא אלמא כתפיו, כשיעורפרש"י
 על בקרא דהא עצמם הכתפים גם כוללכתפיו
 לומר דאפשר במכת"ה ]ולענ"ד כתיבכתפיו
 שאני דמוכח והיכי מהפסוק דמוכח הכאדשאני

 אמרי ב' נ"ד זבחים וראה ודו"ק[כמשכ"ל,
 שכן כתפיו ובין כדכתיב קליל ביהניתתי
 מצינן ובפשיטות ראשו, כתיב ולאופרש"י
 הכתפיים בין מן גבוהים הם דהכתפייםלפרחםי
 לישנא דהך משום אלא קאמר, כתפיו ביןוקרא
 אעפ"י אך הכתפיים, גם שכולל לפרחםיאיכא

 אבל גוונא, כהאי וכתב ואקרי דק לאדלפעמים
 מפשוטן הדברים להוציא אין הברח שאיןבמקום
 הוא אכ"פ כדי ששיעור בש"ס דמצינו לאודאי

 בין מפרשין היינו כו' ראהצונה אכילהמתחלת

 אכילה סוף בין דהיינו כפשוטו, לחברתהאכילה
 בברכות כה"ג וכדאמרינן זו, אכילה להתחלתזו
 כדי לתפלה תפלה בין ישזהה כמה ב'()ל'

 שלא א'( )ט"ז ובעירובין עליו, דעתושחמעחונן
 ב'( )י*ד ובחגיגה טפחים, ג' לזה זה ביןיהא
 מספר, עצמו רבות וכהנה לרקיע, רקיעבין

 כללו לגבינה, בשר בין שהיה הפוסקיםובלשון
 הענין לכלול בא אינו הלשון שפשיטות דברשל
 וכן כתבתי, כאשר בלישנא דק לא לפעמיםרק
 טעינו לאצל אצל בין ב'( )ס"ב דפסחיםבהא
 תיבת דגם קצת משמע דדרשא, גמלי מאהד'
 למימר דהו"ל בדקדוק שלא ג*כ והוא בכללאצל
 עוד. ע"ש לאצל,מאצל
 עוו, אות ב' מע' שלום בדרכי וראהז(

 שבין ימים ג' קי*ח, זבחים לרש"י עודשציין
 דקמםרת פיסקא כהנא דר' ופסיקתא להזאועהזאה

 ע"ס. לעצרת פסח שבין ימים נ' אלוהדברות,
 לענין פ"ט, סי' יו"ד מרבבה דגול וראהח(
 מסוף ר"ל לגבינה, בשר בין שעות שששהיית
 ע"ש. גבינה סעודת תחלת עד בהבראכילת
 איזהו ס*ב, שמ"ה סי' או*ח בשו*עב[
 טפחים עשרה גבוהות מחיצות המוקף מקוםרהשי
 סק*ב והטו*ז טפחים, ד' על טפחים ד' בוויש
 עם נמדדים הם המחיצות דעובי משמעכתב
 בפי*ד כתב והרמב"ם וכו' טפחים לד'החלל
 ג"כ כוונתו טפחים ד' וביניהם מחיצות ד'מוקף
 בין פירחםו ביניהם ומ"ש הכתלים, עוביעם
 בין שיהי' דצריך כתב סק"א ובמג"אהכל,

 מדשינה דייק דהע"ש כע"ש, דלא ד',המחיצות
 דמלשון וביניהם, שכתב הרמב"ם לשוןבשו"ע

 והשו"ע טפחים ד' להיות צריך דהחלל משמעזה
 על דחולק משמע טפחים, ד' בו וישכתב

 מצטרפים, המחיצות עובי דגם וס"להרמב"ם
 עד כתב י"ט בסעיף עצמו דהמחבר ליתאוזה
 ד', צריך לבד דהחלל משמע ד' ביניהםשיש
 בזה. מש"כ בב"ח שםוראה
 כדי והפסיק אחת ראה : מ"ד פ"א זביםג[
 מרובה אחת או שתים, ראה ואח"כ וסיפוגטבילה
 לסוף הראיה התחלת בין שהיה : וברע"בכשתים,
 בלא תמיד רואה והי' וסיפוג טבילה כדיהראיה
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 סהמום הרמב"ם, לשון וכן ובתוי"טהפסק,
 הלכך שהו, כל ואפי' שיעור אין עצמהדלראיה
 מן אינו דכ*ש ההפסק שיעור פוחתיןאין

 ענינו לסוף התחלה בין ג"כ ואפשרותציעור,
 לישנא ונקט בסוןק שהוא למה עד משהתחילבין
 דהוי שיעור, להם שאין כיון לסוף התחלהבין

 עצמו. השיעור בכלל הםכאילו
 אות ב' 5ע' אכור אברהם בס' וראהד[
 ליו*כ רוה בין לאכילה, אכילה בין שכ'כ"ט
 חקא אדם תולדות עיין סוף, ועד 5תחלההיעו

 עכ"ל. סע"א ד"ר וח"ב ע"בד"י
 עאב דפ"ה ח"ג הדביר פתח בס' וראהה[
 שיהי' שיעור בלשון השואל שאלת על שםשכ'
 ב' בנין עם היינו אם אמה כ' לביתך ביתיבין

 פ"ד בירושלמי : תשובה לא, או בכללהדירות

 ח' ביניהן אין אם שורות ב' הנוטעדכלאימי

 ז"ל אליהו הר"ר ומפ' לשם, זרע יביא לאאמות
 הגפנים, גזע ממקום חוץ שביניהם החללדהיינו
 בין יהי' שלא ובלבד מ"ט פ"א בעירוביןוכן
 מעובי חוץ והיינו טפחים, ג' לחבירוחבל

 החלל היינו כאן דגם נראה והי' עאש,החבלים
 אפ*ל מיהו עצמן, הבתים מבנין חוץביניהם
 שיעור ביניהם הרחקה דצריך כלאיםדשאני
 החלל רק ודאי הכוונה וע"נ זמ"ז יינקושלא

 בעירובין וכן מהדדי, יינקו מזה דבפחותשביניהם
 האויר רק ע"כ ד5י כלבוד מג' פחותדכל

 וליכא וכו' טפחים ג' להיות צריךשביניהם
 אואח לקמן בכי*ב פלוגתא ושו"ר מהם,ל5ילף
 ישהה שלא ובלבד מצה אכילת גבי תע"הסי'
 הטור, כ"כ פרס, אכילת כדי לאכילה אכילהבין
 אכילה ע"ס אכילה מתחילת פי' הב"ח,וכ"כ
 כוסות ד' לענין תע*ב בסי' הפר"ח וכ"כשניה,

 בפ' וכן כ"ה, עי*ש סוף, עד השתיהמתחילת
 בין ישהה שלא ובלבד מרור לענין דקי"דעאפ

 והמחבר הטור וכ' מכא*פ, יותר לחברתהאכילה
 וכו' למרור וה*ה מצה לענין סאי תע"הסי'
 דבין כ' סקטקו תע*ה סי' המג*א ואולםע*כ,
 ההפסק על אלא מורה אינו לחברתהאכילה

 שם, כ*ב ס*ק יעקב החק וכ*כ דוקא,שביניהם

 הנק' ח"ב בת' ז"ל הרא"ם וכ"כ ברור, שהואוכ'

 עישש משקין צירוף לענין ט*ו סי' עמוקיםמים
 וששריך עי*ש, שלו ההכרח דחח חצובבארוכה,

 שיטחן ומביא מקומות, מכו*כ מצד מאודשם
 ממ, שתים חילוקים ומביא בזה, שונותודעות
 דפי' די*מ פלוגתא בזה דיש המורםומסיים
 מפרשים והרמו*ק והטו"ז החלל, על קאידביניהם
 וכה מחיצות בצירוף גם לפרשו אפשרדביניהם

 צריך, אני לקצר האבי גדול, אריכות עי"שוכף
 ופרטים כללים כמה עי*ש שאני, דמוכחוהיכי
בזה.

 ע*ב אות ב' מע' כללים חמד שדי וראהו[
 שני בין שיעור איזה כשאמרו זלוז וביןשכ'

 כו"כ, פלוני למקום פלוני ממקום כגוןדברים
 הדברים גם אם כו*כ, לאכילה אכילה ביןאו
 ביני דביני ריוחא דוקא או השיעור בכללההם
 שם'ה בח*ג הדביר הפתח בזה שהאריךע51

 אדם תולדות )שבס' זלמן ר' הג' ע"דומש*כ
 או"ח בשו"ת אפרים הבית עמש"ב ב'(מאמר
 ד"ח לתענית בהגהותיו המהרצ"ח רמזו נ"אסי'
 מע' השדה פאת כללים חמד שדי וראה ע"כ,ב'
 וצרפו בזה גדדל ואריכות בקיאות נ"ח אותב'

לבאן.
 כ*ח כלל אכור אברהם בספר ראהז[
 מתחילה ולא הצדדים מן היינו לזה זה ביןשכתב
 מטתו נותן בענין ג' סי' או*ח ברכ"י עייןלסוף,
 ובס' ע"ד, ס"ו דף קמ"ס ועיין לדרום, צפתבין
 ראשו אך 5אחוריו דהוא הכריח ג' סי' יעקבשב

 5ערב או מזרח לגבי האחור יתן שלאורגליו
ע*ש.

 פעמים בין מלת - תוך שפירושובין
 תודפירושו

 שכתב ב' מערכת יעקב נאות בספרראה
 עבותים, בין על כמו תוך, שפירושו ביןמצינו
 מתוכה, שפירושו השרפה מבין וכן לגלגל,בינות
 ע"פ* הערבים בין בפ' בא פ' ז*להרא*ם

 ובמפר ההרים שני ובין א' דן זכריהוראה
 עשש* עפאים ובין י*ב ק*ר ותהליםשם,
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 אחד, הכל וכדומה בין בין זה, ובין זהבין
 לזה דומה זה הפרש, אין זה, כןכזה

 למינקם הדרך ש זה ובין זה בין ג :התוכן
 דזו לסרש יש אי בין, בין ב. ו תחלההטשום
 לומר שיך אם נ 1 קתני זו לומר צריךהשין
 זה ובין זה בין ד. ; בסוסקים זו לומר וא"צזו
 ובמי8א במשנה דקתני זה השחד זה אחדאו

 מיותרת, שהיא להקשות אין מרישא, להשמעינן
 י ומתרץ לה דיק אז מרתח תירוץוכשמוצא

 ; בין בין בענין מקומות ומראה מקורותונ

 וכללים. סכומים1.

 למינקט הדרך אם זה ובין זה בינ א.סימן
 תחלההפנ10ט

 זה אחד ערך ח"ד בספרי היטב ראהא(
 ולהלן, קמ-ט מדף זה, ובין זה בין זה,ואחד
 ואחד זה אחד ערך ח-י סימן ק"ע בדף שםובפרט

 ואמוראים בתנאים וכיו"ב זה, ובין זה ביןזה
 אם שם שהארבתי אדם, בני ובלשוןובשטרות
 למינקם דהדדך וכיו"ב זה ובין זה ביןהלשת
 בשטרות ואמוראים בתנאים שייך תחלההפשום
 היטב וביאור בארוכה, עישה"ט אדם בניובלשת
 בזה.הדק

 לברר הארכתי י"מ סי' קע"א בדףושם
 זה באחד תחלה הפשוט למינקמ דדרך הכללאם

 בפוסקים גם שייך וכיו"ב זה ובין ז" בין זהואחד
 כ' סימן קע-ב בדף וע"ש גדולה, בארוכהעי"ש

 זה אחד או זה ובין זה בין דאיכא היכא כלבענין
 סיפא לי למה לדקדק שאין וכיו"ב זהואחד

 צריך ואין זו בענין ומש"ש לה, שמעינןמריט~א
 בסימן ושם צריך, אני לקצר כי עישה"מ זו,לומר
 זה אחד בין חילוק יש אם בענין הארכתיכ-א
 הפשום להקדים לענין זה ובין זה לבין זהואחד
 לחלק נ0אין ברורות בראיות שם והארכתיתחלה,

 עיי*ש נינהו, שיעורא חד ואידי ואידיביניהם,
 בעל הגאון על להקשות סהש*ש וראהבארוכה,

 דף במפרי ועי"ש הדק, עישה"ם שמעתתא15ב
 קחשיות והערות, ביאורים ערך כ"ז סימןקע"ח

 ביושד הפרישה הגהות בדבדי ובירורוסתידות,
 השין זו לומר שייך בין בין דבלשון כ"ד(,)סי'
 נ~ה. גדול אריכות הדק עישה"ם זו, לומרצדיך
 1כ1"כ בין, בין בלשון ופרמים כללים1כ41כ
 ופרטים כללים 1כ1"כ בזה ומתירותקושיות
 הארכתי שם כי לכאן וצרפו עישה-טבכללן,
 שכבר במה בכפילא לבא רציתי ולא בכללןמאוד

 תמצא ושם ראה לך אחת, פעם בספריהארכתי
 ותתענג תהנה ואז לכאן, השייכים הדבריםכל

 קפ-א דף עד קמ"מ מדף שם הימב וראהבעהי"ת,
 כ' אות ב' מע' טהרה שיורי בס' וראהעישה"ט,
 וע-ד ע*ג דקפ"ט ח"ג הדביר פתח ובס'עי-ש,
 בזה. ופרטים כללים כו"כ וג', ב' עמו' ד"בודף
 ב' מע' החיים כל בס' ודאה לכאן, וצדפועי"ש
 ה,א הדביר פתח בס' וראה עישה"ט, ח'אות
 הדק. עישה"ט ע"בדפ"ג

 לכאן, וצרפו בין בין בערך כאן וראהב(
 פסחים א' קנ"ה שבת א', נ' ברכות רש"שודאה
 עי*ש. ב' ט"ז חולין א',נ"ח

 וב' א' אות ב' מע' כללים חמד שדיוראה
 גדול אריכות מ"ה סימן ב' מע' השדהופאת
 צריך, אני לקצר כי עישה"ט רבה, ובקיאותבזה
 ז' אות י*ג סימן הפוסקים כללי חמד שדיוראה
 נ"4ה אות ט"זוסימן
 קאסאווסקי התלמוד לשון אוצד בס' ודאהג(
 בין לשוני כל שמביא ולהלן שכ"ג מדף ז'כדך
 הש*ס, בכל הנמצאים ועוד ועוד ביניהם,בין,

 שם ובנו"כ שם שמציין המקומות בכל ראהלך
 כאן, לך שהבאתי ממה ויותר יותר עודותמצא

 צדיך. אני לקצרכי

 צריך ואין דזו לפרש יש אי בין, בין ב.סימן
 קתני זולומר

 יעיר ה' כתב ב', כלל שומע בלב כתבא(
 אין בין בין תני דכי ה' אות הזיי"ן מע'אוק
 דרישה בהגהות כ"כ זו, לומר צדיך ואין זולומד
 ע"ש, בנה"ג שיירי ה' והביאו כ"ד, סי'בי"ד

 בין בין דתנן ר*ה נהצלהי להקשות שישומה
 הירדשלמי הנה זו, ואצ"ל בזו בש"ס להומוקי



 זה וב-ן זה ביל ן ר הא הש"םםללי ת יברנ

 בין, בין קתני ולא אחר בנוסח למתני'מייתי

 רגריס נראה וכן והרא"ש, הרי"ף גרסיוהכי
 יעקב קהלת הרב שהק' ומה וכו',רש"י

 אחורי בקונטרס כתבתי כבר רהודיות,משמעתא
 ולכאורה ז"ל, עכת"ר רלק*מ רקע"א רישתרע"א

 לומר יש השתא רפריך מו"ק מריש נראהכן
 ואצל"ז זו כהצני ולא וכו' בתחילה שיצאממעיין
 מינה רעריפא איריא לא רמהא אלאקתני,
 ולכאורה מדוחק, אלא משני לא ואצל*ז דזומשני,
 אומר יהורה ר' ל"ה( )דף נערות אלו מפ'קשה
 לר' קשיא מ"מ ופריך ישאנה, לא כך ובין כךבין

 ובין כך בין אומר יהורה ר' אימא ר"פ אמריהורה,
 לאקשויי הו"ל כך אמרינן ואי ע"ש, ישאנהכך

 ישאנה לא כך ובין כך בין שייך לאמעיקרא
 לריה*ו קשיא רבלא"ה רי*ל אלא ואצל"ז, זורהוי
 בין רקאמר נ' רף בברכות ועיק שפיר,ומשני
 אותו תופסין אין נברך שאמר בין ברכושאמר
 זו וא"כ ע"ש, עריף דנברך ומסיק כך,על

 רוקא רלאו כתבו שהתוס' ואף קתני, זוואצ"ל
 אמרינן הרי מ"מ נינהו, הדרי כי אלאעריף
 הכלל, מן עצמו יוציא שלא נברך לומרשסוב
 אך ע*ש, בהפך והרא*ש בהרי*ף הגירסאואולם
 ובין כך בין רקאמר א' ר"ס הרואה מפרקצ"ע
 וו והרע*ב רש"י פי' וכפי לברך, צריךכך

 קתני א' דק"ך כתבי כל ובפ' קתני, זוואצ"ל
 ריקנין, בין מלאין בין הכלים בכל מחיצהעושין
 הקטן את מרחיצין ב' דקלקר רמילה ר"אובפ'
 שם עוד המילה, לאחר בין המילה לפניבין
 שהוחמו בחמין בין בשבת שהוחמו בחמיןבין

 ע"ש מילה, הרחצת בין גופו הרחצת ביןבע"ש,
 עכ"ר. קתני זו ואצ"ל דזו לפרש צריך אלושכל

 הפ' מערכת המים סהרת בס' וראהב(
 רהש"ע אורחיה שכ' ע"ד נ"ב דף קפ"חאות
 ואצ*ל זו בדרך הוא רנקט בין דבין הרובעל
 ע"ב סי' הסמ"ע פו', ושאר הטור כן לאזו,

 ע*ב, דקכ"ר יעקב קהלת ועיין וסק"ח,סק"ז
 סע"א, רצ"ז דוד וכסא דקל"ב, נזיר תורתובס"ס
 יו"ר מחב"ר ובס' מהספר, דכ"ג יוסףושער
 עוד ועם"ש הנזכר, הסמ"ע זכר דלא פ"גסס"י
 ע"כ. י"ב וס"ק בסק"א הש"ס על הז' מע'לעיל

 וסימן צ'א סימן ביתי בבהצק וע*עג(
 ואצ*ל זו לומר שייך אם בין דבין בהךקפ*ד
 גרול אריכות ע"ש בפוסקים כן אמרינן ואיזו

 הירושלמי על למראה נחמר בס' וראהבזה,
 מש"ב ע"ד מ"ר רף ובספרו ה"ר פט"זיבמות
 עישה"ט. לכאן,וצרפו

 בפומקים זו ואצ"ל זו לומר שייך אם ג.סימן

 לזה שציינתי מה ג( אות ב' סימןראה
 המשק כי לכאן, וצרפו ע*ש ביתי המשקלרברי
 ובקיאותו גאוטתו ברוב מאוד בזה האריךביתי
 צריך. אני לקצר ואני שם ראהלך

 זה ואחד זה אחד או זה ובין זה בין ר.סימן
 אין מרישא, לה שמעינן ובפיפא במשנהדקתני

 מרווח תירוץ וכשמוצא מיותרת, שהיאלהקשות
 ומתרץ לה דייקאז

 רקתני משנה ע"ב( )רכ"ב שמואל בכלליכתב
 והסיפא זה, ואחד זה אחד או זה ובין זהבין

 מיותרת שהיא להקשות אין מרישא ליהשמעינן
 ואחר זה אחר או זה ובין זה בין וקתניהואיל
 ע"א(, י*ט דף עולם הליכות כתוב זה )כל וכו'זה
 יש צריכות ונותן מיותרת שהיא תמצאואם
 ומתרץ לה רייק אז מרווח תירוץ רבמוצאלומר
 הסתחיל בכלל הלמ"ר בפרק לעיל דאמרן האכי
 לא לתרוצי רמצינו אפי' לעולם זו, אף זולא
 אקשינן זה, ובין זה בין שאומר אפילו זו, אףזו

 נמצא טפי, מרווח תירוץ להוריע מיותרתשהיא
 דייקינן מרווח תירוץ לן דאית דוכתא בכללמר
 זה בין רקתני ברוכתא אפי' מיותר מיניהורחר
 לא מרווח תירוץ ירעינן דלא ובדוכתא זהובין

 ע*ש.דייקינן

 בין בין בפנין מקומות ומראה מקורות ה.סימן

 קאסאווסקי התלמוד לשון אוצר בס'ראה
 הנמצאים בין לשוני כל והלאה שכ*ג מדףח"ז

 נ' ברכות ו,ם*ש בחי' וראה ובמפורשים,בש*ס



רנא ן ך ןקא הש"פכללי ת יבנ דעת חכמו4בינה,

 ע"א, נ*ח ובפסחים ע"א, קנ"ה ובשבתע"א,
 מהצמע אם לענין בזבחים )שם ע"ב מ"בובזבחים
 בין בין )לענין מ"ד פ"י ואהלות יחד(,שתיהן
 ע"ב, טשז וחולין בזו( או בזו או משמעואם

 בין לענין חיות מהר"צ בחי' ע"א ה'ובתענית
 וראה ע*ש, בכלל בעצמו הדבר אותו אםבין

 ע"ש, נ"ח אות נפרדים כללים כנה"גשיירי
 והפוסקים התלמוד כללי שלמה חשק בס'וראה
 ח"ד בספרי הדק היטב וראה עישה"ם, א'כלל
 מש"ב והלאה קמ"ט מדף זה ואחד זה אחדערך
 לכאן.וצרפו

 וכללים פכומים 1.סימן

 ובירר~למי בין בין דתנן ר"ה דשלהי בהךא(
 גרסי והכי בין, בין קתני ולא אחר בנוסחמייתי
 סי' דאה ר,צ=י, דגריס וכ"נ והרא"ש,הרי"ף

 א(. אותב'
 מדוחק אלא משני לא זו לומר וא"צ זוב(
 אחר, תי' סהצני מיניה דעדיף תי' דאיכאוהיכא

 א(, אות ב' סימןראה

 בין ברכו שאמר בין נ' דברכות בהךג(
 סימן ראה כך, על אותו תופסין אין נברךשאמר

 א(. אותב'

 ביניהם ההבדל - דעת חכמה,בינה,

 י"ז סנהדרין הים מרגליות בס' ראהא(
 הבו י"ב א' דברים ספרי ע' שכ', כ"ח אותא'
 חכמים בין מה ונבונים חכמים אנשיםלכם

 כו', עשיר לשלחני דומים חכמיםלנבונים

 ע"ב ק' עירובין וע' שם, וילקוט עה"תוברש"י
 מן גדולה שהבינה מוכיח אחםכח, לא נבוניםואלו

 ע"א( )ד' בראשית חדש בזהר אמנםהחכמה,
 באד"ז וראה החכמה, מן קטן דבר הואדתבונה
 ומש"כ מתבונה, עלאי בינה רע"א רצ"אהאזינו
 והרמב"ם ג', פמ"א רבה לשמות זהר שעריבס'
 מעמידין שבסנהדרין כ' סנהדרין מה' ה"אבפ"ב

 קצת יודעין מרובה דיעה בעלי ונבוניםלחכמים
 מזלות תקופות השבון רפואות חכמות,כהצאר

 והמכשפין קוסמים המעוננים ודרכיאצטגנות
 תמה והרמ"ך לשונו, כל עי"ש וכי"ב ע"זוהבלי
 והכ"מ ומזלות, חשבונות רפואות שידעו צורךמה
 לידע דצריכין קשיא לא ומזלות דמתקופותכ'
 מרפואות הקחםיא והניח וחרשים, שנים לעברכדי

 והי"ג ה"ח פ"ב רוצח ה' ראה ובאמתוחשבון,
 הורג בעניןופ"א

 טרפו~
 בסכין עבדו מכה

 כוזרי וראה לקבל, יכול כמה למיתהואמדוהו
 סי' ח"א הרשב"א ובשו"ת ל"א, אות ד'מאמר
 הכנויים ערכי בס' וראה עי"ש, באריכותתי"ג
 א' דקמשם בינה ערך ז"ל הדורות סררלבעל

עי"ש.
 חכמה שכ' ב' י"א ישעיה רד"ק וראהב(
 מזומן ויהי' וידענו אדם שילמדנו הדברהוא
 למד שלא במה האדם התבוננות ובינה עתבכל
 היא חכמה כ' כאן והמלבי"ם עי"ש, שלמדממה

 הוא ודעת מדעתו שמוצא מה ובינ4המקובלת
 במופתי שהשתמש אחרי הברור האמתידיעת
 וראה עי"ש, שקבל החכמה דרכי עפ"יהבינה
 סדר שכ' ע"א רקי"ט ז"ל להמלבי"ם הכרמלבם'

 החכמה היא הראשונה דעת, בינה חכמה :המדרגות
 החכמה חוקי הודיע שהוא לברו, מד'הנתונה
 הבינה היא ואחריה לבנ"א, וילמדהבתורתו
 יבין הבינה בעל אז החכמה חוקי שקבלשאחר
 הבינה אחרי ואז ממוו~כל, ומושכל דבר מתוךדבר
 בידיעה הדבר שידע הדעת שגדר דעת לכלליבא

 והמושכלות המוחשים את שיודע כמוברורה
 וראה עי"ש, ג' ב' ל' משלי וכו',הראהנונות
 בינה ערך ובכרמל ד', ז' ב' א' משלימלבי"ם
 ח' ד' א' משלי ומלבי"ם חכמה, וערך דעתערך
 עי"ש.ט'

 לר' הנרדפים שמות באור בס' וראהג(
 חכמה דעת מע' ז"ל, ווערטהיימער אהרןשלמה
 שבאדם השכליות הדעה היא דעה שכ' שכל,בינה
 מה היא חכמה וכו' לימוד בלי אף מביןשהוא
 מתוך דבר הבנת היא ובינה מאחרים מקבלשאדם
 רומה חכם י"ג( )פיסקא דברים וכבספרידבר,

 מביאין וכשאין רואה דינר לו כשמביאיןלשלחני
 תגר לשלחני דומה נבון ותוהא, יושבלו

 מחזר לו מביאין וכשאין רואה לוכשמביאין



 דעת חכמה, בינה, ן ך הא הש"םכללי ת יברנב

 האדם הבינה שאחרי מה הוא ושכל משלו,ומביא
 רק מעולם למד שלא חדש דבר עלהמוטכיל
 שכ' א'( ל"א )שבת ורש"י שכלו, בכחהמציאו
 דעה בין לחלק דם"ל נראה מחכמה עדיףדעת

 ובדעת פרש"י ג'( )ל"א תשא בפ' וכןלדעת,
 יראת ע"פ ז'( )פ"א משלי ובמדרש הקודש,רוח
 כאחד, שקולים והדעת שהחכמה רעת, רמושיתד'

 הדעת, כמו לאדם נצרכה החכמה כי שס"לנראה
 פ' )כבקדח2ין יתרה ובינתו קלה שדעתו מיויש

 ר' ויבן ב' מ"ה ובנדה קלות, דעתן נשיםע"ב(

 הקב"ה שנתן מלמד כ"ב( ב' )בראשית הצלעאת
 מתתיהו ור' מבאיש, יותר באהבה יתרהבינה

 חכמה ראה2ית פי', כ"י לאבות בפירושוהיצהרי
 בנל ואז הבקיאות, : ז"ל ז'( ה' )משלי חכמהקנה
 רבר להבין בינה קנה בחכמה שקניתקנינך
 ערך שלי בכללים היטב וראה עי"ש, רברמתוך
 דעתן ומערכת חכמה ומערכת בינה מערכתנשים
 וראה לכאן, וצרפו עישה"ט בארוכה, מש"בקלות
 שם, תמימה ותורה כ"ב ב' בראשית שלמהתורה

 דפ"ג כתובות הירושלמי על למראה נחמדוראה
 קצ"ה סי' ח' מע' ביתי משק ובם' ע"ג ודפ"חע"ב

 עליון ביהמ"ר דר"ע א"ב )מדר' וראהעישה*ט,
 מ: יותר הקב"ה לפני בינה גדולה ג'(ילינק
 משנה ח2ונה תנ"כ קורא אדם שאכילוהתורה,

 מושבות תוספות שמועות ו:?גדות הלכותומדרשים
 בו ואין בראשית מדרי וכל והגדיתומעמדות

 עי"ש. כלום שוה תירתו איןבינה
 לב חכם וכל א', ר"א ויקהל זהר וראהד(

 בין מה כו' מחכם עילאה דרגא איהו דנבתכו'
 מזהר מביא ג' אות הזהר ובנצוצי כו', להאיהאי
 הארץ הקב"ה קרא למה א' ד' בראשיתחדס
 שהוא והשמים החכמה בטוד השפל עולםשהוא
 מן קטן דבר שהוא בתבונה ממנו גדולעולם
 אימא ב'( )ק"ו תס"ט בהקו"ו ויעויין כו',החכמה
 עם איהי כד לעילא דאתקריאת דבינחעילאי
 ספרי וע' כו', כר לתתא אתקריאת תבונהבעלה
 ונבונים חכמים אנשים לכם הבו י"א א'דברים
 בפלוגתא דתליא ז"ל מרגליות ר"ר ובהג'כו',
 יתרו זהר וע' הרים, עוקר או עדיף סיניאי
 קי"ב וירא א' אות שם הזהר ובניצוצי א'ע"ב

 פרשה רבה שמות זהר בה2ערי כ"כ ב', אותא'
 האלו ע*ב ק' עירובין וראה עי"ש, ג' אותמ*א

 ע"ש. כו' אהצכח לאנבונים
 ושארי התפילות אוצר בסדור היטבוראה
 אתה בתפלת עשרה בשמונה עמש"אסירורים,

 עיה"ט ורעת, בינה חכמה מאתך וחננוחונן
 צריך, אני לקצר כי לכאןוצרפם
 נשים, ערך שלי בכללים היטב וראהה(

 כמו בס' וראה לכאן. וצרפו בכללן, שכתבתימה
 אחר בינה שכ' כ"א אות ב' מערכתהשחר
 את והקרישו שנאמר ב', י"ז מגילהקדושה,
 וידעו לי' וסמיך יעריצו א*י האת יעקבקרוש
 במ"ש הוא מבואר כ"ט(, )ישעי' בינה רוחתועי
 על יותר מיהחר שכל שלשון פ"ג חןהרוח

 השכל כמש*ה חכמה, מלשון האמיתותההשגות
 רול עושיהם, לכל טוב שכל ואמר אותי,וידוע

 אל יעלה המעשה מן כי הבוי"ת, מצותעושי
 שמעיין בינה היא העיוני והנה ע"ש,העיוני
 ההתבוננות וסוף אמת, זה אם בחכמהומתבונן

 הבינה ע*י לאמיתו הדבר שיודע דעתהוא
 עי*ש, וכו' וכר אמת והבלתי האמת ביןשמבדיל
 ח' אות ב' מערכת אחיו את יוסף בס'וראה
 לכאן. וצרפו עי"שמש*ב
 מווילנא מהגר"ז אדם תולרות בס' ראהו(
 בינה וגו' ויבן ב' רמ"ה נרה עהג"מ פי"בז"ל

 דאחר ופלא, מבאיש, יותר לאשה נתןיתרה
 בהם שיש מביא בנשים חסרונות כמהשמינו
 כי דידוע וכ' הוא, דבר הלא יתרה,בינה

 החש רב בכמותו קסן שהוא אף והשורשההתחלה
 מאוד גרול הוא בהתחלה שנפל וטעותבאיכותו,
 והנדסה מחשבון העמוקים הלמודים עד"מאח"כ,
 כולם וכוכבים, וירח השמש מהלך נדע ע"יאה2ר

 הוא ב' פעמים ב' כמו כה2לשלת, זב"זדבוקים
 ירבח וכו' ה' שהוא לאמור טעות יקרה ואםד',

 יתבן ועתה ראש, למעלה עד הטעותויפרוץ
 האח*כ לנשים שיש החסרונות מונהשבתחלה
 קלות רעתך נשים כי גרול היותר החסרוןמביא
 מכונם על אינן שלהם הראה2ונות הפושכלותר"ל
 יתרה ובינה בהן, ולטעות להתפתות קליםשהן
 הרכבות בחדודי להעמיק כח להם שיש לחם,נתז
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 כ"ה דף ח"א והפרד"י עי"ש, וכו' גדול חמרוןחה
 ושני שם בפה"מ הרמב"ם לפמ"ש וי"ל ע"זכ'

 להיות הזכר ממבי פחות נדרים לעונתהנקבות
 בראב"ע ג"כ וע' ברוב, האיש מחיי קצריםחייהן
 דע"ג בהא דל"ב שבת וע' שכ"כ, ב'( )כ"אאמור
 והראשונים ע"ש, לידתן בשעת מתות נשיםדבדים

 ימי ואח"כ שנים הרבה חיו שבתחלה מהכ'
 קנעה להם הי' דהראשונים שנים, ע'שנותינו
 בעולם שיש ונפלאים החדשים הדבריםלהבין
 דרך שי*ל אחרונים אבל ימים האריכולכך

 מא8נותיה ואשה מועטים, בשנים דימסולל
 יתרה בינה צריכים ע"כ כנ"ל מאישקצרים
 בדברי ג"כ וע' וא"ש, הזמן תמורתלהשלים
 דאשה הטעם כ' דק"פ ובח"ב ע"ש, עה"תשאול
 לסמוך ואין ברור עדות דצריך לעדותפסולה
 וראה עישה"ס, לדמיונות דומה שדעתן נשיםעל

 ודו"ק. נשים עדך שליבכללים
 פ"ח דף ח"ג למראה נחמד בם'וראה

 משמת : פ"ט בסוטה הירושלמי על שכ'ע.ג
 יוסי ר' משסת וכו' החכמה מעיינות פסקור"ע
 גדולה בינה אי למודעי צריך הבינה,פסקה
 בסוף רב זרע בס' וראיתי להיפך, אומחכמה

 הוא ידוע ; וז"ל שכ' סע"ג דצ"א ובועז יכיןס'
 לבינה חכמה שבין בהבדל המפודשיםמ"ש

 מרבו אדם שלומד מה היא החכמה כיותבונה
 מה היא והבינה וכיוצא, וגמ' משנה מקראכגון
 דינין, מרבו שלמד ממה בשכלו האדםשיבין
 היא והתבונה ובפלפולו, בשכלו דבר מתוךדבר

 גדול וטורח רבה יגיעה וצריכה מעולהמדרגה
 מתוכו ויחדד שיפלפל וההידוד הפלפולוהוא
 נאים חידושים בתורה ויחדש א' וחידודפלפול
 מתוך דבר הבנת עמש*כ א' לוא שבת וע'וכו',
 ולעיל יע"ש, דעת היינו דבר הבנת פרש*ידבר
 תשא במדדש ואיתא מחכמה, עדיף דעת פי'מזה

 א;בת מהרששא וכ"כ מחכמה, גדולהדתבונה
 ז' בראשית חדש בזהר ברם ע"ד, די"סעולם
 דחכמה דס"ל מבהשר הנעלם מד' בשםע"א
 פ"ג אבות וע' הדעת, ועל התבונה עלנדולה
 אין דעת אין אם דעת אין בינה אין אםמכ"א
 חכם וכל ע"פ ע*א דר"א ויקהל ובז"רבינה,

 וכמו מחכמה, גדול דנבון בבירור נראה וכו'בכם
 טיפא קשיא בקתט' מי של שבת הר'שהקשה

 קצ*ה, סי' החית בכללי ביתי סהבק ובס' י"אסי'

 היכי וכר מאתך וחננו ברכת בנוסח דלפ*זאלא
 לא בדרך ודעת בינה חכמה נימרינהוניעביד,

 חכפה זו לא והיינו רב, זרע הרב לדעת זו, אףזו
 נמי ודעת כבמד', מחכמה דגדולה בינהאף

 להמד' אבל מבינה, דעה דגדולה זהבדרך
 זו הוי ודעת מתבונה גדולה דחכמההנעלם
 לגבי אבל חכמה לגבי ניחא והא זו,ואצ"ל
 מחכמה עדיף דדעת ר,ם"י דכ' בינה עםדעת
 זו ואצ"ל זו ריט~א והוי דבינה, מכש"כא"כ

 הדרך זו דלא ידעי וכ"ע זו, אף זו לאומיפא
 לא ~5יפא זו ואצ-ל זו הוא רישא דבבאלומר
 בם' ז*ל הרא"ש א"א סהב"כ וראה זו, אףזו

 אחר ח"א, אברהם דרש ובס' ח"במרא"ה
 והנה לשונו, כל עישה"ט ע"כ, וראה עיניךשא

 וסיפא זו ואצ*ל זו דרישא הדרך זו דלאמש"כ
 ח*ד אהרן בית במפרי היטב ראה זו, אף זולא

 בהכלל י"ג סימן קם"ז דף זה ואחד זה אחדערך
 טעם מאיזה קודם החידוש ברישא דנקיםהיכא
 שכתבתי מה וכו', להיפך וכן כך בסיפא גםנקם
 עישה"ט מקומות, לכו"כ וציינתי בארוכה,בזה

 שניות בידים לבא רציתי לא כי לכאןוצרפו
 פ"א בהם הארכתי שכבר במה סופריםבדברי
 זו ואצ"ל זו ערך שלי בכללים וראהבספרי,
 בב' זו ואצ"ל זו בענין גם מש"ב, זו, אף זוולא

 וכו' בבות ב' כלל כאן היטב וראה עי"ש,תיבות
 נכלל אי בישול בערך כאן וראה לכאן,וצרפו
 ה(. אות שלוקבו

 נתיב מאיר להר' ישע שרש בס' וראהח(
 וכ' בתוה"ד, שכ' ע"א ס"ו דף חכם מערכתז=ל

 בדברים המעיינת עיונית היא החכמההב"ב
 והתבונה בבחירתנו" תלויים "שאינםההכרחים

 בדברים מהמעיין המעשי ובשכל במדותהוא
 לכולם, כולל הוא והדעת בבחירתו,התליים
 ב' אי קפי' משלי באלשי"ך וע' תשא, בפ'עי"ש
עי"ש.
 נחמד הדב קושית לתרץ נלענעד ובזהט(
 בינה אם ד(9ן הנעלם, המדרהם על הנ"ללמראה



 בצעה גיעא, גיצה, ן ך ךןא הש"םכללי ת יברנד

 אנו אין עכ"ז מחכמה קטנים או גדוליםודעת
 החכמה, על כמו עבודם ולבקש להתפללצדיכים
 תלוי לא דחכמה הנ"ל ישע השודשוכש"כ

 יותר משמים לסי]ע אנ] צריכים ולזהבבחירתנ],
 בבחירתנו דתלוי ]דעת בינה משא"כ]יותר
 לסיעתא אנ] צריכים לא לזה ה]א,]בידינו
 ברצוננ] גם תל]י דזה לחכמה, כמ] כ"כדשמיא

 גדולה חכמה אם נפק"מ דאין נמצאובהתמדתנו,
 שצדיכין מה בעל תלוי רק גדולה, ודעת בינהאו
 למחוז שנגיע מהשי"ת ולבקש יותר להתפללאנו

 סיעתא יותר אנו צריכים ולחכמהחפצינו,
 שאנו בשלום, יבא מקומו על הכל וע"כדשמיא,
 בזו הוא והכל ודעת, בינה חכמה עלמתפללים
 להתפלל אנו שצריכים חכמה זו לא זו,ואצ"ל
 בבחידתינו שתלוי ודעת בינה אף אלא יותרעליו
 ובין בעזרנו, יהי' שהי"ת אנחנו מתפלליםג"כ

 זו היינו אחד, בדרך הוא הסיפא ביןהרישא
 תפלה דלענין לפענ"ד מידי קשה ולא זו,ואצ"ל
 חכמה, אצל המה קטנים ודעת בינהובקט~ה

כנלענ"ד.
 הגאון על מאוד אתפלא הדבר ובעיקרי(
 כלום העיר שלא זצ"ל למראה נחמד בעלהאדיר
 אוצר בסדוד ראה בהגירסאות, תלוי זהשדבר

 דעה בינה הנוסח הרבה שבספריםהתפלות
 בינה הגירסא ס"ו דף ויטרי ובמחזורוהשכל,
 וספרדים אבודרהם ובנוסחי והשכל, חכמהדעה

 ובערוך רומא ובני עמרם ורב ותימניםאחרונים
 פרק ראשון מאמר בעיקרים וריוא א' עיןערך
 דעה הגירסא דאבות מכ"א פ"ג והמאיריט"ז
 משנת סביוניטה במחזור וכ"ה והשכל,בינה
 חכמה לומר הנהיג ז"ל הרש"ז והגאוןשכ"א,
 היתה ז"ל האר"י בנוסחת דגם וי"א ודעת,בינה

 כי עישה"ט בזה בארוכה שם ועוד כן,הגידסא
 בסדור וראה ג"כ, שם יוסף בעץ ודאהקצדתי,
 תשובה ובשערי ישראל חמדת ובסדוריעב"ץ
 לדוד, תפלה קדושים דעת ובסדור קט"ו,סי'

 בזה, גירסאות כמה - דאברהם צלותאובסדור
 והשכל, בינה חכמה דעה הדמב"םהסגירסת

 למרש8ן נחמד הס' על ופלא עי"ש, ועודועוד
 כלום. ע"ז העידשלא

 עפשטיין להגר*ב שאמד ברוך בס' וראהיא(
 ובינה דעת שהכשדונות ספק אין שכ',ז"ל

 )שבת ז"ל אמדו שבנשים לזה ודאי' המה,שונים
 בנדה אמדו זה וכנגד קלות, שדעתן ב'(ל"ג
 יותר באשה הקב"ה נתן יתירה בינהמ"ה

 יונח האדם, גהצרונות חוקרי והגבילומבאיש,
 מיד האדם שתופס הראשון המושכל עלדעת

 התוצאה היא והבינה בקריאתו, אובשמיעתו
 או הנשמע בהדבד עמוק עיון לאחרהבאה
 להם, נתן יתירה שבינה אע"פ והנשיםהנקרא,

 נאמן, יסוד בלא קלה ראהטון במושכל דעתןאבל
 ]ראה עי"ש, וכו' וכו' בחסדונן מעלהן יצאהוכה

 ]צרפ] בזה )0כתבתי מה נשים ערך שליבכללים

לכאן
 סדר לבעל הכנויים עדכי בס' וראהיב(
 עדיף דעת וז"ל שכ' ד' מע' זצ"להדודות
 קל"ב משלי וילקוט א' ל"א שבת ]רש"ימחכמה

 שקולין והדעת שהחכמה כ' קל"א בד' אבלב'[,
 טוב בין הבחנה יקרא דעת רענן[, זית]עין
 דבר המבין תקרא ובינה למתוק, מר ביןלדע,
 עכ*ל, קי"א[ סי' חכמים ]משנת דברמתוך
 כאן. שלום קב בהג'וראה

 שהע]פ]ת נד]רי גוף - בצעה ביעא,ביצה,
 לקיום לדגירה מטילים החיים מבעליוהאחדים
 אדם לבני טוב תז]ן גם ]משמעטתהמין,

 בתלמוד יאמר שלא קפירא יש אם א. :התוכן
 האידנא ואם בזה, והסעם בעים, אלאביצים
 על הקפידו הש"ס חכמי בימי ים ואםשאני,
 אי בזמנינו המצותם ביצים בענין ב. 1זה

 יש ואם מצוה, לשיעורי ונ-מ ונשתנו,אמרינן
 לדבר מה"ת שהחיוב דבר בין בזהחילוק
 הסבעים שנשתנו ובענין מורבנן,שהחיוב
 הוא הביצה קל*פת נ 1 דברים בכמהבזמנינו
 בלול נמצאת ביצה ד. 1 הביצה מן רביעיחלק

 ומרדו חדין או כדין ראשיה ב' ונדמהתרנגולים
 ה. 1 חד יותר אחד ראש והיה פעמיםכמה
 ה1ושכנוים 1. 1 היא טנוקבת הביצהקליפת

 המס' ומכנים כלל ביצים לומר שלאמדקדקין
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 איסור אין ובאסת הססרדים, כן ולא ביעא,בהנה
 בתלסוו דוקא זה ואף בעלסא, זהירותאלא
 ביצה ז. 1 בעלסא וברים חבירו עם במדברולא
 סכוסים ח. י סובים מעשים בלא לאדםכינוי

וכללים.

 בתלפוד יאפר שלא קפידא יש אם א.סימן
 ט~אני, האידנא ואם בזה, והטעם בעים, אלאביצים
 זה טל הקפידו הש-ם חכפי ביפי נםואם

 שכתב םק"ב קנ"ו סי' במג"א ראהא(
 יאמר לא ולכן מפיו מגונה דבר יוציא אלח*ל,

 פ*ד[ ב"ק ניש"ש בעים אלא ביציםבתלמוד
 ונראה שכתב סק"ב תשובה בשערי ועי'ע"ש,

 שלמטה בצים על ביעים לומר שהורגלודהאידנא
 מגונה לדבר יותר הרגשה ביעים במלתויש
 ביצים. לומר דמישפיר
 קלוגער להגר"ש שלמה בחכמת וראהב(
 משמע לכאורה והנה המג"א ע"ד שכתבזצ"ל

 אחד דפעם שם דקאמר דסנהדרין, בפ"קלהיפוך
 עיסותיהם מגבלין אותם וראה למ"א רביהלך

 עיסותיכם מגבלים אתם מה מפני א"לבטומאה
 לנו והורה לכאן בא אחד תלמיד א"לבטומאה

 דריש ביצים מי והוא מכשירין אין בצעיםמי
 נגד )וזה להו אמר בצעים מי סברי ואינהולהו
 6י אומר הוי ואם בתום', וע"ש המג"א(,דברי
 ובע*ב בצעים, מי על טועין הוו לא בעיי"ןביעים
 אך המג"א, דברי נגד וזה להו, אמרדביצים

 להיפוך, מוכח מהתם דאדרבה נראה דייקינןכד
 יורה אל תלמיד גזרו שעה באותה שםמדקאמר
 לזה אין לכאורה והנה מרבו, רשות נטלאא"כ
 שלא שם פירש ורש"י לזה, זה ענין מההבנה
 שלא פתוח שלשונו למי אלא רשות נותניןיהיו
 6י לומר מאד דחוק והוא וכו', בלשונויטעו

 ומה להורות רשות לו יהיה לא עלגיםשלשונו
 אך ד', בנחלת מהםתפח לגרשהו פשע ומהחטא
 הרש*ל בשם המג"א כדעת מוכח דמזהנראה
 יםפר דאל אמרו דפסחים בפ*ק הנה ולכךהנ*ל,
 חד תלמידי תרי והני נקייה, בלשס אלאאדם
 אמר וחד מסנקן כגדי שמעתתא הך שווינןאמר

 אחריו בדקו 6סנקן, כד"א שמעתתא הךשווינן
 מדסיפר מזה מוכח א"כ פסול, שמץ בוומצאו
 פסול, שמץ בו שיש הכיר נקייה שאינובלשון
 אם און כל לצדיק יאונה דלא כיון ה"נוא"כ
 שיטעו מזדמן היה לא נקייה בלשון מספר זההיה

 נקייה שאינו בלשס דסיפר כיון רקבדבריו,
 שטעו נמשך ולכך פסול, שמץ בו שהיהמוכח

 אא"כ יורה אל ולהבא שמכאן אמרו לכךבדבריו,
 רשות לו יתנו לא ומסתמא מרבו, רשותנטל
 ממילא תם נקייה, בלשון שמספר בו ידעו אםרק
 על און כל יאונה ולא צדיק שהוא מוכחיהיה
 שהביא המג'א כדעת ומוכח בדבריו, שיטעוידו
 עכ*ד. ודוקק דב"ק פ"ז ביש"ש רש"לבשם
 מרגליות )להגר*ר חיה נפש בם' וראהס
 המג"א ע*ד שכתב ט*ז אות קנ*ו סי' או"חז"ל(
 בערך התשבי על בהג' כ' כע"ז וז"ל,הנ"ל
 אחר דבר לחזיר קורים אשר הטעם ש"שדבר
 התינוקות בין שמו להזכיר שלא כדישהוא
 כמו אכילה, לידי ויבואו עליו וישאלווידרשו
 עכ"ל, זה מטעם בפסח לחם שם זוכריםשאין

 חמץ דשאני יפה, עולה אינו דדמיונויכתבתי
 סק"ב, פ"ח סי' יו"ד עש"ך מיניה, בדילידלא
 מזכירו אינו בו קצה אדם של שנפשו מפניאמנם
 עד איש בני עה"פ ג' ד' תהלים ערש"יבשמו,
 והמגואל להמתועב קראו ולכן לכלימזע כבודימה
 אהרן בית במפרי )וראה וכו' וכו' "אחר"בשם
 עישה"ס(, והלאה, רפ"ח פדף אחרים אחרטרך
 שמחלת לפי אחר דבר נקרא שלכן אפ"לעוד

 ב', ע"ו כבפסחים כך, נקראה המתועבההצרעת

 חצאי, אחר דבר ד"ה ב' ס*א כתובותוערש"י
 איסורים שאר ולא כן נקרא החזיר אךולכן

 קצה, אדם של נפשו בהן שגם וטריפותכנבלות
 רמ"ס בתפא"י ע' בעים שאומרים העניןולעיקר
 דרש אחד שתלמיד שמצינו לפי שזהו שכ'ביצה
 בצעים, מי דסברי וטעו מכשיר אינו ביציםמי
 שלא ביעא, לומר הנהיגו לכן ב', ה' םנהדריןע'

 עכ"ד. ודפח*ח בויכשלו
 ביצה, מס' ריש ישראל התפארת וז"לד(
 מדמתחלת ביעא, האחרונים קראוה ועאתהמס'
 ביצה מלת החליפו למה אמנם ביצה, מלתעם



 נע~ביעא,נצעה ן ר הא הש"םשלי ת יברנו

 מלת עם המשנה לשון רוב שבה לה"קשהוא
 ססקנ"ו[ ]בא"ח המג"א כתב כבר ארמית,ביעא
 לא ובעניי מפיו, מגונה דבד אדם יוציאמדאל
 אורייתא בספר כדכתוב ביצה סני מיידענא
 אותה מכירין מה"ש שאין אדמית מביעאדמשה
 לצדיק שרומזת צ' אות סני מי או ב'[, י"ב]שבת
 תלי דמתלי תלויה מע' א'[ ק"ד ]כשבתתמים
 מדאמרינן עיני שהאיר ה' וברוך דשע, במלתוקאי

 ביצים מי דרש אחד דתלמיד ב'[ ה']סנהדרין
 בצעים דמי שאמר דסברו וסעו מכשיר,אינו
 ולהכי שם[, תוס' ]וע' בזה ונכשלו מכשיראינו

 בלשון לומר הנהיגו לכן בזה קלקול כברמדאירע
 עוד, יכ,טלו שלא כדי ביצה במקום ביעאחכמים
עכ"ד.
 הגדולים במשניות )הנדפס בלקוטים וראהה(
 ביצה( מס' ריש שם בגליון ישדאל תפארתע"פ
 עי' הזה השם אודות על ביצה מסכת וז"לשכ'

 איי בספרו יהודה אפיקי בעל וז"לבתפא"י,
 בדצותי ביצה, מס' בדאש אגדות עלהים

 מ"ש נזכרתי נגדנו העומדת המס' ביאורלהתחיל
 האדם יאמד שלא רש"ל בשם קנ"ו סי'המ"א

 אמרם בכלל והוא ביעים, אלא ביציםבתלמוד
 יש"ש )עי' מפיו מגונה דבד אדם יוציא אלז"ל
 איך עצמי על אני ותמה י"א(, סי' פ"דב"ק
 יותר ומפואר משובח יהיה תרגום שלשוןנאמר
 הוא ביצים דמלת תרגום והנה הקודש,מלשון
 מלשונות ועריה ערום לשון נבחר איךביעים,

 הקוז,ט הלשון הוא עדומים לשון ונעזובהלועזיות
 )ל"א( שבת לרז"ל מצאנו ואנחנו והנקיה,הזכה
 על וי"א כו' ילדות מתות נשים עברות ג'על

 כ"ב(, אות )עמש"ש ארנא הקודש לאדוןשקורין
 בבלי לשון הוא ארנא כי בזה, העניןופשט
 בלשון שם הקדוש, הדבר אל לייחדוראוי

 מהלשונות ונקי נכבד היותר שהואהקודש,
 הדברים כל רז"ל למ"ש בשגם כולנועהלועזיות
 כמו לשבח, אותו קורין לגנאי במקראהכתובים
 בד' ~וד ישכבנה, קדי ישגלנה אחרואיש

 לשון וקדי משגל לשון הוא שהכתיבמקומות
 קרינן מגונה לשון שהוא בעפולים וכןמשכב,
 מסורת בס' בחוי -"א ע"ז וכתבטחורים,

 השביעי( במין מ"א, שניות )לוהותהמסורה
 שינו גבאי לשון שהוא מה כל העולהוהכלל
 מגונה דבר אדם יוציא שלא כדי לשבחאותו
 המודה בס' ז"ל הר"מ )הוא שאומד מי וישמפיו,
 לשון העבדית לשון נקרא כך שבשביל מ"ג(פ"ח

 מגונה, דבר בה ואין קודש שכולה לפיהקודש

 או איש לעדות מיוחד שם בה הונח לאשהדי
 בשינוי הכל אלא ולצואה לשתן לא גםהאשה,
 וא"כ ע"ז(, שהשיג אחרי פ' דמב"ן )עי'עכ"ל,
 בלשון משתמשים שהמקראות רואים שאנואחר
 ש"מ מהכתיבה קריאה שינוי בלא עצמוביצים
 בוראן נמליץ זה )~ל מגונה לשון הוידלא

 ממנו השאילו שחז"ל עוד ולא מגנן(, ומימשבחן
 הלזו, בתמונה המתואר דבר כל עלבשמוש
 שצדיך מפני בלבן אוסר ר"י דביצה,בספ"ק
 הוא פי' ובערוך שם, פרש"י עי' הגיד,ביצת
 על )ע"ז( ובב"מ עכ"ל, ביצה כמין ועשויסיד

 ביצת דפרה ובפ"ה ע"ש יוצר שלהביצים
 לשון המשנה בעלי שישאלו מצאנו ולאהיוצרים,
 ביעי לשון כי )והיינו הנז' התמונה עלביעים
 הנקרא הדבד עצם על מיוחד הוא בבלישבל'
 ודו"ש, מגונה, יותד הוא וא"כ זולתו, על ולאבו

 אשר המשנה בעלי כי לדברינו גמורהוראיה
 בלשון שמשו לא מעולם הקודש בלשוןדבדו
 הגמרא בלשון רק ביצים, בלשון דקביעים
 דפחיא ביעי שאלו ואדמי בבלי בלשוןבדברם
 דפ"ק מהא תשובה עליה שאין ראיה ועודלמאן,

 אחד תלמיד כו' פ"א דתניא ב'( )ה'דסנהדרין
 מכשירין, אין בצעים מי לנו והודה לכאןבא
 בצעים מי סבור ואינהו להו דרש ביצים מיוהוא
 בין טעו האיך תימא התוס' וכתבו ע"כ,קאמר
 ביצים דמי סבור דאינהו ואור"י לבצעים,ביצים
 בלא גומא היגאה דכ' בצים מי דהיינודקאמר
 ע"כ, לביצים בצים בין וטעו ח'( )איובבצה

 בלשת אומר הדורהצ היה ואלו ע"ש, בערוךוכ"ה
 איו ביעים מי והמ"א( רש"ל )לדעתנקיה

 טעו היאך עדיין התוס' קושית יקשהמכשירין
 בלשון שדר,צ ודאי אלא לבצעים, ביעיםבין

 על קפדו לא והשומעים כו' ביצים מיהתורה
 דעת היא מה ודר,טתי שאלתי שוב זה,לשון



רנז ן ך ף2א הוו"םכללי ת י גנ בצעה ביעא,ביצה,

 אשר בזה, ז"ל מווילנא מוהד"א החסידהגאון
 הרב בנו מפי ונודעתי המלות, לשומדידענוהו
 הגאונים דעת בזה קבל לא כי ז"למוהר"א
 עכ"ד.הנזכד
 בספר מבעדזאן הגאון בהגהות ודאהו(
 המג"א ע"ד שכ' ד', אות קנ"ו סי' חייםארחות
 ע"ב ה' סנהדדין עי' וז"ל: שיל, יש"שבשם

 לבצעים בצים בין שטעו וכו' ואינהוותוד"ה
 לומר נוהגים היו לא הש"ס שבימי מוכחוכו'

 הים איי בספד ושו"ד לטעות, א"א דא"כבעים,
 והביא ומג"א יש"ש דבדי שדחה ביצהדיש
 מע' שלמה קהלת ודאה עכ"ד, בזה ע"ש זודאיה
 עי"ש. נ"ח אותב'

 להגדש"ק שלמה החכמת בשם לפמש"לאמנם
 ה' דסנהדדין מהך הים האיי לדאיית אזלאז"ל
 ד' ראה לא ז"ל מהדש"ם שהגאון ופלאע"ב,

 אלו,הגרש"ק

 צ"ד כלל הל' מע' כללים שד"ח ועי'ז(
 פ"ק ביש"ש רש"ל כתב מגונה לשוןשכתב,
 דלא קנ"ו סי' מג"א הרב ה"ד י"א סי'דב"ק
 ובהשמטות בעים, אלא בצים לשון בתלמודיאמר
 העולם דמקשים כתב שביעית למס' ירושליםציון
 דשנה ליישב וכתב ה', ד' בסנהדריןממ"ש
 האשכנזים ואחינו עי"ש, בחיריק ביציםואמר
 כלל בצים לומר שלא בזה לדקדק מהנדסיןהי"ו

 על תופסין והנקדנין ביעא, ביצה המס'ומכנים
 ומדברי ביצים, או ביצה מפיו היוצא לכלכך

 אלא בדבר איסור דאין מתבאר רש"להגאון
 במדבד ולא בתלמוד דוקא זה ואף בעלמא,זהידות
 שעדי הרב כתב וכבר בעלמא, דבדים חבירועם

 עי'ש מבעים בצים לומר עדיף דהאידנאתשובה
 שבסוף החידושים בסוף ובתפא"י בטעמא,מילתא
 הוקשה המס'( בתחילת הוא )לפנינו ביצהמס'
 במקום ביעא לכנות שנהגו מה על בתחילהלו

 עפ"י ליה וניחא וכף מגונה שהוא לפיביצה
 שאמר וסברו שטעו דכיון הנ"ל סנהדריןש*ס

 ביעים לומר הנהיגו לכן מכשיר אינו בצעיםמי
 עבדי שפיר זה ולפי עוד, יכשלו שלאכדי

 הספדדים אצלינו אמנם כך, על דתופסיםהנקדנים
 לו אשר כזה הנמצא שמעתי ולא ראיתילא

 רק לביעא ביצה מלשון לשנות לשונו עלדג"ל
 נדפס רבות שנים אחר בזה, מדקדקיםהאשכנזים

 לאדז דום"ץ הה"ג לידידי מווה חמדת נחמדספר
 תשובה השערי דברי שהביא ז' בסי' ודאיתייצ"ו

 האידנא גם התפא"י דלפי4ד וכ' הנ"לותפא"י
 שנראה מלבד אמנם ביעא, אלא ביצה לומדאין
 קבלה לו דיש שכתב היש"ש ד' בגוף דאהשלא

 מגונה דבר יוציא שלא משום דרקמהראשונים
 איתא דהא מופרך טעמו גם ביעא, יאמדבפיו
 הטעות ע"י שהיה הקילקול דמשום בגמדאשם
 וכי מרבו דשות בלתי יודה לא שהתלמידגזדו
 לשונו שיהיה דייק מידק דשותא דביה ליהיהיב
 ע"ש דבריו, את השומעים יטעו ולאפתוח

 קילקול עוד יצמח שלא בזה תיקנו הדיבדש"י,
 עוד לשנות צדיך אין א"כ הלכה, דבדמהאומד
 שכתב הטעם אלא לנו ואין התלמוד,מלשון
 יוציא שלא משום מהראשונים שקבלהיש"ש
 בהיערי מש"כ קיים ונשאר מפיו מגונהדבד

 התלמוד מלשון לשנות צריך אין דהאידנאתשובה
עכ"ד.
 שביעית מס' סוף ירושלים בציון וראהח(
 הירושלמי על ז"ל( איטינגא סג"ל זאב)לועד"מ

 ביצים של שלק מי מימר סברין ע"א ט"זשם
 סנהדרין עיין עצמן, ביצים מי אלא אמדולא
 סברי ואינהו להו דדיש ביצים מי הוא ה'דף
 לטעות שייך דאיך הקשו והתוס' בצעים,מי
 מי דהכוונה דסברי וכתבו לבצעים ביציםבין

 בר"ש ועי' ביצה, בלא גומא היגאה מלשוןביצים
 מפני פסולין ופגה קדמיין מי גבי פדהבמס'
 היגאה מלשון דהוא ד"ש פי' בצעים מישהן
 והוא זאת הביאו לא והתום' ביצה, בלאגומא
 שהתלמיד מזה נלמד ועכ"פ שם, בש"סמובא
 היים ביצים דמי ואף בחידי"ק, ביצים לשוןא"ל
 הרגש יהיה שלא כדי דשניה אפשדבצירי

 סי' בם'א הובא הר,ם'ל כתב ומה"טלעבירה,
 ביעים, רק ביצים בתלמוד יאמד דלאקנ"ו

 דאמר דמשמע וצ"ל הש"ס מן מקשיןוהעולם
 דאמר שינה באמת דהוא א"ש, ולפמ"שבצים,
 לעבירה הרבש יהיה שלא כדי ביציםבחיריק
 בירחשלמי כאן ולפם"ש בצים, למי כיוןום*ם



 בצעה ביעא, בתה, ן ך הא דהם"טכללי ת 'ברנח

 רהם רק ביעים אמר ובאמת אחרת שינויהוא
 ודו"ק. בצים, של שלק מיסברו

 ואינהו ר"ה תוס' ע"ב ה' סנהדרין וראהט(
 ביצים רמי סבור דאינהו ואור"ת כו'סבור
 בלי גמא היגאה ח'( )איוב כלה"כ היינודקאמר
 שם ובגה"ש לבצעים, ביצים בין וטעובצה,
 השתחוה ה"ה פ"ג ע"ו מירושלמי כעי"והביא
 תרנגולת לביצת הכוונה אי הפלוגתא ע"שלבצה
 מרגליות ובס' שם, עפ"מ הנחל חלוקי הכוונהאו
 וע' וכ' הביאו ט' אות ע"ב ה' סנהדריןהים

 סע"ב פ"א וביומא שלנו, במים א' מ"בפסחים
 שבת וע' כו', כ"ע נפקו לשנה ביוהכ"פבחומץ
 וכו', ביצה של שפופרת אדם יקוב לא ב'כ"ט

 ביצה של שפופרת מביא היתה רפט"זובויקר"ר
 עכ"ר. שם הר,ב"ש ובחי'וכו'

 סרר )לבעל הכנויים ערכי בספר וראהי(
 ביצה שכתב ק"נ דף ב' מע' וצ"ל(הדורות
 פרשה )ב"ר כמשחו"ל מע"ט, בלא לאדםכינוי
 אתמול אהםור, יצא ההוא הארץ מן י"ד( סי'ל"ו

 סתס"ב( )ט"ב ביצה מכונן ועכשיו מע"טמפריח
 )בית ביצה נקרא במצות עוסק שאינו מינמצא
 שומעני' דסני ארם רשע שם עוד עי"ש(, ד"חלוי

 ובתקונים(, סתרי"א )ט"ב מוורת לביצהדומה
 ביצים. יאמר שלא הטעם דוהואפשר

 אי בזמנינו המצויים ביצים בענין ב.סימן
 יש ואם מצוה, לשיעורי ונ"מ דנשתנו,אמרינן
 שהחיוב לדבר מה"ת שהחיוב דבר בין בזהחילוק

 בכמה בזמנינו הטבעים שנשתנו ובעניןמדרבנן,
דברים

 ביצים בענין האחרונים בין מחלוקת ישא(
 דהצל"ח דנשתנו, אמרינן אי בזמנינו,המצויים
 הוכיחו קכ"ז סי' בחאו"ח והח"ס ק"טבפסחים
 בימים שהיו מכפי למחצה עד הרבהדנתקטנו
 בשערי ועי' חכמים, שיערו שבהםהקדמונים
 ח"א ונו"ב הצל"ח לר' שרמז תפ"ו סי'תשובה
 שיש ביאר אפרים בית דבספרו וכ' ל"חסי'

 לדבר מה"ת שהחיוב לדבר שיעורין ביןלחלק
 ואפיקומן בוה"ו מרור כגון מדרבנן,שחיובו

 בהגהות וראה סק"א, ברורה בטה~נה וע"שוכוסות,
 שציין שם חיים ארחות ע"ס מבערזאןהגאון
 הש*ך ע"ר מ"ד סי' ליו"ר א"ב בהגהתלעי'
 צל"ח ר' לדחות הראב"ן מרברי שהביאסקי"ב
 סי' א"ח בח"ס וע"ע הומן, כפי לשער ישאלא
 ל"ה לסי' בקו"א גי"ד בחיבורי ועמ"שקכ"ו,
 ג'. סימן כאן וע"ע עכ"ר, בוה מ"ש קט"וס"ק

 סימן מינים ד' מע' ח"ה חמד שרי וראהב(
 ד,םיעורו רקי"ל אתרוג שכתב דינים, באסיפתא',

 צריך או שבומנינו כביצה משערינן איכביצה
 מחצה על ועמדו שנתקטנו לפי יותרשיהי'

 הם שבזמנינו ביצים דב' פסחים ערבי פ'כבצל"ח
 קפ"א, סי' החת"ס ע"ו נשאל שבזמנם,אחת

 בשיעור וסגי ישראל את להבעית שלאוהעלה
 אתרוג לענין מודה הצל"ח ושגם שבומנינו,ביצה
 מדר"ז ק"צ סימן הרביר פתח בס' וע'עי"ש,
 שו"ת הביא י"ג אות ער"א ובסי' ואילך,ע"ג
 שסותרת קכ"ו סי' חת"ס ושו"ת הנ"לחת"ס
 הוא קפ"א בסי' דמ"ש וכ' קפ"א, בסי'למ"ש
 או"ח בשו"ת שלמה הבית וכ"כ עי"ש,העיקר
 שבזמנינו בכביצה הוא אתרוג ששיעור ק"וסי'
 פרי גמר הוי שפיר נתקטנו שהפירותכיון

 בב' היטב וראה עי"ש, דהאידנאבכביצה
 וסי' ק"צ סי' הנ"ל, הדביר פתח בס'המקומות
 ובקיאותו גאונותו ברוב בוה שהאריךער"א,
 הטבעי' השתנות ובענין הרק, עישה"טהנורא,
 ה' כלל ט' מערכת כללים חמד שדי היטבראה
 עישה"ט. גדולה בארוכהמש"ב
 סק"ח מג"א ס"ו קע"ט סי' או"ח וראהג(
 וראה הטבעים, נשתנו והאידנא רפואות,בענין
 ראיה שאין וכו' הני כל תור"ה סע"א מ"זחולין

 בת כבפרה משלהן, חלוקות ד,במא שלנומבהמות
 פעמים שלנו ובהמות לכהן ודאי שילדהג'

 תוד"ה א' י"א ובמוע"ק וכו', שני' בשנהיולדות
 הזה ובומן כתבו מעלי, למיסרחי' סמיךכוורא
 שאינן שבשום הרפואות כמו נשתנו, ושמאוכו'

 כל פ' שלמה של ובים ע"כ, הזה בזמןטובות
 שלא מקדמונים חרם שיש י"ב סי'הבשר

 סי' או*ח מג"א וע' התלמוד, ברפואותלהשתמש
 דבזה ואפשר אחר לדבר דקשה סק"א,קע"ג



רנט ן ך הא הש"םכללי ת י בנ בצעה ביעא,ביצה,

 חולבות דפרות השתא כדמצינו סכנה איןהזמן
 יולדות לט' היולדות דאף וכן לידתן,לפני

 שלשה ותצפנהו שמות אב"ע ןוע'למקוטעין
 אה"ע ובב"י תמ"ו, סי' הריב"ש בשו"תירחים,
 דבימיהם סק"ד מג"א ר"ב סי' וע' קנ"ו[,סי'
 מענבה גדול פול עכשיו אבל גדולים הענביםהיו
 התקטנות לענין קי"ח פסחים צל"ח וע'וכו',

 חכמי בזמן ט' סעי' של"א סי' וע'השיעורים,
 לפיכך כו' הילד את רוחצים היו לא אםהגמרא
 בשבת להיות כשחל משפטו לכתובנזקקו

 סי' ובאו"ח כו', כלל ברחיצה נהגו לאוהאידנא
 בשינה עכשיו להקל שנוהגין מה ב' סעי'תרל"ט
 דלא לדידן סע"ג ס' סי' ביו"ד וכו',בסוכה
 ט' סעי' פ"א ובסי' כו', טימ לגלויחיישינן

 כו', לו לחוש צריכין אנו ואין וכו' צרעיןדבש

 ובסי' כו', שנתגלו משקים סע"א קט"זובסי'
 שהאומות שכיח שאינו ובזה"ז סע"אקכ"ג

 שאין י"א י"ב סעי' קמ"ח ובסי' כו',מנסכים
 וכו', זמן באותו אלא אמורים אלו דנריםכל

 בזה"ז, עכו"ם בריבית א' סעי' קנ"טובסי'

 לא אפילו דבזה"ז י"א סע"ג קנ"ו סי'ובאה"ע
 וע' הרבה, וכאלו וכו', התשיעי בחודשנכנסה
 ומע' ע"ה אות ו' מע' חכמים מרות יעקבקהלת
 איברא ד"ה ק' סי' יו"ד ובחת"ס רם"ח, אותש'
 ידיעותיו על בחיבורו עצמו סמך שהרמב"םכ'

 בחכמתו ניסה כאשר ולכן ורפואותבטבעיות
 ונאמן מחבורו, השמיט הטבעים שננתנוומצ(ן
 ה' ברמב"ם וע' הרופאים, גדול הרמב"םעלינו

 שניטל, העליון לחי בענין הכ"ג פ"חשחיטה
 שם בכס"מ המובאת יוניל לחכמיובתשובתו

 ה' ובכס"מ וי"ג(, הי"ב פ"י שם מש"כ)וראה

 תמ"ז, סי' הריב"ש בשו"ת ה"ז, פ"טנדרים

 סק"ה, ט"ו סי' שור ותבואת נ"ג, סי'יהרא"ש

 מ' סי' בכו"פ שכ"ה, ס"ס ח"ג מאהבהתשובה

 רכ"א פנחס פ' לזוה"ק בהג' )וראה לב חסרבדין

 בס' בזה והאריך ז"ל(, מרגליות למהור"ררע"ב

 רוב עי"ש ס"ו קע"ם סי' או"ח חיהנפש
 על דבירך בדין י"ז סעי' ר"ח ובסי'בקיאותו,
 הטעם וכו' יצא העץ על במקום בהמ"זהתמרים
 ובעירובין א' י"ב ברכות זייני מיזןדתמרים

 לשבח, והכל וכו' משחנן משבען דתמרי ע"בס"ה
 מחשבות שמבטלות שם ועוד ב', י'כתובות
 פ"ח ופסחים ק"י מנחות וע' עי"ש, וכו'רעות
 דיעות ה' הרמב"ם על ותמה תמרים, בשבחרע"א
 וכו' רעים שהם מאכלות ויש שכ' ה"יפ"ד

 צ"ע וכן הנ"ל, הגמרות היפך וכו'והתמרים
 וכו' ביותר רעים שהם מאכלות יש ה"ימש"ש
 היפך וכו' והשומים וכו' גדולים דגיםכגון

 גדולים דגים וכו' מענגו במה ע"ב קי"חמשבת
 נשתנו אלו שבכל ואולי ועוד, וכו',והשומים
 שהיה פ"ח נדרים בפהמ"ש וכמש"כהטבעים,
 מסייע שהי' שבתות בלילי השום לאכולמנהגם
 וכו' וארצם מאכלם לפי תשמישם עילהם
 ע"ג. תשו' חכ"צ וע'עי"ש,
 כי שכ' סק"א קע"ג סי' מג"א וראהד(
 דברים כמה דחזינן כ"כ סכנה איןבזה"ז

 והאידנא רעה לרוח סכנה שהם בתלנזודהמוזכרים
 ל"ה סעי' שכ"ח סי' רמ"א וע' וכו', מזיקאינו
 סי' שור התבואות וכ"כ רעה, ברוח סכנהדלית

 מה כל השמיט שהרמנ"ם ונודע בזה סק"דו'
 ע"ז יומא ועתו"ס רעה, רוח משום בגמ'שנאמר
 אין שהעולם ומה כו' שיבתא משום סד"הע"ב

 רעה רוח אותה שאין לפי בזה עכשיונזהרין
 על נזהרין שאין כמו המלכיות, באלושורה
 סי' או"ח חיה והנפש עכ"ל, הזוגות ועלהגילוי
 חמור דבטבע שטכנתא גם ומה ע"ז כ'י"ז

 מהגרד"א אברהם אשל בהג' ע'מסגולית,
 יומא ובפהמ"ש סע"ג, שכ"ט סי' הש"עשבגליון

 כ' סע"ו ר"ו ובסי' בולמום, שאחזו ע"מפ"ח
 ישתה מת שם שיש ושמע המים על בירךבענין
 מצוה שומר כי בדבר, סכנה שיש למ"ד אפי'מעט,
 מתרומות וצ"ע תנ"א, סי' ס"ח רע, דבר ידעלא
 וכו' ישפך שנתגלה תרומה של יין מ"דפ"ח

 בירושלמי וכן וכו', רע דבר ידע דלאולא"א
 אפילו שנתגלה יק לשתות שאין ה"ג פ"בע"ז

 על קידוש אומדים אין א' צ*ו וב"בבעיוה"כ,
 סד"ה ב' קט"ו פסחים תום' וע' וכו', מגולהיין

 שבטבע סכנה חפצם בין לחלק יש אמנםקפא,
 סכנה חשש לבין שבחזרת, ושרף הנחשמארם
 טהרה רוח המצוה שבעשות רעה מרוחסגולית



 ביעא,בצעה בעש ן ך הא הש"טכללי רן יברם

 שלמה חשק הג' בעל ד' בזה ונדחו עליו,שורן
 עי"ש. המטה שתחת אתרוג בענין ב' מ"חבסוכה
 הי*א פיוג ואבידה גזילה ה' רמב"םוע'

 והשמיט תגנב, שמא בפניהם ישטחנה לאשכ'
 שור בכור וע' ע"א, ל' כבב"מ עינא, משוםטעמא
 סק"ד י"ב סי' המג"א ע"ד מש"כ ע"א פ"השבת
 בתלמוד המובאים הסגוליים הדבריםאודות
 מוסקאטו הר"י שהאריך ומה אלו, בדורותונשתנו
 כ"ז אות ד' במאמר הכוזדי שעל יהודהבקול
 ומובא עי"ש, מהטבע רחוקות והנסיונותד"ה

 ועתוי"ט עישה"ט, ו' סעי' קע"ט סי' או"חבנפ"ח
 מנדרים. ס"אפ"ו

 מב"ב ב', ד"ח ח"א בפרד"י וראהה(
 ובדורותינו אילנא, דהאי חילא נפיש כמהדע"ג,
 טבע הי' אז כי יען כאלה, אילנות נמצאיםלא
 ג"כ הנבראים כל מבע והי' מאוד, חזק אדםשל
 כח ג"כ נחלש ע*כ האדם כח נחלש וכעתחזק,

 וכל ה', לעבודת רק נברא האדם כיהנבראים,
 לתרץ בנו בשם עשמ"ש האדם, בשבילהברואים

 בן להם מסר סימן ב', י"א סוטה ראהבזה,
 שמות בר"ר וע' וכו', למעלה בת למטהפניו
 ולהלן, ט4ו א' משמות התורה ובמפו' י"ג,פי"ז
 הטבע נשתנה אחרונים שבדורות כ' יוסףובעץ

 מן ולפעמים ולמטה למעלה נולדיםדשניהם
 בשו"ת וכ"כ ח"י, א' שמות בעצ"י וכ"ההצד,

 קמא אליעזר משנת וע"ס רס"ד, תליתאהטוטו"ד
 בפרד*י כ"ז ומובא דכ"ז, ותנינא ט' סי'בשו"ת
 ד' שמביא ב' ק"ב דף וע"ש ע*ב, די"אח"ב
 ע"ש. חיההנפש
 יולדות לז' יולדות בגם' דאיתא האו(

 כ' למקוטעין יולדות אינן לט' ויולדותלמקוטעין
 דעתה מכחיש, דהחוש קנ"ו סי' באהע"זהרמ"א
 סק"ח קע"ט סי' או"ח המג"א וכ"כ הענין,ננטזונה
 ולא אדם בטבעי דכ"ז ואפשר סק"א, קע"גוסי'
 ביו"ד לם'ש מקום אין דאל"כ בהמה, בטבעיכן
 כחול דירבה אע"פ חיה, אינה דטרפה נ"זסי'

 בשנות ולא בנס ותלי' הוא נס עפ"יימים,
 בהג"ה, ד' סעי' ד' סי' באהע"ז וע"עהטבעי,

 ודיני לש או נס עפ"י השנוי דבר תלי'אי

 סי' באו"ח העתים בשנות נשתנו אהמרהש"ס
 סי"ז, י"ח י"א, סי' ביו"ד סי"ח, ש"גקנ"ו,
 וע"ש קם'ח, וססי' ר"ס קכ"ג, ר"ס קט"ז,ר"ס
 רס"ז ס"א, רם*ג רכ*ח, ור"ס קנ"ט, ר"סבש"ך
 ס"ד, שכ"ב ס"ה, ש"י סי' ס"ד, ס"ק ובש"ךס"ד
 מת אין דהאידנא שס"ד, של"ב, ס=פ,של"א
 י"ז סי' ס*א, ג' סי' ובאה"ע מקומו, קונהמצוה
 ט"ו ג', ב', א', סי' ובחו"ם ס"א, קמ"בס"ב,
 וא"ת תכ"ה, שפ"ח, ק"ז, סי' בהג"ה מ"ו,ס"ה,
 אע"ג חבירו ב"ד דברי לבטל יוכל ב"ד איןהא

 ועם*ש באו"ח, סק"ז ט' סי' עמג"א הטעם,דבטל
 סי"ח ש*ג וסי' קע"ז ובסי' תס"ח ר"סהמג"א
 טבע ערך ט' אות הפוסקים כללי בס' כ"כ-

 מדיני נשתנו במה הללו דורות ודיני הללודורות
 עי"ש.הש"ס,

 הטבעיות, השיעורין, השתנות ובעניןז(
 וראה שינוי, וערך טבע ערך שלי בכלליםראה
 ע"א שכ"ו ע"(ג ק"כ ח"ב יוסף בפרדסעוד

 של טבעו ב' קל"ח א' בזוהר פלא וראהעשה"ט,
 וכו' בירור ערך כאן וראה משתנה, אינועולם
 שיעורין ערך שלי בכללים וע"ע לכאן,וצרפו
 בזמנינו. הביצים דנשתנולענין

 מן רביעי חלק הוא הביצה קליפת ג.סימן
הביצה

 שכוכ, סקי"ד פ"ו סימן יו"ד בש"ךראה

 סימן ובח"י סק"ב ר"י סי' או"ח מג"אוע"ע
 די*ג השחר כמו ובספר רביעית, לעניןתע"ה
 אם להתישב ויש וכתב זה מביא ט"ואות

 שיעור נשתנה לא אם כנ"ל הביצהבנשתנה
 ע"שיהקליפה

 ונדמה תרנגולים בלול נמצאת ביצה ד.סימן
 והיה פעמים כמה ומדדו חדין או כדין ראשיהב'

 חד יותר אחדראש

 ע"ש. ל*ד סי' ח"א בהלק"טכ"כ
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 היא מנוקבת הביצה קליפת ה.סימן

 צבע במי מתבשלת כשהביצה רואיםאנו
 מנוקבת הביצה שקליפת צבועה, הביצהתהי'
 וראה תקם*ז, סימן ח"א הדשב"א שו"תהיא,
 שם ובפם"ג שם והג' ב' ס"ק צ"ה סי'טו4ז

עישה"ט.

 ביצים לומר שלא מדקדקין האשכנזים 1.סימן
 הספרדים, כן ולא ביעא, ביצה המס' ומכניסכלל

 זה ואף בעלמא, זהירות אלא איסור איןובאמת
 דברים חבירו עם במדבר ולא בתלמודדוקא
בעלמא

 ק. א[ אות א' סימןראה

 טובים מעשים בלא לאדם כינוי ביצה ז.סימן
 הכינויים ערכי ס' בשם י( אות א' סימןראה
שכ"כ.

 וכללים סכומים ח.סימן

 רבי הלך פ"א ע"ב ה' דסנהדרין בהךא(
 בטומאה עיסותיהם מגבלין אותם וראהלמ"א
 ד(-ט(. ב( אות א' סימן ראהוכו',

 ראה אחר, דבר לחזיר שקורין הטעםב(
 ק. אות א'סימן

 בפסח, לחם שם זוכרים שאין הטעםג(
 ג(. אות א' סימןראה

 נשים עבירות ג' על ל"א ד,1בת בהךד(
 הקד,1 לארון שקורין על וי"א כו' ילדותמתות
 ה(. אות א' סימן ראהארנא,

 כל רז"ל עמ"ש הבחור ר"א בשם הטעםה(
 אותו קורין לגנאי במקרא הכתוביםהדבדים
 ו". אות א' סימן דאהלשבח,
 ר(1ה מסגולית, חמור דבטבע סכנתאת

 ד(. אות ב'סימן

 קלא ביה תשדי לא מיניה דשתיתבירא
 אבן בו תזרוע אל ממנו מאאית ב~ר-

 מיניה דשתית בירא ע*ב, צ"ב ב*ק דאהא(
 וראה עפר(, גוש )קלא, קלא ביה תשדילא

 בו תזרוק אל ממנו ששתית בור פכ"בבמדב"ד
 כיו*ב וראה ג', סי' מטות בתנחומא וכ"אאבן,

 הבאר מן שותה אדם יש כ' פרשהבשמו"ר
 וראה ובמפור,ןים, עי"ש לתוכה, אבןומשליך
 12"12 ק' דף ושונא אוהב מע' ח"ג בספריהיטב
 דשתית בירא בפי' ע"ב צ"ב ב"ק השטמ"קמ"ש
 וע"ד בארוכה, עי*ש קלא, ביה תרמי לאמיניה
 תועלת איזה ממנו לאדם שבא שמימשל
 מקח1ה שום לעה1ות לו ראוי אין ממנו נהנהאו

 ענין על שם בגמ' ומובא ממנו, נזק לושיבא
 וגלו מצרים מכות מענין ופסוקים משליםזה

 עוד ומביא ע"ה, אהרן ע"י קצתם שנען1והסבה
 ז"ל הריא"ף מרבו פלא מעשה בשטם"קשם
 משה אגרות משו*ת הבאתי ושם בארוכה,עי"ש
 פיינשטית משה מוהר"ר הגדול )להגאון חו"םעל

 רציתי לא כי עישה"ט מש"ב, י' סי'שליט"א(
 בספרי, פ*א כבר שהארכתי במה בכפילאלבא
 עי"ש חסידות, מדת או הדין מן זה אםוע"ש

 וראה לדין, ושונא דאוהב כלו הכלל כלבארוכה
 אות ב' מע' זצ"ל החיד'א למרן לפי דבשבס'
 עישה"ט בזה, ונעימים יקרים דברים כה1"כטוז
 בערכנו יצחק פחד וראה צריך, אני לקצרכי
 לכאן. וצרפו עי"ש ע"א, י"זדף

 שכ' יעקב העין על יוסף בענף וראהב(
 הרמב"ם כם"ש כו' דשתית בירא הזו הגמראעל

 שלא אחד בספר טוב אחד דבר המוצא עלבמורה
 )הגר"א(, בו שמוצא דברים בשאר עליוילעיג
ע"ש.

 וארא פי"ט אליעזר ר' משנת ראהג(
 על ידך ונטה מטך קח אהרן אל אמורז'-י"ט,
 למשה הקב"ה אמר תנחום א"ר וגו' מצדיםמימי
 ועפר לים שהושלכת בשעה ששמרוךהמים
 דין אינו המצרי את שהרגת ביום עליךשהגין
 ע"כ, אהרן ע"י נלקו לפיכך ידיך עלשילקו



בים ן ר הא הש"םנללי ת יברסב

 למשה אומר הקב"ה התחיל פ"ב-א' שמו"רוראה
 לו, ואמר הלך ויעברוני עמי שלח לפרעהאמור

 א"ל וכו' בקולו אשמע אשר ד' מי לומרהתחיל
 הפוך א"ל מנילום א"ל שותים מצריםהיכן
 בן יש להפכו, יכול איני אני א"ל לדםאותם
 א"ל לתוכו, אבן ותשליך הבאר תן שותהאדם

 לדם, ונהפך והכהו אהרן הלך ויהפכהו, אהרןילך
 בתוכו נשלכתי תשה א"ל תשה, הכהו לאולתה
 וראה עי"ש, אהרן הכהו כן ובשביל הזקניולא

 דאמרי מילתא הא מנא תתקל"ג רמז תצאילקוט
 נרגא, בי' תשדי לא מיניה דשתית ביראאינשי

 עי"ש, בארצו היית גר כי מצרי התעב לאדכתיב
 לקו לא למה אר"ת פ"ט-י' וארא מדר"רוראה
 ששמרוך המים הקב"ה א"ל משה ע"יהמים

 חייך ידך, על שילקו דין אינו ליאורכשהושלכת
 מד"ר וראה עי"ש, אהרן ע"י אלא ילקולא

 נקמת נקום למשה הקב"ה אמר כ"ב-ד'במדבר
 מפני אלא אחרים את משלח והוא בעצמךאתה

 מצר שאני בדין אינו אמר מדין בארץשנתגדל
 ששתית בור אומר המשל טובה, בי שעשהלמי
 ר"פ והזהיר וראה עי"ש, אבן בו תזרוק אלממנו
 אר"ת וכו', אהרן ע"י המים לקו מה ונ;פניבא
 בשעה ששמרוך המים למשה הקב"הא"ל

 כשהרגת עליך שהגין ועפר ליאורשהוו~לכת
 וראה עי"ש, וכו' ע"י שילקו דין אינו המצריאת

 שם יונתן ותרגום שכ"כ, י"ר וארא פ'תנחומא
 פי"ט. ז' שם ורש"י י"בב'

 שמביא אחרי ז'-י"ט, הגדול מדרש וראהד(
 הדא סיים הנז"ל, אליעזר ר' כבמשנת ר"תד'

 קלא חזי מיניה דשתית בירא אינשידאמרי
 אר"ת פ"י-ד' וארא מדר"ר וראה עי"ש, להדחית
 בשעה ששמרוך המים למשה הקב"הא"ל

 הגדול ובמדרש ע"י, ילקו לא ליאורשהושלכת
 ע"ש. שונות גירסאותיש

 ט' כרך וארא שלמה תורה חומשוראה
 דבירא בהך וגירסאות פירושים כו"כדקכ"ד
 וראה לכאן, וצרפו עישהאט וכו', מיניהדשתית
 רחב ביאור ק', צ"ט, דצ"ח, ח"ג בספריהיטב

 עשה"ט. זהבכללינו

 תרפא תקום -בירם

 בלתין בית מאי ע"א, כ"ג ר"ה ראהא(
 סנהדרין הים מרגליות ובם' בירם, זו רבאמר
 ושכונותיה א"י ס' בשם מביא י"ג אות ע"אק"ח
 תחצב ותי חיים תים תעיין שם שזה בירםערך
 ובמלחמות התלח, ים תתזרח תעין זרקא ודיאצל
 אחת מערה שם שיש יסופר ו' ח"ז הכהןליוסף
 שממנו א' בסלע המכוסה ביותר עמוקהשאינה
 מזה, זה רחוקים לא שדים שני כעיןבולטים
 חמים מים ומרעהו מאוד קרים מים יזובומאחד
 יחדו האלה המעיינות שני יתערבו וכאשרמאוד,
 לרפואה, טוב והם לשתיה מאד מימיהםינעמו
 נמצאים זה מלבד העצבים, את יחזקווביחוד
 וע' וצריף, גפרית של בארות גם זהבמקום
 עכ"ל. פ"ג-צ"ו, ע' חט"זישורון

 טבריא בחמי בישול ערך בספרי כאןוראה
 כי לכאן, וצרפו עי"ש כאלו, ממימותמש"ב
 גם שייכים טבריא לחמי הנוגעים דיניםכמה
כאן.

 בכל ויעבר כ'-י"ד, ב' שמואל וראהב(
 הברים וכל מעכה ובית אבלה ישראלשבטי
 ובתרגום בירם, הוא שזה ואפשר עי"ש,וגו'
 אנשי שהם אחשוב : וברלב"ג בירין,איתא
 מקומות : שם וברד"ק עי"ש, וכו'בארות

 ברים, נקראים לבנימין שהיו לבארותהסמוכות
 ורש"י עי"ש, מחוז שם והוא : דודובמצודות

 ו' ירמי' וראה עי"ש, מהו ידעתי לא :כהב
 ע"ש רעתה, הקרה כן מימיה ביר כהקירז'

 בור, לשון ביר : קרא מהר"י באר, ביר :רש"י
 וכו', פוסק שאינו מימיו את הבור ינבעכאשר
 שביעית וראה ובמפורשים, עי"ש ברד"קוכ"כ
 ואפשר עי"ש, לשתות לבייר הוא נותן אבל ה'ח'

 בירם. הזאת העיר נקראשמזה

 דפומבדיתא א' ע"ב קידושין וראהג(
 דהוה עובדא ההוא א' נ"ז וע"ז נסבי,מבירם
 עי"ש.בבירם



רם3 ן ך דןא הש"םכללי ת י1נ המצאות ע"יבירור

 ע"י או חדשות, המצאות ע*יבירור
 או נס ע"י הטבע, כדרך שלאפעולה
 הוה אי יצירה, ספר ע"י שנברא דברע"י

 בפנים ראה כעי"ז, ועודבירור,

 סדר אל מכחנים התורה דיני א. :התוכן
 מה ע"י ולא אז מני והנהונ הרגילהענינים
 ב. 1 שונות ותחבולות המצאות ע"ישהמציאו
 הסבע בדרך כשעושים רק הוי אם התורהמצחת
 עשה ובמצות נסים, מעשה ע"י כשנעשהולא
 יצחק של אילו ג. 1 נסים מעשה ע"יול"ת
 רק נם בדרך הוי לא השמשות ביןשנולד

 הנחשבים כל וכן הברואים, כל כמו הסבעבדרך
 נסים מעשה חשוב לא ד. ; מ"ט פ"הבאבות
 הבאתן ורק הטבע כדרך הם דבריאתןהיכי
 וטטור הפקר הוי נם ע"י הבא דבר ה. ;בנם

 דהכל היכי דדוקא וי"ל ומעשרות,מתרומות
 הבאת דק בסבע היה אם לא אבל בנםהיה

 במדבר 1. 1 זכיה יש דבזה בנם למקוםממקום
 הוי ולא קנין לנם דיש י"ל בנם היהשההנהגה
 רחמים בקשת ע"י המת את החיו אם ז. ;הפקר

 1 מסמא כזה מת ואם לשוק, מותרת אשתואי

 וכללים. סכומיםח.

 הענינים מדר אל מכוונים התורה דיני א.סימל
 שהמציאו מה ע"י ולא אז מני והנהוגהרגיל
 שונות ותחבולות המצאותע"י

 ז"ל מרישא להגאון חפץ אבני בם' ראהא(
 לברר שאפשר דמה ואולי שכ' ר' אות מ"אתשו'
 דיני כי לברורי, אפשר מקרי לא הטעלעפאןע"י

 והנהוג הרגיל הענינים מדר אל מכווניםהתורה
 ואזהרותיה דיני' ליחם מגדר זה אין אבל אז,מני
 במשך תולדנה אשר שונות ותחבולות המצאותאל

 רק לברורי אפשר בגדר הוה לא וה"נהזמנים,

 דובמא ומביא ופשוט, טבעי באופן בירורע"י
 לכנוס יכול דאפילו ע"א( )צ"ד מפסחיםלזה

 דרך בכלל הוה הפסח ולעשות ופרדיםבסוסים
 הרי עי"ש, הפסח מלעשות ופסוררחוקה

 הממשי המצב אל רק מצותיה יחסה לאשהתורה

 בתחבולות, השתמשות ע"י ולא שהוא מהכפי
 בדג רואין דאס שכ' מ"א פ"ב ע"ז תפא"יוע'

 מימן השיב לא המגדלת זכוכית ע"יקשקשת
 בס' וע' לזה, סמוכין יש הנז' ומפסחיםתהרה,

 שכ' שע"ה סי' יו"ד רעת ויוסף שאולדברי

 למקום שבא עד לו נודע ולא מת לו שמתמי
 במקום הי' אם הבית גדול עם מונה המת,שמת
 שיבא שאפשר פרסאות י' מהלך שהואקרוב
 הברזל ממלות שיש בזמנינו וממופק אחד,ביום
 מי' הרבה ממרחק א' ביום לבא יכולואדם

 דאין וכתב הבית, גדול עם ימנה אםפרמאות
 הפשוט מהלך רק שערה לא התורה כילמנות,
 התורה דרכי ישתנו זאת דלולי תחבולות,בלי
 תולדנה אשר החדשות ההמצאות לפי ליוםמיום
 אבל הנז', מפסחים סמוכין והביא הזמנים,במשך
 וכו' וכו' האחרונים, כמש"כ בזה עוד לפקפקיש

 מפר ע"י שנבראת בהמה ערך כאן וראהעי"ש,
 לכאן. וצרפויצירה
 ע"ז מהתפא"י ראיה שהביא מה והנהב(
 לפענ"ד במכתה"ג המגדלת, מזכוכית מ"אפ"ב
 המשקפים בתי בערך כאן ראה זא"ז, קרבלא

 לכאן. וצרפו עי"ש אחר, טעם יש שם כיותראה
 קכ"ב סי' ח"א מהרש"ם בשו"ת והנהג(
 מטה דרך מזון נותנים הרופאים אםנסתפק
 וסיים ביוה"כ, אכילה בכלל הוא אםומעים
 לכבד ויתחלק יתעכל פיו ע"י דרק אכילה,דל"ה

 מטה דרך אבל אברים לכל ומחלק דםומתהוה
 שלא שבועה הר"מ שכ' והא לעולם, מתחלקאין
 לחיות דיוכל אף שוא שבועת הוי ימים ז'יאכל
 מתהוה מ"מ מלמטה אכילה ע"י ימים מז'יותר
 שם והאריך עש"ה, דם, מרוצת חסרון מחלותבו

 דמיזן מידי ואם במעים, מתעכל אי מיםבענין
 דשפ"ו ח"ב פרד"י ובס' בארוכה, עיי"שהוא,
עי"ש.

 ופפולה מצוה דרק עפמ"ש לכאורהוהנה
 ופעולה, מצוה הוי חדש ודבר תחבולה ע"ישלא
 אינטערוויניאוס, פ"י למטה המזון נתינתהרי
 זה יהיה מדוע מאוד, חדשה והמצאה תחבולהזה

 בזה אני ונבוך אכילה, וכש"כ דמיזן, מידיבכלל
 להעיר. רק באתי ולאעוד



 המצאות ע", ב,רור ן ך הא הש"פכללי ון יברסד

 אם נשאל כ"ח סי' תורה אור ובירחוןד(
 אמן, לענות מחויב ראדיא ע"י ברכה קולהשומע
 קריש ואומרים במק"א י' היו ס"כ נ"הוכבאו"ח
 לענות, יכול עמהם שאינו מי אפילווקדושה
 עכו"ם, או טינוף מפסיק יהא שלא שצריךוי"א
 כמה בראריא וא"כ סקי"ג, רע"ג המחהש"קוכ"כ

 ועשו"ת להכ(ב מהתם ישנם וטינופיםגילולים
 אלעזר מנחת ושו"ת מזה, כ"ט סי' נפתליבית
 ובענין טעלעפאן, ע"י שופר בשומע ע"ב סי'ח"ב

 מלכים שלחן בם' כ' ויו"ט בשבת ראדיאלשמוע
 איסור, בזה אין מע"ש ועומדת מוכנת הי'דאם
 רעה שערי וע' אוסר, לב מערכי בשו"תאבל
 ובסי' טעלעפאן, עעי שופר תקיעת בענין ב'ח"א
 ובשו"ת בשבת, טעלעפאן ע"י לרבר בעניןקצ"ר
 וגם דאסור, כ' ל"א סי' ח"ב יו"ד יצחקבית
 זרם סגירת ירי שעל וגם בפעמון, להכותאיסור

 טעמי וע' עלעקטערי, כח נולדהעלעקטערי
 דף וארא בפרד"י מובא ב', דנ"ז ח"אהמנהגים

 האריך ח"י אות כ"א ובמשפטים עי"ש,נ"ט
 וחיה, לו נעץבו נמים אמרינן אי בעניןמאוד
 אשתו הותר אם ואחיי' רחמי דבעי היכאובענין
 ספר ע"י ובנברא מתיר, הבעל רמיתתלשוק,
 בזה והארכתי גדולה, בארוכה עיי"שיצירה
 לפ"ד אך וכו', ואמירה כתיבה ערך שליבכללים
 טבעי באופן רק לקיים יש התורה דמצותהנ"ל
 שנולדו שונות ותחבולות המצאות ע"יולא

 דראדי(ג וצ"ל, כל יתכן לא כנז"ל, הזמןבמשך
 ועיין בתורה, נשנה לא עוד וכדומהטעלעפאן

 להעיר. רק באתי ולאבזה,

 כשעתמים רק הוי אם התורה מצוות ב.סימן
 נסים, מעשה ע"י כשנעשה ולא הטבעבדרך
 נסים מעשה ע"י תעשה ולאובמ"ע

 בבתולה ב' י*ר חגיגה ר"ח בפי' ראהא(
 לכ"ג גרם שלא לכ"ג, מהו באמבטישעיברה

 טומאת מטמאת אי היא והאיבעיא מהו,אלא
 לידה, קרבן חייב ואינו מטמאה דאינה וכ'לידה,
 תזריע כי אשה קורא אני ואיו הוא נמיםדמעשה
 מצות דכל ונראה כ' נ"א דף ח"ב ובפרד"יע"ש,

 וע' הטבע, בדרך הבאים בדברים רקהתורה
 נם בררך המוליד דאדם רם"ג סי' דפרקאבאגרא
 ורביה, פריה מצות מקיים אינו הטבעה2ינוי
 נתתה לא לי הן ג'( ט"ו )בר' אאע"ה מ"שוז"פ
 שנשתנה כיון עכ"ז ה', שהבטיחו אעפ"יזרע,
 עי"ש, כזרע לו חה2ב לא עקר שהי' הטבעלו

 נסים ממעשה נהנין אין ערך ח"ח בספריוראה
 וראה לכאן, וצרפו הנס, על סומכין איןובערך
 ודו"ק. ואמירה כתיבה ערך שליבכללים
 לא מדוע א"ש הנ"ל חגיגה ר"ח ועפי"רב(
 א"א וכן כמובן, יצירה בספר ארומה פרהבראו
 וכן יצירה, ס' ע"י שנברא בשה לפדותלדעתו
 מחוקק החלקת ספיקת לן איפשט דעתולפי

 פו"ר מצות מקיים אם סק"ח א' סי'באה"ע
 המצוה, קיים לא דבודאי באמבטי,כשנתעברה

 זה ומובן האדם, אהבת ערך ח"ב בספריוראה
 שלא איסור באכילת הטעם זה דבאמתהיטב
 דפטור, יד, כלאחר בשבת ובהוציא אכילה,כדרך
 הטבע, בדרך רק ניתנה לא דתורה זה מטעםוהכל
 ערך ובספרי דעתו, בטלה בערך כאןוראה

 שפסול רגל באיטר ע"ב מ"ה ובבכורותאומדנא,
 שבנ"א כדרך שיעמוד דבעינן ופרהב"ילעבודה
 בלא"ה הא בחנוכה, הקו' בזה ומתורץעומדין,
 בספר עפמ"ש למנורה, כששפכו השמןנטמא
 המשחה ששמן עה"ת הש"ך בשם שמואלברכת
 משמים, המוריה בהר ליעקב שירד השמן מןהי'

 וזה קטנים, פכים ששכח צ"א חוליןוזשחז"ל
 הישר קב וע' החשמונאים, שמצאו הפך ג"כהי'

 היה טשקשמן כיון א"ש הנ"ל ולהר"חפצ"ו,
 טומאה, מקבל אינונסיי

 וכתב בזה האריך דץבם"ז ח"ב והפרד"יג(
 ולא ביהש"מ שנולד יצחק של מאילו ראיהום"ש
 בדרך הוה לא שזה אינו, שזה ראיתי לידהע"י
 ובסוופ הברואים, כל כמו הטבע בדרך רקנס
 קרניו הר(ושון אדם שהקריב שור טריפותאלו

 פ"א סוף נתן רר' ובאבות לפרסותיו,קודמין
 יצא לא תה לפרסותיו, קדמו קרנותיו נח שלפר

 כן להיות תוכרח היה הבריאה כי הטבעמדרך
 הספק נפשט זה דלפי להעיר )ורציתיע"ש,

 מרים של בבארה טבילה לענין כאןשהבאתי
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 כו"כ וכן נסיי, דרך דהיה משום מהני אםדספק
 ועוד נסים, ממעשה נהנו איך המן לעניןספיקות
 הם מ"ט פ"ה דאבות במשנה דהלא כיו"ב,ועוד
 זה ולפמש*כ עיי"ש, בע"ש שנבראו רבריםמי'
 להיות מוכרח הי' הבריאה כי הטבע בדרךהוה
 ויקהל ובבעה"ט להעיר(, רק באתי ולא כנ"ל,כן
 ועצים ללה"פ וחטים לתמירין הכבשים שגםכאן

 שצריך מה רק מפורש ובכ' הביאולמערכה
 שכבשים י"ל אך הביאו, לתיב"ע שגם וי"ללבנין,
 במנחות בעבים שיררו חטים כמו הביאווחטים
 וזה חטים, מלאה ספינה שבלעו שפרש"יס"ט
 כדרך הם דבריאתן כיון נמים מעשה חשיבלא

 ממנחות לר"ח קשה ולא בנם, הבאתן רקהטבע
 והאיבעי' הטבע, כדרך הוא הקרבן דעיקרמשום
 אפי' קאמר ולא ממושבותיכם דכתיב משוםרק

 וכ"ז וכו', נסים מעשה משום אבעי' חי'למנחות
 משמים ירדו דחטים שם להתום' אבללרש"י
 רק ואיבעי' למנחות שכשרים אמרו ואפ"הבנם

 דר"ח וי"ל ר"ח, על דיפלוג י"לממושבותיכם
 ביבמות הקשה ט"ו חגיגה ובטו"א כרש"י,ם"ל
 קמיירי, לא דאיסורא דבאחות אמו תני דלאי'

 באמבטי מחמי' בנתעברה בהתירא משכחתהלא
 עי"ש, ליבום ונפלה מאביה בעלה אחידהוי
 הוליד דלא לייבם פטור דכה"ג שפיר אתיולר"ח
 הבא דדבר מלכים לרר"ק הק' וגם הטבע,כדרך

 ומעשרות מתרומות ופטור הפקר הוי נסע"י
 וי"ל עננים, נס ע"י יצאו איך מאתכם כתיבוכאן

 עוי"ל קנין, לנם יש בנם הי' שההנהגהדבמדבר
 ה11ה אם לא אבל בנס הי' דהכל רד"קבנידון

 זכיה יש בנם למקום ממקום הבאת רקבטבע
 בפרד"י היטב וראה עי"ש, מפורש מקרא ס'ועי'

 באדוכה, בזה שם ובהציונים הנ"ל,דשס"ז

 מרע"ה דמת הביא רצ"ב או"ח הטו"זר(
 כתב יום אותו דהא הקשה ובמרדכיבשבת,
 י"ג, סי' ע*פ ברא*ש מובא וילך, כבמדר"רס"ת,
 וי"ל כ' ע"ב כ"א דף ח"ב יוסף פרדםובם'

 עדיף דת"ת כיון ג' מגילה הפנ"יעפמוש
 מק"ו שבת דוחה דרבים ת"ת א*כמעבודה

 רבים לצורך ס"ת שכ' רע"ה ומשה ע"ש,מעבודה
 מבין פני וע' בשבת, לכתוב הותר ישראללכל

 יד חעו"ת רל"ה, או"ח פ"מ ושו"ת ברכה,פ'
 כ' כ"ט סי' ח"ו ובחת"ס בזה, קל"ז ח"איצחק
 עכ*פ בזה גם הלא אמנם בשמאל, ככותבדהוי
 ובאנו בפה, בכותב סק"ה ל"ב ועמג"א יש,איסור
 אי הטבע כדרך שלא הנעשית פעולה אילענין
 ע"י בשבת ההולך ב' מ"ג בעירובין פעולה,הוי

 דלמטה ומוכח עי"ש, מי' למעלה בשםקפיצה
 ראי' ויהי' כמעשה, הוי שם דע"י פשיטאמי'

 או שם ע-י חבירו דהורג צ"ח ח"בלהלק"ט
 לפי ברבש וכ"כ רציחה, משום חייבכישוף
 מ"ה מעירובין צ"ע אולם וכ', ה' אות מ'מע'
 משום חיישו ולא ותומים באורים ששאלוא'

 בו ואין בשבת לוחשין א' ק"א ובסנהדריןכותב,
 בשבת, בשדים שואלין דאין ומש"ש צידועמשום
 ס"ה ע"ש יוכיח, אוב ובעל עונים, אין דאואפשר
 ה"ז, וט"ז ה"ג פ"א שבת ירושלמי וע'ע"ב,

 שכיבוי הרי ופרם, גולתא נסב ה"א פ"בוחגיגה
 קע"ט יו"ד ועפת"ש בשבת, מותר סגולהבדרך
 ובס' המטפטף, נר נגד בשבת כלי בהפכתסק"ה
 בשבת לשאול שאסור הביא מטות רוקחמעשה
 מעירובין וצ"ע לכותב, דדמי ותומיםבאורים
 במזיד  מעשה עהבו שלא הן : ב' ב' מכות וע'שם,
 לסי' מפתחות יו"ד יצחק בית וע=ע ליגלי,נמי
 הוי אי נרשם שדיבורו לפאנאגראף במדברל"ב

 ומקור ותפ"ד שנ"ו בס"ח וע"ע בשבת,ככותב
 שבות וע' הרבוע בזה רצ"ב ונפ"ח שםחסד
 מענין תפ"ב ש' אפענהיים מר"ד ל"א סי'יעקב
 שלא וצ"ע תחומין, איסור משום למרחוקדבור
 שכל איתא של"ח באו"ח אך קול, משמיעתזכר
 הה~ש יש אך מותר, לשירה מיוחד שאינוקול

 בטלפון גט לענין חקרו וג"כ חשמל, אשהבערה
 להעיר ויש א', כ"ג גיטין דקלא,בטב"ע

 הן שיהו כדי עדים לו ומושיבין א' ס"זמסנהדריל
 פנים דראיית מבואר רש"י, וע' אותורואים
 דבאנשים להסביר ואפשר מעכבת,בעדים

 וכ"מ בקול, גם זא"ז יכירו אז זא"זהמכירים
 ועשו"ת דקל~ה בטב"ע רק באשתו מותרדסומא
 ובפרד"י עי"ש, וקצ*ד ב' סי' ח"א דעהשערי
 כ"ה( וט"ז י"ט, )י*ג בשלח כ"ח( )ט' לואראציק

 ע*ש. בסופו ח"י( )כ"אומשפטים
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 צדקתך כ' ס"ק רצ"ב סי' א"ח טו"ז ראהה(
 ובמרדכי כו', מרע"ה מת שעה שבאותהוכו'
 כתב היום שאותו אמרינן דהא הקשה ע"פפ'
 לומר כיון לא שלום שר ר' דגם ול"נכו',

 וכו', מנחה בשעת שבת בערב אלא מתדבשבת

 והטמנת בע"ש הי' הנשמה דפרידת בב"חוכ"כ
 בשבת אומרים ולכן הי' בשבת הטהורגופו
 לזוה"ק ציין כאן חי' נפש ובס' הדין,צידוק
 דין חקור מאמרות ובעשרה רע"א, פ"טיתרו
 )ש"ל( וחת"ס להשל"ה גם וציין פי"ג,ח"ב

 בזה ואין הקולמוס השבעת ע"י וכ' מתדבשבת
 אחד ביום כ' כי ועכצל"כ כלל, כתיבהמשום
 על ופלא וילך, ס"פ כבמדר"ר תורה ס'י"ג

 הי' לא כי שכ' ע"א סי' יו"ד במה"קהנוב"י
 אי לחקירה ובאנו אחד, ס"ת רק ישראללכל

 תתייחם הטבע מגדר היוצא בדרך הנעשיתפעולה
 בשבת ההולך ב' מ"ג לעירובין וצייןלפועלה,
 מעשה מיחשבה מעשרה למעלה שם ע"יבקפיצה
 ח"ב הלק"ט לשו"ת וראי' עלה, דלחייבדילי'
 ח"ב כישוף ע"י או נטם ע"י נטההורג צ"חסי'

 אות מ' מע' לפי בדבקו וכ"כ רציחה,משום
 באורים עה2אלו א' מ"ה מעירובין וצ"עה/

 או"ח ~ע' כותב  מווון יו1ו ח ולא בו1בתותומים
 דלוחשין איתא א' ק"א ובסנהדרין '1"מ(סי'

 משום חיישו ולא בשבת ועקרבים נחשיםלחישת
 בשבת בשדים שואלין דאין אמרו ואשרצידה,
 יוכיח אוב ובעל עונים, שאינם משוםאפשר
 סי' מלובלין מהר"ם תשו' וע' ב', ס"העי"ש
 תנחומא ובמדרש לשד, הנבעלת אשה בדיןקט"ז
 עי"ש זנות, זה שאין מפורש כ"ז בראשיתב'

 וע' קכ"ד, סי' ח"א הגדול זרוע ובאורבאורך,
 יודן ר' ה"א, ופט"ז ה"ג פ"א שבתירושלמי

 )עוד מינה ערקת ונורא גדושא על גולתיהפרם
 עליו שיש כתונת לפרהם לדליקה כזו סגולהיש
 ובירושלמי דליקה(, ערך יצחק פחד ע' נדה,דם

 הרי עליו, ופרס גולתי' נסב ה"א פ"בחגיגה
 פת"ש וע' בשבת, מותר סגולי בדרךשכיבוי
 בשבת כלי הפכת בענין ה' אות קע"ט סי'יו"ד
 דבורא הדברות עשרת ובמדרש המטפטף, נרנגד

 לפרה בשבת שלחה1 א' בחסיד מעשהדזכור

 ריב"ת( ד"ה ט' יומא בתו"י לזה )רמזושתעבוד
 לקרב מעשה לעשות שאמור בגוסס מצינווכן

 את מפקחין פ"ג וביומא של"ט סי' כביו"דמיתתו
 יותר, יסורים שסובל אף שעה חיי לצורךהגל
 להנצל במהרה שימות עליו להתפלל מותרועכ"ז

 ע"א מ' נדרים ור"ן ק"ד כבכתובותמיסורים
 תתקמ"ג( רמז משלי בילקוט פלא )וראה איןד"ה

 נפשיה ונח רחמי רבנן בעו א' פ"דובב"מ
 שימות ע"ע ביקש המעגל שחוני כ"גובתענית

 י"ט חמם לדעת, עצמו כמאבד בזה נחשבולא
 בשביעית הספיחין ועל האילנות עלמתריעין
 לעניים לזרוע כי אף לעניים פרנסה שי"במפני
 בלילה דאבני ד"ה רש"י א' ל' ובר"האסור,
 דיבנה ומשכחת הוא שמים בידי העתידדבנין
 ב' דבמכות להעיר יש הנ"ל הלק"ט ועלביו"ט,

 נמי במזיד דיבור( )אלא מעשה עשו שלא הןב'
 שיתחייב ס"ד לא דיבור שע"י שמוכח וכו'ליגלי
 נידן. שע"יאע"ג

 אין מצוה שלדבר השל"ה על קשהועוד
 הקולמוס ובהשבעת כלל, אליו מיוחסת כזועשי'
 הברכ"י וכש"כ ס"ת, כתיבת מצות יוצאאינו
 יצירה, מפר ע"י הנוצר אדם בענין נ"הבסי'
 א"ב פ"א שה"ש המד"ר על משה בידי כ'וכעי"ז

 ]וצ"ע בפיך המותר הוי לא נס ע"ישהנעשה
 המותר הי' לא וה"ז בנס שנתוסף חנוכהבנר
 ע"י הנתרבה בין וי"ל במקדש, שאסורבפיך
 וכו' רכ"א ר"ס עמג"א בטל, קמא דקמאברכה
 שכ' האלו בספרים חשש יש וא"כ בארוכה[וכו'

 שאין ואפש"ל כלל, הלב על יעלה שלאמשה
 ביום בו אך ביום בו ספרים י"ג שכ'הכוונה
 וכבגיטין ס"ת, הי"ג בארון והניח להשבטיםמסר
 עישה"ט וכו', וכו' לה קרו כתיבה מסירה א'פ"א
 צריך. אני לקצרכי

 פסחים ערבי פ' מהמרדכי הבאתי והנהו(
 תורה ספרי י"ג כתב רע"ה משה שנפטרדביום
 שכ' וע"כ המציאות, בגדר אינו שזה שבט,לכל
 ט' אות פ' סי' תשו' חפץ אבני ובס' נס,ע"פ

 ח"ו בחת"ס ומובא השלה"ק, שכ"כ וכתבמביאו
 ע"י הספרים כ' ע"ה רבינו שמשה כ"טסי'
 קווםית בזה ותתורץ הקולמום, והשבעתשם



ימז ן ר ה04 הוו"םנללי ת י גנ המצאות ע"יבירור

 בשבת כתב איך הי"ג שם ע"פ בפ'הרא"ש
 בשבת לכתוב מותד שם דע"י בשבת()דנפטר
 אם האדכתי ו, סי' אהרן בדכת ובם'ע"ש,
 ספדי אם גם בשבת, נסית מלאכה לעשותמותד
 מצות כי הם כשדים אם בנם שנכתבותורה
 נסי באופן ולא טבעי באופן לקיים ישהתורה
 בספדי הדק היטב וראה בארוכה, עי"שוכו'
 מש"ב נסים ממעשה ליהנות אין ערךח"ח

 בהם שהאדכתי הדבדים אכפול ולאבאדוכה,
 בערך כאן ודאה בעהי"ת, שלי בספרים כ"פכבד
 לכאן, וצדפו יצידה ספד ע"י שנבדאתבהמה
 התודה קדיאת לענין וא"י בבל עדך כאןוראה
 לכאן.וצרפו
 מקשה ד' אות י' מאמד אהדן ובבדכתז(
 סי' או"ח בב"י מובא מסה"ת הנז"ל, השל"העל
 דאין פסולין בשמאל שכתבו דתפלין דה"טל"ב
 כהלכתו בשבת ס"ת אדם שיכתוב לומדכברא
 שנכתב דם"ת עכצ"ל ה"נ וא"כ חויב, יהי'ולא
 סבדא דאין פסול, הקולמום והשבעת שםע"י

 חייב, יהא ולא כהלכתו בשבת ס"ת אדםשיכתוב
 משה שהניח ס"ת יהי' ואיך הנ"ל,וכסה"ת
 י"ח בהם יוצאים שלא באופן כתוביםלמשתרת
 מלכים הדד"ק מד' להעיד נלענ"ד עודקרה"ת,

 פטוד נס ע"י הבא דדבד מהתוספתא שהביאד'
 טבעי באופן לקיים יש התורה דמצותממעשד,

 והשבעה שם ע"י כזה ס"ת וא"כ נסי, באופןולא

 דאין וי"ל בו, יוצאין ולא טבעי ולא גסיהוי
 משום במעץ2ד דק אמדה דלא מהתוספתאדאיה
 האדץ פדי מקדי לא נם וע"י האדץ פדידבעינן

 שידדו חטים אי לי' דאבעי' ב' ס"טוכבמנחות
 אי היא והאיבעי' לשתהל"ח, כשדיםבעבים
 נס, ע"י שידדו כיון ממושבותיכם זהמקדי

 מהני מצוה לשאד אבל חטין, ד"ה שםכבתום'
 חיו"ד יצחק בית תשו' וע' נם, ע"י הבא דבדגם
 יעקב שאמד הכוונה פי' ובזה פ"ד, סי'ח"ד
 ומה לך, אעשדנו עשד לי תתן אשר וכלאע"ה
 וגם כולה, דעזורה כל שמר הלא זהרבותא
 מעשד לו ויתן וכמ"ש בזה נזהד הי'אבדהם
 מה אפי' לי, תתן אשר "וכל" הכוונה רקמכל,
 עי*ש. וכו' נס ע"ד ה' לושיתן

 הביאו והנשיאם נ"ז ל"ח ויקהל ראהח(
 עדן, מגן דהביאו עננים נשיאם ובתיב"עוגו'

 היה איך למאור השמן על הקשווהמפודשים
 ס"ט ממנחות אך דוקא, זית שמן בעינן הלאכשר
 משמים, חטים דכשדים בעבים שידדו בחטיםא'
 הט"ז קו' תי' הדי"ם ובחי' זית, בשמן י"לוכן
 ג"כ דאשונה בלילה הי' דהנם תר"ע סי'או"ח
 היה הא וקשה ריקן, על חל ברכה דאין הזהרע"פ
 דע"י הוא ואמר הריקן, על חל ונס ברכה ולאנם
 בדכה, דהיה וע"כ ופסול זית שמן הוה לאנס
 ד"צ, ח"א פדד"י וראה באדוכה, כל"חועי'

 ותדומה קכ"א בשלח דנ"א, ואדא דרם"ח,וישב
 אין עדך ובספדי לכאן, וצדפו עשה"ט דע"ו,דף

 ב' ק"נ משבת הבאתי נסים ממעשהנהנין
 וק' וכו' צלף לו ועלתה נס לו שנעשהבחסיד
 סי' דוד אמרי ובשו"ת ממע"נ, נהנין איןהא
 כשבת וי"ל שנים, ג' עדלה הוי הא הקשהמ"ט
 הדיבוד דע"פ חדובא, שעלתה בדשב"י ב'ל"ג

 סי' ח"ב פדד"י וע' ע"ש, א' ה' כחוליןשאני,
 שמביאם.שס"ו

 למנחות שהקשה מ' או"ח חת"ם דאהט(
 אגודה בשם ס"א קמ"ז או"ח ורמ"א א'כ"ב

 יעקב הקדיש איך לגבוה, אסור להדיוטנשתמש
 מזבח מאבני שהיו ולילקוט ה', בית להיותהאבן
 שכב איך פ"ע מבד"ר דענן בזית והק' נחשל
 וכו', בטעות שהי' עי"ש וכו' עליהםיעקב

 דענן הזית קו' מתדץ דתל"ז ח"בובפדד"י
 משמים, יורד טמא דבד אין ב' נ"טכבסנהדדין

 שמותד, ע"כ באחד ונבלעו נם שנעשו כיוןה"נ
 סי' יו"ד מאידות פנים ובשו"ת מביה פניוע"ס
דמ"ב.
 שמביא ג' מאמד אהדן בדכת בם' ודאהי(
 אסד איך לקח2יא תידוץ ל' בר"ה דש"ימש"כ
 בחמיסד בהמ"ק יבנה שמא משום הנף יוםדיב"ז
 ובלילה, ביו"ט בהמ"ק בונין אין והדיבלילה,
 בנין אבל אדם ע"י הנעשה בהמ"ק דוקאדזה

 בלילה גם יבנה שמים בידי שיהי'דלעתיד
 ד"ה ב' ט"ו שבועות התוס' וכעכ עיי"ש,וביו"ט
 הענין, בכל שמפלפל מה עי"ש וכו', וכו'אין

 ותומים אורים שאלת אם נסתפק שם י'ובסימן



 ע"יהמצאות בירור ן ך הא הש"םכללי רן יברמה

 בנימין נחלת שבם' וכ' בשבת, מותרתהיתה
 בשבת, ככותב דהוה משום דאסור כ' ק*אמ"ע
 אל בא דדוד ב' צ"ה ממנחות זה עלותמה

 הי' לא בשבת הי' ואם באו"ת לשאולאחימלך
 כתיבת בענין הרבה ומפלפל וכו', לשאולרשאי

 וכ' ככותב, הוה אם ותומים באוריםהאותיות
 בישוב כ"ט סי' ח"ו בחת"ס הובא מהשל"העוד

 בשבת מת דמשה סי"ג עאפ בפ' הרא"שקושית
 לעיל )ראה תורה ספרי י"ג ביום בו כ'ואיך

 שם ידי על דכ' בשל"ה ותי' זאת(,שהבאתי
 נסית דכתיבה הרי עי"ש, הקולמוםוהשבעת
 כית ותומים באורים י"ל וה"נ בשבת,מותרת

 שבת, איסור בה הי' לא נסית היתהדהכתיבה

 יונתן תפארת מם' ומביא הנ"ל, ל' ר"הוכברש"י
 עם שישבו לנעדיו אברהם שאמר דה"טשכתב
 שהי' בפדר"א דאי' משום יותר, ילכו ולאהחמור
 לתחום חוץ ילכו שלא אותם הזהיר לכןביוה"כ
 הדרך קפיצת ע=י הלכו יצחק עם הואאולם

 כדברינו וזה איסורא, עבדו ולא האר"יכמש"כ
 שלא ופלא בשבת, נאסרה לא נסיתדמלאכה
 יש אי לי' מיבעי' דקא א' מ"ג מעירוביןהעיר
 דאזיל כגון דהנפק"מ ומפרש מי' למעלהתחומין
 ואנן לא, או הילוך הוה אי ופרש"יבקפיצה
 הרי ת"ד, סי' או"ח כבש"ע לחומראנקטינן
 שבת לענין מלאכה בגדר נכנסת נסיתדמלאכה
ע"ש.

 לא השמשות בין שנולד יצהק של אילו נסימן
 הברואים כל כמו הטבט בדרך רק נם בדרךהוי
 מ"ם פ-ה באבות הנהשבים כלוכן

 בזהי מש=כ ג( אות ב' סימןראה

 דבריאתן היכי נםים מטטנה השוב לא ד.סימן
 בנם הבאתן ורק הטבט כדרךהם

 לכאן. וצרפו ג( אות ב' סימןראה

 ופטור הפקר הוי נם ט"י הבא דבר ה.סימן
 דהכל היכי דוקא דזה וי"ל ומעשרות,מתרומות

 הבאת רק בטבט הווה אם לא אבל בנסהיה
 זכיה יש דבזה בנם למקוםממקום

 ז(. ג( אות ב' סימןראה

 דיש י"ל בנם היה שההנהגה במדבר 1.סימן
 הפקר הוי ולא קניןלנם

 ג(. אות ב' סימןראה

 רהפים בקשת ט"י המת את ההיו אם ז.סימן
 מטמא כזה מת ואם לשוק, מותרת אשתואי

 ההלאה ר*ו מדף ח*ב פרד"י בספרראה
 והחיו רחמים ובקשו שמת מי בעניןשהאריך
 או מיתה הוה אם לשוק הותרה אשתו אםאותו
 לאחר אי בענין ת*ש מטמא, כזה מת ואםשינה,
 אמרינן ואם ועוד, ועוד שארות פקע הבעלמיתת
 היטב וראה לכאן, וצרפו קף2ה"ט לו נעשודנסים
 חסד ובמקור תפ"ד וסי' שנ"ו סי' חסידיםבספר

עשה*ט.

 וכללים פכומים ח.סימן

 זכוכית ע"י קשקשת בדג רואין אםא(
 אות א' סי' ראה טהרה, סימן חשוב לאהמגדלת

 ב(.א(
 מטה דרך מזון נותנים הרופאים אםב(
 סי' ראה ביוהכ"פ, אכילה בכלל הוא אםומעים

 ג(. אותא'
 מחויב אם ראדיא ע"י ברכה קול השומעג(
 ראה טעלעפאן, ע"י שופר ובשומע אמן,לענות
 ד(י אות א'סי'

 אם ויחט בשבת ראדיא לשמוע בעניןד(
 אות א' סי' ראה מבע"ש, ועומדת מוכנתהיתה
ק.

 ראה בשבת, טעלעפאן ע"י לדבר בעניןה(
 ד(. אות א'סי'

 חנוכה נם מהני דמה הקה2יא על תי'ו(
 ר(וה למנורה, כששפכו השמן נטמא בלא"ההא
 ב(. אות ב'סימן
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 מהנק אי מדים של בבאדה טבילה לענץק
 ק. אות ב' ס"ראה

 הביאו דהעעים כ' תקהל פ' בבעה"טה(
 ועצים ללהה"פ, והטים לתמידץ, הכבשיםגם

 ק. אות ב' סימן ראהלמערכה,
 משה כ' דהאיך המרדכי לקושי' ישוביםט(
 היה, ששבת כית שמת יום באותו ס"תרבינו
 י(. ו( ה( ד( אות ב' סי'ראה

 אי כישוף או שם ע"י הבירו ההורגי(
 ד(. אות ב' סימן דאה דציהה, משוםהייב

 ותומים, באורים בשבת לשאול אסור אםיא(
 י(. ה( ד( אות ב' סי'ראה

 אי נרשם שדיבורו לפאנאגראף מדבריב(
 ד(. אות ב' סי' ראה בשבת, ככותבהוי

 איסור משום יש אי למרהוק דבוריג(
 ד(. אות ב' סי' ראהתהומין,
 ראה דקלא, בטב"ע בטלפון גט לעניןיד(

 ד(. אות ב'סי'
 בשבת הי' אימתי רבינו משה מיתתטו(

 סימן ראה בשבת, הדין צידוק ואמירת בע"ש,או
 ה(. אותב'

 משום בזה יש אי לשד הנבעלת אשהטז(
 ה(. אות ב' סי' ראהזנות,

 שימות עליו להתפלל מותר גוססיז(
 ה(. אות ב' סי' ראה מיסורים, להנצלבמהרה
 מצות יוצא אינו אם הקולמוס בהשבעתיה(
 ז4 0 ה( אות ב' סי' ראה ס"ת,כתיבת
 בפיך המותר ועי לא נס ע"י הנעשהיט(
 ראה בנס, שניתוסף מנ"ה הקושי' עלוישוב
 ה(. אות ב'סי'

 אחר ובישול בישול אחרבישול
 וצליאפיה

 לענין בישול אהר בישול אין קי"לא(
 המד שדי ראה בהלב, בבשר הדין מהשבת,
 מערכת השדה ופאת כ"ה אות א' מערכתכללים

 ושד"ה כ"ב, אות קל"ה וכלל ס' אות כלליםא'
 בישול בענין מש"כ כ"ב אות הבית מע'כללים
 כו"כ ועוד וצלי, אפי' ואהר בבלוע, בישולאהר

 אהרי יבא ומי בזה, וציונים ופרטיםכללים
המלך.
 אין ערך י*נ כלל שאול כלילת ובס'ב(
 לברר מאוד בכללן האריך בישול, אהרבישול
 אחר בישול יש אם בישול, אהד בישול ישאם
 ומראה וציונים פרטים כו"כ ועוד וצלי,אפי'

 הצושת, פוסקים וירהעלמי בבלי בש"סמקומות

 דשו שכבר במה ואקצר תתענג, ואזעישה"ט
 רבים.בו

 מעושן ממעט איבישול

 ע"ג אות ב' מע' לב ישרי בס' ראהא(
 שנתהמם דהיינו מעחצן, ממעט אי בישולשכ'
 בירהעלמי, איפשיטא דלא בעיא ע"ז גם עשן,על

 יו"ד והרפ"ה מספק, בישול דהוי הר"מופסק
 דנקרא מהירושלמי לי' פשטה פ"ז( )סי'שם

 הש*ע כ' גוים בישולי ולגבי ס', בל'בישול
 דרבנן דספיקא דה"ט ונראה כבישול,דאינו
 בישול לגבי דגם צ"ל הפר"ה ולדעתלקולא,
 וראה עכ"ל, וצ"י הפ"ה כ"כ ולא בישול, הויגוי
 פי"א תרוסות הירושלמי על למראה נהמדבס'

 לכאן. וצרפו עישה"ט ע"ג, דק"םובספרו
 פ*ז סי' יו"ד תשובה בדרכי עוד ועי'ב(
 המה"ב דברי ועמש"ש בזוע בארוכה ס"ז ס"קס"ו

 דמעחצן לדינא שהעלה יוסף המטה ע"דשהשיב
 אפילו דאורייתא, בב"ה הוי טבריא בהמיומבושל
 בהמי בשבת דהמבהצל דילן בבלי בש"סלפמ"ש
 מרדות מכות רק והייב מדרבנן דק הויטברי'
 הוי דידן לתלמודא גם בב"ה לענין מ"מדרבנן,
 סברא שום דאין בישול, דדך הוי זה גםמה"ת
 בתלמוד שאמרינן וכמו לבב"ה, שבת ביןלהלק

 כל מה"ת עובר שאינו שבת לענין דילןבבלי
 בישול זה שאין דכית בב"ה, לענין ג"כהוא

 מבשל משום מה"ת עובר שאינו ממילאמה"ת
 פ*ז טי' יו"ד הדהם פרי היטב וראה ע"ש,בב"ה
 טבריא4 בהמי בישול ערך כאן וראה שם,ודו"ק

 בהמי או בעשן בב*ה נתנו אם לעניןועע"ש
 ועעוש בהנאה, גם בדיעבד אסור אםטבדי'
 שהוטה בהלב או הלב במי בשר המעשןלענין
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 ואק בהנאה לא אבל באכילה כ"א אסורדאעו
 ע"סג לכתחילה אף ~ול בי איסור ~ום חבו

 ןטלוק בו נכלל איבישול

 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בם' ראהא(
 דהיינו שלוק בו נכלל אי בישול שכ',ע"ד

 בישול דנקרא הסכים יו"ד הרפ"ח ביותר,נתבשל
 עכ"ל. ספק,בלי

 דשליקה ע"ב, דל"ט פסחים תום' וראהב(
 אדם שאין בירקות מדשנינו מבישול, טפיהוי
 במבושלים, ולא בשלוקים לא חובתו ידייוצא

 ובדוכתא זו, ואצ"ל זו מתניתין דיי הכי לאודאי
 חמם משלוק, טפי משמע דמבושל משמעאחרינא
 מענה יעקב בקהלת ומובא עי"ש, התום'ישבו
 עי"ש קל"ב, אות ב' מע'לשון

 ע' כלל הב' מע' כללים שד"ח וראהג(

 תבין בין שביניהם החילוק ושליקה בישולשכתב
 אות נ"ב סי' יו"ד במחב"ר חיד"א מרןבדברי
 דבריו על ובמ"ש זו, מערכה אזן ביעיר רמזול"ו
 סי' הראיות בקונטרם לטרפיות אפרים ביתהג'
 להרבנים ועיין לבוב(, מד' ע"ב קי"ד )דףכ"ז
 שאול יד פ"ז, סו"ם יו"ד )חאאם( שלמהכרם
 וסי' תע"ג סי' השלחן ערוך סק"ב, רי"זסי'

 נחמד ט', סי' הרלנ"ח רבינו ה', אותתרמ"ח
 תצ"א אות ביתי משק ע"א, קם"ז דף ח"אלמראה
 עישה"ט. ל' כ"ט, דכ"ח, ח"ג בספדי ודאהעכ"ד,

 אות ש' מערכת ביתי משק בס' וראהד(
 לנזיר משה בירך ע' ומבושל שלוק שכ',תצ"א
 סימן אפרים ושער רש"י, ע"ד מ"ש ע"בדמ"ה
 מש"ב ל"ו אות נ"ב סימן ברכה ומחזיקפ"ח,
 נחמד ובם' דנדרים רפ"ו שמשון נזיר בס')וע"ע
 קהלת בם' וראה עי"ש(, סע"ד דקם"ולמראה
 וכו' ושלוק בישול ערך קל"ב סי' ב' אותיעקב
עי"ש.

 הירח~למי על למראה נחמד בם' וראהה(
 שכ' ודקסקז, דקם"ו ובספרו פ"ד,מעשרות
 קתני דמדלא השולק ד"ה התוי"טעמש"כ

 שהוא השולק קתני דלרבותא משסעהמבשל
 ל"ם פסחים דמהתום' עי"ש, כו' תתבשלפחות
 מבישול טפי הוי דשליקה דם"ל בהדיא נ'ב'
 בפ"ג דתנן והא דוכתי, בכמה משמע וכןוכו'
 כו' שילקן או השלמים מבשל הי' דמ"המינין

 התם הוי לא מבישול טפי הוי דשליקהאע"ג
 מתורת יוצא אינו דבשליקה דקמ"ל זו, ואצ"לזו

 הכהנים וכולן ע"ב צ' בזבחים וכ"מ ע"ש,בישול
 ושלוקין צלויין לאוכלן באכילתן לשנותרשאין

 פחות הוי דשלוק איתא ואם ע"ש,ומבושלין
 תני והדר שלוקין צלויין קתני היכימבישול

 שפיר משתמעין הוי זה סדר דלפיומבושלין,
 לא והיינו זו, אף ל"ז בדרך ראשונות בבותהב'
 דרך שהוא צלויין לאוכלן הכהנים דרשאיןזו

 מצלי פחות שהוא שלוקין אלא יותרגדולה
 דקא' דמתני' סיפא דא"כ אלא לאוכלן,רשאין

 מצית לא מבישול פחות הוי שלוק איומבושלין
 אפשר אי וזה זו, ואצ"ל זו בדרך אלאלאוקמי
 ששחטן ד"ה מעילה מם' ריש התום'כמ"ש

 במשנה שייך דלא וכו' דיבמות בפ"קוהריטב"א
 והדר זו אף ל"ז בדרך ראשונות בבות הב'אחת

 דשלוק אמרינן אי אבל זו, ואצ"ל זובשניות

 יעקב קהלת וע' וכו', שפיר אתי מביסולטפי
 שר זכר ולא פסחים לתום' דציין קצ"בלש"ח
 בפ"י הר"ש ומ"ש והתיו"ט הנ"ל זבחיםמהתוס'
 ל"ו אות ב"ן סי' חיו"ד מח"ב וע' מ"ח,דתרומות
 ממ"ש שם האריך ועוד ע"ש, בארוכהמש"ב
 אמרינן לא תיבות דבב' דקידושין בפ"בהתום'
 ב' הוי ומבושלין ושלוקין צלויין והכא א"זל"ז

 ום' שם, יוסף ועין דח"ן ב"מ ועתו"םתיבות,

 כל עשה"ט לד"ח, להוריות בחי' יוסףשער
 בספרי הדק היטב וראה באומר, קצרתי כידבריו
 קמ"ט מדף זה ואחד זה אחד ערך ח"ד אהדןבית
 לכאן, וצרפו זה בענין גדול אריכות ק"פ, דףעד

 ותראה עישה"ט בזה, ופרטים כללים כמהועי-ש
 וראה זו, ואצ"ל חו א"ז דל"ז הך ליישבשאפשר
 זו אף זו לא זו, ואצ"ל זו ערך שליבכללים
 בין ערך כאן וראה ודו"ק, עי"ש ~כאן,וצרפו
 ז(. אות דעת חכמה בינה בערך ועקע ע"ש,נין



רעא ן ך ~ק1* הש"םכללי ון יב,בקול...צל

 החשמל כח ע" בחלב בשרב"~ל

 עש' ק"כ ס" ע"ד יצחק בית בעת"תדאה
 ח"ב האלקטד כח ע"י בחלב בשר מבשלאם

 ודאה עי"ש, האש על מבשל כמו מבשלוחשיב
 עי"ג אלקסד, במפתחות ח"א יצחק כצביבס'

 צלי על יאמר אםבישרל

 מתנות אר"ח ע"ב, קל"ב חולין דאהא(
 קדא אמד מ"ט וכו' צלי אלא נאכלות איןכהונה
 שהמלכים כדדך לגדולה, למשחה ח"י()במדבד
 ע"ב צ' מזבחים הקשו אין ד"ה ובתוס'אוכלין,
 לאכלן באכילתן לשנות הכהנים דשאיןוכולן
 טעמא שם בגמ' ואמדו ומבושלין, ושלוקיןצלויין
 כדדך לגדולה פי' למשחה בהו דכתיבמשום

 לו שטוב כמו דודאי ותידצו אוכלין,שהמלכים
 לו שטוב לאדם אבל להו אכיל מצי יותדונהנה
 גדולה דרך שהוא צלי יאכל ומבושל כשלוקצלי
 ס"ט מאמד ויקרא והעיון הדדש ובס'יותד,
 אהרן אל משה ויאמר איתא צו דבפ'מקשה
 וגו' מועד אהל פתח הבשר את בשלו בניוואל

 בצלי, ולא בבישול היא המצוה דעיקראלמא
 אשד חרש וכלי למעלה שנאמר ממה קשהוכן

 ומרק בשלה נחשת בכלי ואם ישבר בותבושל

 דעיקד ג"כ ומבואר החטאת( )בפ' במיםושטף
 בישול לשון דמצינו וצ"ל בבישול, היתההמצוה

 ט"ז( )דברים ואכלת ובשלת כמו צלי, עלגם

 בפדש"י וע' צלי, אלא נאכל ואינו פסח עלדקאי
 שיצלו, הכונה בשלו דכתיב אף י"ל וה"נשם,

עי"ש.
 שהביא פ"ז דס"י יו"ד דעת בחות ודאהב(
 צלי ע"י בחלב דבשר שנסתייע הפד"חבשם
 ג"כ מקרי דצלי בישול, כמו התודה מןאסוד
 כנ"ל, צלי והפי' ואכלת, ובשלת ממקדאבישול,

 ע"ב נ"ו ב"מ הגמדא עפ"י זאת בחו"דודחה

 ויקח והכתיב ממש ידו דכתיב היכא וכלדמקשה
 דשותו ידו של הפי' ע"כ ושם מידו אדצוכל

 הכי, דל"ל הכא שאני ומשני ממש, ידוולא

 היכי אבל ממש, ידו לפרש אפשר שאיכלומר

 ממהצ, היינו דידו איה"נ ממש ידו לפדששאפשד
 אפהבר שאי ואכלת ובשלת דקרא י"ל ה"נוא"כ
 צלי, אלא נאכל אינו דפסח ממש, בישוללפרש
 דלפ"ז הנ"ל והעיון בהדרש ע"ז ומקשהע"ש,
 בשלו לפדש שאפשד שלפנינו במקדא ה"נא"כ
 בישול דהפי' י"ל שפיר ממש, בישול הבשדאת
 לומר אפשר איך יוקשה ולפ"ז צלי,ולא

 וע' בצלי, הוא המצוה עיקר קדהביםשבאכילת
 תורה לשון בין בזה חילוק שיש א' מ"טנדדים
 ח' צו פ' בפדד"י ומובא עי"ש, חכמיםולשון
 עי"ש.ל"א

 אות ב' מע' ח"ב לב ישדי בס' וראהג(
 הכריע כך נ"ב צלי, משמע בישול שכ'ע"א

 להפך, כתבו דבתוס' וכ' פ"ז, סי' יו"דהפד"ח
 ולענין פ"ת, להר' ועי"ש דבדיהם דחה ז"לוהוא
 בפת"ש וע"ע עי"ש, צלי נכנס אי גויםבשולי
 סקי"ח שם תשובה ובדדכי סק"ג פ"ז סי'יו"ד

 ב' מע' אזכור אברהם בס' ודאה בזה,באדוכה
 ב' בד"ה קרא לי' קרא בישול שכ' ל"האות
 עכ"ל. לצלי ל"הסי'

 שכ' בישול ערך יעקב נאות בס' ודאהד(
 בכ"מ האמור דבשול ע"ב ד' סנהדרין התוס'כ'
 קרי קדידה צלי פסח דגבי והא בכלל טיגוןאין
 וע' ע"כ, מבושל ובשל דכתיב שא"ה בישולליה
 ולקח צ"ח חולין וע' כ"ד, סי' יעקב ביתבזה
 שלימה, אלא בשלה אין בשלה הזרוע אתהכהן

 ועי"ש לשון, באיזה לו נתפרש שלא כ'ודש"י
 עכ"ל.בתוס'
 המבושל מן הנודד א' מ"ט נדרים ודאהה(
 שאין ואעפ"י אוסד יאשי' ד' כו' בצלימותד
 י"ג( ל"ה )דה"ב שנאמר לדבר זכר לדברראיה
 דתנא באתרא וכו' כמשפט באש הפסחויבשלו
 לי' קרי ולמבחצל צלי לי' קדי לצלידילן

 מבושל קרוי צלי אפי' יאשי' דד' באתדאמבושל
 רי"ס סי' יו"ד )בש"ע המפודשים והקשוע"כ,
 ובשלת ז' ט"ז דבדים מקדא בגמ' הביאו לאלמה

 בישול, נקרא צלי שגם לראי' פסח גביואכלת
 חגיגת על דקאי לפדש אפשד ששםותידצו
 הפסח, ויבשלו מפודש בד"ה משא"כהפסח
 דמיירי לפדש יש דבדברים מתרץ שאולוביד



 טבריה בהמי בישול ן ך הא הש"םכללי ת יברעב

 לונ ממש אהם צלי אבל בישול דמקרי קדרבצלי
 זאת דהה הגלית על בכת"י פערלאוהרי"פ
 באכילה אסור קדר צלי שלכ"ע ע"המפסהים
ע"ש.

 בשל אין ובהבל, כתב ט' י"ב באובמכילתא
 האכלת, ובשלת ז'( ט"ז )דברים שנאמר צלי,אלא
 מכאן וגו' כמשפט באש הפסה את ויבשלוואומר
 אסור המבושל מן הנודר אומר יאשי' ר'היה

 מביא יאשי' ר' דבמכילתא הרי ע"ש,בצלי
 משפטים תו"ש בהומש ומצאתי מדברים,ראיה
 ובאע"ז עי"ש, בזה שהאריך ש"ז דף כ"גפרק
 באהם, אם כי בישול אין כי וי"א כתב כ"גשמות

 ט' י"ב שמות במים מבושל ובשל כתובוהלא

 ובפי' עי"ש, בסירות בשלו י"ג ל"הובדה"י
 צריך, אני לקצר כי עישה"ט שם, להביןעזרא
 וראה שם, נדרים על בהמפורשים היטבוראה
 י"ט כרך משפטים שלמה תורה בהומשהיטב

 וצרפו בזה מש"כ והלאה ש"ז מדף כ"גמילואים
 צריך. אני לקצר כילכאן

 בספרי פעמים כמה הבאתי כבר והנהו(
 קבלה מדברי דהראיה היכא דכל הגדולמהכלל
 בתורה הכתובה הראיה מן מבוארת יותרהיא
 הוא וכן מפורשת, היותר מהראיה להביאהדרך
 בכללים ראה לגמרא, ומברייתא לברייתאממשנה

 מובי ובזה ראיה, ערךשלי
 לא מווע בפשיטות

 ראה מפ' ראיה ע"א מ"ט בנדרים הגמ'מייתי
 מבואר ב' בדה"י דהרי ואכלת, ובשלת פסהגבי

 דצלי דנשמע באש הפסה את ויבשלובפירוש
 ממשמעות רק הוא ראה בפ' משא"כ בישולקרוי
 בפירוום.ולא

 מטאקאי הרב היקר ידירי הגאון הראניוכן
 ראה בפ' שם עה"ת ההיים דבאורשליט"א
 וראה עישה"ט, הפסה על קאי דלא דדעתומבואר
 ד(. אותלעיל

 אם שכתב שפ"ו סימן ביתי משק בס'וראה

 לשון בין חילוק יש ואם מבושל, בכללצלי
 וע' ע9א, דמ"ט נדרים ע' בנ"א, ללשוןתורה

 זו מערכת דישראל וארעא ע"א דט"זבכריתות
 ע"כ. ודו"ק ה',אות

 כ"ט, דכ"ה, ה"ג בספרי היטב עודוראה

 לכאו. וצרפוול'

 או טבריה, בהמי נתבשל -בישול
 בישול נקרא אי כבוש, אובשמש,

 אות ב' מע' ה"ב לב ישרי בס' ראהא(
 נקרא טבריא בהמי נתבשל אי שכתבע"ב

 ופסק בירושלמי, איפשיטא דלא בעיאבישול,
 )אמר ע"ש בישול שנקרא מ"א מה' פ"טהר"מ
 דבש"ס מסיק פ"ז( סי' )יו"ד פר"ה הרבאליעזר
 מהייב לא שבת דלגבי אסיקנא כירה פ'דילן
 מן אסור רלא בהלב בשר בישול לעניןוה"ה

 סי' יו"ד בש"ע מתבאר בש"ג דגבי וצ"תהתורה,
 כב"י, ס"ל שם הפ"ה וגם מבושל, דדהםובקי"ג
 גזירה כ"ש בישול דהםיב לא תורה באיסורואם

 דף ה"ג הדביר פתה בס' וראה גוים,דבישולי
 דמי כבוש ובאם הרבה, בזה שהאריך ע"גרל"א
 המץ מה' פ"ר המלך לשער וציין טבריה,להמי
 באוכלים, עיבוד אין שורש ה"א הים ווטרשהכ"ד,
 תולדות ולא הוו אור לאו דתרוךיהו ע"ד,ד"מ
 מכ"מ, ועור הטאת, עלייהו מהייב ולאהאור
 מאוד האריך גם איכא, דרבנן איסור דרקומסיק
 בזה, בהלב לבשר שבת בין להלק יש אםבענין
 צריך, אני לקצר כי לכאן, וצרפו בארוכהעי"ש
 דרך שאין בהמה המבשל בענין מש"כוע"ש
 שציין המקומות ובמראה עישה"ט, בכךבישולו
 הירחצלמי על למראה נהמד בס' היטב וראהשם,

 גם מש"ב, ע"ג ק"ם דף ובספרו פי"אתרומות
 מבחםל השוב אי וכי"ב ולמזבה לקידוש ייןלענין
 עם בארוכה, עי"ש טבריה, המי ההמה,ע"י
 בענין מש"כ ועי"ש לכאן, וצרפו מ"מכו"כ

 לבאן, וצרפו פ"ז סי' יו"ד פר"ה וראהמעושן,
 סי' רי"ז דף בא תו"ש בהומש היטבוראה
 בארוכה טבריא בהמי המבשל בענין מש"ככ"ג

 וראה צריך, אני לקצר כי לכא4 וצרפוגדולה
 שם. ובציונים ובמפורשים א' מ9אפסהים

 דבירושלמי לב מהישרי לעיל לפמ"שוהנה
 פשיטותא, דילן ובש"ם איפשיטא דלא בעיאהוא

 בספרי שהבאתי הגדול בהכלל תלוי זהלכאורה



יעג ן ר הא הש"םבללי ת י בנ טבריה בחמיבישול

 בסימן בפרם כלו הכלל כל פי"ש בפיא, פרךזה
 לא כי לכאן וצרפו עישה"ט ל"א, ל',כ"ט,
 בכפילא. לבארציתי

 אמאי לב ישרי בספר שם שמקשהומה
 גוים בישול דרבנן איסור לענין בישולדהיוב
 נלפנ"ד דאורייתא איסור לענין בישול חשובולא

 וחלב דבבשר הדבקים בין יש גדולדחילוק
 שלא ובישול הבישול על רק הקפידההתורה
 בבישולי משא"כ בישול, נקרא לא ממש אשפ"י

 הגוי, עם חתנות משום הוא ההקפדה עיקרפכו"ם
 יש מ"מ כה"ג בבישול דאפילו נותנתוהסברא
 כנלענ"ד. כמובן, חתנותחשש

 ל"ד אות ב' מע' אזכור אברהם בס'וראה
 עי' טבריה, בחמי בחלב בשר בישולשכתב
 עכ"ל. ט"ז, סי' כסףתרומת

 הדבים בדינים להאריך יכולתי לאוהנה
 ע"י או טבריא, חמי ע"י לבישול הנוגעיםהאלו
 ורבים הרו"א, בזה האריכו כבר כי וכדומה,חמה
 בהגמרות ראה בזה, נאמרו אשר הדבריםהמה

 כאן. שציינתי במקומות וש"עומפרשים
 ליה קאמרי והכי ע"א ל"ט שבת וראהב(
 )שהביאו טבריא דאנשי מעשה הא יוסי לר'רבנן
 וכו' טבריה חמי של אמה לתוך צונן שלסילון
 אמר רבנן, להו ואסרי הוא חמה דתולדותע"ש(
 אפיתחא דחלפי הוא אור תולדות ההדאלהד

 שם. ובמפרשים הענין כל ע"שדגיהנם,
 מן הנודר פרק נדרים ירושלמי וראהג(
 מותר שיהא מהו המבושל מן הנודר ה"אהמבחצל

 שיהא מהו במטוגן, מותר שיהא מהו המעושן,מו
 ע"ש וכו', טבריה מי בה שנתבשל בתבשילמותר
 ה"ו בפ"ט הרמב"ם ופסק האבעיות נפשטודלא

 דלא בעיא דהוא כיון בישול שנקראמהמ"א
 שם המ"מ כמש"כ נדדים, בירושלמיאיפשסא
 והנה ע"ש, לב הישרי בשם לעילוכמש"כ
 נגעים ממם' פ"ט להרמב"ם בפהמ"שלפמש"כ

 לכאו' גפרית מקור על עוברת טבדי' דחמימ"א

 וראה גפרית, ע"י דק אש ע"י בישול זהאין
 שו"ת בשם שם שהבאתי מה ט( באותלקמן

 להעיר. רק כאן באתי ולא ע"ש,הלק"ט
 הידושלמי על למראה נחמד בס' היטבוראה

 ע"ג ק*ס בדף הוא ובספרו פי"אתרומות
עישה"ט.
 אפיתחא דחלפא ע"א דפ"ד ב"ב וראהד(
 "אש- מכח ומאדמת הרשב"ם ופי'דגיהנם,

 גיהנם,
 שס שיש נראה כאן ומדבריו בפניא, בד'הע"ש
 וכמש"ל וכדומה, גפרית רק ולא בניהנם ממשאש
 ע"ש, מ*א פ"ט נגעים להרמב"ם פיהמ*שבשם
 לכאן. וצרפו בירם ערך בספרי כאןוראה

 חסדא א"ר א', מ*א פסחים וראהה(
 רש"י( רותחין, )מעיינות טבריה בחמיהמבשל
 חייב, טבריה בחמי שבשלו פסח פטור,בשבת
 הענין כל עי*ש וכו' דלא בשבת שנאמאי

 דמעיינות נראה הנ"ל ומרש"יובמפורשים,
 ובזה טבריוג חמי בשם ג"כ נקראיםרותחין
 פסח במצכחת האיך הגדולה הקושיאמתרצים
 וע"כ מירושלים, ביוצא נפסל הרי טבריהבחמי
 מעיינות בירושלים שימצאו שמשכחתפרש"י
 דרי"ז י"א כרך בא תו"ש בחומש וראהרותחים,
 בזה. שהאריךהנז"ל

 ע"י שנבראת בהמה בכלל כאן היטבוראה
 והלאה, תע"ב מדף ח"ח ובמפרי יצירה,מפר

 בענין מש"ש נסים, ממעשה נהנין איןערך
 וחילוקי דיני בהם שייך אי בנס הנבראיםדברים
 לבא רציתי לא כי לכאן, וצרפו עישה"טהתורה
 שהארכתי במה סופרים מדברי שניותבידים
 היטב וראה שם, ובהציונים עישה*ט, בספדיכבר
 ע"ב. ע"ד דף בא יוסף פרדסבס'

 אחיו בשם מביא דשפ"ו ח"ב בפרד"י0
 יחדש שלעת"ל במדר"ר עפמ"ש לתרץהרש"ז,

 לדפואה חיים מים ומהם בירחמלים דבריםי'
 זכרי' ע"ם וכמחז"ל כלום, שם יחסר שלאכדי
 עד מגעת שתהי' ירושלים שעתידה א'()ט'

 חמים, מעינות בירושלים גם יחסר ולאלדמשק,
 בתוך טברי' שתהי' ירושלים יתרחבוגם

 יאמרו שלא דגמ' טעמא ול"ש ירושלים,חוצות
 כל ימלא דלעתיד כו' דגליםעולי

 הארי
 דעה

 שלא עליה שתהי' אדם שום לב על יעלהולא
 מפסקי מביא פ"ג דף ובח"ג עי"ש,לשמה
 ע"י להגעיל אפשר אם בענין קע"א סי'תשובה
 והביא האור, חמי ע"י שבלעו כליםעלעקטר



 מב"דבישול ן ך הא הש"םכללי ת יברעד

 חמי למ=ד טבריה, בחסי הראשוניםפלוגתת
 ע"י שבלעה כלי בהם להגעיל א"א נינהוהאור
 עלעקטר, מחמי בארוכה ע"ש וכו', וכו'אור

 שיוכל ז"ל מגור האדמו"ר בשם מביא שםובפ"ת
 ואין כעת, הנתחדש בטערמוס שהביאולהיות
 טבריה חמי בתוכו והביאו וכו', חדשכל

 ע"ו פסחים הרד"ד קושית ג"כ ותתו'לירחמלים
 אלא נאכל אינו דפסח משכחת, דאיךב'

 טבריה חמי אין מפנ"מ ובד"חבירחמלים
 נצטנן לירושלים הביאו ואם כו',בירושלים

 והאריך עי"ש, יצירה( ס' ע"י בהמה בערך)ראה
 ואכמל"ב. ע"ש טערמוסבענין
 נסתפק למה לי, קשה היה מתחילה והנהז(

 שבת הגמרא וכן ה"א, פ"ו נדריםהירושלסי
 וס"ל יוסי ר' על הרבנן חלקו מפנ"מ ע"אל"ט

 גמרא הא אש, ע"י חום הוי לא טבריאדחמי
 מכח בא וא"כ דגיהנם אפתחא דחלפאמפורשת

 הוי ספק בלי ולפ"ז ממש, גיהנם של אשואש,
 הערו שכבר מצאתי אח"כ ממש, אש ע"יחום
 בעהי"ת. אבאר כאשר הרו"אבזה

 פ"ם נגעים ז"ל להרמב"ם בפיהמ"שוראה
 חמים, מים שבטבריא ידוע וז"ל: שכ'מ"א
 על עוברים מאשר הוא חמים שמימיוואמרו
 האור חמי דין דינם ואין ודומיהם, גפריתמקור
 ע"א ק"ח סנהדרין הים מרגליות וראה ע"ש,וכו'
 אש לאו גיהנם של אשו ולפ"ז ע"ש, י"אאות
 דמשיה אפשר ומפנ"ז גפרית, ע"י חום רקממש
 ממש, אש ע"י חום דהוי בפשיטות אמרולא

כנלענ"ד.
 בגפת באבן בעץ לקה א' ח' חולין וראהח(
 האור מחמת בא שלא דבר ובכל טבריאבחמי
 טבריא בחמי ד"ה ובתוס' וכו' שחין זהוכו'
 דחשיב יוסי ר' אפילו האור מחמת בא שלאוכ"ד
 דמיחלפא משום האור תולדות א'( ל"ם )בשבתלי'

 משום דנדון מודה הי' כאן שמא דגיהנם,אפיתחא
 בידי אור "דהאי כיון מכוה משום ולאשחין

 תתורץ ג"כ אלו התוס' ולפי"ד עכ"ל,שמים"
 גיהנם של דאורו דאפ"ל משום קושיתי,היטב
 ודו"ק. שמים, בידי אור רק ממש אש הוילא

 בשו"ת סש"כ למצא מאוד ושמחתיט(

 שלהבת האש : שאלה שכ' קפ"ט אות ח"אהלק"ט
 אומרים תשובה: טיבו. מה ההרים ביןשיוצא

 במוצ14 נבער השמש מן שניצוץהטבעיים
 אינו שלמה ע"ז וקשה יוצא, האש ומשםהגפרית
 רבה שהגפרית י"ל התהום, עד ומבעירהולך

 גם לפתילה, המספיק כשמן שובעו כדיומאכילו
 שם דרך עוברים טבריא בחמי החמיםהמים

 דחלפי אמרו ל"ט( )שבת ורז"לומתחממים,
 שרפה ומלח דגפרית היא והיא דגיהנם,אפתחא

 המבשל למה הוא בזה שקשה מה אבל ארצה,כל
 גיהנם של האור תולדות דהא פטור טבריאבחמי
 ואינו הוא, הנפרית דחום אפשר תשובה:הם,
 נבער השמש מן שניצוץ ולפמ"ש ממש,אש

 דתולדות מחייב לא שם שהמבשל אפשרבגפרית,
 על אלא עליו שחייבים אש יד ואיו הוא,חמה
 יסוד ע"י למטה הדבק היסודי, הטבעי,האש
 מן שמתהוה האש ע"כ אשר שמתלהב,האויר
 המקיף האויר קליטת שהוא ההכאה מכחהאבן
 עליו, להתחייב תולדותיו וכל הוא יסודי אשזה
 ניצוץ שמתעגל הזכוכית ע"י המתהוהאבל

 מן היוצא וכן חמה, תולדת הוא ונבערהשמש
 עי"ש, וכו' בשבת בו המבשל להפטרהעששית

 בזה וכו' הוא הגפרית דחום ואפשר שכ'ומה
 נגעים ז"ל להרמב"ם פהמ"ש בשם למש"לכיון
 שכוונתי וברוך הביאו, שלא ופלא מ"א,פ"ט

 בכ"ד. הקדושהלדעתו

 נקרא אי דרוסאי, בן מאכלבישול
בישרל

 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בס' ראהא(
 נקרא אינו דרוסאי בן מאכל בישול שכ'ע"ה

 לא והפוסקים לבב"ח, ונ"מ דל"ח, ע"זבישול
 ולקי, בישול דהוי כתב והפר"ח זה, לדיןגילו

 למורי עיין ס"ט אליעזר )אמר בזה מגמגםואני
 מ"ח, סי' ליו"ד ח"א חק"ל בעל המחברהגאון

 שם והרפ"ח ס"ו, קי"ג סי' יויד להש"עויעויין
 עכ"ל. סק"ט והרפ"ת וסקי"זסקי"ג
 אלגאזי לסהר"י יעקב קהלת בס' וראהב(
 ה"ה כ' שכ', ע"ב אות ב' מע' דרבנן תוס'זצ"ל,



ערה ן ך ףן~ש ה11"מנללי ין יגנ הרבה הוי איב'

 שנתבשל דכל הרשכ"א דדעת דשבת פ*טז"ל
 חיוב משום כו אין תורה דבר ב"ד,גמאכל
 עי"ש. אסור דוקא מדרבנן אלאבישול

בישראל

 ט"ז כלל ב' מע' חיים גנזי בספר ראהא(
 ממ"ש מישראל, כולו שיהיה משמעשכתב
 ע"א ד"ג בבכורות התוס' וכמ"ש דק"ב,ביבמות

 ע"ש. ור"יד"ה
 שכתב, ב' מע' יעקכ נאות בם' וראהכ(
 ישבו בישראל האזרח כל בפ' בתו"כדרשו
 ופי' הגרימ, את לרבות "בישראל"בסוכות
 בתוך שהם כל משמע בישראל דמלתהרא"ם
 ע"כ, משוחררים ועכדים גרים אפילוישראל

 יקרא ביצחק כי גכי כן דרשו לא אמאיוצ"ע
 וע"ק יצחק, כל ולא ביצחק שם שאמרו זרעלך

 שיהא עד בישראל דרשו חליצה מצותדבפ'
 שנקרא כל דרשו לא ואמאי מישראל, ואמואביו
 כאן וראה ע"כ, גרים ואפילו ישראל בתוךשמו
 משמע כי אני, שכתכתי ומה מש"ב, ביתבערך
 ע"ש, והקבלה הענין לפי והכל הכי, ומשמעהכי

 ובהציונית ישראל בני בערך כאן היטבוראה
 לכאן. וצרפו עישה"ט תטפרישם

 מהרש"א, בגליון ע"א ק"ב ביבמות וע"שג(

 לעי' מישראל ואמו אביו הגמרא עלשציין
 עכ"ד. וצ"ע רס"ח סי' ריש יו"דבפרישה

 צ"ד כלל הב' מע' כללים בשד"ח וראהד(

 שתמה נ"א סי' לי אור בס' וראיתי שכ' ה'אות
 לעניל שלח פ' הספרי בשם הדביר בפתחעמ"ש
 היפך והוא וכו' גרים לרבות ישראל בניחלה
 גרים דממעטינן דוכתי מכמה התוס' שהוכיחומה

 והוא גרים ערבות דהוא אמר והספרימבנ"י
 לא הזאת דהדרשא פלא כאן ואין ע"כ,פלא

 זאת הוציא דהפה"ד ונראה בספרי,נשנית

 זוטא, מהספרי והוא תשמ"ז רמז תורהמהילקוט

 לרבות, דבישראל כמ"ד ס"ל דהם"ז אפ"לוא"כ

 אית ה"א פי"ב יבמות בירושלמי בזהדפליגי

 הגרים לרבות בישראל כשרה כגרים חליצהתני
 אי בזה חלוקים והם"ז דהספרי י"ל וא"כוכו',

 וראיתי ממעטינן, או גרים מרבינןמבישראל
 ידרהם שזה בזה יחלוקו איך שהקשהלהש"ק
 י"ל אך עי"ש, ונדחק למעט ידרוש וזהלרבות
 להורוה הוי אי מבישראל הבי"ת בשימושדפליגי
 פלוגתא איכא וכה"ג 'מקצתו, או כולועל

 דריש דחד ישראל בית מזרע ע"חבקידושין
 ועמש"ש עכ"ד, למקצתו דריש וחד ישראלכלו
 בית ערך כאן וע"ע בארוכה, י"ג באותעוד
 לכאן. וצרפו ישראל, בניוערך

 כלל ב' מע' כללים חמד בשדי היטבוראה
 צ"ד, וכלל ח' כלל וע"ש והלאה, ג' מאותב'

 וסימן י"א סימן ב' מערכת השדה פאתוע"ש
 לכאן וצרפו בזה גדול אריכות עישה"טט"ז,

 היטב וראה רבים, בו דשו שכבר במהואקצר
 ערך שע"ג ודף ו' דף ח"א אהרן ביתבטפרי
 עישה"ט וכו', גר וכן יצירה טפר ע"יאדת
 אות ג' מע' כללים שד"ח ג"כ וראה לכאן,וצרפו
 עישה"ט ל"ז, סי' ב' מע' כללים השדה ופאתי"ג

ואקצר.

 אמרינן לא אחשביה )תרי(ב'

 שנ"ה דף אחשביה ערד ח"ד בטפריראה
 עישה"ט וכו', אתרינן לא אחשביה תריערך
 לכאן.וצרפו

 רבים או כמה או הרבה, הוי אי )תרי(ב'

 שהביא רי"ב חו"מ שלום משפט ע'א(
 הגרא"ז ובפי' החודוב, פ' כהנא דרבפסיקתא
 מזונות ליתן שנתחייב דמי שהוכיח, ז"למרגליות
 דלשון שנים, ב' רק ליתן א"צ שנים""כתה
 ביא"פ בתשו' וכ"כ ב', על גת תתפרשכתה
 הביא שנים, הרבה ליתן כתב ואם ע"ה,חו"מ
 שלשה, הוי הרבה דלשון לנדה בחי' סד"טבשם
 ע"ש, נזירות ד"ה ב': כריתות מרש"יוראי'

 דהוי דכ"כ ר"א ד"ה פ'. כתובות ברש"יויל"ע
 שם ופסק הרבה, הוי אחד גרוגרת עליותר
 סק"ה ק"צ יו"ד ועט"ז שנים, ג' ליתןדצריך
 ד"ה י"ז: חולין וערש"י ג', או ב' הוידכתה



 הויהרבה אי נ' ן ך הא הש"םכללי ת יברעו

 ומקרי בב' ואמרי הרבה, פגימות שישסכין
 הרמב*ן כ' ר"ה רמ"ג או"ח ב"י וע"עהרבה,
 ש"ע ובסי' מב', יותר דהרבה עלה ד"הושי"ד
 ורש*י ומ*ש ד"ה כ"ב אה"ע וב"י חמש,ר"ה
 יו"ד תואר בפרי וכ"ה סקי"ג, ופרישהמתיר
 הא"ש הרבה, מקרי ואילך ג' דמן ט', ס"קח"י

 בנות הרבה לאהרן, הי' בנים כמה פ"ז.ביומא
 הי' דאושרן א"ש ולהנ*ל הב"ח, הג' וע'לכנען,

 אבל כמה לשת כ' שנשארו בנים ב' רקלו
 מג', יותר לו שהי' בנים הרבה לשון יתכןבכנען

 סק*ב א' סי' ותבו"ש שלום, במשמרתוע"ש
 אבל רבות פעמים לג"פ לקרוא הרמב"םדדרך
 ועמש*ל רבות, לקרות יתכן לא פעמיםלב'
 קס"ז או"ח ע' רבים ולשת נ"ו, דף ואראפ'

 וכמה ע"ה וכתו' ובטו"ז, רבים, או שניםסי"א
 פ*ה ור*מ ר*ה, הוי תלתא נ"ז. ונזיר ג',רבים
 משנה ובכסף לרבים נודעה מזבח מאיסוריה"ז

 פ"ה גיטין בירושלמי וש"ק שלשה,מירושלמי
 וע' קפ"ו, אות תזריע למלבי"ם ותוה"מה"ו,
 פ"ח המלבין וכן מרובה, תפשת קל"ח.חוליו
 ט*ז, ערכין בישא לישנא בה דלית בג'ברבים,

 תבת ע' הבזית' יתפרסם בג' כשילבינוולכן
 ורבים פרהסיא בענין וכו' וכו' ה' חקירהגמא
 שלוה מיף ל"ג תשא יוסף פרדס מס' ע"כועוד,
 שני, ערך שלי בכללים )וראה ואקצרוהלאה,
 בס' שם ועוד והרבה(, פרהמיא, וערךרבים
 וזרקו עה"פ ח', אות ט' וארא ובפ' יוסף,פרדס
 בזה, מהרש"א ועי' הרבוג נסים ערש"ימשה,
 ועמש"ב ב', על שייך הרבה דלשון משמעומכאן
 מתיוט והביא הס' בריש חוב כהןבאמרי
 פשוט, וכ"ה ג', על ררק מ*ה פ"דמעשרות
 רנב*י כמ"ש ג', עכ"פ דהוא רבים כמלתדהרבה
 ושבועות סע"א מ"ו גיטין ועתו"ס ע"ה,בכתובות

 מצות, ד"ה מ"ו סוכה ור,1"י כל, ר"ה ע"בכ"ט
עישה"ט.
 בלשון הוא כן אם בוה לעיין יש והנהב(
 זה ודבר אדם, בני ולשון חכמים, לשוןקרא,
 ערך שלי בכללים ראה גדול, ביאור עודצריך
 בזה. מש"כ פרהסיא, הרבה,רבים,
 מוהר*ר להרה"ג חיה נפש בס' וראה:(

 סעיף קס*ז סי' או"ח על זצ"ל מרגליותראובן
 ובטו*ז וכו' רבים או שנים היו אם שכתבי"א
 רבים נקט הוה תוי וכו' נקט לא אי י"בס"ק
 שאך הכוונה וכו' ג' הם רבים הו"אלחוד

 ב' עכ"פ אז "בתים" כמו רבים בלשוןכשנקטו
 כשאומרים רבים מלת עם כשנקטו אבלהמה

 ע"ה כתובות ע' משמע, ג' עכ"פ אז רבים""בתים
 שנים ימים שלשה אמר רנב"י רבים וכמהרע"א
 נזירים ב' סע"א נ"ז ובנזיר וכו', שלשהרבים
 טומאה ספק והו"ל ג' הא גביהון רקאיוהאי

 נזירות סך"ה ע"ב ב' כריתות ובר,ם"י וכו',ברה"ר
 דתני משום טמאות אג' דמהרר כו' נקיטלהכי

 ברמב*ם וע' עכ"ל, הרבה טומאותבמתניתין
 אינה לרבים נודעה אם ה"ז פ"ה מזבח איסוריה'

 וכו', ג' היינו בירח1למי שם ובכ"ממכפרת,
 בתו*כ וע' סה"ו, פ"ה גיטין לירושלמיובש"ק
 בהתוה*מ רבים ימים דמה זוב עה*פ ספ*זמצורע

 שם, יונתן ובתרגום קפ"ו אות ז*למהגמלבי"ם

 תצור כי עה"פ י"ט כ' בדברים תרגומוויפלא
 שבעחש4 יומא כל שתרגם רבים, ימים עירעל

 ע"א י*ט שבת והגמ' שם התו"כ נגדשזהו
 כ"ד ב*ק וערש"י שבתא, קמי ימים ג'שהכונה
 וכו', ימים בג' ראיות ג' ראיותי' ריחקהרע"א

 וכן מרובה, תפשת ד'ה ע"א קל"חובחולין
 ג', באפי היינו ברבים חבירו פניהמלבין

 משום בה לית ג' באפי דמתאמראדמילתא
 ג' בפני ולכן ע"א, ט"ז ערכין בישא,לישנא

 חקירה להפמ"ג גמא תיבת עי' הבזיון,יתפרסם
 ע"ב, כ"ה שבועות ורש"י פרסום, הוי שבג'ה'
 ובר*ן בנ"א, בג' שניכר והוא ע"א כ"טושם
 דר' הפקר הוי לא שנים בפני הפקר מ*הנדרים
 קלא לי' לית תרי בי דאמר לשיטתויוחנן
 בענין )והאריך בעינן, ג' אך ולכן ע"א ל"גגיטין

 וע' פרהסיא(, ערך שלי בכללים וראהפרהסיא,
 אנשים עם הרבה נשים ו' סעי' כ"ב סי'באה"ע
 לבד נשים וב' אנשים ב' סק"ט ובח"מהרבה
 חכמה ט"ז א' קהלת עזרא באבן וע'הכלה,
הרבה.

 כרבים, הלכה ורבים יחיר אמרם צ"עאולם
 נראה האחד, על חולקים כששנים אפילושזהו
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 ולקיים להשנים להודות מחויב שהיחידלפי
 בדכות בהגדצ"ח וע' חביב, הר"ל כובי'פסקם,
 ולכן ו', אות ב' סי' או*ח יצחק ובבית ע"אל"ז
 כל הסכימו כאלו דהו"ל כרבים הלכהאמרו
 רבים( בדישא גם נקיט שיטפא )וווגבהג'

 ידושלמי ע' וכו', וכו' ע"א ל' בסנהדדיןכדמוכח
 סי' בהגהותי להלן ובמש"כ ה"י פ"גסנהדרין
 א'. סעי'תדל"ב
 ב' כשיש סק"ט, משב"ז ש"ע סי' פמ"גוע'

 שער בית הג' הוי הג' דדך עוברים החודףבתי
 דמיקדי סק"ז בא"א שם מש"כ ע' אמנםדרבים,
 השטו"ב דדך ושבים שעוברים דדבים שערבית
 ססק"א של"ג סי' חו"מ בנתיבות וע' וכו',תמיד
 מדיח תס"ב מצוה ובמנ"ח דרבים, מיליבענין
 קמ"א סי' יו"ד בש"ך וצ"ע ע*ש, הרביםאת

 דהיינו חשדא ליכא רבים בשל על שכ'סקכ"ז
 להעיר ויש בדכות, מריש ראי' והביאבב',

 נמי דתדי קמ"ל גופא היא סע"ב כ"המיבמות
 סכין דע"ב י"ז מחולין צ"ע וכן וכו', דהחידילא
 פגימות, ב' שם ובדש"י הדבה פגימות בהשיש

 דהוי כמה כל ד"א סד"ה דע"א פ'ובכתובות
 תוס' בפסקי וע' הרבה, הוי אחת גרוגרת עליתר

 שנים היינו רבים דעת על כ"ט אותשבועות
 עי"ש. שם,ובפנים

 דף אחד ערך ח"ד ב"א בספרי היטבוראה
 ערך הכלל כל והלאה קמ"א ומדף ב', סימןקל"ט
 לא כי לכאן וצרפו לה, קרי שנים נמי וחציאחד

 בכפילא. לבארציתי
 מדישא להגאון אהרן בדכת בס' ודאהד(
 ודאה לכאן, וצרפו מש"ב, ג' אות ו' מאמרזצ"ל
 מאמר בראשית הנ"ל להגאון והעיון הדרשבס'
 כבר שתים מספר על ואולי בתוה"ד, שכ'ח"י
 כמה ונפלו ב', כ"ג כבנזיר הרבה לשוןיתכן
 משתי יותר נפלו לא ובאמת מישראלרבבות
 לשון קאמר ואפ"ה אלף, כ"ד בלק כבפ'רבבות
 ב', על כמה לשון דשייך אלמא דבבותכמה

 והרבה כמה לשון כי ב', על הרבה לשון י"ל?ה"נ
 לאהרן ה" בנים כמה א' פ"ז וביומא הוא,אחד
 ואתמר אלעזר בנים ב' רק עוד לו היו ולאוכו'

 במתני' א' קל"ה ובחולין ב', על כמההרי

 הוא וכמה במרובה אלא נוהג אינו הגזראשית
 אומרים וב"ה רחלות ב' אומדים ב'שמרובה

 וכהעמע ד', דקל"ז שם בגמ' ס"ל יוסי ור'ה'
 כמה הרבה המושג בהגבלת שונות דעותשיש
 שכ', ארבע ד"ה ב' ב' כדיתות ובדש"יהווו,

 בהעו"ת וע' עי"ש, פעמים ג' היינו הרבהדלשון
 שנתחייב מי לענין ע"ה סי' חו"מ אפריםבית
 הנ"ל נזיר מש"ס ומביא מזונות שנים כמהליתן
 א' פ' כתובות וער,ב"י ב', על יאמר כמהדלשון
 וכתוב משובשים ספרים ויש שכ' אבא ר'ד"ה
 וכמה שלפנינו הגירסא כמו )לא הרבה וכמהבהן

 למאי הרבה כמה זו, היא שוטים וגירסתקימעא(
 דהוי כמה כל נפק"מ ומה להו, איבעי'הילכתא
 לעולם עד הרבה הוי אחת גדוגרת עליותר
 עי*ש, הרבה לשון יתכו שנים דעל ומשמעעי"ש,

 התוס' שכ' ע"מ כ' ב' אות צ"ב מאמרובויקדא
 חטאות אבל שודף והנה עה"פ התורהעל

 ושעידים הנשרפין פדים הרבה מצינוהפנימיות
 הנשרפים פרים ג' רק יש ובאמתהנשדפים,
 העלם ופד המשיח כהן ופר יוה"כ פרוהיינו
 שעיר הנשדפים שעירים ושני צבור, שלדבר
 של ושעיר לד' הגורל עליו שעלה יוה"כשל
 ח' מאמר בבראהבית למש"כ מכאן וראי'ע"ז,
 וע"כ עי"ש, הרבה לשון שייך ב' מספרשעל
 דלא אף הרבה לשון הנשרפים שעירים עלהביאו
 העין בהעם דלפמש"ל ועוד עי"ש, ב' רקהוי
 כל, לשון שייך אי ב' מספר על ב' בעדךזוכר

 ה"ג ב' על גם כל לשון שייך לישנאדבאשיגרת
 הנשדפים בפרים דנקט דאיידי כאן לומראפשד
 לשה הנשרפים בשעירים נמי נקט ג' עלדקאי
 יתורצו ובזה עישה"ט, ב' על דק דקאי אףהרבה
 לפענ"ד. סתירותכמה

 על והעיון הדר[ם כ' ותיקוניםובהוספות
 יתכן כמה שלשון הנ"ל ע"א פ"ז סיומאהראי'
 עה"כ תצוה מהאב"ע להעיר שיש שנים, עלג"כ
 בנים עוד לו היה שאהרן וגו' אליך הקרבואתה
 מכה~פחתו כי הנזכרים, בנים מאדבע חוץאחדים
 רבות עדים להם נתנו ומפנ"ז במדברנתרבה
 ערים י"ג להם שנתנו י"ט( )כ"א יהושעכבס'

 להם נותנים היו לא ב' רק היו ואילוומגרשיהן,
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 אמנם דאי', משם אין וא"כ כאלה, דבותעדים
 עי"ש. ואיתמד אלעזד על דק שקאי משמעבגמ'

 ז"ל עזדא האבן של במכתה"גולפענ"ד
 סשום הדבה עדים להם נתנו דלמא קצתאתפלא
 כ"פ כאן ודאה הדבה, נכדים במשפחתושהיו
 הם אם בנים בני ועדך בנים עדךבספרי
 ואקצד. עי"ש בנים, אותם קודא והכתובכבנים

 הידושלמי על למדאה נחמד בם' וראהה(
 בענין מש"ב ע"א דק"י ובספדו פ"זכתובות
 נחוץ כי לכאן וצדפו עישה"ט ורגיל,אקראי
 לענינינו.מאוד
 מדף י"ג כדך בא תו"ש בחומש ודאהו(
 "שנים ופידוש בכוונת באדוכה והלאהקס"ז

 שנים", "מכמה שנים", "כמה "הדבה",דבות",
 פעמים ב' ערך כאן ודאה "רבים", דבים","ימים
 עישה"ט. רגיל, הויאי

 ב' סעיף תכ"ב סי' או"ח הגד"א ודאהז(
 אומד קודא שכשיחיד וי"א שם, הדמ"אעל

 הוי דאז פדקים ראשי עמו שיאמרולשנים
 בגיטין כמ"ש דבים, מקרי דשלשה כ'כרבים,

 ודאה עי"ש, כוותיה שם דקי"ל כר"נ א'מ"ו
 דגיל. רבים, כמה, כל, הרבה, עדך שליבכללים
 סימן חפץ אבני שו"ת בם' היטב וראהח(
 המושג הגבלת ובענין בזה, מאוד שהאריךמ"ט
 אני לקצד כי לכאן, וצדפו עישה"ט מועטדבד
צריך.

 הגאון למחו' שלום דדכי בס' וראהט(
 קמ"ג ואות קצ"ב אות זצ"ל מבעדזאןהנודא
 ח"ט בספדי ודאה לכאן, וצדפו מדובה זמןד"ה
 לכאן. וצדפו לאלתד אלתד,עדך

 ב' מעדכת חיים גנזי בס' היטב ודאהי(
 רבים לשת בענין ט', ח' ז' ו' באותמשכ"ש
 מערכת ח"ב כללים חמד שדי ודאהעישה"ט,

 ז' אות ו' כלל ז' מע' השדה ופאת כ"ג כללז'
 אות ר' מע' יעקב אהל בם' היטב וראהעי"ש,
 לכאן, וצרפו ורגיל, רבים בענין שהאריך מהי-ג
 כלל מום מערכת כללים חמד שדי עודוראה
 עישה"ט. לאה כלל רי"ש ומע'קע"ז

 אחד ואיסור איסורין )תרי(ב'

 אין ערך שנ"א דף ח"ח במפרי ראהא(
 ובציונים עי"ש אחד מאיסור איסורין שנילמדין
 לכאן. וצרפושם

 הגאון למחו' שלום דדכי בס' וראהב(
 דאית שבת שכ' תס"ב אות זצ"ל מבעדזאןהנורא
 אבל מכידה אטו שכידות גזדו איסודא תדיבי'

 ביוע גזדינן לא איסודא חדא אלא דליכאבתים
 ד"ה ע"א קט"ו ב"מ ועתו"ס א', כ"א ע"זע'

 יותד באלמנה לגזוד סבדא דאין שנ'אלמנה
 ע"ב כ"ט נזיד וע' לאווי, ב' בה דאיתמשום
 ג"כ שם ומחהש"ק סק"ב תדנ"ח ועמג"אכעי"ז,
 אחד, איסור ובין דרבנן איסורי ב' ביןלהלק
 בדין ספיקא, ספק דיני ק"י סוס"י חוו"דוע'

 כה"ג, בזה לחלק ג"כ איסודא ואיתחזקסד"ד

 לא לענין דעירובין בפ"ג הרע"ב כ'וכיו"ב
 שעד שו"ת וע' ביהשמ"ש, שבות עלגזרינן
 סקכ"ה תצ"ח ומג"א ח', ביצה דא"ש וע'אפרים,
 ועפמ"ג משום, סד"ה ע"ב ס"ז נדה ובתוס'וסק"ל,
 שדוחה הבדיות כבוד גדול לענין שי"באו"ח
 דבמידי ע"ב צ"א ב"מ אס"ז וע' יעו"ש, כו'ל"ת

 ועשה, בקום ד"ת לעקוד מתנים ב"דדממון
 בשם יעו"ש איסורים, ב' ולא אחד איסורודוקא

 שכ' ולא ד"ה ב' ל"ו יבמות ועתו"סהדיטב"א,

 דרבנן איסורי ב' חמירי לא כ-א דאצלמוכח
 מ"ש סוסק"ד תקפ"ח סי' ועמג"א אחד,מאימור
 שם המחהש"ק שביאד מה וכפי סוכה,מהתוס'
 דבדיהם חז"ל העמידו שבותים דבב' ג"כמבואד
 וע' ע"ש, לא שבות בחד אבל תורהבמקום

 מאודליינש, הר"י פסק על החולץ ר"פמדדכי
 דעבד דאף ל"ש, ד"ה ודש"י ע"א ג' מנחותוע'

 דעבד ליה מחזקינן לא איסודי בתרי אחדאיסוד
 ונמוק"י דיטב"א וע' עשה"ט, שפיד מינכדוהוי
 אשבועתא חשיד לא אממונא חשוד גבי דב"מפ"ק
 ח"י, כתובות בתוס' וכ"ה איסודי, ב' דאיכאמשום
 ב' איכא דהשתא ועוד ע"ב, פ"ה יבמותועתו"ס

 תמודה וע' עשה"ט, טפי לה וחמיד לאויאיסורי
 על כמ"פ שיעבור דמוטב ע"ב ס"ג ומנחותכ"ז

 ועתו*ס שונים, איסורים על ולא אחדאימור
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 אחד לאו לי' דחמיר שכ' וכי ד"ה א' קי"גב"מ
 עי"ש. וי"ל, ב'כמו

 סימן וב"י או"ח טור שבת ר"ן וראהג(
 אחד פעם חמור איסור להתיר יש דיותרשכ"ח

 וראה עי"ש, פעמים כמה קל איסורמלהתיר
 עי"ש ג' אות י' מע' הפוסקים כלליבס'

שמביאם.
 מוהר"ר להגאון חיה נפש בס' ראהד(
 שכ' ג' סעי' י"ג סימן או"ח על ז"למרגליות

 כבוד דמשום וכו' פרפוסא ע"ב פ"א בשבתיעי'
 ועי' ומוקצה, תלוש דרבנן תרי נדחיןהבריות
 חמור דרבנן דתרי ה"א פ"ד ולוה מלוהבמל"ם
 סמ"ג, פ"ג בעירובין הרע"ב ועמש"במל"ת,
 מדרבנן ראוי אינו או אין ערך ח"ם בספריוראה
 סימן ם"ב דף מדאורייתא ראוי אינו מקריאי

 דרבנן, איסורי ב' מחמת ראוי אינו ערךם"ד
 וראה לכאן, וצרפו בארוכה בזה שכתבתימה
 עישה"ט, בזה שכתבתי מה דקפ"ז ח"ח בםפריגם

 אינשי אחזוקי ערך ח"ד בספרי הדק היטבוראה
 סימן דרבנן איסורי בתרי מחזקינן לאברשיעי

 לענינינו, מאור נחוץ כי לכאן, וצרפו רכ-ג דףח'
 הארכתי שכבר במה בפרט צריך אני לקצרוכאן

 פ"א רף מי של שבת בס' היטב וראהבספרי,
 בד"ה בתוה"ר שכ' ע"ב דרל"ט ח"א ובספרוע"ב

 שבת התוספת ומביאו יאיר החות בשםרש"י,
 התירו הבריות כבוד רמשום דאע"ג שי"ב,סי'

 חדא שרינן ואי כפרה, צריך מ"מ ררבנןאיסורא
 באמונה נו"נ איסורי תרי אפי' או דוקאאיסורא
 צריך. אני לקצר כי עישה"ט וכו'וכו'

 או במשנה חלקים ב' - בבות )תרי(בן

 וברו"א בגמראבברייתא

 הגאון למחו' שלום דרכי בס' ראהא(
 עין ובספרו קנ"ב, אות זצ"ל מבערזאןהנורא
 י"ז, אות בש"ס ונתיבות דרכים ערךהרועים

 וחילקו בבות ב' הפוסקים דנקטו היכיסכתב

 שניה בבבא כן חילקו ולא חילוק איזה א'בבבא

 לערבינהו דאל"כ בכך לחלק אין דהתםש"מ

 מ"ש ומחהש"ק סק"ח תרל"א סימן עמג"אכחדא,

 בכל יהא שלא ובלבד : סוכה מה' פ"המהרמב"ם
 מ"ד סי' יו"ד ב"י וע' ותבין, יע"ש וכו',נסר

 כתובות ועי' שם, הרמב"ם בדעת בכה"גשנסתפק
 קמפליג ולא באיילונית מפליג מדקא : ב'ק"א

 עי"ש, וכו' קתני כי היא ולא וכו'באלמנה
 סק"כ מ"ו וסי' סקי"ח קמ"ט סי' חו"מועש"ך
 דכיון שם, ור"ן ע"ב ד' נדרים ועי'וסקמ"ו,
 דלא ש"מ אסור אסור וקתני בבי בב'רפלגינהו

 שבת ועתו"ם עי"ש, לערבינהו דאל"כ להרדישוו
 סי' יו"ד ועם"ז וכו', רוחץ למוצ"ש ד"ה א'מ'
 א' ע"ט זבחים וע' שם, רמב"ם ע"ר סק"אש'

 רפלגינהו מ"ש ב': ל"ב קידושין ועי'כה"ג,
 עי"ש, וכו' ניערבינהו א' כ"ג שם ועודוכו',
 בספרו מש"ב בארוכה יותר עוד היטבוראה
 האריך ושם עישה"ט, קנ"ב אות הש"סדרכי
 פליגי ולא בסיפא תנאי דפליגי היכי בעניןג"כ

 עי"ש, שם, ועוד דברים, ב' הוי איברישא
 וראה וסיפא, רישא ערך כולי בכלליםוראה
 ב' טעמים, ב' לשונות, ב' ערך כאןהיטב

 בקיצור וראה לכאן, וצרפו תירוצים, ב'פירושים,
 עי"ש. בבא, תרי ערך שליכללים
 הכריתות, על חכמה תהלת בם' וראהב(
 ל"ג, כלל והברייתא המשנה בררכי השניבשער

 גאון בשם יוסף שארית הבעל בשםשמביא
 שיהיו אחת במשנה התנא דרך שאיןבתשובה,

 זו ובשניות זו אף זו לא ראשונות בבותהב'
 הגמ' מן בראיות והאריך להיפך, וה"ה זו,ואצ"ל
 במפרי היטב וראה עי"ש, רמעילה פ"קובתוס'
 והלאה קם"ם מדף זה ואחד זה אחד ערךח"ד
 ודעת חכמה בינה, ערך כאן וראה לכאן,וצרפו
 הוחק יהודה זכרון בס' וראה לכאן, וצרפווכו'

 מצינו שכתב ל"ג, אות המשנה ררכילספר,
 ר"ל והמה חלוקים, בתנאים בבות ב'משניות

 אלא אחת, ובשיטה אחד מטעם המה בבותהב'
 דשמיע מה ומר אמר מרבו לי' דשמיע מאימר
 סוף והר"ש רנדרים, פ"ב הר"ן אמר, מרבי'לי'
 פ"ח כתובות בזה תירץ והתיו"ט ראהלות,פי"ב
 כ"פ שמצינו מה בגווה לי דקשיא אלאמ"ה,
 זה בדין דלסברתו ר"ל פלוני דלפלוגבש"ס
 הקשה עצמו הר"ש וכן זה, בדין גם לפלוגהו"ל



 כל לשון - דכדיב נ' ן ך וקא הש"פשללי ת יברז

 דשמיע סה נימא יהודה, ר' דלפלוגבעוקצין
 עי"ש, לחלק יש ואולי אמר, מרבולי'

 ע"ד א' דף ח*א וחסדא חינא בם' וראהג(
 לפעתים התנא שדרך בתוה"ד, שכתב עמדה,ד*ה

 שוות, דב' אע-ג אחד בדין בבות ב'לתיתני
 התם דתניא ע"ב דכ"ז במגילה תניאוכה"ג
 עקומות כפיו, ישא לא בוהקניות ידיוסתם

 עי"ש. וכו' כפיו ישא לאעקושות
 פלוגתא, ערך שלי כללים בקיצור ראהד(
 אחרת ובבבא אחת בבבא תנא דפליג היכאש"ש
 זכות ראה לי', סבירא דהכי תשתע פליג,לא

 דף יהונתן הכהן מעתיק סאסי למוהר"ריצחק
 שלי בכללים וראה עישה"ט, ע"ב דנ"ב בח"אל'

 תניא תניא אי ערך ח"ה ובספרי פלוגתא,ערך
 תרי בערך כאן וראה וש"נ, נ"א אות ע"אדכ"ם
 ערך ח"ה ובספרי שם, ובהציונים וכו'לישנא
 וצרפו עישה"ט והלאה, קת"ט תדף איתאאיבעית
לכאן.

 לומר שייך אי ענינים, או דבריםב'
 וכי"ב כולן כולם, כל, לשוןעליהם

 כל מלת שייך דלא הסוברים שיטות א. :התונן
 מלאכי היד שיסת ב. ; מן פחות עלוכדומה
 שנאמד ומה ב,, על גם וכדומה כל לומדדשייך
 העדות שוגות, שיטות ג. ; ר(יותיו ועלעליו

 ; וכדומה כל בלשון ופדסים כלליםביאורים,

 דהמדובד אף ר דמשכחת אפשדות דיש ה.כאד.

 ; וכדומה כל הלשון לומד שייך מב' דק הואכאן

 שפיד שחך ן, איכא דאמד מאן דלחד היכאה.
 דמוכח היכא 1. ; אכ' אף וכדומה כללומד

 וכדוננה כל לומד שייך שמיר אב', דקדקאי
 כל לשון לפעמים נקטו אחדיני אנב ז. 1אב'

 יש דידן דבגם' היכא ח. ; אב, דק גםוכדומה
 סב', יותד יש כתוספהא אבל וכרים טרק

 1 דגמרח אב' גם ונדומה כל יומר שפיריייך
 כל למעמים קאמר דלישנא מירכא אגבט.

 חילרק =ש אם י. 5 דכרים אב- דק בםזכדד=ה

 יא. 1 חבחזנ ללשזן חודג לסזז ניןננלל(
 ר בהם י5 אבל בבח תרתי רק ראיכאה"8ח

 יב. ; וכדומה כל הלשון שפיד שייךחילוקים,
 האומרים הגו-א ב' לכין דברים ב' כין ישהבדל
 וכדומה כל לשון כין יש הבדל יג. ; הלכהדבד
 לפעמים יד. ; אלה" "כל או הגי" "כל לשוןלכין

 אב' גם וכדומה כל לשון גקיס לישןבאשיגרת

 מיגים דברים בהב' דאיכא היכא טו. ;דברים
 1 הבדים אב, גם כל לשון שפיד שחךשוגים

 דכרים אב' דוקא דקאי הוא דהסכרא היכאטז.
 היכא יז. 1 בלכד אב' גם כל לשון לוסדשייך

 לשון שייך שפיד דובן, שפי' כולןדאפש"ל
 העגינים כללות על יח. ; דבדים אב' גםכל
 ; בלבד דבדים אב, גם וכדומה כל לשוןשייך

 ; כולם כולן לכין כל בין הבדל יש אםיס.

 לשון שפיד שייך אחד, עוד לאפ:קי דכא היכאכ.
 להוציא כדדך כא. ; חד לגבי אפילו וכדומהכל

 אפילו וכדומה כל לומד שייך הפדט עלתולוה
 חוץ או לכד בהדיא דאמד היכא כב. ;אחדא
 דאפש"ל היכא נג. ; הוא דוקו כלוכדומה

 לומד שייך דכד איזה לאתויי אתי כלדהלשון

 ומפור,שים כראקיגים כד. ; דכרים אב' אפ"כל
 הלכתא לית לומד שייך לא כה. ; זה שייךאם

 קיי"ל מינחהו דחד היכי שמעתתא הני""ככל
כוותיה.

 כל תלת שייך דלא הסוברים שיטות א.סיב1ן
 תג' פחות עלוכדותה

 ד"ה דמכות, ספ"ב בחי' רמב"ן ראהא(
 ומיהא : שכתב בגדים, מרובה ואחד דתנןהא
 חוור, כולן במיתת לקמן דאמר הא לי מחוורלא

 וכו' תהם שניהם אלא אחד בזמן ליכאדהא
 תשו"ה וכו' קייתין ששלשתן זתן שיש כיוןאלא
 דלר-י כיון ועוד חוזר, הוא כולן במיתתקאמר
 )וראה עי"ש דכולהו, לישנא קאמר שלישיאיכא
 מש"ש(. הרש*ש בד' יח( אותלקמן

 ש2תב ע*ב י"א מ2ות רימב"א וראה2(
 ודעתו הנ"ל, הרמב"1 של הא' תירוצו כעיןג"כ
 על כן =ייד דלאג-כ

 ב-
 בהך כאז ודאה עי-=,

 "0רזם מש-2 לסש זמ-ש 1-ד, נהזטהדדיסב-א
 תרפו עיאש קם"ב; ב"ב הריסב"ח עליוסף



רפא ן ך דקא הש"ממללי ון י 1נ כל לשון - דבריםב'

 עי"ש. בזה לב חקרי בס' כתצ"כ לקמן וראהלנאן,
 שכתב א' נ*ד כתובות ריטב"א וראהג(
 משמע שתעתתא" הני "דכל לשוןומיהו

 לא בלחוד תרתי הני דמשום והיינוכהגאונים
 ז"ל הרמב"ם פסק וכן שמעתתא, הני כלהול*ל
 כאן. ובהטטמ"ק עי"ש,וכו'

 ככל הלכתא לית שכתב כאן ת]ם'וראה
 לינשא, מתבעוה בר קאי[ ]אכולה שמעתתאועי

 נמי וקאי דוקא הני ככל דאי עדיפא,דההוא
 אדשמהול דשמואל קשיא א"כ לינשאאתבעוה
 מיניה לי מפרשא לדידי לעיל דאמר ענןלרב

 הלכתא לית ק"מ בשבת איכא וכה"ג כו'ד,צמואל
 וברא"ש עי"ש, דוקא דלאו שמעתתא הניככל
 עי"ש. כאן כתוס' כתבג"כ

 שייך דלא כ' ח' בכתובות דהתוס' אףוהנה
 משום לשם, סתירה זה דאין נלע"ד מ"מ אב',כל

 קשיא דא"כ שכתבו וכמו ע"ז, הוכחה ישדכאן
 י"א. סימן כאן וראה וכו', אד,צמהולמשמהול

 כ"ד שבת לתוס' ציין כאן הנרי"בובהג'
 כאן הרא"ש כתב ושכן הלכתא וליתד"ה

 ב' כ"ד דשבת בהך והנה עי"ש, כ"דמשבת

 כאן משא"כ עי"ש ג' להו ופשו אנשים אד'קאי
 נתנאל קרבן וראה עי"ש, ב' רק נשארודלא
 שכתב י' אות ל' סי' כ"ד שבת הרא"שעל

 דלבתר היא דחיקא ק"מ משבת התוס'דראית
 ככ"ה הלכתא לית שפיר שם שייך יוחנן ר'דהדר

 כ"ד מדף הרא"ש מביא וע"כ עי"ש,שמעתתא
 ובהך לב, דהישרי בהך לקמן וראהעי"ש,

 ועיש"ה לכאן, וצרפו קמ"ב מב"ק יוסףדהפרדם
 הריטב"א.בדעת
 דרך ערך ת]רה של דרכה בם' וראהד(
 מתוס' הראנ"ח מש"כ על שכ' ט"ו אותהלשון

 משמואל קשיא ענן דלרב שהקשו נ"דכתובות
 אדשמואר משמואל קשה זורתו גם והראאוהסמואל

 הראנ"ח והכריח דזקא, לאו הני- -דכל לאאם

 משום דוקא, ענן לרב הפ התום' דסו'8מה
 לשון יוצדס ולא דינימ ב' אלא ליכא ענןדלרב

 תב3וה 3ל רקאי י"ל 3נן רב בלא משא-בכה

 ששאפ4 שו4 %14% 4ללשפש %1ש%%44 4%4%י1שאל
 וקשא פפלל, איצי זצת8"8ה ליצשוא ת8שיהיאפף

 יש נתפייסה דלא מוכח בעצמו שמואל מד'דגם
 מהצמע דוקא *ונתפייסה" מדקאמר מזונותלה
 ועוד שם, כבגמ' לה, יש נתפייסה לאהא

 בפ' איכא וכה"ג התוס', סיום קשהדלדבריו
 כותייהו, הלכתא דלית ג' איכא שם והריתולין,
 דלא ההו התוס' דקו' והאמת ור"א, ]שמ]אלרב

 דקי"ל בהו חד דאיכא כיון הני כל לומריוצדק
 מפורהט דבדבריו משום ענן רב דנקטו והאכותי',
 רב הזכיר לא והרא"ש המהרש"א, וכ"כיותר,
 כל דל"ש אלו מתוס' להוכיח יש הודרבאענן,

 וכר תולין בפ' איתא וכה"ג שכ' מג',בפחות
 בשיטתיה ריו"ח קם שם דמסקינן למאיולכאורה
 שפיר א"כ דשמהול בשיטתי' ר"א קםדר"א
 דבברייתא הני ככל הלכתא לית עלייהוקאמרו
 נתנאל הקרבן וכמש"כ מותר, גונא בכלתני
 אבל זו, ראיה הרא"ש השמיט שמפנ"זוכ'

 מג' בפחות כל שייך דלא התוס' דדעתלפמ"ש
 דממ"נ דוקא, לאו כל שם דגם ראייתםא"ש

 דקי"ל ריו"ח בהו חד איכא שחזרו קודם קאיאי
 אלא היו לא א"כ חזרתם אחר קאי ואיכוותיה

 ודו"ק. עי"ש כל, לומר יוצרק לא ב' ועלב'
 שהכל, ד"ה ע"א ד"ח כתוב]ת תום'וראה

 דשלש משמע הוה דא"כ לכ]להו גרסינן ולאשכ'
 כל דהלשון היסוד בנו ומכאן יעו"ש, הןברכות
 ועוד דמוהרנא"ח בהך ראה מג', אפחות שייךלא
כאן.

 נקטו "דפעתים ע"ב ל"ה שבועות וראהה(
 שמות כל בגמרא ע"ש אחריני", אגב כללשון

 שם וכתבו וכו', מזה חוץ חול בלוטהאמורים
 אלא מזה חוץ דליכא ודאי הא והרא"שהריטב"א

 אגב שמות" וכל דנקט והא וכו' חול שהואא'
 אוזן ביעיר ומובא ע"ש, הכי נקט דאידךריהטא
וע"ל.
 לאג ב"ו תולדות פ' בספורגו וראהח
 ע"ש. משלשה בפחזת כל יאמר זלאשכתב

 5ית קהל 5ל 9ה*8 בא ח' רוד"נ וראהז(
 פסחים )במשגה חז"ל דרשת שהביא וגו'ישראל

 וקרה יל כתות, בג' גשמם שהפסמס-ד(

 יוצדס לא כל רוילת יפינו %אל 4%4שי4י*ישג

 עיעש. משלשהב5חות
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 הל' הרמב"ן על אלגאזי ברי"ם ראהח(

 כ"ג, דף שם הגמ' על ל"ח אות פ"גבכורות

 פרקין בכולי' הלכתא רב אמר שם עהג"משכ'
 המוהדאנ"ח מש"כ על לדקדק יש וכו' מפלוגתאבר

 יעו"ש וכו' מג' פחות על תבא לא כל מלתכי
 דאדדשב"ג דרב להא לי' מוקמינן איך הכאדא"כ

 וכו' תרתי אלא ליתא רשב"ג בדברי האקאי
 בכולי' לומר שייך ואיך דינים ב' אלאדליכא

 חלוקות ב' אלא ליכא דכאן דאף וי"לפרקין,
 הובא רשב"ג בד' דבכורות בפ"ב בתוספתאאבל

 דקאמר הוא וע"ז וכו' וכו' שלישיתחלוקה
 דקאמר דינים ג' על וקאי פרקין בכולי'הלכתא
 ג', איכא דהא כולי' לומר שייך ושפיררשב"ג

 הלכתא אמר דאי דאמרינן קשה אכתיאולם
 המשולם בן כר"י הלכתא אמר ולא פרקיןבכולי'
 יוסי ר' והרי קאי, המשולם בן יוסי אדר'הו"א
 בכוליה לומר שייך אב' דאף הדי אמר,תרתי
 כאן וראה בארוכה, עישה"ט וכו', וכו'פרקין
 בזה. מש"כ ד( אות ג'סימן

 מי"א סוף פי"ב פרה התיו"ט וז"לט(
 ניחא כשר, השחר עמוד משעלה שעשווכולן
 כאן שאין דכיון וכו' עשאן ואם למתני ה"לטפי
 למיתני שפיר שייך לא והזאה טבילה שתיםאלא
 דמתניתין בלישנא סריך" "ממרך תנא אבלוכולן,
 עליו כתב התפא"י אבל עכ"ל, פ"בדמגילה
 וטבילת והזאה האזוב אטבילת קאי וכולןדמלת
 עי"ש.הגוף

 בתוה"ד, שכ' מ"ג פ"ב תענית תוי"טוראה
 לא כו' מקום כל דקאמד יהודה בר' יוסיור'
 כל עיאש וכו', ויה"כ ר"ה על אלא ללמדבא

 פי"ב בפדה ממשול הפך זה ולכאורההענין,
 ר"ה וכאן שנים, על יאמד לא דכל מי"אסוף
 יתרו יוסף פרדס בס' ומצאתי ב', רק הואויה"כ
 בזונ שהתעורר ש"ל, קל"הדף

 ע"ב נ"ט ב"ק חיים תורת בספר וראהי(
 אודחא דלאו וז"ל בתוה"ד שכתב ליבתהד"ה
 ע"ש. מתלתא בבציר כולן לשון למיתנידהב"ס

 הלשון דרך מע' תורה של דרכה בספרודאה
 ליבתה ד"ה ב' נ"ט ב"ק מתוס' שכתב א'אות

 ונ' ע"ש, וכו' דוכולן לישנא משמע וכןהרוח,

 כל דעל משמע פטורין וכולן דמסייםדר"ל
 מ"מ וליבה, אחד בא על ואף קאי, קודםהנזכרים

 בתוס' הב' דלפי' דהכא, לדדשה ענין זהאין
 הוא המשנה פי' א"כ בפנ"ע, הרוח ליבתהדר"ל
 אחר בא לא חייב, המלבה וליבה אחר באכך,

 שפיר ואוכ פטודין, כולן הרוח לבתה כ"אוליבה
 בא ואין הנזכדים, כל על כולן לשוןמתפרש
 בא דלא איירי דהשתא כיון בכלל, וליבהאחר
 דלשון התוס' דכונת ודאי אלא כלל, וליבהאחר
 הב' כפי' נימא ואי מג' בפחות שייך לאכולן
 בפי' כן הבין לא חיים והתודת תרי, אלאליכא
 שניהם קתני מדלא מדעתו ראיה ומביאהתוס',
 עוה וישלח המדד"ר על הרש"ש וכ"כעי"ש,
 וברוך ליבתה, בד"ה נ"ט בב"ק כיונושלזה

 יח(, אות וראה חיים, כתורת ודלאשכונתי
 כל שכתב שרה חיי פ' מהראנ"ח ראהיא(
 נראה כן מג', פחות על תבוא לא חכמיםבלשון
 התוס' וכ"כ וכו' דברכות סופ"ק הרא"שמד'

 באבות בזה וניחא שהכל, ד"ה א' ח'כתובות
 עליו אמרו ולא אחד שלחן על שאכלו ג'פ"ג
 שהקשו כו' שלחנות כל כי שנא' כו'ד"ת

 ולפי ג', הזה מהכ' לדרווב דמניןהמפורשים
 קרח בפ' רש"י שרצה חה שפיר, אתיהנ"ל

 לאהרן לתת האלה, המעשים כל אתלעשות
 נשיא ואליצפן כהונה סגני ובניו גדולהכהונה
 כל ממלת שדקדק ונ' בדבדיו, שנתחבטוהקהתי,
 בקהלת ומובא עי"ש, וכו' ג' על הוראהשהוא
 כ"ג בכורות ובמהריט"א ש"ל רצ"ב אותיעקב
 ח(. אות ש"ל ל"חאות

 שלפנינו הגידסא ע"ב י"א בברכותוהנה
 ובדא=ש לכולהו, לימדינהו הלכך היאבגמרא
 הילכך פפא רב אמר הגירסא י"ג סימן פ"אשם

 נימרינהו גרסינן ולד"ת לכולהו,נימרינהו
 נא והעדב ר"ל שמואל התפארת וכ'לתרווייהו,

 שני אם כי ואינו ראשונה הברכה סוףהוא
 שלנו גירסא שמחק ד"ת של וטעמו ע"ש,בדכות
 לומד ל"ש זה דלשון דס"ל משום הואלכולהו
 כתובות בתוס' להדיא מפורהב וכן ברכות,אשני
 ד"ת. בשם שהכל ד"ה ע"אדאח

 אי דאפילו אומד הייתי דמסתפינאולולי
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 היא והגירסא ברכות שני רק הוו דלאנימא
 דלשון והגם כאן, א"ש "לכולהו" שלנוכגידסא

 הפירוש דכאן די"ל מג', פחות על בא אינוזה
 הכ"ף דאותיות כידוע "ככולהו4, לימדינהוההא
 סמוכין וגם בכל"ם, מאותיות שהם הלמ"דעם

 כבפ' להתחלף, ורגילים נוחים הא"ב,בסדד
 כ"א פ' הבם אכלו, לפי איש ח"י( )ט"זבשלח
 כמו לשכורה, עלי ויחשבה א' וש"א אכלו,כפי

 לאשמת תיבת פרשו א' ד' ובהוריותכשכודה,
 בטפרי בארוכה ב,ה ~רעה עי"ש כאשמתכמו
 תת"ח דף שם ובפרט תקרי אל ערך ח"טב"א
 יהודח רב אמוראים, ג' יש וכאן עיווה"ט, ט(אןת
 אמר )ור"י המנונא ורב יוחנן, ד' שמואל,אמד

 הלשון שייך ושפיר ארבעה(, ה"השת~אל,
 ודאה ודו"ק, אמוראים ד' או הג'"ככולהו"

 שכתב ה' י"ג סי' ברכות הרא"ש על יו"טמעדני
 וכו' "ככולה41 נעביד הלכך כלומר אלאבתוה"ד
 שמקשה כאן הצל"ח קו' בזה ותתורץע"ש,

 שתי רק שהם ד"ת בשיטת הולכיםשהתוס'
 הדיבור בתחלת גרסו ואיך הוכחתו, עי"שבדכות,
 בתחלת בדבריהם כמבואר לכולהונימרינהו
 יפדשו שהתוס' מידי קשה לא ולהנ"להדיבור,
 ודו"ק. ככולהו כתולכולהן

 בארוכה, מש"ב ע"ב י"א ברכות בצל"חודאה

 משנה, מקרא, ענינים, ד' שהם שכתבוע"ש

 לכולהו לגדוס שייך שפיר וע"כ ומדרש,גמרא,
 לשיטת גם גירסתינו א"ש ג"כ ועפי"זע"ש,

 על הכמים בלשון כל מלת תבוא דלאמהראנ"ה
 ע"ש. מג'פחות

 ד"ה ע"א ד"ח בכתובות התוס' ז"לוהנה

 גבי ע"ב( )י"א דברכות דבפ"ק ואור"תשהכל,
 הכי בה מסיים יוחנן ר' גדסינן התורהברכת
 ברכות שתי הוו דאי היא אחת דברכה נאוהעדב

 לחבדתה דסמוכה אע"ג בבדוך לפתוח צדיךהיה

 "כי ובתר קצרוע היא שלפניה שאותהכיון
 גרטינן ולא לתרוריהו ניתרינהו הלכךגרסינן

 ע"ש, הן ברכות דשלש תשתע הוה דא"כלכולהן

 חכמים בלשון כל דמלת מהראנ"ח לומד הי'ומזה

 מלאכי ביד ראה אמנם מג', פחות על תבואלא

 בארוכה שהוכיח שאחר של"ו סי' הכףכללי

 וכן מקומות מכמה מהראנ"ח של כללוהיפך
 איפכא שהוכיח בכלליו מוהריק"א מדבריהביא

 דלא למדחי שפיר דמצינו כתב דמציעאמהתוס'
 יצדק לא שנים דעל משום דר"ת טעמיההוי
 גרסינן דאי בזה כוונתם אדרבה אלא כללומר

 ולאסתפוקי כלל למטעי ליכא לתדווייהונימדינהו
 גרסינן אי משא"כ נינהו בדכות שתידודאי
 כל לומר שייך ויותר שנים דעל כיוןלכולהו
 ברכות דשלש דכולהו מלישנא נמי משתמעהוה
 אפשר דלא לתרווייוע למגדס טפי עדיף ולהכיהן

 ג(. אות ג' בסי' וע"ע ע"ש,למטעי

 תהרצ"א )להגה"ק תעלותה תגיד בטפרורעה
 שהם לגירסתינו שכתב כאן ברכות זי"ע(מדינאב

 לתרווייהו לימרינהו לגרוס צריך ברכות ב'רק
 אהצד ברכת היינו לכלהו בדוחק י"ל)ואעפ"כ
 דד"י, הסיום עם הראשונה הברכה וגם בנובחר
 דק שמעינן הוה לא לתדווייהו אומר היהואלו
 ע"ש. בנו( בחר ואשרלעסוק

 דהא שכתב מפ"ו יסוה"ת ה' כ"מ ראהיב(
 האמוד מלכיא כל ע"ב ל"ה בשבועותדאמרינן
 דניאל שהזכיר מלך כל ר"ל כו' חולבדניאל
 שכ' כ"מ שהכוונה לומר דאין שם(,)ובדש"י
 מלכיא ב' אלא יש לא דניאל שבספרמלכיא,
 ובגמדא עי"ש כל, לותר שייך לא תריועל

 שם.ומפורשים
 ח"ב זצ"ל להחיד"א שאל חיים בם'וראה

 יסודי ה' הכס"מ ד' שמביא י"ב אות מ"בסי'
 לעיל )ראה וכו' מלכיא כל ה"ט, פ"והתודה
 וכהמהראנ"ח ב', על כל שייך דלא שהקשהלשונו(

 כרב כלהו א' ל' תגיטין ע"ז וקשה שרה,היי
 הני, כל אטו ע"ב ט"א ובנזציעא אמרי,לג

 מדן על וק"ק ע"ג, פ"ה יוסף בשעד מזהוכתבנו
 מלכיא דכל נמצא אחד אלא ב' ליכא דהכאהכ"מ
 ואינו קודהב הוא האחד כי אחד על הואבדניאל
 הכס"מ על כ' בנימוקיו והפר"ח למהראנ"ח,ענין

 ליכא בלוט האמודים שמות כל גבי דהאדליתא
 בשם גופא איהו וכמש"כ כל, וקאמר ב'אלא

 ליתא ומש"כ מלכא, כל להגיה ונכוןהדיטב"א,
 בא ואם מרן, עם הדין דודאי מדוקדק אינווכו'
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 הי' לא הריטב*א, כמ*ש נקט, דאגב ישוב,לכלל
 בזה. שהאריך עי"ש וכו' כןכתב

 ערך תנאים בסדר הדורות סדר וראהיג(
 על כל יאמר דלא זה כלל שמביא יועזר, בןיוסי
 ופי' עי*ש, הבושם עדוגת ספר בשם מג'פחות
 טוהכל אשכולות ב'( ט"ו )תמורה רש"י דבריבזה
 דג' ומנ"ל עכ"ל, וגם"ח חטא ויראת תורהבו,

 מג' בפחות שייך דלא הכלל ולפי דוקא,דברים

 הרבה זה עם י"בב הגדול שבחיבורו וכתבניחא,
 יסודתו זה שכלל העיר שלא ופלא יעו"ש,ענינים
 רבותינו הקדמונים הביאו קודש,בהררי

 וראה כאן, בכללינו שהבאתי כמלאכיםהראשונים
 בזה. התעורר ג"כ שהרש*ש כאן יח(אות

 שכ' ע-א ל"ט ב"מ מהרצ"ח בהג' וראהיד(

 כאריס, להם שמין וכולם שם הגמ' עלבתוה"ד
 מהל' ספ"ו כ"מ וע' ע"ז, כולם לשון נופלואיך

 האמור מלכיא דכל הרמב"ם עמ"ש התורהיסודי
 דברים ב' על כל לשון נופל דאין חולבדניאל
 ומצאתי כולם, לשון ע"ז דנופל משמע וכאןלבד,
 עי"ש וכו', בזה התעודר של*ו בסי' מלאכישהיד
 הענין.כל

 כ' מערכת המים טהרת בם' וראהטו(
 שייך דלא י*א כל תיבת כל, שכתב ח'אות
 מבין פני הרב בשנים, גם דשייך וי"א מג'פחות
 לב חקרי וע' שם, ובהשמטות ע"א ד"כח"א
 רחמים וכסא ד"ן, ועעו"ש קכ"א, מי' ח"אחו"מ
 אחרי בפמוק מקץ קדומים נחל ע"ב, ס"חדף

 מהראנ"ח ע*ש כ' זאת כל את אותך ד'הודיע
 לג' רומז "בכתוב" הנמצא כל תיבתדאפי'
 פ' דהמהראנ"ח להעיר ורציתי עכ"ל,דברים

 חילוק דאין נראה מ"מ חכמים" "בלשון כ'חיי
 מע' חמד שדי וראה ג"כ, פסוקים שםמדהביא

 עי"ש. שכ"כ ל"ב אותכ'
 כ' מערכת אזכור אברהם בם' וראהטז(

 ע' מג', פחות יוצדק לא כל שכתב נ"האות
 ע"פ שמיני ס' והתוה"מ ע"ג, דקס"חמאמ"ר

 ח"ש, ס' ומוהראנ"ח ס"ח, פי' פרסה מפרסתכל

 ח"א וחסדא חינא דרל"ט, אברהם אתוברך
 עכ"ל. דפ"ד, וה"גדקל"ז
 ערך זצ"ל להמלבי-ם הכרמל בם' ראהיז(

 מלת יבא לא "הכתוב" בלשון ח"ל שכתבכל
 ב' שעל משלשה, פחות מספר על _כל"הכללות
 שניהם *וילכו כמו שניהם, בלשון ישמשנחמאים
 לשון יצדק ולא ברית*, שניהם "ויכרתויחדיו*,
 כולם", *ויכרתו כולם* *וילכו לומר בזהכולם
 כולם, הכללות מלת יתפוס שלשה מספר עלרק
 הנושאים, את לספור כוונה איזה לו יש)ואם
 ארבעתן ויפלו שלשתכם" *צאו למשל:יאמר

 "בכל- רעב ויהי אמרו ומזהוכדומה(,
 הארצות,

 אהטר _כל" את ובפלסתני*, ובערביא"בפנקי
 וכדומה ובעפלק, ובבאר המן בירידת ד',עשה
 שבא שם על כל מלת בא אם ולפ"זבכ"מ,
 יחיד בלשון השם לומר יכול והי' רביםבלשון
 מכל כו' ועץצה מארבעה, פחות יהי' לאבהכרח
 "כל לומר יכול שהי' ה', בחולם( )הו'מצות
 ג', משמעותו ג*כ והי' יחיד בלשון בפתחמצות

 בחולם מצות וכשיאומר מג', פחות "כל"שאין
 כתב ולכך בארבעה, שמדבר מוכח רבים,בלשון
 אינו הרבים )ששם אחד עוד לועסיף רביםלשון
 ג' שהוא בפתח מצות כל על משנים(פחות
 בנו זה יסוד ועל הרבים, בהבם נרמז אחדועוד
 השחר אילת שונים, דרושים בספרא שםחז*ל

 ח', סי' שמיני קצ"ה סי' ד' ויקראתקפ"ג,

 עי"ש. פ"ז, סימן אחרי קפ"ח, סימןמצורע
 וישלח המדר-ר על מהרש"ש חי' ראהיח(
 בלבחטי פגע המחנה, כל לך מי עה"פע"ה-י',
 כו' קרנות ביושבי כו' סוסים ברוכבי כו'ברזל
 פחות על נופל דאינו כל ממלת דהוכחתו נ'שכ'
 כוונו ולזה שהכל, ד"ה ח' כתובות כבתוס'מג',
 וכ"מ במש"כ לבתה בד"ה ב' נ"ם בב"קג"כ
 נשמטו הללו התוס' וד' עי"ש, דכולןלשון

 יסוד שהביא י' אות תו"א בסדר הדורותמהסדר
 ב'( )מ"א בכורות מתום' אך הבושם, מערזגתזה

 וכן זה, כלל ס"ל דלא משמע וקמעטיבד"ה
 ואי וז'ל כ' מ"ב( )ב"מ המפקיד בפ'הנמוק"י
 אלא ליכא דהא כולהו לומר שייך לאכפרש"י
 להדיא מוכח כו' נינהו מילי תרתי ע"כ אלאחדא

 עוד לי וכ"ם כולהו, לומר שייך אתרידעכ"פ
 דא' לישנא הני ככל והלכתא ב' קמ"בבב"ב
 אולם לשונות, ב' אלא ליכא ושם דד*י, ברי'מר
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 ק*ק אבל הגון, ישוב ותמצא בנמ"יעי"ש
 כולהו מוכה בריש וכן ע"ש, רדכ"דמבכורות
 התוי"ם שד' תראה ובזה רש"י, ע"ש כו'כרבה

 דריב"י במש"כ זכרונות ד"ה מ"ג פ"בדתענית
 ר*ה על רק מכות אינו כו' מקום כלדאמר
 סימן וראה ע"כ, נכונים אין יובל, שלויוה"כ

 ה(. אותג'
 ע*ה וישלח המדר"ר על הרש*שועמ*ש

 ב' ה"א בכורות דמתום' להש"ס בהג' וכןהנ"ל
 הדרכה כ' זה, כלל ס"ל דלא משמע וקמעטיד"ה
 לכללן סיוע יש משם דאררבא דט"ו תורהויל

 ואנדרוגיטס, טומטום נקבה כולוע פי'במ"ש
 על נופל דאין כולהו תיבת להם שהוקשהנראה
 נקבה משום כולהו נקט דלר*ח ומ.ש מג',פחות

 אלא ב' על אף ד,צייך כוונתם איןואנדרוגינוס
 אלא הוי דלא אף רבים לשון עליהם נופלדמ.מ
 אדר' דפליגי דלאינך משום כן נקם מ*מתרתי
 ש"ל י"א מכות דהרמב"1 )וכעין ג' הויחמדא
 ומאי כ"ד מבכורות שהקשה מה וכן ע"ש( א(אות

 מקום אין קאמר, תרתי יוסי רר' פרקיןבכולהו
 יומי ר' דברי על כוליה קאי לא דשםלקושיתו

 הלכה הפרק אותו בכל ור"ל פרקין, עלכ-א
 לא אם כן לומר יוצדק דלא משום אלאכר"י,
 לכן אחת פעם אלא אם כי פרק באותו ר"ינזכר
 עליו נופל שפיר ולפ"ז אמר, תרתי דר"יאמר
 לומר הפרק אותו בכל כר*י דהלכה לישנאהאי

 דבאמת ועוד כותיה, הלכה שאמר הדבריםדבשני
 הבכור את דהשוחם א( קאמר, דברים ג' יוסיר'

 תולש וכן ק ממקומו, יזיזנו שלא ובלבד ב(וכו',
 תרי ר"ל אמר תרתי דקאמר והא וכו' השעראת

 מהנמו"י מ"ש גם ; בדבר "דינים" ג' אבל"ררא"
 מעות, המפקיד במשנה מ"ב ב"מ המפקידבפ'

 ליכא רהא כולהו לומר שייך לא כפרש"ידאי
 דמוכח וכו' נינוע מילי תרתי ע"כ אלא חדאאלא
 דכ11נת1 לדחות יש ב', על כולהו לשוןרנופל

 לבנו, מסרן והוא חלוקים, ג' אבל בביתרתי

 משא"כ כראוי שלא בפניהם נעל או לבתו,או

 ואף תרתי, והוי בבא הדא אלא ליכאלפרהם"י
 שחלקם ממה אמנם הוי כחדא ובתו בנודלכאורה
 נראה הקטנים לבניו מסרן תני ולאבמשנה

 לה יש דבתו דהו"א שניהם לאחםמעינןדהוצרך
 שנתן הצלע את ד' ויבן על כמ"ש יותרדעת
 הו"א בתו תני הוי ואי מבאיש באשה יתרהבינה
 ועכ*פ וכדומה, הלימוד מן יותר דעת לו ישדבנו

 ; ג' הוי בפניהם שנעל ואו קתני תרתיבמשנה

 במלאבת קדמו כבר סוכה מריש שהקשהומה
 ר*ז ב', כ*א וליכא כרבה כולהו דקא'שמים
 קיבל אביי דגם הרז"ה לפמ"ש ול.קורבא,
 לזה )ואולי עי*ש לי' דפריק בתר דרבאלטעמי'
 דבלא עכ*ל, אמוראי ועך כולהו במ*ש רש"יכיון
 ב' )ז' להתוס' ואף בזה(, כוונתו מובן איןזה
 ס"ל דלא מכילתא בריש והרא"ש ס"ל( כולהוד"ה
 ס"ל, כר"ז דאביי להו קים דהגמרא י"ל אכתיכן

 משום אמרי דלא אטרי, לא כר"ז ד"ה שםוכ"ש
 עי"ש, שפיר לאביי שני דרוז משום דאביי,קושיא
 האלפס גליון בשם שהבאתי ה( אות ג' סי'וראה

 תנא שכל מפני זה שייך לא ואמוראיםדבתנאים
 בדבר בודד איננו הלכה דבר שאומר אמוראאו
 ומ"ש ; עי"ש הנ"ל ב' מסוכה קשה ולא עי"ש,זה

 גליון וראה לעיל, כאן ראה המפקיד, פ'מהנמ"י
 קמ"ב, מב"ב ומ"ש ; שם דנמוק"י, ובהךהאלפס
 מב"ב יוסף דהפרדס בהך שכתבתי מה כאןראה
 ומ"ש ; ג[ יט( אות ג' בסימן עישה"ט ב',קמ"ב

 א' סימן כאן ראה מ"ג, פ*ב דתעניתמהתוי"ט
 לכאן. וצרפו דהתוי*ט, בהך ט(אות

 הגמ' על ע"ב כ"ג פמחים רש"ש וראהיט(
 בפסח חמץ נינהו ומאי וכו' איסורין לכלמנין

 למש"כ קצת סתירה דמזה שכתבושה"נ,
 בשם ה'( אות פע"ה )בראשית למדר"רבהגהותי
 עי"ש, שלשה על אלא נופל כל לשון דאיןהתוס'
 דכל ג=כ שמקשה ע"א ד' יומא ר,ב"שוראה
 בתענית וכ"כ עי"ש, מג' פחות על נופלאינו
 ר"ה על וקאי מקום כל שם עהג"מ ע"אט"1
 אין דכל )ח'( כתובות לתוס' סתירה שזהויו"כ
 בגיטין העיר וכעי"ז ע"ש, מג' פחות עלנופל
 קכ*ו ודף ע"ב דק"ב בב"ב וכ"כ עי"ש, ע"אל"ד
 להתוס' רק העיר ולא עי*ש, ע"א ק"נ ובדףע"ב

 עהג"ם ע"א כ*ד בבכורות וכ"כ ח',כתובות
 דסותר קאמר, תרתי דר"י פירקין בכוליהומאי
 מי*א פי*ב בפרה וכ"כ עי"ש, ח' כתובותלתוס'
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 וכו' ב' אלא כאן שאין וכולן ד"ה התוי"טבשם
 עי"ש. וכולן למיתני שייךלא

 שם שכ' ע"א ד"ד יומא דש"ש בחי'ודאה
 זה ואחד זה ואחד הגמדא על שכ' דש"יע"ד
 מכל שם, שהיו חטאות מכל שבעה כל עליומזין
 האפד מן למשמדת קצת נותנין היו ופדהפדה
 ואני מי"א(, )פ"ג פדה במס' שנינו כךבחיל,
 דד"ל משמע כלה, לא משה של פדה אפדשמעתי
 וזאת משה של אותה שתים תמיד הוהוא"כ

 מכל באמדו התנא כוון ועלייהו בהשהשתמשו
 על נופל אינו דכל דלישנא חדא וקשהחטאות,
 ה' אות פע"ה בב"ד בזה עמש"כ מג',פחות
 מ"א בפ"ג התיו"ט הוכיח דכבד שניתבמ"ת,
 במם' רש"י וע"ע עכ"ד, פדות ז' על היאדהכוונה
 זו, בדייתא ג"כ מובא דשם ע"א דע"חפסחים

 שהיו הפרות אפרי מכל חטאות, מכלופדש"י
 עכ"ל, כלתה לא תשה ~ל פרה שאפרבמקדש,
 ועד משה מימות שנעשו הפדות אפד מכלובד"ח
 יומא רש"י על בעיני ופלא עכ"ל, זמןאותו
 איתא זה דהלא שמעתי ואני שכתבהנ"ל

 בכרך הד"י בהגה' וכמש"כ בחוקותיבילקוט
 מכל שפי' מ"א פ"ג פדה בדע"ב וראה כאן,ז"ל

 זמן, אותו ועד רבינו משה מימות שנעשוהפרות
 כאן. תפא"יודאה

 דאין לענד"נ הדש"ש של במכתה"גוהנה
 משה של אותה שתים תמיד דהוה דש"יכוונת
 לא משה של פדה דאפר סתם כתב אךוזאת,
 במקד,ב, הפרה באפרי הי' זה גם וא"ככלה,

 כעין שזה ש"ל, א' ע"ח פסחים מרש"יוכנראה
 ורש"י במקד,ם, שהיו הפדות אפרי מכל עלפי'
 הנ"ל, פרה במס' מפורשת משנה על חולקלא
 במכתה"ג. לפענ"ד מידי קשהולא

 דהיכי בכללן עפמש"כ נלענ"ד ב'באופן
 לומר אפשר שפיר שנים על דוקא דקאידמבואד

 מה בפירוש כתב רש"י הדי וכאן אב', שייךדכל
 אב'. גם מכל לשון נופל וע"כ השניםהמה

 ראה ע"א ט"1 בתענית הדש"שומש"כ
 לכאן. וצדפו בזה מש"כ ט( אותלעיל

 רש"י ע"ד ע"א ל"ד בגיטין הדש"שומש"כ
 אלמנה גבי קאי אכולהו העולם תיקון מפנישם

 להפסיד תדאגנה ולא לבעלים נשאות נשיםשיהו
 לתום' מדוייק דאינו כו' חותמין וגביכתובתן
 מג' פחות על נופל אינו כל דלשון ח'כתובות
 א( נלענ"ד עכ"ל, קאי אתדווייהו הדבולשון

 ד' דיומא בהך כאן וכן פעמים כמהעפמש"כ
 שפיר קאי אתה ומבואר בפירוש דאיתאדהיכא
 דש"י כתב וכאן אב', אפילו כולהו לשון~ייך

 ולק"מ, וחותמין אלמנה גבי המה מהבפידוש
 אם פשוט זה דאין להעיד לנחוץ דאיתיגם

 עפמש"כ נלענ"ד ב( כללן, שייך רש"יבלשון
 ליפרע הבא כל דה"ה מ"ג פ"ד כאןהתיו"ט
 תיקון מפני ולפי"ו ע"ש וכו' יתותיתתנכסי
 אלמנה, על דוקא ולאו דבים על קאיהעולם
 שם. ותום' מדש"י דאי' שמביאע"ש

 ע"ד ע"ב ק"כ בתרא בבבא הדש"שומש"כ
 בשלשה נדדים שהפדת לומד ד"ההדשב"ם
 אהני ולהכי וכו' לשמואל ואפי' וכו',הדיוטות
 ישראל וכל ובניו אהרן בנדדים נכתב כאלוגז"ש
 נדדים להתיד ישראל כל ששקולין לךלומד
 יכוון אולי וז"ל ובניו כאהדן הדיוטותואפילו
 ד"ה )ח'( כתובות התום' מדברי דמשמעלמאי
 כתיב והכא מג' פחות על נופל אינו דכלשהכל
 לענ"ד ע"ש, כאן כהתוס' ודלא ישדאל בניכל

 בכללים דראה לכללן, ראיה מכאן איןבמכ"ת
 כולל זה שלשון ישראל ובני ישדאל עדךשלי
 לכאן, וצדפו שם בציונים ודאה ישדאל, בניכל

 הדיוטות ג"כ שכולל ישראל דוכל י"לוא"כ
 דוקא ולאו שלשה שהם ובניו אהרן כעיןאתרבי
 וגם ודו"ק, ג' שהם למדין ישראלמ"וכל"
 וכנ"ל. ואולי דק כתב לאהדש"ש

 אלא לא, ד"ה ע"ב קכ"ו ב"ב תתום'ומש"כ
 חלק לא בכולהו ול"כ עשה לא ומ"ס כו'נראה
 אינו בכולהו לפ"ז הדש"ש וכ' עי"ש כו'בכודה
 לפמ"ש גם מכוד, ודאי פשיטתו חלק דהאמדוייק
 לשון נופל אין ח'( )כתובות מדבריהם ב' כ'בדף
 אחים לו דהי' מלשונם ונ"ל מג', פחות עלכל

 ודפשוטים, דידיה בגירסתם היה ואוליטובא,
 עי"ש, בכורתו בחלק ועליו אאחיו כולהווקאי
 ודו"ק. כאן ורשב"ם גדשום ברבינווראה

 וכמה, ד"ה בתוס' א' דק"ן מב"בומש"כ
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 ע"כ, הני בכל רב על פליג מי קאמר דהניוי*ל
 אלא דליכא מדוייק אינו דבכל לישנא הר,ם"שוכ'
 ח' כתובות ע' הגז דראשית וההוא דהכאהך
 באן כ"פ מ"ש לעיל ראה ע"כ, שהכל ד"התוס'
 כל דר"ל אב' אף דנופל שאני הני" "כלדלשון
 כאן הנזכרים הני" "אכל וקאי כאן שאמרנומה

 ולפ"ז לפנינו, נזכר שלא ככלליות משא"כלפנינו
 כללינו אם בזה אני נבוך גם עי"ש, קשהלא

 דגיטין בהך לעיל וראה תום', בלשון גםשייך
 בזה. ועיין רש"י, ע"ד שכ"כ ע"אל"ד

 גמ' בד"ה ע"ב נ"ג נדה רש"ש בחי'וראה
 הרע"ב, בפי' ועי' שכ' כו' הרואה ה"קאר"ח
 לכולן תיבת גם וכו' פירושו פשטות לפיהן

 בבי אהםתי רק קאי דלא כיון מדוקרקתאינה
 נראה ולע"ר )ח(, כתובות תוס' עי'בתרייתא,
 הוא( אז )אשר בה"ש י"א יום הרואהלפרש
 בעת( רואה שהיא )או זיבוע וסוף נדהתחלת
 הז' יום בסוף )דהוא נדה וסוף זיבהתחלת
 אלו הרי לכולן בה"ש כו' מ' יום )או(לנדתה(
 הנשוא וזהו טועות, הללו( הארבע כל)פירוום
 ונכון טועות( אלו הרי תיבות )ר"ל בבידכולהו
 שכ"כ, ז"ל להרמב"ם בפיה"מ וראה עכ"ד,בעז"ה
 ו"ל. להר"מ ציין שלא הרש"ש עלופלא

 הגאון למחותני שלום דרכי בספר ראהכ(
 כ' כולם שכתב רט"ו אות זצ"ל מבערואןהנורא

 ראיה והביאו מג', בפחות שייך דלאהאחרונים
 נימרינהו י"א מברכות במ"ש ח', כתובותמתוס'
 א' כ"ד בכורות וע' מכמ"ק, הביאו ועודלכולהו,

 שפיר שייך דבב' רמוכח כו' ומאי ד"הורש"י
 שבת ועתו"ם וצ"ע, עי"ש כולם לשוןלמינקמ

 כיון ושתא שתא כל למינקם יתכן דלא א'נ-ז
 דנקט משום וי"ל שנים, ב' רק כן הוידלא
 עי"ש. אחר, בענין י"ל אבלכל

 כל לומר דשייך מלאכי היד שיטת ב.סימן

 ראיותיו ועל עליו שנאמר ומה ב', על גםוכדומה

 כולם שכתב של"ו סימן מלאכי יד ראהא(
 מ' מברכות והביא ב', על אף לומר שייךוכל

 יצא, בדברו נהי' שהכל אמר אם כולם ועלע"א

 הארץ ופירות האילן אפירות אלא קאי דלאאף
 פוטר יוסי ר' : ב' כ"ט ובשבת נינהו, מינידתרי
 בכולן, וקאמר ע*ש, ושמן נר על וקאיככולן,
 טהורין, לנוי שעשאן וכולן : מ"ב פי*ד בכלימוכן
 שם, הר"ש וכמ"ש ע"ש, ומסמר אחזיינאוקאי
 וע"ש כולן, בנזקי חייב ראשון א' ל*אובב"ק
 איתיביה ב' פ"ט ובפמחימ קאי, שנים דעלע"ב
 א' ם*א ובב"מ אינון, ושתים תיובתא, הניכל

 ב', על וקאי וכו' השתא עד דאמרינן הניכל

 ב', ע*ט ובקידושין וכו', הני כל א', מ*הובב"ב

 וכולן ב', ע*ה ובע"ז אחריוע בכרוכיםוכולן
 עולין וכולן א', ל"א ובהמפלת טבילה,צריכין
 מכולמ, יותר ומתלמירי א' ז' ובתענית א',למין
 ודברי ב', ם"ח תנוקות ובפ' מ"ג, פ"אובפרה
 מלא ומקרא א', כ"ז וביבמות כולן, מדבריר"ע

 ד', כולמ עושה נפגשו ורש עשיר כ"בבמשלי

 דמתוס' ב' דק"ם בכלליו המוהריק"א כ"כוכבר
 בלבד ב' דעל נראה להם, שמין וכולן ל*ם,ב"מ
 ראיה סהבם דאין וכ' וכו' וכו' וכולן לומרשייך
 מה' פ"ו דבסוף המוהריק"א על ומקשה וכו'וכו'

 דלא הנ"ל, היפך עצמו הוא כ' התורהיסודי
 שרה חיי פ' הראנ"ח אבל ב', על כל לומרשייך
 וראיתו מג', פחות על תבא לא כל דמלתכ'
 גרסינן ב' י"א דבברכות ד"ח כתובות מתום'הוא

 הוה דא"כ לכולהו, ולא לתרוייהו,נימרינהו
 הוי דלא למדחי ואפשר הן, ברכות דג'משמע
 כל לומר שייך לא ב' רעל משום דר"תטעמא
 נימרינהו גרסינן דאי כוונתם אדרבאאלא

 דודאי ולאסתפוקי כלל למטעי ליכאלתרווייהו
 כיון לכולהו גרסינן אי משא"כ נינהו ברכותב'
 נמי משתמע הוה כל לומר שייך ויותר ב'דעל

 גרסי ולהכי הן ברכות דג' רכולהומלישנא
 בס' דהרמב"ן אלא למטעי, אפשר דלאלתרוייהו
 לומר שייך דלא כהראנ"ח כ' דמכות ספ"בהזכות
 ידענא ולא פרה, במוף התוי"ט וכ"כ ב', עלכל
 יוסף שער וע' שהבאתי, הראיות כל יקיימואיך

 הראנ=ח של כללו על שפקפק ג' רפ"ההוריות
 עי*ש. וכף הנ"ל ב' ם*אמב"מ

 מברכות הנ"ל מלאכי היד ראיית עלוהנה
 וקאי יצא, נ"ב שהכל אמר אם כולם ועל א',מ'
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 לומר נלענ"ד הארץ, ופירות האילןאפירות
 נינהו הארץ ופרי האילן פירות מינידכמה
 כולם, ועל הלשון שייך שפיר לפענ"דוע"כ
 שהבאתי אהרן, והברכת זוכר העין שכתבווכמו
 כל לשון שייך שונים מינים דעל עי"ש,כאן

 בהמינים שיש כיון שנים, רק הם אם אפילוכולם,
 לקמן ראה ראיותיו שאר ועל עי"ש, פרטיםכמה
 דבריו על להשיב יש וכנראה הערות,כו"כ
 ז"ל. כמלאכים הראשונים רבותינו דבריולקיים
 ח"ב לשון מענה יעקב קהלת בס' וראהב(

 לית דנ"ד בכתובות התום' כ' כל שכ' רצ"אסי'
 לינשא מתבעוה בר שמעתא הני ככלהלכתא
 לית תולין בפ' איכא וכה"ג כו', עדיפאדההיא
 ע"כ, ככל דוקא דלאו שמעתא הני ככלהלכתא
 דאמוראי פלוגתא גבי דכ"ד ד,2בת בפ"בוכ"כ
 התם ואמרינן תפלות בה' שנתחייב הוא יוםבדין
 הא כי אלא שמעתתא הגי ככל הלכתאולית

 ההלכות כל על פירש ז"ל ורש"י כו',דריב"ל
 קאי דלא וכתבו עליו חלקו ז"ל והתוס'הנ"ל,
 ע*כ. לכולן ולא הנז' ההלכות לב'רק

 בספ"ק מהרא"ש נראה כל כ', רצ"בובאות
 לתרוייהו נמרינהו הלכך גריס שר"תדברכות

 פחות על תבא לא כל מלת כי ע"ש לכולהוולא
 לי' וניחא שרה, חיי פ' ז"ל מהראנ"ח כלל,מג'
 ולא אחד שלחן על שאכלו ג' ששנינו אותהבהא
 מלאו שלחנות כל כי שנאמר כו' ד"ת עליואמרו
 מהכ' דרשו דמנין ה5פורשים כל שמקשיםקיא,
 רש"י שכ' וז"נ כל, ממלת כן דרשו אבל ג',הזה
 האלה המעשים כל את לעשות גבי קרחבפ'
 ואליצפן כהונה סגני ולבניו לאהרן כהונהלתת
 הנרצה ומה בדבריו שנתחבטו הקהתי,נשיא
 הוראה שהיא "כל" מלת לדקדק שרצה ונ'ממנו,
 שמין וכולן א' ל"ם מב"מ וצ"ע וכו', ג'על
 קאי דרשב*ג דאנטה2ים לה ומוקי כאריסלהם
 ומשני מאי לאתויי וכולן תלמודא בעיה2ם

 דעל נראה עי"ש מרדין מחמת בורחלאתויי
 והחיד"א עכ"ל, וכולן לומר שייך בלבדשנים
 עליו כ' ה' אות כ' מע' זוכר עין בספרוז"ל
 המהראנ"ח הלא מהרא"ש לאתויי בחרמדוע
 הגמ' בכללי דמרן זכר דלא ו:* מתוס', להיליף

 מהתוס' לה יליף ומרן ל*ם, דבאמ מההיאמביא
 דמפרש נראה דבריו דפשט ותו מהש"ס,והוא
 כך ואם שנים והם ובורח אנטח2ים שמיןוכלן
 והם התוס' כמ"ש שבויין דהאיכא קשהכוונתו

 כ' המהראנ"ח דהרי ותו מלאכי, היד כמ"שג'
 לאו שמעתתא הני כל כ' נ"ד כתובותדבתוס'
 דכלן נימא רצ*א, אות ז*ל הוא והביאודוקא,
 עי"ש. וכנ"ל, דוקא לאושמין

 בכוונת כ' יעקב דהקהלת להעירורציתי
 כל מלת לדקדק רש"י שרצה קרח, פ'רש"י
 דף שבת כרשאי וזה כנ"ל, ג' על הוראהשהוא
 על דפי' רצ"א סי' יעקב הקהלת שמביאכ"ד
 שייך דלא אזיל ולשיטתו הנז"ל, ההלכותכל

 שנים. על כללומר
 זצ"ל להחיד"א זוכר עין בס' וראהג(
 משמעותו עיקר כל וכן כלן שכ' ה' אות כ'מע'
 נאמר וכיוצא לשון באשגרת ולפעמים ג' עלהוא
 ש"ל, שרה חיי פ' למהראנ"ח וציק ב', עלגם

 כלל על הרגשתי ע"ג דפ*ה יוסף שערובספרי
 ודחה של"ו סי' מלאכי היד ד' ומביא עי"ש,זה

 יצא, נ"ב שהכל אמר אם כולם דעל מהאהראיה
 אפת אפי' כלן על והרע"ב הרמבאם פי'שכבר
 הונא לרב האפילו יוחנן, לר' ד' איכא וא"כויין
 הראי' דחה גם עי*ש, ג' ואיכא ירקות איכאהרי

 בארוכה, ע"ש בכולן פוטר יוסי ר' ב' כ"םמשבת

 וכ' ע"ש, דחה מ"ב דכלים מפי"ד הראי' אתגם
 ל"ל מברא אי וכדאמרינן גדול עיקרדסברא

 כלם וכן כל דלשון ברור הדבר והכאקרא,
 כל משמעות עיקר והוא ג', על ביותרמשפטם
 תחת לישבו שאין כלם או כל חזינן ואיוכלם,

 וכן הוא, לשון ואשגרת דוקא דלאו נאמרג'
 לית נ"ד, כתובות מתוס' מייתי שםהמהראנ"ח
 וכן וכו', דוקא דלאו שמעתתא הני ככלהלכתא
 הבי כל שפי' כ"ד שבת מתוס' מהראנ"חמייתי

 לאו דלהתוס' ורצונו לחוד, תרי אבישמעתתא
 טעמם והראנ*ח והרמב"ן באורך, עי"שדוקא

 והראי' הלשון, ומשפם המקרא מצד עמםונמוקם
 מינים כמה דאיכא כיון ד', כלם עושהממשלי
 כל לכלול כלם כתיב ולהכי שונים,ממינים
 ואם חלוקים, וסוגים נבדלים ואופניםהמינים
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 למצא אפשר דלא ימצא המצא מקוםבשאר
 הוא, לישן ואשגרת דוקא דלאו נאמר ב'אלא

 דכל נ"ד כתובות מתוס' עצמו הראנ"חוכמ"ש
 דמרן הטעם ומתרץ וכו', דוקא לאו שמעתתאהני
 וכל דכלם ומסיק עי"ש, בזה ועוד מתוס'מביא
 דוקא ולאו ב', על דמשכחת וזמנין ג', עלהוא
 דה1בועות כההיא אחרות חלוקות אגב הוא ואםכל,

 מלכיא כל בלוט האמורים שמות כלהעדות
 נמי אחד על כל דנאמר מצינו בדניאלהאמור
 שם, בתוספותיו והרא"ש בחי' הריטב"אכש"כ
 המשנה מרכבת בס' אלפאנדרי מהר"א הר'וכ"כ
 יסודי מה' פ"ו עי"ש מלכיא כל בחלוקתגם

 בדבריו. קצרתי כי לשונו כל עיה1ה"טהתורה,
 להה"ג תורה של דרכה בס' וראה א[ד(
 דרך בערך ז"ל ווערטהיימער שלמהמוהד"ר
 ומשיב מאוד בזה שהאריך ולהלן י"ב מדףהלשון
 הנ"ל, של"ו סי' מלאכי היד לראיותודוחה
 דלא כמלאכים הראשונים דעת להצדיקונלאה
 פחות על וכדומה כולן או כולם כל לומרשייך
 לא הזה הספר כי מדבריו בקיצור ואביאמג',
 תרנ"א. שנת בירושלים ונדפס עתה,נמצא

 אמר אם כולם ועל מ' מברכות מ"שא[1
 שם יוחנן כר' דקיי"ל דלפ"מ נ"ל וכו',שהכל
 א"כ יצא שנ"ב אמר אם ויין פת עלדאפילו
 לשון ומדוייק ויין, פת על גם וכולם קאישפיר
 פירות הרישא על רק קאי דלא להורותוכולם
 ומו', ומו' יהרע"ב הרמב"מ מי' ימן ומו'חאילן
 כולן שם דנקט דמכות ספ"ב הרמב"7 כ'וכה"ג
 אות זה סי' וראה עי"ש, ג' איכא דלר"ימשוט
 ש"ש. ז"ל להחיד"א זוכר העין בדבדיג(

 פוטר יוסי ר' ב' כ,ט משבת מ"שב[
 ארישא גם קאי בכולן דפוטר ל"ק וכו'בכולן
 בהן פוטר הת"ק דגם ואף וכו' הנר אתהמכבה
 בכולן פוטר ר"י דגם דמילתא לקושטאנקט
 עי"ש. וכו' וכו' הנז' הג'היינו

 וכולן דכלים פי"ד ב' ממשנה מ"שג[
 ואף בבי, ג' על קאי שם טהורים, לנוישעשאן

 נ' מ"מ ומסמר חזיינא דברים ב' הוידבכלל

 עי"ש, וכולן קאמר ושפיר ע"ש, בדברחלוקים

 א' בסימן כאן ראה המהרש"ש, כ' שכעי"זוראה
 יח(.אות

 בנזקי חייב ראשון ע"א ל"א מב"ק מ"שד[
 ע*כ שם דנקם וג' ב' הנה ב', על וקאיכולם
 אנשים, כו"כ עוד ע*י כשנזקו וה"ה דוקא,לאו

 וה' ד' ע*י אפילו ר"ל כולן בנזקי חייבולה"ק
 ויותר.אנשים
 הני כל איתיביה ב' פ"ט מפסחים מ"שה[
 תיובחא, ג' דמותיב עישה"ם הן, וב'תיובתא

 מ"ם חבורה בני איתיבי' בגמ' אח"כ דאמרואף
 תיובתא הני כל איתיבי' במ"ש נכלל זהגם

 לומר לי' מפרש דהדר אלא תחילה בגמ'דפריך
 עי"ש. וכו' סיבולתאיתיבי'
 דאמרי' הני כל אטו ב' ס"א מב"מ מ"שו[
 גוני כמה יש שם הוא, ריבית לאו השתאעד

 בלא ותרבית תרבית בלא נשך פ' כברישהלואות
 חטים, בהלואת וכה"ג וכו' וכו' דאוזפי' אינשך

 מתרתי דטובא וכו' הני כל אטו קאמרושפיר
 שער מספרו זוכר דבעין בהך וראה עי"ש,איכא
 שאל. חיים דס' ובהך ג"כ, מכאן שמקשהיוסף

 אפילו אמר אמימר א' מ"ה מב"ב מ"שז[
 מכירה מה' פ"ם רמב*ם ראה לא, הני כלליכא
 הני כל ליכא אפי' אמימר מ"ש שמפרששנ'
 בערכאות הוציאוהו אלא כלל אנסו לא אפילור"ל
 וגם חמורו בת שהיא בה מכיר אינו וגםשלהן
 דסתם מחוייב אינו עכ"ז ממנו האוכף לקחלא

 קשה ולא וגו', פיהם אה1ר שנא' הוא אנסעכו"ם
עי"ש.
 טבילה, צריכין וכולן ב' ע"ה מע"1 מ"שח[

 שכ' ורש"י להטביל, שדרכו כלי על גם קאיזה
 אף לרבות אתי והמלובנים, הנגעלים אףוכולן
 כלי כמו טבילה, בעי דלא לומר סברא דישאלו

 ונ' ולבון, הגעלה בעי לא דהוא להטבילשדרכו
 עי"ש. הטעתו רש"ישדברי
 למין עולין וכולן א' ל"א מנדה מ"שט[
 והאם האב זרע שכ' רש"י ע"ד שנשען נ'אחד,
 אותו שהמשילו ממה אמנם אחת, בריהנעשין
 למ*ש שכיוונו נראה בערוגה זרעונים להנותןשם
 העצמות שממנו הלובן מזריע אביו תחלה,בגמ'
 נוצר ש1מע וכו' אודם מזדעת אמו וכו'וגידין
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 עחמה מין כל לפ*ז וכו' חשעדות ובהבדעוד
 האדם מהם שנוצד אחד מין נעשה ועכ"זלמינו
 שפיד וא*כ וכו' לעשותו יכול אין בו*דחה
 עי*ש. וכולםאמד

 יותד ומתלמידי א' ז' מתענית מ"שי[
 משמע מרבותי למדתי הרבה אמר תחלהמכולם,
 ומתלמידי סיים וע"ז חכמים הדבה אצלדלמד
 מכולם אמד ושפיד מכולם,יותד

 דכולם קשה לא מ-נ, פ"א מפרה מ"שיא[
 על כ"א ואילים הכבשים על קאי לא ליוםמיום
 בני ואילים שנה בני כבהמים דקא'השנים
 עי*ש. ליום מיום הללו השנים כל וכולםשתים,
 מדבדי ד"ע וד' ב' ס"ח מנדה סהם"כיב[
 ודבדי הגידסא שפ"ט בתוספתא באמתכולם,
 שניהם, מדבדיר"ע

 דהא קשה לא א', כ"ז מיבמות מ*שיג[
 לי' קדי גביה דדובה כיון בגמרא א"שבהדיא
 כמה על נופל רוב ולשון רובן כולן ור"לכולן
 כל לפרש יתכן דלא מקומות בשאר אבלשהיא,
 כל לומר יוצדק לא הענין כללות על כ"ארוב

 עי"ש. מג'בפחות
 נפגשו ודש קמציד כ"ב ממשלי מ"שיד[
 לעצמה תורה לשון די*ל ל*ק כו' ד' כולםעחםה
 קל"ז, וחולין נ"ח כבע"ז לעצמם, חכמיםולשון

 דקרא ומצאתה אין ב' כבבאמ אחד בנחםאח"ף
 ע"ש שנ"ד סי' בעצמו מלאכי היד וכמ"שוכו'

 עדת כל ע"פ בא פ' מהדלב"ג אבלבאודך,
 שגם משמע ל"ג כ"ו תולדות וספודנוישדאל
 המחן )אן מג' בפחות כל יאמר לא מקראבלשון

 דקאי פי' הראב"ע אמנם לשונם(, לעילדאה
 ובזה העחםד בזה שנפגש ודישות, העשידותעל

 העושד יתן שהוא ד' כולם עושההדישות,
 על וקאי עי"ש, והדל העשיד ועושהוהדיש
 של הב' לפי' וכן והעניים, העשיריםכללות
 הפי' כ' עחםד באות הקמח כד ובס' שם,הדלב"ג
 והכל הכוכבים ומעדכת הגלנלים לתנועתשנמסד
 שאמד והוא כולם על עליון שהוא ה'בהשגחת
 כלום. קשה ולא ע"ש, ה' כולםעושה

 כ' מע' אחן יעיד בס' שו*ר ומסייםטו[

 וזעסיף הדאהצונות קו' ג' על שהשיב ה'אות
עי*ש.

 לדחות הנ*ל מלאכי היד מש*כ ועלטו[
 לכולהו גדסינן דאי י"א מברכות הדאנ"חדאית
 אפשר דלא לתדוייהו גודס וע"כ למטעיאפשד
 הלשון דדך בעדך תודה של הדדכה כ'למטעי,
 מלת יוצדק ג' על דגם משום דאטו ט*ואות
 גדולה עבירה שזה הספדים, ר"ת ישבשכל

 הוה דא*כ דממ"ש ועוד ועוד, הישר בס'לד"ת
 דוקא, ג' דד"ל מבואד הן בדכות דג'משמע
עי*ש.
 הכס"מ על מלאכי היד שהקשה וע"מיז[
 הך מביא הגמ' שבכללי וא"ז, סותדיםשדבדיו
 ג"כ ב' דעל שמין וכולן ל"ם בב"מדתוס'
 קשה ז,ה זה, הפך כ' בהכס"מ וכאן כל,שייך
 דהא כללא, האי לי' דלית מלאכי היד עלגם
 חוץ חול בדניאל האמוד מלכיא כל אמדושם
 נמצא דלא הכ"מ וכ' מלכיא מלך מלכא אנתמזה
 אחד ועוד מלכיא מלך מלכא אנת ב'רק

 אומדים כשאנו וא"כ אינון, מלכיא דיוביוטיהון
 חול נשאד לא קודש הוא מלכיא מלךשמלכא

 דק בדניאל האמוד מלכיא די וביומיהון אםכי
 ועל קודש, שהוא אמד הב' על דהא אחדעל
 באמת אבל לכ"ע, כל לומד שייך לא ודאיאחד
 דק ב"מ מתוס' ומביא ע*ז, יחלוק לאמרן

 ומוקי ודחיק הכלל מן יוצא דלפעמיםלחידזש
 עי"ש. אוזן ביעיד וכמ"ש ב', על אףאנפשי'
 הלשון דדך עדך תודה של ובדדכהיח[

 דמדבדי הנ"ל הגמרא כללי על כתב ט"ואות
 ב' דעל נדאה שמין וכולן ל"ט בב"מהתוס'
 מלאכי היד שתמה ומה וכולן, לומד שייךג"כ
 באדוכה עי"ש עליו, אוזן היעיד שהמליץומה

 בדבדיו. מאודשמפלפל

 כללים ביאורים, הערות שונות, שיטות ג.סימן
 וכדומה כל בלשוןופרטים

 כ"ח אות כ' מעדכת חיים גנזי בסן דאהא(
 שדה חיי בפ' הדאנ*ח דבדי שהביאשאחדי

 ועי' כתב ע"ש( יא( אות א' בסי')שהבאתי
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 שיש דעם שכתב ע"ד דג"ל מקץ דודלהראש
 נגד בש*ס דמשכחת זימנין וגם קצת,לדחות

 אין ז"ל הרב לשיטת מ"מ וכו' מכל שניםזה
 מרוב מיהא לי אודי לומר נפשך ואם מג',בציר
 תלתא בי כל לפחות ג' כולל דכל הוו, דהכיכל

 תרתי מצות מכל ע"א ד' הוריות ועייןע",1,
 וי"מ קכ"א, סי' ח"א חו"מ לב חקרי ועי'סה1מע,
 ע"ב, דקע"ו ח"א מבין פני זוכר, ועיןשל"ו,
 אברהם את בירך ע"ב, ד"ג לר*ז אדםתולדות
 שכתב מה יז( אות א' םימן וראה ע"כ,דרל"ט

 עי"ש. א' ד' דהוריות בהךהמלביקם
 קושיא שאין כ' דם-ו תורה של דרכהובס'

 תרתי מצות שם פי' דרה1"י ד' מהוריותכלל
 שבת נדה כגון משמע טובא מצות כלומרמשמע
 ה' מצות מכל אחת ועשה משמע דהכיועכו"ם,
 נדה או עכו"ם או שבת או מינייהו, חדדעבד
 לאו משמע תרתי דקאמר דהא ור"ל עי"ש,וכו'
 אחת שעשה במשמע ה' מצות כל כונתו חלאדוקא
 משום הוא משמע תרתי דאמר והאמהנה,
 לכל וכוונתו משנים, פחות לא עכ"פדמצות
 מקצתה, שעשה אחת למצוה ולא השםמצות
 וא"ו חסר כתיב מצות אמר ורנב"י פשוט,וההא
 רבות ו1ההרות צווים שי"ב אחת מצוהורקל
 עי"ש.וכו'

 הלשת מדת ערך תורה של הדרכה וכ'ב(
 עיון הצריך שמים מלאכת שבספר ט*ואות

 הא כי הלכתא לית למד"ש ע-א, כ-המברכות
 אצהאת ופרש"י שמעתתא הני* "בכלמתניתא
 אמנם אדם, אצואת לא אבל קאי וחזיריםכלבים
 להני ליתא ורא"ש דברי"ף הרי"ב מהג' נ'כבר
 נתן בית בס' וכן שמעתתא" הני ,בכל תיבותנ'

 דאף עוד שם והאריך ליתא, ישן מש"םשהעתיק
 עי"ש ג', על דקאי אפש"ל ג"כלהגורמים
 מכו"כ כאן סופרים דקדוקי וראהבארוכה,
 עי"ש. שמעתתא, הני בכל גרםי דלאמפרים
 ח' דף כתובות וחםדא חינא בם' וראהג(

 ול"ג שם, התוס' על שכתב דקל"זובםפרו

 עכ"ל לתרוייהו וכו' *ככל* הלכתא וליתבברכות
 דס"ל דה"ט ע"ג, ד*מ לשם בפםקיו הרא*שוכ*כ

 לקמן מתום' אמנם מג', פחות על יצדק לאדכל

 דטקל סוכח וכר הלכתא לית ד"ה ע*אדנ"ד

 וכבפםקי מילי, אב' אפילו כל לומרדשייך
 דהתום' דעכצ"ל עי"ש, שם ובשטמ*קהרא"ש
 וור ר*ת, בשי' כתובות כהתוס' ס"ל לאשם
 וק"ל כש"ל, דאזלי דנראה נ"ד שבת תוס'ג"כ
 א"ב'- קאי הני דכל דכ' שם לקמן הריטב"אעל

 אית על נ"ד בשבת הר"ת ושכ"כ דהתםמימרות
 אהדדי, ר"ת דברי קשיין ולפ"ד וכו' ככלהלכתא
 לתרריהו בברכות דגרם דר"ת דה"טואפ"ל
 דאתרי דם"ל לר"פ ומצינו לה קאמר דר"פמשום
 בברכות כולהו, ולא תרוייהו לומר דייקמילתא
 בדוך לתרריהו נימרינהו הלכך אר"פ א'נ"ט
 ע*ב דכ"ח הקורא בפ' וכן בבריתו, ונאמןזוה"ב
 יש וכן ע"ש, לתרריהו נימרינהו הלכךאר*פ
 ר"פ של כדרכו ר"ת כתב משו"ה מם"א,לדייק
 לן איכפת לא אחריני באמוראי משא"כבכ"מ,
 והריטב"א התום' על קשה ולא אב' כלהו נקיםאי

הנ*ל.
 דלא לר"ת ם"ל לא דע"כ בדעתי עלהעוד
 נימרינהו דקאמר היכי אלא אב' כולהושייך

 נ*ד כתובות דלקמן בההיא משא"כלכולהו
 דמינה וכו' כתובה תבעה וכו' "אלא"דקאמר
 נותנת והסברא קמאי למימרות דחי דקאההא
 דנקם הנס משו"ה וכו' בכלל אינה מינייהודחדא
 דסמך ב' על ואפי' דוקא דלאו אמרינןכולהו
 משתמע דלא כ"ד ד,1בת בהך וכן סברא,אההיא
 אמרינן שם, כבתום' ושבת לר"ח דריב"למההיא
 הא"ש. דוקאדלאו

 מדברי דלמד שרה חיי פ' דלמהראנ"חאלא
 ג' על כ"א כל יוצדק דלא הנ"ל ברכותהתום'
 ונם פמוקים, כמה פי' ועפי"ז פחות, ולאדוקא
 ע"ד, דהוק*ל ממה דנ*ד לקמן התום' ד'פי'
 ר*ת ד' דהבין ע*ש שם, המהרש"א הקשהוכן

 לפמ*ש ר"ת ע"ד קשה ולדבריוכפשוטן,
 ז"ל מהרי*א שהקווה מה וע' כנ"ל,הריטב"א

 בב*מ מם4ש ר*ת ע*ד ד"ח הוריות שע"יבם'
 י"ל ולפענ"ד ע*ש, וכו' הני כל אטודס*א
 דתני נשך דאיזהו אמתני' דקאי התסדשאני
 ל11 הנהו ההאי וה11 מאתים םלע וכו' נשךאיזהו

 לבוש וכן דכוותן כשנים אחד כלי דאה"נדוקא
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 אלא טובא, דמ"ל וכיו"ב, טבעת וכןוכו'
 שפיר הא*כ נקטינהו, ולדוגמא קיצרדמתניתין

 וראה בארוכה, עי"ש וכו' וכו' הני כל אטוקאמר
 וחסדא חינא הרב בזה שכתב מה הדקהיטב
 הלכתא, ולית ד"ה תום' נ"ד דכתובותבהך

 לכאן, וצרפו לכללן מאוד מאוד נחוץ כיפישה"ט

 מהרו*א שיטות כו*כ יעו"ש צריך, אני לקצרכי
בכללן.
 כלל כ' מע' כללים חמד השדי והנהד(
 הנ*ל וחסדא החינא לדבדי שדחה ש"ל,ל"ב

 גרסינן דבברכות דא' דר"ת דטעמי'דקאמר
 לישנא בהאי משתעי פפא דרב משוםלתרוייהו
 נימרינהו הלכך כ*א ובמגילה א' נ"טבברכות
 דנקטי מודה אמוראים שאר בלשת אבללתרריהו
 ממנו שנעלם השד"ח וכ' אתרי, וקאיכולהו
 הני בכל הלכתא אמר דר"פ א' ק"1 דב"בסוגיא

 והנה עי"ש, לחוד אתרי וקאי מקמצין,שמעתתא
 ב( אח, להן ובא שחלקו אחין ב' א( המההתרי
 הני בכל ד"ה ברשב"ם עי"ש חוב, בעלבא

 ראה אבל שם, ובמפורשים מקמציןשמעתתא
 חתלקו טעו אם נמי הדין והוא שכתב שםבנמ"י
 עי"ש, וכו' ידם סתחת ויצאה אביהם שגזלשדה
 בכל קאמר ושפיר אתרי ולא אג' קאיולפ"ז
 עפמ*ש נ"ל אחר באופן ודו"ק, שמעתתאהני

 מג' אפחות גם שייך שפיר הני" "בכלדהלשת

 ודו"ק, מש"ב לעיל ראה הכך,לדברי
 היד שכתב ל"ב אות כ' מע' חמד שדיודאה
 נאמר שנים על דגם הוכיח שליו סי'מלאכי
 נפגשו ורש עהמיר מלא מקרא והביא כללשון
 ע*ג א' דף המלך דרך ה' וכ' ד', כולםעח~ה
 חכמים ולשון לחוד תורה "דלשון לדחותדיש

 שרה חיי המוהראנ"ח מש"כ דאה ולאלחוד",
 לא דקרא בלישנא דגם הי"מ( נו"נ דבריו)שעל
 מלאכי היד בראית והאריך מג', בפחות זהשייד
 מב*מ ובהראי' שהכל, אמר אם כולם עלמדתנן
 ספ"ו הכם"מ ובד' עי"ש, וכו' שמין וכולןל"ט

 סע"ב מ"א ב"מ לרהמב"ם וציין התודה,מיסודי
 ובדף קאי, אחדונים לקוחות אב' בשטר וכלןד"ה
 עי"ש מקמצין שמעתתא הני בכל הלכתא א'ק"ז

 קל"ז וחסדא החינא בד' ומפלפל וכו',ברשב"ם

 בזה: בש"ם כ"מ ומביא מש"ב(, לקמן)ראה
 ורהחב*י וכו' שבילין ב' ת"ר א' י"ט שבועותא(

 דאיתנו גוונא אתרי וקאי רש"מ משום בכולןפוטר
 לא כרב כולהו ל' גיטין ב( ליכא, ותובברייתא
 י"ג בהוריות ג( ועולא, אשתואל וקאי וכו'אמרי
 הרבנים לדעת שנמצא לכולן, קודמת ואסוע"א
 אביו אלא אינו לכולו דקודמת אורות וטלכנה"ג
 וקילא כסומכום ב' כ-א נדה ד( עי"ש,ורבו

 ה( אחא, ומדר' מדסומכום וברש"ימכולהו,
 הראוה וכ' הני כל דקתני ת"ש א' כ"זקידושין
 אלא קאי דלא מה"מ( בד"ה )שם הר"ןהביאו
 ו( יצחק, בר דרבה ואמימרא וזקניםאדר"ג
 בכורות " כולם, בנזקי חייב ראהחון א' ל-אב"ק
 פרקין בכולי' הלכתא דרב משמיה אר"נ ב'כ"ג
 דמתני' ארהחב"ג דקאי ואוקמינן מפלוגתאבר
 לתוך נכנס ואידך חדא הא בבות ב' והןכף

 בה' הריט"א אך פרקין, בכולי' וקא' וכו'עדרו
 ככללי' דלא דר"נ מהא דקדק מתני' אהאייו"ט

 לא דבמשנתינו דאף משום זה ודחהדמוהראנ"ח
 ג' בבא יש בתוספתא בבות ב' אלא רשב"גאמר

 דכולהו תיובתא ע"ב מ"ח בכתובות ח( עי"ש,וכו'
 אלא דכולהו דוקא לאו שם התום' כ'תיובתא
 ור' יוחנן ר' )והם לתרומה אף דאמרילהנהו

 מחלק גבי נוחלין ביש מצינו וכעי"זחנים0'
 הוי דלא אף דכולהו תיובתא פיו עלנכסיו
 סע*ב ע"ט קידושין ט( עכ"ל, לחד אלאתיובתא
 אלא שם ואין אחריה, בכרוכין וכולןארבר"ה

 אברהם ומקנה אוזן היעיר מש"כ ומביא בבות,ב'
 על שחולק וע"ש ואקצר, עי"ש וכו'והמלבישם
 לכולם. כל בין לחלק שכ' אברהםהמקנה

 ההגהות בשם לעיל שהבאתי לפ"מוהנה
 לב' ענינים ב' בין חילוק שיש האלפםגלית

 דבר שהאומר מפני הלכה דבר האומריםאנשים
 דינו ובית הוא כי 1ה בדבר בודד איננוהלכה

 תיובתא לומר ושייך כוותיה סברי ג"כותלמידיו
 לכאן, וצדפו עי"ש וכף, יחיד על אףדכלהו

 ועל לדחות, אפשר ח' ה', ד', הב', ראיתוולפ"ז
 וקאי כולל שם הוא דרבו אפש"ל ג"כ הג'ראיתו
 מלבד הה' דאיתו ועל כמובן, רבותיו כמה עלגם
 הני דכל לעיל עפם*ש לומר אפשר ש"לממה
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 הז' ובדאיה שאל, כמו מג' אפחות אפי'ייך
 עי*ש, ועוד, שם, בבכודות הר,ב"ש קדמוכבד
 בלשון שכתבתי כפ"מ אפש"ל הא' הראיהועל
 דמוכח משום מג' פחות על אפי' דנאמר הני"*כל

 כאן אם"ל וכן קאי, לו הקודם דעלבבירור
 לו אקודם בודאי דע"כ בכולן פוטר ור"שבלשון
 דק ע"כ ג"כ דשם ט' בדאי' נל"ל וכן ודו*ק,קאי

 גם וכלן הלשת שייך ושפיד קאי לעילאנזכדים
 קדמו ג"כ ט' דאות ובהך כנלענ"ד, מג' פחותעל
 עי,ש. של"ו סי' מלאכיהיד

 שמחלק ע"מ כתב הנ"ל חמד השדיוהנה
 דעתי אין : וז"ל לכל, כלם בין אבדהםהמקנה
 ואני ידים, בשתי שדחאו עי"ש בזה, נוחההעניה

 מ"ב דף יבמות בתום' לזה דמז מצאתיבעזהי,ת
 י וז"ל בתוה"ד שכ' וכו' יוסי דבי ד"הע"ב
 עי"ש הנשים לכל" וכולן בין "לחלקודוחק
 ואף עי"ש, תע"ד אות שלום דדכי בס'ומובא
 סמך קצת יש מ"מ ודוחק בלשון כתבושהתוס'
 ואי זה, מתום' אבדהם מקנה בעל הגאוןלמ"ש
 סימן וראה ידים, בשתי סתם לדחותואפשר
 מש"ב.י"ט

 מהגהדת בהשמטות ווילנא בש"ם דאהוק
 בהגהות )הנדפס בדכות מדי"ף האלפסגלית
 חי' והם שבת( מם' שבסוף והמדדכי הדי,ףאחר
 אבד"ק ז"ל אבדהם בד זלמן שניאורהג"מ

 ד"ה יונה ברבינו ע"ב ה' רף ה*ל3אלדינגען
 דבריו לפי לומר ונצטדך כו' המנונא דרבוהא

 הרא"ש כ' ולפ"ז עכ"ל, בדכות שתי אלאשאינם
 דלכולהו שהכל ד"ה ע"א ח' כתובות והתום'כאן
 ב' בסוכה דהא וצע"ג מג', פחות על שייךלא

 ורבא "אר"ז אמרי לא כרבה כלהו קאמרב'
 אמרי לא מ"ט וכולהו א' כ"ה ובםוטהלחוד",
 י"ל ע"ז אך ורבא, ר"פ ב' רק וליכא דר"חמהא

 אמצעית לכולן חולץ אחד מאי א' כ"זכביבמות
 גביה דרובן כיון ומשני קאמד כולן והאופריך

 לי' קרי לב'[ חלץ לשלישית שהחולץ]פרהם"י

 לשנים קדי ביחד נ' שיש דכיון הרי עי"שכולן
 התורה בברכת משא"כ רובם, שהם כיון כולןמהן

 אבל כולהו, לשון שייך לא לר"ת ב' רקדליכא

 מ"ח בכתובות כ' בעצמם התוס' דהא מאודקשה

 כף, דכולהו דוקא דלאו כו' תיובתא ד*הע"ב

 דכולהו תיובתא דקא' ב' קכ"ם בב"בוכעי"ז
 היפך עי"ש, דחד תיובתא אלא הוה דלאאע"ג
 שייך איך מאד קשה באמת וגם הנ,ל,התום'
 ב' בין חילוק שיש ברור ונלענ"ד אחדא,כולהו

 מפני הלכה, דבר האומרים אנשים לב'ענינים
 טעמא או הלכה דבר האומר ואמורא תנאשכל
 רבותיו דינו ובית הוא כי זה בדבר בודדאיננו

 שייך לכך כוותיה, סברי ג"כ ותלמידיווחביריו
 ,עליו פי' יחיד, על גם דכול"ו תיובתאלומר
 ברכות משא"כ בשיטתיה", העומדים כלועל
 נימרינהו לומר שייך לא בודדים עניניםשהם

 מידי קשיא לא והשתא מג', פחות עללכולהו
 מיבמות, הנ*ל לתירוצי השוצ וסוטה מסוכהגם

 שם דשנינו דבכורזת מרהם"י לזה בדודהוראיה
 הנאה טובת להן יש ובכולן : כ"ו דףבסוף

 וכ' תרתי, אלא ליכא שם ולמסקנאלבעלים,

 דנקט והאי כו/ ותיתחל בד"ה בדכ"ז. ע"זרש"י
 עכ"ל, והמעשדות התרומות ובכולן ה"קובכולן
 בעולם, יש ומעשדות תרומות דהדבה משוםפי'

 ניחא בזה כי ודו"ק לחלק, לעיל שכת'באופן
 דהאי ראיתי אכן מספד, אין מקומותבהרבה
 ורבים הכי סברי כ"ע לאו דהתוס'בללא
 )סי' המפקיד בפ' הנמוק"י כי ע"זחולקים
 מעות דהמפקיד אמתניתין כ' בדי"ף(שמ"ב
 ובתו לבנו שמסרז או כו' צררז חברואצל

 לפי וז"ל כראוי שלא בפניהם ונעלהקטנים
 אבל קאי דאקמנים כפרש"י משמע הלשוןפשט
 בגמ' מדא' ז"ל, המפורשים בעיני מחווראינו

 אלא חדא אלא ליכא דהא כו' כולהובשלמא
 אלמא עיי"ש, וכו' וה"ק נינהו מילי תרתיע"כ
 כולהו לשון דשייך המפורשים בשם להנ"ידם"ל
 שהביאו ור"ה מהרי"ף משמע וכן ענינים, אב'נם

 בעי כולהו הנך התם דגרסינן ב"ב, בסוףהתוס'
 בהםטר בין חנוק בלא ובין בחנוק בין ופר"חקנין
 העץום' וכ"כ לי', גרס לא ורש"י בע"פ,ובין

 ערב היינו חנוק דבלא משום דה"ט]ועכצ"ל
 כבר ג"כ בע"פ וגם פירש כבר מעות מתןאחר
 דעל ס"ל והתוס' ובשטר חנוק רק נשאר ולאפי'
 והרי"ף הר-ח וא"כ כולהו[, שייך לא עניניםב'
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 וכיון כולהו, שייך ענינים ב' על דגםמ"ל
 כן ס"ל כולהו והמפורשים והנ"י הרי-ףדהר"ח
 גרסי' דלר"ת כאן יונה הרבינו הזכיר לאע"כ

 שפיר ג"כ דלר"ת משום לתרוייהו,נימרינהו
 ע"כ, ברור וכ"ז לכולהו, נימרינהו למיגרסשייך

 והנ-י הרי-ף דהר"ח לדבריו, נמצאעףבה"ט,
 אפילו כל לשון דשייך סוברים יונהוהרבינו
 מש"ב. יא( אות א' סי' כאן וראה מג',אפחות
 אות כ' מע' ישריס אהל בם' וראהו(
 בברייתא סע"א ו' מהוריות ראי' שמביאט"ו
 אחרים והפריש עואבדו יוה"כ של ושעיר פרשם,

 דנקם דישל לשמ ולי )אה"ב כולן, ימותותחתיהם
 דכולן ואבדו אחרים עוד הפריש אם לאתוייכולן

 ליגדל דרכו ירק מה ע"א ג' ובקידהמיןימותו(,
 מי דהיינו שם בפרש"י ומבואר מים, כלעל

 לומר שייך ב' דעל הרי שאובין, ומיגשמים
 דאפש*ל דהוריות, אהך ולפענד"נ עי*ש,כולם
 הנזכרים על בבירור דודאי שאני דשםמשום
 אפילו כל שייך כזה דבאופן כתבתי וכברקאי,
 ומביא לכאן, וצרפו לקמן עיין מב', פחותעל

 שכ' במקובצת הובא א' נ"ד כתובותמריטב"א
 כהגאונים, משמע שמעתתי הני דכל לשוןומיהו
 כל הול"ל לא בלחוד תרתי הני דמשוםוהיינו
 שם והרא-ש התוס' אבל עכ"ל, שפעתתיהני

 וראה עיאש, שמעתתי הני כל ד1קא דלא1מתבי
 ד,צייך אפ*ל הני כך דבלשון לקמו שכתבתימה

 דהריטב'א בהך כאן וראה עי"ש, מג'בפחות
 שייך דאמינים ה( אות כאל וראה נ"הכתובות

 מקידושין ראיה אין ולפ"ז מג' פחות אפי'כל
 ודו,ק. הנ"ל א'ג'

 האהל על כתב ע"ב דט"ו תורהוהדרכי
 דברייתא ממנו דנעלם ו' מהוריות הנ"לישרים

 פר בזה"ל י' ושבועות ס"ה ביומא מובאהזו
 ע*ז שעירי 1כ1 וכו' שאבדו יוה"כ שלהטעיר
 הברייתא מקור וזה ימותו, כולן וכו'שאבדו
 תחילתה רק והביאו שקיצרוה אלא ו'דהוריות
 פר רק נזכר שלא יומא ובתוספתאוסופה,
 מש"כ גם כולן. לתיבת ליתא יוה"כ שלושעיר

 מים כל על ליגדל דרכו ירק מה ג'בקידווםין
 ור"ל שהוא המים כל על דקאי ראיה, איזוכו'

 על מעיינות, או בורות מי ובין גשמים מיבין
 שאר משא"כ גדלים, הם שבעולם מיםכל

 בלבד. גשמים מי על רקשגדלים
 אות כ' מע' ח"ב לב ישרי בס' וראהז(
 מלאכי להיד ת:יין שמביא אחרי שכתבל"ב
 כולן והא א' כ"ז ביבמות מצאתי ואני זוכר,ועין
 עי"ש, כולן לי' קרי גבי' דרובא כיוןקאמר

 הלשון דשייך כיון אם כי הקשו שלאהרי
 גם הוי כל בלא'ה אבל לעיל דתנילשלשה
 דהא דמכות בספ"ב הרמב"ן כוונת וזנ"ללשנים,
 מלאכי היד עליו ותמה ב', אלא אחד בזמןליכא
 ואי לעיל, ג' דתני הכ(1 דשאני קשה ולאמכ"מ,
 דיבמות אימא בעית דלאי י"ל מסוגין, הואקשה
 בחי' מריטב*א וכ"נ מה"ט, בזה דחולקע"כ

 סי' ועסמ"ע כהאבע"א, דעתו והרמב"ןליבמות,
 באתרין ואוקי סקי"ב שם וום"ך סקכ"בקע"ה
 להגאון האגדות תהלוכות בס' היטב וראהעכ"ל,
 לכאן. וצרפו ל'ב סי' זצ"ל מהטאווילהנורא

 מלאכי שהיד עליו, כ' תורה שלוהדרכה
 קשה דלא כתבתי וכבר כ"ז, דיבמות הךהביא
 לעיל דתני משום כ"א הקשו שלא ומ"שעליו,
 י"ל ד-טפיר זה, הכריח מהיכן יודע איניג',

 פחות על שייך לא כולם דלשון הואדקושיתם
 לכל דומה זה ואין רובן ר"ל דכולן ופריקמג',
 דדרכה בהך )ראה כף מקומות שבהטארוכולן
 כותת שאין מהט"כ גם הי*מ(, על תורהשל

 אלא ב' על כל לומר דל"ש י"א במכותהרמב*ן
 וכולן קאי ולא ג' במתני' מדנזכר לודהוקשה

 ח"א חו"מ לב בחקרי דבריו כפל וכן ב',על
 שם הרטב*ן ד' שסיום אומר אני קכ"א,סי'

 שלישי איכא דלר"י כיון ועוד דכ' תיובתא,הוי
 אכתי דבריו ולפי עכ*ל, דכלהו לישנאקאמר
 בריש~א עכ"פ הא ג' איכא דלר"י בזה תירץמאי

 ומ"ש ד' הוי לר"י א"כ ג' הזכירודמתניתין
 מינייהו חדא איכא א"כ ג' על אלא קאי לאוכולן
 מתחילה הרמב*ן דקו' א"ו וכולן, עליו קאידלא
 בפחות כל לומר יוצדק שלא מפני אלא הי'לא
 דקאי ג' איכא דלר"י תירץ שפיר ולכןמג'

 במ*ש גם אומר )ואגב וכולן קאמר שפירעלייהו
 דיבמות ע"ה חלוקים פירושו( )לפי הרמב"ןדד'
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 לפרש יוצדק דלא ליתא לענ"ד כאבע"א,וסובר
 בפנינו דשלשתן דיבמות בההיא כ-א רובכל

 משא*כ לרובן, חולץ לומר יוצדק לב'ת0חולץ
 שלשתן ימצא לא דלעולם י-א דמכותבההוא
 כיון רובן במיתת לומר שייך לא אחדבומן

 יתכן שלא כאלו מקומות ועל איננו,שהשלישי
 יוצדק דלא כללא האי לן כיילו ע"ז רוב,לפרש
 ז"ל(. הרמב"ן קושית וזהו מג', בפחות כללומר

 מערכת ח"ב אברהם מקנה בס' וראהח(
 לראי' המהראנ"ח מ"ש על שכ' קנ*ח אותר

 וכו' המע~בים כל את לעשות קרח פ'מרש"י
 ואליצפן כהונה סגני ולבניו לאהרן כהונהלתת
 די*ל כנ*ל, ג' על הוראה דכל הקהתי,נשיא
 האלה, המעשים כל כתיב דהכא ראיה מכאןדאין

 האלה המעשים כל מדכתיב חכסיםוכבשפתי
 מהמפורפמים הם לעיל נזכרים שאינםואעפ-י
 שייך רכל אפ"ל ובאמת נזכרים, הם וכאלולהם
 של"ו סי' מלאכי היר ראית ועל עי"ש,בב'

 דאפ"ל כ' ד' כלם עושה נפגשו ורשמעשיר
 השמים מן יורדות שהסיבות דר"ל האב"עכמ"ש
 ומיירי בהם, נפגעו המקבלים ובנ"א הארץעל

 וכן מנ', יותר והעוני העושר המקבליםברבים
 וכו' הרבה אנשים על קאי שם הדלב*גלפי'
 להתרגום עכ"ז אהרן, בית המח' )אמרעי"ש,
 ותרויהון בחר חר פגען ומסכנא עתירא שכ'שם

 ורו"ק(, מלאכי כהיר משמע אינת, בראאלהא

 שאכלו ג' למ"ש מ"ג ראבות מפ"ג הראיהועל
 שהמדרש כ' וכו' שלחנות כל כי שנאמרכו'

 ולא ג' להם מאין שבקשו והחסיד ורשב"םשמואל

 על אף שייך דכל מבואר ג' כל ממלת דהויכתבו
 ב' על שייך דכל לכולן- כל בין לחלק *וכ'ב',

 וס' ע"ר דל"ח הבז יתר לס' לכללן וצייןעי"ש,

 יבמות תום' וראה עי"ש, ע"ד דנ"א יו*טהלכות
 וראה לכולן, כל בין להחילוק שרמזו ע"במ"ב

 עישה"ט, בזה שכתבתי מה ד( אות ג' סי'כאן

 קכ"א סי' חו"מ לב חקרי בס' וראהט(

 להו אבעיא י"א, במכות הרמב"ן ד' שםשמביא

 אחר במיתת דלמא או חוזר הוא כולןבמיתת
 שמן שנגנז יאשיה עד הי' דמשוח ופרש"ימהם,

 ומקשה ואילך, מיאשי' בגרים ומרובההמשחה

 דהא חחר הוא כולם במיתת דאמרינןהרמב"ן
 הריטב*א הקשה וכן ב', אלא אחד בזמןליכא
 שם הדיטב*א למ*ש בתירוצו שהתכוון והנ'ז"ל,

 ומביא עי*ש, אחד בדור שלשתם להדמשכחת
 דשייך מראיותיו הרמב"ן על הקשה מלאכישהיד
 גם קשה תה מג', פחות על כל לשתשפיר

 קשה לא אך כהרמב*ן, שכ' כאןלהריטב"א
 כה-נ אך ב' על גם כולם לומר שייך אידאף
 בש-ם עלה ואמרו כ"נ מיני ג' במתני'דתנן

 לשנים דקאי כלל ס-ל לא חחר, הוא כולםלמיתת
 השמע", שנשנו מה כל על "דכולם לבדמהם
 ג"כ משמע דובו כל אי מאוד שהאריךעי"ש

 למה דאיה קצת להביא נלענ"ד ומזהואכמל"ב,
 הנשנה על דקאי דהיכי לקמן בכללןשכתבתי

 כבד, שנשנו הב' על כולם לשת שייך שפירכבר
 שכ' כעין חה עי"ש, קאי עלה דבבירורכיון

 ודו=ק. שלשה לענין כאן לבהחקרי
 מרישא להגאון אהרן ברכת בס' וראהי(
 ד"ה ח' כתובות לתום' שציין ע"ט, מאמרזצ"ל
 רצ,ב סי' ח"ב לשון מענה יעקב וקהלתשהכל
 דאי' שמביא של"ו מלאכי היד על וכ'וכו'

 הדי ד' כולם עחםה נפגשו ורש עני כובממשלי
 רק פרטי שם הוי דלא די-ל שנים על כלדשייך
 מין היינו רבים פרטים בתוכו הכולל המיןשם

 ע*ב כ"א ממעילה ראי' ומביא עני, ומיןעשיר
 שהוציא כיון כיסו בתוך הקד,ם של פרוטהנפלה
 את שיוציא עד וחכ"א ר"ע ד' מעל הראשונהאת
 בכיס חד אלא דליכא שם התוס' וכ' הכיס,כל

 פרוטות ב' רק שיש דמיירי הרי ביטולדליכא
 כל דשייך אלמא הכיס כל קאמר ואפ"הבכיס
 אמר אי א' כ"ד בכורות וע' וכו' וכו' ב' עלגם

 יוסי כר' הלכתא אמד ולא פרקין בכוליהלכתא
 תרתי דר"י פידקין בכולי ומאי וכו' המשולםבן

 כתב שלא ופלא עי"ש, ב' על כל הריאמר,
 הראנ"ח קדסוהו כבר כתובות מתוס'רבהראיה

 כבד מסהחלי מלאכי היד ראיית על ומ"ש חיי,פ'
 מע' זוכר עין בספד ז"ל החיד*א בזהקדמוהו

 ג(. אות ב' סימן ראה ע"ש,כ'
 ז'ל מדישא להג' והעיון הדרש ובס'יא(
 עחשין אין ב' ח' דבב*ב כ' דל"ו מאמרשמות
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 אר"נ מנה"מ מב' פחות הציבור עלשררות
 רמיעוט והכונה הזהב, אה יקחו והם קראדאמר
 ד"ה ח' כתובות להתוס' ומקשה שנים,רבים
 כתיב וכאן כל שייך לא מג' פחות יעלשהכל
 והם קאי וע"ז לב חכמי כל אל תדברואתה
 להסוברים מכאן ראי' ולפ"ז ג', דצריך נימאיקחו
 בס' ג*כ וראה עי*ש, כל לומר שייך בב'דאף
 לכאן. וצרפו ע"ט מאמר אהרןברכת

 יוסף הפרדס על שכתבתי מה לקמןוראה
 דשייך ראיה אין הנ"ל ח' דב*ב דמהך קל"היתרו
 ותראה יט( באות עישה"ט מב', אפחות כללומר
 לא כי לכאן וצרפו עישה"ט מכאן, קשהילא
 בכפילא. לבארציתי

 י"ז, מאמר בראהצית 1העי1ן הדרשוראה
 כל בך ונברכו מ"ד אר"א א' ס"גמיבמות
 ב' לאברהם הקב"ה א"ל האדמה,פהצפחות
 ונעמה המואבי' רות בך להבריך לי ישברכות

 וקשה כל, לומר שייך שתים דעל הריהעמונית,
 וכו' שהכל ר"ה א' ח' כתובות התוס' עלמזה

 יאמר לא כל דלשון חיי פ' הראנ"ח וכ"כעי"ש,
 לכל מנין ע"ב כ"ג ובפסחים מג', פחותעל

 בפסח חמץ נינהו ומאי וכו' שבתורהאיסורין
 דברים אהצני כל לשון דקאמר הרי הנסקל,ושור
 ג' אות ז' מאמר בראהצית שם וראהעי"ש,
 מאמר במדבר ק"ע, מאמר שמות ע"ז,ומאמר
 שלי בכללים וראה לכאן, וצרפם עישה"טק"פ
 כל אין ערך ח"ז ובספרי וכו' כולם כלערך
 כ1ל1 הכלל כל עישה"ם 1הלאה, תקנ-אמדף
 לכאן, 1צרפ1 דתקנ-1, ט"ז א1ת א' סימן שםבפרט
 ערך זה בספרי 1ראה בכפילא, לבא רציתי לאכי

 לכללינו המח נחוצים כי לכאן, וצרפםבכ1לן,
זה.

 דף ז' וארא יוסף פרדס בספר וראהיב(
 עמ"ש שנים על כל שייך אי ובענין שכ'נ"ב

 ט"ז( וכ' א' )י"ח יתרו ובפ' ר"מ וישלחבפרד"י
 לשון אי בענין ח'( )ט' ולקמן ה'( )כ"חותצוה
 בתוי"ט וע"ע ע*ש, שנים על לומר שייךהרבה
 שעה שוהים היו ב' אות פ"ה ברכותותפא"י
 ע'ש, דוקא והכא דוקא לאו שעה בכ"מ כ'אחת
 שעוג לכתוב די והי' אחת שעה מדקתניוהוא

 אחד נאמר למה כבש נאמר אם כ"ח מגילהוע'
 ה'( )ל*ג תשא בפ' ועמ"ש סופר, בקולע"ש

 עמ"ש ומאוחר מוקדם אין כאן בעה"תובדברי
 ב' ערך כאן וראה עי"ש, כ'( )ר' שמותבפ'

 או הרבה הוי אי ב' וערך רגיל, הוי איפעמים
 לכאן. וצרפם עישה"ט רבים, אוכמה

 כ' מערכת אזכור אברהם בס' וראהיג(
 1בא חד לגבי אפיל1 עדיך כל שכ' נ"גאות

 העדות שבועת בפ' כרמוכח אחר ע1רלאפ1קי
 עכקל. לוט, גבי שם למוהר,צ*אוע'

 כל ערך סופרים רברי בספר וראהיך(
 מצוות כל הכלל זה א' ט*ז ממכות ראי'שמביא
 אחרת, ועור דאת אלא לנו אין אנו וכו'ל"ת

 מבאר אינו מאי לאתויי כל הש"ס רמפר,צרבכ"ר
 עי"ש, יותר ולא מלתא חיא לאתויי כ"אהש"ס

 לאתויי כל הש"ס רמבאר דהא במכתה*גולפענ"ר
 נכלל לאתויי בכל דהלא ראיה אין מילתאחדא
 שמביא מילתא והחדא קודם שמחכר מהג"כ

 יותר עוד וכן כאן שדברנו מה כל והיינואח"כ,
 ודו*ק. הקודם גםונכלל

 ר*ה ע"א כ"ז בכורות רש"י וראהטו(
 הכי 1בכ1לן דנקט חעאי בתוה*ד שכ'תיתחל
 טובת בהן יש 1המעשר1ת התר1מות 1בכ1לןקאמר
 1בכ1לן דשייך מכאן מביא הנ"ל והפרד"יהנאה,
 ש"ש י"א דברכות בהך וראה מג', פחותעל

 ר' ולפ"ז מנ', פח1ת על שייך דלא ס-לררש"י

 וצ*ע. אהדדי סותריןר,צ*י
 הגדול בהכלל ח"ח ב"א בספרי ראהאבל

 דלא ותראה רש"י, על מרש"י להקשותדאין
 להשוותן דאפשר דהיכי ולפמש"ש עישה"ט,קשה
 כאן עפמ*ש לתרץ נ*ל עי"ש להשוותןמצוה
 משום שם הטעם האלפס גליון הגהותבשם

 אתי עי"ש, בע1לם יש 1מעשר1ת תר1מ1תדהרבה
 בהמם כאן לפמ*ש וכן סתירה, כאן ואיןשפיר
 כמה ראיכא דהיכי ז"ל להחיד"א זוכרהעין
 אפילו כל למיתני שייך שפיר וכו' ש1ניםמינים
 ודו*ק, הסתירה תתורץ ג"כ מג', פחותעל

 האלפס דהגליון בהך וראה בעהי"ת,כנלענ"ר
 לכאן. וצרפם כאן, זוכרועין

 ראי' שמביא שלום דהדרכי בהך כאןוראה
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 בכורות מרש"י כל ג"כ ודיך מג' פחותדעל
 טובא דמוסמע פרקין בכול" ומאי ד"ה פ"אכ"ד
 עח1ה במתני' אמר מילי תדתי יוסי דר'כח1ום
 את לראות הו1ער את תולו1 וכן לקופיץמקום
 רש*י על קשה ג"כ ומכאן וכו', וכף המוםמקום
 כאן. דש"ש ודאה לפנ"ז, כנז' י"אברכות
 או שם עהג"מ מ"ב ב"מ )מו"י וראהטז(
 שכ' בפניהם ונעל הקטנים ובתו לבנושמסרן
 מחוור אינו אבל אקטנים דקאי משמעמפר,1"י
 שייך לא כפדש"י ואי וכו' כולהו בגמ'מדאמרינן
 ע"כ אלא חדא אלא ליכא דהא כולהולמימר
 ליישב כ' ובשט"מ וכו', וה"ק נינהו מיליתרתי
 תדתי דאיכא משום כולהו לי' דקרי ר,1*ידעת
 ומכאן עי"ש, הקטנים שמידת וגם קצתנעילה
 ש"ל מה כעין י"א בדכות דש"י על קשהג"כ

 לכאן. וצדפו עיי"ש ע"ב כ"ז דבכודות בהךלפנ"ז
 להגאון האגדות תהלוכות בספד היטבוראה

 לכאה וצדפו ל"ב סימן זצ"למשאוויל
 שמואל לד' שמואל כללי בס' ראהיז(
 שכ' קע"ג אות כ' מע' ז"ל סיד 7'סידילייו
 ולפעתים דבים פדטים לקבץ דרכה זו תיבה*כל"
 שאומר והטעם אחה פרם רק מקבץ שאינונמצא
 כל שמלת בו הכוונה אין אחד פרט על כלמלת
 הקדמה בדרך כל שהביא אלא אחד פרטהוא

 פיסקא ב'( )מ"ז ב"מ הפרט, על תולדהלהוציא
 שהכסף כל אומד ד"ש תנן פירות ממנומשך
 לוקח בי' הדר מצי מוכד העליונה על ידובידו
 מקבץ אינו כל ותיבת הואיל לן וקשי' כו'לא
 ללוקח מקבץ הי' שאם כל אמד למה למוכדדק
 הכללות מן ראיה שמביא וי"ל כל לומרשייך

 מן שיזדמן נושא בכל כלומר לתוכר דיןלהוליר
 העליונה על ידו בידו שהכסף שמי הואהראוי
 עכ"ל, ביה הדד מצי בידו שהכסף מוכרהלכך

 כ' אות תשבע"פ בהשל"ה מובא לשונווכל

 ב', על גם שייך דכל א( מדבריו לנו היוצאעי*ש,

 שייך אז הפרט על תולדה להוציא רוצה דאםב(
 ודו"ק. חדא, על אפי' כלהלשון
 אלו מ"ד, פ"א דעוקצים במשנה וראהיח(

 שרשי מצטרפין ולא מטמאין ולא מיטמאיןלא
 שדדכם את והלפת, תרדים, וחלפות הכרוב,קולסי

 ומטהר בכולן מטמא יוסי ר' ונעקרו,לגזוז
 אחד, וקאי ע"כ, והלפת הכרוב קולסיבשרשי
 העיר כל ערך סופרים ובדברי תרדים,אחלפות
בזה.

 במשנה דאשש א0 מידי, קשה דלאולפענד"נ
 לגזוז, שדרכם אאת גם קאי יוסי דר'אחרונה
 והם לגזוז שדרכן דברים אכולהו דקאיעי"ש
 שם אחרונה במשנה ראה ב( עי"ש,הרבה

 מכבד ויד וכו' הפרכול יד גם איתאדבתוספתא
 כאן וראה עי*ש, וכו' שבולת של מקנהוכו'
 שייך יותר יש בהתוספתא אם מש"ב ח'סימן
 בפיה"מ וראה לכאן, וצרפו אב' אפילו כללומר

 הדברי ולפמ"ש כאן, מ"א אות ישראלותפארת
 קכ"ט( דב"ב בהך )הבאתיו כל בערךסופרים
 דדייקו הרי א"כ -לבר- בהדיא דאמרוכיון
 כיון כאן גם י"ל עי"ש, דוקא כולהו האיכולי
 בשרשי ומטהר בכולן מטמא קאמר יוסידר'

 ודו"ק, "לבר" כמו זה הוי והלפת הכרובקולסי
 וראה סופרים, הדברי בדברי אני נבוך עודאבל

 תני וערך וכדומה לבר חוץ עדך שליבכללים
 כולם, כל ערך שלי בכללים וראה עי"ש,ושייר
 עי"ש. וכדומה בכולן, כולן,כולהו,
 דף יתדו יוסף פרדס בספד דאה א[יט(
 ועמלק, באר מן פרש"י כל שכתב א' אותקל"ה
 כל, שייך לא שנים ממפר דעל פרה סוףעתי"ט

 פחות דעל שכ' ל"ג( )כ"ו תולדות בספורנוע'
 ט' הל' פ"ו בכ"מ וכ"כ כל, שייך לאמג'

 שהכל ד"ה ח' כתובות בתוס' וע'מיסוה"ת,
 דמכות, סום"ב הזכות בס' ודמב"ןוברא"ש,
 ס' בשם יועזר בן יוסי י' אות הדודותובסדר
 ט"ו תמורה דש"י בזה ותי' פ"ט, הבושםעדוגת

 חטא ויראת תורה פר-ם"י בו שהכל אישב'
 ניח(ג הנ"ל ולהבלל הג' כל מנ"ל וצ"עוגמ"ח
 ורלב"ג שרה, חיי פ' שפר באמדי הדאנ"חוכ"כ
 פסחים וע' ליבתה, ד"ה נ"ט; ב"ק ותו"חבא,
 אה*מ בחצר בכולהו כדכ' ר"י ד"ה רש"יל"ד:

 ט'(, )ו' בויקרא פ"א רק כן נמצא ולאיאכלנה,

 ופר,1"י ונעלם נאמר בכולן כ"ה: בשבועותוצ"ע
 ואפשר וקדשיו, מקדש וטומאת ביטוישבועת
 ובכוון כ*ז. ובבכורות כב', חשבינן וקדשיוטו"מ
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 ובב"ב ומעשרות, תרומות על וקאי טו"היש
 רק נמצא ולא לישנא הני ככל והלכתא :קמ"ב
 ור*ג )ר"י כולן לדברי : פ"ג ובזבחים לשונות,ב'

 שמעי' תרד ור"ע ריה"ג לדברי תרד לאור"ש(
 שררה עושין אין ח': וב"ב ג', על קאידכולן
 כלם, אל תדבר כ' בקרא הא וקשה מב'פחות

 ושוה"נ, חמץ כו' איסורין כל כ"נ:ובפסחים
 ונעל ל"ו. ולרהצ"י כולהו בשלמא מ"ב.ב"מ
 ולרי"ף חדא רק וליכא הקטנים על קאיבפניו
 עש"ונ כן הקשה שם ובשטמ"ק ב', איכאורא"ש
 על רק וכונתו בכולהו עבידנא מ"ד.ברכות
 כ"ב( )י"ד ובירמיה דברים, ב' והם ומיאירקא
 ואני כ"א בנזיר וארץ, שמים וברד"ק אלהכל
 וכלהו מדקתני דייק לא ואמאי לא ותוואני
 יתגלע תושיה בכל דכ"ג: חצם ג', דהוימוכח
 אברהם את ברך וד' פנ"ט וב"ר תורות,בשני
 רעב ויהי צ' ובפרשה כו', ג' אמר לוי ר'בכל
 וצ"ע ובפלסתינא, וערביא בפוקיא הארצותבכל
 ודחז"ל מכה וכל חלי כל גם 0"04 )כ"ח תבאמפ'
 צדיקים מיתת א' ג', דיש וי"ל צדיקים,מיתת

 תיטקות צדיקים שאין בזמן ל"ג: בשבתב'
 דפורייהו בכרעי ואסרי נ"ח. בגיטין ג'נתפסים,

 היד שהק' לפ"מ עי"ל עי"ש, חלי כל גםכו'
 ב'( )כ"ב ממשלי זה כלל על של"ו סי'מלאכי
 ותרגום ד' כולם עושה נפגשו ורשעשיר

 כיון תי' ה' אות כ' מע' אוזן וביעידתרויהון,
 כל, ישון שייד שונים מינים ועני בעשירדאיכא

 שייך מב' יותר בכללם יש צדיקים במיתתגם
 בסוכה וע"ע כ"ט, אות שמיני חנה"ת וע'כל,
 ר"ז ב', על וקאי אמרי לא כרבה כולהו :ב'

 לא מתענית מ"ג פ"ב בתוי"ט וע"ע ע"ש,ורבא
 על אי וק' כו' ויו"כ ר"ה על אלא ללמדבא
 ותפלת ויווכ ר"ה על קאי ע"כ כל שייך לאב'

 זה האנשים כל מתו כי ס"ד: ובנדריםתענית,
 )ב' קהלת ובמד"ר כל, להו וקרי ואבירםדתן

 אחד על דאף הרי אבי, דוד לפני שהיו מכלט'(
 בגשמי וע' וא"ש, דריא כל מן ובתרגום כל,שייך
 אות כ' מע' בשד"ח של"ו, מלאכי ובידברכה
 אהרן ברכת קצ"ו, ויקרא למלבי"ם תוה"מל"ב,
 תבתו חנוך דברי רל*ו, מא' הדו"ע ע"ט:,מאמר

 ט', סי' וח"ג ר"ב סי' מועד אהל ירחון ו',אות

 ושכ"ג, שי"א רפ"ח צ"ד כ*ה דף ח"ב כהןאמרי

 די"ט, בשמות דר"מ, כ'( )ל"ב וישלחובפרד"י
 ובפ' עי"ש, ה'( )כ"ח ותצוה כ"ב( )ז'וארא
 דמ*ז ב"מ וע' כ' ר"מ: דף ה' אות ל"בוישלח
 הת5ורה ועל הגאולה על קאי דבר כללקיים
 וראה ואקצר. ע"ש וכו' וכו' ב' רק דהויאף

 כל במשמעות ענינים כמה כל ערך שליבכללים
 עישה"ט.וכדומה

 בפנים, 5ובאים מראיותיו הרבהוהנה

 תמצאנה ושם ראה לך עליהם, ההערותוהבאתי
 בעהי"ת במצודתי שעלו הערות כאןואכתוב

 הנ"ל. יוסף הפרדס דבריעל
 כי ב' ס"ד נדרים הפרד"י עמש-כב[
 ב' דעל הרי ואבירם דתן זה האנשים כלמתו
 במכתה"ג, ראיה מכאן דאין לפענד"נ כל,שייך

 וכש"כ האנשים, ממלת הוא הלימודדכאן
 עברים אנשים שני מרכתיב דדרהבינןהמפורשים,

 משה על הצו אהבר בהו כתיב פנחס ובפ'נצים
 ה5פורש מן סתום ולמדנו קרח בעדתואהרן

 דתן ג"כ הם נצים זו בפרשה דכתיבדהאנשים
 וראה מחלוקת, לבעלי שידועים כיוןואבירם
 ס"ד, נדרים וראה י"ט, ד' שמות תמי5הבתורה

 כי שוב במדין לו אמר כאן רשב"םוראה
 כי עזרא האבן וכ"כ "והמלשינים", פרעהמת
 כל מתו כי בספורנו וכ"כ "ועבדיו", פרעהמת

 באר כאהצר וכו' ועבדיו" "פרעההאנשים
 לומר די והי' מצרים, מלך וימת בא5רולמעלה

 ררשינן ומהאנשים נפשך המבקשים כל מתוכי
 והמלשינים פרעה כולל "וכל" ואבירם דתןעל

 עי"ש.והעבדים
 הלשון דדך ערך תורה של בדרכהוראה

 מנדרים שמים המלאכת של בנו בשם שכ' ב'דט"ו
 דהם שם ואמרו וכו' האנשים כל מתו כים"ד
 עוד דהוה די"ל א( קשה דלא ונ' ואבירם,דתן
 פדעה על דקאי בספורנו ועוד בהדייהו,גברא
 בע"ה. שכתבתי כמו ממש וזה עי"ש, וכו'ועבדיו

 ואני כ-א מנזיר לראיה הפרד"יועמש"כ
 וכלהו מדקתני דייק לא ואמאי לא ותוואני
 דאין דאפול במכתה"ג לפענ"ד ג', דהוימוכח
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 בספרי שהבאתי הגרול הכלל עפ"י ראיה,מכאן
 מבודרת היותר הדאי' להביא הש"ס דדרךכ"פ
 ממשנה מביא ולא מבודרת מברייתאאפילו
 שלי בכללים וראה כהברייתא, מבוררתכוואינה
 יותד הוא ואני- "ואני כאן וכן ראיה,עדך

 ואני מואני מביא וע"כ וכלהו מראיתמבודרת
 דמוכח דהיכי כ'פ לעיל הבאתי וכברכנלענ*ד,
שאני.
 ב' קמ-ב מב"ב לראי' הפרד"י ועמש-כג[
 ב' דק נמצא ולא לישנא הני ככלוהלכתא
 "דכל כאן בכללן שכתבתי מה ראה א(ל,צונות,
 על דדק דמוכח משום אב' אפילו שייךהני"

 ראה ב( עי"ש, שאני דמוכח והיכי קאיהנזכדים
 הני _בכל מדקאמר שכתב כאןבהריטב"א

לישנא-
 מתני' גבי שפי' מה לכלול דבא שמעינן

 והילכתא והול"ל וכו' וכו' אחד יום בןדתינוק

 כאן בר"1 ודאה כדאמרן, ודאי אלא לישנאכו2ני
 דקדוקי וראה "תלת", הני ככל והילכתאשגורס
 ובהג' לישנא, תלת הני כי שגודס כ"יסופרים

 וכו' הרמב"ן בחי' זה לנוסח והביאו כ' כ'אות

 על ופלא עישה"ט, שם ובהציונים י' ובאותוכו'
 מהראשונים העיר שלא ז"ל הפדד*י הנוראהגאון

 עישה"ט, הגירסאות ובדבר כלום הנ"לכמלאכים

 במכות למ"ש ראיה ג"כ כאן מהדיטב*אוהנה

 ודו"ק כאן ברמב"ן היטב וראה ש"ל, ועוד ב'י*א

 כאן גרשום ברבינו וראה צריך, אני לקצרכי
 בחלק שממעט לומר חדא לישנא, תלת כהנישכ'

 ראיה, אין דמכאן הדי עי"ש, תרתי והניבכורה

 לכאן. וצרפו כאן הר"1 בחי' היטבוראה
 שהקשה כ"ב סי' מוער אהל בקובץוראה

 את גם השני את גם ויצו כ', ל"במוישלח

 שהי' העדדים, אחרי הרצלכים כל גםהשלישי

 שנים, מספד על כל כ' ואפ"ה עדדיםחמשה

 הגאולה על קאי דבר כל לקיים מ"ז ב"מוע*ע

 ס"ט ובח"ג שנים, רק דהוי אף התמורהועל

 ויעקב עבדים הרבה עדר בכל שהיה שי"להשיב

 וכן לשלישי וכן לשני וכן הראשת לעבדוצוה

 על כל וקאי כלם העדרים אחרי ההולכיםלכל

 בפרד"י ומובא אריכות ע"ש מב', יותרהרבה
 דמעיקרא ולפענד"נ עי*ש, כ' אות ר*מ דףוישלח

 על וגם השני על קאי דכל מידי קשהלא

 שפיר וכדומה טזלישי גם דיש ובבה"גהשלישי
 כנלענ"ד. מלתא, אכולי כל לשוןשייך

 ברך וד' פנ"ט לבד*ד ציק הנ"לוהפרד"י
 בכל פ"צ ובב"ד ג', אמר לוי ד' בכל אברהםאת

 וכ"מ א'( )י"ח יתדו ודשוי ארצות, בג'הארצות

 כ"מ ועוד )ש*ל(, ומלבי"ם מיסוה"תספוז

 בפנים.שהבאתי
 רש*י ב' ל"ד מפסחים הפרד-י ומש-כד[
 יאכלנה, אה"מ בחצר "בכולהו* כדכתיב ר"יד"ה

 עי"ש, ט'( )ו' בויקרא פ"א רק כן נמצאולא

 קאי יאכלנה אהה"מ דבחצד במכתה"גלפענ"ד
 ורש*י ובמפורשים, עי"ש דבדים הרבה עלשם
 אם נפק"מ ומה הרברים, בכל היינו בכולהוכ'
 בזה. אני ונבוך בקדא, נמצא פ"ארק

 כל כ"נ( )י"ד מירמיה הפרד"י ומש.כה[
 כל, יאמד ב' דעל הרי וארץ שמים וברד"קאלה

 שם, ראה א( ראיתו לדחות דאפשרלפענד"נ

 יתנו השמים ואם מגשימים הגוים בהבליהיש
 עשית אתה בי וכו' ה' הוא אתה הלארביבים

 ורביבים, גשמים הרבה על קאי זה הלא אלה,כל

 דוד מצודות וראה שם, קדא ומהר"י רש"יוראה

 והרד"ק השמים, מערכות הם אלה כל אתשם

 שלא והארץ מטד יתנו לא שהשמים שםפי'

 עי*ש, והרבה הרבה על וקאי עי*ש יבולהתתן

 הם רבים וגשמים עיוש, יש שמים כמהוגם
 *דכל לעיל שכתבתי מה ראה גם ב(כמובן,

 הקודם על דקאי בבירור דמוכח שאניהני"

 עי"ש אלה", "כל וכש"כ ב', על אפי'ושייך
 שאני. דמוכח לכאןוצרפו
 ובגמ' א' ח"י ממע~לי הפרד"י ומש"כון

 תורות בשתי יתגלע תושי' בכל ב', כ"גנזיר

 וכולל היא אחת לא התורה הלא במכתה"גוכו',

 וךאה בו"כ, פה שבעל ותורות התנ"ך, ספדיכל

 בבתי שם בגמ' וראה תורוג ערך שליבכללים
 עי*ש, שם שלומדים מדרשות ובתיכנסיות

 בבראשית ותודתי חקותי מצותי משמרתיוכשא"ה
 ה'.כ*ו

 וכו' כולהו ב' ממוכה הפרד*י ומש"כז[

 הלשון מדת מערכת תורה של דרכה בס'ראה
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 כלהו ב' במוכה ; שמים המלאכת בשם ט"ודף
 וקאמר ורבא, ר"ז ב', כ*א ליכא דהמם ור"לוכו'

 דגם שם והר"ן הרז"ה לפמ"ש קשה דלאכולהו,
 עי*ש לי' דפריק בתר דרבא לטעמי' קיבלאביי
 כיון לזה ואולי כרבה, ס"ל לא אביי דגםנמצא
 דבל"ז עכ"ל אמוראי הנך כולהו במ"שרהם"י
 ד"ה ע"ב )ז' להתוס' ואף בזה, כוונתו מובןאין

 להו דאית מכילתא בדיש והדא"ש ס"ל(כולהו
 דהגמ' י"ל אכתי דרבא שינויא קיבל לאדאביי
 שם התוס' וכמ"ש ס"ל, זירא כר' דאביי להוקים
 קושיא משום אמרו דלא אמרו, לא כר"זד"ה

 עישה"ט. שפיר לאביי שני דר"ז משוםדאביי,
 מ"ז מב"מ ראיה הפרד"י שמביא ומהח[

 התמורה ועל  הגאולה על קאי דבר כל לקייםב'
 דאפ"ל לפענד"נ עיי"ש, וכו' וכו' ב' רק דהויאף
 מכירות מיני וכמה דכמה א( ראיה, מכאןדאין

 זוכר דעין בהך שהבאתי מה וראה יש,וחליפין
 מייך שונים מינים דאיכא כיון ה' אות כ'מע'
 ראה ב( לכאן, וצרפו עי"ש אב' אפילו כללשון

 כל לקיים בד"ה ברש*י שכ' כאן שי"ףבמהר"ם
 קרקע בין כלי בין ר"ל ותמודה גאולהדבר
 ע*ב דמ"ה רש"י וכש"כ במנעל נקנהופירי
 כל עי"ש מב', יותד על דקאי הרי עי"ש,וכו'
 כאן ז' ד' דות מלבי"ם וראה ודו"ק,הענין
 שאני, דמוכח דהיכי כ"פ הבאתי וכבר ג(מש"ב,
 הגאולה על קודם בפירוש אומר הכתוב הריוכאן
 ובכה"ג קאי, דעליה מוכח וא"כ התמורה,ועל
 ודו"ק. כמש"ש, אב' אפילו כל לשון שייךשפיר
 אין ב' ח' מב"ב הפרד"י שמביא 1מהט[
 כ' בקרא הא וקשה מב' פחות שרדהעושין
 שררות עושין אין שם, בגמ' ראה כלם, אלתדבר
 קרא אמר אר"נ מנה"מ מב' פחות הצבורעל
 שררות וגו' ה'( כ"ח )שמות הזהב את יקחו1הם
 הפרדס ומקשה מהימן, הימוני הא עבדי דלאהו~ו
 חכמי כל אל תדבר ואתה כתיב מקודם האיוסף
 שכתב כאן תמימה בתורה ראה אבל ע"ש,לב

 יתר והם לב חכמי כל על קאי יקחו דהםואע"פ
 קצבו שנים רבים דמיעוט משום אךמשנים
 דהא הוא והכוונה עי"ש, שנים המספר אתחז"ל
 יקחו 14הם* אמר ולמה לב חכמי כל עלקאי

 דרהבו ומפנ"ז הזהב, את ויקחו לומר דיוהי'
 למיעוט הכוונה מיותר "והם" מדקאמרחז'ל
 יש דכאן ראיה, מכאן אין וע"כ שנים,רבים
 וראה בשנים, דסגי למעט "והם" לשוןיתור

 "והם* מלת כוונת לפ' שנלאו התורהבמפרשי
 ואין שכ' כאן ב"ב גרשום ברבינו ודאהעי"ש,
 חדתין ובתקלין ע"ש, משנים פחות"הם*
 וכף שררה עושין אין כ' ה"ה פ"בשקלים
 פחות ואין רבים לשון יקחו והם מב'פחות

 פ"ח פאה דבירושלמי להעיר ורציתיסהבנים,
 ב4ב מראה  היפה וכ' משלשה פחות איתאה"ו
 שמביא עי"ש לחלק מיירי בירושלמי אוליח'
 המרדכי. בשםכן

 ראה ראיותיו, שארי על לומר שישומה
 ואקצר. בכפילא, לבא רציתי לא כיבפנים
 כל, ערך שלי בכללים עפמ"ש ולפענד"ני[

 מתחילתו דבר א( : פירושים ג' לו יש .כל"דמלת
 ב( הבלל, מן יוצא מבלי הדברים כל סופו,ועד
 בהענין שנזכרו דברים כמה ג( בשלמותו,הדבר
 פירושו ודאי הני" .כל הלשון ולפ"זעי"ש,
 הלשון שייך  ושפיר  קודם,  בהעגין שנזכרודברים
 והלשון קודם, הנזכרים שנים על אף הני""כל

 דמוכח בכללן וכש4ל קאי, דעלה מוכיח"הני"
 לישנא האי שייך ספק שום בלי וע*כשאני,
 קודם שנזכר הוא והעיקר מג', פחות עלאף

 המקומות מכל שהקשו סה תתורו ובזה ס,כהכלל
 דהלשון אהבנים, אפילו הני" "כל שםשכתוב
 ואין כל, הלשון כוונת את היטב באר מפרהםהני
 כנלענ"ד, שהם, כמה קאי מקודם דאנזכריםספק

 שום בלי שמורה כדומה אחר לשון דגםואפשר
 אם אף כן הוי קודם, שנזכר אמה דקאיספק
 כנ"ל, קאי דעלה דמוכח משום מג' פחותהוא

 בכללן. וסתידות קושיות כו"כ יתודצוובזה
 סופרים דברי בס' למצא מאוד ושמחתיכ(
 לא דלפי"ז וכתב כעי"ז, לומר שרצה כלערך
 ח' כתובות מתוס' הראנ"ח ראית עיקרא*ש

 כית לכלהו נמרינהו הילכך למינקט הו"לדאכתי
 על גם כלהו לומר ושייך דלקמן אמאידקאי
 דברי על לעיל כתבתי כבר והנה עי"ש,שנים

 עי"ש ראיה אין י"א דמברכות ושאפולהראנ*ח
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 מ"ש של*ו סי' מלאכי ביר וראה לכאן,וצרפו
 לכלהו דהלשון דאפ*ל גם ומה לכאן, וצרפועליו
 קאי הקודמים הב' דעל בפירוש מוכח לאכאן

 שכתבתי. כמו נלענ"ד וע*כוכש*ל,

 עולם הליכות על הגמרא בכללי ראהכא(
 ע"ב דם"ג ווילנא דפוס זצ"ל( קארו)למוהר"י

 גבי ל"ט( )דף במציעא התוס' מדברי וז*ל,שכ'
 ט~ים דעל נראה כארים להם שמין14כולן"
 סי' מלאכי והיר עכ"ל, וכולן לומר פדיךבלבד
 מה' ספ"ו בכ"מ למ"ש עצמו שסותר מקשהשל"ו
 לומר שייך לא תרי דעל שכיש התורהיסודי
 לשונו(, כל שהבאתי לעיל )ראה ע"שכל

 הקורם על דקאי בפירוש רמוכח דהיכיולפמש"ל
 כללות, לשון ב' על גם לומר שפיר שייךלו

 וכולן מלשון כן דמוכח כאן גם לתרץאפשר
 בכללי וראה כנלענ"ד, קאי דאדלעילוכו'

 בתחלה חברו יוסף בית דס' שליהפוסקים
 הבית בדק ס' ואחריו משנה כסף ס'ואחריו
 ובס' ע"ש, הגמרא כללי ס' ואחריו ש"עואחריו

 עישה"ט. ל"ב אות הבית כללי מצוהנר

 מערכת תורה של דרכה בס' וראהכב(
 ב' ל"ח מיומא שהקשה ע"ג י"ד דף הלשוןדרך

 שם ובגמ' וכו' לרבריהם תשובה מצאוכולן
 מצאו ושניהם אבטינס ולבית גרמו לביתויו1אלו
 הרי עי"ש קמצר בן משא"כ לדבריהםתשובה
 הנזכרים על דקאי ומתרץ וכולן, קאמרו ב'דעל

 ראיה ומביא שם, נזכר לוי בן הגרום וגםבמשנה
 וכו' וכו' שקלים ומירושלמי שםמהירח1למי

 מקידושין מקשה גם ואקצר, גדולה בארוכהעי"ש
 שכ"מ ללמדך ר"י דבי דתנא בענין רע"בל"ז

 וישיבה ירושה לאחר אלא אינו מח1בשנאמר
 ביאה שנאמר שכ"מ ללמד ה"ק בגמראומסקינן
 נמצא לא ומושב ביאה והרי ע"ש וכו'ומושב

 כל, קאמר ואעפ"כ וחד,ם בנסכים כ"אבקרא

 ביאה נמי כתיב ובכורים מלך דגבי כיוןומתרץ
 ירושה אחר בקרא להדיא מפורש דשם אףומחבב
 ישמעאל ר' של ללימוד אנו צריכים ולאוישיבה
 עי"ש. כל לשון שפיר בו שייךמ"מ

 אות כ' מע' שלום עה1ה בס' וראהכג(
 שנים על אמרינן אי כל שכ'  ע*א ז' דףכל

 דין התורה יסודי מה' פ"ו הרמב"ם כ'בלבד
 יוצדק דלא שם הכ"מ ותמה כו' מלכיא כל :ט'
 מרכבת ובס' רוקח, מעץ1ה בס' וע' ב', עלכל

 החדשות בתשו' והרדב"ז אלפאנררי,המשנה
 שאל וודים ולהמוהראנ*ח, מ"ז, סימןבלשונות

 לא כולהו א' דל"ז מגיטין רתמה ד', דנ"זח"ב
 כולהו ועולא לשמואל דקרי כרב לאוקמימצי
 יא(, אות א' סימן כאן )ראה מוהראנ"ח נגרוזה
 ולהיד )ש"ל( יעקב להקהלת וציין המחבר(א"מ

 נפגשו ורש עשיר מפ' ולראיתו של"ו סי'מלאכי
 עליו וכ' כולם, קרי דלב' הרי ד' כולםעושה

 עשיר כל על מדבר דהכתוב מכרעת לאולפענ"ד
ע"כ.

 איוב אומר ר*א ב' ט"ו ב"ב ראהכד(
 אומר ריב"ק וכו' הי' השופטים שפוטבימי
 בימי אומר נתן ר' וכו' הי' אחשורושבימי
 יעקב בימי איוב אומרים ויש וכו' שבאמלכות
 הוה מישראל דאיוב ס"ל תנאי ~כלהו וכו'הי'
 כ' בפירוש ד"ה ובתוס' וכו' אומרים מישלבר
 דאיוב מודו ואמוראי תנאי כולהו גרםדך"ח
 ואמוראי גרסינן דלא נראה ולר"י היהישראל
 וכף הוה מישראל דלאו לעיל סבר ע"כדרבא
 ממה הפך וזה דוקא כולהו דלשון הריעי"ש,
 וראה הלכתא, לית ד"ה נ"ד בכתובותשכתבו
 וברשב"ם תיובתא דכולהו תיובתא ע"ב קכ"טב"ב
 עי"ש ששת, ורב יוחנן דר' אליבא מרביןבר

 דף כל מע' סופרים ובדברי אחד, על רקדקאי
 מי"א לבר בהדיא דאמרו כיון וצ"ל כ'ס"ר

 דוקא כאן כולהו לשון א"כ האי כולימדדייקי
 ע*ש כ' הנ"ל מ"ח בכתובות והמהר,ם"שעי"ש,

 אלעזר ולר' דריו"ח אליבא לר"ד הוידתיובתא
 בהך וראה עי"ש, וצ"ע ולר"נ המנונא לרבוכן

 ובפ' נ"ד, דכתובות בהך מ"ש ש"ל יעקבדהקהלת
 ובשבת הלכתא( לית ד"ה ע"ב ק"מ )שבתתולין
 השד"ח וכן לכאן, וצרפו רוקא לאו רכלדכ"ד,
 דכתובות בהך ח' אות ל"ב כלל כ' מע'כללים
 בהך סהצ"כ י"א מכות דהריטב"א ובהך ב',מ"ח
 נ"ד. כתובותדתום'
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 אף ג' דמשכחת אפשרות דיש היכא ד.סימן
 לומר שייך שפיר מב' רק הוא כאןדהמדובר
 וכדומה כלהלשון

 בשם מש"ש וב( א( אות א' סימןראה
 אות ג' סימז וראה עישה"ט, והריטב=אהרמב"ז

 ע"ש.ט(

 שייך ג' איכא דאמר מאן דלחד היכא ה.סימז
 אב' אף וכדומה כל לומרשפיר

 הרמב"ז בשם מש"ש א( אות א' סימןראה
 של דרכה ס' בשם יח( אות חמם י*א,מכות
 א[. ד( אות ב' סי' ג"כ וראה עי"ש,תורה

 שפיר טדיך אב' רק דקאי דמוכח היכא 1.סימן
 אב' וכדומה כללשון

 אות חמם והנה, ד*ה ג( אות א' סימזראה
 וראה מהרש*ש, ומש"כ וד"ה באופן ד"היט(
 1ת ועו"ש שד"ח, וראה ד"ה ד( אות ג'סימן

 ע"ש. י[ יט( ואות ח( ואותת

 כל לשון לפעמים נקטו אחריני אנב ז.סימן
 אב' רק גםוכדומה

 שבועות מתוס' מש"ש ה( אות א' סימזראה
 זוכר העין בשם מש"ב ג( אות ב' וסי'ל"ה,

 שבועות ותוס' הריטב"א בשם ז"ללהחיד"א
 שאל, חיים ס' בשם יב( אות א' ובסימזהנ"ל,
 גררא אגב ערך ח"א ב"א בספרי היטבוראה
 תני הא דתני אגב וערך והלאה, קפ"דמדף
 איידי ערך ה' ובחלק והלאה, קפ"ט מדף האנמי
 לכאן. וצרפו עישה"ט והלאה, תקע"אמדף

 דברים ב' רק יש דידן דבגמרא היכא ח.סימן
 לומר שפיר שייך מב' יותר יש בתומפתאאבל
 דגמרא אב' גם וכדומהכל

 כל לשון - דברים ב' ן ר ה14וץ4,12ם

 הרי"ט בשם מש"ש ח( אות א' סימזראה
 ל"ח אות פ"ג בכורות ה' הרמבון עלאלגאעי
 יח(. ד( אות ג' סי' וע"עשכ"כ,

 כל לפעמים קאמר דלישנא סירכא אגב ט.סימן
 דברים אב' רק גםוכדומה

 התוי"ט בשם מש"ש ט( אות א' סימןראה
 עי"ש. סמי*א פי=בפרה

 תורה לשון בין בכללן חילוק יש אם י.סימז
 חכמיםללשון

 ספר בשם מש"ש טו( אות א' סימזראה
 כללים חמד ושדי המהראנ"ח, בשם המיםטהרת
 א' וסי' עישה*ט, שכ"כ ל*ב אות כ'מערכת
 וראה ז*ל, לושמלבי"ם הכרמל מס' מש"ש יז(אות
 ג' סימן וראה עישה"ט, יד[ ד( אות ב'סימן
 שם. ודו"ק וראה ד(,אות

 יש "יי כי" תרתי רק דאיכא היכא יא.סימן
 וכדומה כל הלשון שפיר שייך חלוקים נ'בהם

 של הדרכה כ' ד"ה יח( אות א' סימזראה
 ג[. ד( אות ב' סימז וראה משש"ב,תורה

 ב' לבין דברים ב' בין יש הבדל יב.סימז

 הלכה דבר האומריםתנו"א

 הג' בשם מש"ש יח( אות א' סימזראה

 וראה עישה"ט, ה( אות ג' וסימז האלפס,גליט
 ז"ל. חמד השדי על משש"ב ד( אות ג' סימזגם

 לבין וכדומה כל לשון בין יש הבדל יג.סימז
 אלה" "כל או הני" .כללשון

 מב"ב ומש"כ ד*ה יט אות א' סימןראה
 השדי ע*ד מש*ש ד( אות ג' וסימן מש*ב,דק*ן
 י[. ג[ יט( אות ושםחמד,
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 לשת נקים לישן באמערת לפעמים יד.סימן
 דברים אב' גם וכדומהכל

 החיד'א בשם מש"ש ק אות ב' סימןדאה
 ח*ה אהדן בית ובספדי זוכד, עין בספדוז"ל
 מ"ה מסימן שם ובפדט כלו הכלל כל איידיעדך

 עישה"ט.והלאה

 מינים דברים בהב' דאיכא היכא טו.סימן
 דברים אב' גם כל לשון שפיר שיידשונים,

 עין ס' בשם ג( ואות א( אות ב' סימןראה
 ודאה שכ"כ, ה' אות כ' מע' זצ"ל להחיד*אזוכר
 האלפס גליון הגהות בשם מש"ש ה( אות ג'סימן

 ג' וסימן ו[, ד( אות ב' סימן ודאהעישה"ט,
 אות ג' וסימן עי"ש, אהדן הבדכת בד' י(אות
 ח[. ה[ יט(טו(,

 אב' דוקא דקאי הוא דהמברא היכא טז.סימן
 בלבד אב' גם כל לשון לומר שייךדברים

 זוכד, העין בדבדי ק אות ב' סימןראה

 וחסדא, חינא הס' בשם מש"ש ק אות ג'ובסימן
 עי"ש. עוד בד"הע"ש

 שפיר רובן שפי' כולן דאפש"ל היכא יז.סימן
 דברים אב' גם כל לשוןשייך

 הך על משש"ב יג[ ד( אות ב' סימןדאה
 ז(. הוות ה( אות ג' סימן ודאה כ"ז,דיבמות

 כל לשון שייך הענינים כללות על יח.סימן

 בלבד דברים אב' גםוכדומה

 בזה מש"ש יד[ ד( אות ב' סימןדאה
 תודה והדרכי ד"ה ו( אות ג' וסימןעישה"ט,
 וראה אברהם, המקנה בד' ח( אות ועי"שע"ש,

 ו[. ה[ יט( אות ג'סימן

 כולפ כולן לבין כל בין הבדל יש אם יט.סימן

 בדברי מש*ש ד( אות ג' סימן היטבדאה
 וראה שם, ודו"ק חמד, והשדי אברהםהמקנה
 עי"ש. אברהם המקנה בד' ח( אותשם

 שייך אחד, מוד לאפוקי דבא היכא כ.סימן
 חד לגבי אפילו וכדומה כל לשוןנ0פיר

 אברהם בס' שכ"כ יג( אות ג' סימןדאה
 עישה"ט.אזכור

 פךיך הפרם על תולדה להוציא בדרך כא.סימן
 אחדא אפילו וכדומה כללומר

 הכללי בהבם מש*ש יק אות ג' סימןדאה
 עישה"ט.שמואל,

 חוץ או לבר בהדיא דאמר היכא כב.סימן
 הוא דוקא כלוכדומה,

 עי"ש. כד( אות ג' סימןדאה

 לאתויי אתי כל דהלשון דאפש-ל היכא כג.סימן
 דברים אב' אפילו כל לומר שייך דבראיזה

 אהל מהס' מש"ש ק אות ג' סימןראה
 עישה"ט.ישדים

 זה שייך אם ומפורשים בראשונים כד.סימן

 הרש*ש ומשוכ ד"ה יט( אות א' סימןדאה
בגיטין.

 הני" "ככל הלכתא לית יומר שייד לא כה.סימן
 כוותיה קימל מינייהו דחד היכישמעתתא

 של דדרכה בהך ד( אות א' סימןראה
 בזה. מש"כתורה



 בכלל וחצי אחד אם דברים, ותרי(ב'
 דבריםב'

 ערך והלאה קמ*א מדף ח.ד בספריראה
 עישה*ט בזה, ופרטים כללים כו"כ וחצי,אחד
 כבר שהארכתי במה קצרתי כי בארוכה,הדק

 קרויים אי דבר חצאי ב' ערך כאן וראהבספרי,
 עישה*ט.דבר,

 הארכתי וחצי אחד ערך ח*ד בספריוהנה
 פהצנה, לחם מקרי וחצי אחד אם בעניןכבר

 ק"ט מכתובות להעיר כ' דשי-ג ח"בוהפרד"י
 הר' בשם ומביא ע"ש, דדיקלא פלגא בתריב'
 ט"ו מ"ג מקץ מפ' שמביא ז"ל הכהן מאירר'

 ומצינו שנים, פי כפול דהפשט לקח כסףומשנה
 שכיר שכר משנה כי שוים, כשאין משנה ל'גם

 העבודות ואין ובלילה ביום שעובד ואחז"לעבדך
 בסיום יעשו מה לענין המאיר אור ועשו*תשוות,
 בשו"ת וע' לדף, זה ח,םוב אי שלם דף שאינומס'

 ג' שנה מועד אהל ובמאסף ה' סי' אשעמודי
 והנה ע"ש, ק"נ סי' הלכה משיב ובס' ל"ה,סי'
 ללמוד נדר א' אם לענין גדולה נפק"מ בזהיש
 הוי ודף דף חצי אם א' ביום גמרא דפיםב'
 וצרפו הנ"ל ערך ב"א בספרי וראה דפים,כב'

 כהן אמרי ובס' כ"ז, כלל ל' מע' ועשד"חלכאן,
 ח"ב ופרד"י דרצ"ג, וח"ב ורכ"ו דר*דח"א

 ברכות דהם"ס לגליוני ציין דקכ"ה ושםדתמ"ט,
 אהרו ברכת וע' ק*ט, וכתובות ב' קסוב וב"בנ'

 רנ"ח, מאמר ח"ב והעיון והדרש ו'מאמר

 מקץ לפ' ומלואים דשכ"ו, ח"ב יוסףופרדס
 ופרוסה דזטלמה מפורש ב' ל"ט ובבדכזתדתמ"ט,
 ראיה הביא ז*ל מבלענאוו והג' שלימות,ל"ה

 שלמות מצות ב' רק להסדר לו שהי'להגר"א
 ס"א תע*ה ואו*ח עדר מגדל בהגדת וע' ג',לא

 וכו' דבר חצאי בן ערך כאן וראה ע*ש, ו3י'31י'
 לכאן. וצרפם וכו' זל"ז מחוברים דברים ב'וערך

 הדביר פתח בס' בארוכה בזה היסבוראה
 לכאן. וצרפו רע"ד סימן או*חה*ב

 זה אחד ערך ח*ר אהרן בית בספריראה
 בענין שם שהארכתי והלאה קמ"ם מדף זהואחד
 שכתב שמה זה אחר זה הכתובים דבריםב'

 כללים כו"כ עי"ש יותר, הפשום הואראשונה
 לבא רציתי לא כי לכאן וצרפו בזהופרסים
 עישה"ט בספרי, כבר שהארכתי במהבכפילא
 למהר"ש הלכות גופי בס' וראה בע"ה,ותתענג
 וראה עישה"ט, ק' אות ב' מע' זצ"לאלגאזי
 כתבה אם גם לכאן, וצרפו וכו' בושה ערךכאן

 הש*ם רגילה זא"ז דבר איזה פעמים ב'התורה
 שלום דרכי בס' היטב ראה לדרשה, מזהלדרוש
 עי"ש. כפל ערך שלי ובכללים ר"לאות

 זא"ז שסרוצררון דרשרון ותרי(ב'
 מצינו אי תנאיובב'

 מצינו דלא שכ' רע"ב נ"א יומא תוס'ראה
 זא"ז שסותרות בסתם דרשות ב' רדורשבברייתא
 רמ"ו אות שלום דרכי בס' ומובא תנאי,ובהרי
 סימן ח"ג הדביר פתח בס' היטב וראהעי"ש,
 לכאן. וצרפו גדולה, בארוכה מש"ברעוד

 דבר קרוים אי דבר הצאי ותרי(1

 מדף ח"ד אהרן בית בםפרי הדק הימבראה
 ערך והלאה קמ"ז ומדף אחד ערך והלאהקל"ז
 לכללן, הנוגע בענין שהארכתי במה וחצי,אחר

 כבר שהארכתי במה בכפילא לבא רציתי לאכי
 עישה"ט. בספריפ"א

 הנורא להגאון האוצר בית בס' היטבוראה
 בן ערך ד' כלל ה"ב ו"ל ענגל יוסףמוהר*ר

 בדוב בזה שהאריך דבר, קרוים אי דברחצאי
 המלד, אחרי יבא ומי הנוראה, ובקיאותוגאונותו

 דברים ב' ערך כאן וראה לכאן, וצרפועישה"ט
  עשהקט. וט' בכלל והצי אהדאם

 זה יחד הכתובים דברים ותרי(ב'
 זהאחר
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 שרים שאינם וברים נתרי(ב'
 להדדי אותם מדמינןמ"מ

 דרכי ובם' שוים עדך שלי בכלליםראה
 אות זצ"ל מבעדזאן הנודא הגאון למחו'שלום
 למלהטנ מלתא דמדמה בכ"מ מצינו שכ'דצ"ט
 ד' תמורה בתום' כה*ג וע' שוים, שאינםאף
 למלתא מלתא מדמה מיהו כו' וכל ד'הע*ב
 דאינו משום כו' לקי תמודה דגבי היכידכי
 מעהמרותיכם מכל הול"ל ה"נ בידים עשהמקיים
 עי"ש. וכו' וכףתרימו

 ת"ע אות ש' מע' שלום דדכי בם'וראה
 רק שוים דאינם אף מצינו זל"ז, שקוליםשכ'
 זל"ז, דשקולים נקט זה בלא לזה דא"אמשום
 ועתו"ם המסוליים, ד"ה ע"ב ק"ג יבמותעתו"ם
 ששניהם היינו בשוים דקאמד ד"ה כ"חמגילה
 מזה גדול וזה ממש שוים אינם מ"מ אבלת"ח
 והחצי' מאי ד"ה ע"א ל"ו סוטה ועתו"סע"ש,
 דבני השוו מאי ע"ב י"ג שבועות וע' כה"ג,ג"כ
 כו' מדנפשיה מכפד חד כל מיהו נינהוכפדה
 בסופה ה"ח אבל מה' פ"א בלח*מ וע'ע"ש,
 ממש דומה שאינו פי' בזה וכיוצא הה"מדמ"ש
עי*ש.

 זל*ז מחוברים דברים נשני(ב'

 הגאון למחו' שלום דדכי בספד ראהא(
 ע*י חיבור שכ' קצ"ה אות זצ"ל מבערזאןהנורא
 קוה זבחים עתו"ם חיבוד הוי אי אחדדבר

 מוד יומא ועתו"ם שם, פמ"א חי' וע'מתוספתא,

 מהידושלמי שהביא בסוה"ד כו' יום בכל ד"הע"ב
 ועד"ש ל"ה, סי' ח"א יעקב שבות וע'עשה"ט,
 א', סי' או"ח ב"א שו"ת וע' מ"ד, פ"גאהלות

 סימן המוד הד שו"ת וע' מ"ח, פ"ג עוקציןוע'

 ופ"ב בהר"ש מי"א פי"א מנגעים שהניאא'
 מכ"מ, ועוד מ"ו, דנגעים ופי"א מ"בדאהלות

 מפני זל-ז, כלל הטנינים לרמות שאיזוהטלה

 רי"ד סי' חו*מ וע' עשה"ט, סתירזת כמהשיש
 ביתדות חיבור ע"א ס"ט דב"ב ושיס י"א,סעיף

 ח*ה ברדב"ז וע' וי"ל, יעו*ש, חיבור הוהלא

 דחם כהמוברים להחמיר שנהנו ש*ח ש"אסי'
 זל"ז מחוברים כלים בב' אפי' כולו חםמקצתו
 עישש, הוא תורה ישראל ומנהג מסמריםט"י

 וע' כו', מפודר הי' ד*ה ע"ב נ' נזידועתו*ם
 בשם כהן"ש כ"ט דין י*א כלל ציצית ה'בח"א
 ובר"ש ח' ז' משנה דכלים מפכ*ח וגםהגד"א,
 ז*ל. בקיאותו בדוב ע"כשם,

 שהעיד יוב זבחים מאירות פנים דאהב(
 ותחבו שנפדץ אתדוג פ"ג, יום דטבולמתוספתא

 בידי חיבור שאין חיבור אינו בקיסום אובכוש
 תדמ"ח סי' או"ח בשע"ת וע' וכו', חיבוראדם
 אין ה"א פ"ב חלה בירושלמי אולם ט"ז,אות
 לחלה מחבדין אבל לטומאה חיבור פידותמי
 תום' וע' לחלה, טומאה לדמות שאין ומוכחוכו'
 מעיקרא היה שלא מפודר היה ד"ה ב' נ'נזיד
 חיבור סר"ה ב' ק"ה וזבחים וכו', שלםכזית

 מנחות וע' מ"ד, פ*ג אהלות ובד"שלאוכלין,
 מהן אחת נפרסה דאם הפנים לחם גבי ב'י"ב
 קיסום, תקנת עבדינן ולא וישדפו פסולותכולן
 כ"כ וי"ל, ללחהופ מקובלים בשבת חלותוי"ב
 עי=ש, ב' סעיף קם"ח סי' או"ח חיה נפשבם'
 אחד וטרך אחד טרך ח"ד בספרי היטבוראה
 קם"ח סי' או"ח וראה לכאן, וצדפו עישה"טוחצי
 שם. ובנו"כ ב'סעיף
 מעדכת כללים חמד בשדי היטב ודאהג(

 אי אדם ע"י חיבור בערך וכ"ט כ"ח כללח'
 לכללינו מאוד נחוץ כי לכאן וצרפו חיבורהוי
 עם בם' היטב וראה צדיך, אני לקצד ואניזה

 אדם ע*י חיבור ערך נ"ח כלל א' כדךסופר
 תורת בם' היטב וראה לכאן, וצדפועישה"ט
 לכאן. וצרפו מש"ב ו' אות קם"ח סי' או"חחיים

 חשיבי אי אחד ממקרא טעמים נתרי(ב'
 מהם, יוצא אחד וטעם מקראות ב'ב',
 או רבים חשיבי טעמים מב' רביםאם
 בזה ועוד יחיד,רק

 טד תקי"ג מדף ח.ז בספרי הרק היטבראה
 זצרפו בכללן, ופרטים כללים כו"כ תקמ"נ,דף

 שהחדכתי במה בכפילא לבא דציתי לא כילכאן,
 עישה*ט. בספרה פ*אכבר



 ת יבשי
 כאתד הבאים כתובים )תרי(1
 מלמדיןאין

 הבאים כתובים שני ערך שלי בכלליםראה
 תצ'ח תצ'ג, דף ח"ב בספרי וראה וכר,כאחד
 עישה"ט. תקי"ט דף וח"זותצ"ט,

 ב' פירושים, 1 אימא, איבעית )תרי(ב'
 טעמים, ב' לשונות, ב'גירסאות,

 וכיו*ב תירוצים,ב'

 איבעית ערך ח"ה במפרי הדק היטבראה
 בארוכה שע"ז, דף עד קמ"ם מדף ואבע"א,אימא
 לישנא, תרי בענין ופרטים כללים כו"כגדולה,
 וכדומה פירחמים, תרי תירוצים, תרי טעמא,תרי
 והנפק"ם נקטינן, מהם כאיזה ופוסקיםבש"ס
 דינים, וכמה כמה לענין להלכה בזההגדולה
 מדברי שניות בידים לבא רציתי לא כיעישה"ט
 בס' וראה בספרי, כבר שהארכתי במהסופדים

 זצ"ל מבערזאן הנורא הגאון למחו' שלוםדרכי
 וראה עישה"ט, לכאן וצרפו וקמ"ה, קכ"באות
 עי"ש, וכ"א י"ח אות ת' מע' המים טהרתבס'
 עישה"ט ז' כלל כללים במערכת פשוט גטובס'
 זוכר עין בס' וראה שינויי, תרי בעניןמ"ש

 טעמים ב' שכ' ו' אות ב' מע' ז"ללהחיד"א
 בריש כמו לטה, לחקור יש הש"םכשאומר
 ובתוס' חשד, משום לי' ותיפוק דפריךברכות
 וע' וכו', לאודה להשתמש מותר גבי דכ"אשבת
 ביו*ד הלבוש ספר על פי' שמואל חגורתבס'
 עי"ש. סק"ה נ"בסי'

 )תרי( בב' וכן אמרינן, לא מיגו )תרי(ב'
גופים

 ובס' מיגו, ערד שלי בכללים היטבראה
 שם, ובהציונים ש"ד, כלל מ"ם מע' ביתימשק
 אמרינן דממונא בדררא אם ג"כ יתבארושם
 בעהי"ת ובמקומו ועוד, ועוד גופים, בב' אףמיגו

 הדבריםיתבארר

 הפוכים מושמם ב' ן ך הא הש"םכללי

 אחד בנושא הפוכים מושגים )תרי(ב'

 לומר שייך דלא א'( )ע"ו עירובין ראהי
 האי ולגבי בית האי לגבי יהיה עצמו זהשדבר
 שבדבר לומר שייך דלא שם וברש"י שער,בית
 לגברא מגברא הדין ישתנה קמן דאיתאאחד

 השני ולאיש לבית הדבר נחשוב הזהדלאיש
 נאמר שאם שער, לבית עצמו הדבר אתנחשוב

 ניתן ולא ואיטלולא כחוכא דרבנן מילי יהי'כן
 אבני שו"ת בס' וראה עי"ש, לרדות לצדוקיםפה
 בזה שהאריך פאח סי' ז"ל( מרישא )להגאוןחפץ
 ברשות המסוכן מ"א( )פ"ו מטהרות ג"כומביא
 והחזירוהו הדבים לדשות והוציאוהוהיחיד
 שבהיותו דכיון ס*ל דחכמים וכו' וכו'לרה"י
 לחהצבו אפשר אי שוב כחי חשבנוהוברה"ר
 שמעתתא בשב וע' הענין, כל עי"ש ברהוי,כמת
 לענין הנז' מטהדות שהעיר ד' פדק ד'שער

 עם וחת"ס העשיל ד' מהג' הידועההמחלוקת
 על בפר"ח הובאו ז'ל, הזבח ברכת בעלהגאון
 אחת בבהמה לומר אפשר אם הספר, בסוףהיו"ד

 דזה כשרה, תהי' ומקצתה טרפה תהיהשמקצתה
 וע' הנז', בטהדות ורבנן ר"ש במחלוקתתליא
 לחולין בחי' )ונדפס ק"י סי' ליו"ד בחי'תב"ש
 דס*ל לרבנן דאפילו שכתב ס"ג( סי'שלהי

 דוקא זה הסותרים ענינים ב' שאפש"לבטהרות
 ופרה טעם ובלי התורה מחוקי שהןבטהרות
 טמאים, ומטהדת טהורים שמטמאתתוכיח
 חפץ והאבני עי"ש, וכו' דברים בשארמשא*כ
 אפש"ל שאי שכשם בענינו, וכתב שםהאריך
 ומצד כממזר אחד מצד נחשב שיהא אחדבאיש
 בנושא מושגים שני אפש"ל אי ה*נ ככשרהשני
 שני להיות אפשר אי נמי הכי ככשרהשני

 כי לשונו כל )עי"ש אחד בנושאמושגים
 ע"א( )פ"ג וגיטין מקומות, לכמה וצייןקצרתי(,
 לאחר ר"א דברי על להשיב זקנים ד'דנכנסו
 לה ואמר אשתו את דהמגר,ב )דס"לפטירתו
 טגורהצת( לפלוני, אלא אדם לכל מותדת אתהרי
 אסור מצינו היכן ואמר הגלילי יוסי ד'נענה
 מותר והמותר לכל אסור האסור לזה, ומותרלזה
 לומר שאין ג"כ היא דסברתו וי"ל עי"ש,לכל



שז 1 ר הא הש"סגללי ון י גנ הפוכים מושגיםב'

 עוד וציין הפוכים, מושגים שני אחדבנדשא
 שלא שנתקד,צה בקטנה ע"ב מ"דלקידושין
 פ"ה ופרה עי"ש, וקרנא שמואל אביהפדעת
 דבריו, כל עי"ש ה"ד פ*ט טהרות ותוספתאמ"ג,
 סוכה לענין דופן דהוה מיגו ע"א ז' בסוכהוכן
 זה שדבר אפש"ל שאי שבת, לענין דופןהוה
 בשבת וכן לא, שבת ולגבי דופן יהי' סוכהלגבי
 חייב בשבת טמא לבית כזית דורק ע"א()צ*א
 נמי חשיב טומאה לענין שיעור דהוה מיגווכו'

 הוה דזה משום ג"כ וזה שבת, לעניןשיעור
 סי' יו"ד בש"ך וע' אחד, בנושא מושגיםשני
 איסור שייך לא הפרוש דבאבר י"ג ס"קנ"ה
 נאמר איך כנפרד לי' דחשבינן דכיוןדבוק
 הוה לא פרוש דאם ג"כ וזה עי"ש, דבוקשהוא
 מושגים ד,בני פרוש, הוה לא דבוק ואםדבוק

 ויל*ב עי"ש, אמדינן לא אחד בנווצאהפוכים
 תשו' חפץ באבני היטב וראה רבים,במקומות

 חיוב צד א' בדבר נזדמן אם בענין מש*כל'
 לכאן וצרפו עי"ש מכריע מהן מי שלילהוצד

 ודואק, ע"ש לענינינו, שייכות לזה יש לדעתיכי

 יב(, אות אחשבי' ערך ח"ד בספריוראה

 הגאון למחו' שלום דרכי בס' וראהב(
 היכא שכתב קל"ז אות זצ"ל מבערזאןהנורא
 חיוב שי"ב א' בדבר ספק מלתא בחדדנזדמן
 בחדא להחמיר יתכן מיתה בו אין וד"אמיתה
 ביחד בא שהספק אף הקל בדבר ולהקלמילתא
 כו' שכן ד"ה א' כ"ט סוטה עתו"ס שניהם,על

 ב' דזה למש"ל סותר לכאורה זה והנהעי"ש,

 כך בחד אמרינן ועכ"ז אחד בנושאמושגים
 דאורייתא ספיקא ובדין וי"ל, וצ"ע כו"כובאידך
 האחרונים שהביאו ביחד שנזדמן דרבנןוספק

 ברכת בירך ספק לענין קפ"ד סי' במג"אוהובא

 דלא משום והמטיב הטוב גם לברך דצריךהמזון

 וכ' הנ"ל, שלום בדרכי ומובא לזלזולי,ליתי

 אכילה באיסודי אבל בברהמ"ז דוקא דוהלחלק

 זלזול, ול"ה זה דבר לאכול רצונו שאין י"להרי

 ותוס' אפשר ד"ה ע*ב צ' נדרים מהר"ןוהביא

 שלי בשו"ת ועוד כה"ג, איבה לענין ב'ע"ז
 בכור לענין קצ"ח סי' הנדפס ובחיבורי מ"אסי'

 דמוכח סק"א סי"ח או"ח משב"ז וראהג(
 הותרה בציצית כלאים דכשהותרה לי'דפשיטא
 הציצית, מלבד עצמו בבגד כלאים כשישאפילו
 עד ד*ה ב' ה' יבמות בתוס' תמהו אשרויונח
 דשרי בציצית כלאים דא,כ ריב"ן ע*פכו'

 אפי' להתיר שהוצרך לה, משכחת היכירחמנא

 דלהכי עוד ותי' עצמו, בבגד ונח טוישוע
 דהוי מגו אמרינן הוי דאל"כ לאשתריאצטריך
 א' ז' כבסוכה לכלאים נמי הוי לציציתחיבור
 מהניא דקא מגו א' מ"ג ובברכות לעיל()ראה
 הואיל א' י' בכורות וע' וכו', לפתהסיבה
 בס' ומובא א', ס"ט חולין וע' חישובו,ואיסורו
 ג"כ חה עי"ש, א' סעי' י"ח סי' או"ח חיהנפש
 מושגים ב' אפש"ל דאי לעיל שכתבתיע"ד

 בכללים היטב וראה כנ"ל, אחד בנושאהפוכים
 ~ימן אחשביה ערך ח"ד וב~פרי מיגו, ערךשלי
 לכאן, וצרפו עישה"ם בזה, הארכתיי"ב

 שיצא התורה", "דגל חדהסי במכתב וראהד(
 הגה"ק אדמו"ר כ"ק דגל תחת בישיבתינולאור
 ור"מ אב"ד זי"ע האגער מענדל מנחםמו"ה
 חוברת תרפ"ב שנת יצ"ו, אויבערווישיוואדק"ק
 ווידמאנן יחזקאל מו*ה הרב והמבקר העורךג',
 שכתבתי מה נ"י, מגיד אהרן הב' שני עורךז"ל,
 הגמ' על טליא, הוינא כד לענינינו בנוגעשם
 ופריך ואבדלתא, קדזשא יין לאסור ד' דףנזיר
 וכו' סיני מהר ועומד מושבע והא הגמראשם

 והרי בגמ' פריך דמאי ז"ל האחרוניםוהקשו
 סגי קידוש של בכוס הרי סיני מהרמו"ע
 אינו ובנזיר רע"א[ סי' ןכבאו"ח לוגמיובכמלא
 בהג' ויעיין רביעית, שותה אם אלאחייב

 אליבא קאי דכאן שם הגמ' על ז"למהרצ"ח
 ולפענד"נ עי"ש, למלקות שהוא כל דס"לדר"ש
 עפמ"ש לתרץ ונ"ל דכ"ע, אליבא גםדי"ל

 קריא רחמנא מ"מ קשר הוי דלא אע"גההגמ"ר
 דסוכה בפ"ק וכ"מ בשבת, לקשרו ואסורקשר
 נדה התוס' קו' על חאו"ח ישוי"ע ויעויןיע"ש,
 מדאורייתא עליון דקשר כיון שוע, ד"הס"א
 נמי חשיב ציצית מצות לענין חיבורחשיב
 זו סברא כמ"פ ומצינו ע"ש, כלאים לעניןחיבור

 עי*ש.וכו' דחשיב כיון אל"כ דידן בנידון גם ואוכואכמ"ל,



 רנל . . . אמש ם ן ך הא הש"םמללי רן יבשח

 שתיה נמי חשיב 5מילא קידח2 לעניןשתיה
 עי*ש. והבן נזירותלענין

 לרובא מצטרפי אי בויעוטים )תרי(ב'

 זרעים 5סכת על הש"ס גליוני בס'ראה
 י"ב אות הספר בסוף ע"ב י"ב דףבירה2למי
 ע' לרובא, מצטרפין אי מיעוטים ב'שכתב

 ד"ה ברידב"ז ע"ש ה"ב פ"ג מעשרותירה2למי
 מיעוטי דב' ומשמע אליהו השנות גי' כו'אר"א

 רוב בעי לא דץ2ם נראה ואולם לרובאמצטרפי
 בנ"א רוב דרסו אם שם המשנה דלשוןלפטור
 רוב דבעי להפוך ומשמע פטור לאו ואםחייב
 מחצה ה"א שם ואולי פטור ע"מ ובמחצהלחייב
 דבעי כן מש5ע לא דמאי מתקנה 5חצהעל

 עכ"ל.לפטור

 עדיפא אי כתקנה שלא מצוות )תרי(ב'
 כתקנה אחתממצוה

 מוהד"י הנודא להגאון טוב לקח בם'דאה
 כ"ו כ"ה כ"ד כ"ג אות ט"ו כלל זצ"לענגל

 עישה"ם המלך, אחרי יבא ומי בזה,שהאריך
 א' סימן יצחק כוכבי בס' וראה לכאן,וצרפו
 עישה"ם. ז' אות ב' סי' שם וראה מש"ב, ט"ואות

 זע"ז סומכין סוגיות )תרי(ב'
 מתחלפות סוגיותוב'

 הנורא הגאון למחו' הרועים עין בס'ראה
 צ"ג דף וחידותם חכמים בערך זצ"למבערזאן

 בש"ס סוגיות ב' מצינו שכ', ט"ו אותע"א
 אחד דבר רק מבארת אחת וסוגיא זע"ז,שסמכו
 הב' הסוגיא וכן הב', סוגיא על שסמכהלפי

 סוגיא על א' בדבר שסמכה ב' דבר רקמבארת
 עכ"ל. ורע"ב סוע"א ל"א נדרים בר"ן עייןהא',
 מתחלפות וסוגיות סוגיות ערך שלי בכלליםוראה
 ערך ח"ה ב*א במפרי ראה לישנא, כתרי הוהאי

 ב(, אות א' סימן תירוצים תרי איתאאיבעית

 ובספרי אשכנזי, בצלאל לרבינו התלמודוכללי

 וח-ה וש"נ, מ"1 אות מ"ח סימן דשם"זח"ד
 סימן סופרים דברי בס' ור~מה ל"נ, אותדש*1
 הנורא הגאון למחו' שלום דרכי ובס'קס"ב,

 בקיצור וראה עישהאט, ת"ך אות זצ"למבערזאן
 דף ח"ד במפרי היטב וראה עי"ש, שליכללים
 ע"ש.שכ"ח

 וכן אמרינן, לא ועוד פעמים )תרי(ב'
 גדול דוחק הוי קאמר ועוד חדאתרי

 בשם שמביא ה' כלל שלמה דה2ק בס,ראה
 תרי לומר תל5ודא דרך דאין כ"ה סי' חו"ממרן
 ועוד תרי בדוחק אמרינן ועוד חדא אלאועוד
 ערך שלי בכללים בזה היטב וראה אמרינן,לא
 תרי בערך כאן וראה לכאן, וצרפו ועודעוד

 בקיצור וראה שם, ובהציונים וכו'לשונות
 ש"ש קאמר ועוד חדא תרי ערך שליכללים
 עי"ש, נדול דוחק הוא קאמר ועוד חדאדתרי
 מדף נמי אי ערך ח*ה אהרן בית במפריוראה
 לכאן. וצרפו והלאהקע"ז

 חידוש הוי אי פעמים )תרי(ב'
 אלא בו לך אין ערך ח"ח במפרי היטבראה
 ערך ח"י ובספרי והלאה, שט"ז מדףחידושו
 ערך וכאן והלאה, תשכ"ג מדף בעלמא,אקראי

 אם דברים ב' וערך רגיל, הוי אי פעמיםב'
 הוי אי ב' וערך וכדומה, כולן כל עליהםנאמר
 ובכללים שם ובהציונים רבים, או הרבה,כמה,
 רציתי ולא בזה כבר הארכתי ושם כל, ערךשלי
 בס' בארוכה מש"ב היטב וראה בכפילא,לבא
 ז"ל מרגליות ראובן מוהר"ר להגאון חיהנפש
 בס' וראה עישה"ם, א' סעיף קל"ט סי'או"ח
 רס"ב מאמר ז"ל מרישא להגאון אהרןברכת
 ובס' רי"ד, 5אמר בראשית והעיון הדרשובספרו
 ובספרו פ"ז כתובות הירושלמי על למראהנחמד
 לכאן. וצרפו ע"א ק"ידף

 רגיל הוי אי פעמים )תרי(ב'

 אות ל"ג תשא יוסף פרדס בס' ראהא(
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 מקרי פעמים דב' דנ"ד וארא בפ' ע' שכ',ה'
 ושילש ושנה שמכר ע"ב מ"ו גיטין וע'רגיל,
 אבל רגיל, מקרי דבג"פ מוכח רגילי, מרגלהני

 מ"ו, נדרים בר"ן הובא ה"ם פ"דבירושלמי

 עןבה ל"ח: יומא ובמהרש"א ה"ב פ"הוירושלמי
 וכו' יחטא לא שוב חטא ולא פעמים ב'עבירה

 ס"ק רכ"ו יו"ד ועש"ך רגיל, הוי דבב"פמשמע
 סקי"ז י' יו"ד וטו"ז סק"נ קנ"ו חו"מ פת"שי"א,
 שם יוסף וברכי ופמ"ג טרפות, לשחוםרגיל
 וכנה"ג ממקואות, מ"ג פ"ג תוי"ם וע"עוכו',
 פעמים בב' דגם ס"ז, אות ב"י בהג' רצ"החו"מ
 קידושין ה"א, פ"א פאה ומירושלמי רגיל, הוילא
 בג' ררק משמע ה"א, פ"י וסנהדרין ה"ם,פ"א

 וע' הנ"ל, נדרים כר"ן לא רגיל, הויפעמים
 אות רצ"א חו*מ וב"י תפ"ז, אות יעקבקהלת
 וס' נ*ח, או"ח פר"ח מהרי"ק, וכ' ד"הכ"ה

 סי' שם ובתשו' ע"ג דק"ד מ"ת אליעזרמשנת
 רגיל ערך שלי בכללים וראה ע"כ, בזה,כ"ב
 חידוש, וערך חידושו אלא בו לך איןוערך

 לכאן. וצרפו אקראי ערך ח"יובספרי
 מתשב"ץ עוד מביא ח' אות כ"ד אמורובפ'

 פעמים, בב' חזקה הוי דמסור כ"ו סי'ח*ב

 ושנה עבירה שעבר כיון )פ"ו:( ביומאדאיתא
 וע' בה, ושילש קאמר ולא כהיתר, לו נעשהבה

 משפם וע' סקפ"ח, ב' סי' יו"ד תשובהדרכי

 תנינא לאברהם חסד בהג"ה, ס"נ קע"ה סי'שלום
 שדי י', סי' ח"א יו"ד שלמה בית סום"ב,או"ח
 ס"ה כלל גאונים דברי ט"ו, סי' ר' מע'חמד

 י"ם, אות ב' סי' יו"ד הגרשוני ילקוטסקי"ד,

 קל"ם, סי' או"ח נפ"ח נ"ח, מי' ח"בהרוה"ע

 וברש"י ושילש, ושנה שמכר והוא )מ"ו:(גיטין
 ה"ם פ"ד שם ובירושלמי בכך, ורגילהואיל

 עי"ש, פעמים ב' היינו ושנה עצמו בשמכראיתא

 רס"ב מאמר אהרן ברכת בס' היטבוראה

 כ"פ בספרי היטב וראה לכאן, וצרפועישה"ם

 ולהלן תשכ"ג מדף ח"י וראה רגיל, בעניןמש"ש

 אקראי,ערך

 על למראה נחמד בס' הימב וראהב(

 ע-א דק"י שס ובספרו פ"ז כתובותהירושלמי

 וראה לכאה וצרפו הדק עישה"ט בארוכה,מש"ב

 מש"כ ע,א קסוו דף מבין לב בס' הדקהיטב

 לקצר כי לכאן, וצרפו עישה"ט רגיל, הויבכ"פ

 הרי"ש מע' חמר שרי היטב וראה צריך,אני
 רגיל של בפי' ובקיאות אריכות טיוכלל

 ומ"ם בציוניו היטב וע' לכאן, וצרפועישה"ם
שם.

 למחף שלום דרכי בס' הדק היטב וראהג(

 ב' הוי רגיל שכ' זצ"ל מבערזאן הנוראהגאון

 וע' ירושלמי, בשם מ"ו נדרים ר"ן ע'פעמים,
 בחי' וע' ישמור, חסידיו רגלי ב' ל"חיומא
 דהוי קצת ונ' ותבין, בזה שם מוהרש"אאגדות
 סקי"ז, י' ס"ס יו"ד ועטו"ז שם, דאמוראיפלוגתא

 יאיר חות וקמצו"ת נ"ח, סי' או"ח יוסףוברכי
 בהא מ"מ פעמים בב' רגיל דסתם דאף מ"בסי'

 שרגיל דישראל בסופו ה' סעיף קנ"ודחו"מ
 כל שיהי' בעינן כ"ע עכו"ם אצלבמלאכה
 ט"ו סי' אב"ע ב"ש וע' תדיר, מזהמחייתו

 יע"ש, נינהו שיטורא חד ורגיל דשכיחסקכ"ב

 הכי דעבדי רגילי מרגל הני ב' מ"ו גיטיןוע'
 בס' וע' וק"ל, וי"ל ושילש שנה בעינןוהתם

 תורה ובדעת נ' סעי' קע,ה סי' שלוםמשפט
 ערך כאן וראה עישה"ט, ה"ד, סקם"ז מ'סי'
 לכאן. וצרפו רבים, או כמה או הרבה הוי איב'

 ק*ס דף ח"ג וחסדא חינא בס' וראהד(

 ויותר פעמים ג' בעינן אי רגיל בענין שכ'ע"ד
 ע"א מ"ו נדרים להר"ן וציין פעמים, בב' דיאו

 מקרי זימנין דבב' השותפין ר"פ הירושלמיבשם
 שם דנדרים התוספתא על ברשב"א וכ"כרגיל,
 הוי פעמים דבב' לי' דמסתבר הר"ן,שמביא
 הטור, בהג' י' ר"ס יו"ד בכנה"ג וכ"כרגיל,

 פ"ב, בביצה סמיא דההוא מעובדא משמעוכן

 יוסף והברכי ס"ד, נ"ח סי' או"ח הפ"חוכ"כ
 מלאכי והיד ע"ג, דכ"ה זוכר עין ובס' סק"ו,שם

 שומר דלענין ואף רי"ש, אות הדיניםבכללי
 כבב"י וב"י, מהרי"ל בזה פליגי לשומרשמסר
 ס"ז, אות בהגה"ם שם ובכנה"ג תצ"א סי'חו"מ

 לענין משא"כ וכו' וכו' שאני פקדון דגביצ"ל
 לרשותו יכנס שלא לחבירו בהדירו כגוןאיסורא
 כבירושלמי הוי רגיל השנה דבעבראה*נ

 בח"ש מבין הלב וכ"כ סמיא, דההואובעובדא
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 פעמים דבב' וכו' וכו' שאני דפקדון דקס"ופ"א
 ב' ערך כאן וראה בארוכה, עי"ש רגיל,הוי
 לכאן. וצרפו כל, לשון שייך אי ב' מספרעל

 ס*ק י' סי' יו"ד תורה דעת בם' ראהה(
 ברכות ירושלמי על יצחק כוכבי בס' וראהט'ז,
 נ"ח סי' או"ח למ"ב שציין ד' אות ה"בפ"א
 וסי' כ"ב סי' תשו' אליעזר משנת וס' שם,ואו"נ
 עי"ש. שפ"ד סי' או"ח מהרי"ו חי' וס'ד',

 מ' אות ר' מע' אזכור אברהם בם' וראהו(
 דר*ו קמ"ס ע' פעמים בג' הוי אי רגילשכ'
 טבין לב כ', סי' ח"א חו"מ חק"ל ובס'ע"ב,
 דק*ד וח*ג ע"ד דק"ל ח"ב וחו"ה ע=א,דקס"ו
 עכ"ל. מ"ה סי' חו*םושכ"ח,
 דק"ל ח*ב וחסדא חינא בס' היטב וראהז(
 רצ"ה סי' בחו"מ החבי"ב ממרן שמביאע"ד

 מיקרי לא ופעמים א' דבפעם ס"ז אותבהגב"י
 עקש, ק"ץ סי' הרא"ש מתשו' ושכ"מרגיל,

 ע*ב דקל"ו חכמים בל' יעקב הקהלתושכ"כ
 עישה"ט ועו"ש מוחזק, בלשון מש"כ וע"שע"ש,
 אות ל"ג תשא יוסף פרדס וראה קצרתי,כי
 "שעה", של פי' בענין ובירור גדול בקיאותה'

 "זמן "מיד", "לאלתר", "רוב", "כל","רגע",
 .רבים", "הרבה", "כמה", "אישתהי",מרובה",

 "דבר "חלק", "הוספה", "קרוב","פרהסיא",
 עישה"ט וחידוש" "רגיל", מה", "דברמיעום",
הדק.

 הנביא כתב לא פעמים )תרי(ב'
 אחדדבר

 זצ"ל אלגאזי למהר"ש הלכות גופי בס'ראה
 לכתוב פעמים ב' שכתב פ*ו אות ב'מערכת
 הנביא כתב אי אבל קפידא, יש הנביאהדבר
 קפידא, אין משה בתורת שכתוב מה אחרתפעם
 בכללי מצאתי וזה קי"ב, דף נוחלין יש פ'תוסן
 עכ"ל. ז"ל בצלאלהרב

 קושיןת )תרי(בן
 איכא ערך ח"ה ב"א בספרי ראהא(
 תל"ד מדף ובח"ד והלאה, ת"ר מדףבינייהו
 מקומות ובכמה והלאה תקם"ד ומדףוהלאה

 אע"פ  שמקשה בש"ס כ"פ שמצינו שלי,בספרים
 פריך עכ"ז הקושיא, זאת ותירצו הקשושכבר
 טוב היותר תירוץ או חדןם דבר לו יתרצואולי

 רציתי לא כי לכאן, וצרפו בארוכה עי"שוכדומה,
 בספרי. פ"א כבר שהארכתי במה בכפילאלבא

 הגאון למחו' שלום דרכי בם' וראהב(
 מציע שכתב של"ט, אות זצ,ל מבערזאןהנורא
 התירוץ ואין ומתרץ, קושיות ב' פריךדהש"ס
 דהצ דלא משום והיינו ב', לקחשיא רקעולה

 ד"ה ע"א ג' גיטין עתו*ס כלל, ראשונהלקושיא
 בסוגיא דב"ב פ"ב במלחמות רמב"ן וע'כיון,
 כה"ג מכ"מ שהביא א"ע, להרחיק המזיקדעל

 התירוץ ואין סתם ומתרץ קושיות ב'שמקשה
 ע*ש כלל, ב' לקושיא דהם ולא לאחד, רקעולה
 יבמות וע' המייני', למיסר טריחותא י'משבת
 מקומות, איזה ועוד ע"א, קמ"ג ועב"ב ע"א,י"ט

 בסוה"ד, התם ד"ה ע"א צ'ה כתובותועתו"ס
 ז"ל רע"א והג' ע*א, י' שבת ועתו"ס בזה,מ"ש
 בסוה"ד אבל ד"ה ע"ב קע"ב ב"ב ועתו"סבזה,
 דהש"ס מצינו לאמור, כתב שמ"ו ובאותע"כ,
 גוונא, בחד מיתרצו וכולהו קהשיות כמהמקשה
 דהמקשה כופה, ד"ה ע"א( )מ"ג שבת בתוס'וכ'
 יש אם לידע שרוצה אלא כן לתרץ שישידע
 מ"א חולין בתוס' ויל"ע אחר, בענין עודלתרץ
 שכ' ע"א צ"א זבחים ובתוס' בישראל, ד"הע"א
 שנ"א ובאות עי"ש, טעם צריך ת"ש הניבכל
 קהשיות כמה הקשה ולפעמים ג"כ כ'שם

 שהמקשן מפני תירץ, שכבר בתי'ומיתרצי
 שבת תוס' אחר, בענין לתרץ יש אם לידערצה
 ערך שלי בכללים וראה עי"ש, הנז"ל, א'מ"ג
 עי"ש.קשיא

 ראירון )תרי(ב'

 הנורא הגאון )למחו' שלום דרכי בס'ראה
 ל"ז אות ופוסקים רמב"ם בכללי זצ"ל(מבערזאן

 ראיה וכל ראיות ב' שהביא בפוסק מצינושכ'
 יחד הראיות ב' מכח רק לדחותה ישבפנ*ע
 כ"ג סי' חח*מ בשניות מהרי,ט עי' הדיןנפשט
 בכללים וראה עי'ש, הרא*ש מתשו' כןביאר



שיא 1 ר הא הש"פפללי ת יב תשיםמ

 ערך שלי הפוסקים ובכללי ראיה, ערךשלי
 עי"ש. ועוד וערךראיה

 ןב"ן רדברקים גרפים רב' ראשים ותרי(ב'

 דף בראהצית יוסף פרדס בספר ראהא(
 ומה רא"ם עי' שכ' בראם ונקבה זכר עה"פי"ד

 ועשו"ת ד"ח, בכתובות המהר,צ"א עליושהקשה
 ב' כזה מק~צה שראה ד' סי' ח"א יעקבשבות
 הי' וכאו"א ראשיהם, קדקד זב"ז דבוקיםנערים

 זה בצד זה פרצופין וב' וחושים אברים כללו
 וכאו"א שנה בני היו והם יחד, דבוקוקדקדם
 עליהם וברך בפ"ע, וחושי' ומדבר ושותהיונק
 והביא וירושה, תפילין לענין ונסתפקכדינו,
 וע"ש ראהבים, ב' לו שיש במי דל"ז מנחותגמ'

 הוציא דאשמדאי מדרש דהביאו אובתד"ה
 כיו"ב והוליד ראשים ב' שהי"ל אדםמארץ
 לפני לדין ובאו חלקים ב' שאל לירשוכשבאו
 גופים בב' אבל אחד בגוף וכ"ז ע"ש,שלמה
 בראשית ממעשה וראי' דבר, לכל שניםהמה
 דכתיב בריאות ב' ונקראים פרצופים ב'דהי'
 והעלה אדם, שמם ויקרא בראם ונקבהזכר

 ב' ויורשים בפ"ע תפילין להניח אחד כלדצריך
 א"א איסור חשש שיש לישא, ואסוריםחלקים
 לשמש אסור ועוד ביחד, לישכב שצריכיםכיון
 במקום נקבות היו ואם חיים, בעליבפני

 ועי' ע"ש, להנשא אסורין נשים ב'שנושאים
 הקטן עולם ממאמר פ"ו טוביה מעשהבס'

 עי"ש. כזה הרבהמעשיות
 דבנקבות תמה ישן שבו"י על ז"ל רע"אוהג'

 ג"כ, אחיות ב' משום האיסור אמר לאלמה

 שמתרץ השו"מ בהסכמת הביא החדשובשבו"י
 ב' לו שיש מי דכל במנחות דמבוארלפ"מ

 אשה דבאחות דכ"ג בנדה ואי' טרפהראשים
 וכמ"ש אהצה, לאחות איסור אין א"ח שטרפהכל

 ליכא וא"כ ב', סי' יו"ד מראשית מגידבשו"ת
 סי' אה"ע תשובה ובפתחי אשה, אחותאיסור
 וכ' הנ"ל מראהמית המגיד הביא י"א ס"קט"ו

 נדה ע' בחיי', מיקרי דודאי כלל ספקדאין

 סי' וב"ש ותוס', למימרא ד"ה וברש"יכ"ג

 מגמ' שהוציא מהגרי"ש להיפך וכ' סק"ב,ל"ז
 יושד יצחק בבית מצאתי וכן בחייה,דמקרי
 ואפשר עאש, בחיי~2 דמקרי ח"י אות ר*בסי'

 יתגיירו אם ונסתפק בגיורת, דאיירי עודלתרץ
 התג' אחיות, ב' איסור כאן ואין הדין, יהי'איך

 ספק מקום הי' דלפ"ז זה, דמנלן כ'מפאביניץ
 מבריסק הכהן רינ"נ והג' הטבילה, ע"דגם
 טפים דהטני כיון גיורת דין שייך אי דיל*עכ'

 בפנ"ז וזו זו בפני חוצצת דזו פשוט הםמחולקים
 מראדאמסק והגאון הגירות, טבילת בהו שייךולא
 נמי מילה ואח"כ דטבילה הפוסקים לשי'כ'

 חציצה, הוי לא וש"נ חציצה הוי ולא בגרמהני
 וצ"ע. א' סעיף רס"ח סי' ביו"דוע'

 קמא ובהבו"מ סק"ו, ל"ט סי' בבי"צוע"ע
 סיים ט"ו סי' אה"ע יוסף וברכי ד', סי'ח"ג

 סי' אישות מע' חמד שדי וע' ע"ש,לאיסור
 ומב' י"א, סי' ח"א יו"ד רננה כנף ובשו"תג',

 ובכתנות רצ"ד, סי' יו"ד בחת"ס ע=עראהצים
 דוד ובצמח ס"ט, סי' יעקב וברית במדבר,אור
 ח"ב יו"ד נזר אבני ובשו"ת תתק"ה, סי'ח"ב
 עש"ה, ו' תשו' המלך גנזי ובס' שצ"ט,סי'
 עישה"ט. ב'( )ל"ז וישב בפ' מ"שוראה

 פלימו מיני' בעא א' ל"ז מנחות וראהב(
 מניח מהן באיזו ראהצים ב' לו שיש מימרבי
 בראהצית זהר בהקדמת וע' תוס', ע' כו'תפלין

 כף, ראשין בתרי דאינון דקין בתולדין ב'ט'
 אחרא בחיזו כו' אנא ארקא מאנשי א' קנ"זויצא
 חדש, מזהר שם אורות ובנצוצי מנאי,משניין
 בריע בינייהו ואית רע"א י' ויקרא זהרוע'

 מנוען דלעילא כגוונא אלין מן אליןמשניע
 רע"א( )צ"ו תס"ד זהר בתקו' כו', אנפיןבתרין
 מנהת ואית רישק בתרין מנהת בריין תמןואית
 ע"א ט' בראשית חרש זהר שבע, עדבתלת
 בפי' תקל"ג, ע' המדרשים אוצר וע' ט"ו,אות
 השמים שער קע"ג, יצירה לס' מברצלונאר"י
 להחיד"א ברכה מחזיק ח', שער הרלב"גלאבי
 לה שיש בריה ד=ה ה' אות י"ג סי' יו"דז"ל
 סי' ח"ב יו"ד יצחק בית ושו"ת כו', גביןב'
 ל"ז מנחות זהר שערי בס' מובא ב', אותצ"ט
 כ' הנ"ל קנ"ז ויצא אמת ובדרך עי"ש,ע"א
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 עי"ש וכו' ברשמשית בפ' כנז' ראשים בב'פי'
 עישה"ט שם, זהר וניצוצי אורותובניצוצי
 צריך. אני לקצר כי לכאןוצרפו

 אות ב' מע' טהרה שיורי בס' וראהג(
 הש"ע דע"פ משונות בריות שכתב מ"א דףס*ו
 חדש זה ראה הבריות, משנה לברךצריך

 י"ג סי' י"ד ברכה מחזיק בס' ז"ללהחיד"א
 לנדה בחי' מטראני הראי פסקי ע"ש ה'ס"ק
 אחת אשה שראו מיהודים שמעתי וז"ל:כו'
 עינים וד' ראשים וב' שדראות ושני גביןבשני
 וב' ידים וב' אחד ראש גב ולכל ידיםוד'

 כבת והיתה אחד גוף הי' ולמטה וממתניםעינים
 כו' למלך אותה מוליכין והיו שנהעשרים
 כו', אחד איש שראו מגוים שמעתיוכיו"ב

 דידן ש"ס על ולהליץ לחלק יצא שםוהחיד"א
 חיה אינה כו' שדראות בשתי דבהמהדקאמר

 ועי"ל כו' ראינו באדם שאני ודבהמהכו'
 כו' ראשים ב' נמי לה כשיש חיה בהמהדגם
 זכר לא דחיה, שאני ראשים דבשני ום"שע"ד,
 הש"י ה"ד ע"א, דל"ז במנחות ותוס' דרש"ישר
 מחולקים גופים שם דראה בנדונו ד' סי'ח"א

 כל דלדעתם כו' דבוקים הם אבלבאבריהם
 הביא דשוב אלא חי', לא ראהבים שנידאיכא
 אדם מארץ הוציא דאשמדאי שם מהתוס'שם
 וכשבאו כיו"ב והוליד ראשים שני לושיש
 לדין ובאו חלקים ב' שאל אביהם בנכסילחלוק
 ע"ב. שם תוס' עכ"ל שלמהלפני

 ה' על ושלום חיים אות בספר וראהד(
 זצל"וק ממונקאסחם הגה"ק )מאדמו"רתפילין
 שו"ת ד' שהביא שאחר י"ג, אות ס"ט כשזסי'

 ראה בעצמו שהוא כתב הנ"ל, ד' סי' ח"אשברי
 ט' בני וקיימים חיים נערים שני וויעןבעיר
 היינו למטה כאחד יחד דבוקים והמהשנים
 בפ*ע פנים ופרצוף וראש ידים שנישלכ"א
 שארי וכמו כלל שינוי שום בלי יפה בנ"אכשאר
 מהדקין היינו ומהכרס מזה זה המחולקיםבנ"א
 משני רק היינו שינוי בלי א' איש היהולמטה
 והי' א' אדם בן כשאר והעגבות והאבררגלים
 אוכל א' וכל זה עם זה ומדברים חכמיםנערים

 לתוך ובאו נקבצו למטה ויציאה ולהדקיןבפ"ע
 יארע דאם נוטה דהדעת שם וכ' כנז', א'מעבר
 תפילין להניח כאו'א צריך ח"ו ברית בבניכן
 יעאש בפ"ע היד על וגם בפ*ע, ראהצ כלעל

 הרלב"ג לאבי השמים שער מס' הביא וגםטעמו,
 אשה תלד ופעמים וז"ל שכתב שמיני מאמרז"ל
 ומשם הטבור עד גופים ושני ראשים בשניולד

 בעינינו ראינו וזה א' גוף ויהי' שניהםיתערבו
 ויצא פ' בזוה"ק מבואר וכן עכ"ל, הזאתבעיר
 בעוה"ז דיש שם מאי"ן ובהגהות ע"אדקנ"ז
 בשו"ת ראה דשוב וכ' ראשים, בשניאנשים
 שדיבר ד' אות צ"ט סי' מיו"ד ח"ב יצחקבית
 לא תפילין לענין אבל דברים, כמה לעניןמזה
 וראה קץצה"ט, כמש"ל נראה ולדעתו כללכתב
 כ=ז סימן תפילין ה' המחנות לכל מאסףבס'
 עישהוט. ע"דאות

 מרובה הפסד לענין שותפים )תרי(ב'

 שכ' ב' אות ל*א סי' יו"ד פת"ש ראהא(
 חד דלכל כית אסורה שותפים של אחתשבהמה

 איש של היתה אלו אבל מרובה, הפסד הוילא
 מרובה, הפסד דהוי שתה מתירין היינואחד

 ב' אי בענין האריך ו' סי' חו"מ יוסףובברכי
 נזקקים ב"ד אי אחת פרוטה תובעיםשותפים
 בתר או פרוטה תביעת אין חד שלכל כיתלהם

 עי"ש פרוטה תביעת כאן ויש אזלינןממונא
 ובמג"א סק"ד, צ"ג סי' חו"מ פת"ש וראהמכ"מ,
 משום שרי והכא כ' י"ד ס"ק רס"ו סי'או"ח
 רחביות זכוכית חתיכות הם אם אבל מרובההפסד

 אסור בשבירתן מועט הפסד דאיכאלחלונות
 דעל קצת ומשמע וכו' תחתיהן כריםלהניח
 מרובה. הפסד בו יש אם דנין אנוהחפץ
 רס"ו סימן או"ח חיה נפש בס' וראהב(
 מירושלמי והביא מקומות מכו"כ שהאריך ט'סעיף

 נאסר אינו רבים של דבר סה"ה פ"יתרומות
 היא לאשר מועט ה8סד הוי אחד שלכלאע"פ
 בתוי"ט וע' מרובה, כהפסד ונחשב רביםשל

 האישים למנין אי בשותפות מ"ד פ"יכתובות
 בהרבה בארוכה עי"ש וכו', המעות כפיאו
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 י"ר א' ויקרא תו"כ וראה ואקצר, כעי"זענינים
 בצבור שייך דלא עוף קרבן מביאין הצבורשאין
 מגיטין ה"ה פ"ג ובירושלמי מעני הצבורשאין
 כולו, מעניא צבור ולית כולו מעתרא צבורלית
 ונבוך עי"ש, דכ"ב ח"ג ופרר"י כאן תו"תוראה
 נחהטב מועט הפסר גם צבור רבשל בהטעםאני

 באתי ולא מעני, צבור אין הלא מרובהכהפסר
 מע' כללים חמד בשדי היטב וראה להעיר,רק
 סי' ה' מערכת כללים השרה ופאת צ' כללה'
 לכאן. וצרפו עישה"ט ו', אות הפאה ובשיוריד'

 תכופים פעלים ב' או שמות )תרי(ב'
 באחד לכתוב דקרא אורחאדומים,
 מחבירו משונהלשון

 שכ' למה ד"ה ע"ב ס' דף ב"מ תוס'ראה
 תתן לא כספך לכתוב בלשון שינה למהוא"ת
 שה]צרך כי]ן ]י"ל אכלך תתן לא ובנשךבנשך
 מש]נה, לשון לכת]ב דקרא אורתא לא]יןשני
 עכ"ל. י]תר נאהשה]א

 תל"א דף בהשמטות שאמר ברוך בם'וראה
 כלו לא כי הטוב בהודאה שאומרים ע"משכ'

 אומרים ולא חסריך, תמו לא כי והמרחםרחמיך
 תמו לא כי והמרחם טובתיך כלו לא כיהטוב
 כמה עוד עי"ש ניחא, הנ"ל ולהתום'רחמיך,
 בארוכה. לזהדוגמאות

 מעשה נחשב אי מצוה שעשו )תרי(ב'
 כמחשבה רקאו

 שמביא כ"א סימן חן תורת בשו"תראה
 בכוונת שפי' ז"ל מהרש"ק מהגאון תשובהשם

 מקרי אחר בצירוף הנעשה מצוה דכלהרשב"א
 כמחשבה אלא מעשה נחשב ולא שעשאוהושנים
 וראה עיעש, ברכה שייך לא ובמדהטבהבעלמא
 מכ"מ שדחאו ד' אות ב' סימן יצחק כוכביבס'

 בארוכה, ע"ש שעשאוהו, שנים בענין שםוהאריך

 לתשעה ר"ח שבין בימים בשר בערך כאןוראה
 וצעעק. לכאן וצרפובאב

 בבהמות פטורין שעשוהו )תרי(ב'

 מי לענין י"ח סעי' ש"ה סי' א"חראה
 הקל רהקל חולה לצורך בשבת לנסועשהוכרח
 מבס]ס קיל ס]סים לשני מרותמת עגלהתחילה
 חיים מקור ע' שעשוהו, שנים כעין רהויאתד

 נפש בם' ומובא רם"ו[ סי' המ"א בהג']בסה"ם
 ש"ה סימן או"ח ז"ל מרגליות למוהר"רחיה

 ד"ה א' כ"ג סוכה מרש"י והבאתי וכ'במלואים,
 ובאבני סוסים, שני וכתב שדייק בהמהע"ג
 שהבדיל מ"ה סי' או"ח מסוכטשוב להגר"אנזר
 יכ]ל אינ] אתד מ]ם אם לג', מומים ב' ביןגם

 כמו ימהר] לא אך לה]ליך יכ]לים ב' כלללה]ליך
 סום כל חשוב קירוב ליכא רבעקירה כיוןבג',
 ארחיה ואפי' ממש, בו שאין מסייע העקירהלגבי
 ערך כאן וראה ע"ש, ראורייתא חיוב וליכאפטור
 וצרפו עי",ם באב לתשעה ר"ח שבין בימיםבשר
 סעיף רס"ו סי' או"ח חיה נפש בם' וראהלכאן,
 לכאן. וצרפוט'

 לישראל השם קודם תינות )תרי(ב'
 תיבות ג'ולמלאכים

 ישראל חביבין ע"ב צ"א חולין ראהא(
 תיבות. ב' אחר השם רמזכירים ממלאכיםיותר
 קדיש קרוש ג', אחר ומלאכים ה', ישראלשמע
 מקומות בד' ז"ל, מהגר"א ואיתא ה',קדוום

 בראשית בתורה, : תיבות ב' אחר השםמזכירים
 ביחוד. י ה' אתה ברוך הודאה, בברכות ; ה'ברא
 וז"ש ה', את ואהבת ובאהבה, ; ה' ישראלשמע

 "באמת", אותנו שקירב הגרול, לשמךוקרבתנו
 להודות ; ה' ברא בראשית אמת, שנקראתהתורה
 ישראל שמע וליחדך ; בא"י ה]דאה בברכתלך
 ה'. את ]אהבת באהבה ;ה'

 ע"ז, כתב ה' דף ח"א יוסף והפררםב(
 ב'( )פ"ח כבהטבת התורה לקבל רצווהמלאכים

 בראהבית להתחיל החורה יכול היה לא קבלוואם
 לעיני הסמיכות וחץ תיבות, ב' אחר השםב"א,
 אנו התורה ישראל שקבלו בהמביל ישראל,כל

 אחיו בהעם ומביא ה', ברא בראשיתמתחילים
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 פתחה לא אמאי המפודסמת הקח2יא עלז"ל
 בתלמי, כמו בדאשית, ברא אלקיםהתודה
 ב' אחר השם דצ"ל הנ"ל חולין גמדאע"פ

 לקבל המלאכים רצו איך קשה ולאתיבות,
 ג' אחד דק השם להזכיר יכולים דאינםהתורה
 בדאשית תקרי אל א' מ"ס כבסוכה י"לתיבות,

 בראה2ית ותיבת ובתק"ז, עי"ש שית, בראדק
 השם קודם תיבות ג' יש א"כ תיבות, לב'נחלק
 בראשית דאם קצת להעיד ולפענד"נ עי"ש,וכו'
 הוא לישראל גם אז אפ"ל הי' תיבות לב'נחלק
 עי"ש. להמלאכים, כמו תיבות ג' אחדדק

 ע"ה דבדכות פ"ב בדוך זדע בס' וראהג(
 וקשה דכ"ה, סימן יאיר חות וע' הנ"ל,דחולין
 חסאתי שאומד אחת תיבה אחד מזכידיןהא
 אבל ותשבחות בבדכות דוקא דזה וי"ללה',
 דרמ"ג ח"א פדד"י ובס' עי"ש ענינים, בשאדלא
 מש"ב. ט"ו דדוש ח*א דבש יערות וראהע"א,

 חשיבי אי הרב נגד תלמידים )תרי(ב'
רבים

 יחיד וערך רוב ערך שלי בכלליםראה
 של"ג. מימן ביתי משק ובם'ורבים,

 תנא חד או טעמא וחד תנאי )תרי(ב'
 אוקימתא לענין טעמיותרי

 ערך והלאה תקל"1 מדף ח"ג במפריראה
 תנא בחד או טעמא וחד תנאי בתריאוקימתא

 עישה"ס, בזה ופדסים כללים כו"כ טעמיותרי
 זצ"ל מווייצין להגה"ק למלך מעשי בס'ודאה
 במה אקצר וכאן עישה"ס, ע"ב מ"ד דףח"א

 עישה"ס. בספרי כבדשהאדכתי

 כל נקראים אביך בית - אביהבית
 וכל האב אבי גם וכולל חלציו,יוצאי

 אביך בית בפירוש ועוד אביו,משפחת

 מע' חיים בגנזי דאה אביה, בית א(א[
 יוצאי כל נקראים אביה בית שכ' כ"א כללב'

 אביך, בית אלמנה שבי בתמד כדכתיבחוציו,
 בפ"ק תוס' טת, שכבד מוכחי דקדאיאע"ג

 שכנה"ג הדב וכ"כ על, ד"ה ע"ב דס*ודעידובין
 דאשכחן מהרי"ל בשם הגה"ט ס"ו סי'באה"ע
 אלמנה שבי שנא' מיתה לאחר אפילו אביהבית
 ד"ה ע"ב דכ"ג שבת ובתוס' יע"ש, אביךבית

 באה"ע מור"ם ובהגהות יע*ש, וכו' נשאדבי
 וודין שם, הלל בית ובס' י"א, סעיף ס"הסי'
 שבי ע*פ וישב ס' זקונים דברי בס' עה"תתוס'

 ד"ה קידושין ותוס' יע"ש, אביך ביתאלמנה
 ד"ה ע"ב דכ,א ובניסין ע"ש, ע"מ ד"הע"א
 בפ"ח הרמ"ל ועמ"ש יע"ש, וכו' תלכישלא
 סי' חיו"ד ח"א בכסף נחפה ובס' גידח2ין,מהל'
 ב"ד גבי חיים נפש בקונ' ועיק ע"ב, דכ"הב'
 ל"ו. דף ח"ב בספדי היסב ודאה ע"כ, שםשל

 על ד"ה ע"ב כ"ד סוכה תוס' וראהב(
 יוצאי כל קרויין אביו דבית וי*ל שכ'מנת,
 תמד גבי כדאשכחן שמת, ואע"פ אביו שלחלציו
 בית אלמנה שבי וכתיב שם של בתושהיתה
 עכ"ל, קראי כדמוכחי אביה מת וכבדאביך
 על פ"ה פ' בב"ר מבואד כן כ' מהרצ"חובחי'
 תלמידו מקשאה אפרים ותשרף, הוציאוהקרא
 שם של בתו תמד ד"מ משום אמר ד"משל

 באש וגו' לזנות תחל כי כהן ובת וכתיבהיתה
 לעי' שציין הגרי"פ בגליון ועי' ע"ש,תשרף
 ע"ש. ע"מ ד*ה ע"ב ס*ו עירוביןתוס'

 מדעסוי שמחה מו"ה הגאון בועהותועי'
 קדאי, כדמוכחי שכ' התוס' ע"ד שכ' שםסוכה
 דאמדינן ע"א די"ז דמגילה ספ"ק משמעוכן
 ב' לאדם אבינו יעקב שידד לאחד מת עברשם

 שם שנות וכל שנה, תס"ד היו עבר ושנישנים,
 לעבד קודם שם מת נמצא שנה, מאות ששהיו
 ע"ש. שנהכ"ט

 על ד"ה ע"א ה' קדושין בתוס' וראהג(
 וכתב ש"ל, ע"ב כ"ד סוכה כבתוס' שכ'מנת

 נקרא אינו פלוני בית אבל שם הרועיםבמלוא
 דכתיב וקשה מותר, מכד או מת בנדריםולכך
 שכבר ואף כו' בתואל ביתה ארם פדנה לךקום
 אלמא והדגו מלאך שבא במ"ר כמבוארמת

 עכ"ד. מותו לאחר אף בתואל ביתדנקרא



שמר ן ך הא חש"םכללי ת יב: הכגסתבית

 מ"ש ע"ב פ"ד גיטין במלה*ר עוד ועי'ד(
 לכאן. וצרפו ע*ש חוששין, אין ד"ה רש"יע"ר

 שכ' ב' מערכת יעקב נאות בס' וראהו"
 על יתואר בית דהמם וישב בפ' הרא"םבהמם

 וגבי ה' ברכו אהרן בית כמו בכללהסהטפחה
 היתה שם ובת אביך בית אלמנה שביתמר
 קאמר אביה בית במשפחת וע"כ מת כברואביה
 לבית אין אבות לבית שה בא בפ' וכ"כלה,
 לבית למשפחותם שנאמר משפחות אלאאבות
 ד"ה ב' דכ"א גיטין התוס' וכ"כ ע"ש,אבותם
 שם רשב"א וע' ע"ש, אביך לבית תלכישלא
 חלציו יוצאי דכל אלו התוס' ד' שהביאבחי'
 ועכנה"ג ע"ש, הוא ורחוק וכו' אביו ביתקרוי
 ובערות מ"ט אות הטור בהג' ס"ו סי'א"ה

 ע"כ. ק*גביעקב
 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בס' וראהו(
 חלציו יוצאי אפילו קרוי אביו בית שכ'פ"א
 )א"ה ע"מ ד*ה כ"ר סוכה תוס' אביו, מתוכבר
 רשב"ם ועי' רכ"ג שבת תוס' ע' ס"טאליעזר
 חממא נשא בני נקרא אביו בחיי דגם שנראהשם
 הנדפס הרועים משכנות בס' וע' ודו"ק,י"ל

 ע"ש. ס"ד( ג' אותמחדש
 י"ב אות ב' מע' אהרן אזן בס' וראהז(
 ע"א ד"ה בקידושין התוס' כ' אביה, ביתשכ'
 חלציו יוצאי כל קרוים אביה דבית ע"מד"ה
 תמר גבי כדכתיב אביה שמת אע"ג אביהשל
 ע"כ, אביה שמת אע-נ אביך בית אלמנהשבי
 אברהם )אמר דקראי, הוכחה היא מה ירעתיולא
 הב"ר דמר מיניה אשתמיטתיה במכתה*גנכדו
 שם של בת דתמר ותשרף הוציאוה ע"פורש"י
 בב*ב מ*ד וידוע בשריפה דנוה לפיכךהיתה
 יעקב וכו' העולם כל את קפלו ז' ע"ברקכ*א
 שנה, כ' שם את שימש ופרש"י שם אתראה

 דברי ממנו נעלם איך ז"ל הרב עלומהתימה
 חמם ע"ב, דט=ו בעירובין מלובליןמהר"ם
 שכבר : וז"ל זקל מהר"ם ופי' הללו, התוס'הובאו
 מוכחי וקראי היתה שם בת שתמר פי' שםמת

 בית וכתיב זמן באיתו מת שכבר השניםמחשבת
 עכ"ל.אביך(
 ב' מערכת אזכור אברהם בספר ראהב[

 אביו, אבי גם כולל אביך בית שכתב לקזאות
 פסקא אברהם זרע אביו, משפחת כלוכולל
 ע"כ.קט"ז
 והלאה ל"ה מדף ח"ב במפרי ראהג[
 פי' והנמ*י דרש"י אביך, בית בפירושהשיטות
 שמשתמשים ביטוי בררך שזה וי"א כהן,שהי'
 שמדברים וזה ומפורסם ידוע והוא שהי' רברעל
 ותרגום רמב"ן וראה אותו, יודע אינואליו
 המקדןש בית על דקאי וי"א ז', ל*ב דבריםיונתן
 בכ"מ, ועוד א' ס"ט כביומא אל, ביתשנקרא
 ע"ש ע"ב צ' דף ב"מ וראה הקב"ה, זהואביך
 רברים כו"כ הבאתי שם כי לכאן וצרפובארוכה
 וכאן בע"ה לכללינו השייכים ונעימיםנחוצים
קצרתי.

 בכלל אמה אי אביה,בית

 סוטה הירחטלמי על למראה נחמד בס'ראה
 הסה"ק בשם שכתב ע"ג דמ"ז ובספרופ"א
 בית משפחת בכלל דאמו ועוד שכ' אברהםדרש
 האשה תו נקראת לא משנשאת שהרי היאאביה
 ע"פ כבזוהר פ', אשת בשם אלא פ' בתבשם
 אלא לוי, בת את ויקח לוי מבית אישוילך
 בכתובה, אזמיר העירה פה למש"כ פלארלפ"ז
 אביה מבית דא כלתא לי' דהנעלת נדונייאודא
 אביה בית בכלל שהאם דמאחר וכו'ואמה
 ובהנחלה לבד, אביה מבית לומר רי הי'א"כ

 ואמה, תיבת השמיט הכתובה בנוסחשבעה
 אריכות עי*ש וכו' וכו' כנ"ל, הוא דטעמוואפ"ל
 צריך. אני לקצר כי לכאן וצרפו בזהגרול

 המדרש ובית הכנסתבית

 איזה המדרש ובית הכנמת בית בעניןא(
 מרישא להג' אהרן ברכת בם' ראה גדול,מ"ן
 רבא א"ל א' ח' ברכות עהג"מ נ' מאמרז"ל

 מילי מהני מר לן לימא פפא ברלרפרם
 דבי במילי חסדא דרב משמיה דאמרתמעלייתא
 שערי ד' אוהב מ"ד אר"ח הכי א"לכנישתא
 ד' אוהב פ*ז( )תהלים יעקב משכנות מכלציון



 א"ר"הם ש5 משד ן ך הא הש"פכללי ת יבשפז

 כנסיות מבתי יותר בהלכה המצייניםשערים
 מררשות בתי רהרי תמהו רבים מררשות,ובתי
 דהכונה ונראה בהלכה, המצוינים שעריםה"ה

 אוהב וב"מ בה"כ היינו האלה דבריםשמשני
 כלומר בהלכה, המצוינים שערים ביותרהקב"ה
 בית כל ואת : ע"א כ"ח ובמגילה מדרשות,בתי
 וריב"ל, יוחנן ר' כ"ה( )מ"ב באהם שרףגדול
 מקום וח"א תורה בו שמגדלין מקום אמרחד

 דאמר הוא רריב'ל תסתיים תפלה, בושמגדלין
 מותר בהכ"נ דאריב"ל תורה בו שמגדליןמקום

 במחלוקה זה שדבר הרי ע"ש, ביהמ"דלקץבותו
 וכריב"ל, עדיף דביהמ"ד ר"ח וקם"לשנויה,
 דרבא משמיה פפי רב אמר איתא כ"וובמגילה

 לבי יבנן מבי שרי רבנן לבי כנישתאמבי
 גדול דבהמ"ד דס"ל משום והיינו אסור,כנישתא
 דרבא משמי' פפא ורב איתא ואח"כמביהכ"נ,
 גדול דבהכ"נ דס"ל משום והיינו איפכא,מתני

 והברכת קצרתי, כי בארוכה עי"שמבהמ"ר,
 אחר שחכם משכחת דאיך בענין האריךאהרן
 להיפך יאמר אחר וחכם כך דרבא משמי'יאמר
 היטב ראה אבל גדולה, בארוכה עי"ש וכו',וכו'

 חיים אלקים ד' ואלו אלו ערך ח"ח ב"אבמפרי
 עשז וכתבתי דבריו על שכתבתי מה תקל"דדף

 כי לכאן, וצרפו עי"ש וציונים תירוציםכמה

 פ"א ט~הארכתי במה בכפילא לבא רציתילא
 דבר אומר ערך ח"ג במפרי הימב וראהבמפרי,
 והלאה. שע"1 מדף אומרובשם

 מאות ה"ס ח"ב יצחק כוכבי בס' וראהב(
 וביהמ"ד, הכנסת מבית ענינים הרבה והלאהה'

 ומערכת הכנסת בית מערכת יצחק פחדוראה
 לכאן. וצרפו בזה ענינים כו"כ המדרשבית

 בתורה המפורש דבר לאטור בענין - דיןבית
להיתר

 שמעתי יעקב בן אר"א ע"ב צ' יבמותראה
 לעבור ולא התורה מן שלא ועונשין מכיןשב"ד
 וכו', לתורה סייג לעשות אלא תורה רבריעל

 ראיו' שכתב סק"א קי"ז סימן יו"ד בטו"ווראה
 התורה שפיר,חה דבר לאסור חכמים בידכה

 להחמיר חכמים ביד כח דאין להיתרבפירחם
 היתר ולא איסור לא בו שאין במקוםאלא

 היתר שיש במקום משא'כ התורה מןמפורש
 שמעתי מאמרם בכלל וזהו התורה, מןמפורש
 היא הדין מן שלא ועונשין מכין היושב.ד
 רקשה לתורה סייג לעשות אלא ד.ת עללעבור
 ר"ת על לעבור אדם בשום כח שאיןפשיטא
 כח להם אין להחמיר שאף נתכוין דכאןוכו'

 באהל וראה ע"ש, ד"ת על עוברים שהםבמקום
 אלו הסו"ז ע"ד מש"כ ו' אות ב' מע'יעקב

 לחחכמים אין ערך ח"ח במפרי וראהבארוכוע
 יע"ש להיתר, ב~וורה המפורש דבר לאסורכח
 חאוד טשהארכתי ר' עמוד עד א' מעמוד הערךכל

 האהל דברי הבאתי ח( אות א' סי' ושםבכללן,
 לכאן. וצרפו עליו ועמש"ש בקצרה, הנ"ליעקב

 שלשה התירו אם נקרא שריא דיןבית
 רק הם אחד דבר דכולם והיכאדברים,

 זה ל*ש נפרדותבמקומות

 דכשהתירו כן דמפורש ע*א ל"ז ע"זראה
 ה' ברמב"ם וראה שריא, ב"ד נקרא פעמיםג'

 שני שהתיר ב"ד וכל שכתב ה"ח פ"בממרים
 ובכ"ם שלישי, דבר להתיר ימהר אלדברים
 מהוצ*ח בחי' ועי' הנ"ל, ע"א ל"ז לע*ז צייןשם
 עואן בית את רבי והתיר הגמרא על ע"ב ו'חולין
 שמה דנאמר דדמאי פ"ב הירושלמישהביא
 ירק ליקח צמח וכפר גוברין ובית קיסריןדהתיר
 לעשות לו התיר דאיך והקשה שביעית,במוצאי

 כולם כאן דאולי וכתב שריא ב"ד נקרא הריכן
 וראה ע"ש, נפרדות במקומות רק הם אחדדבר

 שצ-א בדף וכו' דן איני אני ערך ח-יבספרי
 לכאן. וצרפו מש"ב נ"םאות

 אם אמרו, אחריהם של דיןבית
 היאהלכה

 זה, ערך שלי כללים בקיצור ראהא(

 ויד ה"ז, המקד,ם ביאת מה' פ*ז משנהוכסף
 לכאן. וצרפו עישה"ט ק"וע אותמלאכי



שיז ן ך הא הש"פעללי רן יג2 שלסעלהבהו

 צריך אי כגון דין בית כללי ובעניןב(
 חשוב, ביקד הגדול, בי"ד נקדא ומה ג',שיהי'
 חוששין דאין בי"ד דייקו, לא בי"ד בתרבי"ד
 לשופטים שמיעה בזה"ז גם ואם טועין, בי"דבו,
 דבי*ד מילתא כל נוטה, בי"ד התורה, מןמ"ע
 ראה בי"ד, בעניני ועוד ועוד ליה, איתקלא
 ולהלן, כ"ד מאות ב' מערכת חיים גנזיבם'

 צדיך. אני לקצר כי ברו"א, שםובציונים

 מענישים אין שלמעלה דיןבית
 עשרים מבןפחות

 נ 1 והסברתו טעמו ב. ; מקורות א. :התוכן
 יג 1 וחילוקים שיטות ד. 1 לכללןסתירות
 בפחות ומיך האיך חסאת קרבן הקושיאבישוב
 בדברים ,ף מבן דפחות חילוק ה י כ'מבן

 ,סמים ידי לצאת או ,סמים בדעי דקסחדיב
 ; לעוה"ב עוה"ז עונש בין חילוק ז. 1פטור

 ובין יחיד, או צבוד לענוש בין בזה חילוקח.
 העבידה, גוף עושה ובין מוחה דאינועבירה

 בון חילוק ם. 1 לא או תשובה כשעושהוכין
 שאד ובין לחבידו אדם שבין ומצות מצותז'

 1 כפדה לגדד עונש גדד בין חילוק י. 1מצות

 אם או נפש בה שכתוב מצוה בין חילוקיא.

 ואונן ער ואביהו, נדב יב. י איש בהכתוב

 כ', בן קודם שנענשו ועוד, הנביאושמואל

 בן יג. 1 בכללן חילוקים בכמה ע"זותירוצים
 1 בכלל עד ולא עד או בכלל ועד עדעשרים

 בדכת טו, 1 הדין אימת לענין כ' מבן פחותיד.

 בדכת לענין כ בן טז. ; כ' מבן בפחותהגומל

 אחד רצון היהי אמירת יז, ; שפטרניבדוך

 פחות יח. ; כ' מבן לפחות תלוי אשםפרשת

 ונשיא חתן חכם שנתמיד, גד לענין כ'מבן

 עונש שאין הגם ים. ; לזה דומים טויםויתר

 חילוק כ. י כ' מבן בפחות גם יש פגםמ"מ

 שמקדים במה כ~כ ; לא או חכם הוא אםבין

 של חטא על כב. 1 טובים למעשיםחופה

 של בב"ד מענישין מי"ג פחות אףמחלוקת

 את שהרג שנה מכ' סחות כהן כג. ;מעלה

 מענישין נדרים גבי כד. ; כרת חייכהנפש

 כה. 1 שנה מכ' בפחות אף מעלה שלבב"ד
 דק ומ?וה, אזהרה בי מפודש שלאבדבר

 מענישים אין לכ"ע אם מסברא ללמדויש
 של עונשים בין חילוק כו. י שנה מכ'בפחות
 עונשי שארי לבין לשעה, המחודשיםחפאים
 ב"ד שאין עבידות על דוקא אם כז. 1התורה
 הוא בהנך שלמעלה הב"ד רק 3ונשיןשלמטה

 של בב"ד נענש לא אם כח. 1 מכ' סחותרק
 בפחות אף מעלה של בב"ד עונשו אםמטוע
 של בב"ד עונשין לפעמים אם כם. 1 שנהמכ
 קודם מתים למה ל. 1 שנה מכ' בפחותמעלה

 בפחות מענישים לא מעלה של בב"ד הא שנהכ'
 מכ' בפחות נענשים לפעמים לא. 1 שנהמכ'
 לב. 1 אח"כ ויקלקלו יעשו שמא משוםשנה
 מכ' בפחות מענישים היו לא תורה מתןקודם
 נענשו אמאי וחוה הראשון אדם לנ 1שנה
 ששים למעלה דמלקין הסעם לד. 1 שנה כ'קודם
 העבירה בין חילוק לוע 1 ל"ם שלמטהוב"ד

 איכא השיטור דעבירה העונש, לביןוהאיטור
 לענין הדין מה לו. 1 שנה מכ' בפחותאף

 בן לז. ; שנה מכ' בפחות וכדומהתשלומין
 לח. 1 שנה מכ' בפחות אף אותו מענישיםנח
 שנה, מכ' בפחות סופה ומשקין בודקיןאם

 המקדש בבית אם לם. ; הבועל בדיקת לעניןוכן
 מ. 1 שנה מכ' בפחות עונשין למטהשהשכינה

 מא. 1 נפל שהוא לומר שייך שנה כ' עדאם
 1 בכלל שנה מכ' סחות אם מקלם ערילענין

 חילוק יש שנה מכ בפחות קדבן לעניןמב.
 בכל מנ 1 לא או לכפרה הקרבן בא אםבין
 שנה מכ' פחות אין שמים לדיני ה2(ייךדבד
 בפחות עונש לענין חילוק יש אם מד. ;בכלל
 1 להאחרונים הוששונים דורות בין שנהמכ'

 אותו מ3משים אחר גלגול הוא החוטא אםמה'
 צריך שאין דבר על מו. 1 שנה מכ' בפחותאף
 בפחות אף נענש קבוע דין לו שיש כיוןדין

 ובללים. טכומים מז. 1 שנהמכ'

 מקורות א.סימן

 שנין עשרין דל ע"ב, פ"ט שבה ראהא(



 ולמעלהבהו ן ך ד2א הש"םכללי ת 'בשיח

 המדבר" "בד1ר מצינו )שכן עלייה1 ענשתדלא
 דכתיב 1מעלה, שנה מכ' אלא הקב"ה ענששלא

 מבן 1ג1' פגריכם יפל1 הזה במדבר י"ד()במדבר
 רש"י(. עלי, הלינ1תם אשר 1מעלה שנהכ'

 אליהו הר"ר מהגאון וחי' בהגה'וראה
 ווילנא( בש*ס )נדפס זצ"ל מגרידץגוטמאכער

 קחטיא מ"ט סי' ח"צ בתשובת יש : וז"לשכתב
 קסן רק שממעט צ*א מדף וכן צ"גמפסחים
 עיקר שם א'. : 1המציא מכ' פח1ת 1לאמע1נש
 מי"ג פח1ת ב'. למדין", דאין אגדה "רק1כאן

 ג'. "לפעמים", רק מכ' 1פח1ת נענש לאלע1לם
 מי"ג, פח1ת משא"כ _לע1ה"ב" נענש מכ'פח1ת

 חזר לא אם אלא מיד נענש "לא מכ' פח1תד'.
 סק*ד שכ"ג במ"א ועי' במ1ף", נענשבתש1בה

 יבואר ולפנינו עכ"ל, קס"ד יו"ד ח"ב ובנ"בבזה,
 ופלא מ"ט, סי' חכ"צ בשו"ת וראה אי"ה,זה

 מהר"צ בחי' עוד וראה עי"ש, שכ*כ הביאושלא
 )נראה פ"ז ירושלמי עי' : וז"ל שכתב כאןחיות
 )תענית רש"י ג"כ ועי' דבכורים, פ*ב(שצ"ל
 מדרש ועי' הרמתי, שמואל של ימיו ד'ה ע"ב(ה'
 ומהרא"ש הרא"מ ודברי שרה, חיי ר"פב"ר

 בזה שפקפק מ"ט סי' ח"צ ובת' שם,אשכנזי
 הימנה, למדין 1אין אגדה דברי רק דאינהלומר
 דסנהדרין פ"ז המשנה פי' הרמב"ם דבריועי'
 אחר הזכור על הבא המשנה על מיתותד'

 למדנ1 השמ1עה מפי כ' עריות מעניןשהאריך
 אחר רק כרת החייב את מעניש הקב-השאין
 זה ענין רבינ1 שתקע הרי ע"ש, שנהעשרים
 סי' לקמן עוד וראה עכ"ל, בה1ראה נאמןליתד
 קדומים הנחל בשם מ"ש ב( באות וע"ש בזה,ד'

 מהר*ם בדברי ז( באות חטם יב( אותועחש
 בוה. מצוות תרי"ג עלשיק

 בכורים לירושלמי ציין כאן עיניםוביפה
 1עב"ר )הגרל"ב( ה"ה פי"א סנהדרין ה"א,פ*ב
 נחשב אין כ' דעד אלמא לחטא כ' כבתפנ"ח
 שם דגירסתו תש"ל תהלים ילקוט ועי'חטא,
 שכתב שם וע"ע עכ"ל, לחטא ז' כבת לנ1יכ'

 דעל קאמר מיתות ד' פ' המשנה בפי'הרמב=ם
 עכ"ל. )הגרל"ב( כ' קודם נענש אינוכרת

 שכ' ע"ב פ*ט שבת הש"ם גליוני בם'ראה

 1ע' ה"ה, פי"א סנהדרין הירווטלמי עלנ"ב

 עד ע1נשין לא העביר1ת בכל קצ"א, מי'מהרי"1
 נענשין שדים י1נקי דאפי' ממחל1קת לבדכ'

 באסאן ל5הר"י תודה לחמי בשו"ת וע*עע"ש,
 א1ת1 מענשין אין דגר חידוש וע"ש ה', סי'ז"ל
 מטעמא הגיר1ת אחר שנה כ' עד השמיםמן

 עבדינן 1נשיא חתן חכם 1כן דמי שנ1לדדכקטן
 מי1ם כ' עד להענישם שלא שמיא מן ר1וחאלה1

 פמ1' כ"ג פ' בראשית חזק1ני 1ע' עש"ה,שנתמנ1
 ל"ח פ' שם חזק1ני 1ע' רש"י, במפרהצי וע"שא'
 חזק1ני 1ע' י', פסוק שם עה"ת ובריב"א ז',פם'
 פנחם 1פ' 1מעלה שנה עשרים מבן עה"פתשא
 בנין ובס' העדה, בת1ך הי' לא 1ה1אעה"כ
 חטו"ת הבור, אל ראובן וישב עה"כ וישבאריאל
 מוהר"ד בשו"ת הספר בסוף הטם קס"ו,חו"י

 שם, הגנוז אור ובפי' נ"ח הכהיר וס'אופנהיים,
 פי' וע' עי"ש, וכו' ונ' מ"ט סי' חכ"צושו"ת
 ה' סימן כאן וראה 5"ט, פ"ב עדיותהראב"ד

 עי"ש. ו'אות
 המת ה"א, פ"ב בכ1רים יר1שלמי ראהב(
 בריה אבין רבי וכו' בהיכרת מת שנהלחמשים
 ימי הכא מן לה שמע טריפון בר תנחוםדרבי

 שנה עשרים מהן צא שנה שבעים בהםשנותינו
 אומר נמצאת 1כ1רתין ע1נשין שלמעלן ב"דשאין
 הירחטלמי ומובא בהיכרת, מת שנה לחמשיםהמת
 בפנ"מ ועי' מת, תוד"ה ע"א כ"ח במ*קהזה

 בזה. המים במיכל וע"ע הפנים,ובמראה
 עי' שכ', ירושלים וציון בגהש*םוראה

 דברי זכר לא שבמח"כ מ*ט, סי' הח"צזקני
 ז*ל הח"צ על בהגהותי כמ*ש הלזהירושלמי
 ע"ש. רס"רג סי' שאול וביד בלבוב,הנדפם
 וכל ה"ה, פי"א מנהדרין יר1שלמי ראהג(
 שנה וחמש חמשים אלא אינן מנשה שלימיו
 ע1נשין מעלה של ב"ד שאין שנה עשרים מהןצא

 לעיע צי5ן ירחטלים ציון ובהגה' וכו',1כ1רתים
 שאול ויד שם בהגה' ומ"ש 5*ט סי' ח*צבשו"ת
 ע"ש. רם"הסי'

 בשם תגי ה*ב פי*ג יבמות ירחטל5יוראה
 עד תרומה קטן( )של תרומתו אין לעולםר"ם

 ר' בשם כהנא אבין ר' שערות, ב'שהביא



שים ן ך דןא הש"םשללי ת יבנ שלמעלהבי"ד

 את י"ח( )במדבר חטא עליו תשאו ולאהילא
 עון בנשיאת שאינו את תודם עון בנשיאתשהוא
 ער דקטן כ' העדה ובקרבן עי*ש, תורםאינו
 עון בנשיאת אינו ודאי שערות ב' הביאשלא
 וכו' שערות ב' שיביא ער הוא עונשין ברדלאו
 עישה"ם. שם, משה בפני וכ"כעי"ש,

 בכורים להירושלמי סותר זה לכאורהוהנה
 עונשין דאין ש"ל ה"ה פי"א וסנהדרין ה"אפ"ב
 לנשיאת עונש בין נחלק לא אם עי*ש, מכ'פחות
 הסתירות לתרץ בפנים שכתבתי כמו ודו"קעון,

 בכללן.ח~קושיות
 והאמר קצ"ה, אות הבהיר במפר ראהד(

 אלא מעלה של בב"ד מענשין שאין סימוןר'
 בהיר אור ובהגהות וכו' ומעלה שנה עשריםמבן
 פ"ט בשבת שמעון, ר' והאמר : בנדפסכתב
 ברכות הכבוד באוצר שמעון, ד' בשם אינוב'
 עכ"ל. סימון ר' כבכת"י תצא פ' בחיי וברבינוז',

 שם ההא באשר ב', קי-ח וירא בזוהרה(
 דינא בי לגבי הוא עונשא בר דלאו אוקמוההא

 מתליסר ענשין דלתתא דינא בי דהאדלעילא
 שנין מעשרים דלעילא דינא ובי ולעילאשנין

 איהו עונשין בר לאו הוה דחייבא ואע"נולהלאה,
 שם הוא באשר דכתיב הוא ודא אוקמוהוהא

 שנה עשרים קודם מתים למה א"כ שם)ומקשה
 אביו מרשות יצא ההא ואילך שנה מי"גדהא
 שירשיע בשרואים ומשני אביו, בחטא מתולא

 על או חייב, ימות ולא זכאי שימות וכדילבסוף
 ניצוצי ודאה ע"ש(, משפט בלא נספה וישדדך
 לכאן. וצדפו עישה"ט ח/ אות שםהזהר

 שם עהג"מ ק"ה יבמות יעקב עיוןוראה

 מתים שהיו בירושלים היתה אחת משפחהת"ר
 אתם עלי ממשפחת שמא אמר שריב"ז י"ח,כבן
 היו אם כי י"ט לכלל שהגיעו שכ' וכו'וכו'

 עון בשביל נענשים היו לא שוב כ' לבןמגיעים
 עונשים ובן איש מקרי לא למעלה כיאבותם,
 וכפרש"י יומת בחטאו איש נאמר ושם כ' בןעד
 עון בשביל נענשו כ' בן קודם משא"כתצא

 יוסף. בעץ וע"ש ע-כ, עלי בני חטאאבותם
 ד"ה בח"א ב' ח' כתובות מהרש"אוראה

 קבל כל ועי"ל עפרש"י שכ' כו' ינוקא קבלכל

 בר דאינו כיון חטא ובאיזה מת למהינוקא
 עונשין בד הוה לא הוה בחור נמי ולמ"דעונשין
 ובגמרא עי"ש שנין, כ' עד מעלה שלבב"ד

 שם.ומפורשים
 מבן דאיהו מאן רע"א, צ"ח משפטים שםו(
 לקוב*ה בן אקרי בהו וזכה ולעילא שניןעשרים

 ותקונים ב' מ"ג תרומה חדהם זהר וראה כו',ודאי
 עי*ש. א' קי"טשם

 דאיהו בגין סוע"א, קפ-1 תצוה שםז(
 אלא נש בר על נזירה גזר לא שביעאהבדרגא
 שם. הזהר ניצוצי וראה ולעילא, שניןמעשרין
 סע*ב, רמ-ח פקודי בפ' בהיכלותח(

 דינא. מבי נש בר אתדן ולעילא שניןמעשרין
 כ"ד שכ' א' רצ"ג האזינו באדר*ז ראהט(

 בית מיתות דד' לקבליהון למה ד' כו' דיניןבתי
 עשרין ואשתארו מלעילא דתליין לתתאדינא
 דישלים עד עילאה דינא בי מענישין לאובג"כ
 בתי דכ' לקבליהון שנין לכ' וסלקא עשרין[]נ"א
 לקבליהון תנינן דילן סתימאה במתניתאדינא
 וראה ע*ש, באורייתא דאתכלילן ספריםדכ"ד

 בהגירסא תלוי זה דלכאורה שם הזהרבניצוצי
 ועד עד דישלים "עשרין", הגי' או"דישלים"

 כאן וע' בכלל, ועד עד דלא אפשד ועשריןבכלל
 עי"ש. כאן ג' סימן וראה לכאן, וצרפו י"גסימן
 ד', י"ח פרשה קרח פ' רבה במדרשי(

 מעלה של שב"ד המחלוקת קשה כמה ברכיהא"ר
 וב"ד ומעלה, שנה עשרים מבן אלא קונמיםאין
 תינוקות קרח של במחלוקתו י"ג, מבן מטהשל
 וכ"ה וכו', תחתית בשאול ונבלעו נשרפו יומןבן

 וכ"ה ג', פסקא קרח פ' שם תנחומאבמדרש
 ומובא באבער, הוצאת הישן תנחומאבמדרש
 כ"ז. פסוק ט"ז עה"ת שםברש"י

 דבפי' להעיר, יש זה בענין  בימריואגב
 תינוקות במ"ש המדרש לשון על דצ"ע כ'מהרז"ו

 נשרפו שלא מפורש דהרי ונבלעו, נשרפו יומןבן

 שנאבדו הכוונה דאולי וכ' איש, הר"ן אםכי
 שהעתיק עה"ת רש"י בלשון וראה ע"ש,ונבלעו
 בחי' ראה אולם שדים, יונקי אף אבדווכאן
 דדריש נ"ל : וז"ל שכ' שם המד"ר עלרש"ש
 איש ומאתים החבהיים את דותאכל נואתזה



 אמלה משד הרןא הש"טכללי תבישכ

 דלדעתו הרי עכ"ל, הקטנים אף לרבויידאתי
 בדוקא. הוא המדרשלשון

 מהל מחלוקת של זה חטא שנשתנהובטעם
 בספר ראה נענש, הקטן שאין שבעולםחטאים
 איפנים ב' שכ' מפדאג( מהר"ל )להגאון ארי'גור
ע"ש.

 לאיש שמך מי ח', שמות בתנחומאוראה
 מבן פחות שהי' מלמד איש אתה איןועדיין
 בן נוסף ל' אות פ"א שמ"ר וע' עי"ש,עשרים

 מדרש בשם קס"ז רמז בילקוט וע' משה, הי'כ'
 שנים כמה עד פ"א משלי ובמדרש עי"ש,אבכיר
 שנה ל' עד דע*א כוה עד רמ"א נער אדםנקרא

 שנה, כ' עד אלא כד"ז ולא כד"ז לאאר"י

 לכאן. וצרפו איש ערך ח"י בספריוראה
 פ"א )ת"מ זוהר בתיקוני עוד וראהיא(
 חדש זוהר רע"א(, )קמ"ג חמישאה ושםמע"א(,
 תיקונים ושם ד', מ"ג תשא ע"א, כ'בראשית

 בעלמא מענישין לא ולמטה דמעשרין א'קי"ט
דלעילא.
 ע"א, דפ"א מ' תקונא הזוהר התקוניוז"ל

 לא עד מעלמא דאסתלק מאן והאי אלעזרא"ר
 בגין אתעניש אתר מאן שנין לכ' יומוימטון
 לאו ולתתא מי"ג דהא ולעילא( שנין מי"ג)דהוי
 מתליסר אבל דאבוי בחטאה אלא הוא ענשאבר

 זכאה דלימות עלי' חם הקב"ה א"ל מהוולעילא
 חייב ימות ולא עלמא בההוא טוב אגר ליהויהיב

 אי א"ל אוקמוהו, והא עלמא בההואדיתענש
 כיון מהו, שנין לכ' יומוי מטון ולא הואץיבא

 בדא אול עונשיה, הוא במאי מעלמאדאסתלק
 וכו' משפט בלא נמפה ויש י"ג( )משלייתקיים
 כף הוא חייבא אי לי' דקשיא שם מלךובכסא
 ישוב, אולי ויחיה עליו לחום הי' הראוישמן
 שחטא הגם כי זה, נתרבה הרשע את מריבויא"ל
 וזה עונשין בר שהוא מי אלא רשע נקראאינו
 ילכדוהו עונותיו הוא שגם עמו ונתרבה לרשעטפל
 ק"ט וירא וע' עליהם, לעונש ראוי שאיןהגם
 וראה שם, הזהד התקוני לשון כל ודאה עי"ש,א'

 שמביא י"א אות ב' רמ"ח פקודי זהדבניצוצי
 עשו שלא ע"ם נדונים כ' שעד אוהח"מבשם
 שלא ע"ז ונכרתי- ויקלקלו יעשו שמאעוד

 מורר נדון שלכך כ' תשא ובמזרחי וכו'יחמיצו
 עי"ש. ברשעו התחיל לאשר מופ1 ע"שומורה
 סנהדרין להרמב*ם המשניות בפי' ראהיב(

 שלא אעפ"י שבארנו מה וכל נ"ד: דףפ"ז
 העדות נתברר לא כי הענישם ולא ב"דידעוהו

 הוא יתברך, הבודא אצל כתובותעונותיהם
 כפי לו שיראה כמי כרעתו הרע העחטהיעניש
 לא שהקב"ה למדנו השמועה מפי אבלחכמתו
 ואין שנה, עשרים אחר אלא כרת החייביעניש
 וראה ע"כ, לנקבות זכרים בין בזההפדש
 וחכמה, בינה וערך נשים ערך שליבכללים
 לכאן. וצרפועי"ש

 זוכה האב . מ"ט דעדיות פ"ב הראב"דיג(
 חכמים כי מפרש טעו( )פוא ובתוספתאלבן,

 מכאן לו זכה הפרק עד וחכ"א עליו,חלוקים
 כ' עד הפרק" "עד פי' לעצמו, זוכה הואואילך

 שם ומובא עונותיו, על נתפם אדם שאיןשנה
 שאנץ.בתוספות
 כ' כבת ק' בת שרה, חיי ר-פ רש"ייד(
 בת אינה שהרי חטאה לא כ' בת מהלחטא
 לחטח עשרים כבת נ"ח פ' בב"ר )והואעונשין
 שהרי הרא"ם, וכ' ליופי(, כ' כבת גירסאותויש
 ולמעלה כ' מבן אלא מענישין מעלה של ב"דאין

 של שב"ד המחלוקת קשה כמה ברכיהדאור
 וב"ד ולמעלה כ' מבן אלא עונשין איןמעלה
 של ובמחלוקתו ולמעלה שנה י"ג מבן מטהשל
 רש*י דכתב והא יומן, בני תינוקות אףקרח
 משהגיע ונכרתה ימול לא אהבר זכר וערלגבי
 וכתב ולמעלה, שנה י"ג מבן דהיינו עונשיןלכלל

 כרת חייב דגדול וכו' ביאה מה' בפ"אהרמב"ם
 דחייב י"ל עונשין, לכלל משיגיע שנה י"גמבן
 מלקות, מטה של בב"ד לחייבו היינו דקאמרכרת

 כריתתן מידי ונפטרין לוקין כריתות חייבידכל
 כריתות מחייבי והיו והתראה בעדים הי'אם
 מעונשי שמים מעונשי תינח תאמר ואםוכון,
 נקייה אינה כ' בת והלא למימר, איכא מאיאדם
 י"ל אדם, מעונשי לא אבל שמים מעונשיאלא

 קבלוה שהם אלא התורה נתנה לא דעדייןדבזמנם
 לא בלבד שמים עונשי אלא שם ואיןמעצמם
 מעונשי אלא נקיים שהיו להודיענו הכתובהוצרך
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 היו לא שעדיין אדם מעונשי אבל בלבדשמים
 נ[1 אונה שהרי וי"מ לא, הזמן באותונוהגים
 החורה עול עליה קבלה לא שעדייןעונשין
 ע*ש. וכו'ועונשיה

 הנ"לי קווצי' תירץ שם למהר"ל ארי'ובגור
 קלות, עבירות על הם שמים עונשידודאי
 אלקים יביאך אלה כל על כי ודעכדכתיב
 אפי' ד' חגיגה ודרשו רע ואם טוב אםבמשפט

 וכיון התם, כדאיתא לפעמים, נענש קל דברעל
 שהם אדם דיני מכש"כ שמים בדיני חטאתשלא

 בהם. חטאה שלא החמורותבעבירות
 ז' כבת כ' בת א', נ"ח פרשה בב"רוראה

 במתנוח וכ' לחטא, שנה ק~מרים כבת ק' בתלנוי
 אינה שהרי גרסינן לחטא עשרים כבתכהונה
 היו לא תורה מחן שקודם עדיין עונשיןבת

 הרד"ל ובחדושי ע"ש, וכו' שנה מאה עדנענשין
 היו לא מ"ת שקודם מ"ש גם המת"כ( )עלכ'

 קודם היה דזה ט"ס נראה ק', בן עדעונשין
 בת דמדמה כאן באמת גם פכ"ו, כדלעילהמבול

 עונשין היו שלא רק לומר א"צ לחטא כ' כבתק'
 בשבת מעלה של בב"ד וכמו כ', עד מ"תקודם
 ק', במקום כ' במ"כ וכצ"ל ובכ"מ,)פ"ט:(

 ק' בת ביד"מ שהביא רש"י כגי' נראהוהעיקר

 בס' וראה בלשונו. היטב ע"ש וכו' לנוי כ'כבת

 בחלקת ע' שכ' שרה חיי לפ' במלואים ח"בפרד"י
 תפארת ובס' ס"ט קו' דקושייתא בקבאיואב
 וח"ב ב' דמ"ד לך ובאמ"כ בכתובות, שםמנחם
 הנוגע כללי בעונש דרק לחלק כ' ורפ"ארע"ט
 בעונש אבל המדבר, בדור כמו ישראללכלל
 ישראל, לכלל נוגע ואינו רבים אפי' אויחיד

 בזבחים לפמ"ש שנים, מי"ג באים וקרבנותעונש
 מיעומא אם המדינה שסרחה בו"ד במלך ב'מ"א
 ומרש"י עי"ש, וכו' מתקיימת שלו פמליאסרחה
 אין שלמטה שב"ד במחלוקת כ"ז( )ט"זקרח

 לכ' עונשין שלמעלה וב"ד יג"ש עדעונשין
 נענש עצמו עון על דיחיד וי"ל יחידים, היוווצם
 מפיו במיחת נענש אינו אבל מכ' אפחוחגם

 כאן מרש"י וגם יענשו, ובמחלוקתהקמנים,
 שרה שאני קשה לא ג"כ חטא בלא כ' בתבשרה
 וציין עי"ש, דמיא כרבים מינה רביםדאחו

 ויאה עי"ש, ז' אות ו' מא~ר תשרי יששכרלבני
 שלא ופלא עי"ש, מת ד"ה דכ"ח מו"קתוס'
 ראה שכ"כ, כאן ועוד שהבאתי וח"ס לחכ"צציין

 בפנים. ועוד ג', וסי' ח', סי'בפנים
 וירא זוה"ק על מהאזולאי אורות בנצוציוע'
 כמנין י"ג ג*פ ל*מ מלקות דלכך ז"ח בשםקיאח

 לכך כ' ג*פ מעלה של ובב-ד לוקה,שנוחיו
 ט"ו חגיגה ועתוס' דנורא, פולפי שיתיןמלקות

 עה"פ עקב ובפ' תצא, פ' בחיי רבינו וכ"כא',
 עד מענשין יהיו לא דלעתיד כ' השמיםכימי
 יראו אם שלח מדרש וע' ע"ש, כ' פעמים ה'ק'

 בין שנה כ' בן ומעלה, כ' מבן העוליםהאנשים
 קודם דהא הקשה והרא"ם כו', בעצה עמהםשהי'
 קרא דקמ*ל ותי' ק', עד נענשו לא חורהמתן

 חטאה לא תורה מתן שלאחר הזמן לפידאפילו
 בפנים טשהבאתי מה לתרץ נלענ-ד ובזהעיוש,

 כבת ק' נ[ע שרה חיי בפ' רש"י עלשמקשים
 וכעי"ז היתה, תורה מתן קודם והא וכו' לחטאכ'

 דהפרד*י בהך הבאתיו מנחם תפארת בם'הקשה
 הקשו ועוד ע"ש, שרה חיי לפ' במלואיםח"ב

 דר*ל הימב יוצדק הרא*ם דברי ולפימשרה,
 חטאה לא תורה מתן שלאחר הזמן לפידאפי'

 ומהם"ש א', אות חיי פ' פרד"י וראהכנלענ"ד,
 איילונית דשרה פ"ט שבת שור הבכורבשם
 וע' ע*ש, כ' בת כשהיתה היתה וקטנההיתה
 רש*י וראה בזה, בארוכה ג' דרהם דרכיםפרשת
 עשרים כבת מאה בת שגורס המדרש עלכאן
 ע4ש. לחטא ז' כבת עשרים בתלנוי

 דבני לן קים והא וא"ת : שם כתבובחזקוני
 כשהיתה מה ה*ק אלא הן, עונשין בניעשרין
 לא פרק שבאותו עונשין בת היתה לא כ'בת
 שהיתה מ"ת עד שנה, ק' עד עונשין בניהיו

 דחגא כהלכה כדקיי"ל בחרן, עשו אשרמהנפש
 מאה 1[1 כשהיתה אף עאא(, ח' )ע"ז אליהודבי

 היתה עונשין בני והיו חורה מתן עברשכבר
 כאן. ברא*ם מזה וראה ע"ש, חטאבלא

 ובלקח תש*ל רמז תהלים בילקוטוראה
 כבת כ' בת דר,םי' דבאגדה בחזקוני וכןטוב,
 לחטא.ז'

 משנה פ-ה אבות פרקי וויטרי במתזורטו(
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 אבל ; כ' לרדוף עשרים בן המשנה עלכ"א
 אלא שמים בידי במיתה ולא בכרת לאאינו

 במעשה שמצינו כמו ואילך, שנהמעשרים
 נורה ננזרה ולא שמים בידי כרת שהואמרנלים

 לכל פקודיכם וכל דכתיב מעשרים פחותעל
 עשרים בן חהו ומעלה שנה עשרים מבןמספרכם
 ומענישין השמים מן אותו שמרדפיןלרדוף
 לא והלא( דצ"ל )ונ"ל ולהיא מהסס ולביאותו,
 לפרש ויש ס', מבן יותר על אף נוירהננורה
 ס' מבן ויותר כ' מבן 9חות שוין והשלדבר
 הבאה מיתה שאין שכשם מיתה, עונשלענין
 מיתה עונש משום אינו שנה כ' מבן פחותלאדם
 ואלו בסוף חכמים פירשו שכן וכרת,ביד"ש
 יבמות ב', קכ"א ב"ב א', כ"ח )מו"קמגלחין

 ולמעלה שנה מם' כמו"כ אשת( תוד"ה ע"אב'
 התם ודו"ק בכלח תבא שנא' הוא וקנהמיתת
 כאן, א( אות ב' סי' וראה ע*ש, הכיותשכח
 אדם שהגיע כיון כ"ט: קידושין הגמ' שםומביא

 תיפח הקב"ה אמר אה9ה נשא ולאלעץ2רים
עצמותיו.
 אחר פי' שכ' כאן הרע"ב בפי' ג'כוראה

 ולהענישו השמים מן אותו לרדוף עשריםבן
 פחות מענישין מעלה של ב"ד שאין מעשיועל
 פ' רבה במדרש התיו"ט ע"ז וכ' עשרים,מבן
 נענשו שלא מדבר במתי מדאשכחן ונ"לקרח,
 לעי' ציין לציון ובראח2ון עכ"ל, כ' מבןבפחות
 ע"ש. ביסל"מבזה

 ובשארי כאן להתשב"ץ אבות במגןוע"ע
 צריך. אני לקצר כיהמפורשים
 בפי' התוס' לבעלי וקנים בהדר ראהטז(
 כאחד הי' האדם הן כ"ב( )נ' בראשיתהרא"ש

 כבן קפרא בר אמר כ' בנימטריא .היה"ממנוי
 השמים מן מענישין ואין וחוה אדם היו שנהכ'
 משהביא מענישין שלמטה וב.ד כ' בן שיהאעד
 שערות.ב'

 אין שלמעלה שב"ד לפי פ"א, פכ"1ובב-ר
 בשעת והיינו ואילך, שנה מאה מן אלאעונשין
 פי"ב ובמדב"ר כ', ס"ג בשהש"ר ומובאהמבול,
 אדם יוחנן א*ר י"ד פרשה רבה ובבראשיתי"א,
 ב"ר משה ידי ובפי' נבראו, שנה כ' כבניוחוה

 כ' קודם נענשו כן דמפני הטעם דזהו כ'פי"ד
 המדרש דרך ועל שכ' בחיי רבינו וראהשנה,
 הן וזה היה עשרים כבן אדה"ר היה האדםהן

 מכאן עשרים( בגימטריא )היה "היה"האדם
 וע"ז שנה, כ' עד מענישים שלמעלה בי*דשאין
 ומעלה, שנה עשרים מבן המדבר דור עלנגזר
 אותו שרודפים לרדוף, עשרים בן שדרשוחה
 בס' וכ"כ ע"כ, חטאו על להענישו השמיםמן

 שלמה לר' התורה ובמדרהצ יצחק,תולדות
 י ר*ל ממנו כאחד שלפנינו עה*פ כ'אשתרוק
 שם בהג' וכש"כ לזה וכיון נברא,בשלמותו
 כ' ב' כ"ה תצא פ' בחיי וברבינועישה"ט,

 מבן אלא אינו מעלה של בבי"ד המלקותוכל
 ומדר,2 פכ"ו, בבר*ר וע' עי"ש, ולמעלהכ'

 עונשין אין סעלה של שב"ד לפי פ"א,תהלים
 המבול בה2עת והיינו ואילך, שנה מאה מןאלא
ע*ש.

 וחוה אדם ז'( )פי"ד רבה בקהלת עודוראה
 סרחו ביום ובו כו' נבראו שנה עשריםכבני

 עי"ש.ונענשו
 ידע לא דאבוהו במילי א' קנ*ה בב"ביז(

 בנכסי ולמכור ע"א ס"ה בגיטין שנין, עשריןעד
 א' דזה בפנים וראה עשרים, בן דהוי עדאביו
 ע"ש. מכ' בפחות עונשין דאין האעם

 וירא, פ' התוס' פבעלי זקנים בדעתיח(
 ר' והרב כתבו סדומה המלאכים ויבואועה"פ
 ששים למעלה מלקין למה טעם אמר חסידיהודה
 שלמטה לפי אחד, חסר ארבעים מטה שלוב-ד

 שלשה אחד חסר ארבעים מלקין י"נ מבןעונשין
 מבן אם כי עונשין אין ולמעלה י"נפעמים
 פעפימ שלשה שהם ששים מלקין ולכןעשרים
 ע"ש.עשרים
 אין ג' הלכה דשקלים פ"א ירושלמייט(
  "מ2רים, בן שיהי' עד השקלים עלממשכנין

 בהגהות מובא רל"ב, סי' הרוקח גירסתכ"ה
 עם ג*כ תלוי שזה הבאתי ובפנים שם,הגר"א
 במפורשים. וע"ש מכ', פחות עונשין דאיןהך

 בראשית מובא הקבר דחיבום בברייתאכ(
 יום קשה ר"א משום ר*מ אמר פי"ב:חכמה
 ולמעלה, שנה מעשרים ניהנם של דין וכו'הדין
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 פ"ח פי' בח*ב הרדב"ז אבל מוסר, בהטבטוכ"ה
 תשף רדב*ז וראה ולמטלה, שנה י-נ מבןנורם
 ע"ש.ק"ז

 לפתאים לתת פ"א. משלי מדרשכא(
 להיות לאדם לו צריך ואילך שנים מכמהערמה,

 ומזימה, דעת לנער שנה, טשרים מבן טרמה,בן
 עד אומד מאיר ר' נער, נקדא שנים כמהעד
 שנה שלשים עד אומר עקיבא וד' שנהכ"ה
 כדבדי ולא זה כדברי לא )ישמעאל( דביאמר
 ומטלה שנה שמטשרים שנה טשרים טד אלאזה

 טשרים מבן אמר דאת כמה טונותיו לומחשבין
 לטבודה מתחשב שהוא משטה וכו' ומטלהשנה

 לטבירה.מתחשב

 ב"ד אין : חדש בזוהר הנטלם במדרשכב(
 טשרים, בן שיהא טד האדם את דניןשלמטלה
 בס' אלדאבי אהרן ד' זה בענין מ4שוראה
 קי"ט. ז"ח וע'קניזל,

 שנה כ' מבן י"ד( )ל' תשא בחזקוניכג(
 נטנשים אינם מטשרים פחותים אבל :ולמעלה
 וכו' כפרה להביא צריכין ואינן שמיםבידי
 א'( )כ-ז פנחם ובפ' לפטור, עשדים מהםצא

 טשרים בן הי' ולא העדה בתוך הי' לאוהוא
 בחטאו אלא טליו חלה הנזרה להיות הפרקבאותו
 לירש. ודינומת

 העבידות בכל דזהו קצ"א פי' מהרי"1 כ'כד(
 שדים יונקי אפי' מחלוקת דטל ממחלוקתלבד

 במד"ר מפור,ם שהוא וחידוש ע"ש,נטנשין
 הש*ס גליון ראה ברש'י, ומובא פי"חבמדבד
 א'. פ"טשבת

 המקדש כלי מהל' פ-ה רמב"ם ראהכה(
 מניחים היו לא הכהנים אחיו אבל שכ'הם"1
 ודאה שנים, כ' בן שיהא טד טבודה לטבודאותו
 מאמר ויקרא והעיון הדר,ם ובס' ע*ב, כ"דחולין
 שנצטוו האזהרות כל כמטם כי הטעם כ'נ'

 ופחות שמים בידי טונשן המקדש בביתהכהנים
 דקדקו וע"כ שמים בידי עונשין בר ל"ה כ'מבן
 וידקדק יזהר בודאי שאז שנה עשרים בןשיהי'

 של בב"ד יטנש שלא הטבודה במטשההיטב
 מת ד"ה א' כ"ח מו4ק תוס' וע' עי"ש,מטלה

 החמה ובאור ב' דמ*ח פקודי ובזוה"קעי*ש,
 שננ הזוה*קעל

 ביאת מהלכות פ"ב הרמב"ם לפמ"שוהנה
 בכהנים. הפוסל מום הוה דזקנה ה*המקדש
 ולפ"ז לזקנה, ששים בן איתא מכ"ב פ*הובאבות

 שמים, בידי נטנש יהא לא מששים יותרגם
 ראה אבל הצ"ש בעבודה, תלוי דזהוכמ"ש
 מאמר אהרן ברכת ובס' זקן, ערך שליבכללים
 עישה*ס הזקנוג זמן מתחלת מתי ג' אותרי"ט
 אקצר.וכאן

 והפברתו טטמו ב.סימן

 דלא שנין ומםרין דל ע'ב, פ"ט בשבתא(
 לכללן, דילן בהם"ס מקוד חה עלייהו,ענשת
 טנש נטיא המדבר בדור מצינו שכןוברש-י
 במדבר דכתיב ולמטלה, שנה מכ' אלאהקב"ה
 פ"ה ברע"ב וראמה ולמטלה, שנה כ' מבןוכו'

 של ב"ד שאין לרדוף שהערים בן מכ"אדאבות
 שמי ובתיו*ט כ', מבן פחות מענישיןמעלה
 בפחות נטנשו שלא מדבר במתי מדאשכחןונ*ל
 בהטבת ז*ל ר,םא שכ"כ העיר שלא )ופלא כ'מבן
פ"ט(,

 הטעם גם : משס סי' צבי חכם בשו"תודאה
 מרגלים מגזירת מהירושלמי והוא ז"לשפידשו
 נמי ומטלה שנה ששים מבן דא"כ הואתמוה
 מבן יותר טל נזיר" ננזרה לא שהרי הכינימא
 אלא ילפינן לא ת2מא נוחלין, ביש כדאי'ששים
 אות א' סימן לעיל ודאה ע*ש, בהדיא דכתיבמה
 וע*ש לכאן, וצרפו ויטרי המחזור בשם מש*שט(
 שמתרץ.מה

 שכ' בכללן הנדם*ח הדר עץ פרי בס'וראה
 מבן פחות על גזירה נגזדה לא קכ"א ב"בוע'

 על גם דהרי אחר ענין הוא שם אבלעשרים,
 ע*כ. הגזירה היתה לא ס' מבןיתר

 מן הי' זה בענין עסוק שבהיותו תמהואני
 בזה מש"כ ועוד החכ"צ דברי להזכירהראוי
 ראה שלא מהפלא אני במחכת"ה אבלכנ"ל,
 יוצא שמפורש במקורו הנ*ל בשבת רש"ידברי
 כ'. מבן פחות טונשין דאין ילפינןשמשם
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 צ"מ, עמ' בסופו היום בטדד וראהב(

 לאדם בא נפש וכר האמת חכמי ואמדו :וז"ל
 שנה לי*ג שמניע ואחר להמול וכה אשדביום
 לנפש שזכה ואחר וכו' היצ"ם הוא לרוחזוכה
 כ' מבן והוא לנשמה, יזכה בהמ והצליחורוח

 י"א. סי' כאן וראה עכ"ל,ולמעלה
 בשם ששש כא( אות כאן במקודות דאהג(
 ומעלה שנה שמעשדים פ"א משליהמדדש
 א'( )במדבד אמד דאת כמה עונותיו לומתשבין

 שהוא משעה וכו' ומעלה שנה עשדיםמבן
 ודאה עי"ש, לעבירה מתחשב לעבודהמתחשב
 והעיון הדדש בשם מש"ש כה( אות במקודותכאן

 בשנת העבודה זמן בטעם עישה"ט לכאן,וצדפו
עשרים.
 עוד שהבאתי ח( אות במקודות דאהד(
 כי לכאן, וצדפו עי"ש הקבלה, סוד עפ*יסעם
 אות ועי"ש עישה"ט, בכפילא לבא דציתילא
 לבאן. וצדפו זוטא האדרא בשם מש"שח(

 )מצוה מצות תרי"ג שיק במהד"ם כתבה(
 צלולה דעת בו אין עשרים דעד דהטעםד*ו(
 חם ולכן אותו שמעוור היצה"ר נגד לעמודכ"כ

 העבירה מ"מ עשרים עד לענשו שלאהקב"ה
 מכמה הטעם וה הבאתי ובפנים ע"ש, גדולההוא

 עי"ש.מקומות
 פיה*מ מנהדדין פענח בצפנת וראה0

 מבואד דהנה כך והגדד , שכ' פ"זלהדמב"ם
 עד נפל גדר הוה שיטה דלחד פ' דףביבמות

 כ' קודם שמת דכל ר"ל זה א"כ ע"ש, כ'בן

 שם עליו ואין לידה מזמן נגמר דלא י"לעדיין
 הבאתיו ע"ש, מיענש לא ולכך שמים בדיניאיש
 ע"ש. ח( אות ד' בסי'להלן
 שמקשה א' אות שדה חיי פדד"י ודאהז(
 מד"א פטור דבדים ד' א' נ"ו בב*ק מצינוהא
 פטור וישלד"ע בנזקין בגדמא גם בד"ש,וחייב
 רק מענש שלמטה דב"ד הרי בד*ש, וחייבמד"א
 ה81 זמן ובענין הקל, על גס ובד"ש החמורעל

 נקמה דרך לא המה העונשים דכל וי"לבהיפך,
 מוסר לשון שהוא אותו ויסדו בתורה כמ"שורק

 העם וכל נאמר במיתה וכן דרכו, יטיבשעי"ז

 שיקחו ישדאל כל לטובת שהוא ויידאוישמעו
 נתגלגל שע"י החוטא לטובת ג*כ וזהמוסד,
 לא שמים בעונשי אבל כפדה מיתתו לכןוכות
 אז דרכו שייטיב עוד מקום אין כי זהשייך
 שע"י בספדים וכדאיתא ג', ג' בבראשיתוכמ"ש
 החטא שעשה הפגמות ויוכך יצדף שמיםעונש

 גדול הפגם עוד אין כ' בן שאין ובעודבהנשמה,
 לזיכוך, צריך ואין שלימה בדעת עוד שאיןכ"כ

 אוחץ שעד כ' עד אביו בנכסי למכורוכמשחז"ל
 אדי' ושהגוד וכר, וכו' שלימה דעת בו איןזמן

 האוצר בית ודאה כן, כ' לא כ' י"טקדושים
 גם לכ"מ וציין מש"ב, נ"ח כלל א' אותח"א
 ס"ה, סי' בהשמטות יו"ד רננה כנף שו"תלכ'

 סופד עט ובס' ל"ו, אות ח"ב צופיםודמתים
 שרה, חיי קדומים ונחל א', פרט ס"הכלל

עישה*ט.
 אות חיי פ' בפרד"י מובא חמדה ובכליח(

 קבלו שלא המלאכים הם שלמעלה דב"ד כ'א'
 גם ומנ0פטם לתורה משועבדים אינםהתורה
 כל וא"ש שנה, מכ' תורה מתן קודם כמוהיום

 תורה דין עפ"י כרת חייב מי"ג דבאמתהקרבנות
 בפועל כרת לענין כשבא השי"ת רחמיאמנם
 וכורתין עונשין ואין שלמעלה לב-ד זה דיןמוסר
 כדת חייב דמי"ג מזה היוצא מכ',פחות

 ק~םה"ט.עפדתוה"ק
 ז"ל להמל"מ דדכים פדשת בס' ודאהט(
 בתוה"ד שכ' כפי, אך ד"ה ה' דרוום מצדיםדדך
 כשעתו דק אותו דנין שהיו בישמעאלעמ"ש
 ע"ש שנהדג ומודה סודד מבן הדאוםוהקשה
 דשאני ותי' חייב, ימות ואל זכאי ימות וכו'סופו
 מ*מ עבשיו מיתה חייב שאינו דאעופ סו*מנן

 חיוב לידי אותו המביאים דברים לעשותהתחיל
 ממה של ב"ד דשאני תי' יפה ומהד"שמיתה,
 העתיד על מענישין ומש"ה קם2ה יותרשהוא
 של בבי*ד ואילו שנה י"ג מבן שעונשיןכמו
 מראה ביפה ועיין כ', מבן אלא עונשין איןמעלה
 באדוכה. עי"ש ט' סי' דד"הפ"ק

 אתפלא הקודם( )באות הנ"ל חמדה הכליועל
 תורה מתן דקודם כ"פ לעיל הבאתי דהדיקצת

 וצשע. מאה, מבן הי'משפטם
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 לכללן סתירות ג.סימן

 י"ס(: )י-ב שמות זוטרתי בפסיקתא(8
 בת שהיא נפש אלא כרת יתחייב שלאללמד
 א' ויום שנה מי"גחיובין

 אות ל"ה סי' מילה הל' ח"ב באשכולב(
 נפשי' מהיל ולא שנין י"ג בר הוי ואי כתבח'

 כמ"ש י"נ, מבן כרת שיש נראה בכרת","קאי
 ראי' דאין כתבתי כבר אמנם שם, אשכולהנחל
 יש. כרת "דאיסור" די"למזה

 על כתב מ"ט, סי' צבי חכם בשו"תג(
 כרת יתחייב שלא זה ענין ובעיקד :דבדיהם

 תפסו שכן אע"פ כ' בן עד א' ויום י"גבן
 יפה ובעל מהרא"ם הגדולים הדבניםגמושלם
 דהאיך בו נוח דעתי אין שדה חיי פ'תואר
 המצוה העובר על תורה שענשה עונשיתכן
 וד' מלקות עלי' וחייב בה מצווה העוברואותו

 קאי לא בה הכתוב שהכרת שנאמר ב"דמיתות
 לעצמו מהרא"ם שהקשה הקושיא וגםעליו,
 לדפאותו וביקש ונכרתה ימול לא אשר זכרמערל
 דבקרא יתכן לא מלקות, על דקאי לומר נקלהעל
 ליכ~ג מ"ע שהוא במילה מלקות ועוד כתיבכרת
 עד אותו שמלקין ולומד ז"ל, הרב על תימאחה

 חיובי דבכל לכרת, ענין זה אין נפשו,שתצא
 יאמר מה דוחקו נסבול אם ואף כך, הדיןעףבה
 וכל מילה, הל' ריש ז"ל הרמב"ם בדבריהדב
 מבטל הוא הרי משינדל עליו שיעבור ויוםיום
 ערל והוא שימות עד כרת חייב אינו אבלמ"ע

 יום דבכל וכתב עליו שהשיג הראב"ד 1כ1במזיד,
 הרי דמשהגדיל ס"ל תרוףיהו כרת, באיסודעומד
 שכתבתי מה ח( אות כאן וראה ע"ש, כרת בןהוא
 לכאן. וצדפובזה

 מ"ח אות כ' מע' טהרה שיורי בם'וראה
 ולמעלה שנה י"נ מבן לקטן יש אם כרתשכ'
 אות מקנ"א ע' במחלוקת, שנוי מעלה שלמב"ד
 נימל שלא למי דמילה כרת על שם דעמדקס"ח
 ריש הרמב"ם ושסברת הנז' לב מהחקדיוהביא
 עד ודיב איגו הנזכר דכרת דם"ל מילההל'

 דכשינדיל ס*ל ורובם הפוסקים דחאוהושימות
 לכלל שכשיגיע ושי*א כרת קייב שנה לי"ג71גיע

 והחזקוני עי*ש, מענישין אז מעלה של שב"דכ'
 עי*ד, בזה נענש שנה י"נ דבן נ*ט לך לךס"ם

 מקלם עיר הר' על בהג' החיד"א עלומהתימא
 פלא, והוא הרמב"ם כסברת מותו עד דכ'שם

 וע' ~"ה לך לך ס' על שם בדרשותי עודועמ"ש
 ד' בכל בעקז מ*ש ד' סי' בדבש צפיחתבס'

 אש"ן(. ודו"ק, יעש"בהפוסקים

 וע*ע, ד*ה כ*ג שרה חיי פרד"י בס'וראה
 עד א' קנ"ו וב*ב ע"א ס"ה מגיטיןשמקשה
 לרדעק כ' בן דאבות מכ"א ופ"ה שנין,עשרין
 ופרש*י שנה ח"י בן א' קנ*ה מב"בוצ'ע

 ח"י בן אנשים לכלל כשבאין א' י"דבסנהדרין
 יונתן דר' וקשה לחופה, ח"י בן ובאבותשנה,
 כר מענש דלא דל-עשרין בשבת שם שאמרהוא

 לכלל באין ח*י דבני סובר בעצמוובסנהדרין
 עי*ש. בקושיתו ונשאראנשים,

 דף ח"ג בספרי עפמ"ש לתרץולפענד"נ
 היו יונתן ר' דתדי ובש"ם, ט"ז אותמ"ה

 לכאן. וצרפועישה"ט
 ע"ה סי' או"ח צדק אבני בשו.ת כתבד(
 : ונעתיקם סתירות,איזה

 כרת עונש דשייך ומגמרא מקראראי'
 בפ' מפורוש מקרא דהרי כ', מבן פחותעל

 יומת מות למולך מזרעו יתן אשר אישקדחעים
 מבן היינו איש דכתיב והיכא כפרשוי,בב*ד
 .באיש" פני את אתן ואני בתרי' וכתיבי"ג,
 עיניהם יעלימו העלם ואם וכו' והכרתיההוא
 וכו' חהכרתי פני את אני ושמתי ההוא האישמן
 למימר ליכא וכאן ואילך, מי"ג כרת שמחויבהרי
 הרא*ם שלחץ וכמו וכדומה מלקות עלדקאי
עי"ש.

 ערך ח"ח אהרן בית בספרי היטבוראה
 כלו, הכלל כל עי"ש והלאה, רם"ז מדףאיש

 וראה לכאן, וצרפו עשה"ט ט' סימן שםובפדט
 לכאש, וצרפו עישה*ט כ"ו תשו' למנחם ציוןבס'

 זמן דלאחר צבי והחכם מהנוב"י בכללןולפם"ש
 ראיח דאין אפש,ל בדבריהם, עישה"טעונשים
 בזה. תי' עוד שם ועי'מכאן,
 על בבא מודים הכל אר"ח ל' בכתובותה(
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 בן נהוניא מדר' ולאפוקי קבס שמהמלםהנדה
 לאפוקי אתי דר"ה דהא התוס' ופירשוהקנה,
 איפא הרא"ם כדברי האי הקנה, בן נהוניאמדר'
 דלית הנדה על שבא כ' מבן ב~חות איירידר"ח
 ועוד קנפ, שמשלם קאמר לכד כרת חיובבי'

 דהתוס' צ"ל שבלא"ה די"ל הגם שם, מגם'ראיות
 שוגגין ה'כ דלדנבה"ק כ"ט, בפסהיםלטעמייוע

 איירי בשוגג ר"ה דהרי מתשלומין, פטוריןנמי
 דין כ' מבן דפהות אפשר א"כ שם, הפ"יכם"ש
 נהירא לא אבל מתשלומין, דפטור לו שוגגיןה"כ

 ההא, כרת בר במזיד דעכ"פ שוגגין ה"כדשאני

 מיתות בהייבי כמו פטור בשוגג אפי'ממילא
 מבן פהות בהיותו אבל לו, יש אסון דדיןשוגגין

 לפוטרו סברא אין כרת הייב דאינו נימא איכ'
 בשום כלל רשעיות שתי כאן דאיןמתשלומין,

אופן.
 פהות הרא"ם לדברי הכי נימא אפילוותו

 בידך מיהו נקוט שוגגין, כה"כ הו"ל כ'מבן
 פהות בתשלומין הויב שוגגין דה"כ רהם"ידלשי'
 בתשלומין, הייב נמי כרת הייב דאינו כ'מבן
 כ"ט דפסהים בפ"ב דאי' הא ופרנס צאא*כ
 לא וי"א מעל במועד הקד,צ של המץ האוכלע"א
 דס"ל ת"ק הנה כרנבה"ק, דסברי י"א ומוקימעל
 קרבן דמביא ולמעלה י*ג מבן איירי ודאימעל

 וכרח מיתה בעונש תלוי אינו דקרבןמעילה
 מעל לא י"א קאי ועלה ה"צ בשו"תוכמבואר
 כרת דהייב בעליל חשרי דפטור, כדתמטעם
 האילך.מי"ג

 תרומת האוכל במתני' שם דאיתא האוכ"כ
 זהחונג דזטיא דסיפא מזיד דודאי וכו' בפסההמץ

 פטור בסיפא וקתני ואילך מי"ג דאיירידרישא
 כדנבה"ק. בגמ' לה דמוקי למאי כרתמשום
 אין ז/ דף דמגילה מהאי סהצמע והכיק
 אדם בידי זדונו שזה אלא לשבת יוה"כבין
 לענין הא בגם' וקאמר שמים, בידי זדונווזה

 הרא-ם ולדעת כרנבה'ק, שוים וזה זהתשלומין
 מבן בפחות תשלומין לענין בינייהו חילוקיש
 ביד"א שעה במתני' דמדקתני י"ל דלזה הגםכ',
 בענין בזה הילוק דיש ידוע ממילא ביד"שוזה

 בידשון ולא ביד"א דנענש כ' מבן בפהותהעונש

 שוים חה זה תשלומין דלענין הגמ' קאמרוע"ז
 כ', בן בהיותו דהיינו בידשש דנענש היכאהיינו

 תניא בדלא תניא תלי דנימא דוהק זהמ"ם
 פחות מענישין דאין משנה מקום בשום נזכרדלא
 כ'.מבן

 שמביא א' אות שרה היי פרד"י בס'ראה
 לאפוקי נעדות אלו מר"פ שהקשה אהיובשם

 והשיב כרת, דליכא מכ' בפחות ולוקמאמרנבה"ק
 האיך בכרת שהם אע"פ בהדיא איתאדבמתני'
 מחול כאלה וקושיות כרת, שא"ב באופןנוקמי
 ע"ש, הוא כרת ענוש אסור א' ע"ד יומאירביון,
 ב' צ*ד וב"ק לא, תוד"ה א' ע"ב סנהדריןוע'
 הכונס ר*פ ובגם' שכבר, ד"ה א' וק"ד הא,ד"ה

 התם, תד*ה א' ל"ז וב*ם קי"ה, ויבמותודו"ק,
 וירושלמי בב(4 ד"ה א' וצ"א תנאי, ד"ה א'וס"ב

 עי"ש. בכ'מ ועוד ספ"קכתובות
 בדין סקי"א ה' סי' יו"ד תורה בדעתז(
 ראי' הביא הנפש את שהרג כ' מבן פהותכהן

 קטן לסעוטי ד"ה ע"א ג' ערכין ותום'מרש"י
 ואין כרת, חייב ואילך י"ג דמבן מוכחמכרת
 חה פ' הרא"ם כם"ש מלקות לענין דנ"םלומר

 כרת, מס(מע דלישנא שם הח*צ דחה דכברכה*ג
 דהיכא מסנהדרין פי"ה מל"ם הגהת לשי'ובפרט
 במלקות יפטר לא הכרת מלבד מלקותדאיכא
 במקדש טמא דגבי כן דמוכה פשוט א*כמכרת,
 ז' מגילה בש"ס אבל כרת, מלבד מלקותאיכא
 או"ה ה"ס וע' הנ"ל, מל"מ כהג' דלא מוכהע"ב
 מה*ק שו*ם ושו"ת מ*ט, מצוה וסם"ק קע'ה,סי'
 מש*כ הדר עץ פרי בס' וראה רע"ג, סי'ה"א
 הנ"ל. הדע"ת קדמו וכברבזה,

 הנז"ל, והסתירות הקושיות לתרץולפענד"נ
 שכתבו עפ*מ קדושים פ' אגדה על בספריעפמ"ש

 שכר מ"ב, פ"ד דאבות המשנה עלהמפורשים
 דבכל עבירה" קעבירה ושכר מצוה"שמצוה
 הפצוה* "גוף א( פוגים ב' יש ועבירהמצוה
 העבירה" "גוף בעבירה וכן המצוה", "שכרב(

 מצוה, ג"כ ההא מצוה שכר וז*ש העבירה*,ו"שכר
 המצוה, עבור טוב שכר לשלם שמהשהקב"ה
 זה כביכול שלהקב"ה היינו עבירה עבירהושכר
 ברו'א, עי"ש העבירוע עבור להענישצער
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 14העונש*, 4החטא" דברים ב' שהםבקיצור

 *החטא*, נוף רק "עונש" יש לא שנה מכ'ובפחות
 בחוש עבירה ועשה שחטא דאדם לן לימאומאן
 דאין דמפנ"ז עבורה, אותו מענישים שאיןרק

 סימן כאן וראה עבירה, הוי לא אותומענישין
 שמ*ג סי' או*ח הרמ*א בשם ש*ש א( אותי"ט

 עבירות על תשובה צריך שאין קטןדאפילו
 וכר כפרה וצריך ויתחרט שישוב טובשבידו,
 פגם דיש הבאתי וג( ב( באות ושםעי*ש,
 הבאתי ובפנים נענש, שלא אע"פ מכ' בפחותאף

 מכ' בפחות שגם המלך וכסא ועהרמהתקוני

 כאן מ"ש וראה לעונש, ראוי שאין אף לעוןנחשב
 קאי מכ' בפחות אף דמ"מ ועוד יוסף הזכרבשם

 החו"י בשם מ*ש וראה עי"ש, כרת_באימור-
 שכ' רצ*א דף בראהטית הזהר בשם קס"וסי'
 מסלק שהקב"ה זמנו לפני בחטאו שמתזה

 עי*ש, ממיתו עצמו והמשחית ממנוהשגחתו
 רבר וילך מזהר הבאתי ד( אות א' סי'ולעיל
 מהד"ת הנוב"י בשם ומ*ש עישה"ט, הואחייבא
 עי"ש, הדין חרדת יש לקטן שאפי' קס"דסי'

 וראה כפרה, צריך ג"כ דקטן הבאתי י'ובמי'
 שהקטן תרצ"ב סי' חסידים ס' על חסדבמקור
 וראה עלי', דחס הוא דרחמנא אלא חיובאבר

 כי עי"ש, ט' אות ב' קי"ח וירא הזהרנצוצי
 של בב"ד עליו מענישים שאין אף החטאגוף

 ומביא וקלקול, פגם רושם, עושה מ"ממעלה
 ספרי כל כש*כ בשוגג אפי' להנשמהתקלה
 כאן וכן להעונש, שייכות שום לזה ואיןהמוסר,
 בפחות אפי' כרת "ואימור" עבירה כאן ישודאי
 ועוד, תלוי ואשם קרבן מביא וע"כ שנה,מכ'
 קידושין דהתוס' להך וכלל כלל דומה זהואין
 לא ד"ה דקמ"א חולין ותום' מעקה, ד"ה א'ל"ד

 וכלל כלל נתחייבו לא הנשים דשםצריכא,
 ושפיר עמה, שייכות שום להם ואין העשהבמצות

 דהאיפור כאן משא"כ נדחה דהלאו הריב"אכ'
 וע"כ עליו מענישין שאין רק עומד במקומוכרת
 הקו' שארי וגם וכדומה, תלוי אחמם מביאשפיר

 היינו כרת חייב שאמר דזה תתורצו,והסתירות
 ליכא עונש אבל ופגמה דכרת עבירהשעשה
 היטב והמעיין כנלענ"ד, שנה מכ'בפחות

 הם שגם ויבין יראה כאן שהבאתיבהגדולים
 ע*ז. רמזוכבר

 לתרץ אמרתי קדחטים פ' התורה עלובספרי
 המפורשים שם שמקשים הקושיא זובבחינה
 תשמרו, שבתותי את תיראו, ואביו אמו אישעהופ
 אלקיכם, ד' אני וגו' האלילים אל תפנואל

 לכבוד שבת סמיכת על המפורשיםומקשים
 מה יותר קשה גם כאן, כברש"י ואם,אב

 האלילים, אל תפנו דאל להך לזה יששייכות
 שתי יש עבירה בכל דהנה בד"אואמרתי
 4עונש ב( העבירה" "גוף א( כנז"לעבירות

 הנ*ל, אבות בפרקי הראהבונים כש"כהעבירה-,
 העונש לשלם לו כשצריך צער יששלהקב"ה

 עבירה עבירה שכר בזה ופי' העבירועעבור
 ידוע והנה עבירה, נ-כ הוא והעונששהשכר
 )וכש"כ ר"ל ימים קיצור הוא דע*זדעונש

 שהשבית מפני ימים האריך דיחזקאלהמפורשים
 אהי' אני ויאמר אחד יבא אם ועתה הע"ז(,את
 לי יש העבירה גוף על כי אפחד, ולא ע*זעובד
 בהטבת וכמאחז'ל השבת את לשמור ותחבולהעצה
 אפילו כהלכתו שבת המשמר כל קי*ט()דף
 גם מפחד ואינני לו, מוחלין כאנוש ע"זעובד

 אבבד כי כנ*ל, ושנים ימים קיצורמעונשה,
 שהתורה כמו ימים ואאריך אמי ואת אביאת

 יאריכון למען אמך ואת אביך את כבדהבטיחה,
 ואביו אמו איש וזשאה"כ האדמה, עלימיך
 תשמרו שבתותי ואת או"א כיבוד זהתיראו
 אל תפנו אל עכ"ז אך שבת שמירתהיינו

 אני כי תחבולה, כל לכם תועיל ולאהאלילים
 שהכנתם והתירוצים מדהטבות היודע אלקיכם,ד'

 וכפי המוסר ספרי וכש*כ יועיל, לא וע"כלכם,
 כנלענ*ד עבירה, מכבה מצוה דאין הגדולהכלל
 בעהי"ת.בד"א

 ס' על אביב מתל מהגרש*ם בהערותראה
 למה האחרונים קושית על דכ*ז, שמותסרד"י
 נימא מצהב*ע משום ב' ביום הגזול לולבפסול
 ואיך מדרבנן אלא אינו ב' יו"ט הא דגזל,עדל"ת
 הקושיא מובן אינו ולכאורה עדל"ת, בזהנימא
 ול*ת עשה הוי גזל הא דגזל דעדל"תדנימא
 דמבחשר עפ*ם וי*ל אי ד"ה א' ט"זכבמכות



 שלמעלה נהד ן ך הא הש"פכללי ת יבשכה

 אבל פדאורייתא עכו"ם דגזל למ'ד דאףבנתה"מ
 עוד )וציין ע"ש עכו"ם בגזל ליכא דוהשיבעשה

 דעדל"ת י"ל שוב עכו"ם בגזל ולפ"זלכ"מ(,
 עכו"ם בגזל כשר יהי' ב' ביו"ט וא"כדגזל
 עיאש, וכו' וכו' לכם משום פסול א' ביו"טאבל

 לתוס' כלום העיר שלא במכתה"ג מאודואתפלא
 ובמש"כ הנז"ל קמ"א הולין ותוס' ל"דקידושין

 כ"כ ברורה ולא שנוי' במחלוקת זה דדברכאן
 כ"כ. פשוט זה דאיןוצ"ע,
 הגאונים לדעת לכוין מאוד ושמהתיה(

 ז"ל להמלבי"ם ההיים בארצות דדאההקדושים,
 הפרמ"ג עמש"כ שכ' ז' אות יהודה ארץ א'סימן
 שבא אף כ' מן דפחות חיי פ' גומא תיבתבספרו
 שומן ספק הלב ספק התיכה כגון הטא ספקלידי
 והא תלוי אשס אחר יה"ר יאמר לאואכלה
 דספק הרמב"ם לדעת כרת נענש אין מכ'דפחות
 תלוי אשם מביא דאיך עליו והקשו מה"תמותר
 גם כריתות עבירת דספק ותירצו הספקעל

 אין מכ' דפהות ואהר מה"ת, אסודלהדמב"ם
 מה"ת מותד כריתות ספק לדידי' כרתנענש
 מביא אין שומן ספק חלב ספק חתיכהוהאוכל
 מקשה מאי לפ"ז וקשה הפרמ"ג, עכ"ד תלויאשם

 אהצה דאהות לומר עליה ל"ל ע"ב( )ג'ביבמות
 ל"ת דוהה עשה דאין לי' תיפוק מתייבמתאין

 על קרא צריך הא לדעתו והשתא כדת,שי"ב
 הוא דמותר וה"א כרת נענש שאין מכ'פהות
 עשה ואתי הוא כרת בו שאין לאו דלדידי'ליבם
 ל"ד קידושין התוס' למ"ש והתינח לל"ת,ודהה
 מותרים נשים שיהיו שהקשו מעקה, ד"הא'

 רק ביו*ס אין דלדידהו ביו"ם קדשיםלשרוף
 שהז"נ, מ"ע הו"ל שבתון דשבת דהעשהל"ת

 אתי ולא אלים הלאו עשה עמו שיש דלאוותירצו
 כיון כאן נם י"ל כן ממילא לי', ודחיעשה

 אלים הלאו מכ' לפחות גס כרת בו יששלגדול
 בשם )דקמ"א חולין התוס' למ"ש אך נדחה,ואינו

 מ"מ ועשה לאו דוחה עשה שאין דאףריב"א(
 הך על ופלינ עליו לוקין ואין נדחההלאו

 דכ"ע שכ' שופר( מה' )פ"א ועמל"מדקידושין,
 כ' נזירות מה' פ"ז הרמכ"ם וכן כריב"א,ס"ל

 ולאת לעשה דוהה מצורע נזיר דגלוהשעשה

 קדוש שכ' מפני יעבור לא ותער יהי'דקדחם
 ל"ת, רק גבי' ואין קדוש אינו ומצורעיהי'

 צריך הא הדק"ל וא"כ כהריב"א, דס"למבואר
 )ה' ביבמות לפמ"ש גם כ', מבן לפחותעליה
 שבת, שדהי מפסה נילף דלא עליה דאצטדיךע"ב(

 הפמ"ג ולפי כרת בו יש שכן לפסה מהומקשה
 ואפ"ה כרת בו שאין מכ' פחות של מפסחניליף
 "מ"מ כרת נענש שאין דאף ועכצ-ל שבתדחי

 שהי' כפרה הלוקי ד' ולענין קאי", כרתבאיסור
 שעבר כ' מבן פהות גם דיומא ספ"ה דור,םד"י
 וצריך ממרקין ויסורין תולה תשובה כריתות,על

 לענין וכן היסורין, מן להגן תלוי אשםלהביא
 וכו' מה"ת אסור ספיקו כרת שי"ב בדברספק
 נועם בספר בזה והאריך כ' וכעי"ז עי"ש,וכו'

 ימים לי וזה ודאה אמנם ד"ה אמור פ'מגדים
 בנר הקשה וכן גדולה, באדוכה עי"שרבים,
 ובהי' כנז"ל, ג' דיבמות הך על לכריתותתמיד
 מביא ר"ז( )מצוה מצות תרי"ג על שיקמהד"ם
 והבאתי ישראל, נצה ס' בשם ג"כ זוקושי'
 נראה דבלא"ה כתב וגם 0, אות ד' בסי'תירוצו
 צלולה דעת בו אין עשרים דעד דאמרינןכיון
 הוא מ"מ מענישין ואין היצה"ר ננד לעמודכ"כ

 עי"ש, מקרי כרת בו שיש ול"ת נדולהעבירה
 למה דא"כ שהקשה הנ"ל מגדים בנועם שםוע'

 פחות כהן נייתי כרת בו שיש השבת דוחהתמיד
 במס' התוס' כדעת וי"ל בכרת, שאינו כ'מבן
 בית מהלכות פ"ה במל"מ דבריהם הובאתמיד

 ואולי לעבודה, פסול כ' מבן דפהות ה"ההבהידה
 הרמב"ם שמדברי אף הוא, דאודייתאאיסורא
 ע"ש, כן נראה לא שם שהביא המקד,ם כליבהל'
 כיון די"ל או שניהם, לקיים יכול מקרי לאואאכ
 אין לזה, בו אין דכרת הנם ב"ד, מיתתדאיכא
 שם ומפלפל כ' לבן כ' מבן פחות ביןחילוק
 וצרפו ועז"ל, בענין שהאריך ועישה"טבאודך,
לכאן.

 דנייתי מהך קשה דלא דאפ"לולפענד"נ
 השליח שהוא מפני בכרת שאינו כ' מבןפהות
 בעלי והם כמותו אדם של ושלוהו הקהל כלשל
 לא אך שאני יהיד בקרבן ובשלמא המה,כרת

 ל*ם סי' ולפמש"ל תמיד, כקרבן צבורבקרבן
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 אף עונשין למטה שהשכינה המקדשדבבית
 דתמיד מהך כלום קשה לא ג*כ עי"ש מכ'בפחות
 וצרפו קרבן בענין מש"ש לקמן וראהודו"ק,
לכאן.

 הקשה סקי"א ה' סי' יו"ד תורה בדעתוכן
 הריטבוא והביא הנ*ל, ד' מיבמות הקושי'שם

 למילה מה דקאמר בהא דמבואר ה'יבמות
 "כיון ם"ם כרת ב" לית דהשתא אףשישב"כ
 דלפמ"ש בזה וה"נ חמ1ר, כרת בו יהי'דכשיגדיל
 שעשה מה על גם מתחייב כשיגדיל שםהחכ"צ
 שהק' אמור פ' נוע"מ בס' וע' ", כ' מבןפח1ת
 וכו' נגמר ד"ה ע"א ו' שם התוס' ולפמ"שוכו'
 עו"ה דאין בסוגיא ובדרוש זו, קושי' גםי"ל

 עכ"ד. בזה הארכתיליוה"כ
 החיים הארצות קושית ג"כ תתורץובזה

 בתוס' מובא דקמ"א חולין דריב"א מהךהנ"ל
 הלאו להריב"א אף מכ' דבפחות דאפש"לשם
 ודו"ק. כרת בו יהי' דכשיגדיל עי"שחמור

 זצ"ל משאוויל להגאון יוסף זכר בס'ראה
 בתוה"ד שכ' ע"ג ע"ו דף ובספרו ו'יבמות
 חיי, הרא"ם קס"ד, סי' חיו"ד מ"ת להנוב"ישציין
 בנר וע' )ש"ל(, מ"ט סי' חכ"צ גומא,תיבת
 דעשה מעלי' דמנ"ל ע"ב די"ד לכריתותתמיד
 מכ' בפחות ליבום כשנופלת ואימא ל"תדוחה
 לעשה ומנ"ל כרת דליכא יגר,בנה ואח"כשנה
 כ'" "אחר כרת ב1 "דביש וכ' דדחי כרתשי"ב

 קיד1שין 1ת1ם' קם"א ח1לין 1עתום' אלים"הלאו
 י"ל וגם באשה, 1עשה תעשה לא גבי ע"אל"ד
 כה"ג, יבמות ריש וכתוס' נועם דרכי זהדאין
 ו' אות ו' סי' חאו"ח צבי תפאדת בשו"תוע'

 ועפיה"מ לברך, דחייב מכ' בפחות הגומלבברכת
 שאינו הקבלה ומפי מיתות בפ"דלהרמב"ם
 דלא מ"ד פ"י וע"ש שנה, כ' ק1דם כרתמעניש
 ג*כ שמקשה דקעמפנא מהג' ועבאה"חכחכ"צ,

 קאי כרת" "איס1ר דם"ם וכתב מעליה הנ"לקו'
 להגן, תל1י אשם להביא וצריך כ' מבן בפח1תגם
 חומר ד*ה פ"ח פסחים ירושלמי קרבן שידיוע'
 סברת לדחות שכ' ל"ת מכח שבאה מ"עהיא
 ל"ת דאיכא כיון יו"ם דשאני בקידתטיןהר"י

 בה, חייב1ת הנשים 1אף העשה היא חמ1רהלגבה

 א' ח' שבועות וע' שופר, מה' בפ"א משל*מוע'

 חטא דיש חטאתם לכל דפשעיהם קרא מוקי%א
 ע"א ס' יבמות מתוס' אך קרבן, בר שאינוופשע
 חטאת דחי1ב וי"ל כן, משמע לא נעשהד"ה

 להעיר הו"ל ולכאורה שלמטה, כמיתהמלמטה
 רק נענש אינו כ' מבן דבפחות הרמב"ןלפמש"כ
 צ"א מפסחים ואכ"ק בכרת 1לא לא1באיס1ר
 שגדל ול"ל מכרת קטן למעוטי התםדאמר
 עי*ש. וכו' וכו' כן מקשה ובחכ"צבנתיים
 עוההא לאיש סמוך מופלא ם"1. 1בנדהט(

 דלוקה, ר"ה דאמר ואבל שהקדיש שנה י*גבן
 מביא דאינו ממעטינן הדבר זה מדכתיבוהביא
 ומקשה חייב, יחל ולבל לאיסור מיהת קתניקרבן,
 הקשו וע"ז למלקות, ולא יחל בל לאיסוראימא
 נמי מילקי דאורייתא סמ"ל מופלא איממנ"פ
 האי וקשה ליכא, נמי איסור מדרבנן ואילקי

 לקי דלא דכיון עבידתי' מאי דקס"דאיסורא
 איסור, בהאי נ"מ מאי עונשין בר דאינומשום
 מענישין אין הלא שמים בדיני לחייבו משוםואי
 ס"ד, סי' או"ח בחק"ל הקשה כן כ', מבןפחות

 נדדים מהלכות בפי"א הרמב"ם עפ"יומתרץ
 ע"ש, ואכל" לכשיגדיל מלקות "דחייבוהרשב"ץ

 מראה מס' הביא ט' אות ע' מע' לב ישריובס'
 מענישים נדרים דגבי זצ"ל להמהרד=אהנוגה
 יפליא כי קרא דגלי מש1ם שנה מכ' בפח1תאפי'

 ובתורה ב' פסוק פ"ו נשא וראה ז"ל,1כרש"י
 כי ת"ל מה ב' ב' ותמורה שם, ט' אותתמימה
 נדר, שנדרו לאיש סמוך מופלא לרבותיפליא
 כתב לא דע"כ דחה ז"ל והוא ובמפורשים,עי"ש
 בב"ד עונש לענין אבל מלקות לענין רקדש"י

 דקס"ד הנ"ל כתירוץ וע"כ זה, שייך לאשלמעלה
 ע"ש. לכשיגדיל" אימורא"דאהני
 ועי"ש מכרת, קטן למעוטי ג' ערכיןי(
 ע"ש, י"ג לאחר כרת דיש דמשמע ותוס'ברום"י
 דאין רק כרת חיוב "יש דמדינא כנ*לותתורץ
 בסי' כמש"ל גם עשרים", ק1דם ע"זמענישין

 ל1, מוחלין עשרים עד תשובה עשה דאםח'

 מכ' פחות בן מביא איך הקושיא גם בזהותתורץ
 למעוטי צ*א שבת וראה קושיות, ועודחטאות
 לתרץ בעהי*ת שכתבתי מה לעיל וראהקטן,
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 לכאן, וצרפו ח( באות עי*ש והסתירותהקה2יות

 הכלל כל איש, ערך ח"ם ב"א בספרי היטבוראה

 מדף ז' סימן שם ובפרפ והלאה, רמ"ז מדףכלו,
 בש"ס כוכ"פ שאמרו במה שהארכתי והלאהרנ"ד

 וראה לכאן, וצרפו בארוכה עישה"ט קטן,למעוטי

 לכאן. וצרפו עישה"ט רם"ח, מדף ח"א בספריגם
 דף ס"ד סי' או"ח לב חקרי בם' ראהיא(

 ב' מ"ו נדה הגמ' על שכ' והואיל ד"ה ע"בק"י

 ולא לחוד איסור ופרש"י יחל בל לאיסוראימא
 מלקות דליכא כיון נפק"מ מה וקשה וכו'מלקות

 ב"ד שהרי ליתא הא שמים בידי לחייבוואי

 היי פ' כברש"י מכ' בפחות מענישים איןש"מ
 הש*כ שם, והרמב"ן יפ*ת הרא=ם וע'ובמדרש

 ק"ז בסי' להרדב"ז אבל זה, איסור נפק"מלמאי
 סי*ב, לך פ' וכבחינוך י"ג, מבר הוי גיהנםדדין

 מכרת קפן למעוטי צ"א ופסחים ד"ג בערכיןזכ"נ
 והרבר השמים, מן אותו מענישים י*ג דבןש"מ
 לא מכ' דבפחות דס"ל לרבנן קשה ומ"מצ*ב,

 וכד' ואכל לכשהגדיל דנ"מ ונ"למענישים,

 מלקות דחייב ד' הלכה דנדרים בפי"אהר"ם
 וכו' דנדה להך בתי' הרה2ב*ץ וכ"כלכשיגדיל
 דעכ"פ לענין נפק"מ יש לכאורה ולפמש"לעי"ש,
 באות כמשכ*ל מכ', בפחות איכא ועבירהאיסור
 עי"ש.ח(

 דף ל"ד סי' יו"ד לב חקרי בס' וראהיב(
 שלקה מי ע"ב פ"א בסנהדרין עמ"ד שכ' ב'נ"ד
 הש"ם ואסיק לכיפה אותו מכניסין ב"דושנה

 קטלא בר דגברא עסקינן כריתות שלדבמלקיות
 דקא וכיון קטליה מיקרב דלא הוא וקרוביהוא

 עילוי', לקטליה לי' מקרבינן נפשי' להמוותר
 עד י"ג בן לימוד וצריך סנהדרין, הל'כברמב"ם

 בספרי כמ"ש בכרת וליתי' במלקות דישנוכ'
 ישנו אי ושנה לקה אי י"ג האיכא ס"ד סי'חאו"ח
 ישנו דפטור אעפ"י דכרת עון נימא מיבכיפה
 כחייבי תו*ל בכרת דליתיה כיון א"דבכיפה
 קטלא בר דגברא וממ"ש בכיפה, דליתיהמלקות
 והרי למות סופו דעכ"פ הוא כיפה דחייב נ'הוה

 מבעי אכתי וכו' וכו' לסות סופו אין מכ'בפחות
 בן הי' שעבר ג, ובפעם ושנה דלקה י"ג בבולי
 עבירות הב' מצפרפי אם בכרת דישנור'

 מצטרפי כרת איסור שהאיסור כל א"דראשונות
 ע"ש. וכו' וכו'שפיר

 תכ"ט דף בהשמטות ח"ה פרד"יוראה
 יומא מריש בידרמאן הגרי"מ קושיתשמביא

 ביתו, ובעד בעדו וכפר דכ' אשה לודמתקינין

 פחות מענישין אין ואם בבוגרות אמור כ"גוהא
 וכפר מתקיים ולא כפרה בח אינה אשתו הרימכ'
 יסלח וד' מטות ריש מרש"י קשה וכן ביתו,בעד
 צריכה ואין בגערה רק מפיר אינו אב והאלה,

 בת דאינה דאע*ג תי' מגוד והגה"קסליחה,
 דאע"ג עשה בחייבי וכמו כפרה, צריכהעונשין
 ולפמ"ש עי*ש, כפרה עלי' יש אפ"ה עונשיןדאין
 תתורץ והסתירות, הקהשיות לתרץ בעהי"תלעיל
 לכאן. וצרפו ח( באות כאן עי"ש זה,גם

 וחילוקים שיטות ד.סימן

 : צבי החכםשיטת

 והסמך : כ' מ"ם סי' צבי חכם בשו"תא(
 דלא שנין עץ2רין דל ר"ע מפרק עליושסמכו
 מן משיבין ואין הם אגדה "דברי עלייהוענשת

 הירושלמי, והוא ז"ל, שפירשו הטעם גםהאגדה"
 ששים מבן דא*כ הוא תמוה המרגליםמגזרת
 נגזרה לא שהרי הכי נימא נמי ומעלהשנה
 נוחליד ביש כדאיתא ששים מבן יותר עלגזירה
 בהדיא, בקרא דכתיב מאי אלא ילפינן לאושמא
 בער וכן קסנים, שנענשו פעמים כמה מצינוועוד
 דוחק, הוא חכמתן לפי שהיה שתירצו ותהואונן,

 מיענש דלא גמור כלל דאינו מיהא דנקוטועוד
 עונשי בין לחלק יש ועוד וכמש"כ, כ' מבןבפחות
 אהצר והאיש נאמר ובפסח דורות, לעונשישעה
 ואין וכו' ונכרת הפסח לעשות וחדל טדשרהוא
 בלבד, כרת אלא מכות ולא חטאת קרבן לאשם
 הרי ומעלה, י"ג מבן הוא איש שנאמר מקוםוכל

 ובפרק אחד, ויום י"ג לבן בפירוש הכתובשחייב

 הראשון על כרת חייב צ"ג דף טמא שהיהמי
 אזיל ולטעמיה רבי, דברי השני על כרתוחייב
 לעשות הויב פסהים שני בין שהגדיל קטןדס"ל
 סוף לעיל וכן כרת, חייב עשה לא ואם שניפסח
 קטן למעוסי האיש ואלא צ"א דף האשהפרק
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 אחד ויום י"נ בן הא קטן דוקא משמעמכרת,
 ביותר דוקא מיירי שזה שנאמר היתכן כרת,חייב
 ההתו לפר,2 היה ואפשר לא, ודאי הא כ'מבן

 עלייהו מענשת דלא לומר הכוונה שאיןדרע*ק
 מענשת דלא אשכחן .דלפעמים- לזמר אלאכלל

 בדור דאשכחן כמו מעלה של בב"דעלייהו
 שלא ביקש בתפלתו יצחק אף שכן וכיוןהמדבר
 מצינו שכבר כיון לבא לעתיד עליהםיעניש
 אותן כל יתפרקצו ועד*ז במדבר, עליהם ענששלא

 בי"ד דאין את"ל ואפילו הכי, דמשמעהמקומות
 מבן לפחות כרת עונש אפילו מענישין מעלהשל
 עונש לענין היינו המדבר מדור ותלמדנוכ'

 וכמו כרת עונש עליו יש הבא בעולם אבלעוה"ז
 יתכן שלא החלב את שאכל שנה שמונים בןזקן
 לקיים א*א כרחך על דיומי ולא דןבני כרת לאבו
 כיוצא, או גיהנם בעונש לעוה"ב אלא כרתבו
 הקב-ה י"ג מבן פחות כרת שיתחייב דאףאו

 יכריתנו ולא ישוב אם עשרים אחר עד לוממתין
 אז ישוב לא ואם עשרים אחר עד יחטאאם

 פחות בהיותו בו חטא אשר העון עליכריתנו
 כרת עונש שייך דעכ"פ ברור נלע"ד וזה כ',מבן

 מדבר בם' וראה עכ"ל. נמי כ' מבןבפחות
 ובספרו ט' אות ע' מע' ז"ל להחיד"אקדמות
 צבי החכם על מש"כ כ"ז אות ע' מע' לפידבש

 בארוכה, עי"ש והזוה"ק להירושלמידאישתמיטתי'
 ס"ק רפ"ג סי' ז"ל להשו"מ שאול יד בם'וראה
 פ"ה ברכות למשנה סדר יש ובם' עיעוה"ם,ג'

 ע"ש.מ"ד
 על שכ' חיי ר"פ קדומים נחל בם' וראהב(
 פ"ב ירושלמי ממנו שנעלם ותמהניהחכ"צ,
 אחת שפה בכ"מ, והזהר מדרשים וכמהדבכורים
 שנים, כ' עד מענישים אין דבשמיםלכולם,
 ובהג' למט"ט, מחיוהו גבי דורשין אין פ'ועתו"ם
 החכ"צ, על בזה ג"כ העיר החכ"צ על שםרי"ש
 למדין דאין החכ"צ ומ"ש ג(, א' סי' לעילוראה
 ערך ח"א ב"א בטפרי ראה וכו', וכו' האגדהמן

 האגדה כשבא דדוקא ולהלן ר"ב מדףאגדה
 אבל האגדה מן למדין אין הלכה או דיןבסגנון
 שפיר מלתא גילוי או מען2ה סיפור דרךכשבא
 לכאן. וצרפו עישה*ם ועוד האגדה מןלמדין

 דשם ע*ב פ"ט בשבת דראה ולפענד*נג(
 עשרין דל היא א' גירטא נירטאות, שתיאיתא
 "ענשית- דלא או עלי', "תענשת* דלאשנין

 עלי',
 הקב*ה דאין ההוה, על דקאי עונשיתבקריאה
 היא השניה גירסא מכ', פחות עלמעניש
 עבר לשת והיינו התיו, תחת בקמץענשת
 ח2פיר המדבר(, )בדור עלי' ענשת לאשכבר
 והחת"ם החכ"צ כש"כ המדבר דור על דוקאקאי
 לא, או המדבר על קאי אם תלוי ובזהש"ל,

 ניצוצי וראה כאן, דהחת*ם בהך וראהכנלענ*ד,
 הנ-ל דמשבת שכ' ט' אות ע*א קפ*ו תצוהזהר
 עי"ש. לע-ל, הגדול הדין ביום דאיירימוכח

 : יאיר החוותשיטת
 הכללי כתב, קם*1 מי' יאיר החותד(
 כל 1כ1 וחמורות, קלות בתורה- ,שמפורשדכל

 ל"ת, במצות נכללים שג"כ חז"ל ותקנותגזירות

 ועונשין שווין מסה ושל מעלה של ב"דודאי
 כלל ביה מפורש שלא בדבר האמנם י"ג,מבן

 ומר דרע ממברא ללמדו דיש רק ומצוהאיהרה
 לרמב"ם ואפילו קרח, של מחלוקת כגוןהוא

 המחלוקת בעת מ"מ לל"ת, כקרח יהי' לאדחשיב
 ארז"ל שפיר לכן אח"כ, רק הציווי אכתי הי'לא

 אף שדים יונקי אפי' שנאבדו עד מחלוקתקשה
 וכן כ', מבן בפחות שמים בידי מענישיןשאין
 עשרים, כבת מאה בת לגבה רז"ל שדרשושרה
 חטאה שלא וקמ"ל הורה, ניתנה לא עדייןג*כ

 שראוי או מהם, למנוע שראוי השכלייםבדברים
 בכל וכן אותו, וליראה ולאהבו לברכו ה'לעבוד
 בכה"ג ע"כ אלא פשיטא, מצות לז' דאלוכה"ג,
 שלקחה בשרה ע"ב ט' מכות מם' כארז"לקמ"ל,
 על שמים בידי נהרג נח שבן מבעלה,אבימלך
 התוס' מ"ש מאוד ויתכן למד, ולא ללמד לושהי'
 ג' נגד פולמא מ' למטטרון דמחיוהו ט"וחגיגה
 דמלקות כמו מעלה, של עונשין בר שנימספר
 בחגיגה, בתום' נמצא )לא בכה"ג ג"כ מטהשל
 אות במקור ראה ההןס', מבעלי זקנים בדעתרק
 וחטא ואון תהלה ישים במלאכיו גם כייח((,
 שאמרו על המלאכים שנדחו כבמדרשבכה"ג

 שלא אף הנדה2, נתקלל ולכך אנחנו,משחיתים
 הרב דברי על התום' כמ"ש להטית, שלאנצטווה
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 ואין למעון לו שהי' רק וכו', התלמידודברי
 דברי ד"ה ע"א כ"ם )סנהדרין למסיתטוענין
 מדיני דפמורים דברים לכמה דומה והויהרב(,
 עןמרים מבן גדול אפי' אדם בדיני כי וכו',אדם
 דרמיא בעשה משא"כ וכו', הדין מן עונשיןאין
 פשימא לולב ונוטל תפילין מניח שאינועלי'

 אותו מכין ב"ד שהרי השמים, מןדמענישין
 מצאתי כתבי אחרי וכו', נפשו שתצא עדלקיימן
 לפני בחטאו שפת זה רצ"א, עמ' בראשיתבזוהר
 השגחתו ממלק שהקב"ה מפני הוא כ"ש בןהיותו
 דקשה רק יע"ש, ממיתו עצמו והמשחיתממנו

 הלא חטאת שגגתו על י"ג בן יביא איך א"כלי

 דמ"מ לומר ורציתי כרת, זדונו על חייבאינו
 יש כי עונשין, בן שהוא אחרי חייבתוהתורה
 עוה"ז עונש בין או לזוטא, רבה דינא ביןלחלק
 אכן לחבירו, או למקום אדם בין או עוה"ב,או

 רש"י הביאם קרח ובפ' שרה חיי פ'במדרש
 יעקב קהלת בס' וראה ע"כ. חילוק שאיןטהממע

 ע"ז אות דרבנן תוס' זצ"ל אלגאזילמהרי"ם
 נביאים תורת בס' וראה ודו"ק, עי"ששמביאו
 בין החילוק בענין מש"כ קכ"ה דף ז"ללהגרצ"ח

 בדרך דנלמד לאו לבין בתורה מפורשלאו
 דף ח"א יצחק כוכבי בס' וראה עי"ש,הדרזמות

 עי*ש.ק"כ
 "שיתין* בש*ס שמצינו ע"מ להעירורציתי

 עי' רגיל לשון רק דוקא לאו דהוא וכו'פולסי
 התוס' דכ' וכו' רהום רהומי שיתין צ*בב"ק
 בהכי דגמרא דאורחא שיתין מספר נקםדלכן
 נ"ח ובחולין וכו' לככא ממא תיכלי שיתיוכמו
 עי"ש, בקורנסי' לי' תלי דפדזלא מאני שיתיןב'

 וכ' הלולי שיתין חסדא רב בי ע"א כ"חובמו*ק
 וראה עי"ש, דוקא לאו מפורשים דיש שםהתוס'
 קס*ד מאמר ז"ל מרישא להגאון אהרן ברכתבס'

 ז"ל להחיד"א קדמות מדבר בם' וראהעי"ש,
 אות ע' מע' לפי דבש ובספרו מ' אות ע'מע'
 עישה"ט. לכאן וצרפו החו"י על מש"ככ"ז

 קס"ח אות כ' מערכת אברהם מקנה בס'ראה
 שנה י"ג דבן מ"ט סי' צבי הרב בתשו' כ'שכ',

 לך בפ' רש"י וכ"כ יע"ש, בכרת ישנוומעלה
 וכו' ונכרתה ימול לא אשר זכר וערל פ' עללך

 חיי פ' הרא"ם כמ"ש אחד, ויום שנה י"גמבן
 מצווו בר הי' אם שם עזרא האבן וכ"כשרה,
 לך בפ' החינוך וכ"כ כרת, עליו יש ימולולא
 כהצאגיע מל ולא זו מצוה על ועובר ב', מ"עלך

 חייב אחד ויום שנה י.ג )ש[וא עונשיןלכלל
 מילה מה' בפ"א הראב"ד מד' וכ"נ יע"ש,כרת
 עד כרת חייב דאין שם הרמב"ם עמ"שה"ב

 עומד יום וכל כו' תבלין בזה אין כ'שימות,
 החינוך על כ' חק"ל ובס' עי"ש, כרתבאיסור
 ע*ב דצ"א ובמסחים ד"ג בערכין שכונהנ"ל

 חייב י"ג ובן מילה מכרת קמן למעומידקאמר
 בתשו' והרדב"ז השמים, מן אותו ומענישיןכרת
 והקטש[ ולמעלה, מי"נ הוי גיהנם דדין כ'ק"ו

 מענישים שנה עשרים דמן דם"ל סבוראילרבנן
 מידי קט~ה לא החו"י ולפמ"ש יע"ש, קודםולא
 וכו' בתורה מפורשים שאינם בדברים דוקאדזה
 במדרש דמ"ש א"ל וא"כ לשונו( לעיל )ראהוכו'
 מ"ש גם ולפ"ז בתורה, המפורש לדבראינו

 מ*ם סי' צבי החכם על ל"ה סי' ח"אהחקר"ל
 לדבריו, מקום רואה דאינו בכרת, ישנו י"גדבן
 צ"א פסחים מהש"ס ובמ"כ ע"ש, הראשוניםנגד

 והחינוך והראב"ע לך פ' ורש"י ג'וערכין
 מבואר ש"ל, חהראב"ד והרמב*םוהרדב*ז
 איסורי מה' פ*א הרמב"ם וכ"כ החכ"צ,כהמיטת
 ויום לי*נ משיגיע הוא וגדול שכ"ש הי"גביאה
 או כרת או מיתה חייב העריות על בא ואםאחד

 סוברים הפוסקים דלהקת וכיון עי"ש,מלקות
 דאין לומר מקום אין כן, מוכח מהש"ס וגםכן,

 המדדש דד' מהמדרהב, דהיינו וכו' מקוםרואה
 מפורשים שאינם לדברים כמ"ש לפרשןאפשר
 כן, לפרחשי ליכא הרא"ם בד' אךנאזורה,
 מאיסורי פ"א הרמב"ם על שרה חיי בפ'דמסיים
 היינו דקאמר כרת דחייב וי"ל הנז"ל,ביאה
 כריתות חייבי דכל מלקות שלמטה בב"דלחייבו
 בעדים הי' אם כריתתן מידי נפטרושלקו

 נם ודחה עכ"ל, כריתות מחוייבי והיווהתראה
 כרת מלת לומר להרמב"ם לי' דלמה זה,אשז
 לא ליכא, כרת לדידי' וגם איכא, דמלקחזכית
 כרת חייב דאינו כיון כו' נפטרו לומרשייך
 דחה ע"ד די"ט שלום עושה ובס' כ*ד,עי"ש
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 חיי ר"ם ז"ל הרא"ם מד' הנ"ל יא~ר החותלד'
 החות כמש*כ לחלק דאין נראה ומדבריושרה
 להחיד"א יוסף שער בס' וראה יעו"ש,יאיר
 ע"א ע"ב דף ובספרו ע"ב ה' דף הוריותז"ל
 מכ' פחות מחטאת בהקושיא שהאריךוב'

 לכאן. וצרפועישה"ט
 ב' אות ב' מערכת המים טהרת בס'ראה

 בהשמטות יאיר החות מש"כ שמביאאחרי
 בתקוני וע' שכ' לעיל( )הבאתיו ע"בדרס"ג
 פחות דכל דמשמע ע"א דפ"א מ' תקוןהזה"ק
 וע' "כלל", מעלה של ב"ד מענישין לא כ'מבן
 וכסא מ"ט, סי' וחכ"צ ע"ד, די"ט שלוםעושה
 סע"ד, דק*י ס"ד סי' ח*א וחקול ע"ב, דל*זדוד
 סי' ח"ב ונוב"י ל"ד, סי' בתשובה ה5צרףוס'
 סי' אומץ ויוסף ל"ה, סי' יו"ד ח"א וחק"לח',
 ח"א הזוה"ק ע"ש בסו"ד שם החו"י ובמ"של"ט,

 דבחטאו משום הוא דנענש מכ' דפחותדרצ"א
 עצמו והמשחית ממנו השגחתו מפלקהקב"ה
 מ"מ הנז', הזהר תקוני נגד דהוי הגםממיתו,
 ועי' בזה, קושיות כמה זו בהקדמהמתורץ
 מע' טהרה בשיורי אני ומ"ש קס"ח, אותמקנ"א
 ד"פ וישב ס' אברהם והיוסף ח"ם, ס"קהכ'
 לכל כשדנין דוקא דזה החסיד מר"י הביארע"ב
 י"ג מבן פחות אפי' מענישין ליחיד אבלהעיר
 בדבש צפיחת בס' כעי"ז מ"ש וע' )א"הע"ש
 ע"ג דם"ד ח"א מנחם דברי ובם' ד"ט, ד'סי'
 נ"ד כלל א' מע' פ"ה חמד שדי וע' אש"ן(יע"ש
ע"ש.

 : םופר החתםשיטת

 מה : קנ"ה פי' יו"ד חת"ם בשו"ת ראהה(
 בן עד למעלה עונשין בת שאינה דעתךשנראה

 וכבר אגדה בדרושי רק בש"ם" נמצא לא "זהכ'
 כלל, זה על לפמוך שאין האחרונים מזהכתבו

 מבן חלב אכל גבי ע"א פ' יבמות בתוס'ובאמת
 ספק, התראת הוה הא  התוס' כ' י"ח בן עדי"ב

 איירי, ובשוגג חטאת לענין נימא לא אמאיוקשה
 כרת שייך לא שנה עשרים דקודם משוםאע"כ
 תירוצים ושערי ליתא זה באמת אבל -וחטאת

 האמת אבל אחר, במקום בארתי כאשר ננעלו,לא
 מתחייבים ופימנים בשנים מצות בנימשנעשו

 ממה, ח8ל מעלה של בב-ד תורה חיוביבכל
 הם חוטאים ונויר ומצורע יולדת למ"דדאלת"ה

 הדבר, וישתקע עשרים קודם קרבנם מייתילא
 אע"כ וכו' ע"א ח' משבועות נ"ל ראי'וכדמות
 שיעורים נאמרו לא כי ולפע"ד - הם חטאתבני
 עונשים בני נקץ2ו כ' שבני במדרשותהללו
 המחודשים חטאים של בעונשים אלאלמעלה
 נאמר ב)0רה וכן המדבר, דור עונשי כגוןלשעה
 מתן קודם התם חטא בלא ז' כבח עשריםבת

 נאמרו וע"ז שכליהע. כמצוה אצלה והכל חווותורה
 שום אין התורה עונשי אבל הללו,שיעורים
 בין למלקות בין הללמ"מ שיעורים כיחילוק
 לכל שוה שערות ב' שהביא י"ג ובןלקרבן
 ובעיקר ע"כ, לפנים צריך ואין שבתורהעונשים
 שלא וחידוו2 הנ"ל, צבי החכם קדמו כברחילוקו
 דהאיפור שכתבתי כמו במכתה"ג ולפענ"דהזכירו,
 העונש. לא אבל מכ' בפחות אף הואכרת

 הביאו, סק"ט קפ"ה סי' יו"ד תשובהובפתחי
 ד,2בת מגמ' הזכיר שלא חידוש וקצת עליווכתב
 לקמן ועמ"ש הכי, משמע לא ושם ע"ב,דפ"ט
 סדר ביש היטב וראה ע"ש, סק"ג שע"וסי'

 הך על וחולק מ"ש מ"ד פ"ה ברכותלמשנה
 בזח האגדה מן למדין דאין והחת"ס הח"צשכ'

 במאש שבוונתו  רפשוט  קשה, לא ולדעתיעשה"ט,
 ביקש בתפלתו  אבינו דיצחק הנ"ל, חב"צבה2ו"ת
 שכבר כיון לבא, לעתיד עליהמ יעניששלא
 שהחת"ס אלא במדבר, עליהם ענש שלאמצינו
 ופשוט, בלשונוקיצר

 ע*ע האגדה, מן למדין דאין עניןובעיקר
 שנ"ו ע"ב רס"ז ע"א ר"ס דף ח"א פרד"יבס'
 לקמן וראה ע"א, ותנ"ו ע"ב כ' דף וח"בע"ב,
 וכמ*ש מאגדה למדין דברים דבכמהמש"ב

 ניקל דלא ותראה עי"ש אגדה, ערך ח"אבספרי
 מאגדה. למדין דאין כאןלומר

 נמצא לא זה שכ' החת"ס על גדולהופליאה
 פ"ט שבת מפורה2ת בש"ס נמצא זה והריבש"ם,
 פ"ב בכורים להירושלמי יענה מה גםהנ"ל,
 בפי' כן דאיתא ש"ל ה"ה פי"א וסנהדריןה"א

 להלכה בש"ס נמצא דלא דכוונתו ואפשרלדינא,
 עי'ש, פ"ט כבשבת אגדה בדרושירק
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 שב' קנ"ח, סי' אה"ע מהרי"א בשו"תוראה
 שבבר צבי חכם תשר ראה לא שהח"ס כןגם

 אינו ב' מבן דפחות להא דחיותיו בבלהקדימו
 חדש האור קושי' שם וטי"2ב למעלה, עונשיםבן

 ערירי בב"ם דבדת רש"י לדעת ע"ח,קידושין
 לם"ל קרא א*ב בחייו, טתים שבניוהיעו

 דאפילו עליו, עיין לו אין ובן ב"ב, דףביבמות
 בריתות מחייבי אלא אינו ממזר והא פוטר,ממזר
 ומתרץ טיבום, שיפטור טמזר בלל משבחתולא

 בפחות הוי לא כרת דעונש בכ"מ דמצינודלמאי
 מיבה איזה מחמת אירע מ"מ אם מ"מ כ'מבן

 קיים חרעו שנה כ' קודס הקב-ה המלךמטעם
 וראה עיש, היבום מו דפוטר לה מ~0כחתעז-ין
 וצרפו עישה*ם מש"ב ח( אות במקורותלעיל
לכאן.

 : ביהודה הנודעשיטת

 קס"ד תשו' חיו*ד מהד"ת נוב"י ראהו(
 בקטן הדין חרדת שייך אם בענין והאריךשכ'
 וע' יאיר וחות עה"ג בשו"ת מזה דברו וכברוכ'

 לא נ"כ ולדעתי ונ', ומ"ט מ"ז סי' חכ"צתשו'
 האדם על שמים עונש שום יהא שלאמסתבר
 את וירצח הפקר, עולם ונמצא שנה, כ'קודם
 כל ויעט~ה וינאף עדים שם יהי' כשלארעהו
 אין שבעוה"ז הכוונה ולדעתי השם,תועבת
 אחר אבל שנה, נ' קודם בחייו עונטאהקב"ה
 לכלל מט(הגיע חייו ימי כל אדם מעשה כלמיתה
 שהוא יודע כשכבר הפעוטות לעונת אפילודעת

 בשבת וט"ש מעשיו, כפי לסבול צריךעבירה
 קשיא לא ג"כ כו' שנה כ' דל אמר שיצחקפ"ט
 עם רק הקב"ה אז יתווכח המתים עם לאכי

 יתווכח החיים שעם וכיון וכו' וכו' יתווכחהחיים
 יהבינן אם גם ועוד וכו' כ' דל יצחק אמרשפיר
 שכר קבלת אבל עונש, אין מיתה אחר שגםלהו
 מונעין שבידו ועבירות יש, ודאי המצוותעל

 חרדת יש וממילא משכרו, ומנכין ממנוהטוב
 אבל דעת לכלל עכ"פ שהגיע בקטן וכ"זהדין,
 והמחקרים המקובלים דעת לפי אבל וג' ב' בןלא
 חרדת שייך קטן בכל א"כ נשמות גלגולשיש
 עי"ש וכו' וכו' ראשון בגלגול מעשיו עלהדין
 במימן למש"ל ראיה קצת יש ומכאן לשונו,כל

 להנלנול הצטרפות שיש למראה הנחמד בשםי"ב
 וראה לבאן, וצרפו עישה"ם הראשון, עםשני
 סופר עט בם' וראה עישה"ט, ח' סי' חאו"חשם
 אברהם יד הג' בשם שמביא ז' פרם ס"הבלל
 אין ב' דקודם הרא"ם בה2ם שכ' בה"יבס'

 בשנעץשה ברת חייב ואימ מעלה של ב*דעונשין
 ויש מטה, של בב"ד מלקות אלא י"ג מבןגדול
 פ', דף יבטות מתוס' להרא"ם ראיהלהביא

 כמ"ש קודם אף אותו עונשין אז כשמתוממיים
 בבללן. שהאריך וע"ש ע"ב,הנוב"י

 ג', ס"ק שע"ו סי' יו"ד תשובה פתחיועי'

 חיקור ועל שב' ח' סי' חאו"ח נוב*י בתשו'ועי'
 שאין פשיטא בלא"ה לענ"ד בו', שלמעלהדין

 עצמו הוא כ' דהא ב' קודם טת אם ביןלחלק
 כל על נענש מיתה דלאחר קס"ד סי'בחיו"ד
 כשכבר הפעוטות לעונת מטשהגיע אפי'מעשיו
 שיצחק פ"ם בשבת ום"ש עבירה, שהואיודע
 איירי דשם להו מענשת דלא עץ2רים דלאמר

 ע"ש. ובו' חייםבעוו-ם
 , שיק מהר-םשיטת

 מצות תרי"ג על שי"ק במהר"ם ראהז(
 והח"ם החב"צ שי' שהביא אחרי ר"ז,מצוה
 עד הקב"ה העניש לא המדבר לדור דרקהנ"ל,

 השם יעשה הדור באותו שנם יצחק וביקשכ'
 באו"ח הפמ"ג בוונת ג"ב נראה חה בתבככה,
 שלמטה ב"ד שאין עבירות על דדוקא רי"ססי'

 בעשרים רק הוא בהנך שלמעלה הב"ד ו-קעוננסין
 מיהו הקרבנות, מבל לבאורה טובח ובןשנים,

 ובכל הדין שמן מבואר דביבורים פ"בבירושלמי
 ב"ח, דף מו"ק בתוס' וע' כן, הדיןהדורות

 זה דדין ב' בסנהדרין המשנה בפי'וברמב"ם
 כרת דחייב שם דמשמע אלא השמועה, מפיהוא

 אולי כ' עד לו מאריך השי"ת רק בפחותאפילו
 ישוב לעשרים כשיניע אז שכלו ויתחזקכשיתנבר
 מע' השדה פאת בללים חמד שדי וראהעיי*ש,

 ע"ש. פרמ"ג הר' ד' ועל ד"ה נ"ד אותא'
 , פענח הצפנתשיטת

 רי"ב, סימן פענח צפנת בשו"ת ראהח(

 שנים, כ' מבת פחותה סוטה משקין אםבהשאלה
 שמים בידי מיתה חשיבה סוטה דהשקאתביון
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 ראה המחבר, )אמר כ' מבן פחות עונשיןמין
 א' אות ס"ז סי' ח"ה ז"ל ענגיל מהר"ששו"ת
 שהקשו ל"ב( )שבועות הכל מתוד"השמעיר
 קינוי עדי עוי עדותי בלא לומד יכול העדראין

 הכתובה מן בעלה ויפטור ותמות תשתהוסתירה,
 כ', מבת בפחותה דאיירי י"ל דהלאוכו',

 דאינה יטמים כידי כמיתה חשובהדהשקאה
 כ' מבת בפחות גם אותה דמשקין א"ו_ננשת
 דקטנה שכ' סוטה מה' ה"ג פ"ב ועדמב"םעי"ש,
 עוד קטנה דאינה י"ב בת ולפ"ז משקין,אין

 ולפענד*נ עישה"ט, אותה משקין ב' מ"הכבנדה
 דעונשים אפשר שנים כ' מבת פחותזבסוטה
 רק לחוד שמים מידי בא כאן העונש דאיןמפני
 אותה שמשקין מטה, של הב-ד ופעולתבעזרת
 ולענשה לה השי-כים והדינים הדברים כלועושין
 איסורי לשאר דומה זה ואין מטה, של בב"דכאן
 חה בלחוד, מעלה של הב"ד ע"י רק שהואכרת
 בהך הבאתיו מגדים הפרי למש"כ דומהקצת

 דכל פא"ה, חמד דהשרי ובהך תלפיות,דהעלה
 עי"ש מכ', בפחות אותו עונשים אדם מידישבא
 וכן שיק, דהמהר"ם בהך ודאה לכאן,וצרפו
 פ' אנך דהחומת בהך ל"ט בסימן ש"ללמה

 בביהמ"ק למטה דכשהנ0כינה ה' אותשמיני
 עי"ש, שלמטה הבי"ד כמו מכ' פחות אףעונשין
 של טעמו שזה ונלענ"ר לפענ"ד, הוא כך כאןוכן

 שאינה ומנין שב' סוטה מה' ה"ג( )פ"בהרמב"ם
 דרוקא הרי לקטנה, פרט אהיא וכו' לשתותראוי'
 לי"ב כשהגיעה אבל אותה משקין איןקטנה
 אותה משקין ע"ב מ"ה כבנדה עוד קטנהדאינה
 עי"ש, וקטנה קטן ערך שלי בכללים וראהעי"ש,
 כן גם הוי סוטה דהשקאת שכתבתי מטעםוזה
 כנ"ל(. מטה של ב"ד אדםבידי

 פחות בגדר והנה פענח, הצפנת שםוכתב
 פ"ז בפיה"מ ז"ל הדמב"ם דבינו באמת כ',מבן

 שלא השמועה מפי הלכה בזה, כתבדסנהררין
 ובגרד נקבה, בין זכר בין מכ' פחותיענוש
 מבן דפחות שקלים גבי ראשונים כמהגירסת

 פ"א ובידושלמי א' בפדק ע"ש ממו~כנין, איןכ'
 בהגהות השבא רל"ב, סי' הדוקח לגירסתד,טקלים
 בירושלמי דגרם ה"ג, שם הירושלמי עלהגר"א

 עשרים, בן שיהי' עד השקלים על ממשכניןאין
 ב' הביא שלא קטן גבי שם בפיה*מ רמב"םוע'

 פענח בצפנת וראה אותו, ממשכנין איןשערות
 בידוש' דאמר מה דמפרש הכ"ד פכ"ד שבתהל'
 ולא י"ג רבן כך ד"ל תובעין לתבוע האשם,
 אז הקדש והקדישו נדד דנררו שערות ב'הביא

 אין אונם בגדר דהוה למשכנו אבלתובעים
 שעדות[. ב' שיביא עדממשכנים
 כ' דעד ע"א פ' ד' ביבמות שיטה לחדוכן

 דלא רש"י לשי' בזה ע4)ם נפל גש(וא לומרטדיך
 סרים סימני אבהו, ר' אמר בגמ' ושםכהרמב"ן
 עד מעשה בהן עושין אין שמנה ובןואילונית
 שנולד ח', ובן וברון*י, עשרים, בןשיהיו
 להחזיקו מע,שה בו עושין אין חד,מיםלח'
 שערו סימני שגמרו אעפ"י קיימא,כבן

 הוא קיימא בר אמרינן לא אפ"ה כשנולדוצפרניו
 כתב והרמב"ן ו0נה, עשרים בן שיהי' עדודאי
 בן שיהא הדעת מן ורחוק דחוק פי' וזהעליו
 באידך, ע"ש נפל משום בו וחוששין שנהי"ט

 דכל דר"ל פוז פיה"מ בסנהדדין כתבורבינו
 לידה מזמן נגמר דלא י"ל עדיין כ' קודםשמח
 מיענש לא ולכך שמים בדיני איש שם עליוואין
 אחר, פירחט בגמ' שם פי' הקרמונים אבלע*כ,

 עד בגדול להחזיקו אין ח' דבן הואדפידושו
 בבן י"ג לבן דומה כ' בן ח' ובבן כ', בןשיהי'
 ונמוק"י[. ריטב"א רשב"א רמב"ן עיי*שט',

 פ"ז בידושלמי רממעט מה דלפי ג"כ,ונ"מ
 פרט רונסלח הגרול באד הוראת גבידפסחים
 סתידה בזה דיש שלח בספדי ע' וקטנים,לנשים
 ובין דע"ז העלם בין דנ"מ והארכתי נשים,גבי

 ה"ו, פ"ז פסחים וירושלמי מצות רשארהעלם

 לחיוב שבטים של רובן דצריך דסוברדר"ש
 לכל דונסלח קדא מוקי צבור של דבד העלםפר
 שאין ולקטנים לנשים פדט ישדאל בניעדת

 פ' עה"ת פענח בצפנת וכתב לדוב,מצטרפות
 דמה ביאר ושם כ', מבן פחות דר"לשלח,
 מיידי זה בכלל ג"כ נשים שם בספדירמדבה
 הכפרה, בגדר נחשבים הנשים דגם ע"ז,בחטא
 שייכות הנשים אין כריתות חייבי בשארמשא"כ
 גבי ט', משנה דעדיות בפ*ב וע' השבט[,למנין



 שלמעלה ב"ד ן ך הא הש"טכללי ון י21שלו

 בפיה"מ ע"ש הפדק, לפני דברים בה' דד"ע,הך
 אות במקור בזה ]ראה ולהראב*ד ע*שלרבינו
 נ'ב, ד' במנחות למחלוקת נ*מ תעדר.יג([

 אם ובשקלים, שם, ובירושלמי ג', ד'ובהוריות
 בתחילה מן או הלשכה תדומת מן הואהקדבנות
 מן הוא צבוד של דבד העלם דפד ]ר"למגבין
 קטן ממעטינן אז הלשכה מתרומת צבודקרבן
 האדכתי וכן יחיד[, בקדבן דק בזה שייךשלא
 למעם סוטה גבי קרא צריך דלכן די"לבזה,

 סוטה דהשקאת )דכיון השקאה מן ור"לקטנה,
 דבפחותה ממעטינן ע"כ שמים בידי מיתהחשיבא
 לא ממום לקטנה דאלו משקין, אין כ'מבן

 פ' במכילתא ע' מקלט, עדי גבי וכןאצטריך1,
 ]שם וכו' כה"ג ור"ל קטן דממעטמשפטים
 כי ואיש במשמע, הקטן אף איש מכהבמכילתא

 שם ובן הקטן, את להוציא אדם נפש כליכה
 ובמדכבת הקטן, את להוציא איש יזיד וכילהלן

 הכתוב דענש אשכחן האיך מקשה, שםהמשנה
 הקשה וכן למעוטי, קדא דמיצדך עד הקטןאת

 איש ד"ה א' צ"א פמחים בתום' וכה"גהדא"ם,
 מבן פחות דממעטינן דבינו מפדש ולזה קטן,ולא
 מה וכן שמים[ דיני בכלל דהוא מקלם מעירכ'

 ]בפיסקא קטן מש"ד גבי תצא פ' בספדידממעט
 את ולא האיש את ההוא העיד זקני ולקחודל"ח
 דוקא צדיך הא לה משכחת האיך וקשההקטן,
 שם שהקשה כמו מיתה חיוב גדר ביהשיהא
 אמר כ'[, מבן בפחות הכוונה אבל פענח,בצפנת
 בכלל הוי אם מסופק אני מקלט בערי גםהמחבר
 אני ונבוך בסוטה, כעי"ז שכ' וכמו שמים,דיני
 בזה.עוד

 דב"ד ס"ל דד"י פ"ה, סוטה בתוספתאוע'
 ובגמרא ולכשיגדיל, ע"ש, קטן לאשתמקנין
 בגדר די"ל בזוע האדכתי והרבה זה, ליכאדילן
 קטן אשת משכחת איך ]דאל"כ כ' מבןפחות

 בידחמלמי וע' ע"א[, י"ט קידושיןכדאיתא
 ד"א : ]ה"ז כ' מבן פחות ב"נ גבי פ"דסנהדדין
 הביא ושלא עשרים, מבן פחות אף ר"יבשם
 בדיני ולא ממונות בדיני כשד שעדות,ב'

 תצא פ' לספדי ציין פענח בצפנת ושםנפשות,
 שלא פטור קטן איש ולא בן סודד, בןגבי

 בזה[, ע"ש ש"ד מוציא וגבי מצות לכללבא
 ןמאימתי ע"ש לכתחלה עבודה גבי כ"ד ד'וחולין
 אומר רבי שעדות, שתי משיביא לעבודהכשד
 דכתיב כו' עשרים בן שיהא עד אניאומר

 אבל וכו', שנה עשרים מבן הלויס אתויעמידו
 שיהא עד לעבוד אותו מניחין אין הכהניםאחיו
 אם הגד גזל גבי ז"ל הדמב"ם מ"ש וכן כ'[,בן
 ואכמ"ל, פ*ד שני מעשר ובידושלמי קטן,הי'
ע"כ.

 פ"ב לעדיות פענח צפנת ובחידושיט(
 דכשהיא דסוטה, בועל גבי י"ל וכןהוסיף:
 הך ד"ל וזה כ', בן רק דזה נבדק, הואנבדקת
 כל ע"י שם ]דאמדינן ע"ב כ"ו דףדסוטה
 מושכב דממעטינן הקטן, מן חוץ מקניןהעדיות
 כ', מבן פחות דהוא קטן, ולא איש אותך,איש

 בודקין המים כך אותה בודקין שהמיםדכשם
 מקרי לא שמים דין דהוא בדיקה דלגביאותו,
 חטאתו הקדיבו באם בזה, כהגתי וכןאעם[,
 הל' הרמב"ם עמ"ש מכפד, לא דק דמדצהמתם

 כ"ו, דף וכדיתות שגגות, מה' ופ"במעה"ק

 שם ]דמבואד אחד קדבן צדיך אין כ' מבןבפחות
 לכפר יוהכ"פ מצי לא ואשמות חטאותדבחייבי
 ואח"כ בקרבן, נתחייב דכבר הוא דממונאמשום
 ונזיד מצודע וספק יולדת ספק דקרבןהקשו
 יו"כ, אחד להביא יצטרכו ולא יוה"כיכפר
 כפרה תשום ורק הבאה חיוב ייכא דבזהומוכח
 בזה נ"מ עוד יש וכן שייך[, לא כ' מבןובפחות
 באח' הובא מהר*ל מ"ש א"ש ובזהואקצר,
 האומר ודאי דזה רצון, יהי גבי צבי חכםהרב
 ]אם יסודין מן לתלות רק החיוב על שייךלא

 רצון היהי אשם פרשת אחר כ' מבן פחותיאמר
 כ', מבן בפחות מענישין דלא כיון הקרבתיכאלו

 לא זה הרי הקדבן להביא דצדיך מה האמ"מ
 וא"כ קרבן חיוב דין הוא רק נפרה משוסרק
 קרבן, חיוב דין מצד יביא לכפרה צריך דאיןאף

 אין דבודאי להחיוב ענין אין רצון היהיוא"כ
 לתלות הוא ורק באמירתו חיובו לפטורשייך
 צריך דאין כ' מבן בפחות ולהכי היסוריןמן

 ח' דף שבועות וע' לאמרו[, צריך איןנפרה
 החטא כפדת מחמת דק חיוב מחמת לאע"ב,
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 ]שבועות ואכמ"ל כי מבן פחות על ליכאוזה
 וכו' תולה למה מכפר שאינו מאחר וכישם,
 היסורין[, מן עליו להגן לתלות רבא אמראלא
 א(. אות י' סי' לקמןודאה
 פיה"מ סנהדרין פענח גצפנת עוד וראהי(
 עמ"ש תלוי אשם לגבי נ"מ וכן : שהוסיףפ"ז
 רק מתחייב תלוי דאשם ]היינו שגגות בהל'בזה
 עונש עליו דאין נ' מבן פחות א"כ כרת,דספק
 רבינו במ*ש ועי' תלוי[ אש[ם גבי שייך לאכרת
 כ' בו ואיילונית סריס דלגבי פ"ב אישותבהל'

 נ"ל וכן בזוע ע"ש כ' בו כמו הוה חודשפחות

 להיפך פסק דרבינו אף חרופה שפחה אשםגבי
 קרבן גבי ה"ג פ"ט שגגות ]בהל' בקטןדגם
 מבן קודם דנתחייב דאף כתב חרופה שפחהשל
 דעת, בו ]יהי' שיגדיל עד שימתין לי יראהט'

 וכן הראב"ד[, בהשגת וע"ש עשרים בור"ל
 רק כפינן לא ג"כ כפרה גדר למ"ד לכופרנ"ל

 כ'לבו

 מ"ב דף מהדו"ת פענח צפנת וע"עיא(
 פ"ו בסנהדרין בפיה"מ רבינו וכמ"ש : שכ'ע"ב
 השייך דבר דכל א', פ"ם דשבת מהך הלכה,דזה

 גבי וכמו בנלל כ' מבן פחות אין ש]ויםלדיני
 גזירה דנגזרה ב' ק"כ דב"ב בהך וכמושקלים
 מ"ו בדף עוד שם וראה הצבור, בחשבוןדאינו

 תורה ובמכתבי ע"ב, כ' ודף ע"ב י"א ודףע"א

 ק3"אימכתב
 ז"ל החיד"אשיטת

 כ"ז אות ע' מע' לפי בדבש ראהיב(
 בכורים הירושלמי להח"צ דאשתמיטתי'עונש,

 וכן דחגיגה, ופ"ב מו"ק בתוס' מובאוסנהדרין,
 וכ"כ בכ"ד, בזהר אמרו וכן בכ"מ, במדרשאמרו

 בארוכה. עי"ש וכו' ט' אות קדמותבמדבר
 רס"ג דף בהשמטות יאיר חות הרבומ"ש

 מסברא ]אתי בתורה מפורש שאינו דברי-כל
 שלמעלה ב"ד מענישין אין אמרו בזהדאסור
 קלות בתורה דמפורש במידי אבל כ',עד

 חכמים ותקנות חכמים גזירות כל וכן]חמ]ר]ת
 ושלמעלה שלמטה ב"ד ודאי במל"ת ננללושנ"נ

 תוספת בס' והביאו י"ג, מבן ומענישיןשוים

 מחוורים אינם החו"י וד' ב', אות ע"ו סי'דרבנן

 מוכח עלייהו ענשת דלא עשרים דלדממ"ש
 המפורש אימור שום על כלל מענישין"דאין

 והזוהר, והמדרש מהירושלמי מוכח וכןברוורה"

 דרבנן, תוספות בס' מהרי"א מהרבונעלם
 דף דור ובכסא ע"ב, דף יוסף שער בס'ועמ"ש
 זרע הרב דברי עפ"י דרש דרך ישבתיל"ז
 וכ"כ הנזכר, אות קדמות במדבר והבאתיובירך
 ג"כ כתב וכדבריו ל"ד, אות ב' מע' אזןביעיר
 לעיל בקיצור והבאתיו חיי, ר"פ קדומיםבנחל
 ב(.אות

 לעיקר כללן הך שנקט שיטתו נראהענ"פ
 מע' שלום עושה בס' וראה מילי, בכל זהששייך

 של מטעמו החו"י, על ג"כ שהשיג י"ט דףב'
 סי' שאול ביד עוד וראה ע"ש, הנ"להחיד"א
 החכ"צ דברי ודחה זו בשיטה ג"כ שהחזיקרס"ג
 בזה. חיי ר"פ מרדכי בתכלת עוד וראהע"ש,

 האיך חטאת קרבו הק]שיא בישוב ה.סימן
 נ', מבן בפחותשייך

 ובקתטית : כ' מ"ט סי' צבי חכם בשו"תא(
 כ' בן עד י"ג בבן ז"ל, מפראג מהר"להגאון

 השיב יפה חטאת, מייתי ואמאי כרת ברז-אינו
 לה אין זו קושיא דלכאו' מוסיף ואנימע"כ,
 החטאת לחיוב טעם התורה נתנה מי דאטושחר,
 אלא במזיד, כרת חייב שהוא משוםבשגגה
 לעושה לכם יהי' אחת דתורה בהקישאדילפינן
 שחייבין דבר ע"ז מה לך לומר לע"ז,בשגגה
 כל אף חטאת שגגתה על חייבין כרת זדונהעל

 גופה דבע"ז כ' בן עד א' ויום י"ג ובבןוכו',
 ה"ה א"כ חטאת חייב ואפ"ה כרת חייבאינו
 באמת אבל וכו' הרב שכוונת אלא התורהלכל
 חייב א' ויום י"ג בן שהוא דכיון קושיאאינו
 הוא חטאת וקרבן בתורה האמורות מצ]תבנל
 חייב איש שהוא מי כל נמצא מצות מתרי"גא'
 שלא לע"ז בהקישא לנו גילתה שהתורה אלאבה

 מצות מכל אחת בכלל לאוין חייבי דאףתאמר
 לענין אבל כריתות, באיסורי אלא דליתאה'

 כולה התורה בכל ומצו]ה עונשין בר שהואאיש
 ע"ש, וכו' חטאת מקרבן שיפטור לומר לנואין



 שלמעל8 משד ן ך הא הש"פכללי ת יננשלח

 ע"ב דף יוסף בשער עליו שמפלפל מהוראה
ע"שנ

 בסופו, קס"ו סי' יאיר תות בשו"ת ודאהב(

 דמ=מ לומר ורציתי וכתב, זו בקושיא ג"כשנגע
 יש כי עונשין, בן שהוא אחרי חייבתוהתורה
 עוה"ז, עונש בין או לזומא, רבה דינא ביןלחלק

 ובס' ע"ש, וכף לחבירו או למקום אדם ביןאו
 להכריח כתב ע"ו אות ב' מע' דדבנןתוספות
 רק הוא כללא דהך קס"ו בסי' יאיר כהחותמזה

 דאתי רק אזהר" בתורה מפורש נאאינובדבד
 בפחות גם בתודה דמפורש במידי אבלנומבדא,
 חטאת, התורה חייבה היכי דאלת"ה מדיך, כ'מבן

 חטאת שגגתו אין כרת זדונו שאין כלוהלא
 זדונו שאינו דכל כלל נגד הוא דגזה"כולומר
 עשש. הוא דחזקכרת

 סי' ח"ב מהדו"ג טוטו"ד בשו"ת וראהג(
 דא"כ בתשובה החכ"צ שהקשה ומה : שכ'ד"ח
 בכללא הכוונה דאין לק"מ זה חטאת, חייבאיך
 שגגתו על חייבין כרת זדונו על שחייביןדכל
 הי' אם כרת יתחייב החוטא שזה דהיינוחטאת
 החטא גוף דאם החמא גוף על הכוונה רקנחיד
 אז כ' בן הי' ואם מזיד הי' אם כרת בי'שייך
 לענין דלמטה י"ג בבן חטאת שנגתו על חייבהי'

 דבעינן לימודו עיקר זה והרי י"ג בן הויקרבן
 י"ג דבן כן י-ל עצמו בחלב וגם דחלבדומיא

 כ' בן רק חייב אינו וכרת חטאתתייב

 שכתב פ"ט שבת הש"ס בגליוני ודאהד(
 מבן פחות ולענין : וז"ל הנ"ל, הטוטו"דכדבדי

 זדונו על חייב אין הא חטאת, מביא מדוענ'
 בא אין דחטאת מאוד, בחידושי הארכתיכדת,
 שבא, הוא החטא גוף על רק הכרת. עונשלכפרת

 כ' לבן כרת עונש חומר בו שיש החטאדגוף

 החטא גוף על והחטאת החתאת, כפרתצריך
 כ', מבן פחהז גם מביא ושפיר שמכפרהוא

 דהחטאת דמבואר ע"א ד' שבת מדמב"ןומביא
 לא כאלו לגמרי וממלקו החטא גוף עלמכפר
 וע' שמכפר, הוא הכרת עונש על ולא כללעבר

 וע"ע, ד"ה ס"ז אות שמונים גבודותקונטרס
ע"כ.

 לאחד כ*ב( ג' )בדאשית שלמה ובתורהה(

 כרת דיש דמשמע ומה י כתב בכללןשהאדיך
 נראה הנ*ל המאמרים לכל ולתרץ י*גלאחר
 מעניע:ין דאין רק כרת חיוב יש מדינאדבאמת

 עטדים עד תשובה עשה ואם עשרים קודםע"ז
 ע"כ. קרבן דמביא הא ג"כ ומיושב לומוחלין
 כ"פ הנז"ל מ"ט סי' צבי החכם כ' כה"גולכאורה
 עי"ש וח( ג( אות ג' וסי' ז' סי' לקמןודאה
 לכאן.וצדפו
 תרע"ו משנת תלפיות תל בעלה ודאהו(
 ווייסבערג ש"ז ממוה=ד שמביא דע"ט, ס"אאות
 שכ' ב' מצוה לך פ' החינוך על שמקשהז"ל,

 לכלל משיגיע עצמו מל ולא ז1 מצוה עלוהעובר
 מיתה. חייב אחד ויום שנה י-ג שהואעונשין
 ענשת דלא כ' דל אמרו פ"ט בשבתשהדי
 המדרש, בה1ם חיי פ' ודמב*ן ר,1*י יכ*כעליקע,
 אחת ברייתא בשם מביא ק"ז סי' ח"אוהדדב"ז

 )דנ-ד מנהדרין וע' בגיהנם, נידן יג"ש מבןדאף
 והכותב ע"כ, א' מי' ותב"ש דתקלה, במוגי'ע-א(
 והרי החינוך על דוקא מקשה אמאי עליומקשה

 דאיש כ' מ"ג פ"ז לסנהדדין בפיה"מהדמב"ם
 שאו וכו' אחד ויום שנה י"ג בן שיהא ר"לגדול
 ציון בס' )וראה התורה אצל השלםהגדול
 הרועים משכנות ובס' י"ט תשו' משיבלמנחם
 אחד ויום י"ג דבן מכוכ*מ ס"ב אות ה'מע'
 המצות, מוני כל וכ"כ א"מ( מהללמ"מ, הואגדול

 לא והם כן בפירוש כ' דהחינוך משוםואפשד
 גדול כלל הא עליו ומקשה משהגדיל, אלאכתבו
 ראח ב*א, המחבד )אמר האגדה מן למדיןדאין
 לא דזה נ"ד, פ"ה השד"ח על כאן בזהמש"כ
 מהירושלמי קשה אבל לכאן(, וצרפו עי"שקשה,
 )ש"ל האא פי"א וסנהדרין ה"א דבכודיםפ"ב
 דהחינוך וכ' קאמדה, דש"ס סתמא ה1ם א'(בסי'
 כת"ש הירושלמות, על פליג דילן דהש"םימבור
 דאין שכתבתי כאן )ודאה וכו' מ"ט מי'החכ"צ

 ומביא זצ*ל(, החכ"צ של במכתה*ג מוברחזה
 כהירושלמי דמ"ל סק"א א"א רי"ט או"חהפרמ"ג
 הירושלמי, על דידן תלמודא פליג דלאוס"ל

 המצוות מוני ח1אר מהחינוך הפמ"ג עלומקשה
 ומביא סכ', בפחות בבדש"מ שמענישיםדס"ל
 רס*ג דף וחו*י חיי פ' מפראג המהר"לקושית



שלם הרןא הש"םכללי ת יב שלאההבהו

 חיי פ' גומא תיבת ום' ועשד"חבהשמטות,
 חטאת, גבי היה"ר צ"ל מכ' פחות אםבענין
 בא )שווא שנה מכ' בפחות חטאת מחייביםוהאיך
 כ"פ(, סהם"ב בפנים )ראה וכו' וכו' כרת שגגתעל
 בפחות עונשים דאין שם"ל להפוסקים דאףוכ'
 כלל, כרת חיוב עליה דליכא למימרא לאומכ'

 רחמיו ברוב דהקב"ה אלא דפליג, פאן ליכאע-ז
 ורק שלמטה ב"ד ביד ממר לא העונשאותו
 את מעניש ואינו שלמעלה בב"ד ועומדתלי'
 כ-כ עוד נזדכך לא כ' דעד מכיון כ', עדהאדם
 רק ו)קרא הבוית-ש מצות להבין אדם שלשכלו

 מהני כ"ז אמנם השוגג, על עונשין ואיןשוגג
 מחויב בודאי חטאת אבל העונש חיוב על רקלן

 שלמטה בב"ד תלי חטאת דחיוב משוםבשוגג,
 )8כל ובר נכון לאיש נחשב כבר שלמטהובב"ד

 בזוה"ק, כ"פ כן ומבואר ולמעלה, שנה י"גמבן
 ד"ה סע"א ע"ח דף אמור פ' מגדים נועםובם'
 בתום' מא"י הר"י לשיטת ראיה מביא וכו' ליחה

 יבמות ממס' מעקה, ד*ה ע*א ל"דקידושין
 מכ', בפחות כרת דליכא לשיטות עי"ש, ע*בג'

 וצריך יבין, והמבין זו לראי' ליתא הנ"לולפי
 מכיון מכ' בפחות אף חטאת גבי היה"רלומר

 בפחות גם כרת שגגת על חטאת חייבדבאמת
 אות ח"ג כוללת בפתיחה הפרם"ג וכ"כמכ',
 שנה כ' שקודם אף חטאת ולענין ; וזל"שכ"א
 פ' ערא"ם מעלה, של בב"ד עונשין בראינו
 אכל אתמר ע"א יבמות וע' וכו' חטאת מביאחיי,
 נעשה אמר רב סרים סימני לו נולדו ואח"כחלב
 ורבותא דלקי נעשה, ר"ה ובתום' למפרעסרים
 ולפי עכ"ל, עי"ש כדא' חטאת דחייב וה"הנקט
 ודעימיה, מהחינוך הפרם"ג על קשה לאהנ"ל
 למימרא לאו כרת" "חייב בם"ש דכוונתודי"ל

 עליה דאיכא כ11נת1 רק י"ג מבן אותודעונשים
 חייב )0פיר בשוגג עשה שאם לענין כרתחיוב

 וכנ"ל.חטאת,
 צ"ח אות תרע"ו תלפיות תל ובעלהז(
 באות הכותב עמ"ש ז"ל גינז משה הר' כ'דקל"ה
 משנת ת"ת ראה החינוך, על בם4ש הנז*ל,ס"א

 ובשולי ס"ב ואות ו' ציון נ"ט אותתרם"א
 היריעה, ובשולי ג' ציון ע"ד ואות שם,היריעה

 ד"ה קם"ה ובצד ס"ב, לאות ד*ה קכ"דובצד
 עי"ש ק"ו, לצד ד"ה קפ"ד ובצד ס"ב,לאות

 פתחי ראה האגדה מן למדין דאין ום"שבארוכה,
 מהר"ם וראה סק"ה, קי"ט סי' אבהע"זתשובה
 יוסף הג"מ ובהג' ר"ז, מצות ותרי"ג פ"ו סי'שיק
 שו"ת על ובהגהותיו רכ"ה סי' לאו"ח זצ"לשאול
 דמילה מכרת התמיהה ובעיקר מ"ט, סי'חכ"צ
 זאת כ' חיי פ' עצמו המזרחי הרי ואילך,מיג"ש
 ועה"ט מטה, של בב"ד מלקות לענין להומפרש
 סי' יו"ד רוקח שמן בעל להגאון דעה שעריבם'
 דברי בס' נכדו דכ' ומה וב', א' אותרס"א
 אלא ד"ה ממילה ה"ב פ"א הרמב"ם עלירמיה
 עי' הרמב*ם בסתירת ום4ש עי"ש, וכו'די"ל

 עונשין ודאי מיתה דלאחר קם"ד סי'נובי"ת
 ומש"כ יעי"ש, שמקודם עבירות עללמעלה

 מלקות לענין לה דמפרש המזרחי תי'בפשיטות
 זו סברא דנדחה לעיל ראה שלמטה,בב"ד

עישה*ט.
 וטרע*ו סחשנת תלפיות תל בעלה וראהח(
 עצמו סותר דהרמב"ם שמקוצח פ"א דף ס"אאות

 עצמו מל לא דאם שלו המצות בספרממש"כ
 בפירחם בעצמו וכמש"כ כרת חייבמעטהגדיל
 מי"ג היינו דגדול הנז"ל לסנהדריןהמשניות

 ח"א לרדב"ז ומ"ש עי"ש, וכו' אחד ויוםשנה
 ילקוט ועיק פ"ח סי' ח"ב שציין עשד"ח ק"זסי'

 שכתבתי מה לעיל ראה אבל תש"ל, סי'תהלים
 וצרפו והסתירות הקושיות לתרץ בעהי*תאני

 בענין מש"ש שלי הפוסקים בכללי וראהלכאן,
 החזקה ויד פיה*ם, המצות, מם' הרמב"םסתירת
עש"ב.
 אות שמיני פ' אנך חומת בם' וראהט(

 בהמבר בירך, זרע הרב של בתירוצו שהאריךה'
 וע"כ מטה של כב"ד הוי למטהדכשהשכינה

 המהר"ל קו' מהרץ ובזה ואביהוא, נדבנענשו
 בעינן והא חטאת מביא מכ' פחות דאיךמפראג
 היהה המקחש דבזמן וכנז"ל, כרה זדונושיהא
 וראה עי*ש, שלמטה כב"ד והוי שכינההשראת
 ט' אות ע' מע' ז"ל להחיד"א קדמותמדבר

 ממנו שנעלם החכ*צ על שהתרעם ומהסהם"ב
 כ' וכעי*ז עי*ש, ועוד פ"ב בכוריםהירחילמי



 שלש~א בהל ן ך הא הש"םכללי ת יבשם

 עישה"ט כ"ז אות ע' מע' לפי דבשבספרו
 לכאן.וצרפו
 המדבר על לעין מקדם בהג' וראהי(
 אהרן מוהד*ש להגאת ט' אוח ע' מע'קדמות

 מפראג המהר"ל קו' שמתרץ ז"ל,ווערטהיימר
 כאן )ראה חטאת מכ' פחות יקריב דאיךועוד,
 יענישו לעה"ב אבל בעוה"ז דוקא דזה ה'(,סי'

 ההיא הנפש תכרת הכרת כתיב ובכרתאותו,
 ואמרו לעה"ב, תכרת בעה"ז הכרת בספריודרעבו
 הדין, ייום החשבת את ליתן שעתיד שםעוד
 כ' קודם שעבר מי אף נפטר לא העונשומזה
 בפשיטות אבל בכרת, שזדונו מיקרי ולכןשנה,
 שזדונו גדבר אלא חטאת חיוב אין דמ"שי"ל
 לכן ענשו כך כל תמיד שזדונו כיון היינוכרת
 עתה חייב הוא אם תלוי זה ואין חטאת,שגגו
 דבשעה בשוטה דק כשיגדיל, זמן לאחר אוכרת
 אף קרבן מביא אינו לגמרי פטור הי'שאכל

 מאוד ואתפלא עכ"ל, ל"ו נדרים עי'כשישתפה
 קס"ד סי' חיו*ד הנובי*ת לכה2"כ העירשלא
 עי"ש. בכעי"ז שקדמוש"ל

 ז' אות א' מע' השחר כמו בס' ראהיא(
 אי אחד ויום שנים מי*ג בענין והאדיךשכ'
 )ש"ל(, חיי פ' ולמזרחי לכ"מ וציין איש,נקרא
 הי' איילונית אמנו שרה דבלא"ה וצ"עוכ'

 כביבמות כ' עד גדולה חשיבא 'ולא סודכביבמות
 הקב"ה יושב כ' עד ב' כ"ט קידח2ין וע'פ',

 תיפח אומר נשא ולא כ' הגיע כו'ומצפה
 אור וע' וכו', ס"א א"ה ובטור ע"שעצמותיו,
 כ' שקודם ע"ב רמ"ח דף פקודי זהר עלהחמה

 שרגילהו בו יודע שהקב"ה למי אלא עומםאין
 והטעם ע"ש, כ' אחר גם לחטא אותו יביאבחטא
 ס"ה גיטין וע' הגמור, בדעת נשלם כ'שבן

 קנ"ו וב"ב כ', בן שיהי' עד אביו בנכסילמכור
 פ' ובתנחומא וכו', ח"י בן משיהא מ"דאיכא
 הי' לא שעדיין ושופט שר לאיש שמך מישמות
 בן שיהי' צריך דיין ס"ג ז' סי' ובח"מ כ',בן
 בח"י אשה לישא מצוה ס"ג ס"א ובאה=עח"י,
 כתב מאישות רפט=ו והה"מ תכ', יעבורולא

 הביא סק"ה שם והפ"ת ח"י, בתחילתדהמצוה
 שמבחוץ סיבה מפני להחאחר דאילממהריק"ש

 וענין ע"ש, ל' קידהםין וע' כ"ד, עד אלאלגופו
 שדורות בידוע, ד"ה ס"ט סנהדרין כבתוס'זה

 ח' בני ומולידין סימנין מביאין היוהראה2ונים
 ממה עכשיו הגדלות שנעתק הרי איש,ונקראין
 הגמור שדעת וכיון שנים ה' לזמן תחילהשהי'
 שיהא אפשר כ' בבני הי' הראשונים בדורותגם

 המצוה ולהה"מ וכו' וכו' כ"ה לבן עתהנעתק
 שנה לביתו נקי יהי' כשישא דגם י"חבתחילת
 שכבר כ' ובן הגמרא ללמוד לו אפשר ויהאאחת
 לישא אותו כופין גמור לימוד התלמודגמר
 סי' חא"ח רננה כנף ועשו"ת וכו', וכו'אה2ה
 כשהיו אחר ע"י עולה הביאו שלא והתרעםז',
 שהיו במנחה עבודה בחינוך נתחנכו ולא י"גבני
 פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי וסיים כ',בני

 גמור בדעת היו שאה כ' בני שחטאו ע"מלמעני
 שלמעלה, בב"ד עליו שמענישין מרר פשעוהוי

 שעדיין י"ג בני שחטאו מה אזכור לאוחטאתך
 חטא זה מחשבין שלמעלה וב"ד הדעת נגתרלא

 וכר אזכור לא מענישין, שלמטה שב-ד אףשוגג
 אני לקצר כי בארוכה הענין כל עישה"טוכו'
 איש, מערכת ח"ט במפרי הדק היטב וראהצריך,
 לכאן, וצרפו בארוכה מש"ב והלאה רמ"זמדף
 זה וכו' שוגג זה מחשבין שלמעלה שב"דומ"ש
 סי4 אות תלפיות תל העלה מש*כ כעיןממש
 דורות בענין הארכתי הנ"ל ובספריהנז"ל,

 כמש"כ דוקא דלאו ותראה עי"שהראשונים,
 מקומות מכו"כ עי"ש במכתה*ג בזה שחרהכמו
 בספדי. פ"א כבר שהארכתי במהואקצר

 שחייב בדברים כ' מבן דפחות חילוק 1.סימן
 פטור שמים ידי לצאת או שמים בדינירק

 אותן העושה דברים ד' ע"ב נ"ה בב"קא(
 במה וכן שמים, בדיני וחייב אדם מדיניפטור
 שמים, ידי לצאת בבא בש"ס פעמים כמהשאמרו
 כ' תבן בפחות הדיןתהו

-  יאיד חות בשו"ת 
 בפחות נענש אינו דאם דעתו קס"ו וסי' מ"הסי'
 או שמים, ידי לצאת לשלם פטור א"כ כ'מבו
 ונתקשה שמים, בדיני רק חייבים שאינםבאלו
 שמים בדיני דחייבין טובא מצינו זה דהלאשם
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 התדאה, ובלי עדים בלי כגון אדם, מדיניופטודים
 ע"א פ"ב ובסנהדרין מצינו,' לא בהפךאבל

 ניקום ואנן פטדי' דדחמנא מידי איכא מיאמדינן
 בדיני דרק דבהנך כתב ומ"מ וכו',ונקטול
 עונש שום עליו אין כ' מבן פהות דעל י"לשמים
ע"ש.

 ארי' גור בספדו מפראג המהד"ל וכתבב(
 ב"ד שאין דברים הרבה שיש שדה חיי פ'ריש

 מלמעלה אבל קלותם מצד עליהן עונשיןשלמטה
 בדיני דפטור נ"1 דף בב"ק שמנו כאותןעונשין,
 באלו כיוצא עבירות ועל שמים, בדיני וחייבאדם
 העשרים, לשנת הגיע שלא לגדול עונשיןאין
 פ"ז סי' או"ח שיק מהר"ם בשו"ת שהסבירוכמו
 מ"מ דעת בר הוא הדברים דלכל דאע"גמשום
 הקלים, דברים על לחוש בדעתו תקיף עדייןאין

 אביו בנכסי ולמכור קנ"ה( )ב"ב שאמרווכמו
 עליהם, נענש אין ולכך עשרים, בן שיהי'עד

 אם מענישין נמי שלמטה שב"ד דברים עלאבל
 הוא וכן מלמעלה, אותו עונשין מלמטה נענשלא
 בדכת לענין די"ט סי' באו"ח הפרמ"גדעת

 כלל א' מע' השדה פאת השד"ח וכתבהגומל,
 לחילוק מודה דאין משמע החיד"א דמדברינ"ד
 לכאן. וצרפו ב' סימן כאן ודאה ע"ש,זה

 לעוה"ב עוה"ז ע'ונש בין חילוק ז.סימן

 אין בעוה"ז דרק דעתו מ"ט סי' החכ"צא(
 והראיה מענישין, בעוה"ב אבל מענישהקב"ה

 בקרבנות הייב איש לכלל שבא דמידמהקרבנות
 כמ"ש בסופו חו"י בשו"ת לזה רמז וכןע"ש,
 נוב"י בשו"ת וכ"כ בשיטות( )ד' בסי'לעיל
 לשונו כל לעיל הבאתי קס*ד, סי' יו"דמהד"ת
 א' מע' שד"ח וראה לכאן, וצרפו ד' סימןראה
 בהייו מענישין חסיד מהר"י דלדעת י*טכלל
 בציונים. ע"ש 'ואונן ערכמו

 י"ט, כלל א' מע' כללים חמד שדיראה

 סי' מנחם לדבדי גם )ש"ל( לכ"מ שצייןאחדי
 התוס' לבעלי הנו"ב בין לחלק שכ' ג' אותקל*ג
 לנער מענישין אין דלהנוב"י החסיד, ד"יבהמם

 החסיד ולהר"י מיתה" "אחר אלא דעתבן

 שלום דדכי וע' ואונ4 ער כמו "בחייו-מענישין
 דמשז ח"א ימין שנות תזריע, ור"פ ואראר"פ
 קדומים נחל ע"א, דצ"ו ח"א הגדול מדאהע"א,
 יד משפטים, ר"פ יעקב שמע שדה, חייר"פ
 מו"ק מהרצ"ח באדוכה, ג' אות דס"ג סי'שאול
 לענין סע"ב ד"ח י"ד סי' ח"א מ"ת שו"מכ"ח,
 סי' חאו"ח שלמה בית שו"ת מצוות, בז' נחבן
 א[ א' סי' כאן ודאה עישה"ט, וכו' וכו'ס"ו

 לשבת בהג' ז"ל מגרידיץ הגאון בשםמש"ש
 עי"ש.פ"ט

 הגירסאות בשני תלוי זה ולדעתיב(
 דמפורש כ(( אות במקור )המובאשבברייתא

 ולמעלה, עשרים מבן אלא בגיהנם דניןדאין
 בשד"ח ראה ולמעלה, י"ג מבן הרדב-זולגי'

 זוהד בשעדי כתב וכן נ"ד, סי' א' מע'פאה"ש
 סי' ח"ב קטנות הלכות שו"ת ודאה פ"ט,שבת
רע"ג.
 דשמור שכתב יעקב, שמע בס' ודאהג(
 משום רק לגמרי, פטור ואינו לעוה"בהעונש
 העונש. להבהין הוא דעת בר לאודאכתי
 ע"ה, סי' או"ח צדק אבני ובשו"תד(
 מתפלא מ' אות א' מע' חיים גנזי בס'מובא
 בפיה"מ, הד"מ דבדי הביא שלא החכ"צעל

 לדבריו סתידה מזה אין הענין בגוף אבל :וכותב
 מלמעלה מענישין דאין דהא בסוף שםדמסיק
 יענש בעוה"ב אבל בעוה"ז היינו כ' מבןפהות
 ממהין הקב"ה מי"ג, כרה דמוזחייב דאף אוכרת,
 על כרת יענשו ואז עשרים בן היותו עדלו

 יש וכ"כ עיי"ש, כ' מבן פהות בהיותוהעבר,
 ע"ש. האלו, פנים משתי בא' הד"ם דבדילפדש

 יחיד, או צבור לענוש בין בזה הילוק ח.סימן
 העבירה, גוף עת0ה ובין מוחה דאינו עבירהובין
 לא או תשובה כעושהובין

- אותו גם וימת ב', ל"ח בדאשיתא(  
 עולם בסדד אמדינן : התוס' מבעלי זקניםבדעת
 ואע"פ ואונן[ ]עד שנים ח' בני אלא היושלא
 דאמרינן תימה נענשו, שנים י"ג לכלל באושלא

 עשרים עד מענישים שלמעלה ב"ד איןבעלמא



 שלמעלה מ"ד ן ך הא הש"פכללי ת יבשמב

 תלוי הדבר דאין חסיד יהודה ה*ר ואומרשנוג
 מי"ג פחות יש כי ובמחשבה בדעת אלאבשנים
 כי נאמד וע"ז ולטובה, לרעה בדעת ערוםשנים
 וזהו מחזםבותיו, יצד וכל ה', דורהם לבבותכל

 דע ה(ודם לב יצד כי ובתיב החוטאת,הנפש
 ב"ד דאין דאמרינן והא וכו', וכתיבמנעודיד,
 בגזירה היינו עשרים עד מענישיםשרמערה
 מכ' מונה אז ביחד אחת אומה כששופטגדולה

 וכן האומה, ש! דן הרוב ואחר ולמעלה,שנה
 על טוב יליץ כשיצחק רבא לעתיד מוצאאתה

 אבל למעלה, שנה מכ' אלא יזכיר ראישראל,
 אותו, מענישין ם(נה י"ג מבן פחות אפי'יחיד
 לצבוד יחיד בין חילוק )והך עכ*ל ימובון,1כ1
 זקנים, בהדד דק שלנו התוס' בבעלי נדפסאינו
 נ"ד, אות א' מע' פאה"ש ובהצד"חיייקסן

 לא עדית הדי נענשו איך הקשה שםובחזקוני
הגיעו

 לכ~
 עי"ש(. כלום תי' ולא עשדים

 כתב, ל"ב בדכות לחזקיהו מכתב ובס'ב(
 שימותו אפשד ראיך שהקשה וידא פ'דמזוה"ק
 שלמעלה ב"ד אין דהלא כ' מבן פחותבנ"א

 ולא זכאי דימותו עלי' הקב"ה דחם ותי'מענישין
 בלא נספה ועם ע"ד תי' הצוד חייב,ימח!ו
 חסיד ד"י כסבדת ס"ל דלא מוכח ע"ש,משפם
 דהקב"ה דמשום דאפשד ק"ל מאי דלדבדיוהנ"ל,
 ויש המיתמ, מ1או"ה לישאל דעה דיש בהוידע
 חיי ד"פ מדש"י למידק איכא וכן בדוחק,ליישב
 זו ומה עונשין, בת שאינה חטאה לא כ'דבת

 שהיא ואפשר רחבה דדעתה שרה דשאניהוכחה,
 בצ"ע. והניח כ', מבת כיותרנחשבת

 דוב בס' עטייה ד"י דהדב שם והביאג(
 מבן פחות מענישין דאין הנ"ל לקושיא תי'דגן
 שאם מחאה בעון אלא זה אמרינן לא וע"ככ',
 היא החוטאת הנפש אבר נענש אינו מיחהרא

 עשו אם דוקא דהיינו תי' וגם בזה, וצ"עו!מות,
 עשדים מבן טפי דא"כ קשה זה וגםתשובה,
 לך אין והלא אותו, מענישין תשובה ע"יאפי'
 ולעיל עוד, עאש התשובה, בפני שעומדדבד

 ע"ש. לשונו כלהבאתי

 ארם שבין ומצות מצות ז' בין חילוק ט.סימן
 מצות שאר וביןלחבירו

 כתב ד' ענף ז' סי' יצחק נחל בס'א(
 האיפור מוטל אדם כל בהן שמחהר מצותדשבע
 דעת, לכלל הגיע אם קטו ישראל על גםבעצם
 ב8אגיע חייב קסן תמ שיעורים ליכאדבב"נ
 גם מצות מז' דהוי בטריות ולכן דעת,לכלל
 נבי וגם בי, נ"ה כבסנהדדין תקלה, הויבקטן
 מתהר דב"נ משום משלו להחזיר עליו ישדינין
 שי"ג, סי' יו"ד נזד אבני שו"ת וע' הדינימ,על

 חלקת שו"ת י"א, סי' ממון נזקי הל' חייםדבדי
 שו"ת ח', כלל לתורא ציונים א', סי' אךחיואב

 הדמב"ם על פענח צפנת דמ"ז, סי' ח"במהרהם"ם
 נ"ב, כלל ק' מע' שד"ח הי"א, פכ"ד שבתהל'
 ודאה שם, ובמקו"ח תדצ"ב סי' חסידיםבס'
 מש"כ בסופו ע"ב ח' דף ח"א מהד"תשו"מ
 עי"טה"ט. ~צוות, ז'לענין
 בשי' ד( אות ד' בסי' דאה ובאמתב(
 עונשין ביו רחלק שיש בסופו שדמז יאידהחות
 והיינו לחבירו, אדם בין או למקום אדםשבין
 על מתהר קמן ב"נ שגם כיון הנ"ל, סבדאכעין

 מיני', גרע לא נ' מבן בפחות ישראל גםהדינים
 לחלק משמע לא חז"ל שבמדרשי שסייםאלא
 ע"ש.בכך

 כפרה לגדר עונש גדר בין חילוק י.סימן

 אלפים ב' סי' ח"ו דדב"ז בשו"ת דאהא(
 על הבא דקטן הדמב"ם ע"ד שאלת שכ'צ"ד,
 עליו והשיג תלוי אשם חייב חדופהשפחה

 דעת כו', עונשין בד קטן מצינו שלאהראב"ד
 וקטן לכפרה, אלא לעונש הקרבנות שאיןדגינו
 ובמנ"ח שי"ד, סי' שם וראה כו', בעי כפרהנמי
 ח"א בנעימים חבלים וס' י"ד, אות דס"גמצוה
 פענח הצפנת כשי' דלא מבואד וזה מ"ה,סוגיא

 כפרה שייך דלא דכתב ט( אות ד' בסי'שהבאתי
 ע"ש. כ', מבןבפחות
 קסן למעוטי תוד"ה ג' בעדכין ודאהב(
 ונהדבה המרל דסד'א דאצטדיך שבתבומכרת,



שמנ ן ר הא "11"םכללי ת יננ שלמעלהב?"ד

 להסו' וקשה - דלא קמ*ל כרת, יתחייבלטומאה
 קרא, לן למה כרת חייב אינו י"ג לאחרדגם

 בנזה"קוכ'
 לתרי

 משום מקרבן רפטור דהכוונה
 ולכן כפרה, משום רק עונש בגדר אינודקרבן
 ע"ש, דלא, קמ"ל בקרבן יתחייב שנה י*גאחר
 יו"ד חת"ס משו"ת אבל קנ"ל, הרדב"ז כד'וזה
 לכאו' מוכח ח' משבועות שהביא ברה קנ"הסי'

 בזה. הדר עץ בפרי ועמ"ש ק, יק/דאין

 נפץם בה שכתוב תצוה בין חילוק יא.כימן
 איש בה כתוב אם"ו

 דבר העלה ב' סי' האלף מגן בם'א(
 "נפש" בה שנאמר דבמצוה לחלק דישחדש,
 ובמצוה מעשרים, בפחות כרת עליה תענישיןאין

 עונשין -נפש" בה נאמר ולא איש בהשנאמר
 והסביר ומעלה, שנה מי"ג שבה הכרתעלי'
 ג' שיש אחרי, בפ' בחיי רבינו עפי"דהדבר

 קודם שמת לבד, הגוף כרת א[ כרת:מיני
 לאחר לבד, הנפנ0 כרה ב[ וימיו, שנותיופדעטלים
 הנשמות, עולם מחיי נכרתת תהי' מהגוףשתפרד

 שנא' הכתובים וכל וכו', וווטוף הנפץם כרתג[
 הנפש, נריתת על הכוונה בנפש כריתהבהם

 שכלו אין עוד כי מכ', פחות מענישין איןולזה
 ובכתובים הנפש, כריתת בעונש להתבונןחזק
 וזה הגוף כריתת הוא איש אלא נפש נזכרשלא

 הכתובים בכל ודקדק ומעלה, י"ג מבןמענישין
 לשון כתיב בכולם וכמעט ב*ד מיתותבחייבי
 ישראל, בני דכתיב מזעיר מעט זולתאיש,

 מובא ע"ש, רבים ענינים ליישב עפי"זוהאריך
 ושהגאון נ"ד כלל א' מע' פאה"שבשד"ח

 עישה"ט, ועוד בזה לחלק ס"ל לא ז"למוואלאזין
 לכאן. וצרפו מש"ב איש כלל ח"ט בספריוראה

 ד( אות ג' סי' לכללן בסתירות וראהב(
 אשר איש מדכתיב ראי' צדק אבני משו"תמ"ש
 שנקרא י"ג דבן הרי ונכרתה, למולך מזרעויתן

 דכתיב דהיכא א"ש ולהנ"ל ונכרושה, כתיבאיש
 וראה בכלל, כ' מבן פחות דגם ס"ל כו"עאיש
 לכאן. וצרפו איש מערכת ח"ט בספריהיטב

 אות תרע"ו משנת תלפיות תל בעלהרש;

 דמה הנ"ל האלף המגן על הכותב שמקשהס*א
 י"ז בראשית מילה גבי רחמנא דכתבה להאיענה

 בהדיא החינוך וכ' ההוא "הנפש" ונכרתהי-ד
 פומקים, בשאר וכ-מ י-ג משנת כרתדחייב
עי"ש.
 אדם ערך ח"א ב-א במפרי היטב ראהג(
 אות רנ"ה בדף שם ובפרט והלאה רנ"דמדף
 "נפעם דאדרבא מקומחז מכו"כ בארוכה שע0ד(

 במפרי ראה וכן בארוכה, עי"ש עמנים"כולל
 בדף ובפרם כ"פ חולאה רמ"ז מדף איש ערךח*ם
 לבא רציתי לא כי לכאן וצרפם עישה"טרם"ב

 חה בספרי, כ"פ הארכתי שכבר במהבכפילא
 ועפר במכתה"ג וצע"ג הנ"ל הפך ממשלכאורה
 הקדחטים. רגליהם תחתאני

 קודם שנענשו 1א'1נ1 ער ואביהוא, נדב יב.סימן
 בכללן חילוקים בכמה ע"ז ותירוצים כ',בן

 היו שלא מאחר נענשו איך ואביהוא נדבא(
 : תירוצים הרבה בזה ונאמרו כ',בני

 לא הכלל חה למטה הי' חששכינה הי'א[
 המלאכים, ברשות ממעל הקב"ה אם רקנאמר
 ע"ב. די"ו לברכות בחי' ח"ג בירךזרע

 גבי וישב פ' התום' בעלי רבותינו תי'ב[
 טתבם ה' אות שמיני פ' אנך חומת ואונן,ער
 בדעת אלא תלוי הדבר דאין חסיד יהודהר'

 בויקרא והעיון הדר,ם שבעל וחידושובמחשבה,
 שכבר זכר ולא מדנפשי' זה תירץ קנ"גמאמר
 בזה,קדמוהו
 מתרץ ע"א קל"ג ח"א למראה והנחמדג[
 נשמה הוא כשהחוטא היינו מענישין דאיןדהא
 החוטא אם אבל מקודם, בגלגול בא שלאחדשה
 דהא קטן, זה נקרא לא אז אחר אדם גלגולהוא
 ואביהוא שנדב 1כי11 ראגטת, בגלגול חי שניםכמה
 נ0האדם אף בכה"ג א"כ אדה"ר נפעם להםהי'

 שהם כית נענשו מ"מ היו דקטנים לעיניםיראה
 עי*ש. לזה ראי' והביא ב', בגלגולבאו

 ה' פרק ירושלמי ירחמלים בציון ראהד[
 הראשונים דבדורות ברור דנראה ה"א,דסוטה

 אז חזק נ"כ שכלם והי' שמנה, בנימאוולידו
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 אם יתכל דזה וכתב הזמן, זה קודם גםנענשו
 דנזיד לש"ם אבל הללמ*מ, דשיעוריםנאמר
 חרבו, איש וישימו בלוי מדכתיב דילפינןכ"ט
 מדורות היו הם הלא א"כ י"ג, בני אזוהיו

 מוכח מקודם, נשתנו לא ואפ"ההראשונים,
 הראשונים דורות בין לחלק אין זהדלטעם

 ד"ה ס"ט סנהדרין בתום' וראה ע"ש,לאחרונים
 מדף איש ערך ח"ט בםפרי היטב וראהבידוע,
 בפרם בארוכה, בזה שכתבתי מה והלאהמ*ז
 עישה"ט. ט', ח' סימןשם

 שכתב, וישב פ' אריאל בבנין וראהב(
 אינו כ' בן שנעשה דקודם ידוע הדבראמנם
 הפרק באותו שהי' יומף א"כ שמים בידינענש
 מצינו אבל להמיתו, נכון הי' לא שנה י"זבן
 נענשו ואפ"ה היו קטנים שעדיין ואונןכער
 נדאה זה בסדר הרא"ם דברי ומתוךמיתה,

 לפום בקטנים אף שמים דין נעטנהדלפעמים
 קודם אף נידונין ביוהר חריפים שאםחורפיעוו
 חורפי', לפום לעונש הוא ראוי ביומף ולכןהזמן,
 מעשה אותה שעשה בשעה ראובן בזהוכיוצא

 עונשין בר הי' ולא שנה י"ז בן אלא הי'לא
 לפום האדם את שדנין שנאמר לא אם שמיםבידי

חורפי'.
 שכ' ל"ב פסוק בראהבית אריה גורראה

 בן הי' א*כ אלא ענשו לא מ"ת שקודםמ"ש
 י"ל וכו' ואונן ער נענשו למה להקשות ישק'

 "עונש אבל מענישים אין מעלה שלשב"ד
 עונשו לבמלה זרע פאומוציא לחמאהקבוע*
 צריך שאין וכיון היד, כל כבפ' ביד"ש,מיתה
 מתן אחר דאל"כ מיתה, חייב קבוע דין שזהדין,
 אם מענישין אין כ' עד מעלה של ב"דתורה
 כרת או ביד"ש מיתה חייב יהא לא חלבאוכל
 פ' אפרים זכרון וע' ע"כ, שאמרנו כמואלא

 סופר עט ובם' עי"ש, דזא פענח בשם שרהחיי
 עי"ש. א' פרט ס"הבלל

 אלה ד"ה וישב פ' יקר כלי וראהג(
 שם, ארי' וגור וברא"ם יוסף, יעקבתולדות

 ל' דף ה' דרוש להמל"מ דרכים בפרשתוראה
עי"ש.

 הנ"ל אריאל הבנין קחמית לתרץולפענד"נ

 למראה הנחמד בשם לפמש"ל ויוסף,מראובן
 עפמ"ש עי*ש, א' לגלגול מצטרף ב'דבגלגול
 ראטון בגלגול הי' שיומף ג' מע' תלפיותבמדרש
 עי"ש, קין גלגול הי' וראובן שם, ועודבחנוך

 כנלענ"ד, ודו"ק, כ' לבני נחשבו שפירולפ"ז
 הנז"ל. ה[ לאותוצרפו
 שני מ"ט ב', נ"ו דף אחרי זוה"ק ראהד(
 תאנא הכי אלא הוו, דבנוי ידוע והא אהדן,בני
 ברשותא אלא קיימו ברשותייהו לאו כאןדעד

 )מ"ח תמ"ח אלפים ב' ח*א ובסה*דדאבוהון,
 היו לא עוד 'ואביהוא דנדב ממג*ע שהביאע"א(
 דאבוהון. מרשותא נפקו לא ועדיין שנה כ'בני

 מדף ח"ט בםפרי הדק היטב וראהה(
 ר"ם מדף שם ובפרם איש, ערך והלאה,רמ"ז

 של ב"ד דאין בענין שם שהארכתיוהלאה,
 מפי' שם והבאתי מכ', בפחות מענישיןמעלה
 יש שכתב ואונן ער גבי ל"ז פ' וישבהטור
 לתרץ ודוחקים מכ', בפחות נענשו האיךמקשים
 שאפי' האדם חכמת לפי עונשין מעלה שלטב"ד
 אותו, מענישים כ' כבן חכם והוא מכ'פחות
 למה ע"א( ע' ווילנא )כ"י בתנחומא מבוארוכן

 י"ל עונשין, בני היו לא והלא ואונן ערנענשו

 כמו יחכם אם הקטן, חכמת לפי שמים דיןשכך
 וכו', בשמואל כדמצינו כ' בן כמו דינו כ'בן

 תקמ"ג, סי' חסידים ס' על חסד במקורמובא
 המורה ד"ה ב' ל"א בברכות המהרש"א ד'ויונחו
 גרם ר"ח ע"ב( )לדפ"ט גיטין ברא"ש וע'כו',
 בהם )שויו ראובן לפלגות הגיענו לאעדיין
 הגיע אם היודעים והם לב חקרי גדוליםחכמים

 ולהחשיבו גדולים כשאר בדרכיו הנראה הקטןזה
 בנו אין אנו אבל קידושין קידושיו להיותגדול
 וריב"א רזא לפענח וציין עי"ש, זה להביןכח

 רבינו בשם מש"כ ה' וימיתהו פ' וישב פ'עה"ת
 מימן חמידים במפר הדק היטב וראהעי"ש,
 בזה, בארוכה א' אות שם חסד ובמקורתרצ"ב

 י"ל כי מתרץ דוד בפני ישעי' רבינוובנמוקי
 תם לחטוא עתידין שהיו המיחם העתידע"ש
 על נענשו כ' בן היו שלא אח[ן המבולבדור

 רא'ויים והיו הואיל זקנים מחמב ובכת*יהעתיד,
 ח"ב מערבי ובנר להו, משוה כגדוליםלהוליד
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 המצוות ספר בשם כ' צ"ח צד תד"פ יאדקניו
 כ', עד מצוה בר נעשה דאינו הרכבימהדורת
 יבימו ולא שכ' המעדבי לשמואל המצותומם"
 הדעת מימות מביטים הם אבל ימיולמדת

 היטב הנ"ל בספדי ודאה ע"ש, המדותוהכשרת
 וישב יוסף פדדס בס' ודאה לכאן, וצדפוהדק
 עישה"ט. מש"ב ז' אותל"ח

 חמד להשדי לחזקיהו מכתב בם' וראהו(
 אד"א שם, עהג"מ שכ' ע"ב דל"א בדכותזצ"ל,
 ואע"ג המהר,ם"א וכ' וכו' הלכה מודהשמואל
 בדיני אבל אדם בדיני היינו הי', שנים שתידבן
 דבו בפני הלכה דהמורה לענשו, רוצה הי'שמים
 אין הא וקשה ע"ש וכו' שמים בידי מיתהחייב
 ואף וכו' וכו' מכ' בפחות מענישין ש"מבי"ד
 ס"ל דידן דתלמוד כ' ומ"ט מ"ז בתשו'דחכ"צ
 ודיני אדם דיני מי"ג דבפחות מודה מ"מבהפך,
 רוצה נשוי' כוונהו ואולי מענישין, איןשמים

 כמ"ש ממנו, נפרעין דאז לכשיגדיל,להענישו
 ס"ד או"ח בחקד"ל וכ"כ התשו' בסוףהחכ"צ
 כוונה דאין נ"ל ועוד ודעימיה, הדא"םלדעת

 הדין, מן אותו מענישים השמים דמןהמהרש-א
 דמן "דאענישיה- לי' שבקיה במ"ש הכוונהאלא

 בידי מיתה ממש עונש ולא ממנו יפרעוהשמים
 וכו' גוזר צדיק ע"ד אלא הדין עפ"ישמים
 והחיד"א חיים, החוקי הקשה וכן באדוכה(,)ע"ש
 אין דהרי ע"ג, דס"א תדומה דוד ראש בס'ז"ל
 דבר הא וקעאו מכ', בפחווו מענישין ש"מב"ד
 ובדס"ב הנ"ל וכהחאצ שנויה, היא במחלוקחזה
 התוס' דבותינו לפמ"ש מתדץ ועדיין, ד"הע"ב
 ח' בני אלא היו שלא ואונן, ער גבי וישבפ'

 תלוי הדבר "דאין החסיד ר"י בשםשנים,
 סבר וה"נ וכו' ובמחשבה" בדעת אלאבשנים
 הי' לכך מובא 'ונהיר חכים דשמואל דכיוןעלי
 איתא י"ג בסוטה דהדי וקשה וכו', להענישורוצה
 מתו שאיך מקשו ומאי בעונם מתו לא ואונןדער

 מאי החסיד ר"י לד' קשה ועוד מכ',בפחות
 וירא ובזוה"ק מ' תיקון בתיקונים לי'קמבעי'
 מכ' בפחות בנ"א שימחעו אפנטר דאיך ב'דקי"ח
 דחס א( ותי' וכו' מענישין ש"מ ב"ד איןדהלא
 ב( חייב, לימות ולא זכאי דלימות הקב"העלי'

 מאי החסיד ולהד"י משפם, בלא נספה וישע"ד
 להם דיש הקב"ה דידע דמשום דאפשר להזקשה
 שמתים מה על דכוונתם לומר ודוחק וכו'דעת
 קשה וכן חכימי, דלא טפשאי כמה מכ'פחות
 רעת גדלה דכמה קדח פ' דבה במדרשממ"ש

 ע"ש, כולם נלכדו קדח דבמחלוקתהמחלוקת
 הכים דלא תינוק ביניהם שהי' יבצרדלא

 ממאש קשה עוד בדוחק, וי"ל נענשו,ואפי"ה
 כבת ק' בת שדה, חיי בדש"י ומובאבמדד"ד,

 ולד"י עונשין בת אינה שהדי חטאה שלאכ'
 רהבה דדעתה שרה דהעאני הוכחה זו מההחסיד
 קשה וכן וצ"ע, כ' מבת כיותר דנחשבתואפשר
 היו לא ואונן דעד י"ג סוטה במס' שכ'שמתדץ

 בעון דמתו להו משמע בס"ע כמ"ש שנים ז'דק
 הוכחה זו מה החסיד ולד"י ע"ש, וכו'אביהם
 ולא נענשו ומשו"ה בדעת ערומים דהיודאפשר
 את דקובד גמדה ולא במצוה במתחילילפינן
 דגן, רוב בס' המהדש"א על הקעוה וכןבניו,
 מענישין דאין אמרו לא דע"כ תי' פיג'וטיוהד'
 מיתה לא שאם "מחאה" בעון אלא מכ'פחות
 לעמוד ויש המווו, החומאת נפען אבל נענש,אינו
 תשובה, עשו אם דוקא דהיינו תירץ עודע"ד,
 תשובה ע"י אפי' מכ' טפי דא"כ מאודוקשה

 התשובה בפני שעומד דבר לך אין והלאמענישין
 עי"ש. וכו'וכו'

 המבואד עפ"י נענשו, דהקטניםולפענד"נ
 עבידות וכמה כמה שיש ב'( )ל"ב שבתבמס'

 ועי"ש החוטא, של הקטנים בנים מתיםשבשבילן
 תמיד הוא הקטנות בתקופת שהבן שכ"זדמשמע
 אביו, חטאי מפני מיתה אפשדות תחתנכדע
 ופלא מש*ב, קפ*ט דף שאמר ברוך בס'וראה
 ובזוהאק מ' תיקון בתיקונים קמב"ל מאיבעיני
 היא מפודשת גמרא הא הנז"ל, דקי"חוירא
 בזה. אני ונבוך וצ"ל, ל"בבשבת
 ראה לקטן, אף איש דקדי ובעניןז(
 שם ובפרמ והלאה רמ"ז מדף ח"מ ב"אבםפרי
 ולוי, ושמעון ממנשה מש"ש ח' סי' רנ"1מדף

 איש נקרא הי' הראשונים דבדורות שםוהבאתי
 ושהיו י"ג, מבן אחדונים ובדודות ח'מבן

 מימן ושם בארוכה, עי"ש שנים, ז' בנימולידים



 שלמעלה בהו ן ך הא הש"פכללי רז יבשמו

 אם ובענין איש, נקרא אחד ויום י"ג דמבןמ'
 עי"ש מהללמ"ס, עונשין בר הוי א' ויום י"גמבן

 גדולה בארוכה ענינים וכו*כ מקומותמכו*כ
 שניות בידים לבא רציתי לח כי לכאן,וצרפו
 בספרי פ"א כבר שהארכתי במה סופריםמדברי

 אות ל"ד בראחםית שלמה תורה וראהעישה"ט,
 לוד בראהםית תמימה תורה וראה ה', כרךנ"ז

 שהארכתי במה ואקצר עי"ש, ט' אות כ"הפסוק
 חסידים בס' היטב וראה עישה"ט, בספריפ"א
 ונחוץ גדול אריכות שם חסד ובמקור תרצ"בסי'

 לכאן. וצרפו עישה"םלכללינו

 שבועות ח"א למראה נחמד בם' וראהח(
 רבו בפני הלכה מורה בענין שהאריךפ"ו,

 בערך הנ"ל, לוא )דברכות שמואלובענין
 שהמפרשים שכתב לחזקיה( המכתבשהבאתי
 לא הרי ביד"ש נענשו ואביהוא נדב איךחקרו
 מכ', לפחות עונשין אין ש"מ וב"ד כ' בניהיו

 קיים הי' שביהמ"ק דבזמן א( תשו' ב'ותי'
 ב"ד כמו נוהנ הוא ואז למטה השכינההיתה

 מענישין אין ש.מ דב"ד אמרינן ולאשלמטה,
 ברטות ממעל בשמים הקב-ה אם אלא מכ'פחות

 ב( ג', ט"ה ברכות בירך זרע ע'המלאכים
 התוס' בעלי ברבותינו מובא החסיד הר"יעפמ"ש
 הדבר דאין ואונן בער וישב זקנים דעתבס'
 וכו' ובמחשבה בדעת אלא בשניםתלוי

 ח"ב הבהיר ובס' ה' אות שמיני אנך חומתוע' )כנז*ל"
 גלנול הוא החומא דאם נראה ולי ע"ש, ט'דרוש
 חי שנים כמה דהא קטן, נקרא לא אזאחר

 נפע2 להם הי' ואביהוא ונדב ראג12ן,בנלנול
 כבמדרום קין, של ומשורשו לקין שהנחילאדה"ר
 נחשבו לא ונ', א' אות הגלגולים ענףתלפיות
 בשנים מצטרפין ב' נלגול של דשניםלקטנים,
 דראב"ע האריז"ל מ"ש וידוע א', בנלגולשעברו
 שמואל נפש לו שהי' שנה ע' כבן אני הריאמר
 להשלים חוי חייו מימי וחמרו שנהנ נ"בשחי
 לו נשלמו אז ח*י לראב"ע וכשהי' שנה,לע'
 נקח וממנו ע"ש, ע' כבן אני הרי וז"ש שנה,ע'

 וכו' מנ' פחות אף נענש ב' דבנלגול עונשלענין
 מ"ש א' דכ"ו ה' סי' יעב"ץ שו"ת וע'וכו',

 בארוכה עי*ש וכף וכו' ועלי שמואלבענין
 צריך. אני לקצר ואנינדולה,

 הקושיא גם בזה לתרץ אוסיף בע*הואני
 לחזקי', דהמכתב בהך ש"ל ושמואל ואונןמער
 גלגולים ענף ג' אות תלפיות במדרשדראה
 וער בזרח, ונתנלנל הבל משורש הי'דאונן
 קין, משורש הוא שמואל 1כ1 וכו' קיןמשורש

 תתורצו ולפ-ז עי"ש, נדב גלנול הואובמק"א
 בדרך כן, נם ואונן ומער משמואל הקושיותב'

 שם למראה בנחמד וראה הזה, למראההנחמד
 שמואל פאדרו למהר*י יעקב הקהלת בשםמש"כ

 כאשר אמו ותעלהו ע"פ ע"ג דע"ג א' סי'א'
 שמואל על לעלי חרה איך ג*כ שהקהעהגמלתו,
 ז"ל האר"י עפ"י והשיב אז, שנקם ב' רקשהי'
 מחמת נ' כבן הי' שנים ב' שבהיותוהנזכר
 עי"ש, וכו' הי' ח"י דבן להשלימו שבאראב-ע
 הראשון דנלנול שנאמר מאוד תמוה זהודבר

 דזה אחריו, שיבא ב' לגלנול השניהמצטרפים
 הב' דנלנול רק כ' לא הק' עואר"י משמע,לא
 שכתבתי מה ולפי עי*ש, וכו' וכו' הראשוןעם
 כמו עוד, לדחוק צריכים אנו אין בע*הכאן

 קודם בגלגול ג*כ הי' שמואל כי כאןשכתבתי
 קס*ד סי' תנינא דהנוב*י בהך וראהודו*ק,
 סי' כאן וראה לכאן, וצרפו גלגול בעניןכהם"ש

 בענין אומץ היוסף בשם מש"ש ד( אותצ'
 לכאן. וצרפוהגלגול
 סי' ח"א מהד"ת שו-מ בשו"ת וראהט(
 דבבן שמאריך אחרי שכ', בסופו ע"ב ד"חי"ד
 קו' בזה לתרץ שרצה וכ' שיעור, שייך לאנח

 ואונן ער נענשו דלמה חיי, בפ' והיפ"תהמזרחי
 נח בני שהיו מפני  עשרים, בני שהיוקודם
 פחות שמים בידי מענישין דאין הך נאמרולא
 דוקא דעו בי הדרנא אמנם בע2ראל, רקמכ'
 אבל שיעור, שייך לא דלהם נח דבן מצוותבז'
 בבן שייך דלא זרע השחתת בשביל דנענשושם
 רק אינו בודאי מצוות, הז' מכלל הוי דלאנח

 בכללים וראה אריכות, עי"ש וכו' וכו'בגדולים
 הרמב.ם מש"כ ש-ש נח ובן עכו"ם ערךשלי
 נבי בש"ם דמ"ש וה"ם ה.1 מלכים מהל'בפ"ם
 ולא מיתה, חייב ששבת או תורה שלמד נחבן



שמו ן ך הא חשו"םטללי ר2 יבנ שלמעלהב"ד

 וראה שמים, בידי מיתה חייב ר"ל "נהרג",אמרו
 על תמה כ"1 כלל ו' מע' ובשד"ח שם,בלח"מ
 דבב-נ לי' דפשיטא ר"ל סי' ח"א מהד"קהשו"מ
 בן של ודיניהם חיובם שכל שמים עונשליכא
 הי' ולפ*ז ע*ום, העולם ישוב פשום אלא איניונח
 דבב"נ שיטתו לפי בפשיטות לתרץ השו"מיכול
 ודו"ק. שמים בידי מיתהליכא

 זרע דהשחתת בפשיטות השו-מ שכ'ומה
 וראה פשוט, זה אין במכתה"נ נח, בבן שייךלא

 דלכו"כ נח, ובן עכו"ם ערך שלי בכלליםהיטב
 וראה זרע, השחתת על מצווה נח בן גםמרו-א,
 נ~ש"ב כ' כלל ז' מערכת כללים חמדשדי
 מכו"כ הבאתי ושם במכתה"נ, בדבריז אניונבוך

 על לכו"ע נענשו תורה מתן דקודםמקומות
 ר"ה וראה עישה"ט, ואונן בער וכן זרע,השחתת
 נדה וברהם"י עישה"ט, קלקלו ברותחין א'י"ב
 הפך שכ' שם, וברהםב"א כאילו, ד"ה ע"אי"ג

 בדבדיו. מאוד אני ונבוך עישה"ט, הג"להשו"מ

 שכ' תולדות, אלה ד"ה וישב יקר כליודאה
 עונשין בד הי' ולא שנה י"ז בן יוסף שהי'אע"פ
 עונשין בר ועשהו ה' מיהר בכ"ז מעלה שלבב"ד
 עי"ש, יוסף של דוגזו עליו קפצה וזה זמנוקודם

 ח' אות נילנול מע' תלפיות במדרשולפמ"ש

 מטטרון עם שייכות לז יש הבל נלנולדיוסף
 דבגלגוך למראה הנחמד בשם ולפמש"לעי"ש,
 בפחות אפי' עונשין וע"ז הא' עם מצטרףהב'
 זה. הפך מוכחמכ'

 כללים א' מע' השדה פאת חמד ובה~דיי(
 וכ' הנ"ל, לחזקיהש במכתב מש"כ מביא נ"דכלל
 ושאר החת"ס הנו"ב את שראה טרם הי'שכ"ז

 על ומקשה י"ט, אות בנדפס שרשםהרבנים
 ב"ד דאין לו שכ' ממאהליב ישראלהמוה"ר
 בכ"ד, רבה כבמדרש מכ' בפחות מענישיםש"מ

 בשבת היא מפורשת גמרא הלא בלישנא דקולא
 את זכר לא גם המורש, מן להביא לוולמה
 יו"ד תשובה ופתחי קנ"ה סי' בחיו"דהחת"ס
 חטאים על רק נאמר לא שזה סק"טסקפ"ה
 דור עונשי כמו לשעה המיוחדיםועונשים
 דאין דכ' מ"ט בסי' החכ*צ בידו אין גםהמדבר,

 ס*ל לא דתלמודין כ' ולזה האנדה מןלמדין

 עי"ש. וכו' וכו'הכי
 ר"ב מדף אנדה ערך ח"א בספרי ראהוהנה

 שבכו-כ והבאתי שם שהארכתי דרמ"זעד
 אות רמ"א בדף ושם האנדה, מן למדיןמקומות

 של דבמכוחו"נ ברורות בראיוו! הוכוחזיה'
 רנליהם כפות תחת אני ועפר והחת"ם צביהחכם

 לכו"ע האנדה מן למדין דלענינינוהקדושים,
 בבכורים מפורשות ירושלמות ב' ע"ז דישכיון

 מקומות ובכו"כ א', בסי' כש-לובסנהדרין
 הרמב"ם כמלאכים וראשונים וזוה"ק,במדרשים
 סתירה שום שאין כאן ובפרט ועוד, ועודוהתום'
 מצינו דלא דהיכא הנדול הכלל וע-פ דילןמש"ם
 המדרמג מן למדין המדרש ע"ד סתירהבנמרא
 פ-ה ברכות למשנה סדר ביש בזה האריךוכבר
 צבי החכם עם הצדק דאין הדק עישה-טמ"ד

 הנ"ל בספרי שהבאתי הכללים וע"פודעימיה,
 עישה"ט, האנדה מן למדין כאן וודאיודאי
 סק"ה קי"ם סי' אבה"ע תשובה בפתחיוראה
 רק הוא האגדות מן למדין דאין כללאדהך
 מפורש דלא היכא מי, כדברי הלכה פסקלסנין
 בש"ם אתפרש דלא דינא אבל ההלכתא,בש"ס
 הפר"ח, בשם ע"ש ממדרשות, דלמדין כ"פנזצינו
 אות רע*א בתוס' דבדכות פ"ה המשניותובגליון
 דאם לחלק יש ונם יעקב, הבאר כתב וכןל"ו,

 נו*ב וע' למדין, שפיר דילן בש"סהוקבעה
 לבא רוצה אני ואין עכת"ד, קס"א סי'חיו"ד
 שהארכתי במה סופרים בדברי שניותבידים
 לכאן. וצרפו ע"ש בספרי,כבד

 מהמדרש, להביא לו למה השד"חומש"כ
 הפוסק לפעמים אמר ערך ח"י בספריראה
 בהקודם או בש"ם שמפורש מה אחרוןבשם
 דמצינן בעצמו חמד השדי בשם ומש"שלו,

 וראה לכאן, וצרפז כלו הכלל כל עי"שכזאת
 ובפרם והלאה, ר"ב מדף אגדה ערך ח"ארספרי
 בשם הביא דהרמב"ם דמצינו רכ"ט, דףשם

 ככתבם בבלי בש"ם אצלינו שנמצא מההמדרש
 כלום קשה לא ולפ"ז עי"ש, :כו' וכו'וכלשונם
 יותר מבואר דמהמדרשים כאן ובפרטעישה"ט,
 החכם כמש"כ אפש-ל דידן דבנמ' דידן,מנמרא



 שלמזלה 1"ד ן ך הא הש"םנללי ת יבשמח

 עיאש, המרגלים על דקאי הנ"ל מ"ט מי'צבי
 הנז"ל שלי במפרים שהבאתי הגדול והכללועוד,
 יותר טוב ודאי יותר מפורש דבהמדרשדהיכא
 שהארכתי במה ואקצר עי"ש, מהמדרשלהביא
 בעהי"ת. בספריכ"פ

 או בכלל ועד עד עשרים, בן יג.סימן
 בכלל עד ולאעד

 הזמן מתחיל מתי להםתפק יש הנהא(
 ברשיי הדברים ממקור עונשין, בר כי בןשיהי'
 ומביא ענשת, דלא עשרין דל ע"ב פ"טשבת
 "ולמעלה. עשרים מבן כתיב ושם המדברמדור

 עשרים בן ונעשה נכנס שכבר דלאחרמוכח
 מפורש וכן עונשין, בר נעשה אז אחדויום

 ( י( אות ד' סי' במקורות )ראה קרח פ'במד"ר

 "מעשרין מבואר שם שהבאתי הזוה"ק בלשוןוכן
 במחזור וראה ה(, אות ע"ש ולעילא",שנין
 א'. סימן ראה ועוד טו(( אות במקור )שםוויטרי
 הי' א' משפחה ע"ב, ק"ה יבמות וראהב(

 בעיון וכ' שנים, י"ח כבן מתים שהיובירושלים
 מגיעים היו אם כי י"ט, לכלל שהגיעויעקב
 עון בשביל נענשים היו לא שוב עשריםלבן

 עונשים ובן איש מקרי לא למעלה כיאבותם,
 יומתו בחטאו איש נאמר ושם עשרים, בןעד

 בן קודם משא"כ תשא, כי פ' בחומשוכפרש"י
 עכ*ל, עלי בני חטא אבוו[ם עון בשביל נענשוכ'

 בהכנמו דתיכף דמוכח הרי מהרש"א,וע"ש
 למעלה, ונענש איש מקרי שוב עשריםלשנת

 ג"כ משמע אדר לז' דרוש ח"ב דבשוביערות
 בפנים וכ"כ עונשין, כבר עצמה העשריםשבשנת
 גנזי וראה צבא, יוצאי כל פם' במדבר פ'יפות
 נחל בערבי ומצאתי שכתב מ' אות א' מע'חיים
 דמתחיל להדיא דכ' ע"א קכ"ג דף שמיניפ'

 להרב מצאתי וכדבריו כ"א, דשנת ראשונהמליל
 בח"ב ראיתי וכן ע"ג, דנ"ו ח"ב דבשיערות
 בלשאצר, גבי שנה כי שישלים עד דהוא ב'דרוש

 דבריו ונראין להיפך, כתב ג' בדרושוובם
 ישוב. וצריךסותרים
 שכ' מ' אות א' מע' חיים גנזי בס'ראה

 הטעם משפטים ס' ריש יעקב שמע ס'בשם
 משום ולא העונש, להגחין דעת בר דלאומשום
 לא דאי העונש, שמור אלא לגמרי פטורזה

 לענוש יכולין מטה של בב"ד איך הכיתימא
 דאביי ע"ב ק"ה יבמות למהרהב"א וראיתייע"ש,
 לא שנה כ' עד ויען עלי ממשפחת היוורבא
 כימים וגמ"ח תורה עול עליהם וניתוסףמענשי

 בן אמרו בגמ' דהא וקשה יע"ש,הראשונים
 דכתיב שם המהרש"א כמ"ש וי"ל שנה,י"ב

 הנ"ל יעקב שמע ולהר' בגזירה,"אנשים"
 דיבמות, בספ"ח למהרש*א וע"ע ודו"ק,יתיישב
 דכתובות פ"ק להמהרש"א ותראה חשובעוד

 בעון דמתים מכ' בפחות עונש דישדהביא
 ער גבי דסוטה בפ"ק למהרש"א ועודאביהם,
 עם ומשפטיו ע"פ פירקא בהאי שם ועודואונן,
 חסד בס' גם עי"ש, דמ"ב למנחות ועודישראל,
 ולפי כ"א, עד כ' ע"א אות מ"ץ ה"דלאברהם
 ש"ל בקו' ראובני ילקוט ס' בסוף שכ'הטעם
 נראה שנה כ' כבן נברא דאדה"ר משום א'מע'
 בס' למז"ה וע' שנה, הכי שישלים בדוקאדאינו
 מה דכ' רש"י בלשון דעמד חיי ר' חייםשנות
 דפליגי עונשין, בת אינה שהרי חטאה לא כ'בת
 אנגי"ל חיים עץ בס' וע' בכלל, ועד עדאי
 הי' מ"ת דקודם בזה שעמד שרה חיי בס'שם
 ומות השנים, לפי דהוא ותירץ ק' בןעונש

 חומ*א בס' וע' יע"ש, כ' עד הי' סדוםוהפיכת
 לטובה אות ובם' ואביהוא, נדב גבי שמיניפ'
 אברהם ויקרא בם' בני לחכם וע' ול"ה כ"האות
 סי' וע' עי"ש, וכו' ט' פיסקא ג' פ' בחקתיפ'
 א(. אותי"ד

 ב' בכורים דמהירח~למי להעיר ורציתיג(
 ב( אות א' סימן ש"ל ה"ה י"א וסנהדריןה"א
 עונשים מעלה של בי"ד שאין עשרים מהןצא
 ולא דוקא, העשרים דשנת לכאורה מוכחוכו',
 עונשין בר הוא לכ"א משנכנס ורק בכלל,עד

 ודו"ק. החשבוןעישה"ט
 קי"ח וירא הזהר בניצוצי היטב וראהד(

 פ?"ח קרח דממד"ר עוד וכ' שהאריך ח' אותב'
 שנין עשרין מבן ע"א, צ"ח ומשפטיםד',

 בר הוק לא עצתה הכ' דשנה מוכח"ולעילא"
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 יוצאי כל במדבר יפות הפנים על ופלאעונשין,
 "לתחילת שהגיעו כיון שכ' בישדאלצבא

 זהד וע' השמים, מן עונש בן הי' כבדעשרים"
 איתא וכן עי"ש, א' וקי"ג א' ק"אמשפטים
 "ולעילא" שנין מעשרין סע"ב רמ"ח פקודיבזהר
 עשדים שנת מ"ד פ"ד ערכין וע' נש, בראתדן
 בת ע"ד שרה חיי פ' ובחזקוני ממנה,כלמטה

 ה' רמב"ם וע' ובניצוצי, עי"ש כ' כבתק'
 וכו' שנה עשרים שעברו וכיון ה"ד פט"ואישות
 משמע אדר לז' דרוש ח-ב דבש מהיערותאבל

 וראה עי"ש עונשין כבר עצמה העשריםשבשנת
 וצרפו בזה שכתבתי מה ח( אות א' סימןכאן
 עישה"ט.לכאן

 לכאורה שכ' פ"ט שבת זהר בשעריוראה
 האזינו פ' זוטא באדרא הנוסחאות בשתיתליא

 עף2רים, "דישלים" אי ע"ש( א' בסי'והבאתיו
 קנ*ה בב"ב אמנם שניןי  לקףצרין דפלקאאו
 שהאדיך וע*ש עשרים, שיעברו דאחרי מוכחא'

 שערי דברי כל וראה כאן, י"ד סי' וע"עבזה,
 כי לכאן, וצרפו גדולה בארוכה הנ"להזהר
 צדיך. אנילקצר

 הדין איתת לענין כ' מבן פחות יד.סימן

 בהשמטות הסער בסוף יאיר חות בשו"תא(
 ונהירנא : כתב אופנהיים דוד ר' הגאוןבתשובת

 וכו' הגאון הגולה מבאר מים שותה הוי'כד
 למעף2ה הלכה לידו בא מיץ בק"ק גרשוןמוהר"ר
 להלביש בכ"א ח2כחוהו שקברוהו מתיםבשני
 היה אחד והמת מת, של מתכריכין א'מלבוש
 היה הב' והמת שנים ושלשה שתים בןקטן
 לפתוח וציוה שנה, כ' מבן יותר בשניםגדיל
 אבל ממלגושים שחסר מה ולהלביש הקטןקבר
 מחילה לבקש אלא הגדול קבר לפתוח שלאאמר
 איסור דטעס בטעמא, מילתא ואמר קברו,על

 למה קרא שאמר מפני הוא הקברפתיחת

 דליומא שמואל סבור כי אותי, להעלותהדגותני
 עיין אז, ישנתי אמר ודוד מתבקש, רבאדינא
 הגדול והנה בטיו"ד, שס"ד סימן וש"ךבט"ז
 מאימת ייחרד שיי הדין. אימת לו יש מכ'יותר

 קטן משא-כ שלמעלה עונש לכלל שבאהדין
 עונשין בר ואינו שנה עשרים לכלל הגיעשלא
 לפתוח מותר הדין מאימת ראשו העלה לאומורא
 ושפתים ודפח*ח קדה2ו, דברי היה ע"כקברו,
 לכתבים, המגיע לשבח טעם בטעמא מילתאיח2ק
 איך אבין ולא אדע אני כבודו מחילתואחר
 דקכ,ה ב"ב במס' ערוכה גמדא עולם מאורנעלם
 אביו, בנכסי מוכד מאימתי קטן איתמד וז"לע"א
 בר ור"ה שנה י"ח מבן נחמן ר' אמררבא
 'ר"ז מתיב שנוע עשרים מבן ר"נ אמרחיננא
 ומת אביו בנכסי שמכר באחד ברק בבנימעשה
 בשעת היה קטן לאמר וערערו הכה2פחה בניוב(1ו
 לבודקו, מהו עקיבא ר' את ושאלו ובאומיתה,
 סימנין ועוד לנוולו, רשאים אתם אי להםאמר
 י*ח בן למ"ד נהילמא מיתה, אחד להשתנותעשוין
 לטולו רשאים אתם אי ר"ע דקאמר היינושנה
 שאינו המת חרדת משום דאסור הש"מ קאמרולא
 משא"כ כ', מבן פחות שהוא למעלה עונשיןבן

 זאסוד רע"ק אמר למה א"כ עףצרים בן הויאי
 תיפוק לנ11ל1 רשאין אנו שאין משוםלבודקו

 אלא וכו' התת ובלבול חרדוז משום ט~אסורלך
 מבן ליותר כ' מבן מפחות לחלק שאיןע"כ
 עכ"ל. מחתינוצ, חדא במחתא בסגנון ושניהםכ',

 מכאן דאין אפש"ל במכתה"גולפענ"ד
 כ"פ בספרי שהבאתי הגדול הכלל עפ"יראיה
 הכלל כל בינייהו איכא ערך ח"ה בספריובפרט
 תר"ח מדף שם בפרט והלאה, ת"ר מדףכלו
 והבאתי נקט תינייהו חד אלא אה"נ, בכה"גדי"ל
 להקשות או לומר יכול דהי' מקומות מכו"כשם
 דה4מ ואה"נ נקט מינייהו חד וק לשנותאו

 דעדיפא היכא בפרט קאמר, ולא כו"כלנזימר
 כאן וכן גדולה, בארוכה ע"ש וכו' מקשההיני'
 חדדת משום לומר יכול דהי' דאה"נלענ"ד
 הך ובפרט הש"ס, כדרך קאמר ולאובלבול,
 מחרדת יותר לעינים ונראה ברור דבר הואדנוול
 סי' אומץ יוסף בס' ודאה כמובן, ובלבול,הדין
 סחרדת יותר הוא דנוול ד( באות ש"לל"ט
 כאן וראה לכאן, וצרפו בזה מו"מ עי"שהדין
 עישה"ט. לכ(ק וצרפו קושיותערך

 שתי' מה מ"ז סי' צבי חכם בתשו'וראה
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 מתרץ רס"ג סי' שאול וביד ע"ש,קחשיתו
 שנים היינו כ' דבן הגרהםוני העבודת עלהקחםי'
 הפוסקים דדעת בב"ב שם ולפ"זשלימות,
 למכור יכול כ' בשנת יום שלשיםדחשנכנם
 דבחפר עכ"פ שם הרמב"ם ולדעת אביו,בנכסי
 לא וא"כ עשרים, דין לו יש שנה לכ' יום ל'רק
 לא אמאי כ' בן למ"ד שם להקשות יכולהי'

 דהי' די"ל אינו דזה הדין, חרדת משוםקאמר
 כ' בשנת יום ל' רק או יום ל' וחסר כ'בן
 הדין. חרדת שייך לאא"כ

 במ"ש ח' סי' אווח נובי"ת בתשו' וראהב(
 בלא"ה לע*ד כו', שלפעלה דין חיקור חעלשם

 הוא דהא כ' קודם מת אם בין לחלק קואיןפשיטא
 נענש מיתה דלאחר קסוד סי' בחיוד כ'עצמו
 הפעוטות לעונת משהניע אפי' מעשיו כלעל

 פ"ט בשבת ומ*ש עבירה, שהוא יודעכשכבר
 בעודם איירי ד,מם להו מענשת דלא עשריםדל

 סק"נ שע"ו סי' יו"ד בפת"ש ומובאבחיים,
 על כ' מ"ד סי' יחזקאל כנסת בשו"תג(
 ידענא לא גדול דאותו שותא ואנכי הנולהחו"י
 ספרש אני הפת, נקבר שכבר לפרש לו יצאמאין
 לו שאין לברר תיכף מיתתו אחר לבדקושרצו
 בשעת הגם' ולשון וכריסו, בגבו שערותשום

 מש*כ באורך וע"ש כדברי, משמע וכו'מיתתו
 החכ"צ. דברילדחות
 מהדו"ג סוטו"ד בשו"ת בזה עוד וראהד(
 נידון כ' מבן דבפחות שמפיק ר"ח סי'ח"ג
 נ~ער ודאי המיתה אחר דהא זה, לעניןכקטן
 להורות אין דלכתחלה ונהי אזלינן, שלמעלהדין
 למעלה דאפי' הח"צ לדעת לחחם דיש ובפרסכן,
 הורה אם בדיעבד מ"ם עונשין, בר י"ג בןהוי
 ע"ש. אותו מזניחין איןכן

 סיפן ז"ל להחיד"א אומץ יוסף בס'וראה
 ישראל, בקברי לקברו קסן פת לפנות בדיןל"ס,

 אשכנזי גרשון סהר"ר תשו' ומביא בזהשהאריך
 מתים בשני ע*ב דרמ"ז יאיר חוות בס"סז"ל

 וכף א' מלבוש להלביש בכ"א ושכחושנקברו
 אין עונשין לכלל בא שלא דקטן הבאתיו()לעיל
 דלא פסיק חשהחכ"צ וכו' וכו' הדין אימתלו

 באורך, יוי"ש מענשי הקטנים גם דזמניןכר"ג

 הרוב דעל המדע מחכמי דנודע זיל החיד"אוכ'
 נשמות הם בקטנותם שמתים הקטניםכל

 צער לסבול נשמתם לתקון ובאומנולנלות
 והשתא דעים, תמים מפלאות והם ומיתה,לידה
 דהני הדין, וחרדת אימת איכא לקטנים נםודאי

 וזחרו בנודלם מתו שכבר נדולים היוקטנים
 לחם בית בס' ראיתי וכן עתה, ומתובנלנול
 כר*ג דלא ונדול קטן בין סתלק דאין שכ'יהודה
 וצרפו התשובה כל בארוכה עי*ש וכו' וכו'ז"ל

 הבאתיו לפראה בנחמד למש"כ ראי' ומכאןלכאן,
 וצרפו עי"ש הגלמל בענין ח( אות י"בבסי'
לכאן.

 כ' מבן בפחות הנומל ברכת טו.סיפן

 רי"ט סיפן או"ח מנדים הפרי כתבא(
 שנה י"נ מבן סובות לחייבים הנומלדברכת
 דכיון משום כ', מבן בפחות אף מברךואילך
 מענישין מטה של ב-ד ואילך שנה י"נדמבן
 עשרים קודם אף בטלו לא ב"ד מיתות ד'ודין
 דבר הא שמים בדיני עונשין בר דלאושנה
 מלקות וכן שמיא, מן מענישין אדם בידיהבא

 וכוובתו ע-כ, לחייבים שייך שפיר כה"נוכדומה,
 דבעבירה נ"ד כלל א' פע' פאה*ש השד"חכמ"ש
 ענשו נענש לא אס מטה של בב"ד עונש בהשיש
 מבן בפחות אף למעלה מענישין מטה שלבב"ד
 בהכי, לחלק לי' פשפע דלא עליו שם ותמהכ',
 הגומל ברכת דלענין פסיק ומ*ם באורך,ע"ש
 באואח הדביר בפתח כם"ש לברך, צריךלכ"ע
 וכן ישראל, כנסת בס' כם"ש דלא הנ"ל,סי'
 לענין פ"ז סי' או"ח בשו"ת שיק המהר"םדעה

 קץםרין דל הש"ס דפלשון שכ' אלאהברכה,
 עונשין אין דלגמרי פוכח עלייהו מענשתדלא

 הכוונה הנ"ל דלהפם"ג רי"ל כתב אבלעליהם,
 רק שענשו בדבר הקבןו מענש שלא)0כם(מ
 עליהם כלל יענש שלא יצחק התפלל כןלמעלה
 וראה וה((, א( אות ד' סי' לעיל )וראהע*ש
 ג*כ דס"ל ו' אות ף סי' אויח צבי תפארתשו"ת
 עי"ש. הגופל בברכת חייב כ' פבן פחותדגם

 ע*ה סי' או"ח צדק חבני בשו*ת וראהב(
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 בב-ד עונש דחייבת נהי למימר ליכא ונםשכ':
 מענישין אין למסה מענשה לא אי מעלהשל

 כפרה, צריך ואין כ' מבן פחות מלמעלהאותה
 בעצמו הדא"ם שהקשה מסה ודאי' ליתא,הא

 קודם דהי' ותי' אדם בעונשי חטאה דלאדמנלן
 מ"ת דאחד מוכח מזה אדם, עונשי הי' דלאמ"ת
 תשובה וצריכה נקי' אינה ביד"א מיענש לאאי

 הפמ"ג בזה קדמו שכבד דאה ולא ע"ש,וכפרה
הנ"ל.
 סימן אויח וקציעה מור בס' ודאהג(
 להודות צדיך אין דקטן המגוא עמ"ש שכ'די*ט
 בר לאו דהא טובות לחייבים לומד שייךדלא

 מטעם מדרבנן מחייבי דלדעתו ע*ש, הואעונשין
 חיובייהו כהמום אי חייבים, קאמדי ושפידחיעך
 שאר על קאי דחייבים משום ואי חינוךמתודת
 מבדך גמוד צדיק אפי' והדי דעלמא,אינשי

 וכו', וכו' לחייבים אפי' טובות עושהשהקב"ה
 על להודות מחויב יותר שהקטן נותן הדיןועוד
 בידו שהיו להיות יוכל שחטא אע"פ שלגדולנסו,
 בקטן משא"כ להנצל לו שעמדו כנגדוזכיות
 והיסורין המיתה מן ולהגין ועושה מצווהשאינו

 או אבותיו, מצד או סאו מפאת אם)הנגזרים
 כ"כ אין זכותו כח החייבים( ודודו עירואנשי
 לקטנים עונש לפעמים מצינו גם גדול, שלכמו
 מסוד בס"ת לפמ"ש וכש"כ וכו' ואונןכער

 סי' וראה עי"ש, וכו' לקטנים נמי דשייךהגלגול
 לקטנים עונש בענין חיים הגנזי בשם מש"שי"ד

 בזה. בכללן ועוד לכאןוצדפו
 מע' כללים השדה פאת חמד שדי ראהד(

 גבי די"ט סי' הפדמ"ג עמש"כ שכ' נ"ד אותא'
 מברכין אין מי"ג פחות דקטנים הגומלברכת
 משמע לחייבים הגומל הברכה דנוסחמשום

 י"ג בן אבל עונשין בר לאו וקטן עונששחייבים
 מענישין, מטה של דבי"ד כיון שערות, ב'והביא
 דלאו שנה, כ' קודם אף בטלו לא מיתות ד'ודין
 בידי הבא דבר הא שמים, בדיני עונשיןבר
 וכדומה מלקות וכן שמיא, מן מענישיןאדם
 דאין דהא שכוונתו ונ' לחייבים, שפירשייך

 בעבירה דוקא היינו מכ' לפחות למעלהמענישין
 בעבירה אבל שלמטה, בבי*ד עונש בהשאין

 ענשו נענש לא אם שלמסה בב-ד עונש בהשיש
 פכ', לפחות אף למעלה מענישין מסה שלבב"ד
 בלא כ' כבת ק' בת ילפינן היכי דא"כוקשה
 מדאין דהיעו שרה חיי בפ' ר,ם"י וכ'חטא

 בפחות חסא משכחת והא סכ', פחות עלמענישין
 ולא שנה י"נ מבן עבירות על שמים בידימכ'
 אותו מענישין שאן שלמטה, בב"ד עליהםנענש
 פ*ט משבת וגם כהפרמ*נ, שלמעלה דיןבבית
 קשה עלייהו מענשת דלא שנה כ' דלדאמד
 עלייהו דמענשי סובא משכחת הרי פסקאדמאי

 בסי' הדביר הפתח על ומתמה הנ"ל,כהפרם"ג
 בזה, עליו העיר ולא הפדמ"ג בד' שנו"נרי"ט

 תום' יעקב בקהלת מובא יאיד, החותולפמש"כ
 מעלה של ב"ד דאין דהא לחלק ע"ו, אותדדבנן

 דאת-א בדבר דוקא היינו מכ' לפחותמענישים
 הקלוה בתורה דמפורש מידי אבל מסברארק

 ומענישין שוין ת0למטה שלמעלה ב"דאוחמורח!
 לסי חטאת תורה חייבה היכי שאל"כ י"גמבן

 ודאי לעיל(, לשונו כל )הבאתי כ' בןשאינו
 אך לחייבים, הגומל לומד מכ' לפחות גםדזעייך
 וכ' דחאו ל"ד אות ב' מע' אוזן ביעידהחיד"א
 פ"ב בכורים כבירוועלמי העונשים, לכלשכולל
 ומה ובמפורשים, ע"ש כ', בן עד וכורתיןעונשין
 וע' מפראג, המהד"ל קהשית זה מחטאתשהכדיח
 עי"ש דכ"ב יוסף שער ובס' מ"ט סי'חכ"צ
 פ' הרא"ם בשם כ"כ כ"ב באות ושם וכו',וכו'

 דלא בשגם! דהכוונה דבריו דחה ושהחכ"צחיי
 כדור שידונם קא' תחנה בדרך עלייהומענשת
 בתום' ומובא להירושלמי, ואישתמטתי'המדבר,
 מלבד פולסי, שיתין למיט"ט מחו גבי פ"בחגיגה
 החיד*א ולפ"ז ע"ש, כ"פ ובמדדשים בהזהרמ"ש
 הגומל בברכת עוד והאריך להפדמ"ג, יודהלא

עי"ש.
 ס"א אות תרע"ו תלפיות תל בעלהודאה

 שכ' הנ"ל הפרמ"ג על הכותב שמקשה פ"אדף
 שאין ואף שלמטה, בב-ד ש!וחייביםדעונשים
 ב"ד אותו עונשים שפיר האידנא, א!תועונשים

 מידי שבא דכל שנה, מכ' בפחתז אף מעלהשל
 עכת"ד, שנה מכ' בפחות אף אותו עונשיםאדם

 כמו כ' פ"ד כלל א' מע' השדה פאת חמדוהשדי
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 מי פ"ו סי' שיק מהד"ם בתשו' כזה חילוקמן
 בש"ם כן משתע שלא כזה לחילוקהכריחם

 ז' פדק הדמב"ם למ"ש יעם ומהותדרשימ,

 ידעוהו שלא אעפ-י שביארמ וכ"מ מ"דמסנהדרין
 וכו' נתברר לא כי הענישום ולא תטה שלבב"ד
 וכו' אותם יעניש הוא הבוית"ש אצןכתובה
 את יעניש לא נשוקב"ה למדנו ועסמועה מפיאבל
 הדי עי"ש שנה עשרים אחר אלא כרתהחייב
 בב"ד חייב אם בכך דמה דבדיהם, הפךממש
 מעלה של בב"ד תלוי דהעונש מכיון מטה,של
 כרת דחיוב מכיון אותו עונשין אין שפידא"כ
 וצע"ג. עליה,איכא

 שפטרני ברוך ברכת לענין כ' בן טז.סימן

 הביא וישב( )פ' שועב מהד"י בדדשותא(
 בנו כשנעשה שפטרני ברנת בירך א'שחסיד

 הי' כי יוסף על יעקב נתאבל ולכן שנה, כ'בן
 מובא ע"כ, מת בחטאו כי וחשב כ', תבןפחות

 וכתב דכ"ה סי' א"ח שאול יד הגהותבחידושי
 ע"ש. חדש דברשהוא
 ליקוטים בעדך המנהגים טעמי ובס'ב(
 נתאבל דלכך דלפימ"ש וכתב זה, הביאשונים
 לו הי' מת, שבחטאו חשב כי יומף עליעקב
 מדברי שמשמע כמו האב, ולא אז לבדךלהבן
 זו ברכה יברך דהבן ב', סעיף שםהלבוש
 ידעתי ולא ע"כ, זה מטעם מצוה בדכשנעשה
 בהדיא, שם וכמ"ש מבדך האב בודאידהלא
 מעונשו הלשון מכוון דזה דבה באלי' ג"כוכמ"ש
 מתאונן הי' א' שכל כ"ב דף בב"ב התוס'כמ"ש
 פי' שלום בדובד וראה ידו, על נענששמא

 זו4 של מעונשו שפטדני ברוך שזהוהתפלות
 נדונים ובגיהנם מתים, הבנים האבותרבעון
 וע"כ הבנים, מיתת בעונם שגרמו עלהאבות
 יהי' שלא זה, של מעונשו שפטדני בדוךמבדך
 גיהנם להתחייב שאצטדך בסבתי נענשזה

 זה.בשביל
 ג'כ שהקשה שם יעקב בישועות ודאהג(
 כשבתו גם זו ברכה לברד לו הי' הלבושדלשי'
 וע"כ זו, ביכה תבדך האם יגם גדולןנעץבית

 בזה עוד ודאה ע"ש, עלה קאתינן חינוךמטעם
 ע"ש. סק"ה דכ"ה סי' א"אבפדמ"ג
 לך, לך בפ' עה"ת בש"ך מצאתי ושובד(
 מבדך 12הבן שנה י"ג אחר הוא אביךומבית
 דלפי' מוכח אבא, של מעונשו שפטדניבדוך
 מבדך. הבן הנ"להלבוש
 א"ר י' פס"ג, תולדות בב"ד ודאהה(
 שנה, י"ג עד בבנו להטפל אדם צריךאלעזד
 מעונשו שפטדני בדוך שיאמר צריך ואילךמיכן
 דקאי נדאו4 המדרש לשון ומרהיטת ע"ש, זהשל
 א"ח ובש"ע זו, ברכה מבדך שהוא האבעל
 בנו שנעשה מי י"א הדמ"א כ' ס"ב רכ"הסי'
 מעונשו שפטרני אמ"ה בא"י ילדך מצוהבר
 ובמג"א ומלכות, שם בלא לברך וטוב זה,של

 נענש עכשיו דעד פי' זה, של מעונשו כ'סק"ה
 פי' ובלבוש חנכו, שלא בשביל הבן כשחטאהאב

 וע"ש, האב בעת נענש הבן עתה דעדאיפכא
 לשון צ"ל ולפ"ז וז"ל הלבוש ע"ד במחהש"קוכ'

 כל דאמדינן עפ"מ זה של מעונשושפטדני
 במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על נענששחבדו
 ע"י כו' לדוד הקב"ה אמר וכן הקב"ה,של

 בהצם לעיל כמ"ש וזה עכ"ד, כו' דואגנטרד
 י"ד סי' כאן וראה עי"ש והבן, שלוםהדובד
 לכאן. וצדפו ט"ווסי'

 אשמ פרשת אחר רצון היהי אמירת יז.סימן
 כ' תבן לפהותתלוי

 העלה חיי, פ' לחפמ"ג גומא בתיבתא(
 מה"ת אסור כדת בספק דרק הרמב"םדלדעת
 לדידי' א*כ כרת עונש אין כ' מבן בפחותוא"כ
 יה*ף יאמר לא וע"כ מה"ת מותר כדיתותספק
 תלוי. אשם פ'אחר

 ז"ל להמלבי"ם החיים באדצות ודאהב(
 וכו' נכונים דבריו ואין שכ' ז' אות א'סי'

 באימור "מ-ת כרת נענש דאין דאףועכצ"ל
 ר"י שהיה כפרה חלוקי ד' ולענין קאי",כרת
 כדיתות על שעבר כ' מבן פחות גםדורש
 להביא וצדיך ממרקין ויסורין תולהתשובה
 ספק לענין וכן היסודין, מן להגן תלויחשם
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 ע"ש, מה"ת אסוד ספיקו כדת בו שישבדבר

 שכתבתי מה ח( אות ג' סימן לעילודאה
 לכאן. וצדפו עישה"ט בארוכה, בזהוהבאתי
 ג' ס"ק ה' סי' יו"ד בפת"ש ודאהג(
 אם לענין ג"כ שנ"מ גומא התיבת ד'שמביא
 מבן דבפחות לאשמי, זה ואמד תלוי אשםשחט
 שציין מה כ"ה ס"ק בדדכ"ת וע"ש שייך, לאכ'

בזה.
 )הביאו ב' סי' המגן אלף בס' ודאהה
 לי' דפשיטא נ"ד( כלל א' מע' פאה"שהשד*ח

 הוא שהקריאה כיון רצון היהי לומרדצריך
 שנה י"ג מבן שחייב פשומ ובקרבן קרב.במקום
 פאת חמד חשדי י*ב סי' כאן וראהומענה
 ג' וסי' עי,ש, נ"ד אות א' מע' כלליםהשדה
 כאן. ה' סי' היטב וראה באדוכה, מש"ב ח(אות

 שנתגייר, גר לענין כ' מב. פחות יח.סימן

 לזה דומים סוגים ויתר ונשיא, חתןחכם

 סי' באסאן למהד"י תודה לחמי בשו"תא(
 מן אותו מענישין אין שנתגייר דגר מחדשה'

 דכקסן מטעמא הגירות, אחר שנה כ' עדהשמים
 להו עבדינן ונשיא חתן חכם וכן דמי,שנולד
 מיום שנה כ' עד להענישם שלא שמיא מ.רווחא
 עש"ה, החתן ונשא והנשיא החכםשנתמנו

 סימן ש"ל ע"ב פ"ט שבת הש"ס בגליוניומובא
 ע*ש. א אותא'

 איתא דבאמת דהגם בזה, לדת יש אולםב(
 ואח"כ השם את שבידך נח בן ב' ע"אבסנהדדין
 מיתחו נשתנה דינו ונשתנה הואיל פטודנתגייד
 לא מיתתו אשתני דינו האי כו' ת"שוכו'

 בהך ב' מ"ח מיבמות הקשו התוס' אמנםאהמתני
 מפני בזה"ז מעוני. גרים מה מפנידאמדינן

 שנתגתד גד אומד וד*י שלהם מצחז ז' קיימושלא
 שיש ונראה מיענשי, היא דמי שנולדכקטן
 הרי ע"ש, שמים לדיני אדם דיני ביולחלק
 שו"ת וע' חייב, אדם ובדיני פטור שמיםדבדיני
 מי' חו"מ ח"א יעקב ושבות ע"ם סי' יאידחות
 פטוד כי שאם נקטו מקום דבכל שכתבוקע"ז
 להיפך אמרו וכאן שסים בדינ? חייב אדםבדינ.

 עייקש אדם בדיני וחייב שפים מדינישפטור
 שאמרו אע"פ כתב תדצ"א סי' חסידים ובס'בזה,
 מה מהמלם מ"מ דמי שנולד כקטן שנתגיידגד

 ובמקור כפדה, צדיך נפהם הדג ואם לשלםשחייב
 צ"9 ע"כ בזה, המקודות לכל ציין שםחסד

 מה על דגם תודה לחמי בעל של הנ"לבחידוש
 פוסקימי לכמה כפדה צריך בגיותו בעודושעשה
 ועמ*ש כן, לאחדי שנה כ' עוד לו נוסיףואיך
 בח4 שם שציין ומה ס' אות ג' מע' זוכדבעין

 שגם למראה נחמד מבעל מ"ש להלןודאה
 נענש להיות מצטדף הרוששון שבגלגולהשבים

 לדידי' הגידות מקודם חייו שנות מבש*כ כ'בן
 יש אבל כמובן, כפרה וצדיך מצטדפיןבודאי
 בגיותו. שוחטא ע4ם אח"כ נענש אם בזהלעיין

 באסאן מהר*י הגאון בד' אני נבוךוהנה
 בכללן ובכ"ם ג' בסימן שהבאתי מה כפיזצ*ל,
 בפחות מענישין מעלה של ב"ד דאין הטעםדעיקד
 צלול הדעת אין שנה כ' דעד משום הואמכ'
 אחד ונשיא חתן בחכם וא"כ כ"פ, עי"שכ"כ,
 עד יענשו לא ומדוע צלול הדעת כבד שנהכ'
 דק באתי ולא ונתמנו, שנעשו אחדי שנהכ'

 הגדול. האדי אחדי להרהד אשבי ומילהעיד
 שנתנייד, בעבד יהי' מה אני מסופקוהנה
 ה,א פי"א יבמות דלהירושלמי בפדד"ילפמש"כ
 יבמות מגמ' )להיפך חייב אמו על הבאעבד
 גר כלל שייך לא שנתגייד בעבד די"ל א'(צ"ח

 עבד בהיותו דגם דמי שנולד כקטןשנתגייד
 זה אין וא"כ כאשה מצות בכמה מחויבהי'

 לס' וציין ב' י"א דף ח"ג עי*ש גמודגידות
 מאיד בית וידחון דל"ז סי' ח"ב דעה שערישו"ת
 מה יודע איני ולפ"ז הענין, כל עישה"ט ל'סי'
 גבי' אמדינן אם הנ*ל לפי שנתגייר בעבדיהי'
 שנתגייד משעה או שנותיו לפי אותודדנין
 להעיד. דק באתי ולאוצע*ב,

 מחלת עה"פ ברש"י ועא לזה המקודוהנה
 עולה גד, עונותיהם, מוחלין ג' ט'( כ"ח)תולדות
 ה"ב. 8"ג בכודים בידוומלמי וכ"ה וחתן,לגדולה
 בדכות בז' מברכים דהאיך הקו' מתדציםובזה
 הקשח מ4ו סי' באו-ח הב"ח הא האדםיוצר
 שלילה בל' ולא ישראל שעשני אמרינן לאלמה
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 ועמג"א וכו' נברא שלא דנהת ותי' גוישל"ע
 ולצדיק עונותיו לו מוחלין דחתן ויול שם,וסו"ז
 כ"ד מכות המהרש"א עפמ"ש שנברשג לונוח
  העשין שמנו נברא, שלא נוח וגסרו דנמנוא'
 לכך להפסד וקרוב מעשין הלות ומרוביןי"ת
 ובזה שנברא, נוח לצדיק אבל נברא שלאנוח

 בתהלים הפסוק לפרש התורה על בספריאמרתי
 חקי לספר לך מה אלקים אמר ולרשע נ'()סי'
 ונשלמה חז"ל עפם"ש פיך, עלי בריתיותשא
 הקריב כאלו עולה ה' הלומד כל שפתינופרים
 מרובין העשין שיהי' עצה יש ולפ"זעולה,

 קיים כאלו וה"ה ומצותיה התורה דינישילמוד
 הוא מה רשע אבל ומצוות עשין והרבההרבה
 בל"ז, להפסד וקרוב מרובין הל*ת הלאאומר

 לך מה אלקים אמר ולרשע הפ' כוונתוזה
 וקרוב מרובין הל"ת המספר שאחר חקילספר
 עלי בריתי ותשא עצה לך יש הלאלהפסד
 כידוע, בדיתי שנקרא ההורה לימוד היינופיך
 השלכת ואותי מוסר ושנאת רשע אההאלא
 בל*ז כי התאוות אחרי נלך לומר גויךאחרי
 סוא אב"ע ועבאש להפסד, קרוב מכחאבדנו
 עונותיו לו שנמחלו אלא שמה בשמת והלאסק"ו,
 ראוי טעמא דמהאי מינץ מהר"ם בשם שכ'וכו'

 ב' צ"ב ועב"ק סליחה יום דהוא כיוןלהתענות
 תל"ו י"א דף ח"ב פרד"י וראה פי"ג, סיראובן

 קי"ד בפסחים עהג"ם מביא י"א יבדףיתמ"ד,
 ניצל נשואין בסעודת דהמיסב ואין, ד"הבתוט'
 מקור יהי' שזה מרן ואמר גיהנם, שלמדינה
 החוע אצל למסובין דגם אפרים דגל בס'לם"ש
 גם לפי"ז והנה עי"ש עונותיהם להםמוחלין
 גם הנ"ל, לפי מכ' בפחות יענשו לאהממובין
 של עונהזיהם דמתזלין בהוה*כ דלפ*ז ליקשה

 מכ', בפחות יענשו דלא ג"כ נאמרישראל

 באופן כהוגן תשובה עשו דודאי לאותםובפרם
 להעיר. רק באתי ולא וצ'ע מועיל,היותר

 גם יש פגם מ-מ עונש שאין הגם יט.סימן
 כ' מבןבפחות

 בסופו, שמ*ג סימן אףח ברמ"א כתבא(

 שעשה עבירות על תשובה שא-צ אע-פדקטן
 איזה עצמו על שיקבל לו טוב מ-מבקטנותו

 שנעףצה קודם שעבר אע"פ ולכפרה לתשובהדבר
 עונשין.בר

 בארחות )הובא אור סאורי בס' וכתבב(
 כי התורה, מן לזה חיזוק ונראה החדש(חיים
 אביה ובהפרת לה, יסלח וד' אותה אביההניא
 מעלה של ב"ד לעונש כ' בת שאינה נערההיא

 בב"ק להדיא נראה חד,ם וסניף כפרה,וצריכה
 שהזיק מה לשלם לר"א, רפרם כפי'צ*ח

 ורשנה בפר,צ"י, תה"ד בעל נזכר ולאבקטנותו,
 לומר דיש לדחות באווח שם ום"ש שם,בטו"ז

 הי' שלא רק גדול הי' שכבר היינודבילדותו
 קטן גבי נוה מסנהדרין המג"א ימ"שבזקנותו
 בר דשוטה ע"ב ל"ה נדרים ע' איכאתקלה
 סקם"ט א' סי' שור תבואות וע' ההש,כפרה
 עד שדן דין שכל יאהםיהו גבי ע"ב נ"וובשבת
 אות ה' סי' לעיל וראה להן, החזיר שנהי"ח
 והסתירות הקושיות לתרץ בארוכה מש"בח(

 דנדרים ט( אות ג' סי' לעיל וראה לכאן,וצרפו
 עי"ש התורה מן ראי' אין ולפ"ז עי"ששאני
ודו*ק.
 וכן סוסי"ז רם"א פ"א מי' ביו*ד וראהג(
 זה כל כי האסורים דברים יאכל לאהתינוק
 ערך שלי בכללים וראה ע"ש, בזקנותו לומזיק

 על תקלה מביא הקבוה אין צדיקים שלבהמתן
 איש. ערך ח"ט ובספרי ע"ש, קטן ובערךידם,

 לא או חכם הוא אם בין חילוק כ.סימן

 ר' משם שהבאתי ח' סי' לעיל ראהא(
 אלא בשנים תלוי הדבר דאין החסידיהודה
 יוב. סי' לעיל וראה וכר, ומחשבהבדעת

 הגמרא על ע"ב ל=א ברכות מהדהם"אוכתב
 בן דקמן ואע-ג רבו, בפני הלכה מורהשמואל
 בדיני אבל אדם בדיני היינו הי' נטניםפאזי
 לחזקיהו במכתב וכתב לענשו, רוצף הי'שמים
 הכותה מענישין, אין כ' מבן דבפחותדאעוג
 דעתה דהגם לכשיגדיל להענישו רוצהשהי'
 נפרעין לכשינדיל מ"מ מענישין אין קסןשהוא



שנה ן ר הא חוש"םמלליבית שלםשהב"ד

 בשו*ת לב חקדי בעל הגאון דעת וכןממנו,
 שנתקשה חיים חקי בשם והביא ס"ד, סוס"יאו"ח
 ז"ל החיד*א וכן הנ"ל, מהדש"א בדבדיג"כ

 הבעלי עפי"ד ליהטב וכתב תדומה, פ' דודבדאש
 דשמואל וכיון ומחשבה דעת לפי שתלויתום'
 ודאה ע*ש, להענישו רוצה הי' לכך טובאחכים
 ט' בסימן מש*ב איש ערך ח"ם בספריהיטב
 וצרפו עישה"ם גדולה באדוכה והלאה רנ"ומדף
 סימן וראה בכפילא, לבוא רציתי לא כילכאן,
 עי"ש. ח( ה( ב( ואות ב[ א( אותי"ב

 : וז"ל שם, ל"א ברכות הצל"ח כתב וכןב(

 בנ8ביל לא הא לך מנא לשמואל עלי מ5אשלומה
 חכמחו להבחין רצה רק זה דרוש ידע לאשעלי
 להענישו ראוי חכמתו רוב לפי כי שמואלשל
 בר טובא שחכים זה עונשין בר אינו שקטןאף

 סי' לעיל ודאה ע"כ, חכמתו לפי הואעונשין
 הדרש בס' וראה ואביהו, נדב ואונן בעדי"ב

 וצרפו בארוכה מש*ב קנ"ג מאמר ויקדאוהעיון
לכאן.
 ומהרהע"א א' ק*ה יבמות מהרש"א ודאהג(
 עונש דיש ינוקא, קבל כל ד"ה ע"ב ח'כתובות
 במהרש"א וכן אבותם, בעון עץבדים מבןבפחות
 מ*ב דף במנחות וכן ואונן, ער גבי דסוסהפ*ק
 שהבאתי מ' אות א' מע' חיים גנזי בס' בזהומ"ש
 הערך כל שם ודאה ע"ש, ב( אות י"ג סי'לעיל
 לכאן. וצרפו ואונן עדשל

 טובים למעשים חופה שמקדים במה כא.סימן
 לברית שנכנם כשם מילה בבריתכשאומרים

וכו'

 בכור פדיון הל' בבכורות התוי"ט כתבא(
 ולמעשים לחופה לתורה ו': אותבמעדיושט
 דאמדינן המדר, זה על וסדרם הרד*א כתבסובים,
 אהצה, ישא זאח*כ תודה אדם ילמודלעולם
 חייב שהוא אע"פ טובים מעמעים אח"כוהזכיד
 עד עונשים בן אינו מ"מ י*ג בן משההחבמצות
 והוא עכ"ל, לחופה י*ח בן הי' וכברעשרים
 למימר מתקנים היו אם גרע הוה דמי גדולדוחק
 למעשים שיכנם להתפלך כדי חופה קודםמע"ט

 בב"ד עונשים וכן מצוה, בר שיהי' מידמובים
 שינצל הוא זוטרתא מילתא דכי מטה,של

 להמית כדי אף שבידם מטה של דב"דמעונשים
 למע"ט שרומז מפרש וע"כ ב"ד, מיתותבד'

 ממוך להשיאן שמצוה חופה והקדימו י"גשאחד
 ביו"ד והטו"ז הב*י על וחידוש עי"ש,לפרקן
 העירו ולא הרד"א דבדי שהביאו סק"ג דס"הסי'
 אות א' מע' השד"ח על גם וחידהם מזה,כלום
 בנין בעל הגאון משם התוי"ט טעם שהביאי"ם

 כנ"ל. התוי"ט קדמו כבר והלאשלמח,
 במעשים דהנה בפשיטות, לתרץ ונלענ"דב(
 1מצ11ת לצדקה גם רוב ע"פ ג"כ הכוונהמובים
 בגם' אמרו כבד והנה וכדומה, בממוןשע,שים

 "ץצרין עד ידע לא דאבוהו במילי א' קנ*הב"ב
 אביו בנכסי ולמכור ע"א ס*ה ובגיטיןשנין,
 דוב דע*פ ובכ"מ, עי"ש עשדים, בן דהויעד
 אביו של הוא והכל אביו ברשות כ' עדהוא
 מעשים על שלו שאינו ממון לפזר יכולואיך

 כשמסדד הוח"כ חופה, קודם אמדינן ע"כטובים,
 לע,עות יוכל אביו ברהעות יהי' ולאמסחריו
 לקיים ויוכל בשלה העהטה כאדם טוביםמ"ץצים
 כנ"ל. בממונו גם טוביםמעשים
 אוצר בסדור שלום דובר בפי' וראהג(
 הוא התורה שחיוב ולפי שכ', דס"ב דףהתפלות
 מקדים לכן ח"י, בן הוא החופה וזמן ה'מבן
 צחשרו על ריחים כמאחז"ל גם לחופה,תורה
 גם ימיו כל נוהג הוא ומע"ט בתודה,ויעסוק
 אבל עכ"ל, באחדונה אמרו לכן החופהאחר
 ימי כל נוהג ג"כ דתורה בזה קצת אנינבוך
חייו.

 שם התפלות אוצר בסדור תפלה ובעיוןד(
  הערה אלא המצות קיום אינם דהכא דמע"טכ'
 טובים, מעשים שיהיו דקאמר וחופה תודהעל

 להמית בם יש תורה דבדי ב' פ*חכבשבת
 כיו"ב, ועוד דמותא, סמא למשמאיליםולהחיות,

 שמים שם חלול הגורמים נשואים יש החופהוכן
 ועוד ונו' זרעו את לפוגם או א', ע'כבקידהטין

 לתורה שיזכה הילד את מברכים אנו לזהועוד,
 עי*ש, טובים למעשים שמטרתם כאלהולחופה
 למעשים ט' שער בריש האבודרהם גי'וכ"ה



 לתורה בה'ג וגי' החיבור, וי*ו בליטובים
 פ"ם ברכות בירחםלמי הוא וכן לא, ותוולחופה,

 עי"ש.ה*ד
 כ', ג' אות כ"ג סי' הברית זוכר ובס'ה(

 כמ"ש ולחופה, לתורה שייך ויכנם יכנםדלשון
 וכן ובכ"מ, הספר לבית נכנסין אלףבמדרש
 אותם אומרים ולכן נכנם, הלשון מורגלבחופה
 היא שזה ר"ל טובים למעשים ומוסיפיםבהדדי,
 עי"ש. וחופה, תורהתכלית

 מי"ג פחות אף מחלוקת של חסא על כב.סימן
 מעלה של בב"דמענישין

 כד[. יד[ י[ א[ א' סימןראה

 הנפש את שהרג שנה מכ' פחות כהן כנסימן
 כרתחייב

 ". אות ג' סימןראה
 של בב-ד מענישין נדרים גבי כד.סימן
 שנה מכ' בפחות אףמעלה

 ט(. אות ג' סימןראה

 ומצוה אזהרה בי' מפורש שלא בדבר כה.סימן
 מענישים אין לכ"ע אם מסברא, ללמדו ישרק

 שנה מכ'בפחות

 ב( אות ה' וסי' יב( ד( אות ד' סי'ראה
 ד(. אות ס*ו וסי' יב(, אות ח'וסי'

 חסאים של עונשים בין חילוק כו.סימן
 התורה עונשי שאר לבין לשעההמחודשים

 א(. אות ד' וסי' ז( 0 ה( אות ד' סי'ראה

 ב"ד שאין עבירות על דוקא אם כז.טימן
 הוא בהנך שלמעלה הב"ד רק עונשיןשלמטה

 מכ' פחותרק

 ס*ו. וסי' 0 אות ד' סי'ראה

 למשה 4ד ן ר האהש"8

 אם שלממה בב-ד נענש לא אם כח.סימן
 שנה מכ' בפחות אף שלמעלה בב"דעונשו

 ב(. אות ף וסי' ט*ו סי'חמ

 מעלה של בב"ד עונשין לפעמים אם כם.סימן
 שנה מכ'בפחות

 א(. אות ד' וסי' א( אות א' סי'ראה

 בב-ד הא שנה, כי קודם מתים למה ל.סיח
 שנה מכ' בפחות מענישין לא מעלהשל

 0' אות ב' וסי' ויא( ה( אות א' סי'ראה
 ד(. אות י"ג וסי' י"ב, וסי' ח' סי'וראה

 משום מכ' בפחות נענשים לפעמים לא.סימן
 אח"כ ויקלקלו יעשושמא

 וסי' כ( אות ב' וטי' יא( אות א' סי'ראה
 ה(. אות י*ב וסי' יא( אותה'

 מענישים היו לא תורה מתן קודם לב.סימן
 שנה מק'בפחחז

 אות ב' וסי' וטז( יד( אות א' סי'ראה
 ב(. אות ט"ו סי' וראה ב(, אות י"ב וסי'0

 ע*א, מ*ג דף בראשית יוסף פרדם בם'וראה
 תורוג מתן קודם וכן לעתיד, לעונש ראוי ק'בן
 אותם דכל שביאר דצ"א סנהדרין חיים תורתע'

 רק מתו לא שנה קי קודם מ"ת קודםשמתו
 לעתיד אבל ביד"ש שנש ולא טבעייתמיתה
 אדה"ר ידי על שנגזרה מיתה גזירתתתבטל

 אין שוב להחיותם שעתיד צדיקיםכדאמרינן
 גם לעפרן שיחזרו עכו"ם אף לכן לעפרן,חחרין
 רק אדה"ר מיתת אז ימותו שלא כיוןלעתיד
 שנה, טק' בפחות א' שום ימות לא עונשמיתת
 כ' ז*ל מטורקא הג' בהערות כ"ח בדףובח"ב
 שנים מאה בן הנער כי כ'( )ם"הובישעי'
 ופרש*י עמי ימי העץ כימי כי וגו',ימות



שנז ן ך הא אחן"שנללי ת יב שלמי"מד

 י"ל חהכוונה החיים, עץ העץ כימימתיב*ע
 החיים ועץ ט'( )ב' בראהבית הריב"אעפמ"ש
 רומיה גינונתא במציעות חיין אילן הגן,בתוך
 ע' אדם' ששנות וכעת שנין, מאה חמשמהלך
 ועמהר,ם"א י"ד, לשנת עונשין בר נעשהשנה
 וקדמו דנורא, פולסי שתין ד"ה ב' פ"הב"מ
 חמישית חלק שהוא א'(, )י"ט וירא עה"תבתוס'

 וישעי' א'( דקל*ם ח*ש בפ' )ועמ*שכהננותיו
 בר יהי' ופר,ם"י ימות ק' בן הנער כיבישר
 עץ כפר,ם"י והיינו מיתה להתחייבעונשין
 כימי דכי וכיון שנה ת"ק מהלך ברומי'החיים
 עונשין בר להיות יגיע שנה ת"ק עמי ימיהעץ
 בן והיינו משנותיו חמישית לחלק כשיגיערק
 עי*ש. וכו' וכו'ק'

 קודם נע3שו אמאי וחוה הראשון אדם לג.סימן
 שנהכ'

 ב(. אות י"ג וסי' טז( אות א' סי'ראה

 ששים למעלה דמלקין הטעם לד.סימן
 ל"ט מטמ שלוב"ד

 יח(. אות א' סי'ראה

 לבין והאיסור העבירה בין חילוק לה.סימן
 בפחות אף איכא ואיסור דעבירההעונש,
 שנהמכ'

 ח(. ג( אות ג' סי'ראה

 וכדומה תשלומין לענין הדין מה לו.סימן
 שנה מכ'בפחות

 וראה ח( אות ד' וסי' ו( ה( אות ג' סי'ראה
 ט'.סי'

 בפחות אף אותו מענישים 3ח בן לז.סימן
 ש3המכ'

 ע"ש, ט' סי' וראה וח(, א( אות ד' סי'ראה

 ט(. אות י*בוסי'

 מכ' בפחות מוטה ובודקין משקין אם לח.סימן
 הבועל בדיקת לענין וכןש3ה,

 ח(. אות ד' סי'ראה

 לממה שהשכינה המקדש בבית אם לם.סימן
 שנה מכ' בפחותעונשין

 וסי' ט( אות ה' וסי' ח( אות ד' סי'ראה
 ח(. ו(מת א[ א( אותי*ב

 נפל שהוא לומר שייך שנה כ' עד אם מ.סימן

 ח(. אות ד' סי'ראה

 כ' מבן פחות אם מקלם ערי לענין מא.סימן
בכלל

 ח(. אות ד' סי'ראה

 יש שנה, מכ' בפחות קרבן לענין מב.סימן
 לא או לכפרה הקרבן בא אם ביןחילוק

 י'. וסי' ט( אות ד' סי'ראה

 אין שמים לדיני השייך דבר כל מג.סימן
 בכלל כ' מבןפחות

 באות ובפרט והלאה, א( מאות ד' סי'ראה
 יא(. אות ה' וסי' עי"שיא(

 בפחות עונש לענין חילוק יש אם מד.סימן
 להאחרונים הראשונים דורות בין שנהמכ'

 וה(. ד( אות י*ב וסי' יא( אות ה' סי'ראה

 בפחות טונש לענין חילוק יש אם מה.סימן
 חכמים לאינו חכמים בין שנהםר'

 (0* אות ח' סי'ראה



 ת יבשנח
כל~

 *אמ ב"ד ן ר הא הושש

 אחר גלגול הוא החוטא אם מו.סימן
 שנה מכ' בפחות אף אותומענישים

 וראה עישוהקט, כלו הכלל כל י"ב סי'ראה
 ג(. אות ט"ו וסי' ד( אות י"גסי'

 שיש כיון דין צריך שאין דבר על מז.סימן
 שנה מכ' בפחות אף נענש קבוע דיןלו

 ב(. אות י"ב סי'דאה

 וכללים סכומים מח.סימן

 שנין עשרין דל ע"ב פ"ט ד,טבת בהךא(
 א' סי' ראה ומפרהטים, וכו' עלייהו ענשתדלא
 וסי' ב( י"ד וסי' א( י"ג וסי' א( ז' וסי'א[
 א(.ט"ו

 הקושיא על ס"ט בסי' החכ"צ דבדיב(
 ולא מעונש קטן רק דממעט וצ"א צ"גמפסחים
 סי' ראה ועוד, אופנים, בד' ותי' מכ'פחות
 ד' וסי' ז( ה( ג( ג' וסי' ג( ב( ב' וסי' א[א'
 ד(. י"ד וסי' ז' וסי' ה'וסי'

 א' הלכה פ"ב בכורים ירושלמי בהךג(
 שאין שנה עשרים מהן צא ה"ה פי"אוסנהדרין

 ראה ומפרןטים, וכודתין, עונשין מעלן שלב"ד

 א"ר ד', פי"ח קרח פ' דמדקר בהךד(
 אין מעלה של שבאד המחלוקת קשה כמהברכי'
 וכו' ומעלה שנה עשדים מבן אלאקונסים

 נשרפו יומן בן תינוקות קדח שלבמחלוקתו
 סי' ראה בזה, והערות תחתית, בשאולונבלעו

 יד[. י[א'
 כבת ק' בת שרה חיי ר"פ רש"י ע"דה(

 שם, והמפרןטים המדרש ודברי וכו', לחטאכ'
 ב(. ח' וסי' ידן, א' סי'ראה

 פ"ה אבות על והרע"ב המח"וו דבדיו(
 ועושש, התיו"ט וד' לרדוף עהטדים בן כ"אכהטנה
 א(. ב' וסי' טו[, א' סי'ראה

 עבידות בשאר דרק כ' קצ"א סי' מהרי"ו0

 אפילו מחלוקת על אבל הקטן את עונשיןאין
 כד[. א' סי' ראה נענשין, שדיםיונקי

 לאדם בא נפש כי האמת חכמי אמדוח(
 שנה לי"ג שמגיע ואחר להמול זכה אהטרביום
 לנפש שזכה ואחד וכו' היצ"ט ויא לרוחזובה
 כ' מבן והוא לנשמה יזכה בהם והצליחודוח

 ד(. ב' סי' דאהולמעלה,
 את שהרג כ' מבן פחות כהן בדיןט(
 ז(. ג' סי' ראההנפש,
 מלקות דאיכא דהיכא מל"מ הגה' ד'י(
 ומה מכדת, במלקות יפטד לא הכרתמלבד
 ז(. ג' סי' ראה לפיאז,שעולה
 הלאו אלים כ' אחד כדת בו בישיא(
 ל"ד קדושין ותוס' קמ"א חולין התוס'כמ"ש

 ח(. ג' סי' ראה באשה, ועשה ל"ת גביא'
 כ' מבן בפחות גם קאי כרת באיסוריב(

 ח(. ג' סי' דאה תלוי, אשםלענין
 כ"כ צלולה דעת בו אין עשדים עדיג(
 הוא מ,מ מענישין ואין היצה"ר נגדלעמוד
 ראה מקדי, כרת בו שיש ול"ת גדולהעבירה
 ח(. ג'סי'

 כ' מבן דפחות תמיד במס' התוס' ד'יד(

 אף הוא דאורייתא איסודא ואולי לעבודהפסול
 כן, נדאה לא כלהמ"ק בה' הדסב"םשמדבדי

 ח(. ג' סי'דאה
 בפחות אף מענישין נדרים גבי איטו(

 ט(. ג' סי' דאה יפליא, כי קרא דגלי משוםמכ'
 דין בסיגנון להשמיענו כשבא דוקאטז(

 כשבא אבל האגדה מן למדין אין אז הלכהאו
 למדין שפיר מילתא גילוי או מקמטה סיפורדרך
 ג(. ד' סי' ראה האגדה,מן

 בהורה שמפורש דכל החו"י של חילוקי0
 במצות נכללים שג"כ חז,ל ותקנות גזירות בלובן
 ועונשין שוין מטה ושל מעלה של ב"ד ודאיל"ת
 אזהרא בי' מפורןט שלא בדבר משא"כ י"גמבן

 סי' ראה וכו', מסברא ללמדו דיש רקומצוה
 ב(. ה' וסי' יב(, ד(ד'

 למעלה עונשין שאין מ"ש הח"ס לד'יח(
 אגדה בדרחחי רק בש"ס נמצא לא זה ב' בןעד

 לא ולדעתו בלל, ע"ז לסמוך שאין כ'והאחרונים
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 בעונשים אלא במדרשות הללו שיעוריםנאמדו
 התורה עונשי אבל לשעה, המחודשים חטאיםשל
 שקשה ומה הלמ"ם, שיעורים כי חילוק שוםאין
 ד' סי' ראה לזה, וישוב ע"ב, פ"ט משבתע"ז

 סי' בא"ח דבפרס"ג כ' שיק המהד"םיט(
 ב"ד שאין עבירות על דדוקא ג"כ נראהרי"ט

 הוא בהנך שלמעלה הב"ד רק עונשיןשלמטה
 ב' פרק בירחנלמי מיהו שנים, בעהבדיםרק

 כו הדודות ובכל הדין שמן מבוארדביכורים
 דדין כ' בסנהדרין בפה"מ וברמב"ם הדין,הוא
 דחייב שם דמשמע אלא השמועה מפי הואזה
 כ' עד לו מאריך השי"ת רק בפחות אפילוכרת

 לעשרים כשיגיע אז שכלו ויתהזק כשיתנבראולי
 ז(. ד' סי' ראהישוב,
 ראה אלו, בענינים פענח הצפנת שיטתכ(
 ח(-יא(. ד'סי'

 מעשרים דבפחות הוא החיד"א שיטתכא(
 יב(. ד' סי' ראה כלל, מענישיןאין

 י"ג, לאחר כרת דיש דסהצמע מהכב(
 דאין רק כרת חיוב יש מדינא דבאמתנראה

 תשובה עשה ואם עשרים קודם ע"זמענישין
 ה(. ה' סי' ראה לו, מוחלין עשריםעד

 הגומל, ברכת לענין כ' מבן פחות קטןכג(
 ט"ו. וסי' ב(, ו' סי'ראה

 ראה כרת, מינו ג' דיש כ' בחיי ר'כד(

 קטן איתמר ע*א דקכ"ה דב"ב בהךכה(

 י*ד סי' ראה וכו', אביו בנכסי מוכרמאימתי
א(.

 מסה של בב"ד עונש בה שיש בעבירהכו(
 למעלה מענישין מטה של בב"ד נענש לאאם
 ט"ו. סי' ראה כ', מבן בפחותאף

 מברך הבן אם שפטרני ברוך ברכתכז(
 ה(. ד( ב( ט"ז סי' ראהזה,

 אסור כרת בספק רק הרמג"ם לד'כח(
 א(. י"ז סי' ראהמה"ת,

 על ע"ב ל"א ברכות מהרש"א ע"דכט(
 סי' ראה רבו, בפני הלכה מורה שמואלהגמ'

 וכדומה אבנים או עץ עשוי בנין -בית
 בולנור

 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בספר ראהא(
 מרדכי הגהות משמעי כלו בית שכתבס"ד

 אמות ד' בו שיש בית וסהצמעות תתרמ*ב,דחולין
 בספר וראה עכ"ל, די"ג: סוכה אמות, ד'על
 שם. וי"א י' אות ב' מע' אהרןאזן

 אות ב' מערכת חיים גנזי בס' וראהב(
 סיסן מרדכי הג' משמע, כולה בית שכ',טו"ב

 סי' פירות המוכר פ' במרדכי ועמ"שתתרמ"ב,
 דאע"נ קנ"ד סי' בא*ח מנ"א הרב וכ'תק"ע,
 עכ"ל, יע"ש למחובר דמי הוא, כתלושדבית
 מעשי בספרו זצ"ל מווייצען הגה"צ מש"כוראה
 בית בענין ע"ד וקי"ז ע4ג ס"ה דף ח"אלמלך
 לכאן. וצרפו עי"ש כמחובר, הוהאי

 אות ב' מערכת חיים גנזי בס' וראהנ(
 אמות ד' הוי שיעורו לכהופ בית שכתבח"י
 דלמה וקשה פירות, המוכר פ' אמות, וי"ועל

 הרב ד*א, על ד"א יההח בבית במזוזהחייבו
 בכ' ע' מעקה, לענין וכן י"ב, סי' המלךגן

 שאיני לביתך ובקונם צ', סי' ח"ב ח"מחק"ל
 אמות. וי"ו על אמות מד' פחות הוא אםנכנס
 עכ"י. ודו*קן מ"ה סי' ליווד ח"ב חק"ל בס'וע'

 שכתב, נ' כלל אזכור אברהם בס' ראהד(

 חינא עיט נמי, חצר ביח במשמעוחו ישבית
 ע*ג. דק"ם ח"בוחסדא
 אות ב' מערכת שחר עורה בס' וראהה(

 על אסות ד' בו שאין בית שכתב ע"א ד"יף
 עיירות שתי בין עיבור אותו עחמין איןד"א
 חזי הא מוט לי' כהעוינן לא כבורגניןאפילו

 ז"ל הריטב"א ופי' למילתא, חזי לא והאלמילתא
 אמות דו בו כשאין הלכך לקבע עשוי דביתכיון
 די"א דשם הצ*ע ע*ש, קאי למסתר ד*אעל

 גבוה דלא אע"נ דקבוע כיון נמי וביתאמרינן
 נימא לא ולמה עאש, מקינופות גרע לאעשרה
 וגרע קאי למסתר עשרה גבוה דלאכיון

 ע*נמקינופות
 עשג דק"ט ח"ב וחסדא חינא בס' וראה0
 הוי דהבית ברז*ל מקומות שיש בעניןסהש"כ



 נמקיםב"ה נ"ש ן ך הא חש"םכלל* ת יבשם

 הבית עם חצר ג"כ דהוי מקומות ויש ביתממש
 אברהם בס' ודאה עישה"ט, בית, דוקאולאו
 ע"ש. ג' אות ב' מע'אזכוד
 מן מקרי דבית ע"ב דנ"ו נדדים ראהז(
 מקרי לא ולחוץ האגף מן אבל ולפניםהאגף
 יעקב קהלת בס' ומובא שם, בהד"ן ודאהבית,
 ובאות עי"ש, קמ"ח אות ב' מע' ח"ב לשוןמענה
 נמי משמע בית בכלל לאמור כתב שםקמ"ט
 חכ"א הבית מן הנודר ע"א דנ"ו נדדיםעליה,
 בהד'ן עי"ש הרמב"ם פסק וכן בית, בכללעליה
ז"ל.

 לגוף מכנים חכמים בלשת מצינו ביתח(
 התיבה לפני מורידין ששנינו כמו בית,בשם
 וביתו הר"ב ופי' ריקם וביתו כו' ודגילזקן

 רע שם עליו יצא שלא העבירות מןריקם
 כתב תענית מה' בפ"ד הרמב*ם אמנםבילדותו,

 אליו והנלוים קדוביו וכל וב*ב בבניו יהי'ולא
 העבירות מן ריקם ביתו יהיה אלא עבירהבעל
 ועי' ע*ע, ביתו לפרש ליה דדחיקא נראהעוכ,
 ערך יעקב נאות גס' וראה תקעיט, סי'ב,י
 הב'. מע' הכבףים ערכי ובס'בית,

 בהבתים הדין מה נסהפקתי ואניט(
 בתים והם בהם שנוסעים מרעלערהנקראים
 אך מחוברים, ואינם במק"א עומדים ולאדניידי
 רק באתי ולא ניידי, דלא מחוברים גם מהםיש

להעיר.
 חוים למוהר"ר חיים ישמח בם' ודאהי(
 וצרפו והלאה כ"ד אות מן ב' מע' ז"לפאלאגי
 לבעל הכנויים ערכי בס' היטב וראהלכאן,
 דברים כמה וממפר שמונה זצ"ל הדורותמדר

 לכאן. וצרפו הדק עישה"ט בית,שנקראים
 לשון מענה ח"ב יעקב קהלת וראהיא(

 לשון הוא תורה בלשון שכתב ק*כ אות ב'מע'
 הזה הבית הזה, הבית מן והוצאתני כמוזכר
 לפעמים חכמים בלשון אבל בונה, אתהאשד

 זה, בלשון ולפעמים זו שדה זו ביתאומרים
 עכ"ל. מ"ו אות ס"ו סי' א"ה כנה"גע'

 בה, ואיתיב בא ביתא ב' ע"ז שבתוראה

 עי*ש. בביחנ לישב וצדרך רום'יופ"
 מובנים, וכמה כמה בית למלת וישיב(

 ; קן חי, בעל דידת מקום א( י מהם איזהלדוגמא

 ובית ד'(, )פ"ד תהלים בית מצאה צפורגם
 בית אנשי משפחה, ל( י"ד(, )ח' איובעכביש
 י"ז י"ב בדאשית ביתו ואת וגו' ד' וינגע יאחד

 קודאים לאשתו ג( שם, ומפורשיםובדש"י
 אלא כו' אשתי לאשתי קריתי לא מימי ;ביתו
 עדך כאן ודאה ב', קי"ח שבת ביתי,לאהעתי
 )מקואות ביתה ששמשה ; האהעה רחם ד(ביתו,
 שמות יאכל, אחד בבית ; חבדה ה( ד'(,ח'
 כלים, ו( חדא, בחבורא שם ובתרגום מ"ו,י*ב
 )ישעי' הנפש ובתי ; דבר בהם להכניס חללאו
 י"ד(, ל"ז )שמות לבדים בתים כ'(,ג'

 בדדכיו שהולכים גדול אדם שלתלמידיו
 התיק ח( הלל, ובית שמאי בית כמו ;ובשיטתו
 מנחות ; הפרשיות בו ששמים בתפיליןהמדובע

 בתים בד' ויניחם אחד, בבית והניחה ב'ל"ד
 ; האדוגים החוטים בין הנעשה הדוח ט(עי"ש,

 י( א'(, י"ט )כלים בתים שלשה בהמשיסרג
 שכבו ל"ד(, ג' )מ"א במדבר בביתו ויקבד ;קבר

 זרע יא( י"ח(, י"ד )ישעי' בביתו אישבכבוד
 )דברים אחיו בית את יבנה לא אהעד יהאיש
 וכו' אנשים ימותו ביתך מדבית וכל ט'(,כ"ה
 ב' )ש"א שניהם ימותו אחד ביום כו' בניךשני

 ומחוץ מבית ; קדב פנימיות, תוך, יב(ל"ג-ל"ד(,
 בס' דאה ועוד, ועוד י"א(, כ"ה )שמותתצפנו
 ואקצר. ובהמלונות,הכנויים
 בית אם שם, לישן יחידי בית ובעניןיג(
 גדול אריכות היטב ראה בזה, ועוד חדרהיינו
 פ"ה סימן חט"ז חכמים דבדי חמד בשידיבזה

 שם. בציוניו היטב וראה לכאן,וצרפו

 משנה אינה הלל בית במקום שמאיבית

 קכ"ם דף ח"ג אהרן בית בספרי ראהא(
 הלכתא דלית אע"ג דהיתדא דכחא מתוס'מש"ש
 והבאתי והלכתא, דאיסורא מכחא טפי עדיףהכי
 דקאמר ע*ב( )ב' מביצה הוא וא' ע*ז, ראיותשם
 אש דב"ש, אליבא עדיף דהתירא כחאשם

 כל עשה"ט משנה, אינה ב"ה במקוםדב*ש
 מש"ב, דקל"ג ח"א בםפרי היטב וראההענין,
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 והלאה נ"ד מרף ח"1 בספרי הדק היסבוראה
 ביאורים, וכו-כ פירח8ים, 13"כ משנה אינהעד

 כ"ה ד"פ חולין תוי"ט וע' בזה, ופרמיםכללים
 ודאה משנה, אינה ב*ה במקום ב"ש בפי'מ"ש
 וואדשא דפוס זצ"ל למהדיק"א הגמדאכללי
 עי"ש. ע"בדס"ו

 קאסאווסקי התלמוד לשון אוצד בס' ודאהב(
 בש"ס המקומות כל והלאה תתקנ"ז מדף ב'כדך

 אינה ב"ה במקום ב"ש הלשון בהםשנמצא
 ויתבדדו ההם, במקומות ובהמפורשיםמשנה,
 שב בס' היטב ודאה היטב, באד הדבדיםלך

 אות א' שעד זצ"ל דוקח שמן לבעלשמעתתא
 ובס' א', אות ב' מעדכת יעקב אהל ובס'ל',
 ודו"ק הלל בית עדך דכ"ב ב' מע' יצחקפחד
שם.

 שכבר מפני כאן אקצר כללן ובעיקרג(
 ח"ם במפרי ובפרם הנז"ל, בספרי בוהארכתי
 בסי' בפרם משנה, אינה ערך והלאה ק"דמרף
 1' ובמי' וכו', ב"ה במקום ב"ש ערך שםט'

 ב"ש בין בכללן חילוק יש אם ג"כ הבאתישס
 שם י"א ובסי' גופייהו והלל שמאי לביןוב"ה
 זה דאין וב-ה ב"ש מחלוקת ואח"כ סתםבענין
 לאפוקי בענין י"ב ובמי' עישה"ם, וכו' וכו'סתם
 כ' י"ח י"ז ם"ז ם"ו י"ד י"ג ובסי' וכו'מב"ש

 הכלל בזה שונים וענינים פרטים כלליםכו"כ
 בידים לבא דוצה אני ואין גדולה,בארוכה
 פ"א שהאדכתי במה סופדים בדבדישניות
 לעיין הנכבד מהקודא אבקש דק שלי,בספדים
 תתענג ואז דחה לך הנ"ל במקומות הדקהיטב

 דף ב' מעדכת יצחק פחד ג"כ ודאהבעהי"ת,
 מע' ישדים אהל ובס' עשה"ט, ב"ש עדךכ"ה
 לב וס' ע"ד, דכ"א שלום עושה וס' ט', אותב'

 לשון כדיתות בס' ודאה א', אות ב' מע'שומע
 וצדפו שם ובמפור,2ים ק' סי' ג' שעדלימודים
 בס' בכללן גדול אדיכות ודאה עישה"ט,לכאן,

 כללי בקיצוד ודאה ע"א, דס"ה ח"א וחסדאחינא
 )עמ"ס ווילנא בש,ס ז"ל הגדולה לכנסתהתלמוד

 שלי, כללים ובקיצור מ"ם, אות נ"א דףבדכוהם

 חכמת ובהג' ע"ג, דמ"ה כסף עמודיובספר
 י' נדדים יוסף פודת ובחי' ב', ב' ביצהמנוח

 דף וב"ה ב*ש ערך המשנה דדכי ובס'ב',
 היטב וראה צדיך, אני לקצר כי עישה"ט,שס"ח
 י*א טימן נ*ה מדף ועדיכתה המשנה יסודבס'

 לכאן. וצרפו מש"בוהלאה

ביתו

 ; בכלל אשתו גם אם ביתו בני א. :התובן

 אנשי ד. ; וסברתו טעמו נ ; אשתו זו ביתוב.
 ; בכלל אשתו גם אם לענין ביתו בני אוביתו

 בכלל דאשתו בימו ובני בניו בין חילוקה.

 ו. ; בכלל אשתו דאין לחוד ביתו בנילבין

 ז. ; בכלל אשתו אדם בני בלשון ביתובגי
 בכלל אשחו לכ"ע מילתא גילוי דאיכאהיכא

 ס. י בכלל בניו גם אם ביתו ח. י ביתובני

 אם ארוסתו י. , בכלל ארוסתו גם אםביתו
 אשתו נקראה אם ארוסה יא. , אשתומקריא
 רבר ערות בה מצא כשלא גירושיןלענין
 של דר"ג חרם בה נוהג אם ארוסה יב. ;לב"ש

 וכללים. סכומים יג. ; נשיםב'

 בכלל אשתו גם אם ביתו בני א.סימן

 ישן הי' והתניא ע"א, כ"ד בדכות דאהא(
 ק"ש יקרא לא במטה, ביתו ובני ובניובמטה
 ובתהר*ה ביתו, בכלל ואשתו פרש"יוכו',

 אשכחן דלא חדא נהידא ולא כתבו,והתניא
 החסיד ד"י ובתוס' ביתו, בני דתקריאאשתו
 לאשתו דקרי מקום בשום אשכחן דלאכתב
 ד"ה ע"ב צ"ט פסחים התוס' וכ"כ ביתו,בני
 בכלל אשתו דאין וכו' יפחתולא

 סימן לאו*ח בליקוטיו חדהב והפדיב(
 ביתו, בני בכלל דאה2תו פדש"י הצדיקדצ"ח,
 ג' פדק הידח8למי מדגרי התוס' עלוהשיג

 במתניתין דתני הא על דפדיך מ"א,דמעשדות
 ביתו ובני בניו לחצות בחגדו תאניםדהמעביד
 תינח בירושלמי ופדיך ממעשד, ופטודיםאוכלים
 )ניחא מזונות עלין לה ואין ביתו ובניבניו
 לזונן עליו מוטלת חובה שאין שאוכליןבניו
 עליו לה אין וכף בכלל ראשתו ביתו בניאבל
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 הוא(, הטבל מן חובו כפורע נמצאמזונות,

 תורה, דבר לאחצה מזונות אין כמ*דומהמני
 מפורש הרי ביתו, בני מיקריא דאנ0וזומבואר
 מלאכת ורזוה 3פרש"י, אלא הנ*ל כושעום'דלא
 קשה דמכאן ג"כ דכתב שם מעשרותשלמה
 כ"ד ברכות אריה בן בהגהות וכן הנ"ל,להתוס'
 ראיה דמעשרות פ"ג דמהירושלמי כן העירכאן,

 כאן איתן במצפה כתב וכן ע"ש,לפרש"י
 מגירסתינו לה"ר יש וכן עוד וכתב כ*ד,בברכות
 וב"ב בניו לשמח אדם חייב דק"ט,בפסחים
 דפסחים, שלהי בתוספתא איתא והכיברגל,
 כדאיתא מש5חה דבעלה בכלל אשתווא"כ

 פד"ח בליקוטי מצאתי ווםוב דל"ד,בקדהצין
 דה"ה וכתב בזה, להתוס' שהשיג רצ"ח סי'א*ח
 בכלל, אהבתו דנ"ד, בפסחים הבדלה דגביב"ב
 דה"ה ונראה בהבדלה, חייבות דנשים ה"רומזה
 הוא פורס גבי ע"ב( )כ"ט דר"ה דסופ"גב"ב
 בפרש"י גם מגיה ראש עטרת ובספר וב"ב,לבניו
 דאשתו "ביתו" צ"ל רק "בני" תיבתומוחק
 עכ*ד. וז"א ב"ב לא אבל ביתומקרי
 שכתב שם בירהצלמי הש"ס בגליון ודאהג(
 דגם וכתב: התוס', מעל הפר"ח השגתלהסיר
 שיוקשה אבל ביתו בני בכלל דאשתולפירהצו

 לי' פשיטא ומה בודאי, נהירא לא קושיאע"ז
 במשנה השנוי ביתו שבני כ"כלהירהצלמי

 היינו ביתו בני דלמא ולהקשות, אהבתו עלכיוונו
 איש אויבי דקאמר כמו בביתו, שהםאנשים
 אלא בכלל, אשתו אין אבל ביתו,אנשי

 אבל ביתו ובני בניו דניחא מקשהדהירחמלמי
 דפריך וזה דאשה, הדין התנא ביאר לאלמה
 שלה, הדין התנא ביאר לא ולמה מזונות להואין
 וע' ד"ת, מזונות לאהצה אין כמ"ד משניוע"ז
 מתקבל לא ביתו אאינשי שם דאמרו דצ"חב"ב
 לא ביתו בני ומיהו אשתו, דהיינו רשב"םופי'

 או"ח יוסף ברכי ועיין ביתו, אנשי כמומשמע
 כלל ב' מע' השדה פאת וראה ע"כ, ע"גסי'
 וראה הללו, הש*ס הגליון דברי על מ"שכ"ח
 בספרי וראה ריוג, דף ויקרא יוסף פרדסבספר
 וצדפו ק~צה*ט זה, בענין מ"ש ש"ע דףח-ב
 אינשי כמו משמע לא ביתו דבני ום*שלכאן,

 ה' וסי' ד', וסי' י(, ו( אות לקמן ראהביתו
 מביא ה' אות ע"ד סי' שאל חיים ובשו"תב(,

 רש"י וראה עי"ש, רש"י כדעת ס"לדהרשב"א
 לציון ובהשמטה ואמד, ד*ה ע"א פ"חיבמות

 הך על מש"כ זדעים, ירהצלמי ברישירחמלים
 עי"ש. מעשרותדמס'

 סימן לאו"ח רוקח מעשה בהגהות וכןד(
 וכתב הנ"ל, הש"ס הגליון ע*ד ליקצב כתברצ"ו
 להתום' מסייע דמעשרות משנה דאדרבא !עוד

 דידן, ש"ס לפי ביתו בני בכלל אינודאשתו
 לה שמשועבד וכיון פדכינן המדיר בר"פדהנה
 מאד שנדחק בש"ס ע"ש לה, מדיר מציהיכי

 קושיא הקשה שם בירהצלמי וגם זאת,בקחסי'
 את לפרוע שלא נודר אדם ויש : וז"לזאת,
 והנה ד"ת, לאהבה מזון אין כמ"ד ומשניחובו,
 כירושלמי, משני לא אמאי דידן הש"ס להביןיש

 מזת אין ל5"ד דאף ס"ל דידן דהב"סובע"כ
 לה תקנו דחכמים כיון עכ"פ תורה דברהאהבה
 עצ5ו ומתחייב דהכי אדעתא נושאה והואמזון

 חל שוב א"כ ואיזון אפלח אנא כתובתהבשטר
 המדיר, בר"פ הפנ"י כמ"ש דאורייתא חיובעליו
 דאורייתא מזונות כמ"ד להלכה דקיי"ל משוםאו

 לא לכן ה"ב, מאישות בפ"ב הרמב"םוכמ"ש
 דמתני' סתמא לאוקמי דידן לתלמודא ניחאהוי
 לש"ס ניחא לא דעכ"פ וכיון כהלכתא,דלא
 דידן לש"ס תק~בה א"כ הידושל5י בתירוץדילן
 דאשתו ס"ל דידן דש"ם ובע"כ דמעשרות,האי
 פועלים דין ודוקא ביתו, בני בכלל נכנםלא

 בכלל דנכללו נסעה דלא שם למתניהוצרך
 ביתו, בני ורא אתקרי ביתו אשתו אבל ביתובני
 ע"כ. מ"א, דסוטה פ"א תוי"טע'

 הבבלי במחלוקת תלוי הדבר לפי"זנמצא
 ביתו בני בכלל אינו אשתו דלבבליוירושלתי,
 למראה נחמד בס' וראה בכלל, הואולהירושלמי

 גדול. אורך זה בענין מ"ש ע"א קס"ו דףח*א
 סי' תנינא שלום שאילת בשו"ת וראהה(
 דכוונת : הנ"ל הפר"ת קושי' ליישב שכתבמ"ה
 יוסף דלר' דקאמר המקשן דלפרש"י כיוןהתוס'
 סבירא כרחך על באחר והא באשתו דהאניחא
 התרצן א*כ ביתו בני בכלל אשתו דאיןליה
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 אח2תו דס"ל משום ניחא, מי יוסף ולר'דהשיב
 להכריח יכול אינו זאת בכל ביתו, בניבכלל

 בכלל אשתו דאין דס"ל יוסף ר' דעתבסברתו
 במתני' אה2כחן היינו אם ובשלמא ביתו,בני

 בני מקריא דאה2תו הכדחיית הוכחהוברייתא
 דהא ניחא מי ולר"י להקשות שייך הי'ביתו
 אבל ביתו, בני מקריא דאשתו שפירמצינן
 בני מקריא דאשתו מפורש אשכחן דלאכיון
 במתני' שם וגם יוסף, לר' להקשות מנ"לביתו
 בני בכלל דאה2תו הכדח אין דמעשרותפ"ג
 אשתו אין שם דגם לסבוד יוכל יוסף ור'ביתו,
 ואין הירושלמי קושי' קשה לא ובאמתבכלל,
 לאשה מזונות דאין כמ"ד דאתיא לדחוקצורך
 דלא הוה ז"ל הרמב"ם דלשי' תורהדבד

 אשכחן דלא התוס' בכוונת י"ל וזהוכהלכתא,
 מקריא דאשתו ברייתא, או במתני' מפורשהיינו
 וא"ש. ניחא, מי ולר"י להקשות ואין ביתו,בני

 ס"ו אות א' מע' כללים בשד"ח עודוראה
 בדיבור מ"ש כ"ח אות הב' מע' השדהובפאת
 פ"ג ובתיו"ט להלן, עוד ויתבאר הזה,התוס'
 בשם ג"כ מביא וב"ב בניו ד"ה דמעשרותמ"א

 עי"ש. ביתו בני בכלל דאשתוהירושלמי
 אות בי"ת מע' חיים גנזי בס' ודאה0
 וכו' בכלל אשתו הוי אי ביתו בני שכ',מ"א
 בשם דמ"ז סי' חו"מ הטור ממ"ש ראי'הביא
 ו', גיטין קי"ט, בשבת וע' יע"ש,הרמ"ה

 ע"א, דל"ט ע"ז ה"ג, דיעות מה' בפ"בהדמב"ם
 ובניו אשתו שמת חבד ת"ד ע"ב ד"לובכודות

 ביתו ולבני לבניו דק"ח ובפסחים ביתו,ובני
 דאין ד' חדד כ"ו בית הרד"ד ועמ"שיע"ש,
 דאין ודאי אחד, לאדם גבדא ההוא ביןחילוק
 ומדברי ביתיה, לאינשיה ביתו בני ביןחילוק
 בכלל אינה דאשתו נראה וכו' אלי' דביתנא

 ע*ב כ"ו בבדכות מ*ש והביא ביתו,בני
 וכו', בדביתהו ואמליך ביתיה באינשיאמליך

 שאל חיים ח', סי' פנ"ב בב"ר מוהרש"יועמ"ש
 דקכ"א קמ*ה סי' מוהריט"ץ וע' ע"ד סי'ח*א
 ועיק למראה, נחמד משדים, דובר וע'ע"ב,
 רמ*ז סי' ומט*ש ע"ב, לד"ז פ*ק לנדריםמאידי
 שלום ועושה כ*ד, אות ים פאת ה31יזהגב"י,

 הרא"ש ואבות ט"ו אות זוכר ועין ע"ד,ד"ק
 ע*כ, לק"ח אות פירות וקנין ע*ב, דקל"אח"א

 ביתיה, לאינשי ביתו בני בין חילוק דאיןום"ש
 ד'. וסי' י( ואות ג( אות כאןראה

 מוכח ע"א ל"ט בע"ז הגמ' מלשון והנהז(
 חבר שם דאמר ביתו, בני בכלל לאודאשתו
 בחזקתן הן הרי ביתו" ובני ובניו "אשתושמת
 ביתו, ובני אשתו דקחשיב הרי שיחשדו,עד

 נצבים, בילקוט המובא אלי' דבי בתנאוכן
 וביראת ובמע"ם בתורה עניו אדם יהאלעולם
 בניו %ם אשתו ועם אמו ועם אביו עםשמים
 ובני אשתו ובזה וכו' שכניו ועם ביתו בניועם
 חיים בגנזי וכמבואר ממנו, יראין ושכניוביתו
 דאמאעו נראה דמזה שכתב ש"ל מ"א אות ב'מע'
 אשתו אין ביתו ובני ביתו, בני בכללאינה
בכלל.
 ט' אות ב' מע' אוזן ביעיר וראהח(
 ד"ה צ*ט פסחים התוס' מד' דקדקתישכתב,
 בכלל דאשתו דמלתא דאורחא משמע יפחתו,לא
 אשתו דאין שינויא לחד שם והידשו ביתובני

 למ"ש קצת כסותר ונדאה ביתו, בניבכלל
 ע"ז עמד וכן כאמור, לרש"י דהקשובברכות
 ליה2ב, ויש וכתב ע"ג סי' או"ח יוסףבברכי
 פ"ג עינים פתח בספרו ג"כ תמצא זה וכלע"ש.

 עאש.דמעשרות
 להקשות אין ערך ח"ח בספרי היטבוראה

 להקשות אפשר דלא ותראה אתום',מתוס'
 מסכתות בב' בפרט אתוס' מתוס'סתירה
 לכאן. וצרפועישה"ט
 כ"ד ברכות מהרש"ם בהגהות וראהט(
 בכלל אשתו פרש"י תניא, והא תוד*ה שכ'ע"א
 כו' יפחתו לא ד"ה צ"ט פסחים תוס' ע'ביתו,
 דמפורק2 דמעשרות פ"ג ידושלמי וע' בזה,ג"כ

 דצ"ח, סי' או"ח פר"ח ליקוטי וע' רש"י,כדעת
 ע"א ל"ט ע"ז ברש"י וע"ע שם, מע"רוהגהות
 השדה פאת חמד שדי וראה ע"ש, מאינשיד"ה

 לכאן. וצרפו כ"ח סי' ב'מערכת
 בתוד"ה שם הש"ס גליוני ובהגהותי(
 ז*ל, הגרע"א בגליון ע' נהירא, ולא וכו'והתניא

 באינשי ואימלך איזיל א*ל ע*ב כ"ז לקמןוע'
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 א' נ"א לקמן ועוד בדביתהו, ואמליך אזלביתי

 לאשתו, פרש.י ביתו לאנשי במתנה משגרואף
 ביתי אנשי עלי מיקבלי לא ב' כ"ג תעניתוע'
 עמרם ר' א' י"א סוכה וע' חנה, שמה מהא"ל

 ביתי', דאינשי לפרזומא תכלתא רמיחסידא
 אאינשי אפי' דיהיר מאן האי א' צ"ח ב"בוע'

 וכו' ינוה לא יהיר גבר שנא' מיקבל לאביתי'
 ל*ם ע"ז וע' אשתו, ביתי' אאינשיוברשב"ם

 מאנשי תכלתא זבין מניומי בר הונא ר'א'
 דזביני שם ועוד חסידא, עמרם דר'דביתי'
 י"ב נדה וע' דרבנאה, דביתי' מאנשיתכלתא

 הונא ור' דר"פ ביתי' לאינשי שאלתינהוב'
 לכו מצרכי רב מבי רבנן אתו כי דר"יברי'

 אשה לו יש אבל וישלח פ' ובשאלתותבדיקה,
 וכהנה בביתו, מדליקין ביתו שאנשי צריךלא
 וע' אשתו, על ביתו אנשי ל' לאלפיםעוד

 אומר יהושע ר' ד"ה מ"א פ"א סוטהתוי"ם
 אשתו על ביתו אנשי לשון יתכן אם בזהשדן
 והך ביתו לאנשי במתנה דמשגרו הךוהביא
 עש"ה, וכו' תכלתא רמי חסידא עמרםדר'

 אהםתו על ביתו אנשי דלשון הרגיש שלאוחידחם
 לענין ואולם רבות, במקומות הרגיל לשוןהוא

 בני מיקריא לא דאשתו דכתבו דכאןהתוס'
 ללשון בית "בני לשון לדמות אין אוליביתו
 שמת וחבר שם ע"א ל"ט ע"ז וע' בית",אנשי
 הרי בחזקתן, הן הרי ביתו ובני ובניואשתו
 אשתו תני דהא בכלל אשתו אין ביתו ובנידהאי
 בכ"מ מצאנוהו בית בני לשון גם ואולםבהדיא,
 דביתהו לי' אמרת ב' י"ב שבת וע' אשתו,על
 פ"א בירושלמי שם ויש הכי עביד לאומר
 שם ונאמר שבבבלי עצמה המעשה אותהה"ג

 להדיא הרי וכו' ביתי' בני לי' אמרהבירושלמי
 מעשרות ירושלמי וע"ע ביתו, בני לאשתודקורא
 מזונות, עליו לה ואין ביתו ובני ה"גפ"א

 כלל נראין דבריו ואין הש"ס בגליוןועמש"ש
 היינו ביתו דבני ודאי הירושלמי כוונתרק

 שרת וע' דוכתי, בכמה עוד מצינו וכזהאשתו,
 דבלשון שכ' וע"ש ט', אות ע"ד סי' שאלחיים
 וע"ע ע"ש ביתו, בני בכלל אשתו ודאי אדםבני
 ד'.סי'

 מרישא להגאון והעיון הדרום בס' וראהיא(
 הארץ ותפתח עה*פ קע"ח, מאמר במדברז"ל,
 וכתב וגו' בתיהם ואת אותם ותבלע פיהאת

 ובניהם לנשיהם כולל שם הוא דבתיהםהאב"ע
 איש עה"פ האב"ע כ' שמות דבפ' ותמי'וטפם,
 )ולא חלציו יוצאי רק הוא דביתו באווביתו
 ע"ז והעד אט~ה המקרא בכל בית דאיןאשתו(
 במספר היו לא השבטים נשי כי באו וביתואיש

 הנשים, גם שכולל זה היפך כ' וכאןשבטים,
וצ"ע.

 יקשה ואל שכ', שמות ר"פ אב"ע וע'יב(
 כי ט"ז( )ויקרא ביתו ובעד בעדו וכפרבעיגיך
 הכהן ועזר היו וידרין ג' כי אביו ביתפשוטו
 כי עמו נכללת והיא בעדו בכח אשתושהיא
 יקשה שלא וכוונתו האדם, הוא ואשתוהאיש
 אשתו הוא שהפי' ביתו ובעד בעדומוכפר
 דרש בדרך הוא דזה ע"א, וי"ג ע"א ב'כביומא
 אביו, בית דהיינו הוא מקרא של פשוטואבל

 נקראים והאשה האיש כי בעדו בכללדאשתו
 בראם ונקבה זכר ב' וכבבראשית אדם,ביחד
 צ"ג וכבמנחות כו', אדם שמם את ויקראכו'
 איך האב"ע על פלא אבל כגופו, אשתוע"ב

 בית על הרי אביו בית הוא ביתו ובעדאפש"ל
 הגרלה, שאחר שני בוידוי מיוחד מקרא ישאביו

 בעדו וכפר וגו' החטאת פר את אהרןוהקריב
 הכהנים אחיו על שיתודה והיינו ביתוובעד
 אשתו על קאי הא' בוידוי דביתו וע"כוכו'
 עי"ש.וצ"ע,

 בלא ד"ה ס"ב יבמות מהרש"א וראהיג(
 ביתו בני ולא ביתו קרוי דאשתו דמשמעשמחה,
 מוהר"ר להגאון זהר שערי בס' וראהעי"ש,

 לא מימי אר"י ע"ב נ"ב גיטין זצ"ל,מרגליות
 ביתי לאשתי אלא כו' אשתי לאשתיקראתי
 דמקבל כל תנינן ע"א ד' שמות זהר ע'וכו'

 איש ע"ב ושם דיהב, מהאי ביתא איהימאחרא
 מנהון תתאה דבדרגא אינון כו' באווביתו
 דמקבלא גוקבא דאתתא בית )נוקבתא(אתקרון

 וכפר ע"ב ב' מיומא ז' אות ובניצוצי דוכרא,מן
 אתה ושמחת ב' סוב יבמות ביתו, ובעדבעדו
 ברע"מ ביתך, ובנית ע"א מ"ד בסוטהוביתך,
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 דא נש דבר בית דחכמתא ברזא ב' קע"חקרח
 עי"ש, סע"א( )פ"ט תנ"ה תקו"ז וע'אתתא,
 בדאה1ית זהר ע' שכ' ע"א מ"ד סוטה שםוראה
 ג' אות ובניצוצי איקרי, בית נוקבא כל ע"בנ'

 ור(שה עי"ש הנ"ל, נ"ב בגיטין כמו וכו',וכו'
 לכאן. וצדפו קי"ח שבת זהדשעדי

 סדד לבעל הכנויים עדכי בס' ודאהיד(
 אה2ה שכ' ע"א דקנ"א בית עדך ז"להדודות
 )משלי ביתה בנתה נשים חכמות בית()נקדאת
 ג'(, י"ט )שמות יעקב לבית תאמד כה א'(,י"ד

 בד"ד א', מ"ד זסוטה אה1ה זו ביתךובנית
 עי"ש א', קי"ח שבת פ"ה, ויקד"ר ופנ"ד[,פי"ז
 שם. שלום קבובהג'

 אשתו זו ביתו ב.סימן

 ו'( ט"ז )ויקדא ביתו ובעד בעדו וכפדא(
 ובגם' מ"א, פ"א יומא מתני' אשתו, זוביתו
 לאו לה כניס דלא כמה כל והא ע"א י"גשם
 הוא.ביתו

 ע"ב קי"ח בשבת מאמדם עפ"י והואב(
 אה1תי לאשתי קדיתי לא מימי יוסי ד'אמד

 שדי, ולשודי ביתי לאשתי אלא שודיולשודי
 בית, של עיקר שהיא ביתי אפשעיופרש"י

 צורך בכל זדיזה שתהא דכדי שםובמהדש"א
 וכו', עזד לו אעשה וכדאמדינן בביתמלאכה

 מצילתו שהיא כיון כתב הע"י על יעקבוהעיון
 לשומשמי קדיא כי בביתא וזנות הזנות חטאמן
 וכו' עומד הבית שעליה ביתי לה קדילכך
ע"ש.
 לי יש שכ', יעב"ץ בהגהות שם ודאהג(
 הדאשונות בדבדות כי בתודה, מבוארדמז

 הקדים האחדונות ובדבדות לאשה ביתהקדים
 ציין, וביפ"ע ע"ש, הן ששוות לך לומרהאשה
 סוטה תוספתא פ"ה, רבה ויקדא פ"ב, דבהדות

 מתנם תדומת לך וזה י"א( )י"ח במדבדד(
 טהור כל וגו' אותו יאכל בביתך טהוד כלוגו'

 יאכלנו בביתך טהוד כל בספרי יאכלנו,בביתך
 בביתך טהור כל נאמר כבד והלא נאמרלמה

 המאודטת ישראל בת את לדבות אותו,יאכל
 מדבר אינו או בתרומה, אוכלת שתהאלכהן
 בביתך טהור כל אומר כשהוא בנשואה,אלא
 כל ת"ל מה הא אמורה נשהשה הרי אותויאכל
 הארוסה, את להביא יאכלנו בביתךטהור

 הנשואה אשתו זו דביתו משום שםובמלבי"ם
 וכל רחמנא אמר ביתו י"ג ביומא כמ"שדוקא
 אמר לכך היא, ביתו לאו לה כניס דלאכמה
 הלשון דכפל הארוסה, אף בביתך טהוד כלשנית
 אף בביתך אשר כל הדחבה בדדך באשנית

 טהור כל ג"כ מפרש שם וברה1"יהאדוסה,
 אשתו. לדבותבביתך
 אדתי את אהבתי ה'( )כ"א סה1פטיםה(
 או1ה לרבו אין בספרי בני, ואת אשתיואת
 ביתך, השת אהבך כי ת"ל ידצע שלא מניןובנים

 כמ"ש והבנים האשה הוא שהביתובמלבי"ם
 בני כלל על ומצאנוהו אשתו זו ביתותמיד
 גדול הכהן ואצל אביך, ומבית ממולדתךהבית,
 הראשון ביתו ובעד בעדו וכפד פעמים ב'אמד
 דרה1 וכן אהדן, בית כל על והשני אשתועל

 ע"א. כ"ב ובקידושין ראה פ'בספרי

 שכ' עבדים מהל' ה"י פ"ג במל"םודאה
 בנים לרבו שיהי' בעינן דלא מהרימ"טבשם
 דמקרא משום זה והכדיח דוקא, לאו דנקטובנים
 גבי וכדאמרינן אשה אלא משמע לא ביתךואת
 נתרבו ביתך דמואת ותימא י"ג, ביומאכ"ג
 ח'. סי' ועי' ע"ש, אתי לדבות דאתבנים

 לא אדוסה מעתה אלא ע"ב, י"ג ביומאו(
 כל לעיל אמרת ואת כתיב בית )דהאתתייבם
 ומשני רש"י( היא, ביתו לאו לה כנים דלאכמה

 יבמות תוס' וראה האדוסה, את לרבותהחוצה
 דאצטריך אר"י האדוסה, את לרבות ד"ה ע"בי"ג

 וביומא אחיו בית דכתיב משום אדוסהלדבות
 בערוך שם וראה במשמע, נשואה דביתמשמע
לנר.

 העצלנין את אני כה1בח ע"ב, כ"ז סוכהז(
 אתה ח1מחת דכתיב ברגל מבתיהן יוצאיןושאין
 אשתו. שמחת ומשמח. ה(ב ד"ה ובדש"יוביתך,

 מהן האה1 י"א(, )י*ט סופדים מס'ח(
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 להניח שנאמר מה לקיים לאה?תו זימון שלכוסו
 ביתך. אלברכה
 התלמידים ה"ז, פ*ה כתובות ירח?למיט(
 ל' בתיהן ברשות שלא תורה לתלמודיוצאין
 )בתיהן, כמה אפילו בתיהן ברשות האיום

)שותיהן(.
 שאדם מלמד ולביתך ע*ב, מ"ז גיטיןי(
 אשתו. ביכורימביא

 על למד וביתכם אתם ע"א, פ"ווביבמות
 לתרום. רק?ות שנותנת ישראל בתנשואה
 שרוי אשה לו שאין ע"ב, ס"ב יבמותיא(
 ובח"א וביתך, אתה חסמחת דכהיב שמחהבלא

 ו' חגיגה וברש"י אה?תו, זה דביתולמהרש"א
 ושמחת דכתיב בנשים, נוהגת השמחה ד"הע"ב
 וביתך.אתה

 יבמות אשתו, זו לאהלו מחוץ ג', מו=קיב(
 וכן אשתך, זו אהלך שלום כי וידעתס"ב,
 להניח לכהן תתנו עריסותיכם וראשיתבקרא
 אשונ זו ביתך אלברכה

 ביתו ד"ה רש"י ע"ב, נ"ז סנהדריןיג(
 נשים.הייבו

 אה?ה. זו ביתך ובנית ע"א, מ"ד בסוטהיד(
 אלו יעקב לבית י"ט, יתרו מכילתאסו(
הנשים.
 זו ובתיכם כ"ז(, )י*ב דברים ספריט0
 זו, במצוה חייבות נשים שגם ובמלבי"םאשתו,
 שם. ובראב"ד חגיגה מה' פ"א רמב"םעי'

 וכו' וביתו גבר ועשקו ע"א, נ"ח גיטיןיז(
 אשתו. לושגר

 ברש"י ביתו, ואת י"ז( )י"ב בראשיתיח(
 ביתיה. אינש ועלכתרגומו
 ואכלתם ; ה"ג פ"ה מע"ש ירושלמייט(
 בכל מהו א"ל וביתכם, אתם מקום בכלאותו
 וביתכם אתם כתיב והא א"ל בעזרה,מקום,
 ירושלים. בציון וע"ש בתמי', לעזרה נכנסתואשה
 שנייא אר"א רפ"ח: פסחים ירושלמיב(
 לשמוח שמחויב וביתך, אתה ושמחת דכתיבהיא
 כקרבנו. הוי ולכך אה?תועם

 סי' לאו*ח בליקוטיו חדש פרי וראהכא(
 חייבות דנשים ראי' להביא לי ויש שכ',רצ"ח

 במקום דאמרינן מהא מדרבנן מיהובהבדלה
 על וסודדן חזר מפזרן שרבי אע*פ נ"דשנהגו
 ואמרינן ביתו, ובני בניו להוציא כדיהכוס
 דקידח?ין ובפ"ק אשתו, זו ביתו דוכתיבכמה
 אשה אין ולרבו ובנים אשה לו אמרינן,נמי
 ביתך, ואת אהבך כי שנאמר נרצע ]אינו[ובנים
 חדא בדבר תשובות שתי לומר אדם לחשךואם

 ועוד לחוד חכמיס 1לש11 לחוד תורהדלשון
 אביא לחוד, ביתו בני ולשון לחוד ביתודלשון
 הביא )כאן דברכות בפ"ג דאמרינן מהא ראי'לך
 לך הרי א'(, סי' לעיל שהעתקתי ראיותהנך

 בני בכלל דאשתו להירושלתי דס"לבהדיא
 עי"ש.ביתו,

 בזמן ברע"ב, מ"א פ"א סוטה ראהכב(
 ובתוי"ט וכו' לביהיה איניש לימא לאהזה
 נ"ל אבל ביתיה לאנשי גרסינן דבגם' כתבשם

 כ"כ בפ' דאמרינן וכהא עיקרית הו"בגירסת
 אלא אשתי לאשתי קריתי לא מעולם יוסיא"ר
 ע*א נ"א שאכלו ג' בס"פ מצינו ומיהוביתיי
 ביתיה לאנשי דמשגרו ברכה של כוסגבי

 הרגישו ר"י שתלמידי ואע"פ לאשתו,ופרה?"י
 אמרו ביתה אל ברכה שיניח דכדי וכתבובזה

 תקשה אכתי מ.מ ע"כ, ביתיה אנשי אלשישגרו
 בפ' נמי דמצינו ותו הכא, כי לביתיהדלימא
 לפרזומא תכלתא רמי ר"י מ"ג דףהתכלת
 לכסות ציצית מטיל הי' ופרש"י ביתיהדאנשי

 שלשונם נ"ל ולכן ע"כ, אה?תו בושמתכסה
 היא כאילו להאשה להחשיב ג"כ ביתיהלאנסי
 הבית עקרת דקרא לישנא וכעין הביתגברת
 מע' כללים חמד שדי וראה ד', סי' וע"עע"כ,
 בזה. מש*כ צ"א כללב'

 א' שמות שלמה תורה בחו' וראהכג(
 היינו באו וביתו איש הכתוב שכונת כ"דאות
 לר"י השרשים בס' מבואר וכן נשותיהם,עם

 ואהיתך, אתה וביתך, אתה ושמחת ס"ג, צדגאנח
 שאמר כמו בלבד האשה אל בו ירמזוןוכבר
 בדברי ג"כ משמש והוא וכו' באו וביתואיש

 קראתי לא מימי החכם אמר כאשרקדמו2ינו
 אמנם ע"ש, ביתי ולאה?תי וכו' אה?תילאהיתי
 חלציו יוצא וביתו איש : וכותב חולק עזראהאב1
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 איש העד והנה אשה המקרא בכל ביתואין
 במספר השבטים נשי היו לא כי באווביתו

 ובעד בעדו וכפר בעיניך יקשה ואלהשבעים,
 אביו בית פשוטו כי אשתו( זו )שאחז*לביתו
 כם"ש )ר*ל הכהן ועזר היו וידהין שלשהכי

 בעדו מכח אשתו שהוא כנגדח עזד לואעשה
 בת"א אמנם בעדו(, במלת נכללת אשתו)כי

 ע"ש. ביתיהואנש
 יתדו פ' מכילתא הנשים, אלו יעקב ביתכד(
 סוטה אהצה, זו ביתך ובנית שם, ודש"יח2"ר
 בנתה חכמות ז', יומא אשתו, זו ביתו ע"א,מ"ד
 בית לשבת אדם כתפאדת א'(, ט' )משליביתה
 דאתתא כתושבחתא ותדגום י"ג( מ"ד)ישעי'
 ביתו לאשתו יוסי ד' קרא וע"כ בביתא,למיתב
 כשהי' המהדי"ל נהג וכן ע"ב(, קי"ח)שבת
 ובשבת מ"ד(, עמ' )מהדי"ל אחדים עםמדבד
 שם. ובר,2"ש ביתו שלום משום ע"בכ"ג

 גיטין ביתו, נקראת פעמים הדבה ובש"סכה(
 ודאה ע"א, וק"ד ע"ב נ"ז סנהדדין ע"ב,ו'

 אל בדכה להניח בד"ה ס"ב יבמותמהדש"א
 ובמל"מ הי"א פ"ג עבדים ה' ובדמב"םביתך,
 ההוא ע"ב קמ"ג ב"ב וראה כ"ב, מקידושיןשם

 דינתן ואמדינן לביתיה דה2ידאי פיסקידשדד
 לו הי' שלא משום שם גדשום ובדבינולבנים
 על ביתו קאי בודאי אז לו הי' אם אבלאשה
 י,א שכ' שם הדיטב"א בחי' ועי' ע"ש,אשתו
 שאין או אשתו שם כשאין הללו הדבדיםשכל
 לאנתתי' הכי לאו הא אלו למגדנות ראויהאשתו
 כדפדטו בגמדא פדיטו מדלא נהידא ולאשדד
 שם. דמ"ה היד והביאו עכ"ל, אנפיאידך

 וסברתו מעמו ג.סימן

 פודיה כגפן אשתך קכ"ח, בתהליםא(
 וכתיב ד', ידא גבד יבודך כן וגו' ביתךבירכתי
 דאשה בית לשבת אדם כתפאדת מ"דישעי'
 חוצה. לצאת ולא בית לשבת ותפארתהדרכה
 דמיא אי להו אמד ע*א י"ז בכתובותב(
 בח*א מהדש"א וכתב לא לא ואי ככשודאעלייכו

 שהבית לבנין העומד ככשורא והדמיון :שם

 עד עדי בנין לומר שתקנו כמו עליו,נסמך
 האשה נקראת זה שם ועל הצלע את ויבןע"ש
 הוא וכן בית עקרת היא כי מקופ בכלבע!
 ע"כ. הביתקורת
 יקרב לא ונגע ע*(ג ק"ג ובסנהדדיןג(
 וכתב נדה, ספק אהיתך תמצא שלאבאהליך
 אהל בשם נקראת האשה כי : בחאאמהוש"א
 לא מעולם כתבי כל בפדק כדאמדינןובית,
 מהצום והיינו ביתי, אלא אשתי אשתיקדיתי
 כדאמרי' שם, תדירה ומצויה הבית עקרתשהיא
 פנימה. מלך בת כבודהכל

 נכתה, בית את ויראם ע"א ק"ד ושםד(

 ונראה י שם ובמהרש*א אשתו, נכתה ביתמאי
 ןהיות האשה שדרך ר-ל אוצר מלשוןכפשטיה
 כבודה כל כמ"ש הזה כאזצר ובבית באהלצנועה
 רק כן עץ2ה לא חזקיה אבל פנימה, מלךבת

 שקרא ר"י כמ"ש ביתו נקראת שהיאאה2תו
 בית להיות ראוי' היתה והיא ביתולאשתו
 הראה והוא להראותה שלא ואוצדתונכאתו
 כ"ג שמות החיים אור ודאה ע"ש, וכו'אותה
י"ם.

 )שהבאתי מ"א פ"א סוטה תוי*ט וראהה(
 אשתו שנקדאת כמו כב((, אות ב' סי'לעיל
 ג"כ, ביתיה אנשי בלשונם חז"ל נקטו כןביתו

 וכעין הבית, גברת היא כאילו להאשהלהחשיב
 נזיר התוי"ט וכ"כ הבית, עקדת דקדאלישנא
 ולכך הבית בצרכי מתעסקת שהאשה מ"אפ"ז
 באה"ע ודאה ע"ש, ביתו לאהבתו יוסי ד'קדא
 הרבה לצאת עצמה תדגיל לא אשה ע"גסי'
 ביתה, בזויות לישב אלא אשה של כבודהשאין
 מ"ש וראה י', סי' א' מע' השחד כמו בס'ודאה
 הש"ס גליוני משם ד( אות ש-ע דף ח"בבספרי
ע"ש.
 כלל א' מע' האוצר בית בס' ודאהו(
 אהא ע"ב ו' בדכות הגד"א בשם שהביאי"ד
 בעזרו, אברהם אלקי לתפלתו מקום הקובעדכל
 והאה2ה האדם כי מקום, הקביעות עניןוז"ל:
 וכן המקום הוא הנוקבא ועיקר דכודאהם

 על נוקבא, שהוא אדמה נקדאת ע"כ כיהארץ,
 יש כי הדבר והסבר ע"כ, חכם מן חכמהמשקל



מתו ן ר הא חוש"םכללי וז יבשסח

 הגקבה בייחוס האדם לעומת ייחוס האדמהאל
 בזכר יכונו ומקבל סהעשיע כל וכן הזכר,אל

 של והמקום האדמה גם נלכן וכנודע,ונקבה
 אותו והנושאים האדם את מקבלים שהםהאדם
 אדמה נקדאת זה שם ועל דילי', נוקביןהם
 זכד חכם דמן דכמו חכם, מן חכמה משקלעל

 יהי' זכד אדם מן כן חכמה הנקבה עליאמד
 מאמדם מובן ולפי"ז אדמה, דידי' הנוקבאשם
 שאין אדם כל אלעזר א"ר ע"א ס"ג ביבמותז"ל
 שאין אדם כל ואד"א וכו' אדם אינו אשהלו
 הסמוכים המאמרים שני הנה אדם, אינו קדקעלו

 עצמה היא הנה הקרקע כי להם, אחד עניןהאלה
 שאין אדם שכל כמו ולכן האדם של נוקבאבהי'
 קדקע לו שאין אדם כל כן אדם אינו אהבהלו
 קודם יום מ' ע=א ב' דף סוטה וע"ע אדם,אינו
 פלוני בת ואומדת יוצאת קול בת הולדיצירת
 לפלוני, פלוני שדה לפלוני פלוני ביתלפלוני
 הבית כי אחד, ענינם האלה הדבדים ג' הנהכי

 גיסין ועשע וכו', דאדם נוקבין ג"כ הםוהשדה
 אשתי לאשתי קדיתי לא מימי עשא נ"בדף
 ע"א י"ג דף ביומא וכ"ה ביתי, לאשתיאלא

 פרק פרדר'א וע' אשתו, זו ביתו דוכתיובכמה
 לשדה, שנמשלה אשה זו בשדה בהיותם ויהיכ*א

 ונדאה חםדה, בית מכונה דאשה איפואומבואד
 הם גם והשדה הבית היות מפאת ג"כדזה

 תתש הנוקבא שהיא האשה גם ע"כ דאדםנוקבין
 למדה מ"ד סוטה וע"ע ושדה, בביתנתשלה
 ואח"כ כדם ויטע בית שיבנה ארץ דדךתודה
 דאדם נוקבין הם אלו דבדים שג' אשה,ישא
 ע*ב, נ"ז סנהדדין דש"י ודאה עוד, עי"שוכו'
 א' סימן לעיל וראה עי"ש, נשים היינוביתו
 וצרפו מהזהד זהר שערי בשם מש"ש יג(אות
 הביא לא הנ"ל האוצד שהבית ופלאלכאן
 עישה"ט. שם שהבאתימהזהד

 אם לענין ביתו, בני או ביתו אנשי ד..סימן
 בכלל אשתוגם

 כלל בי"ת מע' השדה בפאת בשד"חא(
 *בני בכלל אשתו דאין דאף לחלק הביאכ"ח

 אהשתו, גם נכללת ביתו" .באנשי אבלביתו"
 חזאל שאומרים מ'א פ"א טוטה התוייטובמ"ש

 כאילו להאשה להחשיב ביתו אינשי זהלשת
 הבית, עקדת דקרא וכלישנא הבית נברתהיא
 בידחםלמי הש"ס הגלית מדבדי מתבאדוכן

 חיים חוקי בעל כת"ש ודלא דמעשרות,דפשג
 תילתא חדא ביתו ואנשי ביתו דבני ברכותלתס'
 בם' וכ,כ כלו, הכלל כל עי"ש וכו' וכו'היא
 ביתו" "לאנשי ביתו" ,בני בין לחלק יהוסףזכד
 חמד שדי ודאה כב(, ב' סי' לעיל ודאהע"ש,
 ודאה עישהשט, ס"ו כלל א' מעדכתכללים
 כ"ד ברכות ז*ל ענגל להגר*י הששסבגליוני
 -אנשי וושון בית" "בני ושון לדתות איןדאולי
 והנך יא(, אות א' בסי' הבאתיו ע"ש,בית"
 בהכי, לחלק גאונים להנהו פשוט שהדברדואה
 עישה"ט 0 אתן ש"ע דף ח"ב בספרי הימבוראה
 לכאן.וצרפו

 מ"א אות ב' מע' חיים גנזי בס' וראהב(
 תוכח ד' חדד כ"ו בית הדד"ד דמדברישכתב
 ע"ש. ביתיה לאינשי ביתו בני בין חילוקדאין

 דאינשי דמוכח מקומות איזה ואביאג(
 ביתו לאנשי ומשגדו : בכלל אהעתו היינוביתיה
 למהות שאפשד מי כל א'. נ"א בדכות -במתנה
 סוכה ב'. נ"ד שבת - מיחה ולא ביתובאנשי
 התלמוד לשון אוצד וראה ב'. כ"ז ע"א,י"א

 כל תק"ב אלפים ב' דף ח' כרךקאסאווסקי
 ביתו. אנשילשוני
 בדכות עמ"ס אהדן בדכת בס' וראהד(
 להו אמד כ"ז, ברכות הגמ' על דכ"ב,מאמד
 ואימלך אזל ביתי באינשי ואימליךאיזיל

 ע"א, כ"ד ברכות התוס' ולמ"שבדביתהו,
 אינו דאשה יפחתו, לא ד"ה ע"ב צ"טובפסחים
 הש"ס מדבדי טובא לתמוה יש ביתו, בניבכלל
 עשה וכן ביתו באנשי שימליך דקאמרכאן

 ביתו, בני מקריא דאשתו הרי בדביתהוואימלך
 ביתי באינשי ואיסליך אלך דקאמד דמהונראה
 אינשי הלשון דק הבית, באנשי הפידחםאין
 הוא אינשי כי להאהצה, מליצי כינוי הואביתי

 כי כמו ושכחה, עזיבה שפירושו נשהמשורהם



"מט ן ך דץא הונ"םכללי ת יבנבהתו

 אבי, בית כל ואת עמלי כל את אלקיםנשני
 שהיא כיון צחות בדרך כן האשהונקראת
 כמ"ש אבותיו, בית את שישכח לאדםגורמת
 ודבק אמו ואת אביו את איש יעזב כןעל

 כלומר אדם, של ביתו אינשי נקראת לכןבשמ1תו,
 ע"ב כ"ג שבת ועיין אדם, של ביתוהמשכח
 ובנחלת נשא, דבי ובתוד"ה נשא דביאפתחא
 מלשון ג"כ הוה דזה מ"א אות י"ב סי'שבעה
 כ"ג בתענית הלשת ומובן וכו', אלקים נשניכי
 אמר למה ביתי, אינשי עלי מיקבלי לאע"ב
 דהכותה ניחא ולהנ"ל רבים, לשון אשתועל

 נשא בי ערך כאן וראה ע"ש, אביו ביתשמשכח
 בין לחלק ש"ל למה העיר שלא ופלאעי"ש,
 לכאן. וצרפו עי"ש ביתו לאינשי ביתובני

 לאנשי ד"ה ר,1"י נ"א. ברכות וראהה(
 י"א סוכה רש"י וראה עי"ש, אשתו זו :ביתו
 למלית ביתיה. דאינשי לפרזומא ד"הע"א
 ע"א צ"ח ב"ב ר,1ב"ם וראה עי"ש, וכו'אשתו
 ל"ט ע"ז ורש"י ע"ש, אשתו ביתו אנשישכ'
 וראה וכו', אשתו ביתיה מאינשי ד"הע"א

 דאינשי לפורזימא ד"ה רש"י ע"א מ"גמנחות
 אסא[ו בו שמתכסה לבגד ציצית מטיל הי' :ביתיה
 לאנשי מ"א דסוטה פ"א תוי"ט וראהעי"ש,
 ודרישה קע-ח סי' אה"ע הב"י ומש"כביתו
 שם בתרגום י"ט י"ח וירא וראה שם,וב"ח
 ק"ב סי' הרדב"ז בשו"ת וראה ביתיה, אנשוית

 אחד הכל ביתו ובני ביתו אנשי שלשוןשהוכיח
 מירושלמי והוא ירושלים, בציח כמש"כהרלא
 פסק, ד"ה ע"א ג' ערכין ותוס' ה"ה, פ"במגילה

 סק"א במ"ז תרע"א סי' או"ח הפמ"ג עלותימה
עישה"ט.

 דאשתו ביתו ובני בניו בין חילוק ה.סימן
 בכלל אשתו דאין לחוד ביתו בני לביןבכלל

 הירושלמי ב( א' סי' לעיל הבאתי הנהא(
 ביתו בני קרי דאשתו דמבואר דמעשרותרפ"ג
 ופטורים אוכלים ביתו ובני בניו דקאמרמהא
 סי' או"ח יוסף הברכי הביא וכן המעשר,מן

 ה' הלכה דמגילה פ"ב מהירושלמי א' אותע"ג

 ביתיה ובני בנוי מכניף הוה ריב"לדקאמר

 ביתו. בני בכלל דאשתוהרי
 בשד"ח )מובא משרים דובר הרב הביאוכן
 פ"ד חלה מירושלמי כ"ח( סי' השדהפאת
 ביתו ובני בניו את שהעלה הכהן ביוסףמי"א,
 יקבע שלא והחזירוהו בירושלים קטן פסחלעשות
 ברזששון אה1ה כמ"ד דאתיא וקאמר חובה,הדבר
 ביתו דבני אלמא ע"ש, רשות ובשניחובה

 ע"ש. אמרוב(מ1תו
 דברא"ש שם, הביא הנ"ל והשד"חב(
 גדולות הלכות גירסת וכן ד', סי' פ"קמגילה
 דגרסו פסק, ד"ה ג' דף ערכין ריש בתוס'מובא
 לפניהם, וקורא ביתו אנשי כל מכניס הוהריב"ל
 בודאי ביתו דבאנשי ביתו בני גריס לאא"כ

 לגרסתינו אבל שם, שהוכיח כמו אשתו, גםנכללת
 התוס' לשיטת קשה הירוו1למי לשוני משארוכן

 שדי וראה ביתו, בני בכלל אינו דאשתודכתבו
 צ*א. אות ב' מע' כלליםחמד

 בני ערך המנורה כלילת בספר וראהג(
 אוזן, ביעיר חיד"א מרן דברי שהביאביתו

 מדבדיהם דברכות התוס' דברי עלשדקדק
 דמעשרות, מהירושלמי הפר"ח והשגתשבפסחים,

 בזה הרגיש הגרע"א בהגהות דגם ע"זוכתב
 מודים התום' גם דבאמת הנושא לחומרולעד"נ
 היכי דוקא רק לפעמים ביתו בני בכללדאשתו
 בני ע"כ א"כ רבותא ליכא בנות הנל בניודתני
 אך דפסחים, כההיא וזהו אשתו, על קאיביתו
 דילן וכברייתא ביתו בני רק בניו תני דלאהיכא
 מפקינן לא ודאי הב"ח הגהות עי' התוס'דמיירי
 בניו על דקאי הפי' ובודאי ממשמעותוהלשון
 הוא ובזה ובנותיו, בניו תני לא דאכתיכיון

 ביתו בני דמקריא אשתו אשכחן דלאדכתבו
 עכ"ד, לחוד בנ"ב רק בניו תני דלא היכיפי'

 ובזה כ"ח כלל ב' מע' השדה הפאת עליווכתב
 שבירושלמי מקומות הג' מכל דעתנותנוח

 התוס' מודו ובזה ביתו, ובני בניו נאמרשבכלם

 בכלל אשתו דאין כתבו ווא בכלל, אשתודגם
 שגם ויתכן ביתו, בני רק דנאמר היכאאלא

 ביתו בני בברייתא גריס בתוספותיוהרא"ש
 לא דלעיל ברייתא דהך כתב זה ומפניבלבד,



ביתי ן ך הא ה,ש"םסללי מ יבשע

 ל*ה בסי' דבפסקיו אלא ביתו, בני לאה4תוקרי
 להגי' נתעורר לא והב*ח ובנ"ב, בניו בהגריס

 והגי' הדא"ש בדבדי ואתי דעסיק אףבדבדיו
 בדבדי הכתוב אחת בטלית במקום אחתבמטה
 חמד בשדי היטב וראה עי*ש, שלפנינוהרא"ש
 ביתו בני ד*ה כקח סימן ב' מע' השדהפאת

 לכאן. וצדפו עישה"ט בזה גדולאריכות
 הדר עץ פרי בעל על תמה אני ומזהד(
 וכתב הזה הידח4למי מביא בעדכןשבח"א
 ביתו ובני בניו דנאמר היכא דהבאנילתרץ
 שהביא כיון והלא ע"ש, אשתו הם ביתו בנידאז
 תירצו הוא כאלו עצמו עשה למה השד"חדברי
 אומרו. בשם הביאו לא ולמהמדילי'
 ביתו ובני בניו נזכר המקומות ובאלוה(
 וב', א' קם"ט שבת א', כ"ד ברכותביחד:

 ק*ח א' ק*א א' נ"ד פסחים א', כ"בעידובין
 סוטה ב', כ"ט ר"ה ב', ל*ד ביצה א', ק"םב'
 עוש. א' ל"ט ע"ז ב',י"ב

 ה0נינים בכל 0יינתי אשר אחריוהנה
 כמוש נל0נ"ר והפתירות, המקומות בכלהאלה,
 חוץ, בו נאמר שלא כלל לך דאין בספו-י,כ"פ

 דקאי והמקום הלשון דמשמ0ות דהיכיונל0נ"ד
 דקאי סובא הוכחה דאיכא היכא או האשה,על
 בין ביתו, בלשון בין אנורינן ודאי ה21שה,סל

 וכדומה, ביתו אנשי בלשון ובין ביתו, בניבלשון
 הוכחה ראיכא היכי להיפך וכן האשה, 0לדקאי
 בכלל אשה דאיי אמרינן האשה על קאידלא

 הקושיות יתורצו ב0הי"ת ובזה האלה,הלשונות
 לפ0נ"ר, בכ"מ המחלוקת ויתמ0טווהסתירות,

 בשם נ( אמז זה בסימן 0אובאתי מה כאןוראה
 ח'. סי' כאן וראה לכאן, וצרפו המנורה כלילתס'

 בכלל א0אזו אדם בני בלשון ביהו בני 1.סימן

 ס"ט ע"ה סי' ח"א שאל חיים בשו"תא(
 ובני מראובן הנאה שנדר באחד נסתפקתיכתב,
 מבעיא דלא ונראה בכלל, ראובן אשת אםביתו
 בכלל דאשתו כ*ד דף בבדכות רש"ילדעת
 וכבד האיסור, בכלל ראובן אשת דודאי ביתובני

 ערוך תלמוד הם רש*י דדברי פד"ח הרבהוכיח

 הנמוקוי הרב וכ*כ דמעשרות, פ*גבידה4למי
 בכלל אה4תו דודשי הריטב*א בשם כ"ובפסחים
 אינו דאשתו התוס' לדעת אפי' אלא ביתו,בני
 אחר הלך בנדדים קי"ל מ*ם ביתו בניבכלל
 אשתו אדם בני דבלשון ודאי והא אדם בנילשת
 הנ*ל הידוו4למי ובדברי ביתו, בני בכללהוא
 מ"ד. סי' ח*ב מ(וש מהנל שו"תעיץ

 שציינתי מה ראה אדם, בני לשון ובעניןב(
 בנו אשת לענין אב בעדך ח' דף ח"אבספרי
 חתנו לענין ע"ב י' דף ושם כבתו, הוהאם

 מזה. דפים איזה באודך ע"שכבנו,
 חפצים השולח דם"ז: סי' חו"ם וראהג(
 אם יחלקו, האיך פיר,ן ולא ביתו לבנישיתנום

 ואם ז"ל הרם"ה וכתב וכו' נשואים בנים לויש
 יתנו ולבנות לבנים הראוים דברים בויש

 לי' אית אי אבל איתתא לי' דלית וה*םלשניהן
 ע"כ, דמיא דכגופו שדר לדידה ודאיאיתתא
 דבמקורו והגם ביתו, בני בכלל דאשתוהרי
 פסקי דשדר ההוא הגירסא ע*ב קם"גבב"ב

 ביתג לבני גרם הטור מ"ם לביתיה,דשיראי
 חפצים השולח וכתב המחבד שינה בשו"עאבל

 בוי לשון אחר הולכין רשם י"ל אמנםלביתו,
 אדם בני בלשון וא"כ שם הפת"ש כם"שאדם
 בכלל. אשתו דגם נתבארכבר

 מו*ה להגאון הרועים משכנות בס' וראהד(
 דפ' אהא כ"ח אות ב' מע' זצ"ל לחאייךעוזיאל
 לביתיה דשיראי פיסקי דשדר ההואמש"ם,
 וכ' לבנות לבנות לבנים לבנים הראויאד"א

 ליהווין אלין ואמר דפי' כיון ז"ל מגש בןמהר"י
 דהו"ל ביתיה בני להו זכו ודאי ביתאילבני
 בארוכה, שם עי' ולבנתאי לבנאי אמרכאלו

 ביתו בני בכלל הוי לא דאשתו נדאהומדבריו
 ובברכות בהדייהו, פלגא נמי ראתהא קאמרמרלא
 פרש"י ביתו לאנשי ומשגרו על שאכלו ג'ס"פ
 עליו והקשו אה4תו פרש"י דכ"ד ובבדכותאשתו
 ביתו, בני דמקריא אה4תו אשכחן דלאהתוס'
 התוס', כדעת ומודה אזיל דהריב*םולפז"נ
 התוס' פליגי לא דע*כ אידיא, לא דמהאואפ"ל
 בני והדר בניו קתני דהתם משום רץ2"י עלשם
 בכלל, אשתו סתמא ביהו בני אה"נ אבלביתו
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 סק"ו תקט"ו וסי' סקי"א רנ"ג סי' מג*אוע'
 בכלל, הששחן דבניו סק"ד צ*ט סי' יו*דופר*ח
 אהיתו דפרש"י ביתו לאנשי משגרו גביוהתוס'

 דהי' והך מוכרע, דבמקומו משום עליו חלקולא
 ומשמע הכי משמע ביחו בני דקחני במטהישן
 בכלל אשתו דאין חדא לפרש רש"י הוכרחהכי
 להתוס', להו קשה מאי א"כ אהיתו, זו דביתווחדא
 דאנשי לישנא בין לחלק דיש לי' דסביראואפשר
 שהביא דהראי' איברא ביתו, דבני ללישנאביחו
 וכ' שם ובירושלמי דמעשרות מרפ*גהפר"ח
 עלי' שאין ראיה שזה כתבו והתוי"טהרא"ש
 איברא והריב"ם, התוס' יענו ומהתשובה,
 דפסקי דר"א להך אוקי מש"מ בפ'דהרמ*ה
 שם, הנ"י וכ"כ איתתא, לי' בדליתלשיראי

 הראוי לב"ב חפצים השולח כ' רמ"ז רס"יוהטור
 ואח"כ להו, פלגי דסבר כהריב"ם שלא כו'לבנים

 איתתא, ליה בדלית מיירי הרמ"ה לד' דהטורכ'
 אשתו, גם כולל ביתו דבני כרהם"י דס"לאלמא
 כל עי"ש ט', אות ע"ד סי' ח"א שאל חייםוע'

לשונו.
 אני ועפר במכתה*ג להעיד רציתיוהנה

 לומר שרצה במה הקדושים, רגליו כפותתחת
 דהתם משום ר,ם"י על התוס' פליגי לארע"כ
 ונבוך כנ"ל וכו' ביתו בני והדר בניוקתני
 אשכחן "דלא בזה"ל כתבו התוס' שהרי בזהאני

 יוצא מפורש דמזה ביחו" בני דמקריאאשחו
 דוקא ולאו רש*י, על ופליגי קתנידסתמא
 כי ביתו, בני והדר בניו דקתני משוםכאן

 בם' הבאתי וכבר כן, משמע לא לשונםמפשטות
 לי' איבעי אמרינן באמוראים דאם ח"זב"א

 הראשונים ואפילו בהמחברים, כש"כלפרושי
 בארוכה, מש-ב ולהלן חכ"ג מדף עי"שכמלאכים,

 עי"ש חר"א דף ח"1 בספריוראה
 מוהר"ר להגאון חיה נפש בס' ראהה(
 ח' סעי' רצ"ו סי' או"ח ז*ל מרגליותראובן

 שמביא וכו' בהבדלה חייבות נשיםעמד"ש
 חייבות מדרבנן שעכ"פ רצ"ח סי' פר"חמלקוטי
 ובני בניו להוציא דאמרו נ"ד מפסחיםוראי'
 אי ב' סעי' רמ"ז סי' חו*מ ובש"ך ע"שביחו
 כ"ד ברכות וער,ם"י אטא[1, הוי ביחו בניבכלל

 קב ובס' ביחו, בכלל אשחו ישן  הי' ד"הע"א
 לבניו ע"ב ק*ח מפסחים  הבאתי ו' אותבשמים
 ד"ה ע"ב דצ"ט שם בתוס' אבל ביתו,ולבני
 אין בזה שגם וכו' כוסות מד' לו יפחתולא

 שמורה ביחו דאנשי שם והוכחתי בכלל,אשתו
 ברכות ע' בכלל, אשחו ודאי אז כערכואנוש
 אזיל ביחי באינשי ואימליך איזיל סע*בכ"ז

 דיהיר מאן ע"א צ*ח וב*ב וכו' בדביההוואמליך
 שם, ובר,מב*ם מיקבל, לא ביחו אאינשיאפי'

 ועי' ע"ב, מ"ז וסוטה ע"א כ"ג בתעניתוכן
 אויביו גם איש דרכי ד' ברצות פנ"דבר"ר
 איש אויבי שנא' אשתו זו רי"א אתוישלים
 ממה ראי' כתבתי משה זכרון ובספר ביחו,אנשי
 פתחי שמור חיקך משכבת מיניה לעילדכתיב
 השדה פאת חמד שדי היטב וראה עי"ש,פיך
 עישה"ט בזה גדול אריכות כ*ח סימן ב'מע'

 חמד שדי וראה צריך, אני לקצר כי לכאןוצרפו
 נכללת אי אשתו ד"ה ס"ו אות א' מע'כללים
 עישה"ט. ביתו בניבכלל

 אשחו לכ"ע מלחא גילוי דאיכא היכא ז.סימן
 ביחו בניבכלל

 יהי אמתניתין פ"ז נתן דר' באבותא(
 למוד ביתך, בני עניים ויהיו לרוחה פתוחביתך
 ביתו ובני ענוותן שאדם בזמן כיצד ענוהביתך

 אני מודה ואמר הים למדינת לו והלךענוותנין
 אצל מריבה עושה אינה שאהםתי ה"אלפניך
 מיושבת ודעתו עליו מתפחד אין לבואחרים
 ביתו ובני ענוותן אדם שאין ובזמן שיחזור,עד

 שאין יה"ר ואומר הים למדינת והלךקפדנים
 הרי וכו', עליו מתפחד לבו מריבה עושהאהבתי
 אשתו. היינו ביתו דבנימפורש
 דהיכא בערכנו השדה הפאת וכתבב(
 דליכא היכא אלא החום' כחבו ולא שאנידנלי
 דקחני ביחו דבני ענינא בההוא מלחאגילוי
 בני בכלל אשחו אין מסחמא אז אשחוהיינו
 עשה"ט ג( אות ה' סימן כאן וראה ע*ש,ביחו
 שכ' ע*ב נ*ב גיטין עינים יפה וראהמש*ב,

 תוספתא פ"ב רז*ר פ"ה ויקראר ביתילאשתי
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 הטהצנה על ע"א י"ד נדה רש"ש ודאה פ"ז,סוטה
 שכ' הבית את לתקן שלישי מתקנותוהצנועות

 לאהצתו יוסי ד' שקדא דרך על שהואנדאה
 עי*ש. ע"ב, קי*ח שבתביתו,

 בכלל בניו גם אם ביתו ח.סימן

 ד"ה יומא בריש ארי גבודות בס' ראהא(
 )דף דקידושין דבפ"ק ק"ל שכתב, אשתו זוביתו
 אשה לו תניא, עבדי עבד דציעת גביכ"ד(
 שנאמר נדצע אינו ובנים אשה אין ולדבוובנים
 בכלל נמי בנים אלשא ביתך, ואת אהבךכי

 נמי ליבעי ביוה"כ גדול כהן וא"כ הםביתו
 אאשה אלא ד"י קפיד לא ואמאי בנים לושיהי'
 ביוה"כ שכה"ג מצינו לא דוכתא ובהצוםבלבד,
 מואת דהתם י"ל ושמא בנים, לו שיהי'צדיך
 כי למיכתב מצי דהוי לי', דריש קאיתירא
 בנים, לדבות לי, למה ביתך ואת וביתך,אהבך
 דהכי ותדע אשתו, אלא אינו בית בכללאבל
 את יבנה לא אשד כתיב יבום גבי דהאהוא
 בנים דבמקום קאי לחוד אאשה וא*כ אחיובית
 דמוכח דהיכא כ"כ דאי' זה שאין אלא ליכא,יבום
 הכא בית בכלל דבנים אע"ג י"ל עודשאני,
 אי דהא לחוד אהצתו אלא אינו דביתומוכח
 בנים לבני ה"ה בית בכלל הכא הוי בניםאמדת
 ביבמות לה כדיליף כב"ב הן הדי בנותואפי'
 באודך. ע"ש וכו', מקדא)ס"ב(
 המהדי*ט בזה נחלקו כבד ובאמתב(

 ה"י, עבדים מה' בפ"ג והמל"מ כ"בבקידושין
 דציעת גבי נקט דוקא לאו דבנים ס"לדמהרי"ט
 דק נכלל אינו ביתך דבלשון כן והכריחעבדים,
 גם ביתך מואת דמרבינן ס"ל והמל"מאשתו,
 מ*ש ודאה ע"ש, זק ב' בסי' זה והבאתיבנים,
 וחידוש ע"ב, ק"צ דף ג' כדך הדר עץ בפדיבזה
 ולחד הנ"ל, ארי הגבודת דבדי הביאשלא

 וצ"ע. ביתו בכלל נכללו בנים גםתידוצא

 בכלל ארוסתו גם אם ביתו ט.סימן

 בקונטרס אישות ה' בשעה"מ ראהא(

 להקשות שהאדיך שאחר ד', סעיף חתניםחופת
 חשיבא לא נדה חופת דס*ל ז"ל הדמב"םע"ד
 התוכ' שהביאו דיומא פ*ק מהירושלמיחופה
 ראיתי ושוב סיים, ולהדא ד"ה ע*ב די"גיומא

 שכתב ה"ב יוה"כ עבודת מה' פ*א ז"ללהפד"ח
 דבקידחמין וס"ל דידן אתלמודא פליגדהידושלמי

 נחלקו דלדטתו והרי ע"ש, ביתו מקדיגרידא
 ביתו בכלל ארוסה אי חובבלי הירושלמיבזה
הוא.

 שהאדיך צ"ג סי' אדיה בש~אגת ודאהב(
 ביתו לאו לה כניס דלא כמה כל דאמדינןבהא
 ביאה ולא חופה הכנסת היינו כניסה דהאיהוא

 יומא מס' בדיש אדי גבודת בספדו וכ"כיע*ש,
 בס' היטב ודאה ע"ש, לחדא אלא בד"הובדי"ג
 וצדפו שם ובציוניו די"ג דף ויקרא יוסףפדדס
לכאן.

 אשתו מקריא אם ארוסתו י.סימן

 אות ח"ב לשון מענה יעקב הקהלתא(
 אשתו, מיקרי דארוסה דאיות כמה מביאס"ה
 שם וכתב שמ"ה אות א' מע' השד"חהביאו
 עמו אשתו ויצאה דקידושין פ"ק מדאמרינןמ"ש

 לאו דאי דמשמע עמו שאינו אדוסתולהוציא
 מצאתי לא כעת ע"ש, מקדיא אשתו הו"אהכי

 משפטים במכילתא שכ"ה ובאמת עכ"ל,מקומו
 שכתב והמצוה בהתורה שם ודאה כ"ג,אות
 פה דק אהצתו בכלל תמיד היא האדוסהאמנם
 מודה שעמו בארתי שכבד עמו, ממלתממעטה

 עמו מלת יצדק לא הארוסה ועל השיוויעל
 שהיא וקידושין בחופה הגמודה האהצה עלשמודה
 היטב ודאה ע"ש, במזונותיה וחייב עמודבקה
 אריכות שמ"ה כלל א' מע' כללים חמדשדי
 לכאן. וצרפו עישה"ט בזהגדול

 שכתב, נ"ה סי' השולחן בעדוך ודאהב(
 במזיד עלי' והבא גמורה איש אשת היאאדוסה
 דהנשואה מהנשואה מיתתה וחמודה מיתהחייב
בחנק

 וארוס"
 בספרי הי5ב וראה ע*ש, בסקילה

 לכאן. וצרפו ו( אות ש"ט דף ח"בב"א
 הפוסקים בוווצר במהם"כ תמה אני ומזהג(
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 ספר משם ס"ה אות י' סעי' א' סי'באה"ע
 כמ"ש אהבתו בכלל אינה דאדוסה מרדכילבהשי
 ע"ש, צ"ב סי' שבו"י בשו"ת מובא דיבותבדברי
 בכלל אינו דאדוסה דק כתוב ואין שםועיינתי
 וכנ"ל. נכללת היא שפיד אשתו בכלל אבלביתו

 א' מע' חכמים בלשון יעקב בקהלת ודאהד(
 בכתובה אלא מקדיא לא אשה שכתב, ע"טסי'

 ב' בפדק ד"י מדנקט באידוסין, לאוקידושין
 נשים ולא וקידושין בכתובה נשיםדסנהדדין
 בכתובה אלא אשה מקדיא דלא ש"מבקידושין,
 סי' אה"ע כנה"ג הד"ב דבינו ביחד,וקידושין

 ישא שלא ז"ל דגמ"ה חרם לענין נ"ט אותא'
 חדם על עבד לא אהצה אירס שאם בחי'עליה
 הפוסקים להקת וע"ש אשתו, מקדיא דלאדגמ"ה
 מע' כללים חמד שדי ודאה אהא, דפליגיז"ל
 חופה ע"י דוקא אם האדיך ושם צ"א כללב'
 חכמים בלשון גם ואם קידושין, ע"י אפי'או

 לכאן. וצדפועישה"ט
 לא דארומה כ' כתובות דיש הדמב"ןה(
 האדוסות, את לנו ואסר וז"ש אשתו,מקרי

 מהבא תמה כ"א( )כ"ט ויצא פ' הזהבובדביד
 אשר שכ' המאודסה בנעדה תצא ומפ' אשתיאת
 דכ"א סי' ח"ב ובדשב"ץ דעהו, אשת אתענה
 אנתתי, אנת שב' ארוסה בגט מזה ראי'הביא
 פליגי קכ"ו סי' ובאה"ע נ"ה ד*ס חרה"דוע'

 אשתו גבי ב' כ"ט יבמות וע' בזה,הפוסקים
 יעקב וקהלת וקכ"ד, קט"ז סי' וחכ"צאדוסה,
 כ' ומהרי"ט פשוט, גט בשם אשתו עדךלש"ח
 ול' חכמים, ל' תורה, בל' אשתו דמקריראיות
 כיון רש"י דכ' א' נ"ג ובסנהדרין אדם,בני

 פ"א ויבמות א', ובדפ"א היא, אשתודקידשה
 ב' וצ"ה א' וצ"ד אלמנה, את אידס במשנהא'

 אשת וגו' יסיתך כי ראה וספרי א', כ"דוסוטה
 משפטים ומכילתא נשואוע זו חיקך ארוסהזו
 ה"א, פ"ד סוטה וירושלמי הוא, אשה בעלאם

 אשתי, את דהבה מקרא מביא נזד אבניובשו"ת
 מו"ק ובתוס' מ"ת, מקודם למדין איןובאמת

 ריש ערמב"ם אירוסין כלל הי' לא מ"ת וקודםכ',
 אין הלכה ערך שלי בכללים )ראה אישותהל'
 אגדה, ערך ח"א ובספרי מ"ת מקודםלמדין

 ובהעדות כ"ז, סי' ב' חוברת תורה ובקולא"מ(
 ד,םס"ז ח"א הפרד"י על ז"ל מסאקלובמהגה"צ
 מובא מדדש דהוא ש"ל, הזהב דהרבידע"ה

 למה סמך שזה ומסיים שם זוטדתאבפסיקתא
 אסמכתא והיא לבעלה, אסודה בדכה בלאכלה

 מ*ת וקודם נח בבן נאמד קרא והאיבעלמא,

 לב*נ עריות דנאסדו חז"ל למדו קדאומהאי
 ליכא ובב"נ חבירו, באשת ולא באשתוודבק
 והרביד בעלמא, אסמכתא אלא כלל אדוסהדין
 עי"ש, ז"ל הדמב"ן של מקודו דאה לאהזהב

 לדבו יש דאם כ' עבדים מה' הי"א פ"גובמל"מ
 נקדא דלא נדצע אין כנסה ולא שקדשהאשה
 העיד והעיון הדר,ם ובס' ב', י*ג כיומאביתו

 משמע עמו שאינה אדוסה להוציא עמוממכילתא
 דבעבד וי"ל עי"ש, מאשתו נתמעטה לאדאדוסה

 וכו' קכ*ד וכח"צ בכלל אדוסה הוי אשתוכ'
 דעודה ביתו ל"ה וארוסה ביתך כ' באדוןאבל
 ציק שיבת ובשו"ת ביתו, כ' וביומא אביהבבית
 וע' בעל, של בביתו ל*ה דארוסה דכ' פ"חסי'

 דעה, שעדי שו"ת ס"ח, אה"ע מהדשד"םשו"ת
 ק~עה*ט. ש*ל, ובהציונים בכללן היטבוראה
 ע"א דכ"ז ח"א פרד"י בס' היטב ודאהו(
 טש"כ ע"א קצ"ה וח"ב ע"א, שס"ז ע"אדס"ו
 וצדפו עישה"ט אהעתו מקדי אי אדוסהבענין
 אני לקצר ואני לענינינו הוא נחוץ כילכאן
צדיך.
 מאמר שמות והעיון הדדש בספד וראהז(
 מהלכות בפ"ג המל"מ על שכ' ב' אותקע"ח
 ביתו מקרי לא לה כנים דלא כמה דכלעבדים
 סשפטים מהמכילתא להעיר ויש ע"ש, י"גמיומא
 חייב יהא יכול עמו אשתו ויצאה עלדדדש

 אשתו ת"ל שלו יבם ושומדת ארוסהבמזונות
 עמו, שאינה יבם שומרת להוציא אשתועמו,
 דארוסה הרי עמו, שאינה ארוסה להוציאעמו
 למעט יתירה מיעום איצטריך וע"כ אשתובכלל
 ארוסתו נדהצבה העבד לגבי אמאי א"כאדוסה,
 ארוסה דבעבד ונראה לא, האדק ולגביכאשתו
 סי' בתשובה צבי החכם וכמ"ש אשתובכלל
 דאם קכ*ו סוסוי אבה*ע בש"ע משמע וכןקט"ז
 באדת אבל כשר, *אנתתי* ארוסה בגטכתב
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 ביתו בכלל הנה .ביתך" ואת אהבך כידכתיב
 אביה בבית פוד היא דארופה ארוסה, הוהלא
 דלגבי ביומא אמרו ומה"ס הבפל, בביתולא
 לאחר רק הוי לא דביתו ביתו, מקרי לאכה"ג
 ציון שיבת משו"ת ראי' ומביא וכו',נשואין
 את אדם יגרש דלא ב"ש דמ*ש שהוכיח פ"חסי'

 דוקא זה דבר, ערות בה מצא אא"כאשתו
 דכתיב בארוסה, לא אבל הנשואין מןבגירחםין
 רק בביתו הוה לא וארוסה "מביתו"חמלחה

 המל"מ נגד הרשד"ם דעת בזה וחזק האב,בבית
 פרך שלי בכללים היטב וראה בארוכה,עי"ש
 לכאן. וצרפו שם ודו"קנשים,

 לפנין אשתו נקראת אם ארוסה יא.סימן
 לב-ש דבר פרות בה מצא כשלאגירושין

 סי' אה"ע חלק בתשו' המהרשד"ם כתבא(
 פלוגתא דהך גירושין, מה' פ"י במל"מ והובאס',

 בה מצא אא"כ אשתו יגרש דלא וב"הדב"ש
 לכ"פ בארוסה אבל בנשואה רק הוא דברערות
 הימנה, נאה אחרת במצא אפי' לגרשהמותר

 מזרחי דהר"א והביא דבריו את דחהוהמל"מ
 ארופה בין לחלק דאין ס"ל ב' חלקבתשו'
 דלא וב"ה דב"ש פלוגתא שייך ובשניהםלנשואה
 שם וע"ע דבר, ערות בה מצא אא"כ לגרשיכול
 איירי דקרא למהרשד"ם דמנ"ל שהקשהבמ"ל

בנשואה.
 ארוסה אם בזה תליא דפלוגתתם ונ"לב(
 ונתן כתיב בקרא דהלא לא, או ביתונקראת
 אם וא*כ מביתו, ויצאה מביהו חםלחהבידה
 הקרא בע"כ אז ביתו מקרי לא דארוסהנאמר

 ארוסה דגם נאמר אם אבל דוקא, בנשואהמיירי
 מחלוקת שייך בארוסה דגם לומר יש ביתו,בכלל
 לכאן. וצרפו ט' סי' ועי'הנ"ל,
 פ"ח סי' ציון שיבת בשו*ת ראיתי אךג(
 דכיון בארוסה, מיירי לא דבע"כ בפשיטותדכתב
 היא ארוסה סתם והלא מביתו ויצאהדכתיב
 ליכא ובודאי הארוס, בבית ולא אביהבבית
 נופל אינו דעדיין רשותו, היינו ביתו קראלפרש

 דגם ום*ל בזה והאריך ויציאה, שלוח לשוןבי

 פ*ט, בסי' עוד וע*ש חולק, אינו מזרחיהר"א

 בענין מ"ש ס*ג סי' ג' מע' חמד בשדיוראה
 ע*ש. הנ"למחלוקת
 להגאת האוצר בית בס' היסב וראהד(
 רט"ו אות א' מע' זצ"ל ענגל מוהרר"יהנורא
 ובקיאותו, גאונותו ברוב בזה והאריךמש"כ

 צריך. אני לקצר כי לכאן וצרפועישה"ס
 במפתחות, ח"ב מצוה נר בספר וראהה(
 וז"ל, ד( באות הנ"ל יעקב הקהלת ע*דשכתב

 ס"ה סי' בדקכ"א למש"כ סותר זה המסדראמר
 סי' בדקע"ב ועיין מקרי, אשתו נמידארוסה
 אירוסין ד*ה הש*ל תנ*ז סי' קס*ג ובדףתקפ*ס

 ודקס"ז ת"ס סי' ודקס"ב קמ"ג סי' ובדקמ"דב'
 י"ב. סי' ועי' ע"כ, תקנ"בסי'

 בשם כתב אחין פ"ד הרא"ש בתוס'ו(
 חיוב בה אין המאורסה דנערה ברוך ברמהר*ם
 עמיתך, אשת מקרי דלא דס"ל הנה וכו'כרת
 ממתני' דתמוה ב' סי' אה"ע ח"א נזר באבניוכ'

 הל' ריש וברמב"ם מ"ה וכתובות נ"גדסנהדרין
 ועוד בכרת, האירוסין מן דאף מפורשביאה
 והרי סקודשת אשתי את הרי דקידושיןבפ"ק
 דבקידושין מקודשת דאינה קיי"ל נשואתיאת
 נקראת האירוסין דמן הרי נשואה נעשיתאינה
 מלאו כי אשתי את הבה אמר ויעקבאשתי,
 הארכתי לו, נשואה היתה לא שעדיין אףימי

 בני כל של רבן שהי' שמהר*ם לפיבפשיטות
 הללו, ראיות לכל הוצרכתי להיפך כתבאשכנז
 חרגמ"ה בה יהי' לא למה אשתו שנקראתוא"כ
 שחרגמ"ה נשים ב' לענין אך בע"כ, לגר,םשלא
 בזה וראה ע"ש, שרי אירוסין הא לישאשלא
 תנ"ז סי' ח"ב לשון מענה יעקב קהלתבס'
 קס"ו סימן תורה במכתבי וראה כן, ג"כשכ'

 שם וע*ע הנ"ל, ב"ב מהר"ם על ג"כשתמה
 קס"ה.סי'

 ב' כ*ח סנהדרין הים מרגליות ודאהז(
 לאו אכתי רחמנא תלה בשארו התם ז',אות
 דגם ראיות הביא יעקב בקהלת הטגשארו
 נקראת שאינה רק איש אשה נקראתארוסה
 וראה עריות, ד"ה א' צ"ז יבמות תוס' ע'שארו,
 ע'ד(, )נ"ד הי"א פ"ד מת*ע הל' לרמב*םצ*פ
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 של בגם דכ"א, סי' ח"ב תשב*ץ שו*תחך
 סי' חכ"צ אנתתי, פלונית בו שכתובארוסה
 ח*א ובהאו*צ ה', אות ג' סי' אה*ע אב'נקם*ז,
 מכתבי' ושם קס"ם, קס"ה תודה מכתבי וע'דם"ו,
 ע*כ. אדוסה גדד בדורי קע"וקע"ג

 ודאה שמ"ה, אות א' מע' בשד"ח עודודאה
 ואדוסתו שכ' היו הכל ד"ה דש*י נ"אסנהדדין
 ובהגהות דעהו, אהצת את יבאף אהצד אישבכלל
 שם.רש*ש

 דר"נ חרם בה נוהג אם ארוסה יב.סימן
 נשים ב'של

 כתב י' סעי' א' סי' באה"ע הדמ"אא(
 דבארוסה דהכוונה בטו"ז המגי' ופי' באדוסה,וכן
 חכם ובשו"ת נשים, ב' של חדר"ג בה נוהגאין
 וממילא אשה מקדי דאדוסה ס"ל קכ"ד סי'צבי
 סימן הפוסקים באוצד ודאה חדר"ג, בהנוהג
 בזה, ומשמאילים מיימינים פוסקים שהביאס"ה
 בזה הקה"י מד' ד( י' סי' לעיל הבאתיוכבד
 דמדכתב ג' בסי' נזד האבני ממ"ש ו( באותושם
 בכלל, אידוסין ואין נשואין על הכוונה ישאלא

 בזה. מ"ש שמ"ה סי' א' מע' שד"חודאה
 י'. סימן דאה אשה מקדי דאדוסהובהך
 )ליובשוויטש( צדק צמח בשו"ת ודאהב(
 ג'( אות ח' סי' ועגונות אישות ה' ח"א)אה"ע
 דבאדוסה י'( סעי' א' )סי' באה"ע והנהשכ',
 ט"ו(, )אות ט"ז ועי' אחדת, לישא שלא ד"גל"ג

 למצא יש ולכאודה קכ"ד(, )סי' חכ"צ שו"תועי'
 כ"א( )אות עצמו ב"ש לפמש"כ לזה סמךקצת
 דגמ"ה דתקנת רצ"(0 סי' )כתובות הגמ"דבשם
 ולשון דאי', דדדא משום ולא תיקן קטטהמשום
 ד"ה דש"י ק*ו: ושם ק"א: )ביבמות נזכדקטטה
 תכניס ואל מ"ם:( סנהדדין בדש"י וכ"העצה,
 איתא י"ג( )ביומא והרי ביתך, לתוךקטטה
 לה, כניס דלא כמה כל ביתו נקראת לאדאדוסה

 ע"ש, דגמ"ה תקנת בכלל שאינה י"לולהני

 בכלל אדוסה אם בזה תליא הדבד לפי"זוא"כ
 דף ח"א הדר עץ פרי בס' ודאה לא, אוביתו
 וכדך ע"א קע"ו ע*ב קנ*ו ע"א ק"כ ע"אי"ב

 שם וראה בכללן, שהאריך עי*ש שע"ח דףג'
 עי*ש. ארוסה עדךבמפתח

 וכללים מכומים יג.סימן

 נמצא תידוצא לחד רוקח מעשה בהגהות(ק
 אינו אהצתו דלבבלי והידושלמי, הבבלידנחלקו
 סי' דאה בכלל, הוא ולהידושלמי ביתובכלל
 ד(.א'

 מדרבנן, מיהו בהבדלה חייבות נשים איב(
 כאן. ב' סי'ראה

 ע"ב ו' דבדכות הך על הגר*א בשםג(
 בעזדו, אבדהם אלקי לתפלתו מקום הקובעכל
 ו(. ג' סי'דאה

 ביתיה, אינשי נקדאת דהאשה הטעםד(
 ד(. ד' סימןדאה

 דמיא דמליא כמאןביתא

 אמרינן אי ע"ז אות שלום דדכי בס'דאה
 לה' בחי' מק"ח עי' תקורה, בבית דוקאכן

 כמאן גוונא דבכל בפשיטות דס"לעידובין
 א' ה' בשבת לעיין יש ולפענ"ד דמי,דתליא
 וע' ודו"ק, שם הדשב"א וחי' ב' צ"םוע"ש

 ובב"י שם ברש"י המעיין אבל ב', ל"בעירובין
 הוי דלא שם מוכח דאדדבא ימצא ה"םסי'
 אחד, במקום ועירובו הוא לענין רק דמליאכמאן

 דהבבת פ"א ידושלמי וע' ע"ב, ע"ו ב"קועתו"ס
 ביאדתי ובמק"א יוחנן, וד' דב בזה דפליגיה"ל

 צ"ו, סי' חאו"ח חוס בשו"ת וע'והארכתי,
 עי"ש. קמ"ב סי' ח"ב פמ"אובשו"ת

 מורה וכדומה זה לשון אםבכולן,
 אכולהודקאי

 אם דברים ב' בערד כאן היטב ראהא(
 שלי ובכללים וכדומה, כל לשון עליהםשייד
 כבד שהארכתי במה אקצר וכאן וכדומה, כלערך

בספדי.
 לעולם ד*ה ע*א " יבמות תוס' ודאהב(
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 לי' משמע בהן קורא אני דבכולן בתוה"ד,שכ'
 שלום דדכי בס' וראה כ*ד, עי*ש אכולהו,דקאי
 אות ו' מע' זצ"ל מבעדזאן הנורא הגאוןלמחו'
 כ' ואם עוד וכ' אלו, תוס' ד' שמביאקע"ו
 הנזכדים דבדים כל על קאי דלא י"ל זה""וכל

 דיש בד"ן ועי' סק"ח, כ"ג חושמ ש"ךלמעלה,
 בכל וכו' קבוע שב"ד דבמקום בהאכתובות
 דנקט והיכי לא, דבע"ש דוקא לאו יום דבכליום

 וכו' ג' ב' א' כזה האותיות סדד עלהאופנים
 דקאי ג"כ סוכח קנס, איזה א' בתנאיםונקט

 א', אות ל' סי' חו"מ מה"ק נוב"י ע'אכולהו,

וע-

 מהדי"ל בשם סק"ד י"ב סי' חו"מ בשעה"מ
 תוס' וראה עי"ש, תמ"ח סי' מק"ח וע'בכ"ז,
 עי*ש. באונסין, ד"ה ע"ב ט'יבמות
 אות י*ב שעד שמעתתא שב בס' ודאהג(

 ככל הלכתא ולית שא' בש"ס דמצינו שכ'ח'
 הנזכרים, כל על קאי לא ואעפ"כ שמעתתאהני
 וראי' ע"א נ"ד וכתובות ב' כ"ד שבתתום'
 ד"ה א' מ"ח בדכות תוס' וע' ע"א, ק"ממשבת
 יוסי דא"ד בהא ב' ב' תמודה וע' הלכתא,ולית
 בכודות וע' וכו' וכו' להחמיד דואה אניבכולן
 ובאמת הללו, השמות לכל פדט להלן מה א'מ"ב
 חולין ועתו"ס ילפינן, דשה ממשמעותא וחי'עגל
 ד"ה ע"ב מ"ט וביומא אב בנה זה ד"ה ב'ע"ח
 לאו ד"י לך אמד ד"ה נ"א בעק ועתו"םשאני,
 עי"ש. וכו' כולהדוקא

 שכתב, תי"ו מע' שלום דדכי בס' ודאהד(
 דכולהו, נקט לחד רק תיובתא דהוי אףלפעמים
 ואולם ב', מ"ח כתובות תוס' דוקא, לאווכוןהו
 דלא אף עכ"פ רבים על הולהו נאמר פעמיםרוב
 לשון וגם התם, דמיירי אהנך רק אכ"עקאי
 שלשה ד"ה דש"י ח' ד"ה ע' כן, נמצא הכלדברי
 הדשב"א, בשם שכ"כ א' ס"ז ב"מ אס"ז וע'לד"ה,
 שבת ותוס' ב' קנ"ד וב"ב דע"ב מ"ו יבמותוע'
 סנהדדין וע' שם, ובמהדש"א אבל ד"ה א'ד'
 א', ע"ה קידושין וע' דכ"ע, ד"ה ותוס' א'ו'

 פ"ז סי' יו*ד וטו*ז הי"ג, מהק"פ פ"בוסהבל"מ
 וע"ש כן, י"ל הפוססים בד' דגם בסופוסקי"ג
 קפ"א סי' חכמים לשון ועקה"י המדדכי,ע"ד
 דלכ"ע א' ע*ז פסחים וע' בזה, דצ*ב דצ"אוסי'

 אהן יעיד וע' שם, וברש"י כו' דחויהטומאה
 סולם לשון על ה' אות ושם ב', אות כ'מע'
 דקאמד ולפעמים עי*ש, וכו' מג' בפחות שייךאי
 וער,צשי א', מקשן מסברת עלה פריך מודיםהכל

 ע"ב ל"ט שבת בבכ"ש ותב*ש ב' ע"גכתובות
 מאיר ר' לגבי דרבנן ע*ב קנ"ד ב"ב וע'בזה,
 יוסי ר' ד-ה ם*ב יבמות ועתו"ם הוא, הכלדברי

 ושן וע' לכולם, כל בין לחלק דדוחקויעו*ש,
 לית ד"ה א' נ"ד כתובות ועתו*ס כתובות,דיש

 ותוס' וכולן ד"ה ב' ק"ם זבחים ורהם"יהלכתא
 עי"ש, ויודעים ד"ה א' ס*המנחות

 ד"ה ע*ב דכ"ג פ"ג שבועות תוס'ודאה

 הכל דברי לה קרי שכ' הכל, כדבדי להמוקי
 חייש לא בהא הכי להו דלית תנאי דאיכאאע-ג
 בה ופליג הואיל א"נ במתניתין, מתני דלאכיון
 בכללי וע' עי"ש, משנה בההיא יחידאהתנא
 עי"ש. ק"ז, אות זצ"ל אשכנזיהר"ב
 ערך שלי כללים בקיצור היטב וראהק
 אם בזה האדכתי ששם פליגי, לא עלמאכולי
 לא או חולק, שום כאן דאין מודה זהלשון
 חולק יש אבל כאן שנזכדו אלו על רקקאי

 כאן, ואקצד מקומות מכו*כ עי"ש אחד,במקום
 הארכתי ג*כ וכו' כלו כל עדך שליובכללים

 עי"ש.בזה,
 הודיות ז"ל להגדע"א השעס גליון וראהו(

 לאו כולה, התורה דבכל דלשון שכתב ע"בג'
 בהםבועות וכיו*ב ע"א, דמ"ב נזיד עי'דוקא
 ובמסודת עכ*ד, אשכחן, לא ד*ה ברש"י ע"אדל*ז
 חולין ע"א, מ"ב לנזיד ציין שם להודיותהש"ס
 עי"ש. ע"א כ"ט נדה ע"א,ע'

 דאה חדא, דבציר אף כל דשייך ובעניןז(
 דק אציק וכאן וכו', כל עדך שליבכללים
 מדישא להגאון חפץ אבני בזה, מקומותמדאה
 בדאשית והעיון הדרהם ובספדו פ"ה, סימןז"ל

 במדבר ק*ע, מאמד שמות ג', אות ז'מאמד
 עלמא כולי מע' סופדים דבדי ודאה ק"פ,מאמד
 וצדפו כל אין מערכת ח"ז בספרי וראהעי"ש,
 לבנות אין ערך ח"ז בספרי היטב וראהלכאן,
 והלאה, תרל*ב מדף גימטריאות עפ"י וכו'יסוד
 התורה קריאת לענין וירושלמי בבלי ערךוכאן
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 ירחה חסרת, שמי' אי אחת דחסר בעניןמש"ש
 וכר כרובים עה*פ א' כ"ו תרומה הק'באוה"ח
 סי' או"ח עב"י הכולל, משלים אחד חסרדאם

 מקור ובהג' שפ"ט, סי' חסידים ובם'תקפ"ב,
 תקם"ה, לסימן שם ובהג' ח', אות שםחסד
 דפום עי"ש שפ"ט, לסי' לאברהם חסדובהג'
 מ"ט אות ג' מע' כללים חמד ושדילבוב,

עישה*ט.

 ועוד להוריו, ראשון הנולד הילד -בכור
 בפניםראה

 מאמר במדבר והעיון הדרש בם' ראהא(
 נדב הבכר אהרן בני שמות ואלה עה"פכ"א

 הטורים בבעל ע' שכ', ואיתמר אלעזרואביהו
 לומר הבכר, אחר פסיק יש שלכן שכ'כאן

 בנים בלא מת נדב כי נדב, על קאי לאשהבכר
 אהרן על חחר רק שלו, בבכורה נפקותאואין
 שאהרן אף והיינו עי"ש, לטהםה הבכור הי'שהוא
 ממנו גדולה היתה מרים כי ממש. בכור הי'לא

 שייך ממשה בשנים גדול שהי' כיון אבלבשנים,
 בכור השם דמצינו וראי' עי"ש, בכור השםבו
 שאינו אף האחים גדול רק ממש בכור במובןלא

 תלד אשר הבכור והי' ו'( )כ"ה מדבריםבכור
 י ע"א כ"ד כביבמות המת, אחיו שם עליקום
 והיינו ליבם, בגדול שמצוה מכאן הבכורוהי'
 שם, כבגמרא ממש, בכור ולא האחים,גדול

 בית אין כי מקרא על ל' י"ב שמותוערש"י
 בכור קרוי נמי שבבית דגדול ג"כ שכ'וגו'

עי"ש.
 ראי' משם אדרבה כי התבוננתי אבלב(
 ליבם בכור אימא מקשה שם דביבמותלהיפך,
 שלא אחיו אשת א"כ ומשני ליבם לאפשוט
 דרק ומשמע למה, רחמנא דמיעט בעולמוהי'

 בעולם הי' שלא אחיו אשת רחמנא דמיעםמשום
 כווק )דברים יחדיו אחים ישבו דכימקרא

 ע' בעולם, אחת ישיבה להם שהיתהדבעינן
 ההש דבכור לומד אפשר אי לכן ב', י"זיבמות
 אחיו אחםת של המיעוט דאז כיון ממשבכור
 הו"א זאאע לולי אבל מיותר, הוא בע~למו הי'שלא

 היכא זולת ממש, בכור דוקא הוא בכורדלשון
 הטורים הבעל על וקהםה הוכחה, איזה לנושיש
 על קאי לא כאן הבכור דהלשון וע"כהנ"ל,
 הנ"ל פרש"י על קשה וכן נדב, על רקאהרן
 בן מתתי' בימי ערך כאן היטב וראהע"ש,
 לכאן. וצרפו כ"גיוחנן
 ג"כ הנ"ל דלרש"י אפ"ל לכאורה והנהג(
 שלא בית הי' דלא אפש"ל דהאיך הוכחה,היה
 שבבית, גדול על דקאי וע"כ ממש, בכור שםהי'
 הטורים לבעל אפש"ל וכן גדולה, הוכחהחח
 יע"כ מובן, לו אין הבכור תיבת אחר הפסיקכי

 נפק"מ אין כי וגם נדב, על קאי שלאלומר
 ג"כ וזה הטורים, הבעל כהם"כ שלובבכורה
 לפענ"ד.הוכחה
 גם בכור שם שמצאנו כ' שם ג' ובאותד(

 במשרה, הגדול לבן שקדם משום הצעיר, בןעל

 הבכור יאהעיהו ובני ט"ז( ג' )א' הימיםכבדברי
 ע"ב ה' ובכריתות וגו' יהויקים השנייוחנן
 קשיש הי' ויהויקים יהואחז הוא דיוחנןאמרו
 משום בכור, ליוחנן-יהואחו קרי ואמאימיניה,
 וע' תחילה, שמלך והיינו למלכות, בכורשהוא
 עיי"ש. שם,ברד"ק
 דן, איני אני ערך ח"י בספרי וראהה(
 שיש שטן, בכור ערך וכאן דשצ"א, ס'סימן
 בכור הוא אך בשנים בכור שאינו שטןבכור
 ע"א(, ט"ז )יבמות חריף שפרש"י וכמובשכל,
 כנגד לבכור עצמו מחזיק הוא חריפותוומחמת
 נפל שטעות וי"א ממנו, צעיר שהוא אףאחיו

 וי"ו ונדבקה שנון, בכור כתוב והי'בספרים
 בערכו, יצחק פחד וראה טי"ת, ונעשה נו"ןעם

 ואקצר. בארוכה מש"ב בספריועי"ש
 לאמו בכור שהוא שוטה בכור גם וישו(
 ב*ב אחרת, מאשה בן לו שהיה לאביו, לאאך

 שאינו לפי אלא שטותו משום ולא ב',קכוו
 וראה כשר, שאיע שוטה הדם כמו גמור,בכור
 לי' אהני ערך והלאה תם"ח מדף ח"בבספרי

 לכאן. וצרפו עישה"ם לסב(4שוטיתיה
 בכור אני אף כ*ח( )פ"ם תהלים וראהז(
 שם, כבפרש"י אתנהו גדול שהפירהםאתנהו,

 האחים שבין היחם להוראת לא בכור לשוןהרי
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 ותיקונים בנוספות ראה ונכבר, גדול במובןרק
 עי"ש. כ"א, מאמר על במדבר והעיון הדרשבס'

 יש שכתב ב' מע' יעקב נאות בס'וראה
 אני אף כמ*ש ומלכות גדולה לשון שהואבכור
 עוד ע"ש, ישראל בכורי בני וכן אתנהו,בכור
 דומה אתה, בכורי ראובן בפ' דרז"ל שםכתב
 הכרת ושון בכור לשון דדריש המ*כ ופי'וי,

 עי"ש. צ"ט פ' בבר*ר ע"שפנים,
 דף בכור מערכת ישע שרש בס' וראהח(

 קדימה שענינו בכור לשון כל שכ' ע"בד
 דוא מ"ט, בראה4ית אתה, בכורי ראובןוראשית,

 : כמו ויהי' הוריו, עיני ויאיר יולד הראה4וןהבן

 והזך המובחר דם ההולדה זרע להיות אור""בך
 נבחר ראה4ון ממנו והיוצא חי, של עיניומאור
 והיותר וכו', אור" "בך להבכור לו יאותמשארו
 שפי' ב', מ"א בכרי, ואת ע"ד גדולה ושוןנכון

 הם ס', ישעי' ועיפה, מדין בכריחשובים,
 בכר יקרא גופם התרברבות לגודלהגמלים
 גדול הבכור כמו בהטות, משאר יותר גדוללשון
 עי*ש. וכו' וכו'מאחיו
 שכ' ראה פ' זוטרתי פסיקתא וראהט(
 בכור ולא עדר בכור הוא כי האומריםוטעו
 שאמר לפי כך לומר נטתה ודעתם רחם,פטר
 אפשר אי בשנה שנה תאכלנה ד*א לפניהכ'
 שהוא ידענו שכבר רחם פטר שהואלומר

 תורה במשנה שהיא זו פרשה כי וטעולכהנים,
 ולשם י"א( ג' )שמות בכור כל לי קד,4 עלעונה
 אדם בכור מה בהמה, לבכור אדם בכורהקיש
 וכו' וכו' רחם פטר בהמה בכור אף רחםפטר
 המצות בס' ויסודה הקראים, שיטת וזהעי"ש,
 י"ב דברים באב"ע גם ומובא קמ"ב, דףלענן
 זקנים הדר התוס' בפי' וראה כ*ד, עי"שי"ז
 וגו' בקרך בכורות א' ד' לפני ואכלת ראוגפ'

 לכהנים, אלא נאכל בכור אין והלאמקשים
 ראשון הא' בכורות ב' מפרישים הי' שאזוי"ל
 לנולדים ראה4ון הב' לזרים אסור והוא רחםלפטר
 הפייט שיסד והוא לזרים מותר והוא העדרמן

 רפתיך בכורי וחמור שור פטר חכי יהגהבאמת
 גם נוהגין שהי' וי"ל מווינה: הר"יובפי'

 בכורים כמו תחלה, בעדרו הנולדלהפריש

 לבעלים, נאכל הי' ואותו ןבפירות[)ופירח4(
 ולא שבעדרו ההשוב גם מפרישים שהיווי*מ
 גם כמו וצ8יבות, לשת הוא ובכור מכה4,בכור
 שם, נועם באמרי וכ"כ אתנהו, בכוראני

 ולדות ב' ממנו היו מפרישין כ' שםוהחזקוני
 להם והשני לכהן הבכור בהמה שלהראשון
 תו"ש בחומש בארובה בזה היטב וראהעי"ש,
 זו שיטה איך ומתפלא והלאה, קצ"ב מדףבא

 שיסודה ידעו ולא הראשונים לפי' גםנכנסה
 צריך. אני לקצר כי בארוכה, עי"ש זר,ממקור
 למוהר*ר אחיו, את יוסף בם' היטב וראהי(
 מש*כ ט"ו אות ב' מערכת זצ"ל, פאלאגייוסף

 תלד אה4ר הבכור והיה הפסוק בפי'והאריך
 בישראל, שמו ימחה ולא המת אחיו שם עליקום
 ולאו וייבם מצוה שבו האחים גדוו הפירושאם

 הפירוש או ולאמו, לאביו ראשון הנולדדוקא
 שמו יקרא הראה2ון ממנה תלד אשרשהבן

 לקצר כי בארוכה עי*ש אחיו, שם עלבישראל
 האחים גדול הוא דהפי' דמסיק צריך,אני

עישה"ט.
 הירושלמי על למראה נחמד בס' היטבוראה
 ע*ג ק"ה מרף ח"ב ובספרו ה*ח פ*אפסהים
 ע*ז וכ' לבכור, מקיצין דאין בענין מ"שוהלאה
 עישה*ט. הגדה, בדרך נאהפלפול
 כ*ה תשו' חפץ אבני שו"ת בס' וראהיא(
 לפני צעיר לבן נשואין לעשות מותר אםבענין
 הלק"ט מש"כ שמביא בשנים, ממנו גדולבן
 הגדול אחיך לרבות שאמרו דמה קכ"ו סי'ח*א
 אבל הבכור היינו שבאחים הגדול על רק קאילא
 שבות בשו"ת וכ*כ בשנים, ממנו הגדול עללא

 ה"ו חת"ס בשו"ת אמנם ע"ו, סי' ח"איעקב
 התשובה, כל עי"ש וכו' ע*ז חולק כ"טסי'
 שברך. מי בערך שכתבתי מהוראה

 דאם ט"ו( )כ"א תצא פ' רמב*ן ראהיב(
 בכורתו שיורהנ אע"פ אביו בחיי הבכורמת

 כ' תרגומא ובמיני נחלתו, להעביר יוכלבקבר
 האומר קכ"ה ב"ב הכה2נה לשון מבוארדעפ"ז
 כלום, אמר לא יטול לא בכורי בני פלוניאיש

 וברמבון ע"ש, מהני בנו בן אבל בנודדוקא
 בכור, אינו בנו שמת דבכור עוד כ' תצאפ'
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 ומביא מש"ב, קס*ז סי' ח"א דעה שעריועשוקת
 לבכר יוכל לא הבכור במת דגם הספריבשם
 דשפ'ז ובהשמטות דק"ז בשלח ובפרד*יע"ש

 ס"א סי' הגרשוני עבודת ועשו"תדמביאם,
 ע"ש. סק"ד רפ"א סי'וקצה"ח
 בתוס' ומובא שמות, ר"פ במד"ר ראהיג(
 שבת ברש"י וכן ואהרן, ד'ה א' ד'בכורות
 לבטן שלישי כהטה תליתאי, ע"י שכ' א'פ"ח
 גדולה היתה דמרים מבתור וכהטה, ואהרןמרים
 א' מע' שלמה קהלת בס' מקשה וע"זמאהרן,
 דאהרן שכ' א' ז' סנהדרין המהרש"א על ב'אות
 מועד באהל מקשה וכן עישה"ט, הי'בכור
 לתרץ, מ*ש עי"ש וכו' ח' קונט' ג'חוברת
ואקצר.

 ואינו שמועתו על ועומד חריף - שטןבכור
 הרבים דעת את מקבל ואינו מדעתוחחר

 דן איני אני ערך ח"י בספרי היטבראה
 לכאן וצרפו בארוכה מש-ב שצ-א דף ס'סימן

 סופרים בדברי שניות בידים לבא רציתי לאכי
 וראה עישה"ט, בספרי פ"א כבר שהארכתיבמה
 שטן בכור ערך כ"ח דף ב' מע' יצחק פחדבס'

 עי"ש.פה1"ב

 דוקא ולאו מקום,בכל

 כל ע"ה איזהו דתניא ע"ב מ"ז ברכותראה
 ופרש"י ר"מ, דברי בטהרה חוליו אוכלקהאינו
 ושם ע"ש, מקום בכל חכמים שדברו ע"האיזהו
 והכא ע"ה בכותי תימא אפילו אמר רבאבגמרא
 וכתב עסקינן, דר"מ עליה רפליגי דרבנןבע"ה

 בירך נחמי' מו"ה להגאון נחמי' דבריבהגהות
 שר"ל הלשון משמעות וילנא( )בש"סזצ"ל

 דרבנן, בע"ה דברייתא ע"ה מ"מ לר"מדאפילו

 לאו בכ*מ חכמים שדברו רש"י מ"שולפ"ז

 שם ובתוס' ובסוטה בגיטין לעיין ויש כו'דוס4
 כל ערך שלי בכללים וראה עכ"ד,ומפרשים

 ובערך וכו' בכולן בערך וכאן וכדומה, כלהוכולן
 לכאן. וצרפו כל, לשון שייך אי ב' מספר עלב'

 אין אל, לא, שלילה, מלת - לאבל,

 מע' כללים השדה פאת חמד שדי ראהא(
 ח*ל שכ' ודע, בד"ה תשקצו בל ערך ח' סי'ב'

 מדוצ שאלני הליסוד בעת מתלמידי שא'ודע
 וקר(נ .בל- בלשון זה דין בפוסקיםמזכירים
 דקרא לישנא לן סאני ומי תשקצו .ולא-כתיב
 והיא דברת כן לו ואמרתי תשקצו, לאונימא
 משתכה1יבש שכן אליה לב לשים ראויההערה

 בזה ופוסקים בש"ס התלמוד בעלירבותינו
 בל תקיף, בל תלין, בל תשחית, בלוכיוצא,
 לא אף לשון מענה מצאתי ולא וכדומהתוסיף,
 השגתי אמנם ע"ז, שהתעוררו בספריםראיתי
 הגאון לידידי וערשוני ילקוט ספר )בששון(עתה

 זו חקירה שהביא וראיתי יצ"ו לודאשאבד"ק
 התשבי, ס' בהקדמת פיק מהר"י הגאוןבשם
 להעתיקו לנכון ראיתי לזה ישוב כוזב שלאועם
 דורינו גאוני מרבני איזה יתעורר ע"יאולי
 בל סע*א די"ג בח"א וז"ל נכון, ישובלומר
 התשבי ספר בהקדמת ז"ל פיק מהראהגאון

 בלשון ופופקים ב~ם-ם נקטו אמאיהתעורר
 כלשון אמרו ולא ימצא "ובל" יראה"בל"
 במה גם ימצא, ולא יראה לא בתורההאמור
 כ4 כמו קעה תאחר בל הלשת ר בר"הדאיתא
 תאחר, לא בתורה הכתוב כלשת לומר כעורהוכי

 ובל תקיף מבל חוץ אמר קידושין במשנהגם
 עובר קי*א ובב"מ למתים, תטמא ובלתשחית

 תגזול בל ומשום תקמ1וק בל משום  שמותבה'
 תלין בל וכה1ום עני שכר תעשוק בלוכה1ום
 ל ב נקט בכולהו השמש, עליו תבא לאומשום
 דקרא, לישנא נקט השמש עליו תבא מלאחוץ

 ג' ובנדרים חמץ, תאכל בבל ישנו כ"חובפסחים
 בל תגרע בל ק' ובעירובין יחל, בבלעובר
 ת12חית, בל משום קעבר ז' בחוליןתוסיף,
 תקריבו בל שמות ה' משום עובר ו'בתמורה

 תקטירו, בל תזריקו בל תשחטו בל תקדישובל
 במשנה ברם .בל", ונקט -לא" מן שינהומדוע
 יודע היית אילו נכון על שנויה ס"הנדרים
 לא ועל תטור לא ועל תקום לא על עוברשאתה
 עובר נקביו את הטה81ה ט"ז במכות וכןתשנ(ב
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 משום עובר כו' דשתי מאן תשקצה לאסה2ום
 משום בכולן עובר כ"ו דף ב"מ וכן תשקצו,לא
 והיינו להתעלם, תוכל לא ומשום תגזוללא

 נכונה המדה וכן באודייתא, הכתובהכלישנא
 בכ"מ עמ"ש שם תמה גם כדכתיב, קראלומר
 חמץ לענין הראשונים וכל בתוס' ברש"יבגמ'
 הלא ימצא, ובל יראה בבל עובר שהואבפסח
 ט' פסוק י*ב שמות כתוב ימצא דלאקרא

 ידאה לא ז' פסוק י"ג שם כתיב ואח"כבמוקדם,
 ע"ו יומא תוס' וע' המאוחר, את הקדימוומדוע
 המאוחרין שטרי בחיבודו כי וכ' ובעשור,ד"ה
 פ' יוסף פרדס בס' ודאה עכ"ל, זאת כליישב

 דקם"ה.שמיני
 עליון קדושי הני כי רואי אחרי והנהב(

 מוהר"י והגאון ע"ז לשון מענה מצאו שלאכ'
 הצעיר אני אמדתי ע"ז, תידךן מצא לא זצ"לפיק

 וכבר צריך, אני וללמוד היא תורה כיחץפעוט
 ישראל בר כל כי פעמים כו"כ בספריהבאתי
 ספיקות אפילו ולפשוט בתוה"ק דעתו לחוותיוכל
 בפשיסות לתרץ ונלענ*ד והקדושים, הגדוליםשל
 כו"כ, תעשה לא הלשון כולה התודה דבכלההוא

 לא תשחית, לא כמו הנוכח, על קאיתמיד
 האדם את מצוה  ווהתורה תשקצו, לאתקיפו,
 ח"ו בספרי וראה כן, תע,2ה שלא נוכחבלשון
 שהבאנו במקומות אבל עי"ש, לא אל איןעדך
 שאותו ר*ל רק נוכח ממטון מדברים לאלעיל
 שצותה מה כנגר כו"כ עושה או עובדהאיש
 לומר יותר שייך שפיר לפענ"ד וע"זהתורה,
 על היינו וכדומה, תאחד בל על עוברשהוא
 הלשת שייך ושפיר בתורה, האדם שנצטוההדבר
 שבתורה תעןטה הלא על כלל בדרך עוברשהוא
 הנוכח על מורה שלא בל לומר יותר שייךושפיר
 ודרכה בלשונה התורה שאסדה האיסור עלרק

 היינו בל בלוטון כהצתמהטים שפיר העאכלהאדם,
 בתורה הציווי מפני לע,2ות לנו שאסורבהאיסור

 בדרך בל לומר שייך ויותר כו"כ, תעשהשלא
 התורה השמש, עליו תבא בלא אבל האיסור,כלל
 השמש כי נסתר בלשון רק נוכח בלשון דברהלא
 בתורה הכתוב הלשון נקטו שפיר וע"כ תבא,לא

 נובח, בלשון מדברת שלא אפי' דקדאבלישנא

 והא הירתי, ימצא בעגלתי והחורשכנלענ"ר,
 כמו תעןטה בלא הלשון מקומות באיזהדמצינו
 בבשמ וכן תשקצו לא משום עובר ט"זבמבות

 כו'כ בספרי הבאתי כבר כי לעיל, שהבאתיד'
 חוץ בו נאמר שלא כלל לך שאיןפעמים

 בספרי וראה בזה, דקדקו לא מועטיםובמקומות
 בשם בספרי ובכ"מ כעי"ז, ה' סימן דשפ*טה"ו
 לומר א"א כללים דעל וקדושים גרוליםכמה

 כלל, יתכן ולא מיעוטא אפילו דליכאבהחלט
 שאינו יש אבל כהכללים, הוא כן רוב עפ"יאך
 פעמים כוקכ בזה הארכתי כבר כי ואקצרמן,

 מדברים ד,בם ק~יה, לא ס'ה ומנרריםבספרי,
 לא על עובר ששץה יודע היית אילו נוכחבלשון
 ודו-ק. תשנא, לא ועל הטור לא ועלהקום

 עליו תבא מלא הקו' לתרו נ"ל אחרבאופן
 שהאדם דבר על שייך בל דהלשוןהשמש,
 וכדומה, בגופו או בידים לעשותו שלאנצטוה

 שהוא וכדומה תשחית בל תשקצו בלכמו
 השמש ביאת אבל הזה, הרע הדבר אתהעושה

 השמש שיבא הוא גודם רק עושה האדםלא
 תבא בל לומר שייך ולא מאליה, באוהשמש
 בל של האיסור שייך לא השמש על כיהשמש
 ולא כאן שייך הכתוב לשח ורק האדם, עלרק
 שפיר וע"כ בתורה, כמש"כ השמש עליותבא

 הקומש עליו תבא מלא חוץ בל נקטבכולהו
 השמש ועל גרמא רק האדם  עשייתשאינו
 כנלענ"ד. תבא בל שייך לאבעצמה
 את הקדימו מדוע השניה הקושיא ועלג(
 כש"ל, ימצא בל קודם יראה בל היינוהמאוחר
 למצא אפשר אי כי בפשטות, לתרץנלענ"ר
 והעור הרבר, אה קודם רואים אם רק רבראיזה
 שע"י יר(טץ לא קודם נקט וע"כ רבר, ימצאלא
 מציאה כאן אין ראיה בלא כי ימצא, הלאבא

 ש"ש קדימה ערך שלי בכללים ודאהכנלענ"ד,
 שיש היכא בפרט אקדימה קפדינן דלא3כ"מ
 ופרטים כללים כו"כ עי"ש לדבר, וטעםהמבו-
 השכמל"ב,בוה

 אחד ערך ח"ד במפרי הדק היטב וראהק
 הכלל כל קע"ט דף עד קמ*ט מדף זה .ואחדזה
 קודם שהוא דבר ערך ד' בסימן- ובפרטכלו,
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 בענין מש"ש תחלה, לשנותו הדרך ובסדרבזמן
 מציאות סדר אחר הולך דבר חםכלקדימה,
 שקודם מה את להקדים וצריכיםהדברים
 ראוי ודאי כאן כן בארוכה, עי"שבמציאות
 בזמן קודם עח;וא ימצא לבל יראה בללהקדים

 דלא ותראה לכאן וצרפו עישה"םובמציאות,
 ופרטים כללים כו"כ עוד שם וראה מידי,קשה
 מידי. קשה דלא ותראה קדימהבענין

 בבל מלך בלאדן מרודך, -בלאדן

 פדף אב ערד ח"א אהרן בית בספריראה
 וראה לכאן, וצרפו בזה טובתבתי מה ולהלןב'

 מוהר*ר להגאון עליון מלאכי בספרהיטב
 ובהגהותיו כ"ה, אות רכ"ב דף ז"למרגליות

 זהר שערי בספרו וראה שם, ובהציוניםשם
 ע*ב, י' בראשית ובזהר ע*1ה צ8ו דףסנהדרין

 הזהר בנצוצי גם שם וראה לכאן. וצרפועישה"ם
עי"ש.

 כלוםבלא

 סימן ב' מע' כללים חמד שדי ראהא(
 בלא ואמר מותר אמר מדלא כלום, בלא שכ'ס"ב
 פ"ג הרא"ש איכא, מיהא דאיסורא משמעכלום

 ע*ב דס"א שהם אבני וע' א', סימןדפסחים
 אינו ללשון כלום בלא לשת בין לחלקשכתב
 ולומר קצת לפקפק ויש עי"ש, כלום בלאעובר

 עכ"ל. הרואה שיראה כמו מסתבראדאיפסש
 הכריתות על חכמה תחלת בס' וראהב(
 נ"ז כלל הגמרא כללי ג' משער א'פרק

 גבי חליצה מה' בפ"ד המגיד ה' בשםשמביא
 כלום אינו שאומר היכא שכ' שום שאכלהיבמה
 שלא אלא כלום עשה שלא- לומר הכוונהאין
 עי"ש. כשר בדיעבד אבל כדיןעשה

 ובלבדבלבד,

 תקם"ד מדף ח"1 בספרי היטב ראהא(

 סימן הקצ"1 דף שם ובפרט בין, אין ערךוהלאה

 בין לאין אלא וכו' בין אין בין ההבדל ערךנ'
 אם מאוד שם שדשורכתי בלבד וכו' אלאוכו'
 וחגא דוקא לאו לומר אפשר וכו' בין דבאיןאף

 בלבד אלא וכף בין אין כשאומר אבלושייר
 לכאן וצרפו בוה גדול אריבות עי*ש רוקא,הוי
 כבר שהארכתי במה בכפילא לבא רציתי לאכי
 תר-ד ובדף כלו, הכלל כל עי"ש בספרי,כ"פ

 שם, מקומות לכו"כ ציינתי וכלליםבהסכומים
 בלבד ערך יצחק פחד וראה ח(, ז( 1( אותעי"ש
 אות אלי ההליכות בשם שמביא ע"ב כ"חדף

 בין חילוק דיש ס"ח דף נדה מתוס'קע*ח
 אלא לכשאומר זה אלא לזה זה בין איןכשאומר

 שיעור לענין היינו זה אלא דכשאומר בלבד,זה
 וכשאומר איכא, גדול שיעור אבל והפחותקטן
 זוטא, ולא רבא שיעורא לא דליכא מיעםבעבד
 ח-ו בספרי הנ"ל ובהכלל ודו"ק, הענין כלעי"ש
 ופרטים כללים וכמה כמה הבאתי בין איןערך

 ת0ם ראה לך בכללן, וביאורים וסתירותקושיות
 וראה עימא"ט, ותתעננ תהנה ואן הכלתמצא
 עי"ש תץר-1 חקצ"ה-הקצ-ז, דחקצ"ב, ח"1בספרי
 לכאן. יוצרפוהיטב

 ח"ב לשת מענה יעקב קהלת בספרוראה
 בריש מהתוס' הדמ*ז בשם שמביא קל"גאות
 לנמרי מיעוט משמע בלבד דלשון התינוקותפ'

ע,=ש
 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בספר ראהב(

 מכות עמו, אחר שיש משמע בלבד שכתבע'
 עכ"ל. ע"בד"ה

 ובלבד ערך שלי כללים בקיצור ראהק
 בזה, מודה דהת"ק היכי שייך אינו זהדלשת

 ע"א. דמ"ג כסףעמודי
 דצ*ל אלגאוי למהר"י יעקב קהלת ראהד(
 שכתב כ"ה אות ב' מע' לב"א ח"ג לשוןמענה
 ובלבד גיסך זה הרי באומר נסתפקתיבלבד,

 על כמו הוי ובלבד לשון אי כו"כ לישתתני
 הטג תנאה לאו דלמא או תנאה, יהוימנת

 הנודר נדרים, אלו מפ' ראיה להביאואפשר
 א*ל מעות לבתו לתת רוצה והוא מחתנוהנאה

 יהא שלא ובלבד לך נתונים האלו המעותהרי
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 לרב לי' משמע אלמא וכו' בהן ר,4ותלבעליך
 עכ"ל. מנת על כאומר הוי ובלבדדלשון

 אותה שונה אני יחידבלשון

 תקניטני אל ערך ח"ם בספרי היטבראה
 בארוכה, מש"ב אותה שונה אני יחידשבלשון

 כבר שהארכתי במה בכפילא לבא רציתי לאכי
 תחלת בס' וראה בע*ה, ותהנה עישה"טבספרי,
 המשנה בדרכי ב' שער ז"ל הכריתות עלחכמה

 לכאן. וצרפו וס*ג מ"ה וכלל י"ט כללוהברייתא

 חיים בבעלי ופליטהבליעה

 וצרפו בולע, אי חי בעל ערך כאןראה
לכאן.

 זכוכית בכלי ופליטהבליעה
 נחשתוכלי

 זכוכית בכלי דברים ג' פמ*א אבדר*נראה
 אושח חי' ובנפש וכו' פולט ואינו בולעאינו
 בולע אינו דאם פלא שתה כ' כ"ו סעי' תנ"אסי'
 הק' ררבינו בפירקא אמנם לפלום, מה לו איןהרי
 פולם, ואינו בולע הנירסא ע"ד אות דשלשהבבא
 ר*ה בהגרש"ש וע' הכא, כהרמא"י מבוארולפ"ז
 וכלי פסו' צו פ' זוטרתא בפסיקתא וע' ב',י"ט
 כי החטאת בושלה נדהםת בכלי השם שכ'חר,4
 י.ג ובנדה וכו', פולט השינו בולע שאינולפי
 ושל אביי אמר מתכת של כוס לו עושיןסע"ב
 הן כאלו נר אותן רהשין רי"א כדתניאנוה4ת
 בלע לא נחשת של אלמא וברש"י נחשת,של
 עיין תחתיו, אור כשאין דוקא זה אמנםע"כ,
 כשמתבשל אבל ל*ב, ס"ק ס*ח סי' יחדש"ך
 עי"ש, צעאג טוב הלקח וד' שבולע, בחהאיבתוכו
 אינו דאם מש"ל קה4ה לא דלפ"ז לפענד*נוהנה
 אור עוי כשבלע דמיירי דאפ"ל פולט, אינובולע
 כנלענ*ד אור, ע*י שלא פולט ואינודבלע
 בתו*כ וע' פולט, ואינו שבולע בכה"גדאפשר
 כ"ג נ"ח תבוא ברה4"י ומובא י"ט כ"ובחקתי

 לסי' במלואים חיה נפש וראה מזיע,שהנחשת
 בעלית יעוין זכוכית בכלי ולם"ש ע*ז שכ'תנ"א
 אות הגר*א( )תולדות אלי' עליות שבס"סקיר
 ע"ש.י"ד

 במה לסושיא, פתיחה - אוקימתאבמאי
 המסורת של ישובה מה המסורת, שלההעמדה
הסתומה

 כפלוני אוקימתא במאי פריד כי ההשהדרך
 כבר אלא כפלוני הוי מצי דלא סיפא,אימא

 דפריך מחודש אוקימתא במאי ומצינופלוגתיה,
 לא מני פריך והדר כפלוני, אוקימתאבמאי
 תמהו ק"ב דף דבתרא והתוס' רבנן, ולאר"ש
 דמשמע דחוק הלשון כר.ש אוקימתא במאיוז'ל

 אימא פריך והדר פריך כר"ש דאוקמידסהמום
 מע' אלי הליכות תנא, כשום אתי דלאסיפא
 עי*ש. ק"פ אותה'

 מחודש אוקימתא במאי כ', קפ"אובאות
 לאמורא שמע דלא אע"ג המקשן הכידקאמר
 מדברי כן והבין דייק אלא בפירוש הכידמוקי
 לוו, דף מהיילין פ' ז'ל ח~תוס' רש*יהתרצן,

 ז*ל ופר,4"י יהודה כר' אוקימתא במאיוז"ל
 קאמר הני אלא יהודה כר' דמוקי אה4כחןדלא
 לתרויי מצי מדהוה כן שדקדק אוקימתאבמאי
 מינה שמע דחיקי אה4ניי יהדר ההש ר=שההיא
 עכ.ל. יהודה כרבי לאוקמי דבעימשום

 מה נחלקים, הם במה - מיפלגי קאבמאי
 המופבת לנשולה 9תיחה המחלוקת, שלהיסוד
 המחלוקת של עיקרהעל

 באיזה ר"ל מי5לגי, קא במאי א. :התוכן
 מאי כמו קמפלני במאי ב. 1 8ליניסברא
 שו(ול שאינו מחודש, קמפלני במאי נ 1בינייהו
 קמפלני במאי ד. 1 מהחולקים אחד עלאלא
 5ירוש לידע רודה כך ומתוך למעמיםאומר

 ראייה מה ופירושו קממלגי, במאי ה. 1הברייתא
 ל5עמים נמצא בינההו מאי ו. 1 לדבריהםמבי(או
 במ(ר הלשון ז. 1 קמפלגי בשר כמווהוה
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 1 בינעש החילוק בינ~הו מאי והלשוןקמפלגי

 קאמר שטיר הא שפירושו קמ8למ בפמח.
 אע"נ קאמר קמשלני במאי ס. 1 מינחהוחד

 נהי ופירושו קממלני, במאי י. 1 ברורשהדבר
 פליגי. נפקותא במאי אכלדפליני

 סברא באיזה ר"ל מיפלני, קא במאי א.סימן
פליגי

 פ"א ב' שעד עולם הליכות בספר דאהא(
 קמפלגי במאי דאיכא היכא כל וז"ל:שכתב

 החכמים אותם שנחלקו מה על העיקדלהודיעך
 ומאותותיו מבטלו, ואחד מקיי5ו שאחדבו,

 מותד, וזה אסוד זה שאמד עד בתולדותיונחלקו
 ולשון חייב, וזה פטוד זה טמא, וזה טהודזה

 פליגי סבדא באיזו לו5ד דוצה מיפלגי קאבמאי
 ע"ג, כלל הב' פדק שמואל בכללי וכ"העכ"ל,
 ע"ש. בתולדותיו" נחלקו "ומהורותיו איתאחמם

 והיכא ח"ל שכתב עולם בהליכות שםוע"ע
 הנפקותא להודיע בא א"ב בינייהו מאידאיכא
 והגמרא וכו' הדין לענין הטעמים שני ביןשיש
 עכ"ל. גדותיה כל על מזהמלאה
 ש"י כלל המ' פ' שמוחל בכללי וראהב(
 מחלוקת על שאלה היא בינייהו 5אי וז"ל,שכתב

 שיש הדין מהו חחואל הדין, בטעםאמוראים
 והיא דדינא, בטעמא לחלוקת שבאו עדביניהם
 למה בדין מחלוקת להם אין אם נפשך מהשאלת
 טעם או זה טעם שיהיה בטעם למחלוקתבאו
 שיש הדין מהו בדין מחלוקת להם יש ואםזה,

 במאי ושאלת בטעם, למחלוקת שבאו עדביניהם
 בדין, מחלוקת להם שיש על הוי מפלגיקא
 להם אין אם נפשך, מה שאלת כמו היאוזו

 ואם בדין למחלוקת באו למה בסבראמחלוקת
 מפלגי קא סבדא באיזה בסברא מחלוקת להםיש
 בשל"ה וכ"ה עכ"ל, וכו' בדין למחלוקת שבאועד

 ע"(4 ת' דף שבע"פ תורה ערך אמשטרדם()דפום

 לכאן. וצדפו ע"ש כאן ו' בסי' תמצאוהסיום

 בינייהו מאי כמו קמיפלגי במאי ב.סימן

 בצלאל )לרבינו התלמוד בכללי ראהא(

 יש שכתב רכ"ז אות שטמעק( בעל זצ"ל,אשכנזי
 פ' בתרא בינייהו, 5אי כמו והוי קמפלגיבמאי
 וצ*ל הוא דטעות ונראה עכ"ל, ע"ב קל*בי*נ
 מיפלגי, קא במאי ד*ה בו,צב"ם דש דבק*ל
 הכי ליה ש5יע ומר הכי ליה שמיע דמדנהי
 עכ"ל. בינייהומאי

 ע"א דמ"ב כסף עמודי בספר וראהב(
 בינייהו, מאי ל"חת היינו פליגי במאי פריךשכתב
 סי' וראה ע"ש, בפיל בתוד"ה ע"א דכ"גסוכה
 הגמ' בכללי וכ"ה בסופו, ש"ש השל"ה בדבדיו'

 לכאן. וצרפווכמש"ש,

 שואל שאינו מחודש, קמיפלגי במאי נסי5ן
 מהחולקים אחד עלאן'א

 שכתב, ת5"ו כלל שמועה ביבין ראהא(
 טעם שואל קמיפלגי במאי שאומד מקוםכל

 ששואל ע"ב( ל"ז )דף בקידחחין ומצינושניהם,
 ראה מה פידוש התוס' וכתבו קמיפלגיבמאי
 מה בעי לא אבל ישמעאל, ד' על ד"עלחלוק
 דהא משום ר"ע, על לחלוק ישמעאל ד'ראה
 עכ"ל. לכםדריש
 זצ"ל( )לרב"א התלמוד בכללי וראהב(
 ואינו קמפלגי במאי אומד פעמים שכתב ה'אות
 שני פ' הדשב"א מהם, אחד טעם אלאשואל
 בחי' וע"ע ע"כ, אין כי ד"ה ע"ב ט"זדגיטין

 שכ"כ. ע"ב ט"ז גיטין שםהדיטב"א
 אות ב' מע' ממשח כרוב בס' ודאהג(
 מצינו י"ש הר' כ' קמפלגי במאי שכתב,י"ב

 אמד לא ד"פ דאמאי דפידושו הש"סשאומד
 קידחבין התוס' מד' אתדוייהו, קאי לא אבלכר"פ,
 במאי ד"ה בתוס' דט"ו במכות מצאתי וכןדל"ז

 עי"ש.קמפלגי,
 אלגאתי למהר"ש הלכות גופי בס' ודאהד(
 טעם ששואל הדרך שכ' פ"א אות ב' מע'זצ"ל
 חידחם הביא ז*ל קארו ומהד"י החולקים,שני

 גם קמפלגי, במאי ד'ה בתוס' ל"זבקידחחין
 קמפלגי במאי ל' דף בברכות כעי'ז מצאתיאני
 נמי פירחחו הכי ובההאי מעומד, תפלה סבדמר
 בעי ולא ר,מב"א, על לחלוק ת"ק ראה מההתם
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 עכ"ל. טעמיה מפרש דהא רשב"א דאהמה
 שאלת היא קמפלגי, במאי כשאומרה(
 משניהם באיזה להשגיח וראוי מחלוקתןטעם
 מה פרש"י ב'( )ד' - דביומא אע"ג לי',קשיא
 לי' גיחא דלא דמשמע לדבריהן, מביאיןראיה
 גבי ט"ז גיטין הרשב"א אבל מינייהו,בחד
 במאי דפריך שניהם ידי מתחת יוצא גטאין

 דמכשיר, יהודה דר' טעמא מאי כתבקמפלגי

 וכתב לי', קשיא דרבנן משט בתראובלישנא
 דר' טעמא בתרא ללישנא אף ור"ידלרש"י
 שהכל אלו פירחבים לפי יתחייב לי', קשיאיהודה

 המעיק, שיכריע מה וכפי ענין שהוא מהכפי
 ווירגא בן יוסף לרבינו יוסף שארית בס'כ"כ
 י*א כלל ע"ב דכ"ט והפשיטות הבעיאנתיב
עי"ש.

 ומתוך לפעמימ אומר קמיפלני במאי ד.סימן
 הברייתא פי' לידע רוצהכך

 אהחכנזי בצלאל )לדבינו התלמוד בכלליראה
 במאי אומר לפעמים שכתב רניג כללז"ל(

 הבדיית(ב פי' לידע רוצה בך ומתוךקמפלגי
 קס*ט[ ןצ*ל קצ"ט פשוט גט פ' ב"ברשב"ם

 עכ"ל. קמפלגי[ ]ד"הב'

 ראייה מה ופירושו מיפלגי, קא במאי ה.סימן
 לדבריהןמביאין

 קא במאי ד"ה ברש"י ע"ב ד' יומאראה
 ועי' עכ"ל, לדבריהן מביאין ראייה מהמיפלגי,
 התעורר יעקב בעין הכותב שכתב חיותבמהר"צ

 שפירושו כיון זאת לפרהצ רש"י הוצרךלמה
 שבע*פ תורה מאמר של"ה ראה אולםידוע,
 שאלת כמו החו קסיפלגי במאי שכתב אל"ףאות

 חלוקים למה בסברא חלוקים אין אםממ"נ,
 נחלקו סברא באיזו בדין שחלוקים וכיוןבדין,
 רש*י הסביר במברא חלוקים דאין וכאןע"ש,

 לדבריו אחד כל מביא דאיה איזהדהכוונה
 ה(. אות ג' סי' וע"עעכ"ד,

 במאי שכ' שם יומא הריטב"א בחי'וע";

 דפלוגתייהו טעמא תלן במאי פי' מפלגיקא
 הכתוב דורש שעה לדבריהם מביאין ראיהומה
 פרש"י וכן תורה, מתן לאחר וזה תורה מתןקודם
ז"ל.

 כמו והוה לפעמים נמצא בינייהו מאי 1.סימן
 מפלני קאבמאי

 דפוס שבע"פ תורה ערך בשל"ה דאהא(
 בתוה"ד שכתב ושאלת בד"ה ע"א ד"תאמשטרדם
 קא במאי כמו דהוה בינייהו מאי נמצאולפעמים
 אפשר בינייהו מאי לשון כי דוחק ואינומפלגי,
 דמאי לשר,ם אם לענף, אם לשרהם אםלחזור
 מאי כלומר מפלגי, קא במאי כמו הוהבינייהו
 כך ומ"ס כך דמ"ס עלה דפליגי הסבראהיא
 ר"ל לענף ואם דינא, בהאי למחלוקת שבאועד
 מ"ט גיטין בריש כמ"ש ביניהם, שיש הדיןמהו
 אמר ורבא לשמה בקיאין שאין לפי רבהאמר
 נשי ואמרינן לקיימו מצויין עדים שאיןלפי

 ואע"ג מזה, מלא והתלמוד הרבה וכן כר,בינייהו
 לא מפלגי קא במאי ולשון בינייהו מאידלשון
 לפרש שאפשר עד מינייהו בחדא הכוונהמסיימו
 יכול בטעמא דפליגי בין בדינא דפליגידבין
 אפ"ה מפלגי קא במאי או בינייהו מאילומר
 בטעמא כדמפלגי מדריקת בינייהו מאישאלת
 ולמה דין שום ביניהם אין לומר שהכוונהלפי
 פלו4תא על בינייה~ מאי נמצא ואם בטעמא,פליגי
 מצאתי, כך הלשון, טבע כפי זרות הואדדין
 במאי שפירחשם בינייהו מאי הרבה ישאמנם

 הן לי מה גבי דס"ג נשך איזהו בפ'קמפלגי
 בנחיה ורבנן יהודה רבי דפליגי דמיהן לימה

 אמר מ"ב וכו' מכר שדהו ועשה מנהבחבירו
 וכן פליגי, ובמאי א"ב בריבית א' צדרבא
 ר"ש בין איכא מאי יוחנן לר' אלא הזהבבפרק
 נותנים טעם ומה קמפלגי במאי פדש"ילרבנן

 דהני ופלוגתא )יב( דסנהדרין ובפ"קלדבריהם,
 ופרש"י מ"ב וכו' מח"ל ירק מביאין איןתנאי
 התוס' כתבו הישן פ' ובסוף מפלגי, קאבסאי
 סהצונה ההלמוד לשון וכה כ"ע קשור בפילז"ל
 טעמא מפרשי ואביי דר"ז מקומות משארכאן
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 והולך מפורש והוא בינייהו מאי והל"לדר"ע
 בהשייך ב' סי' וראה עכ"ל, וכו' פליגיבלשון
 כאן השל"ה ודברי בסוה"ד, כאן השל"הלדברי
 המ' פ' שמואל כללי בס' נמצא מצאתי כךעד
 יש אמנם אח"כ השל"ה ומ"ש ע"ש, ש"יכלל
 שער ה"ע על הגמרא בכללי נמצא וכו'הרבה

 א(. אות ש"ל פ"אב'
 בן יוסף )לרבינו יוסף בשארית וראהב(
 ניו )דפוס והפשיטות הבעיא נתיב זצ"ל(וירגא
 מצינו שכתב י'( כלל ע"ב דכ"ט תשי"טיורק
 אמרינן פלוגתיה, מאי שפירושו בינייהומאי
 היינו ללוי בשלמא ב'( )ל"ה כותים בנותבפ'

 בינייהו, מאי לרב אלא וב"ה ב"ש ביןדאיכא
 טעמייוע ומאי פליגי במאי כלומר רש"יופיר,2
 פרש"י ב'( )כ"ב המפלת בפ' וכן דמטמאי,דב"ה
 המוציא בפרק וכן פלוגתייהו, מאי בינייהומאי
 ג"כ הביא אלו ומקורות עכ"ל, ב'( )ע"חיין

 ובפ' בזה"ל עוד והוסיף א( אות ש"לבשל"ה
 בינייהו איכא בינייהו מאי מ' דף הבתיםחזקת
 בעי מאי לר"י קשה ז"ל התוס' וכתבוסתמא
 ז"ל הרשב"א וכתב בסתמא, חולקים בהדיאהא

 לפרושי בעי אלא דוקא לאו מ"ב למימראיכא
 עלה למפלג ובעי כדמשמע בסתמאדפליגי
 ג"כ איתא הנ"ל השל"ה וכדברי עכ"ל,בסמוך
 הליכות על ז"ל מהריק"א למרן הגמראבכללי
 ע"ש. א' סי' ש"ל פ"א ב' שערעולם

 בצלאל )לרבינו התלמוד בכללי עודוראה
 אומר פעמים וז"ל שכתב ד' אות זצל"ה(אשכנזי
 רש"י קמפלגי, במאי פירח12 והוי בינייהומאי
 שם המפלת ובפ' ע"ב ל"ה נדה כותים בנותפ'

 שבת יין המוציא ובפ' ע"ב[ כ"ב ]צ"לדי"ב
 עכ"ל. ע"ב[ ע"ח ]צ"לע"ז

 מ"ם מערכת כללים חמד שדי ראהג(
 בינימע מאי הש"ס שאמר ומצינו שכ' ג'כלל

 ע"ח שבת ע' קמיפלגי, במאי לשאולוכוונתו
 מוכסא רהיטי בינייהו איכא בינייהו מאיב'

 וכו' פליגי במאי כלומר בינייהו מאיופרש"י

 מאי ע"ב ד"כ בסוטה וכן שנית, פעם שםועוד
 איכא מה"ת לה למחוק ידמיה א"רבינייהו
 הוא וכן קמיפלגי, במאי כלומר רש"י וכ'בינייהו

 אמר בינייהו מאי ע"א ח"י דף בברכותהפירוש
 אף בינייהו, איכא לעכברים חוששיןרבינא

 וכן עי"ש, בינייהו במאי דבר פיר,2 לאשרש"י
 קומץ יש אר"ז בינייהו מאי ע"ב כ"ובמנחות

 אבל בדבר ר,2"י פי' לא בינימע, איכאוכו'
 ס*ג ובב"מ קמיפלגי, במאי שפירוו2ו הואמבואר

 בינייהו איכא ברבית אחד צד בינייהו מאיא'
 וכן עי"ש, פליגי במאי בינייהו מאיופרה2"י

 לגושיהן חוששין בינייהו מאי א' י"בבסנהדרין
 מאי ב' ק"י ובזבחים פליגי, במאי ופרש"יא"ב

 וכ' קמיפלגי במים שיעור ביש ארנב"יבינייהו

 ופלא עי"ש, קמיפלגי במאי בינייהו מאירש"י
 סי' וע"ע כנ*ל, כאן שהבאתי למה העירשלא
 ב(. אותז'

 מאי והלשון מיפלגי קא במאי הלשון ז.סימן
 ביניהם החילוקבינייהו

 וכללי השל"ה בה2ם מש"ש ו' בסי' ראהא(
 וע"ע לכאן, וצרפו עשה"ט הגמרא, וכללישמואל
 לכאן. וצרפו ב'סי'

 והלאה, ת"ר מדף ח"ה במפרי היטבוראה
 שם שהארכתי בינייהו, ומאי בינייהו איכאערך
 בינייהו, מאי בין והחילוק קמפלגי, במאיבפי'
 אחדים ושבכ"מ קמפלני, לבמאי בינייהו,איכא
 בינייהו, מאי כמו הוא קמפלני במאי ופי'המה,
 וביאורים מקומות, מכו*כ בזה גדול אריכותעי"ש

 כללים וכו"כ בזה, גדולים ופלפוליםופירח2ים
 תרי-ם בדף ועי"ש לכאן, וצרפו עי*שופרמים,
 שכבר במה בכפילא לבא רציתי לא כימש"ב,
 הכל תמצא ה2ם ראה לך פ"א, בספריהארכתי
 בס' וראה עישה*ט, תתענג ואז לכללןהשייך
 קמפלגי במאי ד"ה דכ"ט ב' מע' יצחקפחד
 לכאן.וצרפו
 למס' הנספח התלמוד כללי קיצור וראהב(
 י וז"ל שכ' ע"ד מ"ה דף ווילנא בש*סברכות
 שזה עד פליגי, סברא באיזו ר"ל קמפלגיבמאי
 היינו בינייהו מאי וכשאומר מתיר, וזהאוסר
 ח2ואל בטעם חולקים אבל בדין שויןכשהם
 בטעם, שיחלוקו ל*ל בדין שוין שהםמאחר
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 לענין הפרש יש כלומר בינייהו איכאומשני
 מאי שאמר מקומות שיש הביא ובכה"גרינא,
 )ס"ג בב"מ קמפלגי, במאי כמו ופירושובינייהו

 יצחק לרבינו הגמרא דרכי בס' וראהג(
 שהאריך ה' אות פ"ג זצ"ל קנפונטון יעקבבר'

 דבמאי וכ' בינייהו ומאי קמפלגי במאיבכוונת
 המניעה הסיבה היא מה כלומר הפי'קמפלגי
 מהם, א' לכל יש סברא ומה זע"ז, לחלוקלהם

 דין, או פסק או סברא יהיה לפעמיםוהסיבה
 שיש הסברא מצד או הוא מחלקתם סבת כיר"ל
 סובר מהם האחד כי לחלוק, מהם אחרלכל
 הדין, מצר או ידמה, כן לא וחבירו מה סברתבו

 הם מה בנרון אחר במקום הולקין שהם מצרכי
 שחלקו סבה חיצוני דין ואותו בזה, גםחולקים
 היוצא הפרי הפרי, מהו לחפש שצריך והשניבזה,

 ההועלת, מהו לדעת אנו צריכים כיממחלקותם,

 מאי אמר וע"ז מהן, לנו שיצא והנפקותאהפרי
 עי"ש. וכו' וכו'בינייהו

 הגמרא בכללי נמרים מהררי בם' וראהד(
 לעולם שכ' ב' פרק א' שער עמנואללמוהר"ר
 חפש חולקים, אמוראים או תנאיםכמטתראה

 כרבא אביי אמר לא מ"ט לדעת מחלוקתםאחר
 קמפלגי, במאי בגמרא שואלים זה ולידעוכו'

 כאוא(4 של ממחלוקתם היוצא התועלת מהוועיין

 נפק"מ, ומאי בינייהו, מאי שואלים זהולידע

 מחלוקתם סברת על כששואל כי שתדעוצריך
 וכו' כדין ולא מהם א' לכל סברא לתתצריך
 פרק התלמוד כללי עולם יסוד בס' וראהעי"ש,

 במאי דאיכא היכא כל שכתב ע"ב דחאיד'
 עכ"ל. שחולקים בעיקר להוריעךקמפלגי

 שפיר הא שפירושו קמיפלגי, במאי ח.סימן
 מינייהו חדקאמר

 שכ' קע"ט סימן אלי הליכות בס'ראה

 במאי ע"ב מ"א ברכות מחודש, פליגיבמאי
 פליגי, במאי למימר בעי רלא התוס' וכ'פליגי

 שפיר הא פליגי במאי ה"פ אלא שוים,דתרווייהו
 עי"ש. מינייהו, חדקאמר

 )8הדבר אע"ג קאמר קמיפלגי במאי ט.סימן
ברור

 במאי שכ' ק"ה אות הלכות גופי בס'ראה
 ברור שהדבר אע"ג לפעמים בגמרא קאמרפליגי
 קע"ט אות אלי בהליכות וכתבתי פליגי,במאי
 מצאתי וכעת רמ"ב, בברכות התוס'דבור

 למ"ר אלא : וז"ל אחר פי' בשיטתולהרהטב"א
 לי תמיה פליגי, במאי שוות ברכותיהםכשאין
 בלהקרים ודאי הא פליגי במאי לי' קשיאמאי
 מ"ש עד וכו' וי"ל ירמיה, ר' כדמתרץפליגי
 דאמר למאן בשלמא דה"ק לומר לי ישעוד

 שפיר פליגי בלחור בלבד שוותבשברכותיהם
 להקפיד שאין למחלוקותם נכון טעם ישכלומר
 כשאין אבל חברו פוטר שאחד במקוםאלא

 במאי זה את פוטר זה שאין שוותברכותיהם
 פליגי, מי לזו זו ברכה להקדים וכיפליגי
 בדין שאינו פליגי בלהקדים אין לי'ואהרר
 נ"ל וזה החשוב, על חשוב שאינו למישיקרים
 פליגי במאי שמקשה אחר כלל הרי עכ"ל,עיקר

 פליגי נפקותא במאי אבל דפליגי נהיופירושו
 יצחק בפחד ומובא ע"כ, ברוכי בעי דלכולהוכיח
 עי"ש, ע"א כ"ט דף פליגי במאי ערך ב'מע'
 ערך והלאה ת"ר מרף ח"ה בספרי היטבוראה
 לכאן. וצרפו בינייהואיכא

 דפליוי נהי ופירושו קמפלגי, במאי י.סימן
 פליגי נפקותא במאיאבל

 ש"ום הלכות הגופי ברברי ט' סימןראה
 לכאן.וצרפו

 רבהבמדבר

 כו"כ מדרש, ערך שלי בכלליםראה
 ושנקרא המדרש, בזה ובירורים ופרטיםכללים
 השינרים, הפרקים, רבה", סיני במדבר "מדרשגם

 ועוד ועוד זמנו, מקורו, מחברו, הלשון,סגנון
 הנכון. מקומו שם כי כאן ואקצרעישה"ט,
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 אומרים ישראל בארץ - אמריבמערבא לצמצום פתיחה - אמורים דבריםבמה
 החכמים לכן קודם הנאמר הדבר שלהיקפו

 דברים במה אימתי ערך ח"ו בספריראה
 רס"1 מדף מאוד נדולה בארוכה ב1האמורים

 1כ1"כ ופרטים וכללים בירורים שס"ט דףעד
 וע"כ הכל, תמצא ושם ראה לך ב1ה,ענינים
 ובהציונים שלי כללים בקיצור היטב וראהאקצר,
שם.

 ופירושו שנויה,במחלוקת

 )דם"א למהריק"א הגמ' בכללי ראהאן
 משנתנו פיר,ם"י ( ) המפלת בפ' שכ'ע"ב(
 היא הכל ודברי סתמא ולאו במחלוקתשנויה
 ע"כ. פליג יהודה ר'אלא

 האשה בפרק : ע"ב( )דם"ג שם עוד א(ב[
 א"ר ברישא, ר"מ וליפלוג קי"ח( )דףשלום
 במחלוקת ופירש"י שנוי', במחלוקתאלעזר
 סתמא תימא דלא שנויה ראשונה אףאחרונה
 ע"כ. היא ור"ש ר"י אלא היא הכלדברי

 במחלוקת ע"ב( )ד"ז שמואל הכללי וז"לב(
 ותנא נושאים שני מביא במשנה לפעמיםשנויה,
 הראשון, אנושא ולא השני אנושא פליגבתרא

 דהוה יתחייב שני אנושא דפליג טעמוולפי
 בגמרא ואקשינן ראשון, אנושא אף לפלוגליה

 שנויה במחלוקת ומשנינן נמי, ברישאולפלוג
 ע"כ, שנויה ראשונה אף אחרונה במחלוקתפי'

 פלונתא. עדך שלי בכלליםוראה
 שכתב קי"ד כלל מלאכי ביד וראהג[

 אלא למימר שייך לא שנויה, היאבמחלוקת
 ומאן עבד כמד דעבד דמאן שקולבמחלוקת
 בשתי הדחויה בסברא לא אך עבד, כמרדעבד
 שתפסו לתמוה יש אחרונים פוסקים ועלידים,
 מחלוקת בו שיש בדבר סניף לעשותו זהדרך
 ואין הרבה מופרכת ההיא הסברא שתהיההגם
 סמכינן לא הדחק בהםעת שאפילו כלל רגליםלה
 דברי לומר בזה בכיוצא אני ורגיל כלל,עלה
 ורדים גנת שו"ת משנוע אינה ב"ה במקוםב"ש
 עכ"ד. י"ד סי' א'כלל

 מדף במערבא אמרי ערך ח"י בספריראה
 ע"ש גדולה, בארוכה בזה מש"כ והלאהער"ה
 וראה בכפילא, לבא רציתי לא כי לכאןוצרפו
 ע"ש. במערבא אמרי ערך שלי כלליםבקיצור

 אנשים - אדם בני או אדםבן

 והלאה, ש"נ מדף ח"א בספרי ראהא(
 בכלל, עכו"ם גם אדם בבני אם גדול,אריכות
 כו"כ ועוד אדם, בני כמו הוי אדם בןואם

 אשמדאי ואם אדם, בני או בן עלפירחמים
 עי"ש ועוד. ועוד אדם, בני נקראיםוהשדים
 כבר. שהארכתי במה ואקצרבארוכה
 ק"ע דף ח"ג אהדן בית בספרי וראהב(
 להה"ג זהר שערי בם' וראה לכאן, וצרפומש"ב,
 ובספרו ע"א נ"ט סנהדרין ז"ל מרגליותמוהר"ר

 למוהר"ר חיים ישמח ובם' עישה"ט, ע"א צ"חדף
 נ"ו ואות מ"ה אות ב' מע' ז"ל פאלאגיחיים
 יע"ש. י"ט, אות ע"א ב'ובדף

 אות ב' מערכת המים טהרת בם'וראה
 נקראו אדם בני : שכ' ע"א ה' דף ובספרוט'

 הר' מד' ומשמע ע"א, דמ"ז כבגיטיןהגוים,

 נקראו הנוים דדוקא סע"ב דצ"א יתרו ס'משכ"י
 להיפך, דכ' מ"ט סי' תהלים ועפרש"י ע"ש,כך
 בכמה ומהזה"ק ע*ד, די"ג שלום עושה להד'וע'

 דבן פשמע ע"א דפ"ו בח"ב מהם ואחדדוכתי,
 ע*כ, עי"ד, גוי, ולא ישראל אלא אקרי לאאדם
 א' מע' ח"א השדה פאת כללים חמד שדיוראה
 לכאן. וצרפו עישה"ט אחר, ד"ה ב'כלל

 הגדול תלמידו אמורא שם - סיסי בר אוב,
 הקדושדרבינו

 בן לוי ר' סע"א, כ"ה תענית ראהא(
 וראה ואיטלע, מעלה כלפי דברים שהטיחסיסי

 דברים הטיח סוסי בן גדי ז', האזינותנחומא
 ערוך וראה ע*ש, סיסיא והעלה מעלהכלפי
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 וכנויים שמות לחקר ובם' סוסיא, ערךהשלם
 ותתו"א סדה"ד וראה עי"ש, י"ד דףבתלמוד
 והלאה רע*ז מדף ח"ה ב"א במפרי וראהבערכו,
 רע"כ לכאן, וצרפו בארוכה, מש"ב עיןם ט'אות
 כאן,אקצר

 דבכ"מ כ' רנ"ה מאמר אהרן ברכת ובם'ב(
 בפ' ובתורה הממ"ך, אחר ביו"ד מימינכתב

 מומי, הממך אחר בוא"1 זה השם מוזכרמרגלים

 ק"ה, כבסנהדרין היו, רשיעי דהמרגליםואפשר

 כתובות וכבתום' בשמייהו, לאסוקי רצו לאוע"כ
 ולא אבישלם קראו דה"ט שני, ד"ה ב'ק"ד

 בזה, להתוכח יש אבל עי"ש, וכו'אבשלום
 שום בלי שנתפשטו מהמרגלים שמותדמצינו
 ר"א, של אביו בו שנקרא שמוע השם כמושינוי,

 ועפנ"י בדה"י, טובא שנמצא שפט השםוכן
 ועוי"ל קע"ו, במאמר אהרן ובברכת שם,כתובות
 אבי שם רק המרגלים שם הי' לא סוסידהשם

 מה ב' ל"ד בסוטה מ"ד עפ"י אך מהם,א'
 רק הוא הכונה פלוני בן במרגליםשמצאנו
 שעשה מיכאל בן וע"ש בנו, שהי' ולאתואר
 עי"ש, שינוי משו"ה י"ל ושפיר וכו', מךעצמו
 בענין מ"ש אהרן מערכת ח"ב במפריוראה

 צריך, אני לקצר כי לכאן, וצרפיהשמות

 משום אפשר סיסי בר דנקיא כ"ש,עוד
 כלומר ב', ו' בגיטין המוזכר סיסאי מכפרשהי'
 עי"ש. סיםאי,יליד

 סיראבן

 סירא, עררראה

 בשם שנקראים אנשים - פלוני בר אובן
 שלהם העצמי בשמם ולא פלוניבן

 אחר מע' ח"ד במפרי הימב ראהא(
 מכו"כ בארוכה ש"ש והלאה, רם"ה מדףאלישע,
 נאים היו לא דמעשיהם דהחכמיםמקומות
 העצמי בשמם ולא פלו)י" "בן בשם ה"פ)קראים
 ומדרשים, מהפסיקתא, ש"ש שם עי'שלהם,

 קורין לכלימה כבודי מה עד עהאפוילקוטים
 בארוכה, עי"ש וכר, שם לי ולית ישי* "בןאותי
 אל שאול ויאמר כ'( )א' בשמואל כעי"זוכן

 גם וגף, ישי- "בן בא לא מדוע בנויהונתן
 "לבן אתה בוחר כי וקצף בכעס שם שאולאמר
 ידיד יהונתן אבל אותו, ששונא כאדםישי"
 שקראו וגו' מעמדי "דוד" נשאל שאול אמרדוד

 ע"א( )פ'ב בסנהדרין וכן "דוד", בשמוכאוהב
 אמר משה אל והביאה וכו' כזבי את זמריתפם
 ועוד וכו', מותרת או אסורה זו עמרם" .בןלו

 גדול אריכות עישה"ט מקומות, מכו"כועוד
 בכפילא, לבא רציתי לא כי לכאן, וצרפובזה
 אתם לכלימה כבודי ג'( )ד' תהלים רש"יוראה
 שם לי אין נאלו ישי" "בן באמרכם אותימבזים
 י"ד דף שמות יוסף פרדם בס' וראהעי*ש,
 דף ח"ם אהרן בית במפרי היטב וראהעי"ש,
 חסידים בם' וראה לכאן, וצרפו מש"בתרם"1
 וראה עישהוט, מש"ב, שם חסד ובמקורתתקע"ז
 בתלמוד וכינויים שמות לחקר בספרהיטב

 וצרפו מש"ב י' דף זצ"ל טרגליותלמוהר"ר
 בלי בני גם נבל בני ח' ל' איוב וראהלכאן,
 שם, ובמפו'שם,

 תקם"א דף ח"ב אהרן בית במפרי ראהב(
  ון"17 וכו' פלוני )טל בנו או בר בן ערך י'מי'
 יהרדה לרבינו ואמוראים תבאים היחוסיבה1ם
 הרוקח הבעל ו1ל רבו מ17פירא קלונימוםברבי
 בשם הנזכר חכם כל כי : שכ' זכאי ערךזצ"ל,
 מחשובי הוא שאף ושמועה ומימרא בתלמודאביו
 שנתפרש מי כל שאמרו ד)ביאים, דומיאהדור
 עי"עה נביא בן )ביא )טהוא אביו וטםטומו
 מש*ב דטומואל אבוה בערך ח"א במפריוראה
 בזה הארנתי הנ"ל ח"ב ובמפרי לכאהוצרפו
 בר או בן בענין כללים כו"כ עוד שםוהבאתי
 ואטוראים תנאים יחוסי בם' וראה עישה"ט,פלוני
 כ"מ : שכ' ל"א דף שם ובהמבוא ע"א כ"חדף

 ואביו אביו בשם חכם ברייתא או במשנהשתמצא
 בן אלא )ב"ר( )בר( ישנה לא לעולם נממךלא

 ע"ב ג' סנהדרין הים מרגליות בם' וראהעי"ש,
 וצרפו בת בר בן ערך כאן וראה מש.ב, ט'אות
לכאן,



שפם ן ך וץא הוש"םכללי ון י22 יכול... אםבן

 אחותו בת אחיו, בת אחות, בן אח,בן
 ק"ד מדף אח מערכת ח"ד בספריראה
 ביאוד אחות בן אח בן ערך י-א סימןטקלאה
 בן וכן כאחיו, אדם של אחיו דבן בעניןרומ2
 נקדאת אחיו בת וכן אחיו, קרוי אדם שלאחותו
 מכו"כ בזה גדול אריכות עישה"ט אחות,ג"כ

 דברים בעהי"ת תמצא ושם ראה לךמקומות,
 בכפילא לבא רציתי לא כי ואקצד בזה,נחוצים
 כל ועי"ש בספדי, כ"פ כבר שהארכתיבמה
 ח.ב בספרי וראה והלאה, ק"ד מדף כלוהכלל
 והלאה רס"ב מדף לקרוביו אדם אהבתערך

 אות ב' מע' אזכוד אבדהם בם' ודאהעישה"ט,
 הנורא להגאון האוצד בית בם' וראה עי"ש,ק'

 עישה"ט, מש"ב, אח ערך זצ"ל ענגלמוהד=י
 וח"ג ט"ו דף ח"ב יוסף פדדם בם' היטבודאה
 דל"א קכ"ז דף וח"א עישה"ט, והלאה קי"זמדף
 עוא, ותכ"ד ע"א מ"א דף וח"ב ע"אשכ"ח

 לכאן. וצדפועישה"ט

 עליו עיין לו, איןבן

 אות ש"1 דף ח"ב אהרן בית בספריראה
 בספרי הדק היסב וראה ושמ"א, שכ"ב ובדףי"ד
 תק"א תדף עליו עייו או איין אין ערךח"1

 כוונתו, פידושו גדולוג באדוכה מש"בוהלאה

 וצדפו עישה"ט הכלל, בזה ופדח כפתודודברי
 במה בכפילא ולבא להאריך דציתי לא כילכאן

 בספרי. כ=פ כבדשהארכתי

 וחשוב זריז איש - חי אישבן

 כן חי, איש בן ו'( כ"ה )ש"א רש"יראה
 אומדים זריז אדם כשדואים האדם בנימנהג
 גבר בר כ"ב( י"א )דבהי"א ובדש"י חי,כולו
 עי"ש. כ'(, כ"ג )ש"ב תדגום חסאין,דחיל

 המלך של הצבא שד שהי' יהוידע בןבניהו
 אותו מינה המלך חםלמה ה'(, כ"ז )דהי"אדוד

 חי איש בן נקרא ל"ה(, ב' )מ"א הצבאלראש

 מקבציאל פעלים רב חיל(, איש שם)והקדי

 כ'-כ"ב( כ"ג )ש"ב ודאה שם(, ודבהי"א)ש"ב

 ואת מואב אראל שני את שהכהמגבורותיו,

 עי"ש מראה, איש מצדי ואיש הבור בתוךהאדי
 האם חי, איש בן ב'( )ח"י ובברכותובמפודשים,

 שאפילו חי איש בן אלא הם, מתים העולםכל
 פועלים וקבץ ודיבה הואיל חי קרויבמיתתו
 ולא דאשון במקדהן לא כמותו הניח ולאלתודה,
 חתיכות שבד הוא השלג וביום שני,במקדש
 ובמפור,בים, עי"ש לטומאתו, א"ע לטבול כדיקדח
 דחכסתא רזא על סע"א, ו' בראשית זהוודאה
 בניצוצי ודאה גדם, ושמא סתומה מלה אתאקא

 היטב ודאה ז"ל, מדגליות להגד"ר שםהזהד
 וציין שהאריך ע"א חוי בדכות זהד שעדיבספרו
 חי, איש בן בענין חם"ם בזהר מקומותלכו"כ
 ומספד ועוד, ועוד מתו, שכבד באותן חיובכוונת
 פטירתו אחדי גם שהצדיק תתשכ*ט סי'חסידים
 שם, חסד במקור ומש"כ המצות, מן חפשיאינו
 אני לקצד כי באדוכה עישה"ט תתשם*א,ובסי'
 מדף אח ערך ח"ד אהרן בית בספרי וראהצריך,
 ז' בסימן שם בפרט כלו, הכלל כל והלאהפ"ז

 זה. בענין והארכתי שכתבתימה

 א', קם"ד ויצא זהד וע' כ', שם זהדוהשעדי

 הזהר ובניצוצי העולמים, חי איקרי חיצדיק
 וע' בפתח, חי שצ"ל מוכח דמכאן ד', אותשם

 או*ח היטב ובאד קמ*א סי' ח"א יעב*ץשאילת
 עי"ש. נ=ד,ד"ם

 ע"ב ט"ז סנהדדין הים מדגליותודאה
 וגם יהוידע, בן בניהו בענין מאודשהאדיך
 וצדפו גדולה באדוכה עי"ש הוו, דתריבענין
 גם היטב ודאה צדיך, אני לקצד כילכאן,

 ודאה עי"ש, בקיאותו ברוב שם שצייןבמקומות
 מם' על ז"ל מדישא להגאון אהרן בדכתבם'

 עישוה"ט. וי"ב, י"א מאמדבדכות

 ולמה אביו, על לחלוק יכול אםבן
 לאביו פעמיםהקדימו

 אם ובנו אב ערך ח"א בספרי היסבראה
 בזה שכתבתי מה והלאה, כ"ז מדף וכו'חולקים

 דציתי לא כי לכאן, וצדפו גדולה באדוכהשם
 וראה בספרי, כבר שהארכתי במה בכפילאלבא



 בג בגבן ן ך הא הש"טכללי ת 'בשצ

 מ"ב סימן ב' מע' סופרים דברי בספרהיטב
 צריך, אני לקצר מי עישה"ט בזה, גדולארימות
 עי"ש. א', ז' ב"מ מהרצ"ח חי'וראה

 מבעלי תופרים שני - נפתלי בן אשר,בן
 בפנים ראה ועוד האחרונים,המסורה

 לענין וא"י בבל ערך זה, בתפריראה
 על בהסקירה בארומה מש"ש התורה,קריאת
 מבעלי סופרים היו חעהם והמסורה, התורהענין

 תקופת התחילה שאמנם האחרוניםהמסורה
 תנ"ך שמתבו מומחים סופרים והיוהמדקדקים,

 על הרנזב"ם ומ"ש רב, בדיוק וטעמיםבנקוד
 בערבית משה, בן אהרן הי' וששמו אשר,בן

 "משה* נפתלי בן פלוגתיה והבעל סעיד","אבו
 וצרפו עי"ש וממחלוקתם, עליו, חולק בדורושהי'
 בערך כאן וראה שם, כלו הכלל כל וראהלכאן,
 שלי ובנללים וטעמים, בנקודות חז"לבקיאות
 ישראל חממי בקיאות במלל וכאן מסורה,ערך

 עישה"ט. ויתרות,בחסירות
 המאה בראהבית בטבריא חי אשרבן

 במאה הזקן אשר עד אבותיו אבותהעשירית,
 מומחה סופר והי' מסוריים, היו מלםהשמינית

 והרמב"ם רב, בדיוק וטעמים בנקוד תנ"ךונתב
 שתמכנו וספר םפרו, על כ' ה"ד פ"ח ם"תה'

 בספרי מפוזרים ודבריו עי"ש, ומו' ומו'עליו
 ממנו שהדפיס טעמים" "דקדוקי ס' ממוהמסורה
 טעמים דקדוקי ספר זה : ומ' גדולות,במקראות
 עי"ש. מבריא, הנקראת מעזיא אשר בן אהרןשחבר
 בן של פלוגתיה ובעל דורו בן הי' נפתליבן
 עם תנ"ך ומתב מומחה סופר ג"מ הי' והואאשר,

 שביניהם והחלוקים רב, בדיוק והטעמיםהנקודות
 נורצי קמחי דוד ר' המדקדקים מד' לנונודעו
 הביניים, בימי מדקדקים ועור ש"י( מנחת)בעל

 אליהו והר' התנ"נים, במסורת נדפסווהחלוקים
 מחלוקת מי מ' המסורת* "מסורת בספרובחור
 שבין הישנה המחלוקת היא נפתלי ובן אשרבן

 ומערבאי נפתלי כבן מדנחאי ומערבאי,מדנחאי
 וראה זל"ז, שמסמימים מקומות ויש אשר,כבן
 לכאן. וצרפו בערמם או"יבס'

 תנאים של שמות - הא הא בן בג, בגבן

 בג בג בן נ"ב, משנה פ"ה אבות ראהא(
 בג ובן אומר, הא הא בן כ*ג, משנה חסםאומר,
 צ"ו פסחים ע"ב, מ"ז בעירובין עוד נזמרבג

 מנחות ע"ב, י"ב בנורות ע"ב, נ"ז ב"קע"א,
 פ"ב, תענית מגילת ע"ב, י"ג ערנין ע"ב,מ"ט

 בג, בג בן יוחנן בשם נזנר ע"ב י'ובקדושין
 פ"ח מתובות ובתוספתא פי"ז, זוטא באליהוונן
 יהודה לר' ששלח בג בג בן יוחנן בשם ג"נא'
 ה"ד פ"ה מתובות בירחעלמי ומן ע"ש, בתירהבן

 יוחנן ר' בשם הנ"ל, י' דקדחעין המאמרמובא
 בנ בגבן

 ובדפוס ע"ב מ"ז לעירובין שונצ'וברפוס
 איתא ע"ב צ"ו לפסחים ובסיליא' ר"פוויניציא
 בערמו. השלם ובערוך ע"ש אחת, במלה"בגבג"
 בן י ממ"ב פ"ה באבות שם התיו"ט וז"לב(

 בן ומן ימים, האריך שלא לפרש יש בג,בג
 ובן זומא בבן הר*ב שפירש וממו דלקמן, האדש8
 ששמע מתב שהרשב"ם במד"ש אבל דרפ"ד,עזאי
 ולהסתירם היו, שגרים הרא"ש בן הר"ימדודו
 חערה אברהם בני והם כך, נקראו המלשיניםמן

 תחלה היו והם שמותם, על הה"אשנתוספו
 בג בג בניהם, הגרים מל נקראו ולפימךלגרים,

 בג שבג אלא אחד, ושניהם ה', ה'גימטריא
 מדי מזה משונה זה וקראום ונעלם, נסתריותר
 התיו"ם וע"ד ע"מ, לזה זה בין ולידעלהמיר
 מדודו ששמע : מתב שהרשב"ם במד"שאבל
 מן ולהפתירם היו שגרים הרא"ש בןהר"י

 תוספות ומ"מ לציון בראשון מתב מו,המלשינים
 בג בג בן ומן הי הי בר ר"ה ע"ב ט'בחגיגה
 יסל"מ. ועי' עמ"ל, ה'עולה
 הי הי בר א"ל ע"ב, ט' חגיגה וראהג(
 : ח"ל מתבו להלל הי הי בר ובתוד"ה וכו',להלל

 חערה אברהם בן והיינו היה שגר מפרהמיםיש
 הגמרא דבולה בג בג ומן בשמן ה"אשנתוסף
 דעולה שצ"ל נראה נדפס ובגליון עמ"ל, ה'עולה

 ע"ד ב' חיות מהר"צ ובחי' ה', שלוהגימטרי'
 ספ"ה למשנה בפירחעו תיו"ט עי' אלו,התום'
 להם שנתוספו כאן התוס' גי' שהביאדאבות



שצא ן ך דץא הש"פכללי רו יבנ בג בגבן

 היו שנים בג בג ובז הי הי דבז והוכיחה"א
 ופלא עכ"ר, זאת גי' ליתא לפנינו אולםע"ש

 הביא רק אלו תוס' ר' כלל הביא לאשהתיו"ט
 דכ"כ כתב לציון שהראהבון אלא מהמד"שדבריו
 ע"ב. ט' בחגיגהתוס'

 מכ"ג, פ"ה אבות שלמה במלאכת וראהד(
 אשכחן ט' דף פ"ק בחגיגה : שכ' הא, האבן
 וכו' להלל הי הי בר א"ל הכי, דקרי אתוראנמי
 בן והיינו היה שגר י"מ . ז"ל תוס' כ'ושם

 בג בן וכן בשמם ה"א שניתוסף ושרהאבדהם
 ע"כ. ה"א עולה תלמודא דכוליהבג

 בן המלא"ש, כ' שם כ"ב משנה ועלה(
 בפ"ק הנזכר בג בג בן יוחנן שהוא נראה בגבג

 הרמב"ם מהקרמת נדאה וכן יו"ד, דףבקרושין
 יוחנן תדכר לא כ"ז דף ובב"ק זרעים,לסדר
 דהוא ג"כ שכ' כאן בתפא"י עור וראהעכ"ר,
 ע"ב ד"י קידושין בש"ס הנזכר בג בג בןיוחנן
ע"ש.
 שכתב דאבות ספ"ו וויטרי במחזור וראה0
 הא ובן בג בג דבן הכותב אני שמעתי :וז"ל
 אברהם בן כלומר ה' עולה וב"ג היו גריםהא
 כאותיות חמש הא הא וכן אותיות, ה' בושיש

 בלשון המסרר וכינה לפרסום, רצה ולאאברהם
 שהיה רחל בר מרי רב כמו נקייה, ובלשוןהצנע
 אביהם ואילו מישראל, אמו שם על קראו גויבן

 בן בג, בג בן נמי אי מישדאל, לאוואמם
 בשרה, וכן כשנתגייר, ה' בו שניתוספהאברהם
 של וה' אברהם של ה' הא, הא בן כמווזהו
 הא ובן וב"ק בקידושין מיירי בג בג בןשרה,
 עכ"ל. חייבין בהכלהא

 שכתב להאברבנאל אבות בנחלת וראהז(
 ובן גדים בן פירשוהו בג בג בן וכן :וז"ל
 ושרה אברהם בן שהיה פירשוהו האהא

 אברהם אל שהמביט ההי"ן שני בהםשניתוספו
 לעבודת בצער יבחר תחוללנו שרה ואלאבינו
 ע"ש. עליו, שיקבל השכר אל בהביטוקונו

 אזולאי אברהם האר מכ"י בפי' וראהח(
 : שכ' אומר בג בג בן כ"ב המשנה עלז"ל

 הוא, אחר שאיש וי"מ אבותיהם, שמות כךי"מ

 בן פעמים וב' היוע וגר הא, הא ובן בג בגבן

 שהוסיפו ואברהם שרה בן ה(ב הא ובן בגבג
 שם על נקראים הגרים שכל בשמותם,הה"א
 גרים וי"מ גוים, המון אב והיית שנאמראברהם
 והם כך, נקראו המלשינים מן ולהסתירםהיו
 יותר בג שבג אלא כדפי', הצרה אברהםבן

 להכיר כדי מזה משונה זה וקראום ונעלם,נסתר
 ע"כ. לזה, זה ביןולידע
 )מהגר"י אבות עמ"ס שמים בלחם וראהט(
 המפרשים בג, בג בן ! שכתב כאן, זצל"ה(עמדין
 גם דמחטא בקופא פילא להכניס יותדהתחכמו
 בג בג וי"א פהבמם, תי"ט עמ"ש העצם,בשמות
 גר נכד היה הוא א"כ גיורת, בן גר בןר"ת

 המלשינים מן כ"כ פחד לו היה ולאוגיורת,
 לצער הביאם מה יודע ואיני שמו,מהסתיר

 פ"ק מצינו הלא יהבלו, הבל זה ולמההזה,

 ביה, דרשי ומאי בג בג בן יוחנן )די"א(דקדושין
 ואף למימר, להו הוה בג בן כדבריהםואם
 שם בלי הכי ליה קרי זמנין ניהו, איהושי"ל
 בן שמעון כמו שלו, העצם בהבם וזמניןהעצם
 עצמו זה יוחנן וא"כ ודכותיה, עזאי ובןעזאי
 זאת, להם הגיד מי אך ונכד, נין או היהגר

 הוסיף ובד"ח בקד,בים, פגם מטיליםושמא
 כלכל נלאיתי רוח, ורעות הבל הכל והנהטלאי,
 המניח, דר"פ גמרא וראה כאלה, מבודיםדברים
 ג"כ, בעברית לשון צח היה בג בג שבןודע

 לכל העצם שמות לדדוש רשות ניתןואם
 שבן גי' רמז ב"ג ב"ג לשבח אדרשםחפציהם
 נזכר לא ולכן ההיא, בעת האומר היהעשר
 באמת, הנ"ל יוחנן אולי שהיה העצמי,שמו

 השמועה זאת כשאמר ילד עדיין שהיהומחמת
 דר"ה בבתרא כדשנינן בשמו התנא קראולא
 תלמיד דאכתי ומשום ריב"ז, דהוא זכאיבבן

 ליה קרי לא שעתא ההיא הוא רבו לפניהיושב
 הא ובן תענית, ריש בתירא בבן וכןבשמיה,

 לשון כשאמר שנים עשרה שתים בן היההא
 גם העצם, שמות שהם נראה באמת אבלזה,

 ולחקור חגיגה, ריש הה בר נמצאבאמוראים
 לעתות נאה מלאכה היא השם קריאת סבתלדעת
 עכ"ל.הטיול
 שמהביל ז"ל, יעבאץ הגאון על ופלאי(



 בנ בנבן ן ך הא הש"פפללי ת יבשצב

 הזכיד ולא המפרשים בשם שכ' הזהפידחצ
 ע"ב ט' חגיגה בצעוס' ז"ל הר~הבונים ד'שהם

 אם דנסתפק במאי וגם ש"ל, וויטדיובמחזוד
 בג בן ניהו הוא י"א בקדושין בג בג בןיוחנן
 זדעים לס' הרמב"ם הקדמת ראה שלא לפלאבג,

 בשם וכמש"ל נינהו, דחדא מדבדיושנדאה
 למס' בפתיחה וע"ע אבות, עמ"ס שלמההמלאכת
 בברייתות, תנאים בסדר ז"ל להמאידיאבות
 בג בן שהוא לי ונראה יוחנן ד' ובחלהשכתב
 שכ' המגי' בד' )וע"ש יוחנן ד' שמו שהיהבג
 שנז' בגי' מצאתי ולא המקדא על חזדתיא"ה

 מצאתי אכן נודי, בן ר"י אלא סתם יוחנןדבי
 שם שהחכר בפ"ח כתובות דמס'בתוספתא
 ג"כ איתא הלזו וברייתא בג בג בן יוחנןלהדיא

 בס' עוד ודאה עכ"ד(, יע"ש קדח ס'בספרי
 הוא בג בג בן שכתב ב' אות א' מאמדיוחסין
 כשנאמרו אמדתי וכבד בג בג בן יוחנןדבי

 כפי נכתבו עליהם והסכימו דבן לפנידבריהם
 זנאי. בן בג בג בן שמן אז שהיהמה

 פירשנו וכבר : שכתב ביוחסין שם וע"עיא(
 כדאיתא לנציבין בתירא בן יהודה לרבי שלחכי

 שהוא אמר ז*ל והרמב*ם ובקדושין,בספרי
 הבית, חורבן ראה ושלא ושמאי הללמחבורת
 עכ"ל. ידעתי לאואנכי

 שכתב בג, בג בן בעדך בסדה"דוראה
 עמו, ור*י פפייס ר' חולק ובעדיותבזה"ל:
 הל' אע*פ פ' וירושלמי ב'( )י' דקידושיןובפ"ק

 אהדן אל ה' וידבר פסקא קדח פ' וספריד'
 בג בג בן יוחנן שלח דכתובות, פ"הובתוספתא

 ישראל בת לנציבין, בתידא בן יהודהלד'
 וא"ל בתדומה לאכול אסודה לכהןועואורסה
 תורה בחדרי בקי שאתה בך אני יודעדיב"ב
 הרמב"ם הנ*ל היוחסין ד' הביא ווצובוכו',
 ראה ולא ושמאי הלל מחבורת שהואאמד

 שא"א ונראה ע"ז וכתב ידעתי, לא ואנכיהחודבן
 ד' עם חולק שהרי ושמאי הלל בימישהיה

 החורבן ואחר יהושע ור' ד"א בזמן שהיהפפייס
 פפייס. ר' עדך בסה*ד וע"עע"כ,

 ה', אות א' מאמר שם ביוחסין וע"עיב(

 שהוא שמעתי אומד, הא הא בן : וז"לשכתב

 בג כי ד"ל כחשבונו, הוא כי בג בג בןעצמו
 הא, הא חמשה חמשה הא, כמנין חמשההוא

 שהיה בג בג בן יוחנן דבי  שהוא פירשנווכבר
 שאמרו מהחכמים שמעתי הכותב ,ואני הללבזמן
 מנאם ז"ל הדמב"ם אבל גיודת[ בן גד בןלי

 בן משנת שעל אחד בזמן שהיו ונדאהלשנים,
 שנקדא אמודא יש וכן הא, הא בן הביא בגבג
 אליהו ליה אמד להלל, הי הי בד ליה אמרכן
 הלל, בזמן שהיה תנא הוא אולי או הי, הילבד

 עכ"ל. דחגיגה קמאבפדקא
 : בזה"ל כ' בג, בג בן עדך ובסה"דיג(

 הא הא בן עצמו שהוא שמעתי בג, בגבן
 בתוס' וכ"נ לשנים, טנאם הרמב*ם אבל)ע"ש(
 גדים בני היו הא הא ובן בג בג בן פ"ק,חגיגה
 המחבד, א"מ )אמד גדים בן היה כתבו ולא)ע"ש(
 שהביא לישנא הך ליתא חגיגה התוס'בד'

 בן דאבות, בספ"ה וכן וכמש"ל( בשמםהסה"ד
 הם ב' כי נדאה אומד, הא הא בן אומר בגבג

 הסה"ד על בהגהות יע"ש המחבד, א"מ)אמר
 לכוונה היוחסין דבדי המחבד הסב כאןשכתב
 שנים כי להוכחה היוחסין כתב לא כיאחדת,
 כי מזה הוכיח אחת במשנה שנזכרו רקהיו
 בן גר בן ב"ג ב"ג בן ע"ש( היו, אחדבזטן
 עכ"ל. המעדיך( )ס'גיורת
 התלמוד כללי עולם יסוד בס' וראהיד(

 הוא בג בג בן בתוה"ד: שכ' ע"א ד"ט א'פדק
 הי' הא הא בן וכן גד, שהי' ושמעתי יוחנןד'
 התנא אותם קדא המלשינים מן ולהסתירםגר,

 אהצר ושרה אבדהם בני כי הרומזים אלהבשמות
 ה*א עולה בג כי שמותם, על ה' אותניתוספה
 קרא שניהם בין להבדיל ורק ב"ג, עולהוה"א
 ע"ש. הא, הא ולהשני לאחד בגבג

 להמלא לחכמים ועד בית בס' ודאהט0
 הי, הי בר שכ' ע"ב דט"ו ב' מע' ז"להדועים
 ומספקא להלל, הי הי בד א"ל ב' ט'בחגיגה

 והתוס' האמורא, הלל או הנשיא הלל הוא אםלי
 אברהם בן הי הי בן ונקרא גר שהי'כתבו
 דכולהו בג בג בן וכן בשטם ה"א שניתוסףושדה
 אי סתומים, ודבריהם ה"א, דעולההגמדא
 או הי הי בן בעצמו הוא ב"ג ב"ג דבןכוונתם



שצג ן ך הא חש"פכללי ירןגנ בג בגבן

 אבל בג בג בן שהוא שמעתי : כ' וביוחסילאחד,
 לשנים, מנאם לזדעים בהקדמתוהדמב"ם
 בשם מביא דאבות ספ"ה שמואלובמדרש
 שגדים הדא"ש בן הד"י מדודו ששמעהרשב"ם

 בני והן כן נקדאו המלשינים מן ולהסתידםהיו
 וקדאם כו' בשמם ה"א שנתוספו ושדהאבדהם

 עכ"ל, לזה זה בין להכיר כדי מזה משונהזה
 הוצדכו דלכך אחד בזמן היו דשניםמבואר
 אלמא זל"ז, בין להכיד כדי אחד שםלשנות
 בימי שהי' בג בג בן ד"י בזמן היה הי הידבן
 הזקן, הלל הוא בחגיגה המוזכד הלל וא"כהלל,

 הי' אחר בדור ואח"כ כדם הי הי דבו י"לאך
 להבדיל כדי הי הי ולא בג בג דקראוהו בג בגבן
 דבן לומד אין אבל לו, שקדם הי הי וביןבינו
 ה"א ה"א לבן קדאו ואח"כ בזמן קדום בגבג

 למה דתקשי להבדיל כדי בג בג ולאבה"א
 הי הי ולא ה"א גימ' שהוא בג בג לדאהצוןקדאו
 בעדך כמ"ש הלל בימי הי' בג בג בן והנהכו',
 צ*ל קודם הי' הא הא שבן וא"ת בג בגבן

 הא בד א"ל בחגיגה מצינו וארי להלל קודםשהי'
 עי"ש. היו, אחד בזמן ששניהם אע"כ להללהא

 בכ"מ : וז"ל הבול"ח כ' בג בג בןובעדך
 והוא בברייתא, צ"ו ובפסחים פ"ה ובאבותבמשנה

 הוא כי אמר והדמב"ם בג, בג בל יוחנןד'
 וביוחסין החודבן דאה ולא והלל שמאימחבודה

 ב' י' ובקידושין ידעתי, לא ואנכי עליוכ'

 ר' שלח וכבד קדח פ' בספדי ג"כומשמע

 עכ"ל לנציבין לדיב"ב בג בג בןיוחנן
 דקכ"ד גדים מעדכת תודה כללי בס'ודאה
עי"ש.

 עוה כתב הא הא בד עדך תהו"א ובס'טז(
 גדים שהיו הרשב"ם בשם ספ"ה אבותדהתיו"ס
 שמם את שינו המלשינים מן להסתידםוכדי
 היתה הלל דבימי ופלא חגיגה, התוס'וכ"כ

 מי ומפני הבית בזמן ישדאל בידיהממשלה
 אחד היו ששנים נראה דיותר וכ' מתיידאין,היו
 והוא הגזדות בזמן החורבן אחד התנאיםבזמן

 להלל ששאל הי הי בן אבל הא, הא בןהנקרא
 ד"י אחי דבי נכד הלל אך התנא הלל זהאין

 הנה מ"ד אליהו ששאלו שם הנזכד והואנשיאה

 שא"ש אמורא שהי' משמע וכן וכו'צדפתיך
 אלעזר לר' לה ואמרי הי הי לבד אליהוא"ל
 דאפשד ראי' עוד מזה אין ולפענ"דע"כ,

 ודו*ק, מאוחר בזמן דהי' פליגי לרעא להדהואמרי

 ועד מהבית עיניו שהעלים התתו"א עלופלא
 דבס' כאן שהבאתי מה ומכל הנ"ללחכמים
 וראה ע"ש, בזה מסופק ג"כ יב( אות ש"ליוחסין
 ס(. ד( אותלעיל

 י"ב אות ב' מע' החיים כל בספד ודאהיז(
 הבית, בזמן היו אי ודיב"ב בג בג בןשכתב,
 וראה עכ"ל, ע"א דע"ז ח"א חי כל נשמתעי'
 בשם בזה יב( יא( אות לעיל שכתבתימה

 מאוחר או ושמאי הלל מחבודת היה איהיוחסין
 בג בג בן שהיו לומר נדאה יותד ולענ"דבזמן,
 שאמרו הדברים כי הלל מתלמידי הא האובן

 דאולי עוד וי"ל פי"ב(, )אדד"נ הלל בשםנשנה
 הורה שהלל מפני ביתא אלפא בשמותנקדאו
 התודה אמיתת את לפניו להתגייר שבאלמי

 ע"א. ל"א נבשבת הא"ב לימוד ע"ישבע"פ
 )להגיעב"ץ נקודים בלחם עוד ודאהיח(

 בג, בג בן שכתב מכ"ב פ"ה אבות עמ"סז"ל(
 לבג מלשון הוא ואולי שמים, לחם עייןמחודש,
 בג בג קראוהו וכן לבז, בו פירשולגוים
 עד"ש החכמה, שיבזבז ד"ל בז בזפידושו
 חכמה דבד שיאמד מי על א'( ל"ס)בכודות
 פדסי או ארמי בלשון וימצא בז, בזזופסחים
 תא זה, ע"ד אסתד במגלת בגתא אדםשם

 משנה ושם באדמית, בזתא בז מן כמ"שנוסף,
 הוא ווטמא עלח"ש, וז"ל כתב הא הא בןכ"ג

 אנשים זדע הוא הא כלומד זדע, לכם האמלשון
עכ"ל.

 בתלמוד וכינויים שמות לחקר בם' דאהיס(
 שלא ויתכן שכ' י' דף ז"ל מרגליותלהגר"ד
 בג בג בן ונקדא הודיו אם כי גד הי' עצמוהוא
 גם כ' י"ג אות שם ובהג' גיודת, בן גד בןב:

 יתכן א' ע"ח ביומא המוז' גרוגרת" .בןיהודה
 ב', ל"ג בהעבת המוז' גדים בן יהודה כמושהוא

 בן גדוגדת בן כן כמו גד-גיודת, בןקואיינו
 עוד במכתה"ג אני נבוך אבל ע"ש, גיודת בןגר
 לפענ-ד. דאיה צדיך כזה ודבדבזה,



 בת בר,בן, ן ך דץא הש"םכללי רן 'בשצד

 לה]ריהם ביחס ]הנקבה הזנר - בת בר,בן,

 בן דוקא פתרונו בר או בן אם א. :התוכן
 1 בן נקרא נפל, עובר, אם ב. ; לא אוממש,

 קייך אם ד, , לבריה בר בין חילוק יש אםג,
 ה. זקנה1 או זקן על בת או בר בןלשון

 פעמים בר 1. ; בת לאם, התנא קוראמעמים
 1 לו הדומה מהדבר הקטן דבר הואמשמעותו

 בר, או בן במקום בי כ"ם בא בירוש:מיז.

 מנעט בן ד]קא 1שורת] בר א] בן אם א.סימן
 לאא]

 ]הלאה תקנ"ח תדף ח"ב בספרי ראהא(
 רשם הקצב, בן זכריה בומם ביאור ערך ם'סיתן
 בן  ווי ומפתרומ דמצינו מקומות מכו"כהבאתי

 נטה]א הפיר]ט אלא תתש, בן ד]קא אע] בדאו
 בן ע"א, ל"ט ביומא כמו כה נקרא בכנרעצת]
 או בן לאדם שקראו מקומות מכמה ועודחמצד
 בארוכה עי"ש בכנוי, העצמי משמו כחלקבר
 בספרי כ"פ בזה הארכתי כבר כי אקצרוכאן
 אהרן ערך ח"ב בספרי וראה מקומות,מכו"כ
 אדם, בני שמות בענין מש"ש והלאה תק"דתדף
 בזה. ופרטים כללים כו"כ בספריעי"ש

 בתלמוד וכינויים שמות לחקר בס' וראהב(
 שר"ש שכ': ו' דף ז"ל מרגליותלמוהר"ר

 לקישא, בר או לקיש בן נקראים ועוד לקישבן

 ששתה עיר בני שהי] מפני סע"א, פ"דבב"מ
 בן ר"ש כי ויתכן מקומם, ע"ש ונקראולקיש,
 לפעמים נתכנה ולכן בעירו תתא ריש הי'לקיש
 כת] פיר]ש] בר א] בן שמלת עי"ש לקיש,ריש

 נ"ו נזיר ממל, בר ר"י וכן עי"ש, פל]ני עירבן
 כ]לם א', י"ב יבמות ממל, בר לילי ר'ב',

 אנשי ב' כ"א וכבעירובין תק]תם, ע"שנקרא]
 עי"ש. שכ"כ קנז ערך בערוך ודאה ממל,בית

 למוהר"ר וכו' שמות לחקר בספרודאה
 תעצם )שווא בן שמצינו : שכ' ו' דף ז"למרגליות
 שהחוטף כמ"ש פל]ני, בן שה]א ]לא בננ]יהשם
 מלחך בר וכן סע"א, ל"ט יומא החמצן, בןנקרא
 ר' א', מ"ט פסחים תנורא, מיחם ברפינכא,

 ב' י"ב מגילה שמדים, ]בן דורדיא בןאלעזר
 בן וכן א', י"ז ע"ז דורדיה[ על דיתיבכחמרא
 ט' ובקידושין ועוד, קמצא, בר קמצר, בןציון,

 לי' אהדר ע"ב פ"ח לך ובזהר אהינא, ברע"ב
 שמיה אעדי לא יומא ועד דפז כסא ההוא יוסיר'
 ע"ש. פזי, בן יוסי ר' והיינו פזי, בן בנויומן

 ערך ב' מע' יעקב נאות בס' וראהג(
 יתטב אלא תתש בן דלא] תצעו בן ימכ':בנים,
 ובני בבל בני כדך, בן עיר, בן כמו פ,,עיר
 המצר, בן כמו בעל בלשון מתפדש בן וכןא*י,

 בר תרבות, בני מאתים, בן מנה לבן מקוםפנו
 הוא הכי בר אי תנורא, מיחם בר פינכא,מלחך
 טו"ב סימן י"ד מ"כ מהר"י הוא, אוריין בראו

 ז"ל. מרגליות ממוהר"ר למש"ל ראיה ומזהע"כ,
 ז"ל, מרישא להגאון והעיון הדרש ובם'ד(

 הקוד,ב בלשון סדר שכן : כ' ב' אות צוויקרא
 בן כמו השמות, לפני בת או בן שםלהוסיף
 בת עין, בת חיל, בן נכרי, בן בליעל, בןאדם,

 בני נש, בר בלחכז"ל וכן עם, בתירוומלים,
 ביותד ושכיח ועוד, תיהא בת חוליא, ברמעיים,
 ב'( ס"ג )חולין חמרא בר כמו החיות,בשמות

 )שם חמרא מזגא בת סע"ב( ע"ו )שם גתלאבר
 עוד וכאלה ב'( נ*ז )בכורות יוכני בר א'(ס"ג

 עי"ש. מש"ב דהבאי בן עדך כאן וראהעי"ש,

 בן נקרא נפל, ע]בר, אם ב.סימן

 ושם ע]בר, אדם ערך ח"א בספרי ראהא(

 וראה עי"ש, בן נקרא ע]בר אם בעניןהארכתי
 מש"ב ק"י מאמר בדאשית והעיון הדרשבס'

עישה"ט.
 נ"ז אות ב' מע' לב ישדי בס' וראהב(
 בקידושין אמרינן הכי קטנים, ואפי' ובת בןשכ'
 דהוא כל רחמנא אמר בנו וכו' ר"ל בעידי"ט
 סורר בן בפ' אמרינן והכי יעו"ש, וכו' קטןואפי'
 במשמע קטן איש ולא בן ע"ב דס"חומורה
 מי דמ"א, וה' בפ"ד עיין ס"ט, אליעזר)א"ה
 בן כתב, שם נ"ו ובאות עכ"ל(, דקמ"ב(שמת
 ובאות עי"ש, דקכ"ו ב"ב ספק, ולא טומטום,ולא
 מהכ"ם משמע כן במשמע, נפל ואפי' בנו כ'ה"ן
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 עי"ש בנפלים, ומ*ש ד"ה ה"ח אבל מה'בם"ב
 דמ"א וה' ד' בפ' מדתנן ס"ט אליעזר)אמר
 וראה כתב ס' ובאות עכ"ל, במ"א( הארכתיוכבר

 האם במעי דאף פ"ט סי' דיבמות ספ"טמהרש"ל
 עובר אם בנים ערך כאן וראה עי"ש, בןקרוי
 עישה"ט.בכלל

 לבריה בר לשון בין הבדל יש אם ג.סימן

 מה ודקכ"ה, רקכ"ד ח"ד בספרי היטבראה
 לבא רציתי לא כי בארוכה, בזהשכתבתי
 בספרי פ"א כבר שהארכתי במהבכפילא
עישה"ט.

 על בת או בר בן לשון שייך אם ד.סימן
 זקנה אוזקן

 ז"ל מרישוא להגאון והעיון הדר,ם בס'ראה
 בני וערכו הפסוק על שכ' ח"י מאמרויקרא
 בחזקוני עיין וגו', הנתחים את הכהניםאהרן
 מרתתים זקנים יהיו שלא אהרן בני שכ'כאן

 משירתת פסול כהן מאימתי רבותינוכמ"ש
 כשר דכהן ע"ב כ"ד חולין הגמ' עלוכוונתו
 עי"ש, שירתת ער כמה עד שיזקין, ערלעבודה
 ויקח ע"א י"ב סוטה מגמ' לדבריו סמוכיןוראה
 לה וקרא היתה שנה ק"ל בת אפשר לוי בתאה
 לשון לומר שייך לא זקנה דעל ומשמע וכו'בת
 עי"ש, וכו' בן לומר שייך לא זקן דעל וה"הבת,
 זקנה שיעור הי"ב מב"מ פ"ז רמב"םוראה

 ה"ו, מא"מ פ"ב מל"מ ע' ובבהמהכשרותת,

 וראה עי"ש, ו' אות ז' מע' השחר כמווראה
 דף ח"ב ובספרי עי"ש, זקן ערך שליבכללים
 ח"ד ובספרי ע"ש, קמ"ה דף וח"ג ע"ש,שי"ח

 ובריה בר בענין רחב ביאור וקכ"ה קכ"דדף
 בס' וראה עי"ש, שנים בן בכלל וכאןעישה"ט,

 לכאן. וצרפו י"ד דף שמות יוסףפרדס

 בת לאם, התנא קורא פעמים ה.סימן

 ס"ז כביבמות בת לאם, התנא קוראפעמים

 ר' וכו' אוכלין ואלו אלו בנים הניח ת"רא'

 ומפר,ם מאבלת, הבת אביו משום אומריוסי
 האם אמר כאילו והוי אם הבת מאיבגמרא
 אות ב' מע' שמואל כללי בס' ומובאמאכלת,
 עי"ש. ירושלים, רפוסע"א

 הקטן דבר הוא משמעותו פעמים בר 1.סימן
 לו הדומהמדבר

 הארכתי ח11ז ערך דקמ"ה ח"גבספרי
 דבר שם והבאתי אווזא, בר שנקראבהטעמים
 לו, הדומה מהדבר הקטן דבר הואמשמעותו

 כאן וראה לכאן, וצרפו בארוכה עי"ש בזה,ועוד
 לכאן. וצרפו וכו' עוף בןערך

 או בן במקום בי כ"פ בא בירושלמי ז.סימן
בר

 בר, או בן במקום בי כ"פ באבירחבלמי

 בי ישמעאל ר' ע"ג ד"ז ברכות ירושלמיראה
 בערוך וראה כ"פ, ועוד יוסי, ר' בי ר"א יוסי,ר'

 לכאן. וצרפו בי ערךהשלם

 למשפחה בן - טובים בן או גדוליםבן
מיוחמת

 רבן את כשהעבירו ב', כ"ז ברכות ראהא(
 אלעזר ר' את להעמיד החליטו מנשיאותוגמליאל

 לעזרא, ועשירי עשיר חכם, שהוא עזריהבן
 פ"ד ברכות ירהמלמי וראה ובמפורשים,עי"ש
 הנ"ל, כ"ז בברכות ושם ה"א, פ"ד ותעניתהי"א
 לענוום גמליאל רבן יוכל ולא אבות זכות לושיש
 ומצטער יחעב ר"ע והי' : ובהירושלמיאותו,
 אלא ממני יותר תורה בן שהוא לאואמר
 עי"ש וכו' וכו' ממני יותר גדולים" -בןשהוא

ובמפורשים.
 ד' פאה ותוספתא ע"ב ס"ז כתובות וראהב(

 אבל הענין, בל עי"ש טובים" "בן עניי'
 בטוב שהורגל אדם טובים" "בן פי'המהרש"א

 עי"ש. לו, יחסר אהםר הכתוב כד' הוריו,בבית
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 שר' ה"ו, ספ"א יבמות בירושלמיוראה
 לעזרא עץ?ירי דור שהוא אני מכירו אמרדוסא
 עישה"ט. עזרא, לשל דומותועיניו

 ק"ה מדף קדוש אדם ערך ח"א במפריוראה
 עי"ש, קדחבים של בנן בענין ומש"שוהלאה,
 קדושים. של בנן ערך כאןוראה

 החורבן קודם גדול נהן שם - גמלאבן

 וראה רי"ש, ערך שלי בכללים ראהא(
 אלעזר מאבא דרש שמובא סע"ב נ"חבכורות

 וע' וכו', תרומתכם לכם ונחשב שדרה? גומלבן
 גמליאל בן אלעזר אבא ערך הדורותבסדר
 אלעזר אבא בהבם הזה המאמר בעל אתשהביא

 עי"ש. גמליאל,בן
 כ' קצ"ח מאמר והעיון הדרה? ובם'ב(
 אבא בשם בגמרא שמוזכר דמה י"ל ולפ"זע"ז,

 השם קיצור הוא גומל השם גומל בןאלעזר
 המאמר ג"כ מובא ע"ב ל' בגיטין אמנםגמליאל,

 דמה י"ל כן נגרום ואם גמלא, בן נקרא ושםהזה
 ששמו אביו ע"ש כן נקרא לא גמלא בןשנקרא
 והיינו משם, שהי' המקום שם על רק גמלאהי'
 בין א' ל"ב בערכין המוזכרת גמלא מעירשהי'
 בן יהה?ע מימות חומה מוקפות שהיוהערים
 נקראים שהיו חכמים כמה מצאנו כן כינון,
 מצורע בפ' כמ"ש משם שהיו העיר בןבשם
 בת בר בן ערך כאן וראה עי"ש, קל"המאמר
 לכאן.וצרפו
 תק"ד מדף אהרן ערך ח"ב במפרי וראהג(
 בן ערך )וכאן השמות בעניני מש"שוהלאה
 ש"ש כה( אות תקי"א בדף שם ובפרםדהבאי(,
 עישה"ט. ע"ז, דוגמאותכו"כ

 ע"ב נ"ח בבכורות רי"פ בהגה' וראהד(
 ע"ב י"ג בביצה רש"י גירסת כך גימל בןשכ',

 שם עינים וביפה גמלא, איתא ע"ב ל'ובגיטין
 גמליאל. בן איתא חבם קכא, קרח לספריציין

 אשכרוע של מ"ט, פ*ג ביומא עוד וראהה(
 י הרע"ב ופי' זהב, של גמלא בן ועץ?אןהיו

 עשאן גדול כהן להיות כשנתמנה גמלא בןיהושע
 בטה?ניות שנדפס נוסחאות בשינויי וע"ש זהב,של

 בכתי*ק שכ': ישראל, תפארת ע"פהגדולות
 וראה ע"ש, גמליאל בן בכי"ל גמלה, בןעשאן

 בן את שהשמים ב' אות תו"א ערךבסדה"ד
 שם. ע"ז העיר והמגיהגמלא,
 גמלא בן יהח?ע מתקנת א', כ"א ב*ב וראה0
 מבי אבל למתא ממתא ינוקא ממטינן לאואילך
 נהרא אפסיק ואי ממטינן, כנישתא לביכניויתא

 איכא ואי ממטינן, תיתורא איכא ואי ממטינן,לא
 קדמונים גאונים תשו' וע' ממטינן, לא"גמלא"

 דקנ"ג, תש"ה( )ירושלים הגאונים ותשו' מ"בדף
 לא גשר ,גמלא" יש שאם וכו' כו' יהושעתיקן

 מושיבין אם כי השני לצד הילדיםמעבירין
 התקנה על ונקרא צד, באותו תינוקתמלמד
 לחקר ובם' לשונם, כל עי"ש גמלא" "בןההיא
 ז"ל מרגליות למוהר"ר בתלמוד וכינוייםשמות
 ובסנהדרין לכאן, וצרפו עי"ש מביאם י"דדף

 עי"ש. גמלא בן חנינא ר' איתאקי"א
 גמלי, בן עמיאל : י"ב פי"ג במדבר וראהז(
 וראה ועץ?רים, שנים לגמול י י"ז כ"דובדה"א
 ובאוצר וגו', גמול בית ועל : כ"ג מ"חירמיה
 אדם שם כ': ז"ל נתיב מאיר לבעלהשמות
 גמול. בערך עי"ש משמרות,מכ"ד

 שהי' הנשיאים ממשפחת 11 - בתיראבן
 בפנים ראה פי' ועוד הלל,בזמן

 ר' בתירא, בן יהודה רבי בש"ס מצינוא(

 יונתן ר' בתירא, בן שמעון ר' בתירא, בןיהושע
 בתירא. בן יוחנן ר' בתירא,בן

 במשניות, כ"פ נזכר בתירא בן יהודהור'
 ע"ב ג' בפסחים וע"ע בערכו, בסה"דוכמ"ש

 ועוד. ע"ב צ"בוסנהדרין
 כ"פ ג"כ נזכר בתירא בן יהושעור'
 מנחות וע"ע בערכו, בסה"ד וכמ"שבמשניות,

צ"ג.
 פ"ח בעדיות נזכר בתירא בן שמעוןור'

 בערכו, בסה*ד כמ"ש ע"ב, סוף כ"ג וחגיגהמ"א
 בערכו בסה*ד ראה בתירא, בן יונתןור'
 ע"ש. ב*ב יוחנן ר' בערך לעי'שציין

 בערכו בסה"ד ראה בתירא, בן יוחנןור'
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 וב"ה ב"ש זקני עלו בתידא בן יוחנן ר' ישכ'
 )ס"ג ובזבחים סע"ב(, )מ"א מנחותלעלייתו,

 עצמו ההוא ענין אכן בתירא, בן יוחנן א"רא'(
 )עיין ב*ב יהודה ד' הגירסא סוע"ב( )ח'במנחות

 פ' ובספדי יוכשר(, איזה ותראה ב"ב יהודהר'
 וב*ה ב"ש זקני שעלו ב"ב יונתן ר' :שלח

 עכ"ד. ט"ס ואחדלעלייתו,
 שכתב ב' אות א' מאמד ביוחסין וראהב(
 הוא בתירא בן דתענית בפ"ק בתירא, בן :וז"ל
 בשמו, נקדא שנסמך וקודם בתירא, בן יהושער'

 הדמב"ם למד ומשם בתירא, בן יהודה דביואינו
 כאשר יהושע רבי הוא סתם בתירא בן כיז"ל
 בן יהושע דבי עם חולק והוא ששי, בפ'כתב
 כל כי ידעת וכבר וכו' דזבחים בפ"קחנניה
 בירושלים שהיו הנשיאים מזדע הם בתידאבני
 יחזקאל שהחיה מהמתים המהם ושמאי הללקודם
 ע"ש.וכו'

 יהושע רבי : שכ' י' אות א' מאמרועע"ש
 בני ג' והם סתם, בתירא בן והוא בתיראבן

 הנשיאים ממשפחות והם בעדיות, וכלםבתידא,
 הבית, ואחד הבית ראו וכולם הלל, בזמןשהיו
 דשבת. בפי"בוהוא

 סתם , שכ' בתירא, בן ערך בסדה"דוראה
 בהקדמתו הרמב"ם כ"כ יהושע, ר' הוא בתיראבן

 בן סתם : קפ"ז סי' עולם ובהליכותלזרעים,
 אמר דוחק מכח אלא יהודה, ר' הואבתירא
 בתירא. בן יההמע בר' תהא דתעניתבפ"ק

 בתירא בן יהודה ר' ערך בסדה"דוע"ע
 ע"ש. בתירא בן סתם דהואשכתב

 וכו' יההצע ר' הי ע"א, ג' דף תעניתוראה

 וכו' בתירה בן יהודה רבי אילימא בתירה בןהי

 דקרי זמנין בתירה בן יהושע ברבי תהאארנב"י
 דאבא בשמיה ליה דקרי וזימנין בשמיהליה
 דליסמכוהו, לבתר והא דליסמכוהו מקמיוהא
 גר,צום. רבינו ובפי' ברש"יוע"ש

 פ"א עולם יסוד התלמוד כללי בספרוראה

 שהוא י"א סתם, בתירא בן : שכתב ע"אד"ט
 בן יהושע ר' שהוא וי"א בתירא בן יועדהר'

 עכ"ל. ולכאן לבאן פנים וישבתירא,
 בני י שכתב א' מאמר ביוחסין וראהג(

 עקביא, כמו ואבטליון שמעי' בחבורת היובתירא
 מינו שהם אחריהם נשיא להיות בא שהללכיון

 ענותנותם מרוב מהנשיאות הם וירדו להלללנשיא
 בזמן שהיו אלו כי דתענית בפ"ק פי' ורש"יוכו'
 יהושע ורבי בתירא בן יהודה רבי הםהלל
 מיתות ד' בפ' בירושלמי כי נהירא ולאאחיו,
 של מלמידיו תלמידי שהם ור"א יההצע ר'כי
 בתירא, בן יהודה לרבי אביו שיוליד זכוהלל
 הבית בזמן בנציבין בבבל היה ריב"באבל

 בארוכה עוד וראה וכו', פסחים בדישכדאיתא
 בתירא בן יהודה ר' ערך בסדה"ד זהבענין
 סובר דהרמב"ם מחלוקת, הביא ושם ב',אות

 ראה ולא הממאי הלל מחבורת היהדדיב"ב
 החורבן אחר שהיה כ' עולם דורות ובס'החורבן
 ימים שהאריך וע"ש מלכות, הדוגי עשרהבזמן
 ס' על שהשיג במה ועע"ש החורבן, אחרהדבה

 התוס' ד' שם והביא ע"א צ"ו חלק פ'ב"ש
 אחד היו שנים דשמא ; שכ' ע"ב ס"המנחות
 ועוד ע"ב ג' בפסחים כדמוכח הבית בזמןהיה
 יהושע ור' דר"א בירושלמי דאמרינן הי'א'

 כל יעשה"ט ריב"ב, של מאביו מכשפותבטלו
 התוס' ע"ד עמדין הגר"י בהגה' ועי'דבריו,
 דאולי הבית בזמן היה דאחד במ"ש הנ"למנחות
 ר"פ כדאיתא הלל עם שנמצאו ב"ב מאותםהיה
 בשבת שחל פסח בערב ע"א( ס"ו )פסחיםא"ד
 דר היה הוא הרי והסדה"ד היוחסין ולד'עכ"ד,
 ודו"ק. היטב בזה ועי' בא"י, ולא בחףלבנציבין
 מרישא להג' ותיקונים בנוספות וראהד(

 דמבקרי שכ' דתק"מ קל"ה מאמד ויקראז"ל
 ונקראים מקום, שם שבתירא תפסו חז"לתולדות

 מרדכי ר' ובנו בתירא, ששמו המקום שם עלכן
 בן יהושע ברבי ע"א, ג' מתענית העירז"ל

 לי' דקרי וזמנין בהצמי' לי' דקרי זמניןבתירא
 בשמי' יהחשע, ר' בשמי' והייע דאבא,בשמי'
 שם הוא דבתירא ומשמע בתירא, בןדאביו
 שארי לגבי בודאי הוא וכן מקום, שם ולאגברא
 ג' בפסחים לוה סמוכין וקצת בתירא, בניבן

 שהי' ומשמע וכה בנציבין את לריב"בששלחו
 עירו שם דנציבין שם בפרש"י הוא וכןבנציבין,

 ובו' הלך ב' ל*ב בסנהדרין וכן ריב"ב,של



 דהבאינו ן ך הא הש"םכללי רן יבשצח

 ולא בנציבין שהי' וכה~מע לנציבין, ריב"באחר
 בבתירא שנולד שי"ל ראיה אין מזה אךבבתירא,
 לידתו, ע"ש ונקרא בנציבין לראהע נעשהואח"כ
 באל"ף לפעמים נכתב בתירה שהשם קצתוחי'
 ע"ב צ"ו ובשבת ע"ב ג' בפסחים כמובסוף
 וסנהדרין, כבתענית לבסוף בה"א ולפעמיםובכ"מ
 להתחלף. רגילים וה"א ראל"ף וכידוע כ"ר,עי"ש

 אל ערך בח"ם ובפרט כ"פ הבאתיובספרי
 אהו"י שאותיות פלא, זה שאין עישה"טתקרי

 בש"ס בא ופעמים מקומות, בכו"כמתחלפין
 בארוכה עי"ש באל"ף, ולפעמים בה"א בסוףמלה
 בערכם, שלי הרי"ש בכללי וראח כלו, הכללכל

 בערכו. או"יוראה

 משות כן נקרא דברייתא תנא - דהבאיבן
 זהב של צורףשהי'

 תולעת ושני הפסוק על בספרא עי'א(
 שני תולעת ושני אומר דהבאי בן יוחנןבמצורע,
 ע"ב מ"ב מנחות ע"ב ב' חגיגה ועי'שבתולעת,

 ערך השלם בערוך וכ' שם, שמוזכר ע"א כ'נדרים
 נקרא ולכן זהב צורף שהי' משות כן שנקראדהב

 ח"ב בספרי וראה ע"ש, מלאכתו ע"שדהבאי
 הש"ס מחכמי מקומות מכו"כ שהבאתי אהרןערך
 בדף בפרט עי"ש מלאכתת, ע"ש נקראיתשהיו
 ויקרא והעיון והררש מש"ב, כ"ה אותתקי"א
 מאמר ויקהל פ' בספרו לעיין כ' קל"המאמר
 ע"ש נקראית היו הש"ס חכמי שכמהרע"ז

 דה"ט לשער יש ואולי כ', ב' אות ושםמלאכתת,
 דיהבת מעיר שהי' משום רהבאי בןשנקרא
 מדיהבת זעירי א"ל ב' ז' בתעניתהנזכרת
 שנקרא נאמר דאם מקומו, ע"ש ונקראלרבינא,
 יוחנן ר' נקרא להיות צריך הי' מלאכתוע"ש

 נפחא, יצחק ר' ו(סנדלר, יוחנן ר' כמודהבאי,

 מקומו ע"ש שנקרא ומסתבר רהבאי, בןולא
 בן ערך כאן )ראה בתירה בן יהודה ר'כמו

 כן שנקרא דורמסקות, בן יוסי ר' א"מ(,בתירה,
 בספרי וראה עי"ש, ועוד מדמשק, שהי'משום
 במכתח"ג ולפענד"נ כלו, הכלל כל אהרן ערךח"ב
 כסף צורף הי' דאביו דאפשר ראי', זהדאין

 דהבאי של בנו דחיינו דהבאי, בן נקראוע"כ
 תקנ"ח מדף ח"ב בספרי ראה גס כסף,הצורף

 הקצב, בן זכריה בשם ביאור ערך והלאה ט'סי'
 דר' ה"ה דר"ה פ"ב מהירושלמי הבאתיושם
 ובירושלמי הנפח, בן יוחנן לר' קראיונתן

 רש"י א' צ"ו סנהדריז ובגמ' ה"ב, פ"אסנהדרין
 דמקרי יוחנן ר' נפחא, מדבר דנפחא טבאד"ה
 דאביו למורי ונראה וכו' הש"ס בכולא נפחאבר
 נפחא בר דמפרשי ואית נפחא היה יוחנן ר'של
 בר בן של שפתרונו שם הבאתי גם יפיו,ע"ש
 עצמו שהוא הפירוש אלא ממש בן דוקאאינו
 דאף ותראה בארוכה עי"ש וכו' וכר כןנקרא
 בן הלשון שייך שפיר מלאכתו ע"ש נקראשהי'
 ואקצר, שם ועוד דהבאי, נקרא שאביו אודהבאי
 מסופקני גם לכאן, וצרפו בר בן ערך כאןוראה
 ומה"ת המה, אחדים ודהבאי דיהבת אםמאוד
 במכ"ת, בזה אני ונבוך דיהבת, עירו ע"שלומר
 דהבאי ערך בסה"ד וראה כאן, בר בן ערךוראה
 בנו יוחנן ר'שכ'

 בן של תנורו וזה מ"ו, פ"ה כלים וראהב(
 אדת שס שהוא פירשו רבותי הרע"ב, ופי'דינאי,
 בו שדנו ע"ש שמעתי ואני תנוריס עושהשהי'
 הדרש דברי היפך ממש בפי' הרי הרבה,דינים
 אומנתו ע"ש שנקרא דאף במכ"ת, הנ"לוהעיון

 בן מלת עם דינאי בן נקרא עכ"זומלאכתו
 כלבא בן נ"ו וגיטין ה"ב פ"ד תעניתובירושלמי

 וכל גדול צדקה בעל שהי' יען כן ונקראשבוע
 עי"ש שבע כשהוא יצא ככלב רעב לביתוהנכנס
 בן אותו קראו מעשיו ע"ש נקרא דאפי'הרי
 כאן ראה הכסת, ציצית בן שם וכן שבוע,כלבא
 כסתות ע"ג נגררת ציצתו שהיתה ע"שבערכו,
 הרי רומי, גדולי בין מוטלת כסתו שהיתהוא"ר
 י"ג בנזיר וכן הכסת, ציצית בן נקראדמ"מ
 כשיהי' נזיר הריני אמר מאביי בעי רחומי בןא'
 וכ' כוותיך, לך רחימנא דלמא או וכו' בןלי

 ההלכה ע"ש רחומי בן שנקרא הכלליםבעלי
 אף הרי לך", "רחימנא דלמא או מאבייששאל
 שייך הטקום שם על ולא ההלכה עששדנקרא
 בערכו, ובתתו"א ע"ש רחומי, בן אותולקרא
 והלאה תקנ*ח מדף ח"ב בספרי היטבוראה



שצם ן ך דץא הוש"םכללי ון י21 הנפחבן

 שכתבתי כמו האמת כי ותראה בן בעניןמש"ש
 לבא רציתי לא כי לכאן רצרפו עישה"טכאן,

בכפילא.

 הקצבבן

 מה תקנ"ח דף אהרן ערך ח"ב בספריראה
 בכפילא לבא רציתי לא כי בארוכה בזהשכתבתי

 ואז עישה"ט במפרי פ"א כבר שהארכתיבמה
תתענג.

 בר וכדומה, צאן, בני יונה, בן עוף,בן
 אווז ברגוזלא,

 מתום' מש"ב דקת-1 ח"ג בספרי ראהא(
 דדרך עוף בן דנקם ע"א ה' בכתובות שמאר"ה
 שני כרכתיב והקטנים הרכין לשחום אדםבני
 דבן התוס' לנו רהמבירו מכ"מ ועור יונה,בני
 בשם מש"ש ועי"ש וצעיר, רך עוף היינועוף

 בא בן דתלת רע"ח רע"ז סי' איה"שהמלבי"ם
 צעיר פר בקר, בן פר בפ' וע"ש הצעירות,על

 לכאן וצרפו בארוכה עי"ש וכו' וכו'לימים,
 סי' קת"ה דף ח"ג בספרי וראה כאן, אקצרוע"כ
 כל שם וראה מהו, אוחא בר ביאור ערךב'

 והלאה, ק"ט מרף אווז בר אווז ערך כלוהכלל
 לכאן. וצרפועישה"ט
 בויקרא עה"פ שכ' החזקוני בם' וראהב(
 אהרן בני הנתחים, את הכהנים אהרן בניוערכו
 כהן מאימתי כש"ר מרתתים זקנים יהיושלא
 כשר רכהן ע"ב כ"ר כבחולין משירתת,פסול

 ובם' ע"ש, שירתת כמה ער שיזקין, ערלעבודה
 ראי' מביא ח"י מאמר ויקרא ח' והעיוןהררש
 אפשר לוי בת את ויקח א' י"ב ממוטהלרבריו

 ומשמע וכו' בת לה וקרא היתה שנה ק"לבת
 דעל וה"ה בת, לשון לותר שייך לא זקנהדעל
 עי"ש. בן, לותר שייך לאזקן

 מאמר ויקרא והעיון הררש בם' וראהג(
 בא בן דשם שכ"ש ז"ל, מרישא להגאוןצ"ו,

 יונים שהפי' יונה בני כמו הקטנות,להוראת
 ולא גרולים תורים א' כ"ב חולין ע'קטנים,

 ועתו"כ גדולים, ולא קטנים יונה בניקטנים
 בן, ת"ל זקן יכול פר אי בקר, בן פר ר'ויקרא

 ובן חריץ ב' ק"ז וב"ב פר, ת"ל קטן יכול בןאי
 כתובות וע' קטן, וחריץ גרול חריץ והיינוחריץ
 אמר דלכן שמא ר"ה שם ובתום' עוף בו א'ה'

 הרכין לשחוט בנ"א שררך משום עוף בןלשון
 הפטיש בן יר מ"ז פכ"ט כלים וע'והקטנים,

 פטיש נקרא דהגדול : וברע*ב ו', הפטיש חצלה'
 עי"ש. הפטיש בן נקראוהקטן
 בן ערך ב' מע' יעקב נאות בם' וראהר(
 שנים ב' בן הוא בקר בן שנא' כ"מ : שכ'בקר,
 לבן הממוך פר ר"ל בקר בן פר רכתיבוהיכא
 אם בפמוק ויקרא פ' רש"י שנים, ג' בןרהיינו
 בספרי וראה ע"כ, ז"ל הדא"ם המשיח,הכהן
 וערך שנה בן ערך וכאן עי"ש, קת"1 דףח"ג
 לכאן. וצרפו עישה"ט בת ברבן

 - נפחא בר או הנפח,בן
 גדול יוחנן ר,

 ראה ועוד, כן, נקרא השני בדור א"יאתוראי
בפנים

 ב', כ"ה כתובות נפחא, בר נקרא יוחנן ר'א(

 בן ה"ה פ"ב ר"ה ובירחצלמי ב', פ"הב"מ
 עי"ש, נפחא בר ג"כ א' צ"ו ובמנהרריןהנפח,
 ובכ"מ. ב' נ"ר חוליןוראה

 טבא, ד"ה רש"י א', צ"ו מנהררין וראהב(
 הש"ם, בכולא נפחא בר רמקרי יוחנן ר' :וז"ל
 נראה נפחא, בר עייל מאן ע"ב( פ"ה )ב"מכמו

 ולהכי נפחא הוי יוחנן ר' של ראביולמורי
 ע"ש נפחא בר רמפרשי ואית נפחא, ברמיקרי
 בתלמוד וכנויים שמות לחקר ובם' ע"כ,יופיו
 ע*א כ' דבכריתות אחר, פתרון : כ' י"רדף

 עד יוחנן א"ר שנו, בנפח אמר יוחנן ר'שנינו
 רואים זו, הלכה של טעתה נתגלתה לאכאן

 יוחנן ר' של והלכות אמרות אלפי שמכלאיפוא
 השתבח זו בהלכה ביחוד הנה וירושלמיבבבלי

 טעמה נתפרויח ולא לו הניחו שמקום יוחנןר'
 איפוא תובן ופירשה, ר"י שבא ער זו הלכהשל

 וכ"כ ע"ש, טעמה שגילה ההלכה ע-זשנתכנה
 וציין ע"א צ"ו סנהדרין הים מרגליותבספרו



 הקצהבן ן ר הא הש"םטללי ת יבת

 וראה הנ"ל, בתלמוד וכנויים שמות לחקרלספרו
 לכאן, וצרפו ע"ש דתקנ"ט ח"ב אהרן ביתבם'

 זה. ערך ואמוראים תנאים ביחוסיוראה
 שייכות דמה הב', הפי' להבין יש והנהג(
 דרך שכן אפ"ל אבל אדרבא, ליופי, לנפחאיש

 כדי ושחור, כושי בשם יפה לילד לקראהעולם
 במדבר רש"י וראה הרע, עין בו תשלוטשלא
 מודים שהכל מגיר הכושית, האשה א'י"א

 כחצי, של בשחרותו מודים שהכל כשםביפיה
 שידבר רחוק קצת שהוא ומפני )ג"א(ובשפת"ח

 מראה יפת בגי' כושית לכ"א חידה ע"דהכ'
 נראה ולפענ"ד שם, הטורים הבעל וכ"כעי"ש,
 וע"כ במלאכתו, מושחר להיות נפח של דרכוכי

 בקריאה כחטי כמו נפחא, יוחנן ד' על גםאמרו
 מיפיו וידוע כושי, חיבה בלשון יפה אדםשל
 ב' ה' ברכות א', פ"ד ב"מ יוחנן, ר'של

 עי"ש. ה"א פ"ג ע"זוירחבלמי
 הנ"ל, הים המרגליות על אתפלא אבלק

 מר' חוץ ג"כ נפחא שנקרא אמורא מצינודהרי
 ש"ל, א' צ"ו כבסנהדרין נפחא יצחק ר' כמויוחנן,

 ובכו"כ ב' ס' וב"ק א' כ"ד וב"מ ב' נ"בושבת
 וש"ס תתו"א וס' בסדה"ד וראה בש"ס,מקומות
 טעמא הני שייכי לא נפחא יצחק ובר'בערכו,
 העירו לא נפחא יצחק ר' שעל פלא עודהנז"ל,
 ולא יוחנן, ר' אצל כמו כן, נקרא למהכלום
 יצחק ור' ק"י חולין וראה להעיר, רקבאתי
 טובים, במעשים )יחיד הוה דעובדא מריהנפחא
 עישה"ט גדולתו את הכיר שאביי ע"שרש*י(
 שם. הגמ'כל

 להמפורהמים להעיר, לנחוץ רציתי גםה(
 האיך אביו על ולא כנז"ל גופיה יוחנן ר' עלדקאי
 אבל הנפח, "בן" או נפחא "בר" הלשוןיפרנסו
 ט"ו מי' תקנ"ט דף אהרן ערך ח"ב בספריראה

 בן של שפתרונו הקצב בן זכריה בשםביאור
 בזה, גדול אריכות עי"ש ממש, בן דוקא אינובר

 וכ"כ הנ"ל, המפור,צים על כלום קשה לאולפ"ז
 בר. בן ערך כאן וראה שלי, בספריםכ"פ

 על שנקרא הנ"ל הים המרגליות ועמ"שו(
 ערך ח"ב במפרי ראה שנו, בנפח ההלכהשם
 חיות המהר"ץ בשם כהם'ש תקי"א דףאהרן

 ובכ"ם עישה*ט, י"ז פרק התלמוד מבואבספרו
 לחקר בס' וראה לנאן, וצרפם שלי,בספרים
 וצרפו מש"ב א' סי' בתלמוד וכינוייםשמות
 בן בערך כאן וראה צריך, אני לקצר כילכאן,
 ר' ערך שלי בכללים וראה לכאן, וצרפובר

יוחנן.

 דמתניתין תנא - הקנהבן

 מרישא להגאון אושרן ברכת בס' ראהא(
 דטהבמע הקנה בן נחוניא ר' רל"ב, מאמרז"ל,

 נקרא ואיך אביו, של העצם שם הוא.שקנה"
 מובל אינו פרטי עצם שם הלא הידיעהבה"א
 האברהם, לומר יתכן לא כאשר הידיעהה"א

 נחוניא ר' נקרא להיות חע"ל וכדומה,היצחק,
 בן יהושע ר' הורקנוס, בן ר"א כמו קנה,בן

 עי"ש. וצ"ע, וכדומה,חנניא,
 שכ' הקנה בן ר"נ ערך סדה"ד וראהב(
 הי' הגרול, ר"נ ג"כ שנקרא הקנה, בןשר"נ

 איתא ע"ב י' דב"ב ע"ה ותמה ריב"זמתלמידי
 הקנה בן נחוניא ר' דברי נראין אמרדריב"ז
 קראו איך תלמידו הי' ואם ומרבריכםמדברי

 ח"ו במפרי שהבאתי ולפ"מ עי"ש, נחוניאר'
 הרב גם דלפעמים מכ"מ והלאה רמ"המדף
 פלא זה אין רבותינו, בשם תלמידיו אתמכנה
 וראה נחוניא, ר' לתלמידו קרא ריב"ז גםאם
 מש"ב ורל"ב רי"ב מאמר אהרן ברכתבס'

 ריב"ז של דרכו הי' דזה דמצינו בפרטבארוכה,
 פ"ב אבות כבפרקי תלמידיו, את ולשבחלכנות
 עי"ש הורקנוס בן ר"א תלמידו אתששיבח
 בערכו. ר' מע' שלי בכללים וראהבארוכה,
 א( : בפשיטות לומר דאפשר ולפענד"נג(
 ב( "קנה", ולא בה"א, "הקנה" הי' העצםדשמו
 מבואר יהי' לא דוקא העצם השם כי הידועעפ"י
 בה"א, יבואר התואר שם אבל הידיעהבה"א
 ואין ו', דף בהקדמתו השמות בקונטרסוכמ"ש
 העצם שם איננו כי "הקהלת" אמר במלתטענה
 המנשה ומלת בו, שנקהלת לחכמה תואר שםרק

 )וכמו משפחה( או שבט )ר"ל היחסבעבור
 כהעפחות אלה וכמו עי"ש, היחס( ביו"דהמנשי
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 כ' קי"ג בדף השם כ"ז(, ג' )במדברהקהתי
 משם הוא התיבה שבראש דהה"א "הראה"על

 הושו הקנה מן דהה"א אפש"ל כאן וכןהעצם,
 דהה*א "הפצץ", כ"ד בדה"א וכן העצם,משם
 "הקנה" אמד מתחיל הקנה ובם' העצם, משםהוא
 ע"ש הוא הקנה שם שגם ואפשר עי"ש, גדודבן

 עשה"כ אלקנוע ע"ש וכ"ש דבר איזהשקנה
 י"ב, ב' שמואל קנה, אשד קטנה אחתכבשה
 ,4קוף" בן עיני אליהו ה'( משנה פ"ג )פרהוראה
 סי' והלאה תקנ"ח מדף ח"ב בספרי היסבוראה
 א( "הקצב", בן זכריה בשם ביאור ערךמ'

 וז"ל השמות בין חשבו ק' תנו"א הדורותשבסדד
 שבאותו ב( עי"ש, בנו זכדיה ר' "הקצב"שם
 אביהם ושם שמם שהי' אנשים ב' היומקום
 קראו ביניהם לחלק הסימן לידע וכדישוים
 שהי' אביו בשם ולהשני אביו בשםלאחד

 שהי' כאן אפש"ל וכן עי"ש, קצבמלאכתו
 משפחתם ע"ש שנקראו וכו"כ בקנה,מלאכתו

 וצרפו בזה בארוכה עי"ש בם, המאורע ע"שאו
 ועי"ש עישה"ט, בכפילא לבא רציתי לא כילכאן
 וכן "החוסף" בשם שלמה המלאכת בשםמש"ש
 י"ג ובאות עזרא, מהאבן ומש"ש "הלוחש"בשם
 השם מעיקר הוא "הלוחש" אם הפלוגתאשם
 בארוכה עישה"ט ו"החוטף", "הקצב" וכן לא,או

 "הקנה- בן נחוניא מר' כלום קשה דלאותראה
 הנפח, בן בת, בד בן מעדכת כאן וראהע"ש
 דהבאי.בן

 בת בן ביניהם, ההבדל וזכרבן

 דף תזריע פ' יוסף פרדם בם' דאהא(
 וידושלמי בתו"כ זכד, וילדה עה"פ שכ'קמ"ז
 בתוה"מ ופי' המת, את לרבות ה"א פ"בפסחים
 ובנות, בנים ויולד בכ"מ כמו בן, וילדה כ'מדלא

 העולם בנין על ומורה בנין מלשון דבןוהחילוק
 העולם, בונה אינו שהמת חי, בילד רק שייךחה
 וראה עי"ש, מת ולד על גם מודה זכראבל
 אם והלאה, פ"ז מדף אח ערך ח"ד בספריהיסב
 לכאן. וצרפו עישה"ט מיתה, לאחר אחיונקרא

 בשם ש"ש שי"ח דף ח"ב בספרי וראהב(

 וויקרא תע"ד סי' השחר באילת דלהמלבי"ם
 החילוק שכתב, זכר וילדה עה"פ ד' סימןי"ב
 מפעל )שנגזר בן ששם ונקבה, לזכר ובת בןבין
 החי הולד מציין אביו( בית שבונה עלבנה

 נשלמה שלא הבפלים ולא חדשיו לוושכלו
 ונקבה זכד ושם בן, שם בגדר יבואו ולאהוייתם
 הזכרות בו שניכר דבר לידת שהי' כלכולל

 ועישה"ט ע"ש, נשלמה לא שהויתו אףוהנקבות
 בן ערך כאן וראה הנ"ל, בכלל שליאדיכות

 דלא ב' בסימן שם משמע שלכאודה בת,בר
 צריך, אני לקצר כי עישה"ט הנ"ל,כהמלבי"ם

 בספרי וראה לכאן, וצרפם שלי בהציוניםועי"ש
 בם" שם בפרס לקרניה האדם אהבת ערךח"ב
 בספרי ורחה י"ש, לעובר ההךים רחמי ערךח'
 ש"ה מדף אדם קרך אי עובר אדם ערךח"א

 הדק היטב וראה לכאה וצרפו עישה"טוהלאה
 וכתיב קרי ערך פ"ט דרנ"ט ח"א ברוך מקורבם'
 ח"ב בספרי ודאה עשה"ט, מש"ב בוניך,בניך

 ע"ש. זכר האיש שנקרא והטעם ו( אותדרם"ה
 חיים למוהר"ר חיים ישמח בם' ודאהג(
 בן שכ': מ"ו, אות ב' מעדכת ז"ל,פאלאגי
 דיצא והיינו אביו, בית את דבונה בנין,לשון
 בשם יקרא לא הנפל אבל חדשיו, לו וכלוחי
 יקרא חד,~יו לו כלו ולא מת יצא אם וכןבן,
 ע"פ אנך חומת וע' תזריע, ס' התוה"מזכר,
 אם בנים ערך כאן וראה עי"ש, לתלפיותבנוי
 קטנים אם הכתוב בלשון בנים ועדך בכלל,עובר
 הישמח ציין מ"ג באות ושם עי"ש, בניםבכלל
 שממנו בן ויולד ע"פ בדאשית לדש"יחיים
 וכו', אבנה אולי ד"ה לך לך ום' העולם,נבנה

 עי"ש. בניך תקרי אל הגמ' לפיוכן
 בן : שכ' ו' ה' ישעי' מלבי"ם וראהד(
 בנחלה אביו בית שבונה ע"ש בנין מלשוןהוא
 הושו ובת אחריהם, בניהם דור לדור ינחלאהבר
 אביה בית תבנה ולא תנחל לא כי "בתה"מלשון
 יש ע"י כי זכר הבן נקרא דע"כ ונלענ"דעי"ש,
 אהבת ערך ח"ב בספדי ודאה אביו, לביתזבר

 וכו'. בר בן ערך כאן וראה עי"ש, וכו'האדם
 הזכר בן על טורה שעיקרו הגם בן שםה(
 אותו כמו ובהרחבה, בהשאלה לפעמים יבאבכ"ז
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 "הבנים" על האם תקח לא תשחטו, לא "בנו"ואת
 יקפיד לא חיים בבעלי כי המין על מורהשאינו
 וכן וכדומה, נשד, בני יונה, בני כמו המין,על
 שם שבא נותנת שהסבדא במקום אדםבבני
 ידבו למען כ"ש הבנות, גם כולל בהדחבהבן

 ראה הבנות, גם שכולל "בניכס" וימיימיכם
 ח*י, סי' א' ויקדא דס*א-דס"ב, איה"שמלבי"ם

 תע*ג- איה*ש מלבי"ם וראה עי"ש, ב' סי'כ"א
 ערך הכרמל ובספרו ד' סי' י"ב ויקדאתע"ד,
 החלוקה יציין העבדי בת, בן שכתב ובת,בן

 בבחינת שידבד עוד )כל והנקבה זכדשבין
 הוא בן אם כמו ובת" "בן בשםמולידיהם(

 בנים ויולד יגח, בח או יגח בן או הוא, בתואם
 ישכהם לא ונקבה" "זכר ובשם וכדומה,ובנות,
 בבחינת שלא או גדולים מאנשים מדבד אםדק

 כי ומ*ש ; חיים בעלי ביתד או המולידיםאבות
 העברי הלשון ההלוכות ולפי זכר, וילדהתזדיע
 בן ששם מפני הוא בן וילדה לומר דאויהי'

 מציין אביו( בית שבונה על בנה מפעל)שנגזד
 והנפלים המת ולא חדהביו לו ושכלו החיהולד
 "בן" שם בגדר יבואו ולא הוויתם נשלמהשלא

 לידה טמאה אמו אין מת שהיוצא אומרוהייתי
 וחכהם ח' בן גם לרבות "זכד" וילדה אמרלכן

 שם כי לידה, טומאת טמאה שאמו מתוהיוצא
 שניכר דבר לידת שהי' כל כולל ונקבה""זכר
 נשלמה לא שהויתו אף והנקבות הזכדותבו

עי"ש.
 כ"א ויקדא התוה"מ רס"ב, איה"ש וראהו(
 בת או בן שם : שכ' ז"ל, להמלבי"ם כ"ב,סי'
 אחדת, הוראה לפעמים יודו אחר שם אלסמוך
 "בן חיל", "בן כמו בם, הנמצא הקניןלציין

 בליעל", "בת השיר", "בנות נדיב", "בתיהודא",
 בלא יבואו התואר שמות שרוב אף לזה,וכדומה
 בכ"ז ועוד הכם", צדיק, "כהן, כמו איש,מלת
 כהן, איש ובת וכ' המתישר הוסיף כהן בתגבי

 יש שהיא לטעות נוכל כהן ובת יכתוב אםכי
 "בת כמו הוא כהן" "ובת בכהונה, שייכותלה

 בעצמה, בה שנמצא הכהונה קנין ומצייןנדיב",
 ע"י הכהונה מן נתחללה אם להוציאונטעה
 "איש" מלת הוסיף לכן ילטמזר, לנתיןשנשאת

 לה שאיז אף כהן שאביה כהן איש בתןד*ל
 עי"ש. בשדפה, דינה בכהונה חלק שוםבעצמה

 אחר נקראים אם ויבםבן

 ערך והלאה רמ"ח מדף ח"ד בספריראה
 בזה, נחוצים ופדמים כללים כו"כ אחרים,אחר,

 לבא רציתי ולא גדולה, בארוכה הדקעישה"ט
בכפילא.

 הלל של תלמידו תנא, - זכאיבן

 מע' ז"ל להחיד"א זוכד עין בס' ראהא(
 כי ע"ב, מ"א סנהדדין בש"ס שכ' מ' אותב'
 היושב כתלמיד לי' קרו ה~ו זבאי בן למדהוה
 זכאי, בן ר"י לי' קרו לימד הוה כי דבו,לפני
 אותו קורין היו למד הוה דכי בדודונראה
 הרע"ב וכמ*ש וומא ובן עזאי בן כמו אביו,ע"ש
 נסמכו ולא ימים האריכו שלא דלפי דאבותרפ"ד
 רקח מעשה בס' וכתב אביהם, ע"ש להוקרו
 אלא זכאי שמו דאביו הפי' שאין ע"אדע"ד
 ובן יוחנן לו, היו שמות שתי בעצמו יוחנןר'

 כאן וראה ע"כ, מחוורין דבדיו ואין ע"שזכאי,
 בת. בר בןעדך

 נגלה שאליהו פי"ג דד"נ אבות וראהב(
 אצל לך לך לו ואמר הורקנוס בן אליעזדלר'
 שמות לחקר בס' וכ' לידושלים, וכאי""בו

 יושב תלמיד שבעודו על ד"י, בתלמודוכינויים
 מ' כבסנהדרין לזכות עמהם נמנה רבותיולפני
 עליו ללמד לי יש התלמידים מן א' אמרע"א
 כו' ביניהם אותו ומושיבין אותו מעליןזכות
 הוראה דתחילת סע"ב ט"ז ביצה וראהע"ש,

 אחר ולכן עי"ש הקובעת היא מרבנןדצורבא
 להו ומסתבר בזכות הוראותיו יוחנן ר'שהתחיל
 ע"ש, וכאי בן וקראוהו בשמיה קבעוהטעמיף

 ובכ"מ( )דקע*ו דבדים תנאים מדרשוראה
 ע"ש. בן" מלת "בלי זכאישנקרא
 אמר ב"ב כבחולין אמורא, זכאי בן וישג(
 ודאה אמר, יוחנן ר' - אמד זכאי בןעולא
 שמחות מס' וראה ע"ש, נעקדה ד"ה שםבתוס'
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 רבי( )בד ד"ג בני והלל ביהודה מעףבהפ"ח
 כ' בעדכו והתותו"א בבבל, זכאי לבןשנכנסו
 עיוש. בבבול זכאי לר'שצ"ל
 אחר ערך ח"ד בםפרי היטב וראהד(
 ד' מימן שם ובפדט והלאה, רנ-ז מדףאלישע

 בן קריאת בענין מש"ש והלאה, רם"התדף
 אותו שקורין מי בענין ומש"ש ישי, ובןעמרם
 תענית וע' העצמי, בשמו ולא אביו בשםדק
 דקדו וזמנין בשמיה לי' דקדו זימנין ע"אג'
 והא דלסמכוהו מקמי הא דאבא, בשמי'לי'

 בס' בהג' וראה שם, ובדש"י דלסמכוהו,לבתד
 דף בהג' הנז"ל בתלמוד וכינויים שמותלחקר
 או פלוני בן ערך כאן וראה עישה"ט, ע"בי'
 דהוא מאן אתר ערך ח"ם ובםפרי פלונית,בן
 תנאים יחוסי בס' ודאה והלאה, תרם"המדף

 קלונימוס ברבי יהודה דבי לרבינוואמוראים
 בדף כ' חמם זכאי, וערך בתידא עדךדצ"ל
 לא אפי' אביו בשם הנזכד חכם כל כיקנ"ב
 שאף ושמועה, ומימרא בתלמוד אביו שםמצינו
 כל שאמדו דנביאים דומיא הדוד, מחשוביהוא

 בן נביא שהוא אביו ושם שמו שנתפרשמי
 במבוא עקנון בן ר"י מ"ש ודאה עי"ש,נביא

 בשמם הנקראים החכמים חי"א: שלוהתלמוד
 אותם מכנים שאין הנביאים כמות כינוי,בלא
 עי"ש, די"ש מע' שלי בכללים וראהעי"ש,
 עי"ש, בת בר בן וערך בר, או בן ערך כאןוראה
 דהוא. מאן אמד עדך ח"ט בספריודאה

 עשירי תג' אחד - הכסת ציציתבן
 החורבן בשעתדירושלים

 וראה רי"ש, ערך שלי בכללים ראהא(

 לישנא לחד בגמרא, לשונות ב' א' נ"וגיטין
 גבי על נגררת ציצתו שהיתה משום כןנקרא

 משום כן נקרא הי' לישנא ולאידךכסתות,

 ועפרש"י רומי, גדולי בין מוטלת היתהשכסתו
 ונקרא שמו הי' ציצית בן בתרא שללישנאשם

 כסא כלומר כסתו שהיתה משום הכסת בשםעוד
 ברומי הולך כשהי' רומי, גדולי בין מוטלתשלו

 שלכן כ' שם ובמהרהם"א קיסד, פנילהקביל

 במצות זהיר שהי' כהטום ציצית בן נקדאהי'
 מאמר במדבר והעיון הדדש ובס' עי"ש,ציצית
 לפעמים מצאנו שכן לזה סמוכין מביאקמ"ט
 בה זהיר שהוא תצוה שם על נתכנהשהאדם
 א'( )קי*ט שבת שבת, מוקיר יוסף כמוביותר,
 כיבוד במצות ביותד זהיד שהי' על כןשנקדא
 בית במפרי וראה עי"ש, שם כבגמראשבת
 בני שמות בענין מש"ש אהרן ערך ח"באהרן
 עישה"ט. ועודאדם

 ב' אות ואמוראים תנאים בסדד וראהב(
 בזה עמד וכבד הכסת, ציצית בן אתשהשמיט

 ע"ש. ע"ז המגיהשם

 יהודה ר' בימי גדול אדם שם - קופיאבן
הנחתום

 גזרה אחת פעם א'( )קס"א סדה"דדאה
 מה הנחתום יהודה ר' שיהרג גזידההמלכות
 והנה ט', סי' תהלים ילקוט כו', קופיא בןעשה

 וכ"ה קפרא בר הגירסא ט' פ' טוב שוחרבמדדש
 הע' שם באבער ד"ש הוצאת ראה כ"י,בכמה
 בספר טעה הטעם דמזה כ' בעדכו ובתתו"אג',
 בר את חשבו לא למה ותמה ד. חכמיםועד
 שמות לחקר ובס' ע"ש, מלכות הדוגי ביןו,פרא

 דף ז"ל מרגליות למוהד"ר בתלמודוכינויים
 ערך ח"ו ב"א במפרי ראה והנה ז', אותי"ט
 דזה והלאה, קע"א תדף םפרים הגהת כו"כאיתא
 בן לשם ק' ב' שם כ' הי' כי לטעו,] רגין'דבר
 קפרא, בר מב"ק ועשה טעה והמדפיםקופיא

 אפשר. בדרךכנלענ"ד

 יהושע תפורסם, תנא שם - קרחהבן
 קרחהבן

 ורבי בתוד"ה ע"א ק"נ דף שבת ראהא(
 דר"ע מפר,ם יש שכ': היא, קדחה בןיההםע
 בתרא בפדק כדתניא קרח שהיה קרחהקרוי

 חכמי כל עזאי בן אמר ע"א( )נ"חדבכורות
 הקדח מן חוץ השום כקליפת לפני דומיןישראל
 ששמו בן לו והיה ד"ע, היה שזה ואומדהוה,



 קרחהבן ן ר הא הששסללי ת יבתד

 יהחצע ר' א"ל דשבועות בפ"ק כדאמדיהחצע
 דמה לד'ת נדאה ואין לד"ע, ד"ע שלבנו

 בעלמא בבדיחותא קדח לר"ע עזאי בןשקראו
 הוא גנות דלשת שעה כל כן לקדותו לנואין
 איניש אלא היה ר"ע דלא לד"ת נראה לכךוכו'

 אדם שם הוא וקדחה קדחה, ששמו היהאחרינא
 של בנו יהושע ר' קודם הרבה ונולד קרח,כמו
 בכודות תוס' לע"ע ציין והגרי"פ עכ"ל,ר*ע
 ד"ה ע*א קי"ג ב"ב ותום' חוץ ד"ה ע"אנ"ח
 ע"ש, צוה, ד"ה ע*א קי"ב פסחים ותוס'ומטו

 עזאי בן והתניא ע"א, נ"ח בבכודותודאה
 השום כקליפת עלי דומין ישראל חכמי כלאומר
 והא ר"ע, היינו ופרש"י הזה, הקדח מןחוץ

 קרחה בן יהושע דבי הש"ס בכוליהדגרסינן
 דף )שבועות התם כדגרסינן ד"ע של בןהיינו
 וכו', לד"ע ד"ע של בנו יהושע ר' א"ל ע"א(ו'

 ע"ש, גרשום דבינו ובפי' כת"י, ברש"יוכ"ה
 ע*א ק"נ בשבת התום' שהביאו מפרש הישוזהו
 כמו פרש"י על שהקשו חוץ בתוד"ה ועי'ש"ל,
 פי' נסים ודבינו וסיימו הנ"ל ע"א ק"נבשבת
 בן אלעזר דבי הזה[ הקרח מן זחוץ)קדחה(
 מפר,ם וד"ת קרח שהיה בירושלמי דאמדעזדיה
 ע"ש. אדםשם

 משמיה בה ומטו בתוד"ה ע"א דקי"גובב"ב
 הוא דקרחה ד"י אומר : כ' קרחה בן יהושעדר'
 יהושע ששמו בן לו והיה וכו' קדח שהיהר"ע
 דקא"ל הוא עזאי דבן דנהי לר"ת נדאה ואיןוכו'

 שם לו להעלות שהיה ח"ו בדיחותא בלשתהכי
 וכו' קרח עלה כמו הוא דגנאי קרחות שוםעל
 שמצא סתרים במגלת נמים רבינו שפי'ועוד
 עזרי' בן אלעזר רבי היה הקרח מן דחוץבב"ד
 קדח כמו אדם שם הוא דקרחה אוד"תאלא
עכ"ל.

 בעיני למבוזה היה דהקרח מצינוובאמת
 קדח שהי' הנביא אלישע אחדי וקראוהנעדים,
 ה' בשם קללם והוא קרח" עלה קדח"עלה

 התום' וקו' עי"ש, כ"ג ב' מלכים ראהונענשו,
 דאיך עצומה קושיא היא הנ"ל נ"חבבכודות

 וראה ע"ש, הקרח גנאי בשם לד"ע עזאי בןכנה
 לר"ע, חבר תלמיד עזאי בן שהי' כ"פבספדי

 ושקלים הי"ב פ"ט שם וירחצלמי ב' קנ"חוכב"ב
 חבל ואמד הצטער ב' ע"ד ובנדרים ה"א,פ"ג
 ומדבד ר*ע, את שיבהצת שלא עזאי בןעלך
 עדך השלם ערוך ודאה מרבו, כתלמידממנו
 דבל"ע הזה, הקדח מן חוץ בכוונת : שכ' עזאיבן

 עישכ"ד, קודח, נקרא חצלימות וגבודהתוקף
 רמ"ה מדף ח"ז אהרן בית בספרי היטבוראה
 תלמידו, בשם לומר הרב דרך אין ערךוהלאה
 אמרת את לרבו שיאמר התלמיד דרך איןובערך
 א', בסימן שם ובפרט והלאה שי"ז מדףוכו'

 לכאן. וצדפועישה"ט
 הנ"ל א' נ"ח לבכורות דגמ"ה בפי'וראה
 לד"ע, ד"ע של בנו יהושע ד' א"ל ג"כשגודס
 יהושע שאל בנו"ג אבל א', ו' לשבועותוכיון
 שבועות בידושלמי וכ"ה מר"ע, ר"ע שלבנו

 ובתוספתא ר"ע, את ר"ע בן יהושע שאל :רפ"א
 ר"ע, את ר"ע של בנו יהושע שאל : דפ"אנגעים
 ביהושע ומעשה דפ"ד: כתובות תומפתאוע'
 כתובות בירושלמי וכן וכו', אשה שנשא ד"עבן

 וכו', ד"ע של בנו יהושע בר' מעשהרפ"ה,
 ועדך קרח ערך השלם וערוך בערוך היטבוראה
 צריך. אני לקצר כי שם ודו"ק עזאיבן

 דר' : הרשב"ם בפי' ע"א קי"בובפסחים
 היה קרח שר"ע ר*ע, בן הוא קרחה בןיהושע

 דומין ישראל חכמי כל בכודות במס'כדאמרינן
 ובתוד"ה הזה, הקרח מן חוץ השום כקליפתלפני
 הגמרא שיהיה נדאה ואין : הרשב"ם  ע"ד כ'צוה
 ע"ש. וכו' גנאי דרך קרחה בן אותוקורא

 ר' : שכ' א' מאמר יוחסין בספר וראהב(
 הוא שהיה בשבת שו~ול בפ' קרחה בןיהושע
 המין במעשה שם שמפורש כמו קרחעצמו
 שם על שהוא פירש הערוך בעל אבלהסריס,
 בכורות בסוף כדאיתא קרח שנקרא ר"עאביו
 השום כקליפת ישראל חכמי כל עזאי בןשאמד
 בכורות בסוף פדש"י וכן הזה, הקרח מןחוץ

 סוטה בגמדת כי ואמר פסחים, ערבי בפ'ור,בב"ם
 דרך נראה וכן וכו' הזה הקרח מן חוץאומד
 מקום ובכל דהצבועות ובפ"ק בפסחים כיסברא
 בשבת אבל וכו', בנו יהושע לד' ר"ע אולאומר
 בראיות מאדיכין ד"ת משום התום' שואלבפ'



הה ן ך הא הש"םכללי ירןצנ קרחהבן

 אחרינא איניש אלא אביו ד"ע היה דלאחזקות
 קרח, כמו אדם שם הוא וקרחה קרחה שמוהיה
 של בנו יהושע דבי קודם רב זמן נולדוזה
 בן לומר לו דהיה יותד נדאה וכן ע"כ,ר"ע
 שקראו אחת פעם בעבוד ועוד תאדי, שםהקדח
 נקדא לעולם בנו שם יהיה במקרה כן עזאיבן
 שהיה אולי קדחה, בן יהודה ד' יש חלק ובפ'כן,
 עכ"ל. אחיו היה אוקדח

 דבפ' הב"ל היוחסין שכתב מהועל
 השלם העדוך כתב קדחה בן יהודה ר' ישחלק
 יהודה ע' סדה"ד ובעל כזו, גי' שם מצאשלא
 קדחה, בן יהודה ד' ו', לסנהדדין ציין קדחהבן
 צ"ב )צד ובסדה"ד ב"ק, יהושע ד' בנו"גאבל
 לקדח בן יהודה ד' סוכה מירושלמי הביאע"ג(
ע"ש.

 קרחה בן יהושע ר' ערך בסדה"ד ועי'ג(
 בשמו ד"ע להזכיר סנו ומי התום' קושי' עלשכ'

 מאמר מאמרות דבעשרה גנאי בלשוןומזכירו
 גנאי שם דלאו מבואר י"ד סי' ח"ה דיןחקור
 דר"ע להוכיח שהאריך בסדה"ד ועע"שהוא,
 שבוע כלבא בת שנשא קודם א' אשה לוהיה
 ישוע בן יוחנן ר' דידים דפ"ג המשנהעפ"י
 ישוע, בת אשה לו דהי' הדי ר"ע, של חמיובן

 רפ"ו, באדר"נ מבואר וכן חזית, ריש ברבהוכ"ה

 נגאשתו ד"ע של בנו היה דריב"ק י"לוא"כ
 בתהראשונה

 יש~
 תלונות כל עפי"ז ומישב חמיו,

 והרשב"ם רש"י ודבדי רהם"י, על התום'בעלי
 שרירין ד"ע בן הוא ריב"ק כי שכתבווהערוך
 ריב"ק כי סמוכין שהביא עוד וע"שוקיימין,

 הגאון וחי' בהגהות וע"ע ע"ש, ר"ע בןהוא
 נ"ח בכורות עמ'ט מבאסקוויץ וואלף זאבמו"ה
 נולד ואפילו שכ' התוס' ע"ד שם שתמהע"א

 וכו' שבוע כלבא בת שנשא ראשונה בשנהרעי
 ר"ע שכשהלך להדיא מוכח פ"ו אבותדבמס'
 בן לו היה כבד ור"י ר"א לפני תורהללמוד
 שהיה שם ומוכח תורה ללמוד עמו שהלךגדול
 קודם זה בן היה שממנה אהחה כבר אזלו

 דידים במשנה ועי' שבוע, כלבא בתשנשא
 אחר חותן לר"ע לו שהיה מוכח ששם פ"גסוף

 ממש וזה עכ"ד, ודו"ק יע"ש שבוע כלבאמלבד
 הנ"ל. הסדה"דכדברי
 רבינו בשם בבכודות התוס' מ"ש ועלד(
 בירושלמי דאמר הזה הקרח נקרא דדאב"ענסים
 ראה הב"ר, בשם כ"כ דקי"ג ובבאב קדחשהיה
 מצא שלא שכתב ע"א נ"ח בבכורות עיניםביפה
 שראה עד ע"ז ונצטער בידו,בלמי ולא בב"רלא

 ע"ש. מצא שלא ג"כ הוא שכתבבסדה"ד
 וסיעתי' פרש"י על היוחסין תמיהת ועלק
 זה ומה תארי שם הקדח בן לומר לודהיה
 ברכת בספר ראה לבסוף, בה"א קדחה בןשנקדא
 לתרץ שכ' ל"ח מאמר ז"ל מדישא להגאוןאהדן
 קדח שהי' משום בה"א קדחה בן נקראדלכן
 ה"א להוסיף עברי לשון משפט הוא וכןביותר,
 הענין דיבוי על להורות כדי שמותבהרבה
 רשעה, דשע עזרה, עזר אורה, אור כמווהפלגתו
 ניתוסף דלפעמים מ"ב איוב ברד"ק וע'ועוד,
 הדיבוי על להורות אהו"י "אותיות אחדאות
 ז' שמות והקבלה הכתב בס' וע' הדבר,וחוזק
 הזה בכלל פעמים הרבה השתמש שרש"יכ"א
 הריבוי על מורה השמות בסוף שנתוספהדה"א

 ע"ש.והפלאה
 פעם דבעבור עוד, היוחסין שהקשה ומהו(

 בנו שם יהיה במקדה כן עזאי בן שקראוא'
 שם על כן נקרא דהוא ל"ק כן, נקדאלעולם
 היה שר"ע ראינו עזאי מבן רק קרח,שהיה
 העשרה בשם הסדה"ד ד' הבאתי וכברקרח,

 הוא. גנאי שם דלאומאמרות
 כ"ב אות ב' מע' ממשח כדוב בס' ודאהז(
 דקי"ג ב"ב התוס' כ' קדחה, בן יהושע ר'שכ'
 בנו ס"ל ור"ת הי' ר"ע של דבנו ס"לדר"י
 ר"ע, קודם ונולד קרחה ושמו אחד אדםשל
 דמצא סתרים במגלת פי' ז"ל דהד"ן כתבוועוד
 רש"י ודעת ראב"ע, הוא הקרח מן דחוץבב"ר
 חלקו והתוס' ר"י כדעת נ"ט( )דף בבכורותז"ל
 תע"ם דף ח"י בספרי היטב וראה עכ"ל,עליו
 בארוכונ עישה"ט לכאן וצרפו קרח ערך ר"חסי'

 ז'ל מרישא להגאון אהרן בדכת בם'וראה
 הפוסלין הדברים דכל זא"נ שהקשה ר"כמאמר

 איך א"כ וכו' לנשיאות גם פוסליןלסבהדרין



 שנהבו ן ך הא הש"םכללי ת יבתו

 קרח ר"ע הרי לנשיא ר"ע את למנותתו
 לכהונה פוסלת וקרחה א' נ"ח כבבכורותהי'

 דלא לתרץ שנדחק עי"ש א', מ"גכבבכורות
 קרחים יש כי לכהונה, הפוסלת במדה קרחהי'

 מהגירסאות ולפמש"ל עי"ש, וכו' וכו'שכשרים
 וראה ע"ז, העיר שלא ופלא מידי, קשה לאועוד
 לכאן, וצרפו וכו' בימים בא שנים בן ערךכאן
 מש"ב ו~ומוראים תנאים תולדות בס'וראה

 לכאן. וצרפובארוכה
 מאוה"ג ור"ג הערוך דגם נתבארוכבר
 נגד הרוב והם ור"י רש"י כדעת ס"לורשב*ם
 היוחסין וכה2"כ ע"ז, שחולקים והתוס'הר"ת
 מאריכין ר"ת משום התוס' שואל בפ'דבשבת
 כבר וכו' אביו ר"ע היה דלא חזקותבראיות
 חזקות ואינן הם דדחוין י"ל ר"ת דראיותהבאתי
 הרוב, שהם הנ"ל הראשונים שיטותלדחות

במכתה"ג.
 ואמוראים תנאים בסדר ראיתי ושובח(
 חכמי כל עזאי בן אמר : וז"ל שכתב ב'אות

 הזה הקרח מן חוץ השום כקליפת לפניישראל
 היה קרחה בן יהושע ור' יוסף, בן עקיבאומנו
 חיד"א בהגהות וכתב עכ"ל, הקרח ר"ע שלבנו
 ופ"ק דנ"ח בבכורות רש"י כמ"ש והיינווז"ל

 והנה דקי"ב, פסחים ערבי פ' ור,2ב"םד,2בועות
 והסכימו חזקות קושיות ע.ז הקשו שםהתוס'
 וקשה אדם, שם וקרחה הוו יהושע ר'דתרי

 מהגאונים שהוא תו"א דבסדר עין העלימודאמאי
 סמכו ועליה ורשב"ם רש"י כדברי כתובז"ל
 גם יקשו דחקום הקח2יות ז"ל הם ואםודאי,
 שעשו ע"ד דבריו וידחו תו"א בסדר הגאוניםעל

 דשם אמת הן דוכתי, ושאר דמ"אבשבועות
 ררבריו הגאונים מסוג הוא שגם מר"חנעזרו
 דוכתי, בכמה והרא"ש התוס' כמ"ש קבלהרבדי
 וכבד הדיינין, שבועות סוף במעד"מועיין

 ה' דרוח דקי"ב עינים בפתח בעניותיכתבתי

 האמת אל וכוונו התוס' בעלי ברבותינו בםדבר

 ר"ע של בנו יהושע ודבי קרחה בן יהושעדרבי
 האר"' רבינו בנו העיד העד כאשר הוותרי
 עכ"ד. ע"שזצ"ל,

 מהיוחסין שהבאתי ב( אות לעיל דאהט(

 אולי קרחה בן יהודה ר' יש חלק דבפ'שכ'
 בן יהושע ר' )של אחיו היה או קדח,שהיה
 בן יהודה ר' ערך בסדה*ד ועי' ע"ש,קרחה(
 ובפ"ק וכתב הנ"ל היוחסין ד' שהביאקרחה

 אומד קרחה בן יהודה ר' ב'( )ו'דסנהדרין
 ר' הגירסא יעקב בעין אבל לבצוע,מצוה
 עכ"ד, ח' זכריה בילקוט וכ"ה קרחה, בןיהושע

 יהושע ר' בגמרא גם דגירסתינו כ'ובהגהות
 ע"ש. קרחהבן

 שוטה שלבן

 דן איני אני ערך דשצ*א ח"י בספדיראה
 מש"ב. ס"אאות

 ר"ע בימי תנא שם - שלקותבן

 ממאנת הבת מתי עד ב' נ"ב נדהראה
 כשבאתי כו' שתכלכל עד אומר שלקות בןוכו'
 )לא טהו יודע איני זה כלכל לי אמר ר"עאצל

 ובספר ע"ש, מכיר איני שלקות בן לי(סבירא
 ח"י אות י"א דף בתלמוד וכינויים שמותלחקר

 מקום בשום עוד מוזכר אינו שלקות דשםכ'
 משישלק, אבטיח שנינו מ"ה פ"א במעשרותאך

 האבטיחים על יעלה : להרמב"םובפיהמ"ש
 אשר איש כי מובן ומעתה שלק, ויקראכשער
 נתכנה שלק, בענין אחת בהלכה רק נודע הי'לא
 ערך ח-ב בספרי היטב וראה ע"ש, שלקותבן

 נודעים אנמ- לאנשים שמות בענין מש"שאהרן
 לכאן. וצרפו עישה"ט אחתבהלכה

 שנהבן

 שכ' מ"ו אות ב' מע' המים טהרתראה
 שנה הוא בקרבנות האמור שנתו בן או שנהבן

 שרה חיי ס' כסף טירת הר' לעת, מעתתמימה
 צדיקים לשנות דקרבן הא והשוה א',דל"ב

 דגם ש"מ ליום מיום שנותיהם ממלאדהקב"ה
 אבל עי"ר, מהשנה, יפחת ולא יוסיף לאבקרבן
 דמעה"ק פ"א בהרמב"ם דמבואר אינו זההאמת



תז ן ך דץ14 הוש"םכללי וץ יןנ צלפחדבנות

 דוקא זה דפסול דהא שם והכ"מ וי"דדי"ג
 לא אבל לאיל שנתים או השנה עלבמותיר
 בפי' מרה2"י וכ"מ שנתים, או מהשנהבפחות
 שנתו דכל שנה, בן זכר תמים שה גביהחומש
 בא דלא דבריו ולפרש לדחוק ויש שנה,קרוי
 אפי' מהשנה יותר כשהוא דפסול לפרשאלא
 עי"ש. אחד,יום

 תדל בן ששמו שוטה - תדלבן

 תע"ג מדף ח"ם ב"א בספרי היטבראה
 בן בלשון אלא אותה תשנה אל ערךוהלאה
 בידים לבא רציתי לא כי לכאן וצרפותדל,
 בספרי כבר שהארכתי במה סופרים בדברישניות

עישה"ם.

 של בבנינו שעוסקין חכמים תלמידי -בנאים
עולם

 א"ר בנאין מאי א' קי"ד שבת ראהא(
 של בבנינו שעוסקין חכמים תלמידי אלויוחנן
 תלמידי בנאין ע"י וברש"י בתורה(, )והיינועולם
 לבושיהן על שמקפידין כו' בנאיז נקראיםחכמים
 נאים" "בן מן מורכבת מלה שזה וי"אעי"ש,
 במעשים. ונאים הגונים אנשיםשמי'

 ר' אמר אר"א א' ס"ד ברכות וראהב(

 שלום מרבים חכמים תלמידי חמא( )ברחנינא
 בניך "וכל י"ג( נ"ד )ישעי' שנאמרבעולם
 אלא בניך תקרי אל בניך" שלום ורב ד'למודי
 עי"ש. וכו'בוניך
 "ארץ אומר א' ד' בתענית אבא ר' גםג(
 תקרי אל ט'( ח' )דברים ברזל" אבניהאשר
 עולם מקיימי חכמים תלמידי בוניה אלאאבניה
 וברש"י. ע"שבבנינם,
 תקרי אל ערך ח"ם בספרי היטב וראהד(
 כח2"ש שם ג' בסימן ובפרם והלאה, ת"דמדף

 עישה"ט בוניך, אלא בניך תקרי אל של הפי'על
 וע"כ עי"ש, מקומות מכמה וש"נ לכאן,וצרפו
 בספרי. פ"א שהארכתי במה כאןאקצר
 ת"ת לבעל ברוך מקור בם' היטב וראהה(

 תקרי דאל בפי' מאוד שהאריך תקם"ז מדףח"א
 לקצר כי לכאן, וצרפו עי~0ה"ם בוניך, אלאבניך
 כבר והארכתי שהאריכו במה בפרט צריךאני

בספרי.
 שכ' חכמים תלמידי ערך יצחק פחד וראה0

 פ"ט ו' בפה2נה בנאים נקראו חכמיםתלמידי
 וכו' עולם של בבניינו שעוסקים מפנידמקוואות
עי"ש.

 בשמו אביו את לקרא אסורבנו

 ולהלן ע"ו מדף ח"א בספרי היטבראה
 גדולה בארוכהמש"ב

 להקנות יכול אין ובתובנו

 שכ' מ"א כלל ב' מע' חיים גנזי בס'ראה
 ק"ב כלל בתשו' הרא"ש כתב ובתו בנוובענין
 דאלו שכתבת תימא דבר ועוד וז"ל יו"דסי'

 לאחר, להקנות יכול אדם וכי הולד, לוהקנה
 לפירותיו דקל שמענו, לא ובתו בנומכיר'
 כי להקנות יכול לקנסו ועבד לעוברהובהמה
 שיזכו עד והעבד והדקל הבהמה גוף לומוכר

 יכול אינו בנו גוף אבל ובקנם ובעוברבפירות
 מועדיך ברכת בסה"ק וע' עכ"ל, כלללהקנות
 עי"ש. ע"ג די"ג ח"אלחיים

 צלפחדבנות

 לקרוביו אדם אהבת ערך ח"ב בספריראה

 בנות מחכמת בארוכה מש"ש א' סימן רם"גדף
 במה וביאור חכמתן, הי' מה מכ"מ עי"שצלפחד,
 עי"ש בן, במקום יורשת אינה דבת התורהדגזרה
 היטב וראה לבאן, וצרפו בארוכה עניניםכו"כ
 אריכות ח"י סימן והלאה קל"ז מדף ח"גבספרי
 כו"כ ועוד וחכמתן, צלפחד בנות בכונתגדול
 עישה"ט צלפחד, מענין ונעימים שוניםענינים
 במה בכפילא לבא רציתי לא כי לכאןוצרפו

 וראה עישה*ט, בספרי כ"פ כברשהארכתי
 עי"ש. קל*ז דף ח"נבספרי
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 בנים בכלל אםבנות

 בארוכה ח"ב במפרי בזה הדק היטב ראהא(
 ולהלן, ש' מדף לקרוביו האדם אהבת ערךגדולה
 ג"כ הם בנות אם בערך והלאה ש"ג מדףובפרט
 מקורות כו"כ עי"ש בן, או בניי או בניםבכלל
 שם שציינתי ובמקומות בזה וביאוריםהערות
 מלא הוא שם הזה הכלל כי ותתענג,ותהנה
 הכלל כל ועי"ש בכפילא, לבא רציתי ולאוגדח2,
 הלכות כו"כ לענין לדינא נפק"מ בזה וישכלו,

 מ"א כלל ב' מע' חיים גנזי בס' וראהעישה"ט,
 מאמר ז*ל מרישא להגאון אהרן ברכתובס'
 כנה"ג שיירי וראה לכאן, וצרפו כח2"בק"צ
 תפארת וראה ע"ש, ע"ח אות נפרדיםכללים
 רבים לשון בין שמחלק מה מ"ז פ"ב נזירישראל
 עי"ש. יחידללשון
 ח"ג לשת מענה יעקב קהלת בם' וראהב(
 בנים בכלל בת שכ' קמ"א אות ב' מע'לב*א
 אחד ואפי' בן, שאין כל דברים כמהלענין

 בתשו' ק"ב סי' ח"א המבי"ט וכ"כבמשמע,
 עי"ש.דכ"ה
 לרבינו אהרן מטה בס' היטב וראהג(
 מה ע"ב דמקח ח"א זצ"ל הלוי אהרןמוהר"ר
 מש"ב היטב וראה לכאן, וצרפו בזהשהאריך
 פ"א הירושלמי על למראה נחמד בס'בארוכה
 נחוץ כי לכאן וצרפו וע"ב ע"א דקס"טדנזיר
 וחסדא חינא בס' וראה עישה"ט, לענינינוהוא
 נחמד וראה לכאן, וצרפו פה2"ב ע*א דנ"אח"ג

 וצרפו מש"ב ע"ג רכ"ב דף פ"ב חגיגהלמראה
לכאן.
 דומים בנים דרוב דאמרו הא אם ובעניןד(
 ב' מערכת המים טהרת בס' ראה האם,לאחי
 בנים דוקא דלאו תפ"ח סי' סה"ח בשם ו'אות
 עי*ש, האם לאחי שדומות בנות הדין הואאלא
 וצרפו א' אות רנ"א דף אמור יוסף פרדסוראה
 ב' מערכת כללים חמד שדי היטב וראהלכאן,

 ד"ה נ*ד כלל בת גם נכלל בן בכלל ואיערך

 כללים השדה פאת חמד שדי וראה עישה"ט,ואי
 לכאן. וצרפו ס"ג סימן ב'מערכת

 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בס' וראהה(
 שאמר מי די"ב נזיר בת ולא בן שכ'ס"א
 איע בת לו נולדה בן לי כשיהי' נזירהריני
 )אמר דע"ז יבמות דט"ו, זבחים ע*ש,נזיר
 ולרא*ם ודל"ו ד"ל קידושין עי' ס"ם אליעזרהבן
 דכ*ט, נזיר ע*ב, דק"י נוחלין יש ובפ' אמורבפ'

 הארכתי( ובמ"א צ"ת ועדיין ד"ס, ביבמותרש*י
עכ"ל.

 מטה בס' גדולה בארוכה היטב וראהו(
 ח"א זצ*ל הלוי אהרן כמוהר"ר לרבינואהרן
 בתורה דכתיב היכי בענין מש"כ ע"דדמ"ה
 וראה עק2ה*ט, לא או בנות ממעטינן איבנים
 ע"א רס"ג ודף ע"ב דל"ג ח"א יוסף פרדסבס'
 לכאן. וצרפו ע"ב תמ"ד דףוח"ב

 הירושלמי על למראה נחמד בספר וראהז(
 בנות אי מש"ב ע"ד דס"ה בספרו פ"ודמאי
 וראה לכאן, וצרפו בארוכה עי"ש בניםבכלל
 פ"א נזיר הירושלמי על למראה נחמדבס'

 שדי וראה בארוכה, עישה"ט וע"ב ע*אדקס"ט
 כולל בנים ערך קקי כלל ב' מע' כלליםחמד
 בנים ערך כאן וראה עי"ש, וכף ונקבותזכרים
 יוסף פרדס בס' היטב וראה עי"ש, וכו'חרע
 ע'ב. תמ*ד וח"ב עוא ורס"ג ע*ב דל"גח"א

 אברהם וזרע אברהםבני

 או"ה, ולא ישראל נקרא אברהם דזרעבענין

 בני בכלל או אברהם זרע בכלל הם גריםואם
 בס' ראה בזה, ופרטים כללים ועודאברהם,
 מש"ב שם ובהציונים קע*ו סימן ביתימשק

 ישראל, ערך שלי ובכללים גדולה,בארוכה
 קי'ב מדף דשמואל אבוהו ערך ח"אובספרי
 שם, ובהציונים ישראל בני בערך וכאןוהלאה,
 וכו' כשר דוקא אם וזרע בנים ערך כאןוראה

 וירא יוסף פרדס בס' היטב וראהעישה"ט,
 יקרא ביצחק כי עה"פ י"ב אות ק"ל דףכ"א
 לכאן. וצרפו בכללן גדול אריכות זרעלך
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 בראשית מדר*ר זקן, בימים, בא שנים,בן
 וכף שנים לבן יין יפה ט"וצ"ח

 למשנה ופידושים והערות ביאודים א. :התוכן
 חמשים בן לבינה, אדבעים בן פ"ה,דאבות
 לשיבה שבעים בן לזקנה, ששים בןלעצה,
 וההבדל ישיש, שב, זקן, הזקנה, סדר ב. ;וכו'

 הגבלת בענין הגדולה הפלוגתא ג ;ביניהם
 ובפדס והלכות, דינים כמה לענין הזקנהזמן
 ביאודים ד. ; בזה והשיסות קטלנית,בדין

 דהוריות בסוגיא בזה ותידוצים קוקרותוהעדות,
 מדדגות בענין עזדא האבן פיוס ה. ; ע"בה'

 בהם שיש דברים עוד 1. ; וימיו האדםשנות
 י. ; הזקנה זמן בהבכלת להלכה מינהנפקא

 בכללן. וספיקותהערות

 למשנה ופירושים והערות ביאורים א.סימן
 לעצה, חמשים בן לבינה, ארבעים בן פ"ה,דאבות

 וכו' לשיבה שבעים בן לזקנה, ששיםבן

 בן מכ"א, פ"ה אבות פדקי ראה א(א[
 ששים בן לעצוע חמשים בן לבינה,ארבעים
 לגבורה שמונים בן לשיבה, שבעים בןלזקנה,
 עי"ש.וכו'

 שלאחד לבינה ארבעים בן שם ובדע"בב(
 ולא משה א"ל במדבר ישראל שהיו שנהמ'
 ואזנים לדאות ועינים לדעת לב לכם ה'נתן

 וראה ע"ש, כ"ט( )דבדים הזה היום עדלשמוע
 ה'. וע"ז אבות מגן ובס' כאןתוי"ט
 כאן הגד"א בהג' כ' לבינה, אדבעים בןג(
 עי"ש, תקרא לבינה אם ב'( )משלי לדברזכד

 הפרפדאות ובס' הגהה כ', כאן שלמהובמלאכת
 וידעת לי' וסמיך שנה ארבעים כתיב ; עקבפ'
 אדעתי' אינש קם לא שנה מ' עד רמז לבבך,עם

 יבין ולבבו לבינה, מ' בן וכן ב'(, ה' )ע"זדדבי'
 ה' נתן ולא תבא בס"פ וכן ע*כ, ארבעיםעולה

 שנה מ' אתכם ואולך לי' וסמיך לדעת לבלכם
 כאן. אבות יצחק זדע ס' ודאהעי"ש,
 ארבעים עד משלשים הם הכח ימי והנהד(

 הכח תששת ימי יתחילו ואילךומארבעים

 עד א' קנ"ב כבהצבת האדם, של טבעוושינוי
 מעלי, משתי ואילך מכאן מעלי מיכלי שניןמ'
 לא ואילך סכאן הדרא שנין מ' עד דמעתאוכן

 וכו' מודווח שנין מ' עד כוחלא והאיהדדא,
 במ' ניסת ב' קי"ט וב"ב סע"ב, דקנ"אע"ש
 הירא שופטים פ' ובספרי יולדת, אינה שובשנה
 הים מדגליות ודאה עי"ש, מ' בן זה הלבבודך

 וישב זהד ניצוצי ודאה ל', אות א' י"זסנהדרין
 הנשמה כי שבקבלה פז מכתם ג' אות א'קצ"א
 ולכן שנה מ' בן היותו עד באדם חלהאינה

 למי אלא סודותיהם מוסרים היו לאהדאשונים
 מתוך דבד מבין להיות זה לגיל הגיעשכבר
 שנה מ, נוטריקון "נשמה* לדבר סימן ונתנודבר
 אות ב' קל"ו תולדות זהר בניצוצי ועי"שכו'
 מכ"א פ"ה אבות ויטדי מחזור וראה עי"ש,ב'

 צדיכת חסדא חסדא א'( ל"ג )ב"מ דא"לוהיינו
 שבת זהד שעדי וראה עי*ש, שנין מ' עדלי

 עי"ש,קנ"א
 אבות בפי' ז"ל מסאכאטשאב והגאוןק
 לבינה ארבעים בן ; כ' כאן אבות פדקי עלדכ"א

 להגביר מחויב שנותיו רוב עבר רוב עפ"יכי
 הימים כי דבר, מתוך דבר שיבין השכלכח

 הבינה ימי כבד ואם ערב, צללי וינטוברחו
 ורצה עי"ש, וכו' בנפשו עצות ליתן צדיךעברו
 לכאן. וצדפו מ"א דף שמות יוסף פדדסבס'

 על כתב ז"ל מקאזניץ הקדוש והמגידו(
 אותיות הוא בינה לבינה, ארבעים בן כאןהמשנה

 כמ"ש להקב"ה, בן להיות צדיך ד"ל י"ה,בן
 אלקיכם. לה' אתם בניםהכתוב
 שנה דארבעים דע"ב כ"ב סוטה וראהז(
 להוראה, ראוי הוי שאז האדם, השלמת גילהוא

 שר להיות ראוי "שאז ל' א' פ' דבהובשמות
 ניצוצי וראה ילדותו, שנות נשלמו דאזושופט",
 להעיר ורציתי מש"ב, ע*ב דקל*ו ח"אהזהר

 הגמרא היפך הוא הזה דבה השמותדלכאורה
 ד' סי' פ*ד שלמה של והים ע"א י"דחגיגה

 דמחמשים הסוברים שיטות בעדך כאןשהבאתי
 בפחות דיין או פרנם מעמידין "דאין וכו'ואילך

 בכללי וראה צ"ע, וזה עישה"ט,מחמשים"
 דידן הגמרא אם בענין מש"ש שליהפוסקים
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 הפוסקים כללי חמד שדי ודאה המדדש, עלחולק
 עישה"ט. מש"ב, ב'סימן

 בענין רמ"ו סימן יו"ד דמ"א וראהח(
 ויק, בבשד כריסו שמלא לאחד בפדדסלטייל
 ללמוד שלא שכתבו ויש כתב סק"ו שםובש"ך
 בן כמ"ש שנה ארבעים בן שיהי' עדקבלה

 הוא לזה המקור וודאי עכ"ל, לבינהארבעים
 קאי לא הנ"ל ב' ה' וע"ז הנ"ל א' קנ"במשבת
 הנ"ל ומכל שנין, מ' עד דרבי' אדעתי'איגיש
 עישה"ט, כמה, ועד ד"ה ב' כ"ב סוטה תוס'דאה
 והם שיף, ובמהר"ם א' ל"ג ב"מ ר"ח בפי'וראה
 תבא, ס"פ ובת"ת ע"ש, בהמהרש"א דלא שםפי'

 סתרי מוסרין אין אד"א א' י"ג חגיגהודאה
 חמשים שר דבדים חמשה בו שיש למי אלאתודה
 לו שיהי' פי' חמשים ששר שם י"א ובדףוכו'

 ובחגיגה ג', ישעי' רד"ק וראה שנה,חמשים
 במעשה אגמרך תא לר"א ר"י א"ל הנ"לי"ג

 בן איני כלומר ופר"ח קשאי לא א"למדכבה
 חמשים מבן להתחיל יש ולפ"ז ע"ש, שנהחמשים
 אך הנ"ל, כהש"ך דלא אדבעים, מבן ולאשנה
 דותה אינו מרכבה דמעשה דאפשד בזה אנינבוך

 מהדש"א וראה הש"ך, מדבר שממנולקבלה
 שם א"ר אר"ח ע"א קידושין ודאה שם,בחגיגה

 אלא אותו מוסדין אין אותיות ושתים אדבעיםבן
 אבל וכו' ימיו בחצי ועומד ועניו שצנועלמי
 ממדר"ר ומביא ע"ז מעיר איתן מצפהבהג'
 בס' ומצאתי עי"ש, שניו רוב שיצא גידסאקהלת

 ואקצר, עי"ש בזה שהאדיך נ"ח סימן טובמבשר
 מ"ז. סי'ועי"ש
 שנאמר בדע"ב: לעצה, חמשים בן א(ב[
 העבודה מצבא ישוב שנה חמשים ומבןבלוים
 השירות ומהו וגו', אחיו את ושרת עוד יזבודולא
 עי"ש. עצה להםשיתן

 שבן להיות שראוי ר=ל לעצה חמשים]ו
 דבוק יהי' רק יצה"ר תאות שום לו יהי' לאנ'

 לעסוק עוד יצטדך ולא ובתפלה בתודהבהקב"ה
 את שיעבדו לאחרים עצות שיתן דק עצמועם

 שם. פ"א על מפודשים קצת כ"כהבוב"ה,
 כמ"ש הגר"א: בהג' כ' לעצה חתשיםבן
 ע"ש. וגו' חמשים שר א'( )י"ד דחגיגהברפ"ב

 כ', מכ"א פ"ה באבות שמואל והמדדשב(

 מדבותיו שקבל ממה בלימוד שלם שהוא אחריכי
 נתן ולא כשאה"כ חמשים, בן עד אדבעיםמבן
 הזוע היום עד )כש"ל( וגו' לדעת לב לכםד'
 ילמדהו בתודה וחדש שהבין מה שכל צריךאז

 חמשים בן ח"ש עמו, חכמתו תמות ולאלאחרים,
 מה לאחרים ומלמד יועץ שיהי' כלו'לעצה

 שהשמיענו עוד ואפשד עי"ש, בתודה לושנתחדש
 אדם שום עם להתיעץ האדם יצטדך כאשרכי
 ותעלה, חתשים מבן שהוא מי עם אלא יהיעץאל
 שלמה בן לדחבעם אידע כאשד לו יארעואל
 הילדים עם ונתיעץ הזקנים עצת הניחאשר
 ע"ש.וכו'

 אבות תוי"ט ראה לזקנה, ))ושים בן א(גן
 דגרמי ספרים דאית ובמד"ש שכ', מכ"אפ"ה
 ושהעד הריטב"א, וכ"כ "לחכמה", ש~יםבן

 ששים בן נוטריקון חכמה בישישים י"ב()איוב
 לזקנה דתנן הא גדסתינו לפי דאף ואפשדע"כ,
 מי אלא זקן אין ל"ב( )קידח~ין לחכמההכונה
 ע"כ. קנה, זה זק"ן דנוטריקון חכמה,שקנה
 א' )שמואל כמ"ש כאן, הגר"א בהגהותב(

 כבמו"ק מס' פחות והיינו וגו' זקן יהי' ולאב'(
 אלמא בעתו, גדיש כעלות "בכלח" תבא א'()כ"ח
 ודור כ' אבות מגן ובפי' עי"ש, בעתו הוא ס'בן

 הרי שנה ש' במדבד והיו כ' בני היוהמדבר
 כאן חיים דרך ובמי' עי'ש, שנה לששיםשמתו

 כי יותר חכם עוד והוא זקן הךא כאהבר כיכ'
 מוסיף השכלי כח אז חלשים הגשמייםהכחות
 לחם בפי' ודאה עי"ש, וכו' וכו' ויותדיותד
 כאן.שמים
 "בכלח" קבד, אלי "בכלח" תבא דכתיבג(
 כאן. תויאט וראה שם הרע"ב ששים,בגי'

 זק"ן שתיבת חכמה, שקנה זה הזקנהעיקר
 בינה. שעדי נו"ן שקנה "נו"ן", קנה זהד"ת

 פ' בן ועי דזקן ש"ל להסוברים והנהד(

 זד לכאורה ששים, בן ולא המשים, או ע'או
 ששינ בן מכ"א פ"ה דאבות כבמשנהדלא

 שגורסיכ לומר דאפשר א( לתדץ: וישלזק)ה,
 כוב"ל, לזקנה, ולא לחכמה ועוד הריטב"אכ"ש

 על זקנה של הפי' כאן יפרשו שהם אוב(
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 על ובמד*ש חכמוג שקנה זה זקן כמ"שחכמה,
 ששים בן דגדסי ואית כתב פ"ה אבותפרקי

 חכמה, בישישים דכתיב קרא לזה וסעדלחכמה,
 לחכמה, הגיע אז לששים הגיע כאשדכלומד
 מה כי אהדדי פליגי לא זו לגירסא דאףו~ופשר
 אלא זקן אין כי לחכמה הכוונה לזקנהשאנזר
 ועל קנ"ה, ז"ה זקן ונוטדיקון חכמה, שקנהמי

 חכמה, יודיעו שנים ודוב ידבדו ימיםהרוב
 לחכמה הגיע אז לששים הגיע כאה1דכלומר
 תשו' וראה מכ"א, פ"ה אבות תוי"ט וראהעי"ש,

 עי"ש. קמ"א, סי' ח"במהדש"ם
 יבא זקן : שכתב ז"ל להמלבי"ם וראהה(
 נשיאי על ולפעמים ימים מלא זקן עללפעמים
 עד חכמה, שקנה זה זקן במ"ש וחכמיהם,העם

 "כי כמו מדבר, מין מאיזה מבארשלפעמים
 ד'(, ל"ב )איוב לימים" כו' ממני המהזקנים

 ובלא סמיכות בלא "זקן" כשבא הוא בזהוהכלל
 בימים, זקן לרוב מובנו הידיעה, ה"א ובלאכינוי
 )אם זקן" אב לנו "יש זקן", ועד "מנערכמו
 בשכפל כגון החכמה על שכיון הוכחה כשישלא
 פני והדרת תקום שיבה "מפני כמו הלשוןאת

 או בסמיכות או בכינוי שבא בכ"מ אבלזקן"(,
 מופלג פנים נשוא זקן על יכוין הידיעה,בה"א

 הזקנים", אל "ואמר זקניך*, "ויצאובחכמה,

 איש "שבעים עירו", "זקני ישדאל","זקני
 חרל החכמה, ומופלגי הב"ר ר"ל בכולמהזקנימ",
 יהיו שאז ישראל ודשעי עכו"ם מזקניכשמדבד
 ויקדא רע"ה, איה"ש ור,1עתו, העם לפיהזקנים

 פרד"י וראה עי"ש. פ', סי' י"ט רמ"ט, סי'ד'
 עישה"ט. מש"ב ל"ב אותקדה1ים
 אין אומר ריה"ג וכו' חכם אלא זקן איןו(
 קדוו1ים תו"כ וכו', חכמה שקנה זה אלאזקן
 ובמסודת ב', ל"ב קידושין וראה פ"ז,פ"ג

 מפני שפי' התרגום על העיר התנ"כ עלהתלמוד
 תקום", באורייתא דסבר קדם "מן תקוםשיבה

 שיבה על כן שפי' והפשט, ההלכה נגדשהוא
 בזה קדמו שכבד זכר ולא ע"ש, זקן עלולא

 הכינויים ערכי על שלום קו בס' כ"כ שם,הרמב"ן
 בדמב"ן היטב וראה עי"ש, קמ*ג אות זקןערך
 עישה"ט. ל"ב י"סויקרא

 והתוס' לנסמך כנוי זקן י"ד, ובסנהדריןז(
 בר הדיוטות אפילו במקרא זקנים דסתםכ'

 וכתב העדה, זקני או העיר זקני דכתיבמהיכא
 עשרה דקא' הגומל גבי דבבדכות ודעהרמ"ז
 ובמה1ב דכתיב שא"ה זקני, ממלת דדבנןותרי
 זקן ערך יעקב נאות בס' ודאה יהללוהו,זקנים
עי"ש.
 שכ' ל"ב, קידה1ין יהה1ע פני וראהח(

 דמנוטריקך אף חכמוע שקנה זה זקן שם הגמ'על
 רק מנ"ל, חכמה אבל קנה זה רק שמעינןלא

 מה חסרת דעה חסדת מה קנית דעהדאמרינן
 ולפענד"נ עי"ש, חכמה שקנה עכצ"לקנית,
 חכה1ה והיינו ה', קנה זה נוט' "דזקנה"דאפ"ל
 ויקרא זהר וראה חכמה, שנקראת תורהחומשי
 בלא חכמתא ולא חכמתא בלי אורייתא לאופ"א

 תנחומא וראה עי"ש, דדגא בחד וכולאאורייתא
 עי*ש. תודה אלא חכמה אין ב'וילך

 : כתב ז"ל היצהרי מתתי' ר' בשםוהמד"ש

 ע' בן מכרת, שניצל להורות לזקנה, ששיםבן
 בישיבה נוחלין ביש דאז"ל ועוד לכבדו,לשיבה
 וכו'. הזקנה אחר הלך ובמסיבה החכמה אחדהלך

 הגר*אי בהג' לנבורה, שבעים בן א(ד[
 טובה בה1יבה וימת כ"ט( )דה"א בדודכמ"ש

 במלכו דוד שנה שלשים בן ה'(, ב')ושמואל
 מגן בס' ודאה עי"ש, וגו' מלך שנהוארבעים
 עוד וכ' עישה"ט, בזה שהאריך מה לאןאבות
 אם כי השיבה תמצא לא כי האומות חכמיבה2ם
 כי וי"א וחיות, בבהמות לא אבל האדםבבני
 הפך, היא והכרוכיא שיבה, בו תמצאהסום

 עישה"ט הזקנה, מפני לשחרות מלובןשמתהפך
 אותיות כי כ' חיים דרך ובפי' גדול,אריכות
  שביעה מלשון שיבה ופי' מתחלפים,אחה"ע
 כאן ובפר,1"י עי"ש, וכו' וכו' בימים שבעשהוא
 חייו שני וכשנכפלו בנו, ישיש וגם שב גםדכתיב
 שיבה שנה ע' דבן ש"מ שנה ק"מ הי'דאיוב
 כאן. שמים לחם בפי' וע'עי"ש,

 בדוד כ"ט( )דה"א דכתיב הרע"ב,וכ"כ
 שנה. שבעים היו חייו וימי טובה, בשיבהוימת

 לשיבה שבעים בן כ', כאן והמד"שב(
 ב. לקיים שישתדל כדי השיבה זמןלהודיע
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 בזהר שפי' כמו תקום, שיבה מפני שכ'מקרא
 וכו' יצרך על ותתגבר תקום השיבה זמןקודם
ע"ש.
 מתחילים שאז לשיבה, שבעים ובןג(
 שכבר הכוונה שם ששרשו שיבה, בעללקרותו

 סי' ביו"ד איתא ולכן שנים, עשיריות שבעחי
 מבן והיינו שיבה, מפני לעמוד א' סעי'רמ"ד
 תקע"ו סי' או"ח חיה נפש בס' וראהשבעים
 ל"ב קידושין יהה2ע פני היטב וראהעי"ש,

עישה"ם.
 אבות יעב"ץ החסיד בפי' עוד וראהד(
 שי3ה מפני לשיבה, שבעים בן שכתב:כאן

 שחייב דהיינו כאן ישראל בתפארת וכ"כתקום,
 בן ואמר ~ כתב המאידי ובפי' מפניו,לקום
 לעניני עוד ראוי ואינו כלומר לשיבהשבעים
 ע"ש, השי"ת בעבור השתדלותו כל וישיםהעולם
 שכתב אזולאי אברהם ה"ד מכ"י בפי' עודוראה
 לכבדו ישראל כל על חל שאז לשיבה שבעיםבן

 א"נ וגו', תקום שיבה מפני שנאמרולהדדו
 כדפי' השיבה זמן קודם בתשובה לשובשצריך
 על ותתגבר תקום השיבה זמן קודםבזוהר
 אבות עמ"ס אבות נחלת ובפי' ע"ש,יצרך

 ר=ל לשיבה שבעים בן כתב, ז"ל()לאברבנאל
 תקום שיבה מפני משום לכבדו ראוישהוא

 בור לומר רוצה אשמאי, זקן אפילוומסקנא
 עכ"ד, עבריין שיהיה לא אבל שממהמלשון
 מצוה וכן שכתב ס"א רמ"ד סי' יו"ד בש"עוראה
 וכ' שנרג שבעים בן דהיינו שיבה מפנילקום

 רץ2ע, יהי' שלא ובלבד ע"ה הוא אפילו :רמ"א

 מופלג שהוא שיבה מפני וכן כ' שםובטור
 מפניו, לקום מצוה שבעים בן דהיינובזקנה

 ושכ"כ דקדושין בפ"ק לרא"ש ע"ז צייןוהב"י

 בשב"ל וכ"כ סה"ק בשם ת"ת מה' בפ"זהגמ"י
 עכ*ד, אבות ממס' בספ"ה היא שלימהומשנה

 ע"ש. ה' אות שם הגר"א בביאור צ.יןוכן
 שמות ביאור בם' לגבורה, שמונים בן א(ה[
 ז"ל ווערטהיימער אהרן שלמה למוה"רהנרדפים

 זה כי ונ' לגבורה שמונים בן כתב, זקןערך
 ואם י' צ' בתהלים וז"ש "הישיש" היאהאחרון
 שעמד גבורות בו שיש שנה, שמוניםבגבורות

 ישיש שב, זקן, ערך כאן וראה עי*ש, בוהישות
עי"ש.
 ואם צ' תלים כמאש ג', הגר"א בהג'ב(
 חיים דדך בפי' וכ' עי"ש, שנה שמוניםבגבורות
 לו יש כח ובעל גבורה בעל האדם אםכלומר
 באדם יש לפעמים כי חהו שנה, פ' עדכח

 שיש ימצא זה ומצד בנאא משאד יותרגבורה
 בסתם לא אבל שנה, שסונים ימיו ואז כחלו
 עי"ש. אדם,בני

 לגבורה שמונים בן כ', כאן והמד"שג(
 אל שנה לשמונים ועיע האדם אם אףכלו'

 פ' אחר כי באמרו יצרו, על מלהתגבריתייאש
 שהדי כח, בו אין כי עוד היצה"ר יסיתהולא

 ששימה2 אחר צדוקי נעף2ה גדול כהןיוחנן
 : כ' עוד עי"ש, וכו' וכו' שנה פ' גדולהבכהונה

 הגבורה למדת ההא ראוי שיחטא כזה הזקןכי
 ומזה בו לפגוע הקשה הדין מדת היאאשר
 מבאף, זקן הוא השי"ת ששונא מג' שא'אמרו
 ז*ל. אלשקאר הר"ם בשםע"ש

 קנ"א דף ח"א יוסף פדדם בם' וראהד(
 דמ"ז ודף ו' דף הקדמה וח"ג ע"ב ושל"וע"ב

 מ"ש וגם הזקנה, בענין הרבה וש"נושמ"ה
 זקן והניחו גט המביא מה2נת על הגם כלבפ'
 אלא שנו לא ואר"ה קיים שהוא בחזקתנותנו
 כ' אפרים ורבינו ע"כ, לגבודות הגיעשלא

 כי בו, שהי' מכח ולא חי מקום שלבגבודתו
 היטב וראה עכ*ל, באדם כח אין ואילךמכאן
 היטב וראה לכאן, וצרפו ל"ב קידושין יהושעפני

 בזה. וויטריבמחזור

- זקן הזקנה סדר ב.סימן  ישיש, - שב 
 ביניהםוההבדל

 3ימים מרובה הוא שב ישיש, שב, זקן,א(
 איוב וראה משב, בימים מרובה וישישמהזקן,
 מאביך כביר בנו ישיש גם שב גם י'()ט"ו
 כ' ישיש ערך השר,2ים בספר והרד"קימים,
 י"ז( ל*ו ב' הימים )דבדי וישש זקן ישיש :וז"ל
 ט"ו )איוב בנו ישיש גם שב גם ובחידקבצרי,
 הזקנים הם י"ב(, י"ב )שם חכמה בישישיםי'(,
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 ומהשב, מהזקן ימים דב הישיש כי הימים,רבי
 בענין וישש וישה יש, מענין להיותם הואונכון
 בו הישות שעמד לפי ישיש הזקן ונקדאאחד,
 בימים הוא יותד דשב ודאיה עכ"ל, דביםימים
 זקנתי ב'( י"ב )ש"א שכתוב כמו הזקןמן

 ח"י( ע"א )תהלים ושיבה זקנה עדושבתי,
 והדר כ"ה ובמשלי הדאשון, מן יותדשהשני
 זקן טובה בשיבה אברהם וימת שיבה,זקנים
 מהם אחד כל וזמן ח'(, כ"ה )בראשיתושבע
 לזקנה ששים בן אבות, שלהי במשנהמפודש

 וראה שם, איוב רד"ק ראה לשיבה, שבעיםבן
 אחר הוא השיבה שכ' י' ט"ו איובמלבי"ם
 יותר הוא וישיש ושבתי", זקנתי "ואניהזקנה,
 קודם שב בנו", ישיש גם שב "גם כמומשב,
 בספרי הדק היטב וראה עי"ש, ישישואח"כ
 וכו' זה ובין זה בין זה ואחד זה אחד ערךח"ד

 ובסדר, בזמן קודם שהוא דבר לנקוט הדרךאם
 זו לא ערך שלי ובכללים כלו, הכלל כלעי"ש
 עי"ש. בספרי ובכ"מ זו,אף

 ובכלל כ', תקע"ו אווח חיה נפש ובס'ב(
 ע', בן עד ס' מבן אך נקדא שישישנדאה

 שכבר ר"ל שש המספד מלת היא התיבהששורש
 המשנה סיום גם ונכון שנים, עשיריות ששחי
 לקרותו מתחילים שאז ר"ל לשיבה שבעיםבן
 שבע חי שכבר הכוונה שב ששדשו שיבהבעל

 נקרא אז שמונים מבן ויותר שנים,עשיריות
 ובתבואות א' סי' יו"ד באה"ט עי' מופלג,זקן
 וראה עי"ש, וכו' מדתתות ידיו ואז שםשור
 ב' ה' ובתענית שם, ובמפודשים כ"חמו"ק

 ואקצר, שם, ונו"כ וש"ע לדמב"ם שםובציונים

 קמ"א. סי' וחו"מ כ"ח בגיטיןוכן
 מרובה דישיש א( אות לעיל ממ"שוצ"ע
 בן כשהוא הוא שיבה זמן והרי משב,בימים
 נקרא דישיו2 לומר אפשר והאיך שנהשבעים
 בזה.  ועיק ע', בן עד ס' מבןאך

 אות ש' מעדכת חיים גנזי בס' ודאהג(
 תיקונים מששים, פחות שיבה אין שיבה שכ',מ"ז

 סימן לדל"ב קידושין והרא"ש דנ"ו, כ"אתיקון
 עט"ר ועמ"ש יע"ש, שבעים בן שיבה כל כ'ג"ן
 ז' סי' או*ח בשיודי ח*ב חיו"ד בחק"למז"ה

 לקידחפין בחי' יהחפע פני מבין, לב עשב,ד*ה
 עי"ש.דל"ב

 זמן הגבלת בענין הגדולה הפלוגתא ג.סימן
 בדין ובפרם והלכות, דינים כמה לעניןהזקנה

 בזה והשימותקטלנית,

 חשיב ואילך דמשמונים הסוברים שיטתא(
 . קטלנית דין לה ואיןזקן

 א' סעי' ט' סי' אה"ע שלמה חכמתראה
 גיטין כב*ש קטלנית, נעשית שמונים דעדשכ'
 ממדינת בגט ס"ח סעי' קמ"א סי' ולקמן)כ"ח(
 אבל וכו', קיים שהוא בחזקת לה נותןהים

 גט מביא הי' אם דבענין ואילךמשמונים
 לה אין אז מת, ספק חי ספק הי' היםממדינת

 וראה עי"ש, להחמיר נפשות דספק קטלנית,דין
 המוברים ערך וכאן קמ*א, סי' ח"ב מהרש"םתשו'

 בשו"ע היטב וראה לכאן, וצרפו ואילך,משבעים
 וראה שם, ובנו"כ ס"ח סעיף קמ"א סי'אה"ע
 כאן וראה עישה"ט, א' כ"ח גיטין ומפו'בדו"א
 עי"ש. וכו' הזקנה סדר ב'סימן

 חשיב ואילך דמעטבעים הפוברים שיטתב(
 ' קטלנית דין לה ואיןזקן

 שכ' סק"ו ט' סי' אהע"ז שמואל בביתראה
 סק*ב שם ובפת"ש היא, קטלנית לאו זקן הואהשם

 שבעים בן הוא זקן דהאי כוג סי' אהע"זמהחת*ם
 שנין שתין חי נמי אביי הלא ששים בןדאילו
 לאלמנת דדבא דביתהו אמרה ואיך ח"יכבר"ה
 אבני בס' וראה ס"ה, כבכתובות תלת קטלתאביי
 חשיב 'ואילך שבעים דמבן שכ' י"ד סי'זכרון
 החכמת ראית ודחה קטלנית, דין לה ואיןזקן

 ד,2א"ה כ*ח מגיטין )ש"ל( ט' סי' אה"עשלמה
 עליו נותנין מת שמא אדם על מסופקיםדאנו
 והלאה משבעים גם אבל שנים פ' עד קייםחזקת
 ישועה עטרת בס' וכ"כ עי"ש, טבעית מיתההוי
 עי"ש, זקן דה2יב שבעים דבן ל"ט סי'ח"א

 עי"ש, ד' סי' סופר בשבט וכ"כ )ש"ל(,וכהחת"ס
 דלענין ועוד כהחת"ם ג*כ כ' ה' סי' חסדובתודת
 בהם, שנותינו ימי שבעים בן הואקטלנית
 דמת היכא ולא מספק רק הוא כ"חובגיטין
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 ומביא זקן דהביב שנה פ' טדם אפי' דאזלפנינו
 ששים דבן לכתובות מהשטמ"ק להחת"סדאי'
 ח"ב מהדש"ם תשו' ודאה עי"ש, זקן חשיבלא
 דמששים הסובדים שיטת כאן ודאה קמ"א,סי'

 וכו'.ואילך
 ואילך חץמשה דמששים המוברים שיטתג(
 : קטלנית דין לה ואין זקןחשיב

 דאית על כ' י"ד סי' ח"א השדה פדיבספד
 מב', קטלנית היתה כבד דשם מאביי,החת"ס

 אביי מיתת גם וחשיב אביי, שנשאהקודם
 וכ' החת"ס על לחלוק לבו מלאו אמנםמסיבתה,

 י"ל אחד יום דק נכנס אפי' הע' בשנתדמת
 בשנה יום ל' דקי"ל אף מקדי, שנה ע'דבכלל
 אף זקן מקרי דוד שהדי ודאי' שנה,דה2יב

 בצמצום שנה שבעים דק היו לאששנותיו
 הי' לא מסתמא השונמית אבישג אתוכשלקח
 זקן, דוד והמלך כתוב ואעפ"כ אחדון,ביום

 נחשב זקן בכלל ס"ט בן שהי' דידן בעובדאולכן
 יותד שעבדו דכל עוד ונדאה לינשא,ומותדת
 ואילך, מם"ה דהיינו לע' ם' שבין שניםמרוב

 מחו"מ דאי' וכדמות שבעים, לכלל הגיעהו"ל
 יצחק בית שו'ת היסב וראה ע"ש, סכ*ט מ"גסי'

 מש"ב. מ*ה סי'אבה"ע
 ואני שמואל שאמד ע"ב ה' תעניתומגמ'

 עליו, קפצה שזקנה תידצו כבד ושבתי,זקנתי

 נ"ב בן דאף משם ומוכח ומפודשים, בגמ'עי"ש
 זקן להקרא יוכל עליו קפצה זקנה אםשנים
 מדוד ולפ"ז לידע, נחוץ דבר וזה עי"ש,ושיבה
 קודם עליו קפצה דהזקנה דאפשד כ"כ, דאיהאין
 משמע בימים בא זקן הלשון אבל וצ"ע,הזמן
 וצ"ע. ממשזקן

 : א' כ"ד שדה חיי טוב לקח מדרשודאה

 ואין בימים בא אדם יש בימים, בא זקןואבדהם
 בא ואינו זקנה לו שיש אדם ויש זקנה,לו

 עיי"ש. בימים, בא זקן אבינו אבדהם אבלבימים,
 חשיב ואילך דממעטים המוברים שיטתד(

 . קטלנית דין לה ואיןזקן

 דבן שכ' מ*ה סי' חאהע.ז נזד אבניראה
 פ"ב דבכורים וכבהירושלמי זקן, חשיבששים

 עעוים, בידי מיתה מכלל יצא ששיםדלאחר

 ואח-כ הוי, ששים "בכלח" בגמ'וכהגמטדיא
 כ' מאביי )ש"ל( החת"ס דאית ועל בדכה,הוי

 לה דמייתו כיון וגם שלמין, היו דלאדאפשד
 דחה וכן אביי, את גם צדפו קודם אנשיםשני
 דבן ומסיק ל"ה, סי' אדיה שם בס' זאתדאי'
 סי' יצחק הבית גם עי"ש, זקן הוי שפירששים
 שאין כ' אבל כנז"ל, החת*ם דאית דחהמ"ה

 עי"ש, וכו' לסניף זה לצדף יש דק ע"זלסמוך
 פ' דמבן ג"כ כ' ט*ז סי' מדדכי פדשתובס'

 ח"א יוו2ר אמדי ובס' עי"ש, זקן איקריומעלה
 זקן, מקרי דכבר אפשד ם' דבן ג"כ כ' ק"צסי'

 דאפשד הנז"ל נזד כהאבני החת"ס דאיתודחה
 וכ"כ עי"ש, ששים לי' דמישלם ביומאדהי'

 ששים דבן ק"י סי' מהדת"ל ומשיב שו~ולבשו"ת
 בית בס' וכ"כ עי"ש החת"ס דאית ודחה זקןהוי
 מהגר*א זקן הוי ששים דבן ל"ד סי' שביעאהאב

 וכו' זקן יהי' ולא ב'( א' )שמואל כמ"שלאבות
 "בכלח" תבא כבמו"ק מששים בפמותוהיינו
 הוי ששים דבן אלבסו בעתו גדיש כעלותוגו'
 באבות איתא כן הדי ולכאודה עי"ש,בעתו
 יש אבל לזקנה, ששים בן )ש"ל( מכ"אפ"ה

 מש"ש לקמן דאה לחכמה, ששים בן שםגודסים
 המשנה על לעיל וכן בזה, הגידסאותבדבד
 זקן כאשר ויהי עה"פ ב' ה' ובתעניתדאבות,
 בד והא האי כולא סיב ומי הגמ' מקשהשמואל
 לא עוד נ"ב שבן דמשמע הוי, ח2תיםחמשין
 ישישות, ימי מתחילים ובששים עי"ש, זקןיקרא

 מצוה חינוך מנחת וע' מכ"א, פ"ה אבותעתוי"ט
 ם~ופים בן דמפני האדיז"ל מסידור ב' אותדנ"ז

 עי"ש, א' סעי' דמ"ד כביו"ד דלא לעמוד,צריכים
 בשם מביא י"ז כלל ז' מע' כללים חמדובשדי
 דזקן האד"י בשם דמ"ד סי' ביו"ד שלמהכדם
 אהע*ז נזר אבני ובשו"ת ע"ש, שנים ם' בןהיינו
 עי"ש, ישיש כשבעלה קטלנית לענין מ"הסי'

 בן פ*ה מאבות ראיה מביא הנ*ל יצחקוהבית
 בסימן הטוד שכ' מה שכן וכ' לזקנועששים
 דקטנים אנשים ג' שיצאו דבר לעניןתקע"ו
 הוי שנה מששים יותר המנין, מן אינםוזקנים
 עשה"ט. עכ*ל ובו' בערכין הדין כמו זקן,בכול

 כאן כי ב', תקע*ו או*ח חיה נפשובס'
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 זקנים, מתם ולא ממלאכה", "0ע2בתו חקניםנקטו
 וכבמדבר חכה2ים, מבן יותד למעם דבאאפש"ל

 העבודה מצבא ישוב שנה חמשים ומבן כ"הח'
 השיעור זה הי' הלוים דבפקודת הריעי"ש,

 מהרש"ם תשף וראה עי"ש, ממלאכהלשביתה
 עי"ש. קמ"א סי'ח"ב

 דכרת הידושלמי בשם לך פ' הרא"םוכתב
 דידן תלמודא אבל וכו' מחמשים בפחותהוא

 עבד שנין מ' בר יוסף דרב דמו"קבשלהי
 ש"מ מכרת, לי נפקא השתא אמר לרבנןיו"ם
 ב' יבמות תוס' וראה עי"ש, כרת הוא ס'דעד
 לפי לומר דנוכל שכתבו: אחיו, אשת ד"הא'

 וקודם ס' אחר שמים בידי דמיתה שלנוהש"ס
 ד"ה א' כ"ה שבת תוס' וראה עי"ש, כרת זהזמן
 כאן, יבמות בתרא מהדודא הג' ודאה עי"ש,כדת
 כי לכאן וצרפו כאן מוהדצ"ח בהג' היטבודאה
 סי' המלך גן בס' ודאה עישה"ט, לענינינונחוץ
 יעקב נאות בס' רראה סנהדדין, סוף וברע"בכ"ם
 לכאן. וצרפו כרת,ערך

 ואילך דמחמישים המוברים שיטותה(
 קטלנית דין לה ואין זקןחשיב

 ביומא א'(, )דנ"ו תכוא זהר בתקוניראה
 )נ"א לזקנה חמשים בן אתמר ועלה כו'דחמשין
 בן איתא ממ"א פ"ה ובאבות ע"ש, וכו'לבינה(
 ששים בן לעצה חמשים בן לבינהאדבעים
 שאין א' י"ד ובחגיגה לשיבה, שבעים בןלזקנה

 חמשים מבן פחות הצבוד על מתורגמןמעמידין
 ובילקום פנים, ונשוא חמשים שר ג'( ג')מישעי'
 הצבור על פרנס מעמידין אין שצ"ד, רמזישעי'
 של כבים דיין, היינו ופדנס מחמשים,בפחות
 מת א' כ"ח מו"ק וראה ד', סי' פ"דשלמה

 ובירושלמי כרת, מיתת היא זו שנהבחמשים
 חמשים, תוך כשמת דהיינו רפ"בביכורים
 זקנה, של לגיל הגיע חמשים שאחרומשמע
 בית כ' : כ"ז ס"ק א' סי' יו"ד היטב בארוראה
 ווקן האבל וו"ל כתוב שמצא נ"ח סי'יעקב
 עכ=ל, ישחטו לא י"ח קודם והנער שנים פ'בן

 תש הוא דאם אדם, שהוא לפ"מ והכל כ'וב"ח
 א' סי' ע"ש שנים נ' מבן אפי' ישחוס לאכח

 הנ"ל תכ"א תקואז על כ' הגר"א ובביאודעכ"ל,

 וכ"כ לזקנה, חמשים בן ומדלג תימא אבןדפליג
 עישה"ם. תקע"ו סי' או"ח חיה נפשבס'

 חולק הנ"ל דביכורים דהירושלמיוכנראה
 היא זו ששים שעד א' כ"ח מו"ק הבבליעל

 אשת סד"ה ע"א ב' יבמות עתו"ס כרת,מיתת
 מש"ב תקע"ו או"ח חיה נפש בס' ודאהאחיו,

 השיטות בערך לעיל וראה עישה"ט,באדוכה
 הרא"ם בשם מש"ש וכו' ששים דמבןהסוברים
עי"ש.

 י"ז כלל ז' מע' כללים חמד שדיוראה
 דאבות ה' כבסו"פ שנה ס' בן היינו זקןשכ'
 סיב מי שמואל זקן כי ויהי ב' ה' תעניתוע'
 דקס"ו ובתיקונים ע"א כ"ח ובמו"ק האיכולי
 ע"ב קס"ה ובד' לזקנה חמשים בן אמרוא'

 שנה, ם' בן דזקן ובהאר"י ס' בן דשיבהאמרו
 דוקא לאו זקן דמלת צ"ל להשוותם באנוואם
 אלא ליכא בזקן דהא שיבה בעל ד"לאלא

 אדם וחיי רמ"ד סי' יו"ד יוסף ברכי וע'הידוד,
 כ"ג סי' ח"א אה"ע וחת"ס ב' אות ס"טכלל

 בן שיבה בעל דר"ל הפוסקים בד' זקןדאיכא
 בדרושים ח"ב אליעזר ד' משנת וע' שנהע'
 לרז"ל סברות ג' ע"ג מ"ד וד' ע"ב יו"דד'
 בית ובשו"ת רל"ג סי' יו"ד חת"ס וע'בזה
 קימה גבי דכתיב ד,2יבה כ"ח סי' חיו"דיהודה
 ביו"ד וכמרן שנה ע' בן היינו תקום שיבהמפני
 ע"כ. ללב יפה בס' ועי"ש דמ"דרס"י
 לאו זקן הי' מהם אחד אם הדין ובעיקרו(
 ע"ד סי' מישרים דובב בס' ראה היאקטלנית
 מקודם בו שחלה מחליו מת א' שבעלבאלמנה
 שמא ס"ס לדון ורצה ס"ב בן מת והב'שנשאה
 ושמא זקן מקרי ששים דבן המובריםכדעת

 אי ומפלפל וכו' כזקן דינו דחולהכהמוברים
 עי"ש. ס"ס, מהני כה"גבסכנה

 א' דאם כ' סק"ז ט' סי' אבה"עוהבאה"ט

 סק"ב ובפ"ת היא, קטלנית לאו זקן הי'מהם
 חסד ובתורת ע"ז, חולקים שיש מהברכ"ימביא

 הריב"ש דלפי כ' ה' סי' מלובלין()להגרש"ז
 מת מהם כשוא' בקטלנית להקל דס"לותה"ד
 מדינה מכת לך אין זקנים במיתת דה"הבדבד
 י"ד סי' ח"ג תשב"ץ בתשו' אבל מזו,גדולה
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 היה השני שהבעל בעובדא הריב"ש בשםכ'
 שאמר אה2תו( את להריב"ש )ח2ידכו מופלגזקן
 וראה לאחרים, אוסר שאני מה לעצמי אתיראיך
 לכאן. וצרפו קטלנית ערך יצחק פחד בס'היטב

 זקן, מהם דא' דין השמיט רמ"א בהג'וגם

 ויש קטלנית, הוי אי בזקן פלוגתא ישולפ"ז
 כרשב"ג הלכה שמא ס"ס, מטעם מותרת אםלדון
 מן אינו זקן ושמא קטלנית הוי לא זימנידבב'
 כברש"י בסכנתא ס"ם מהני לא דלמא אוהמנין,
 שכ' ק' אות יצחק פחד וראה ע"א, י'חולין
 קטלנית ל"ה דבזקן הדין הביא לא דהרמ"אכיון
 זה דבר הביאו ונ"צ וב"ש לה סבר דלאש"מ
 סי' שיק במהר"ם וכ"כ ע"ש, י*א משםרק
 מיתת לחשוב אם הפוסקים בין פלונתא דישכ"ג
 היא מופלג דזקן ג"כ נ' כ"ג סי' ומהחת*סהזקן
 ובפרי ע"ש, מדבר שכיח ויותר טבעיתמיתה
 שכ' ותה"ד דהריב"ש כ' י*ד סי' ח"אהשדה
 בזקן דמודו כה2"כ קטלנית הוי לאדבדבר
 ואינש מותנא הוי שני דשב ב' קי"דכביבמות

 מיתתו לתלות יש טפי וא"כ אזיל לא שניבלא
 כש"כ מחמתה חשיב דלא ס"ל ואפ"ה דידהמחמת
 דיש כתב כ' סי' השרון חבצלת ובס'בזקן,
 בשם כהב"ש שנה ע"נ בן בעל בהי'להתיר
 מע"ג יותר חיים מיעום ובזקן והחת"ס,תה*ד
 ובשאילת מבדבר, לתלות יש יותר ובזקנהשנה,
 בהניעם מתים בנ"א דרוב כ' צ"א סי' ח*איעקב

 מ"ז סי' ח"ב מרדכי חיים ובבאר ע"ש,לגבורות
 היא, קטלנית לאו גרם מזלה למ"ד גם דבזקןכ'

 פ"ה בן דבמת כ' י"ד סי' ח"א זכרוןובאבני
 אוצר בס' היטב וראה קטלנית, הוי לאשנה

 וראה בארוכה, פה2"ב ט' סי' אבה"עהפוסקים
 שם. ובמפורשים א' כ"ח גיטיןהיטב

 הלכות מס' מביא ט"ז סי' שאלהובעמק
 אינה זקנים אנשים בנ' דאפילו קונ סי'קטנות
 ט"ו סי' שם ראה אבל ע"ש, קטלניתנעשית
 ק"י סי' ח"א מהדת"ל בשו"מ וכן זה, היפךשכ'
 תלינן לא זקן הי' דהג' אף אנשיה ג' דבמתוכ'

 שלא פ' סי' הלבנון עצי בס' וע' ע"ש,בזקנה
 ואקצר.כ"כ,

 ותירוצים קושיות והערות, ביאורים ד.סימן
 ע"ב ה' דהוריות בסוגיאבזה,

 ב"ד הורו ע"ב, ד' דף הוריות ראהא(
 מהן אחד שהי' או וכו' שטעו מהן אחדוידע
 לבנים" ראוי שלא זקן "או נתין או ממזר אוגר
 לבנים, ראוי שאין זקן או : רש"י וכו', פטורה"ז

 עכ"ל, להוראה ראוי אין מה מפני ליוקשיא
 של הגירסאות בדבר ומפורשים בהג'ועי"ש
 ל*ו סנהדרין וראה ואכמל"ב, ועור לבניםראוי
 וסריס זקן בסנהדרין מוו2יבין אין דתניאב'
 : רש"י אכזרי, אף מוסיף ר"י בנים לו שאיןומי

 רחמני ואינו בנים גידול צער כבר ששכחזקן
 נשאר בהוריות דרש"י ופלא ע"כ, סריסוכן

 א( ן ונלענד"ל הטעם, מפרש וכאן כנ"לבקושיא
 מרש-י להקשות אין ערך ח"ח בספריעפמ"ש

 רהב"י, דרך הוא דכן כ*פ דמצינו רש"יעל
 בהיפך, כ' אחר ובמקום כו*כ ומתרץ מפרשדפעם
 דאפ"ל ב( גדולה, בארוכה מקומות מכו"כעי"ש

 עלה ואח"כ לי' וקשיא לי' מספקאדבהוריות
 כו"כ ברש"י כזה שמצינו וכמו לתרץ,בדעתו
 עי*ש אחר, במקום שכתב ממה שחזרפעמים
 ועי"ש לכאן, וצרפו בארוכה מש"ב ח"חבספרי
 המסכתות על פירושו כתב לא שרש"ישהבאתי
 בסנהדרין דהפי' לומר אפשר ושפירכסדרן,
 ואקצר עיאש, דהוריות הפי' אחר רש*יכתבו
 לתרץ נלענ"ד ג( בספרי, פ"א שהארכתיבמה

 רה2"י דדרך דאף בח"ח, שם וכש-כ רש"י,סתירת
 מ"מ כך אחר ובמקום כך אחד במקוםלפרש
 עישה*ט נעים, ומה טוב מה להשוותן אפשראם

 דאינו הטעם דלכאורה ונלענ"ד: בזה,בארוכה
 בדיני לא אבל נפשות בדיני שפיר שייךרחמני
 לרש"י לי' קשיא ושפיר איסורין, ושארממונות
 פי' "להוראה" ראוי אין מה מפני כאןבהוריות
 כבלענ"ד, נפשות, דיני לדון ולא"להוראה"

 להגאון פענח צפנח בס' למצא מאודושמחתי
 ד' הוריות זצ"ל ראזין יוסף מוהר"רהנורא
 דבירושלמי כאן, רש"י קושית על שכ' ע"ז,שרמז
 הדברים לכל ראוי דצריך מבואר ונדריםחגיגה
 אם אבל כך דמתחילה רק זה אך כך, י . .ע'ש
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 עור ראוי ואין מתו ואח"כ לו הי' סמיכהבה2עת
 להוראה לא למה מ"מ פסול נפשות דלדיני אףאז
 בעהי"ת, שכתבתי כמו ממש ב"ה וזה עכ"ל,וכו'

 ואקצר. ונו"כ ובירושלמי בהג'ועי"ש
 על ציין כאן בהוריות הש"ם ובמסורתב(
 טעם להרמב"ם המשניות פי' עיין הנ"ל,רץ2"י
 אינו בנים ראה שלא וזקן : הרמב"ם וז"ללזה,
 ירחם ולא אכזרי שהוא לפי נפשות לדיניכשר
 הבנים אהבת יודע שאינו לפי אדם בניעל
 הנז"ל, בסנהדרין כפרש"י ממש וזה עיי"ש,וכו'
 והי' מהרמב"ם לחמו ממרחק הביא דלמהופלא
 זה שכ' בסנהדרין כאן בעצמו מרש"י להביאלו

הטעם.
 עפמ"ש נלענ"ד פשוט ד'( )באופן אחרבאופן
 דף רש"י ס' בשם רל"ה בדף הנ"ל ח"חבספרי
 פירושים אמיתות על לדון שבא מי שכ'קל"ט

 כריתות כמו ידועות למס, לרש"יהמיוחמים
 למעלה מ"ש בחשבון להביא עליו הוריותמעילה
 מרש"י אינו להוריות דפרש"י דאפשרעי"ש,

 אגברא דגברא כלום קשה לא ולפ"זהאמיתי,
 הש"ם מסורת על קושיתי גם ותתורץקרמית,
 כלו. הכלל כל בספרי שם וראה ודו"ק,הנ"ל

 הזקין אם בענין שהאריך אחרי ובחדר"יג(
 ד, בהוריות ויעוין בתוה"ד: כ' אותו,מסלקין

 "ובהפירוש שם שבב"ד מופלא היה שלא אוע"ב
 ומינו לדרך לצאת מהם אחד נצטרך א"לשם"
 בנים לו שאין )א0 זקן נמי אי במקומואחר
 ומובא  ענ"ל, בסנהדרין אחר נתמנה לכךהיה

 וכ' ד' אות ע"ב ל"ו סנהדרין היםבמרגליות
 ולא מריב"ן "הוא י וז"ל שם "ובהפירוש"עמ"ש
 עכ"ל, שם" הממכת בראש בהגהותי ראהמרש"י,
 האמיתי מרש"י אינו הוריות למם, דפרש"יהרי

 ג"כ מובא והרמב"ם ררש"י וכהטעםעשה"ט,
 סנהררין ובמאירי קצ"ו סי' ח"ו הרשב"אבתשו'
 יעקב שבות בשו"ת ג"כ ומובא קם"ד דףל"ו
 שם. סנהדרין במפ' בכ"מ ועוד כ"ט, סי'ח"א

 ראוי שאינו זקן או : הגירסא ובגמ'ד(
 ראוי אינו מפנ"מ ז"ל ר,2"י והקשהלבנים,
 אף משמע לבנים ראוי דאין וכוונתולהוראה,

 להוליד מעתה ראוי שאין כיון בנים לו יששבבר

 בנים לו שיש כיון האמאי להוראה, ראויאינו
 היינו בסנהדרין זקן ממנים שאין ואע"פסגי,
 ומתני' בנים, גירול צער ששכח מפני מופלגזקן
 דאע"פ משמע להוליד ראוי באין הדברדתלי
 להורזמה ראוי אינו הרבה בזקנה מופלגשאינו
 בה' הלח"מ כ"כ ואמאי, להוליד ראוי דאיןכיון

 וצרפו כאן מהרש"ש וראה עי"ש, פי"גשגגות
לכאן.
 אינו דזקן כ' כאן ועוד ר,2"י והנהה(
 בשלח במכילתא ממ"ד היפך וזה כנז"ל,רחמני
 מלא "כזקן בסיני נגלה כו' מלחמה איש ה',פם'

 ר"פ שגגות ה' בלח"מ ראה אבל וכו,,רחמים"
 היינו זקן ממנים דאין והא בתוה"ד שכ'י"ג

 אבל בנים גידול צער ששכח מפני בזקנהמופלג
 עי*ש, כו' לא כך כל בזקנה מופלג שאינוזקן

 להיות אפשר בזקנה כ"כ מופלג שאינו זקןולפ"ז
 רחמים.מלא

 ע"ב( )כ' בראשית ס*פ חד,2 זהרוראה
 מלא דההח בביתא טבא סמנא בביתא סבאתניא

 בביתא סבא אמרו סע"א י"ט ובעירוכיןרחמים,
 וראה מופלג, בזקן שם מיירי ודאי בביתא,פחרא

 מש"ב ז' אות ב' ל*ו סנהדרין היםמרגליות
עי"ש.
 אין א' י"ז בסנהדרין ראיתא מה וכןו(
 ג"כ וקנה-, "ובעלי וכו' אלא בסנהדריןמושיבין

 ד' ודהוריות ל"ו דסנהדרין להך סותראין
 אלא יונה רבינו בחדושי כאן כ' דכבר הנ"ל,ב'

 לא שעדיע מפני כזקן דהם אתא בחוריםלאפוקי
 הלכות והרמב"ם עי"ש, בנים גידול בצערידעו

 סנהדרין בכל מעמידין אין כ' ה"ג פ"בסנהררין
 ולבדוק להשתרל וצריך כו' בשנים מופלג וקןלא

 ג*כ וזה ע"ש, כו' שיבה בעלי כולן שיהיוולחפש
 לשאינו מופלג זקן בין לחלק לפנ"ז שכתבתיכמו

 וקה2יות סתירות כמה תתורצו ובזהמופלג,
 ור"כ רי"ט מאמר אהרן ברכת בם' וראהכמובן,
עי"ש.
 מס' דבסוף האוה"ח על הקושיא ותתורץק
 מתיישבת דעתם שמזקינים ת"ח איתאקנים

 ניתוספת חכמה שמזקינין ת"ח קנ"בובשבת
 )ויחי הק' ובאוה'ח חכמה, בישישים שנא'בהם
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 הבנתו תתמעט האדם כשיזקין כתב כ"ט(מ"ז
 במלחמתה ולבא לצאת יוכל לא חכם אישואפילו
 זקני שאחז"ל הגם הדגשותיו ויתמעטו תודהשל

 לומד דקדקו עליהם מתיישבת דעתןתורה
 שמטרפת ע"ה של דעתם לשלולמתי"2בת
 ומה עי"ש, אפס והתבוניי השכליי כחולעולם
 ששם הנ*ל קנ"ב דהצבת להך ז"ל האוה"חיענה
 דבזקן ניחא ולהנ"ל וכו', "ניתוספת"איתא
 יחלש מופלג בזקן אבל החכמה מיתוספתממוצע

 דף בהקדמה ויקדא פדד"י וראה השכלי, כחגם
 עישה"ט. שם, ובציוניוו'

 שנות מדרגות בענין עזרא האבן פיוט ה.סימן
 בזה ועוד וימיו,האדם

 סידר עשה, אהצר בפיוט עזרא האבןא(
 הלימוד לענין לא וימיו, האדם שנותמדדיגות

 אחר, באופן וטבעיו השנים תכונות כפי אםכי
 קום : כן ותואדו מכ"4ג פ*ה אבות במד=שמובא
 עלות עולים מעלותיו חמש, לבן אמרווהצלח
 אב צוארי ימש, ואל ישכב אם שדי בןשמש,
 לבן תאיצון מה כו', קוץ לעת כי למרכבתויקח
 חן לו דברו ויוסר, יגדל קט מעט עודעשר,
 וכו', כי ומשפחתו יולדיו שעשועיו ויתבשר,חן

 דולג כעופר קל עשדים לבן ימים נעומיםמה
 יעלת מורים, לקול לועג למוסר בז ההרים,על
 ביד נפל שלשים בן וכו', כי ומלכודתו חבלוחן

 סביב לחצוהו דשת, ביד הנו והביט קםאשת,
 וכו', כי אשתו ולב בניו משאלותיו קשת,בני

 דע אם בחלקו שש לארבעים, משיג ונכנענע
 יעמוד עמלו לרעים, ויעזוב לדרכו רץ נעים,ואם

 יאבל הבל, ימי יזכור חמהמים בן וכו', כימשמדתו
 כי תבל, יקר כל את בעיניו בז אבל, ימי קדבוכי

 לבן הי' מה שאלו וכו', כי עתו, קרבה פןיפחד
 דלים ידיו כי ושרשים, ברים מעשיו איןששים,

 אם וכו', כי במלחמתו אתו יקומון לאונחלשים,
 נדאים דבריו אין שבעים, אלי נגעושנותיו

 על מעמת רעים, עלי יהיה למשא דקונשמעים,
 עלי טורח שמונים בן וכו', כי וכהטענתונפשו
 לבניו ולעג בז עיניו, ולא עמו לבבו איןבניו,

 ע"ש. וכו' כי פתו ולענה בכוסו ראשול,צכניו,
 חיי כי ומוסד, חקידה ספדי מ"ש וידועב(
 משעה עמידה, ימי א( מדדגות, לג' נחלקוהאדם
 עד מכ' עמידה, ימי ב( שנה, כ' עדשנולד
 ואקצד. ולמעלה, מחמשים ידידה, ימי ג(חמשים,
 וסוף, אמצעי, התחלה, לה יש הזקנהג(
 או ישיש הסוף זקן, באמצע זקנה, נקראהתחלה
 סה"ד לבעל הכנויים ערכי בס' כ"כ ימים,שבע
 עי"ש. דע"ט אברבנאל מעריך בשם זקן מע'ז"ל

 בשם מביא דקנ"א כ"ג חיי פדד"י בס'ד(
 בעת נחלשו החושים כל כי שכ' יעקב נחלתהם'
 שהשכל וכו' ת"ח דזקני מתגבד השכל רקזקנה
 וכשנחלש בחומד מודכבים ואברים ממעלחלק

 וז"ש נתהזק השכל אבל האבדים נחלשוהחומר
 בס' ודאה ע"ש, חכמה שקנה מי אלא זקןאין

 מדעת שכ"כ צ"ד מאמר בראשית והעיוןהדרש
 באור וראה לכאן, וצרפו בארוכה עי"שעצמו,
 תורה בחף מובא האפלה, אור בכת"יהגיוני
 שכ' ו' אות תתקם"א דף כ*ד בדאשיתשלמה
 לאדם טבעי ענין שהשיבה הודעתיך כבד :וז"ל
 הלחה ותגבד השער ילבן הקרידות מתוךוהוא
 בא שהוא מה כל המדבר החי טבם הואוזה

 ותפול הקרירות ומתרבה החום ממעטבשנים
 החום והוא לצהבות נוטה שטבעו והאישהשיבה
 ומדבריו עי"ש, וכו' השיבה מעט הריהווהיובש
 בשאר ולא הטבע זה יש המדבר בחי דרקנדאה
 שבעים דבן בהך כאן וראה עי"ש, חייםבעלי
 עישה"ט לכאן וצרפו הענין בזה מש"שלשיבה
 שיבה, בו תמצא הסוס כי די"א אבות המגןבשם
 שהם שבשעה קנים, מס' סוף הרמב"םת"ל

 חכמתם תרבה גופם ויפסיד ונחלשיםמזקינון
 עי"ש. שלימות ויוסיפו שכלםויתחזק
 חיו שבתחלה מה כתבו והראשוניםה(
 לפי שנה ם' שנותינו ימי ואח"כ שניםהרבה
 במשך ורק דבר כל מהשיג קצר אנושיששכל
 קנשו להם הי' והראשונים להבין, יגיעהזמן
 בעולם שיש והנפלאים החדשים הדבריםלהבין
 שקצרו מה בזמן להשלים ימים האריכולכך

 די מסולל דרך להם שיש אחרונים אבלבשכל,
 ם"ב דמ"ה בנדה אמרו ום"כ מועטות,בשנים



תים ן ך הא הש"םכללי ון יב: שניםבל

 מפני מבאיש יותר לאשה נתן יתרהבינה
 בינה צריכים ע"כ כש"ל מאיש קצריםששנותיה
 יוסף פדדס ודאה הזמן, תמורת להשליםיתירה

 נשים ערך שלי בכללים ודאה כ"ב, אותבראשית
מש"ב.

 שחדית של שינה מי"ד, פ"ג אבות דאהו(
 ע"ה של כנסיות בתי וישיבת צהדים שלויין

 כ' שם ובמד"ש העולם, מן האדם אתמוציאין
 ממצות ישן ואז השחדית הוא הנפוריםימי

 בתענוגי מתענג ואז צהרים אמצפים וימיומע"ט
 בזקנותו אז למד לא ואם לדווי' יין ושותהההבל
 מחולשתו להתענג בנחו שאין ע"ה מזקניהוא
 זאת ילדים, בשיחות ומספד יושב היוםוכל

 בידו אין ומאומה העולם מן דיקם בע"כמוציאין
 בחקותי ובפרד"י עי"ש לקבד, עמולהוליך
 עישה"ט.דשמ"ד

 בס' מובא ז"ל, מפדאג המהד"ל בשםז(

 בטילין איסודין כל מ"ד, אות תזדיעפדד"י
 כל בטל, לא באלף אפי' במינו מיןבששים
 כן לא יבטלו, הששים לשנות כשיגיעעבידות
 אלף אם גם בו נזדקה ומינות החוקד במינומין
 ובפדד"י עי"ש מלחטוא יחדל לא יחי'שנים

 בזה.אדוכות

 בהנבלת להלכה בהם שנפק"מ הדברים 1.סימן
 הזקנהזמן

 להלכה בהם שנפק"מ הדבדים בקיצודאציין
 זקן: יקדא דמתי הזמן,בהגבלת

 ב( כוכ"פ, לעיל שהבאתי קטלנית לעניןא(
 ודף ע"א י"ז דף סנהדרין ראה סנהדרין,לענין
 מדגליות ודאה ונו"כ, חם"ע ובדו"א ע"בל"ו
 ע"א י"ז סנהדדין ז"ל מרגליות למוהר"רהים
 באדוכה, מש"ב ז' ו' ה' אות ע"ב ול"ו ל'אות

 היטב בבאד א', סי' יו"ד ראה שחיטה, לעניןג(
 אפרים יד ובהג' ה' סעי' על שם ונו"כ כ"זס"ק
 שם ובאה*ט י"ד ס"ק שם ובפ"ת באדוכהבוה

 סי' שם שוד ובתבואות שם ובא"א ל"בס"ש

 כביו*ד והידור קימה לענין ד( עישה"ט,א'
 לענין ה( שם, ובמקורות שם ובנו"כ דמ"דסי'
 סעי' קמ"א סי' אה"ע וש"ע א' כ"ח כבגיטיןגם
 במפשה לגמור לענין 0 שם, ומקורות ובנו"כס"ח

 קשאי לא דארשא א' י"ג חגיגה דאהמרכבה,
 עישה*ט, שם ונו"כ רו"א ובמפו' עי"שוכו'
 ובנו"כ ב' סעיף תקע"ו סי' כבאו"ח דבר לעניןז(

 נשברה לענין ח( עישה"ט, בש"סומקורות
 סעי' ש"ע סי' יו"ד ראה פמה, בשר ורובמפרקתו

 חי, שעודנו  אעפ"י כמת החשוב הוא מיא'

 אפי' וכו' עמה בשד ודוב מפדקתו שנשברהמי
 ע"ש וכו' ומטמא כמת חשוב חי הואעדיין
 ומשמע כף עמה בשר ודוב כ' סק"א שםובש"ך
 רוב בלא אפי' דבזקן כ"א( )דף דחוליןבש"ס
 דחולין פ"ק מהר,ש"ל וכ"כ באהל מטמאבשר
 בערכין ערכין לענין ט( עי"ש, וכו' מ"דסי'
 ערך יצחק פחד ודאה כו' בביתא סבא י"טדף
 הי' אם אבידה לענין י( עישה"ט, בביתאסבא
 ע"ש, וש"נ ב' י"ט בדכות כבודו, לפי ואינוזקן
 וערכו עה"פ שכ' ח"י ויקרא חזקוני ראהיא(
 אהרן בני וגו' הנתחים את הכהנים אהרןבני
 כהן מאימתי כש"ר מרתתין זקנים יהיושלא
 דכהן ע"ב כ"ד חולין וכבגמ' משירתתפסול
 שירתת עד כמה עד שיזקין פד לפבודהכשר
 כ' ח"י מאמר ויקרא והעיון הדרש ובס'עי"ש,
 ע"א י"ב סוטה הגמ' עפ"י הוא החזקונידראית
 היתה שנה ק"ל בת אפשר לוי בת אתויקח
 בן, לומר שייך לא זקן דפל וה*ה בת, להוקרא
 זקנים למעט דאתי ש"מ אהרן בני כתיבוכאן
 וראה עישה"ט, בת בד בן עדך כאן וראהעי"ש,
 הוי דזקנה הי"ב מקדש ביאת מה' פ"זרמב"ם
 אהרן ברכת בס' וראה עי"ש, בכהנים הפוסלמום

 הרבה שהאריך די"ט מאמר ז"ל מרישאלהגאון
 ופלא צדיך, אני לקצד כי לכאן וצדפו עי"שבזה
 בס' ודאה יב( כאן, שהבאתי למה העירשלא
 דכל והאריך שכתב ר"כ מאמר אהרןברכת

 לנשיאות גם פוסלין לסנהדרין הפוסליןהדברים
 זקנה זמן הגבלת בענין נפק"מ יש ולפ"זעי"ש,
 ואני דברים, כמה לענין ועוד נשיאות, לעניןגם

 מרובה. המלאכה כי צריך אנילקצר



 חחתיהבני ן ר הא חש"םשליביתתכ

 בכללן וספיקות הערות ז.סימן

 נשתנו דבזה"ז להסוברים נסתפקתי הנהא(
 וכן כ"פ בספרי בזה שהארכתי כמוהטבעים,

 מה עתה, הדין מה עישה-ט, ביצה בערךכאן
 שהאנשים רואים שאנו בפרט בזה"ז, זקןנקרא
 בזה, אני ונבוך הקודמים, מבשנים יותרחיים
 נשתנו וערך טבע ערך שלי בכלליםוראה

 עי.ש.הטבעים
 הראה2ונים דורות ב' ס"ד יבמותוראה
 שנותיהם האחרונים דורות אבל מרובותשנותיהם
 עי"ש, וכו' שני אימעוט דוד ובימימועטות
 ע*ש, מש.ב ימים אריכות ערך אוצ"יוראה

ואקצר.
 בכללים שהבאתי מה לפי נסתפקתי עודב(
 דף פ"ה נדה בהרמב*ם וההא נשים ערךשלי
 נדרים לעונת הנקבה ושני שכתב בפיה*מ,מ.ז
 האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר משניפחות
 לאמו על ב'( )כ"א אמור בראב"ע ועג"כברוב,
 כי לאב קודם אמו דהזכיר הא יטמא,היאביו
 חלשים והם ע"ש, ברוב מהנקבה יותר חיהזכר
 נקראות מתי בנשים הדין מה מהאיש,יותר
 פרד"י וראה להעיר, רק באתי ולאזקנות,

 עי"ש. כ"ה דףבראשית
 דין בין חילוק יש אם נסתפקתי עודג(
 הזקנה, זמן הגבלת בענין לענין ענין וביןלדין

 בסנהדרין סכנוג משום הטעם בקטלניתלדוגמא
 מרתתין, דידיו מטעם בשחיטה רחמנות,מטעם
 טעם יש לפנ"ז שהבאתי דברים הי"ב בכלוכן

 צריך זה ודבר הזקנה, זמן להגבלת אחרתוסיבה
 להעיר, רק באתי ולא לפענ*ד, ובירורעיון

 לענינינו שדומה ענין על לעורר באתי גםד(
 נקראת ומתי חדשה נקראת מתי עיר בעניןכאן

 ברמ"א י"ג סעי' קנ"ה סיי חו"מ ראהישינה,
 דטעות כ' שם סק"ט ובש"ך חדשה מקרי נ'דעד
 בארוכה עי"ש שנה ששים איתא דבמרדכיהוא
 דברים כמה לענין ועוד ואקצר, שם ובנו"כבכ"ז,
 ישינה. נקראת ומתי חדשה נקראמה

 ובדברי בש-ס מקומות בכו"כ ומצינוה(
 הי' שלא אף הוקן בתהשר לאיש שקראוהכו*ל

 אחר איש עם להחליפו שלא כדי אך מכח2זקן
 בם5רי וראה בספרי, כ.ם כ"ש כשמו, שמואשר
 ועוד, הזה"ק בשם אילעאי רבי ערך ל' דףח"ה

 וצרפו עי"ש זקן, בפי' גם הארכתי ושםעישה"ט,
לכאן.
 בפי' שמים עמודי בס' יעב"ץ וראהו(
 שפי' ישראל בית עמך זקני ועל הברכהנוסח
 השערה, העיר זקני אל כמ"ש תורה זקנישהם
 עוד טו"ב אות ז' מע' חיים גנזי בס'וראה
 עישה"ט. בזהמכ"מ

 ראה לא, או מום הוי זקנה אם ובעניןז(
 יוסף פרדס ובס' רי"ט מאמר אהרן ברכתבס'

 ואקצר, בזה והאריכו מ"ש ות"א מ"ט דףשמות
 בהקדמתו ו' דף ח"ג יוסף פרדס בס'וראה
 בראשית והעיון הדרש בס' וראה לכאןוצרפו
 צ*ד.מאמר

 ראה לבהמה, זקנה שיעור ובעניןח(
 לבהמה זקנה דשיעור הי"ב מב"מ פ"זרמב"ם
 וראה ה"ו, מא"מ פ"ב מל"מ וע' כשרותת,היא
 וחולה זקן שכ' ו' אות זקן ערך השחר כמובס'

 תם עי"ש, וכו' ובבהמה באדם פסוליןומזוהם
 צריך. אני לקצר כי נשלםולא

 טרפון דר' אחתיהבני

 דר' אחתיה בני א', ס"ב זבחים ראהא(
 ויוסף ואמר פתח דר"ט קמי' יתבי הווטרפון
 כתיב קטורה א"ל יוחני ושמה אה2ה ויקחאברהם
 המאמר זה והנה עי"ש, קטורה בני עלייהוקרי
 בהמפורשים ראה צד, מכל ומוקשה מאודנפלא
 מפורש מקרא ישכח טרפון דר' פלא גםשם,

 וזה קטורה, בני אותם קורא מדוע גםבתורה,
 לדקדק הדרך אין ערך ח"ז בספרי וראהפלא,
 בקיאות בערך וכאן עי"ש, וכו' הקראבלשון
 בתנ"ך, התנרא ובקיאות בפסוקים ישראלחכמי

 ותתורץ ואמוראים תנאים ערך שליובכללים
 וראה שם, ובהציונים עישה"ט הראשונה,הקושיא

 וכו' משה פסקי' דלא פסוקא כל בערךכאן
 דמצינו בפמוקים, ישראל חנתי בקיאותובערך



תכא ן ך וץא חהם"םכלל* ת יב אתקמי

 עי"ש בכיון, הכתוב לשון את ששינוכ"פ
 לכאן. וצרפוהטעמים
 אהרן ברכת בס' ראה הב' הקו' ועלב(
 שהיו אותם לנסות רצה דר"ט שמתרץ קי"זמאמר
 דעתם על עומדים הם אם ולראות תלמידיוגם
 אמ לרבם ואפילו ארם, לשום פנים שאתבלי
 אלא לפה יר משימים לא הגון שאינו דבראומר
 פנים נשאו ולא האמת, על אותו מעמיריםאך
 עליהם קרא ואז מכל, אצלם אהוב האמת כילו,
 האומר עדהבאה"כ הטי"ת על בחולם קטורהבני

 קטורה ישימו וגו' ראיתיו לא ולאמולאביו
 מפאת קטורת להעלות זכה לוי ששבטבאפך,
 להיות זכו גאכ והם וכו', וכו' פנים נשאושלא
 בארוכה. עי"ש קטורה, להקרא שראוייםמאלו

 ועיון ומהרש"א שם ס"ב זבחים רש"יוראה
 מש"ב שם יעקב העין על ובהבונהיעקב
 א' כ"ה בראשית תו,ש בחו' וראה לכאן,וצרפו

 לענינינו. מאוד נחוץ כי לכאן וצרפועישה"ט
 קטורה אותם דקרי נ"ל פשוט ובדרךג(
 כקטורת מבושמים הם ודבריהם דברו שיפהע"ש
 שפי' ו' ג' שה"ש ולבונה מר מקטרתכמו

 עי"ש. בחמם עשבי בריחהתבשם
 מדרש יד בכתב מש"כ למצא מאדחממחתי

 ולבסוף שכ' קטורה דממה שרה חיי פ'הבאור
 שרה חיי ובתנחומא כקטורת נאין מזמביההיו
 מעשיה שנאים קטורה שמה נקרא למה ד"אח'

 ובתרגומים ב' קטר ערך ערוך וע'כקטורת,
 קטורה שמה נקרא למה אגדה ובמדרשכאן,

 הנ"ל. תו"ש בחו' ומו' הקטורת כריחשנעשית
 אות ב' מע' יעקב אהל בספר וראהד(

 לא אבל אברהם בני פי' קטורה בני שכ'ז'
 לדבר יודעים דאינם פי' ועוד ויעקב, יצחקכזרע

 לפרש ולענד"נ ב', ס"ב זבחים רש"יבהלכה,
 אחר אלא הכתוב יחסן לא שהרי הגוניםשאינם
 להחיד"א לפי דבש בס' וראה עכ"ל, ורו"קאמותן
 וצרפו מש"ב כ"ה כ"ר כ"ג אות ב' מע'ז"ל

לכאן.
 הברכת את לדחות ז"ל החיד"א ומש"כה(
 דיוחני משמע נוטל הי' פרק דמהש"סשמואל

 כנ"ל, וכו' האמוראים בימי היתה רטיביבת

 רגליו כפות תהת אני ועפר במכתה"גלפענ"ד
 ע"א( כ"ב )סוטה נוטל הי' בפ' דהבםהקדחמים,
 ומצלה אתיא הות וכו' אלמנה דההיאאיתא:
 בית לא בתי לה אמר יוחנן דר' מדרשי'בי

 שכר ולא רבי לי' אמרה בשיבבותךהכנסת
 כגון קאמר *כי העניס כל )עי"ש לי ישפסיעות
 היתה מכשפה אלמנה רהם"י רסיבי", בתיוחני
 יוחני כגון קאמר כי הלשון והנה ע"ש, וכו'וכו'
 מעשה חה לה קאמרה הגמרא רטיביבת

 האמוראים דבזמן נאמר תיתי ומהיכיבהמדרש
 ידעו כבר טרפון ר' דבזמן אפ"ל דשפירהיתה,
 דבימי הכרח שום כאן אין ולפענ"רמזה,

 מהרצ"ח הג' וראה במכתה"ג, היתה,האמוראים
 היתה, מכשפה רטיבי בת יוחני כגון : שכ'כאן
 ולא במדר,עות לא אצלינו נמצא לא זהענין

 בקורת אגרת במאמר הוכחתי וכברבירושלמי
 נאבדו אהבר אגרות הרבה היו רש"י לפניכי

 משלות בענין ע"א( ל"ט )בסנהדרין כמומאתנו,
 וכן ; המקור ידענו לא וכו' ר"מ שלשועלים
 ; המקור ידענו לא ברש"י, ר"מ מאשת ח"יבע"ז

 באשה שם בתוס' ע"ב( פ' )קדושין ר"חוע'
 4יתו הוציאה ואח"כ בעלה מיתת עלשבכתה
 דיוחני זו ועובדא ; המקור ידעמ לא ג"כמקברו,

 עי"ש, מאצלינו שנאבדו מהם כאחת רטיביבת
 ערך שלי ובכללים אנדה ערך ח"א בספריוראה
 מש"ב, דאבוהו כרעי' ברא בערך וכאןמדרש

 לכאן, וצרפו הדקעישה*ט

 לר' ואמוראים תנאים יחוסי בס' וראהו(
 זצ"ל, הרוקח בעל של רבו קלונימוס, ברבייהודה

 בימי האחרון טרפון ר' שהי' שכ' תפ"ורף
 בההערה ועי"ש ואקצר, בארוכה עי"שהאמוראים
 דברי על באתי להעיר ואך ואכמל"ב,ובתתו"א
 זצ"ל.החיר"א
 ראה דמה ז"ל החיד"א שמקשה מה ועלז(

 באמת זה קטורה, במקום יוחני לומר טרפוןר'
 רצה יוחנן דר' אפשר בדרך נלענ"ד אבלפלא,

 סתם ואמר בעלמא והלצה חידוד בדרךלעוררם
 משל בדרך הבריות בפי לומר הרגיל השםזה

 במדרשים כ=פ שמצינו כמו *יוחני",ומליצה
 משת~מא ויוחני חטא שילא כמו במשל, השםזה
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 ום*ד מ"ם פרשה ותחלת כ"ה פרשה סוףבבר"ר
 ומדרש בימי ויהי פרץ2ה ריש רותומדר"ר
 מ"ג רמז בראה2ית וילקום ג' כ"ח פר,עהשמואל

 כמו הדיוט משל שהוא שם והערותובמפורשים
 ר' נקט כאן וכן עי"ש מנגיד ווינגור חטאטובי'
 בדיחותא בדרך ומליצה למשל יוחני השםיוחנן

 מידי אמרי הוה ולא דיתבי כשפרש"ילעוררם
 מלתא אמר והוא ע"ש שידברו, כדי ואמרופתת
 הקוצרים בלקם וכ*ש פיהם, לפתוח כדיבעלמא

והמפורשים.
 ז"ל להחיד"א עינים פתח בם' וראהח(
 וראה הנז"ל, הגמרא ע"ד שכ' א' ס"בזבחים
 בתלמוד זה הובא אמאי לדעת וצריך שםרש"י
 הש*ם לה דמייתי תי' ישעי' ובני נפק"מ,ומאי

 קטורה בני ןחביריו קרא אחד דאם דיןלאשמעינן
 ואמוראי טרפון דר' דאשכחן עונש שום חייבאינו
 ואטום קשור שלבם והכוונה קטורה, בניקרו

 ר ראה דמה ותמוה עי"ש, המפר,ביםבדפירשו
 והברכת קטורה, במקום יוחני לומרטרפון
 ורמז דרש דרך ודרש כ' שרה חיי פ'סמואל
 רטיבי, בת ליוחני כיון דר"ם ופה2"כעי*ש,
 משמע נוטל הי' פרק דמהש"ם הסליחהעמו

 וכו' האמוראים בימי היתה רטיבי בתדיוחני
 איני אני ערך ח*י בספרי היטב וראהעי*ש,
 ממנו, לגדול לאומרם שאין זילזול ולשוני וכו'דן
 ותמצא כלו, הכלל כל תצ.ם עד ש"צמדף

 לומר לעצמם הרשו והרבניםשהגדולים
 ולפ"ז עישה*ם, זילזול לשונילתלמידיהם
 ראי' מזה אין הנז*ל ו*ל ישעי' ר' שלבמכתה*ג
 דאינו קטורה בני לחבירו קרא א' אםלענין
 עישה"ם, שאני לקטן דגדול עונש, שוםחייב

 כנ*ל, לשבח זאת מפרהבים שיש כאןובפרם

 ואין זילזול זה דאין שם הוכחתי כזהובאופן
 בארוכה. עישה"ם אדם לשום בכזה עונשחיוב

 וממהא יוחנא א"ל ע"א פוה מנחות וראהט(
 ובתנחומא וכו' לעפריים מכנים אתה תבןלמשה

 פ*א )צד וארא ראובני ובילקום י"א סי' תשאפ'
 מדרש בה2ם רל*ה רמז בשלח ובילקוםע"ג(

 וממרא יוחני במצרים היו מכשפים שניאבכיר,
 בערוך וראה באויר, ופרחו כנפים להםועשו

 יוחני המכשפים בב' "זהאריך יוחני ערךהשלם
 הנ"ל ע"א ס"ב דזבחים הגם' בזה ופי'וממרא,
 קשר פי' קטר ארמי מפעל קטורה אמרדר"ם
 כי מפורסמת רטיבי בת יוחני שהיתה ויעןיען

 בדיחותא בדרך לכן כשופיה ע"י ואוסרתקח2רת
 וראה עי"ש, יוחני על קטורה טרפון ר'כנה

 דגברא מר אמר יוסף ר' הנ"ל סע"א ס"בזבחים
 בני עלייהו קרי קאמינא מאי ידע הוארבה

 אמורא דגם להעיר בזה ורציתי ע"ש,קטורה
 עישה"ם טרפון ר' רק ולא קטורה בני אמדאחר

 כי ונו"כ, יעקב ובעין המפורשים וכלבהגמרות
 צריך. אנילקצר

 המן של בניובני

 ובמקור תתרי*ם סימן חסידים ספרראה
 יד כי תצא ס*פ ממכילתא מקשה שםחסד
 שאם כבודו בכסא הקבוה נשבע י.ה כםעל

 ומורע אותם מקבל אני או"ה מכל גריםיבואו
 חה עי*ש, וכו' לעוים מקבלן איני עמלקשך

 נעמן שת"ר ב' צ"ו וסנהדרין נ*ו לגיטיןסותר
 תורה למדו המן של בניו מבני כו' היה תושבגר

 קבלוה, איך בבירור ידעו ואם וכו' ברקבבני
 גרים אות ג' מע' ז"ל להחיד"א זוכרובעין
 לבאר התלבם שם בסנהדרין עינים פתחובספרו
 גדולה בארוכה עי"ש המן יחם הוקבע אםבענין
 מוכח ז' כ*ח תצוה פ' הטורים בבעל אבלעי"ש,
 "נעמן" של בניו מבני הגירסא לפניושהיתה
 הים מרגליות וראה עי"ש, ברבים תורהלמדו

 ואקצר. עישה"ט, י"ג אות ע"ב צ"וסנהדרין

 כבנים הם אם בנות ובני בניםבני

 ו' מדף ח-א בפפרי הדק היטב ראהא(
 לאבי אם בענין גדול אריכות ד' ג' פי'ולהלן
 סתם, אבא ולא רבה אבא אדם בני קוריןהאב

 ואם בזה, ופרטים כללים וכו"כ בזה,השיטות
 תורה לשון ואם לגדולים, תינוקות בין חילוקיש

 כרכ ועוד ועוד לחוד, אדם בני 1לש11לחוד
 שם וראה עישה*ם, בזה, נחוצים ודיניםענינים



תכג ן ך דןא חש"םכללי ון י 2: כבנים . . , בניםבני

 שכבר מפני כאן קצרתי כי עישה"ם, ק"ז ברףגם
 שם.הארכתי

 והלאה שי"ם תדף ח"ב במפרי וראהב(
 בנות בני אם בענין מאוד וגרול רחבביאור
 אדם אהבת בערך ושם עישה"ט, כבניםהם

 האבות רחתי י' מי' והלאה, רם"ב תדףלקרוביו
 לבני י"ב מי' בנם, לבנות י"א מי' בנם,לבן
 האבות רחתי י"ד מי' בתם, לבנות י"ג מי'בתם,
 הדק עישה"ט דורות, כתה עד בניהםלבני

 כלו, הכלל כל ועשה"ט תתענג, אזובעהי"ת
 ח"ד במפרי וראה לדינא, בזה הגרולותוהנפק"ם

 ובני בנים בני בענין מש"ש ק"ו ודף ק-הדף
 וצרפם שם שציינתי ובהתקותות עישה"טבנות,
 ברברי שניות בירים לבא רציתי לא כילכאן,
 וראה שלי, בספרים כבר שהארכתי במהסופרים

 וק"י ק"ט סאמר בראשית והעיון הררשבס'
 לכאן.וצרפו

 ה"ה בנים בני דורות כתה עד ובעניןג(
 ראה ועור, יחס בענין ענינים וכו"ככבנים
 מרגליות מוהר"ר להגאון חיה נפש בספרהיטב
 בדברים בזה מאד שהאריך ז' סעיף נ"ג סימןז"ל

 צריך, אני לקצר כי עישה"ט ומתוקים,נפלאים
 ע"א י"ט דף עד ח"י דף שלום עושה בס'וראה

 ב' מערכת טהרה שיורי בס' וראהעישה"ם,
 וראה לכאן, וצרפו מש"ב צ' ס"ה נ"ה ט'אות
 דגם ע"ד אות נפדרים כללים כנה"ג שייריבס'
 בס' וראה ע"ש, בנים נקראים ויותר דורותד'

 דקט"ו, מב"ב מש"מ ס"ב אות ב' מע' לבישרי
 עישה"ט, י"ב סי' הרשב"ש רל"ז, מאירותפנים
 שכ' כ"ב אות ב' מערכת ים פאת בס'וראה

 י"א, סי' ח"ב משה משאת כבנים, ה"ה בניםבני
 חו4מ ז"ל ב"ד ט"ז, אות הטור הג' ר"ו סי'כנה"ג

 ה"ה בנים בני שורש יבום ה' בח"ב וע' י"ג,סי'
 אהרן אתן בס' וראה עכ"ל, ע"ב דמ"הכבנים
 קהלת בס' וראה עי"ש, וכ"ג כ"א אות ב'מערכת
 שמביא כ"ז אות ב' מערכת ח"ג לשון מענהיעקב
 בן לבן אינשי דקרו כ' סי' ח"א המבי"טבשם
 ח"א יעקב והשבות ראיה, והביא בנו, בלבנו

 יעקב קהלת וראה עי"ש, עליו חולק קע"גסי'

 גם נכלל בניו ובני בניו רבלשון קל"טאות
 ע"ש. ז"ל המבי"ם רביעי,דור

 ע"א דכ*ז ח*א יוסף פרדס בס' וראהד(
 ע*א ותנ"ד ע"א מ*א וח*ב ע"א שכ"ח ע"אר"ל
 בס' וראה לכאן, וצרפו עישה"ט רמ"ם רףוח"ג
 ערך ל' אות ב' מע' ז"ל להחיר"א זוכרעין
 ע"ש. הבנותבני

 אי לענין צ*ה סי' ביתי במשק וראהה(
 יעקב באהל בזה וע4ע כבנים, הם הרי בניםבני
 מ"א. כלל ב' מע' חיים ובגנזי כ"ו אות כ'מע'

 ע"ב רקם"ג ב"ב הלבוש בהגהות וראהו(
 שציק וכו' ברא ברא לבר אינשי קרו הגמ'על

 ע"ש. רלא ד"ה רשב"ם ע"א קי"םלב"ב
 שכ' א' סי' פ"ט ברכות ברא"ש וראהז(
 צריכי בריה ובר ובריה הוא ריחיראניסא
 רב וכן אלפס רב ה"ג צריכי, לא וכ"עלברוכי
 אלא כתב לא דידן גמרא בנוסח אבל גאוןהאי

 ובמעדני לברוכי, צריך ניהו הוא דיחידאניסא
 דער בריה ובר ובריה הרא"ש מ"ש על כ'יו"ט
 פ' בחומש כדפרש*י הבן על האב רחמיכאן
 ב' אות חמורות ובדברי להיפך, כן ומסתמאוירא
 דלאו גאון ור"ה אלפס רב גירסת לפי רי"מכ'

 יריכו יוצאי כל נמי ה"ה אלא בנו בןדוקא
 הזה, במקום לאבותינו נס שעשה ברוךמברכים
 שותפים יריכו יוצאי דכל הטעם הב"י ופי'טור,
 על מהרש"א ובגליון ע"ש, וכו' הנסבאותו
 באו"ח והוא הנ"ל, הטור לד' ציין הנ"להרא"ש
 לעיק וציין מהרשב"א דהוא ובתב רי"ח,סי'

 בגליון ועי' שם, וברש"י די"ז רישבכורות
 ע4ד שציין מה ע"א די"ז שם בכורותמהר,ם"א

 וכו' מינה וובמעינן וכו' לר"ה אלא ד"הרש"י
ע"ש.

 כבנים, הם אם בנות בני אי ולעניןח(
 מצפה בהגהות וע"ע צ"ו, סי' ביתי במשקראה
 אחות בן והלא הגמ' על ע"א קכ"ג ב"באיתן
 דמאי במגילה הטו"א קושית שהביא הוא,אביה
 שפיר דם"ם הוא אביה אחות בן והלאמקשה
 אח דבן דמצינו היכי כי האב אחות בןמיקרי
 בן וה"נ כבנים בנים דבני משום אחיומיקרי
 וכתב דיבמות, ספ"ו כדאיתא כבן הואהבת



 בךם...כבךם בף ן 81 דן1* הש"םכללי רן יונוזכד

 בירח1למי דאיתא למ"ד קאי דהקרשיא אפערחף
 ע"עה כבן אעו הבת דבן ו"1ב דבהובמדוקן
 ע"נ פ"א קידח1ץ הרד"ל בח" וראהט(

 ע"עג כבתו דינה אם בתו בת לענץמ"ש
 אות ב' מערכת 1דים בזי בס' יראהק

 ש"ג סי' ת"ה כבנו הוי אי בנו בן שכ'מ"א
 כבנו דהוי ס"ל קל"ח סי' חאה"עומהרשד"ם

 סי' ח"א ומבי"ט ד' סי' פ"ב כלל הרא"שברם
 ס' מזוה"ק ראי' ויש כבנו, הוי דלא ס"לש"ט

 דבן ההוא ביום ויברכם ע"פ ע"א דרל"גויחי
 דזוה"ק רואים היו ואילו מבנו, יותר חביבבנו
 דנ"ד, פסחים תוס' פסקי וע' בהו, הדריהוו
 ח"א יעקב שבות וע' בנו, אותו קורא בנובן
 טויו"ד ע"ב, דקע"ו יעקב כה1כנות קס"ט,סי'
 והר' דקמ"ג, ב"ב וע' רמ"ז, סי' חו*מ רל"ז,סי'
 ח"ב חו"מ חק"ל בס' דבריו הובא ז"ל אבימר
 ס' הקודש מלאכת וע' ע"ג, דמ*ד כיחסי'
 וקנ"ז וקד"ם ולק"ט דקכ"ד יעקב קהלתויחי,
 ע"ב, דקל"ג ושמ"א, ור"ז וק"צ וקע*בוקס"ב

 עכ"ל. ע"ב דמ"ו ח"ב היםושורה1י
 אות ה' כלל ח"א האוצר בית בס'וראה

 עישה"ט.י"ד
 כלל ב' מערכת שחר עורה בס' וראהיא(

 וראה לכאן, וצרפו כבנים ה"ה בנים בני ערךד'
 וראה לכאן, וצרפו ע"ט אות שלום דרכיבס'
 בזה, מה41ב בנים ערך ב' מע' יעקב נאותבס'

 כמה עד בענין י' ודף ט' דף ח"א בספריוראה
 עי"ש. בנו בן נקראדורות

 כ' כבנות הם אם בנים בנות ובעניןיב(

 התורה על תוס' ע' מ"א אות ב' מע' חייםהגנזי
 נדרים ה' והרמב"ם יע"ש בנותיו ד"ה ויגשס'

 עי"ש. כ"ג ה'פ"ט
 להגאון אהרן ברכת בס' היטב וראהינ(
 בנים בני בענין מ"ש ס"ט מאמר ז"למרישא
 יוסף פרדס בס' וראה עישה"ט, לכאןוצרפו
 עי"ש. תמ"ד דףשמות

 אות בס' בארוכה כה1'ב הדק היטבוראה
 ע"ג נ"ג דף מ"ו אות ב' מערכת לעולםהיא

 ספר וראה צריך, אני לקצר כי לכאןוצרפו
 שם. חסד ומקור תק"י סי'חסידים

 עוזיאל רבינו הרב בזה מש"כ היטבוראה
 ב' מערכת הרועים מה1כנות בספרו זצ"ללחאייך
 עישה"ט. בקיאותו ברוב כ"זכלל

 על למראה נחמד בספר היטב וראהיד(
 מש"כ ע"ד דס"ה ובספרו פ"ו דמאיהירושלמי

 הם אם בנות ובני בנים בני אם בעניןבזה
 האריך נם לבאן, וצרפו עישה"ט בנים,בכלל
 אדם בני לשון בין בזה חילוק יש אם בעניןשם

 בין חילוק יש אם שם ועוד עי"ש, תורהללשון
 נחמד בספר וראה עי"ש, מותו אחר לביןבחיים
 דקס"ט ובספרו פ"א נזיר הירושלמי עללמראה
 לכאן. וצרפו וע"בע"א

 הירושלמי על למראה נחמד בס' וראהטו(
 מד"ש על שכתב ע"ג א' דף ובספרו פ"אשבת
 שמעו הוא כאילו בט בן מן פרה1ה השומעשכל
 כו' בניך ולבני לבניך והודעתם ומ"טמה*ס
 אלא דוקא לאו בנו בן מן דנקט מאי א"הע"ש
 דרחמי ג' דור עד לפחות בנו בן בן הדיןהוא
 ולניני לי תשקור אם כדכתיב הבן עלהאב

 שם וכפרש"י ברי ובר ולברי א' ותרגוםולנכדי
 לענין הה"נ דורות ג' עד רחמנות דלעניןדכשם
 שמעה כאילו בנו בן בן מן הפרשהשמיעת
 את ויראה כ' איוב בסוף אמנם וכו', וכו'מה"ס
 מאמר ובס' דורות ארבעה בניו בני ואתבניו
 מקרא ראיה מייתי ע"ד דק"ד בליקוטיויוסף
 כהשבות דלא כ"ח סי' ח"ב המבי*ט למש"כזה

 דור דאף ואפשר יע"ש, קע*ג סי' ח"איעקב
 בפ"א רמב"ם וע' מה"ס, שמעה כאילו הויעשירי
 כל ת"ת דלענין היכי וכי שם וכ"מ ת"תמה'
 כי אדם לכל קודמין הם בנו של יריכויוצאי
 שמעה כאילו לענין הה"נ קה"י מורה1ההתורה
 הקודה1 מלאכת וע' עכ"ל, עשירי דור עדמה"ס
 מע' שלי אותיות ובקונט' ע"א, דק"יואתחנן

 ג' עד אלא אינו הצדקה זכות אי כתבתיצ'
 לדורי או בנים לבני וצדקתו מדכתיבדורות
 עישה"ט. ע"כ לעד, עומדת וצדקתו וכמ"שדורות

 כה1"כ ברש"ש ב' ס"ב יבמות וראהטז(
 עינים ויפה איתן מצפה וראה בתו, בןבענין
 מהו,1"א וגלית ב', נ"ז גיטין יעב"ץ וראהשם,
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 קכ"ג, ב"ב מצפ"א וראה שם, ויפ"ע ד'קירושין
 עישה"ט. ב' פ"א קירושין הרד"ל חי'וראה

 שכתב ע"א ל' קירושין איתן מצפהוראה
 יבמות מתוס' זרע ללשון בן לשון ביןלחלק
 וכו' וכו' ע"ב ק"י שם ורשב"ם קט"ו וב"בכ"ב
 לכאן. וצרפועי"ש
 אות ב' מע' כללים שד"ח היטב וראהיז(

 וראה ח"י, סי' ב' מע' השדה ופאת ס"ב ס"אס'
 ר"ה רי"ט כלל מ"ם מע' כללים חמדשדי

 כו"כ מובאים הנ"ל ובמקומות עי"שולענין
 הם אם בנים בנות א( : בנים בני בעניןענינים
 בני בלשון ג( פו"ר, לענין בנים בני ב(כבנים,
 בנים, בבני מותר אם מבניו הנודר ר(אדם,
 ו( בנים, בני בכלל הוי רביעי דור אםה'(
 לפרנס זקנו על מוטל אם ז( זרע, רק כתיבאם
 בתו ובן בנו בן ח( בנו, כשמת בנו בןאת

 מוטל החיוב האב אבי על אם ט( תורה,ללמדם
 הנבסים לחלק לענין י( האם, אבי מעליותר
 אם האב אבי יא( בכלל, בנים בני אםלבניו
 חייב בנו בן אם יב( בפד"ה, מחויב אם האבמת

 בדין שייכים בנים בני אם יג( זקנו,בכבוד
 הם אם הבנות בני יר( המת, דברי לקייםמצוה
 הנוראה בקיאותו ברוב עישה"ט ועוד,כבנים

 הנ"ל. בספרי וראה שם,ובהציונים
 לעולם היא אות בספר היטב וראהיח(
 בנים, בני מענין בארוכה מ"ו אות ב'מערכת
 הדק היטב וראה לכאן, וצרפועישה"ט
 להגאון הרועים משכנות בספר גדולאריכות
 ב' מערכת ז"ל לחאייך עוזיאל מוהר"רהנורא

 וראה לכאן, וצרפו עישה"ט ל', ואות כ"זאות
 סוטה הירושלמי על למראה נחמדבספר
 בארוכה מש"ב וע"ב, ע"א דס"א ובספרופ"ד

 ח"ד למראה נחמר וראה נפלא, ובקיאותגדולה
 עישה"ט ע"ג, ס' דף ובספרו ה"ב פ"ט ב"בעמ"ס
 לכו"כ ציינתי הנ"ל שלי ובספרים לכאן,וצרפו
 שלום דרכי בס' וראה עי"ש, בכללןמקומות
 מ"ש ע"ט אות זצ"ל מבערזאן הגאוןלמחו'
 בקיאות עישה"ם דורות כמה עד בנו בןבענין
 אבותינו בענין ומש"ש לכאן, וצרפו בכללןגדול
 ואקצר. רורות, כמהעד

 בנים, בכלל ובנות בנים, בנות ובעניןים(
 ובנות ד*ה מ*א אות ב' מע' חיים גנזי בס'ראה
 משק בס' וראה עישה*ם, ובנות וד"הבנים

 ערך כאן וראה עישה"ם, צ"ו וסי' צ"ה סי'ביתי
 יוסף פרדס בס' וראה עישה"ם, וכו' וזרעבנים
 עי*ש, ותי*ד דמ"א וח"ב שכ"ח, ר"ל דקכ"זח"א
 וצרפו ס"ם מאמר אהרן ברכת בס' היטבוראה
 במקור שמ"ה חסידים ס' וראה עישה"ט,לכאן
 עישה"ט. שםחסד

 בלישנא דייקא לא גלילבני

 בזה שכתבתי מה מ"ג דף ח"ו בספריראה
 מדף תקרי אל ערך ח"ט בספרי וראהבארוכה,

 לבא רציתי לא כי כלו, הכלל כל והלאהת"א
 שלי, בספרים הארכתי שכבר במהבכפילא
 ערך יצחק פחד בס' וראה תתענג, ואזעישה*ט

 עישה"ט. לכאן וצרפו לישנא דייק יהודאבני

 ביניהם ההבדל העיר יושבי העיר-בני
 זה בעניןועוד

 הגאון למחו' שלום דרכי בספר ראהא(
 חילוק יש שכ' רי"א אות זצ"ל מבערזאןהנורא
 ב"ב ע' העיר, יושבי לבין העיר בני לשוןבין
 בני בלשון קמ"ה דף לשבת בכ"ש חי' וע'ח',
 ל"ב, סעיף רי*ז סי' ביו"ד וע' יעוש"ועתורה
 שלום משפט ספרו שבסוף משמ"ש בקונ'ועמ"ש
 אנטוכי לפלוני ע"ב מ"ד גיטין וע' תשב"ץ,בשם
 אבל שם דר שאינו אף באנטוכי שנולדמשמע
 עכ"ל. שם שדר משמע שבאנטוכילפלוני

 אות ע"א רי"ב השחר כמו בס' וראהב(
 סי' עיו"ד חודש, י"ב בעיר הדר עיר דבןה',
 דעתו בגילה ס"ב, קס"ג סי' ובחו"מ סל"ברי"ז

 העיר כבני הוי בית שקנה שם להשתקעשרוצה
 בית ששכר לגור שרוצה דעתו ובגילהמיד,
 ע"ש, מיד עיר בן הוי אי דעות ב' ישלשנה
 למקומו יחזור ואח"כ שנים וג' ב' לגור רוצהואם
 וכו', וכו' הזמן לאותו עיר כבן הוי איצ"ע



 ומזו:י חתבני ן ך הא הש"פנללי ת יבתכו

 ואקצד, עיר בן נקדא מי בענין אריכותעי"ש
 שם. ומפורשים בש"ע במקומותוע'

 ני כ' מ"ד אות ב' מע' חיים גנזי ובס'ג(
 ויושב חוד,ם, יעב בעיר כשישבו נקדא העירבני
 וע' ע"א, דקי"א חלק פ' יום, בל' הואהעיר
 להמחבדים דנ"ו סי' וביו"ד תכ"ט סי'באו"ח
 עי' דינים כו"כ לענין נפק"מ בזה ויששם,

 הנ"ל.במקומות

 אלא תליא בזכותא לאו ומזוני חייבני
 ומזונות בנים חיים, בגמרא, ]טוי -במזלא
 במזל אלא בזכות, תלוייםאינם

 דבא אמד ע"א, דכ"ח קטן מועד ראהא(
 אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני בניהיי

 אלא ד"ה בתוס' וע"ש וכו', מילתא תליאבמזלא
 שבת בסוף דאמדן הא בתוספות והקשושכ'
 דלפעמים וי"ל לישדאל, מזל אין ע"א()קנ"ו

 שאין ופעמים דהתם הנהו כי מזל ע"ימשתנה
 דבי גבי ע"א( )כ"ה בתענית כדאמרינןמשתנה
 עלמא דאחריב לך ניחא דא"ל פדת בןאלעזר
 והמהרש*א עכ"ל, דמזוני בעידנא אברי'דאולי
 מפורש, יותר שבת בתוס' דשם כתבבחא"ג
 גדול זכות דע"י לישדאל מזל דאיןדהיינו
 וכו' בשמעתין נמי מוכח והכי ע"ש, כו'משתנה
 ע"ד שב' רש"ש חי' ועי' דבדיו, כלעשה"ט
 זכות ע"י משתנה דלפעמים וי"ל הנ"ל,התוס'
 ע"ש. ידם דעל ר"ת הוא דע"י או כצ"ל,המזל

 כתב : שכ' שם הע"י על בהכותב ודאהב(
 בזכותא לאו ומזוני בני חיי רבא אמר ז"להד"ן
 בלחוד בזכותא לאו פי' במזלא, אלא מלתאתליא
 שאינו ואעפ"י גורם מזל אף אלא מלתאתליא
 לו מועיל הזכות שאין למימד דליכאהגון,
 דלא אלא שבתורה, מאזהדות קשיא דא"ככלום
 דמייתי, ורבה חסדא דרב מעובדא הכימשמע
 המזל את מהכל עוקר הזכות שאין דה"קוי"מ
 כדאמרינן מהכל, ולא במקצת לאדם מסייעאלא
 פירושא ולהאי ליכא, עלמשו בהאי מצותד,םכר
 מזל יש דפ"ד אליבא דוקא דהיינו למימראיכא

 כמ"ד קי"ל הא אנן אבל הכין ס"ל ורבאלישדאל
 עכ"ל. שבת מסכת בשלהי מזלאין

 : וז"ל שכתב כאן מ*ק במאידי וראהג(

 ומן הרחמים מן עצמו אדם ימנע אלולעולם
 יכריחו והצדקות שהתפלות וידע ויביןהתפלה,
 יחחם ואל דבר, בכל התולדה ומעדכתהמזל
 בזכותא לאו ומזוני בני חיי כאן שאמרולמה
 יחיד, מאמר הוא כי במזלא, אלא מילתאתליא
 ויתבאר פנים, בשום הדת דרכי יסבלוהולא
 הסבה בכאן שגלו ממה המאמד חולשתלך

 ורב דבה שראה מה והוא כן, לומרשהביאתהו
 שתין חיה חסדא רב אצלו, שקולים שהיוחסדא
 הביאו שלא וכו' שנין ארבעין חיה ורבהשנין
 הסיבה והיא הסדור, מהעדר שראה מה אלאלזה

 שנודע כמו האמת, על לפקפק דביםשהביאה
 עכ"ל.למבינים
 שהעתיק כאן חננאל דבינו בפי' ראהאבל
 הלכה רבא דדברי דס"ל ומבואר רבאמימרת
הם.

 פי' ומזוני בני חיי כאן הדיטב"א וז"לד(
 כדמוכח מזוני, או בני או חיי או נינהו, מיליתלת

 של,בתן, על ראיה שהביא להדיאשמעתין
 לו ושיהיו בנים לו ושיהיו חייו ימיאריכות
 ושלום חם פי' מילתא תליא בזכותא לאומזונות,
 לישראל מזל אין דקיי"ל לגמדי, במזל תלוישיהא
 ובני חיי כי תורה של וקללות ברכותובטלת
 ה"ק אלא העולם, טובות לכל הם כלליםומזוני
 איכא, נמי דמזלא לגמרי, תליא בזכותאדלאו
 חזו לא וכ"ע המזל, מבטלת גדולה שזכותאלא
 ולפיכך למעלדג שהוא גלוד צדיק אלאלהכי
 ואזיל כדמפרש להדדי, בהא דמו לא צדיקיתרי

 כיון מזלא ליה דאית ומאן מזלו, ליהדמסייעא
 בהכי, ליה סגי מזלו יפסיד שלא בינונידהוי
 עכ"ל. גדולות, זכיות צריך מזלא ליה דליתומאן

 מצאתי : שכ' הע*י על בהכותב וע"עה(
 שכתב מהאחדונים מקובל חכם בספרכתוב

 פי' וכו' בזכותא לאו : וז"ל זה מאמרבפידוש
 שג' וקבלו תשובה ומזלא תפארת הואזכות
 והפבקש בת8ארת ולא בתשובה הם אלודברים
 ויש לבינה, בתפלתו שיכוין צריך אלודברים
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 בחנה דכתיב בני מהפסוקים, זה על ראיהלהם
 תפאדת, הוא ה' כי ה', אל ולא ה', עלותתפלל

 דמז יוסיף תפאדת הנני יוסיף הנני דכתיבחיי
 השלך דכתיב מזוני אוסיף, אמר ולאלתשובה

 ר"ה במס' בתוס' כתוב ע"כ, ה' אל ולא ה'על
 וכו' קאתו עלי מדבית ורבה אביי מאמר עלפ"א

 רבה דהא תליא בזכותא לאו במ"ק דבאמדאמד
 דילמא הוה מזל דמשום ליה ומנא וא"תוכו'
 אי דאפ"ה וי"ל עלי, מבית אתי דדבהמשום
 ע"כ. התורה, זכות עליו מגין היה מזללאו

 אומד ר"מ ע"א, דפ"ב קדושין וע"עו(
 וקלה נקיה אומנות בנו את אדם ילמדלעולם
 אומנות שאין שלו והנכסים שהעחבד למיויתפלל
 אלא ד"ה התוס' וכ' זכותו, לפי הכל אלאוכו'
 תליא בזכותא לאו ומזוני חיי דבני מזלו לפיפי'

 מהרש"א בחי' וע"ש עכ"ל, במזלא אלאמילתא
 באהבת היטב ועי' ויתפלל, ד"ה מהרש"אובחא"ג
 תוס' ע"ד במ"ש כאן התיו"ט ע"ד מ"שאיתן
 ועיין הנ"ל תוס' ע"ד שכ' יעקב בעיון וע"עכאן,

 ועי"ל המזל, משתנה רב דבזכות וי"מבמו"ק,
 אלא תליא בזכותא לאו ומזוני חיי בנידה"ק
 לחודיה וחד חד כל אבל יחד, כולם היינובמזל
 אדם כל לאו אמרינן לדבד דוגמא בזכות,תלוי
 שהביא הראיה משמע וכן שלחנות, לשתיזוכה
 אכולם דקאי ור"ח מדבה ע"א דכ"ח במו"קשם
 קדושין כאן בתפא"י היטב וראה ע"ש,יחד
 וע"ע גדול, באדיכות בזה מ"ש מי"דפ"ד

במלא"ש.
 שציין שם קידושין ארי' בן בהגהותועי'

 על ז"ל הגר"א ביאוד לעי' הנ"ל התוס'ע"ד
 דגם יותר מבואד ולדבריו ג', א' פסוק ד'יונה
 עכ"ד. עשה"ט שמקודם, זכותו ע"פ הואמזלו

 דבי איתמד ע"א דקנ"ו בשבת וע"עז(
 אמר יוחנן ר' לישראל מזל ויש וכו' אומרחנינא
 מזל אין סבר דב ואף וכו' לישראל מזלאין

 תפלה שאין לישדאל מזל ויש ופרש"ילישראל,
 דע"י לישדאל מזל אין המזל, את משנהוצדקה
 היטב ודאה לטובה, מזלו כהטתנה וזכותתפלה
 בארוכה. העוי על בהכותב בזהמ*ש

 והא שכ' לישדאל מזל אין בתוד"הוע"ש

 ומזוני חיי בני )דכ"ח.( משק בשילהי רבאדאמד
 תליא במזלא אלא מילתא תליא בזכותאלאו

 פעמים אבל משתנה, גדול זכות ע"י מ"ממילתא
 החולץ פ' ביבמות כדאמר משתנה המזלשאין
 עכ"ל, לו פוחתין זכה לא לו מוסיפין זכה)ד"נ.(
 חנינא לר' דא"כ וק"ק ע"ז מהר,ם"א בחא"גוכ'

 גדול זכות ע"י אפילו לישדאל מזל ישדאמד
 אם בבדכות התורה יעודי וכל משתנהלא

 כן מורין אין תשמעו לא אם ובקללותתשמעו
 וי"ל בחובתם, או ישראל בזכות שתולהאלא
 חכות ישראל כלל על נאמרו התורה יעודידודאי
 פליגי ולא כלל במזל תולה דאינו ודאיהרבים
 מעשיר מזל מחכים מזל דלד"ח ביחיד אלאהכא
 אפילו לישראל מזל דאין אמד ור"י יחידלאותו
 ומזוני חיי דבני מההיא התוס' הקשו ולהכיליחיד
 מוסיפין דזכה ההוא וכן ביחיד, נמי דמייריכו'
 יחתו העכו"ם לד"י ודמייתי ביחיד, איידילו
 יחידי, ישדאל אפילו ליה משמע ישדאלולא
 עושין שישראל בזמן קרא להאי מוקי הישןובפ'
 כמ"ש כה~תנה זכות דע"י דהיינו מקום שלדצונו
 איתן באהבת מ"ש היטב וע"ע ודו"ק,התוס'
 שהביא מקרא חנינא ר' על יוקשה שלאלתדץ

 בין מחלק דד"ח אלו מהרש"א עפי"ד יוחנןד'
 כתב עקב פ' בחיי בס' דאך וכ' לציבוריחיד
 דלר"ח משמע לישראל מזל אין למ"ד זהחילוק
 בחי' לפמ"ש י"ל דעוד וכ' בצבור, גם מזליש

 הזכות מהני גמור דבצדיק מ"ק סוףריטב"א
 ז' דחולין הא א"ש ובזה מהני, לא בבינונירק
 אף דמבטל חנינא ר' מודה גדול דבזכותע"ב

 ר"ח אף דבגזירה נראה המזל, וכ"שכשפים
 בכ"ד בדאיתא מעבירין, וצדקה דתפלהמודה
 רק משנה וצדקה תפלה אין שנולד המזלרק

 ע"ש. גדולבזכות
 ת"ט וסי' קט"ח סי' רשב"א תשובתוע"ע
 יוסף בעץ וע"ע כאן, שבת עינים היפההביאם
 ורש"א שבת סוף לעי' שציין כ"ח מו"ק הע"יעל
 מלחמות ולספר ההשגחה בפדקי ולמורהשם

 ע"ש. ב'מאמר
 ע' אות ב' מע' המים טהרת בס' ראהח(
 מועיל המזל דאין חטא, בשלא דוקא זהשכ',



 חבה מלשון בני ן ך הא הש"םכללי ת יבתכח

 טוב, המזל מבטל דהחטא שחטא, למילהטיב
 המזל מחמת טובה לו אין צדיק שאפילו ר"לאלא
 ובזוה"ק ע"א, דפ"ז וישלח ס' דוד צמח הר'כו',
 הכי דאמר מאן ידעו דלא כ' ע"ב רי"ו דףח"ג
 בגו שלטו לא אורייתא דאתיהיבת בתראלא

 באורייתא שישתדל ובלבד ומזלי כוכביאישראל
 בתיקוני ורשב"י עי"ד, כו', פיקודוהי לקייםע"מ

 דגלגולא פדת בן ר"א גבי אמר ע"ב ד"קהזוה"ק
 עבודת והר' עי"ד, תליא במזלא כאילו ליהגרם

 מהני זכות שום דאין כ' ע"א דכ"בישראל
 ואברהם פדת, בן מר"א וראי' המזל,שישתנה
 בן ומר"א עי"ד, כרבים ודינו מלך דהוישאני
 המזל לו נשתנה דלא בכ"ד בזוה"ק דאמרפדת
 בשיורי ועמ"ש הנ"ל, הזוה"ק כבהם"כ נראהכו'

 עי"ש, ז' אות ש' ומע' כ"ו אות ט"ם מע'טהרה
 מ"ש מי"ד פ"ד קידושין עמ"ס יצחק בזרעועי'

 ע"ש. פנחס פ' הזוהרעפי"ד
 שכ', ל"ב דף ב' מע' יצחק פחד ודאהט(

 אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני חייבני
 דקידחמין אחרונה משנה על תוי"ט ופי'במזלא
 פדת בן אלעזר דר' מעשה וע' כ"ח דמו"קגמ'

 לך ניחא קב"ה דא"ל דכ"ה פאגבתענית
 דמבדית ואפשר אברייך והדד עלמאדאיחרוביה
 תשו' ע' ואפשר, האי כולי א"ל דמזוניבשעתא
 גם ות"ם, קמ"ח סי' ורשב"א רפ"והרמב"ן
 ע"ז, ביאור ראיתי נ"ו דף וירא פ'בעקידה
 דברי הם רבא שאמר מה כי כ' ז"לוהרמב"ם
 עי"ש.יחיד

 בזכותא לאו ומזוני חיי דבני העניןובעיקר
 מזל אין לזה הניגוד ובענין במזלא, אלאתליא

 שכ"א סי' חסידים בם' בזה ראהלישראל,
 בכל ואריכות גדול בקיאוח שם חסדובמקור
 וראה אקצר וע"כ לכאן, וצרפו עישה"טהענינים
 חסד ומקור תר"ח סי' שם וראה שם,בהציונים

 וי"א. ט'אות
 סי' ב' מע' ביתי משק בס' היטב וראהי(
 יצחק פחד בס' וראה לכאן, וצרפו מש"בצ"ד
 היטב וראה לכאן, וצרפו וכו' ומזוני חיי בניערך
 מוהר"ר הנורא להגאון האגדות תהלוכותבם'
 עוד ד*ה ו' פרק זצ"ל שאוול דק"ק זכריהיוסף

 עישה*ט בכללן הרבה וגאונות בקיאות הרצ"ח,כ'
 לקצר ואני לכללן מאוד נחוץ כי לכאןוצרפו
 מע' ח"ב לעולם היא אות בס' וראה צריך,אני
 לכאן. וצרפו בהם"ב כ"ז אותמ"ם

 חבה מלשוןבני

 ח"ב ובספרי י"ג דף ח"א בספרי ראהא(
 רב רק כן אומר אין מאביו דחוץ צ"ד,דף

 הרב דרך אין ערך ח"ז בספרי וראהלתלמידו,
 אין וערך והלאה רמ-ה מדף חלמידו בשםלומר
 שי"ז מדף אמרח אח לרבו שיאמר החלמידדרך

 השדה פאת חמד שדי וראה לכאן, וצרפווהלאה
 ב' מע' כללים ושד"ח ובמ"ש, ד"ה ט"זסי'
 עישה"ט מקומות, מכו"כ ראיות י' ס*ק צ"דכלל

 אות ב' מע' שחר עורה בס' וע' לכאן,וצרפו
 )בראשית לבנימין יוסף אמר וכן ; שכ"ככ"א
 ד' ט"ז, ו' ג' )ש"א לשמואל עלי כ"ט(,מ"ג
 יואב כ"ה(, כ"א כ"ו, יוז )ש"א לדוד שאולט"ז(,

 כ"ב(. י"ח )ש"ב צדוק בןלאחימעץ
 לתלמידו קורא זכאי בן יוחנן ר' וכןב(
 לרשב"י ר*ע וכן בני", _אליעזר הורקנוס בןר"א

 א'(, קכ"א )יבמות מאיר ולר' א'( ז')מעילה

 י"א )בסנהדרין בניי לתלמידיו, בבא בן ר"יוכן
 מאיר לר' אלישע בן ישמעאל ר' וכןא'(,

 חנינא בר יוסי לר' יוחנן ור' א'(, י"ג)עירובין
 וכן ב'(, ז' )ב"ב אלעזר ולר' ב'( ל')סנהדרין

 ששת ורב א'(, נ"ד )עירובין המנונא לרברב
 ל"א שבת וראה א'(, ע"ו )ע"ז ברי עמרםלרב
 ב"ב ב', נ"ט ב"ב ב', ס' נדרים ט', ו' אבותא',
 ט"ז יבמות ב', נ"ד חולין ד', דר"נ אבות ב',ס'
 שהשתמשו בש"ס ובכ"מ א', י"א סנהדריןא',

 ומרב לקטן מגדול חבה של לכנוי בניבתיבת
 זה בכנוי השתמש הקב"ה וגם ואקצר,לתלמידו
 אביתר ט"ו(, )חגיגה אומר הוא כך בנימאיר
 ע"ש. ב'( ו' )גיטין בני יונתןבני,

 תלמידים אם בנים ערך כאן וראהג(
 וראה עישה"ם, אותם המלמד של בניונקראים
 וצרפו מש*ב שכ"ח דף בהר יוסף פרדםבם'
 הדק. עישה"טלכאן,
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 ישראלבני

 בס' ראה ישראל, בנות ולא ישראל בניא(
 מנחות עתו"ס שכ', מ"ג כלל ב' מע' חייםגנזי
 בני ע"ב, דס"א מנחות וע' לפי, ד"ה ע"אדצ"ג
 ע"ג, דפ"ו ב' סי' עבדים בה' מאגארמשה

 ול', כ"ט למוד ה' למודי ע"א, דל"וקידושין

 מ"ו וסי' י"ד סי' א"ח מג"א דקמ"ג, ישחקבית
 ובפתיחה סק"ג בא"א שם מגדים ופריסק"ט,
 סקי"ד, מ"ז ובסי' ט"ו, אות ע"ב ד"זכוללת
 בהל' שעה מזל סק"א, י"ד סי' א"ח משהחמד
 אורחות אלגאזי, קה"י ע"ג, דל"ה פ"אחגיגה
 אות אלי הליכות ע"ה, סי' תפלה הל'חיים
 עי"ש.קע"ד
 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בם' וראהב(
 חגיגה ישראל, בנות ולא ישראל בני שכ'ס"ג
 זבחים דל"ה, קידושין במשנה, די"ב נזירדט"ז,
 ואב, ו"ה דק"ח ב"ב תוס' ע"ז, יבמותט"ו,
 הב' מע' כללים חמד שדי בארוכה וע"עעי"ש,
 עי"ש. ס"א, י"ד סי' חיה נפש ובם' ה',סי'

 דל"ט ח"א הדביר פתח בס' היטבוראה
 ישראל בני אם בכללן שהאריך ע"ג ע"ו ודףע"ב
 עשה מצות בין לחלק יש ואם נשים,ממעט
 דליכא אע"ג גרים ממעט ואם ע"ב, שםלל"ת,
 כי לכאן, וצרפו בארוכה עי"ש שם,ריבויא,
 ופרטים כללים כו"כ שם ומביא צריך, אנילקצר
 אות ב' מע' אזכור אברהם בס' וראהבכללן,
 ודף דפ"ד ח"ג הדביר פתח בס' ועודצ"ה,
 עשה"ט. לענינינו השייךקי"ח,
 בנים ערך ב' מע' יעקב נאות בם' ראהג(
 וכ' גוים, ממעטים דוכתא בכל ישראל בנישכ'

 גר מיניה נמי דממעטינן ב' דכ"א סוכההתום'
 אלי הליכות בס' וראה עי"ש, משוחררועבד
 הנ"ל סוכה מתום' שכ"כ קע"ד אות ב'מע'

 וסי' ד' סי' ב' מע' כללים שד"ח וראהעי"ש,
 עי"ש. בארוכה סהם"בצ"ד

 ע"ד אות ב' מע' הלכות גופי בס' וראהד(
 על שעמדו עד כן נקראו לא ישראל בנישכ',
 יעקב בני נקראים היו זמן אותו ועד סיניהר
 דוקא שזהו דק"א חולין התוס' וכ' נח בניאו

 דף ח"א בספרי הימב וראה עכ"ל, מצותלענין
 יצירה, ספר ע"י אדם ערך והלאה שע"ג ומדף1'

 בישראל, או ישראל בני בכלל הוי אם גר1כ1
 אדם ערך שע"ז, דף שם וראה בארוכה,עי"ש
 האדם אהבת ערך ח"ב בספרי וראה מלאך,ע"י
 במה כאן אקצר וע"כ עי"ש ת"ח, דף ל'מימן

 עי"ש. שלי בספרים כברשהארכתי

 וביותר הפנימיים, האברים - מעייםבני
 בהם עובר שהמאכלהאברים

 בני נקראים וברייתא המשנה בלשוןא(
 הריאה, בו ונכללים הפנימיים, האברים כלמעיים
 משנה ראה הקורקבן, ובעוף הקיבה, הלב,הכבד,
 והיה, ד"ה א' קל"א שם ור,ב"י א' קל"בחולין

 ד"ה א' נ"ד חולין תום' פ"ג, חוליןתוספתא
 ה' האשכול ל"א, סי' פ"ג שם ורא"שאילימא,
 סק"א, ע"ה סי' יו"ד פר"ח י"ט, סי'טרפות
 בעיקר מעיים בני נקראים האמוראים בל'אבל

 כנגד ואינם בהם עובר שהמאכל והדקין,הכרם,
 פ"ו מ"א רמב"ם שם, וראשונים תום'הדפנות,
 ופר"ח מעיים בני שני ב' נ"ח חולין וע'הט"ו,
 אבל גו' בריאה אלא ב' ל"ב חולין וראהשם,
 ע"ב נ"ו א', נ' חולין וע' וכו', מעייםבבני

 זבים ותוספתא מעיים, בני כנגד כבדהוריקה
 עי"ש. מעיים ובני הקורקבןפ"ט

 האמוראים בד' בראשונים פלוגתא ומצינוב(
 בכלל הם הפנימיים האברים ושארי הריאהאם
 ול"ג א' נ"ד חולין רש"י ראה לא, או מעייםבני
 העיטור ובעל , שם ור"ן מדרש"ל, ד"הא'

 ל"א, סי' פ"ג ברא"ש מובא ח"ב, דקיןטריפות

 עי"ש, הלוי, ר"י בשם א' ט' חוליןורשב"א
 הדקין מעיים בני שנקראו המשנה בל' גםומצינו
 שם. ובתוי"ט ספ"ג קנים ראהבלבד

 ה' אות י"ב שער שמעתתא שב בס'ראה
 דבלשון אילימא ד"ה א' נ"ד חולין מתוס'שכתב

 והדקין הכרם אלא מעיים בני בכלל איןאמוראים
 הבהמה, במעי שיש מה כל המשנהובלשון
 בכלל, הכל אמזראים בלשון גם שםולפרש"י

 יצחק רבינו בהמם שכ' ס' חולין הרשב"א חי'וע'
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 מדאמרי' מעיים בני בכלל ריאה דאיןהלוי
 בריאה, מקיפין אמר וד"י מעיים בבנימקיפין

 מעיים, בבני רם מחזיקין אין דאמרינן מהאוכן
 ר"פ מירושלמי ומביא ראיותיו רחהוהרהבב"א

 אך מעיים, בני בכלל דריאה דמבואר צדיןאין
 ללשון התנאים לשון בין לחלק התום'לפמ"ש
 ללשון הירושלמי מלשון הכרע איןאמוראים
 דירושלמי אמוראי דאולי דידן, דש*םאמוראים
 ונלע"ד ב', נ"ו חולין וע"ע נקטי, דתנאיבלישנא
 הרעי לנקב הממוכין מעיים הבני מוףדלרש"י
 בית בשם אלא מעיים בני בשם נשראיםאינם
 ר"ה ב' נ"ח בחולין רש"י ד' תבין ובזהרעי,

 על שהקשה מה שם בהרא"ש ועי'מלמטה,
 אע"ג דקאמר הא שפיר אתי ובהנ*לפרש"י,
 מעיים בבני כלל ערבי לא כי וערבי, הדרידלא
עי"ש.
 ד' סי' בהוספות אריה שם בס' וראהג(

 מז' דם דהלא א' ע"ד פסחים הצל"ח עלהקשה
 ותי' משקין, בשאר )הפסח( כבישול והוימשקין
 בבני א"כ בדמו שנתבשל דר"ע טעםדעיקר
 ודקין כרס בקיבה זה אך איסור, איןמעיים
 אבל דם בהם מחזיקין דאין א' קי"גבחולין
 דם, מחזיקין וריאה כבד לב מעיים בנישאר

 הכל תנאים דבלשון נ' בחולין הראשוניםוכ'
 בני אין האמוראים בלשון אבל מעיים בניבכלל
 א"כ ע"ה, וש"ך ועטו"ז ודקין, כרם רקמעיים

 מעיים בני נותן דאיתא דבמשנה שפידאתי
 פליג וע"ז תנאים כל' מעיים בני כל היינולתוכו
 בהם שיש בנ"ט אותם והיינו כבישול, דהויד"ע
 כרס היינו מעיים בני רש"י כ' בחומש אבלדם,

 דבל' דם בהם מחזיקין שאין וקיבהודקין

 בלשון וה"ה אלו, רק בנ"מ בכלל איןאמוראים
 בס' כ"מ לד"ע, אף שרי וא"כ ורש-י,הפומקים

 ט', אות ע"ה דף בספדו י"ב בא יוסףפדרס

עי"ש.
 עה"פ כ' ט"ז אות כ"ג דף א' ויקראובפ'
 זו מראתו א'( )ס*ה בזבחים בנצתה,מראהו
 בני בכלל קורקבן אי איתא ובגמ' וכו'זפק

 ובתורה מעיים, בני בכלל דאינו וקיי"למעיימ,
 אי ע"ה ר"ס יו"ד וטךז הש*ך על הקשהתמיטה

 ובשבת דכאן, גמ' הביאו ולא בנ*מ בכללקורקבן
 שאין ופרש"י טוחן שאינו קורקבן א'()קנ"ב
 בשם קורקבן דכלל הרי אכילתו, טוחניןבנ"מ
 קורקבן, לו ואין מיירי באדם התם אךבנ"מ
 וכו' בנ"מ פרש"י ולכן מעוף, מושאל שםוהוא
 ואקצר. עי"ש הקורקבן הוא מה האריך גםעיי"ש,
 התנה ראם ב' נ"ד נדרים מאירי וראהד(
 בקרביים, לפייסו יכול אינו בשרלהאכילו
 ליטרא דכשטכר הרי"ץ, בשם שםובשטמ"ק

 אותה בכלל מהקרביים לערב יכול אינובשר
 הם מעיים הבני אם פלוגתא ויש עי"ש,ליטרא
 הרשב"א חי' ראה נדרים, לענין בשרבכלל
 בשם ושמ"ק שם, ובריטב"א ב' נ"דנדרים
 ורשב"א ה"ו, פ"ט נדרים ורמב"ם שם,הרי"ץ
 בשם שם וריטב"א פירושים, בשם שםנדרים
 ח', רי"ז יו"ד טוש"ע וראה שם, ומאיריי"א,

 והכבד הלב שהקנה דסוברים להשיטותואפי'
 בשם שם רשב"א ראה לנדרים, בשד בכללאינם

 דלענין מודים י"א, בשם וריטבקאפירושים
 פ"ה, זבים תוספתא ראה בשר, בכלל הםטומאה

 עי*ש. ה"י פ"ג אבוה"ט רמב"ם א' ז'ביצה
 ונפקא משביעים, מעיים בני אם ובעניןה(
 ולמעלה, המנחה מן פסח בערב לאכלםמינה
 וברשב"ם שם, ורש"י ב', ק"ז פסחיםראה
 בערכו. תלמודית אנציק' וראה ואקצר, עי"ששם,

 - סמכא בר סמכי, בני סמיכי,בני
 ידיעותיהם ועל עליהם לממוך שאפשרמומחים

 אבין בר אידי רב א', מ"ט פסחים דאהא(
 רב סמיכי, בני תרי מיניה נפקו כהנתא,נסיב
 דרב ברי' יהושע ור' אידי דדב ברי'ששת
 עי"ש.אידי,

 פירושו כאן דסמיכי נראה מהגמ'והנה
 וא"א ידיעותיהם, ועל דבדיהם על לסמוךשיש

 כי להוראה, שהוסמבו הוא שהמדוברלהבינו
 יעקב בעין וראה הסמיכה, כבר בטלה אזהלא
 נתבטלה כבר אז )והלא ס"ד סמיכי : שכ'כאן

 אימא חלא ע*ט( יוחסין בבבל, שהיו אוהסמיכה
 הדקדוקי בהג' וראה לסמיכה, )ראהים(דחזו
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 א"פ ובכ"י שכ': ו' אות כאן פסחיםסופרים
 דחזו אימא אלא ס"ד ]סמכי וסמכי" בניתרי

 עי"ש, יעקב ובעין באה"ת וכ"ה וכו'[לסמיכה
 עיון וראה סמיבי, ולא סמכי גירסתםולפ"ז
 רבין א1 אבין ערך ח"א בספרי 1ראה כאן,יעקב

 לכאן. 1צרפ1 מש"ב אידי רב ערך ח"ח1בספרי

 אביי דאמר ע"ב, ס"ד יבמות וראהב(
 אבין סמכא, בר לאו סומקא יצחק דסמכא,אבין
 רש"י בחזרה, אינו סומקא יצחק בחזרהישנו
 יוחנן ר' משום אבין שאמר מה : דסמכאאבין
 תלמודו, על חוזר : בחזרה ישנו עליו, לסמוךיש

 וכו' יוחנן ר' לפני שעה כל מצוי אחרלשון
 דמובנו בפי' הרי כאן, ישנים תוס' וראהעי"ש,
 ידיעתו, ועל עליו לסמוך שאפשר הוא סמכאשל

 שם מש"ב הנ"ל 1ח"ה ח"א בספרי היטב1רא1י
 לכאן.וצרפו

 דר' לן לימא מאן ב' ו' גיטין וראהג(
 לסמ1ך רא1י רש"י: הוא, סמכא" "בואביתר
 עי"ש.טלי1,

 בני חמשה ב', ל"א קידושין וראהד(
 אתי הוה וכי אביו, בחיי לאבימי לי' הוהסמכי
 וכו' לי' ופתח ואזיל רהים אבבא קרי אבהור'

 שם, רש"י וראה לילך, מבניו לאחד מניחואינו
 בני חמשה מגיה אבהו ר' ערך תתו"אובס'
 חייב אבימי הוא הלא כי אבה1 לרבי היוסמכי
 בכבוד חייבים אינם אבימי ובני אביו,בכבוד
 ולכן אביו, בכבוד חייב שהוא כזו במדהזקנם
 עי"ש, בניו לפני המצוה לקיים מחוייב הי'הו(ו

 הראהבונים בשם בספרי כוכ"פ עפמש"כולפענ"ד
 1הלאה קע"א מדף ח"1 בספרי 1ראהכמלאכים,
  וזה הספרים להגיה שאסור בזה גדולאריכות

 ר"מ סי' יו"ד בשו"ע וראה הוא, קל דברלא
 אדם שחייב שם ובמפורשים בהג"ה כ'סעיף
 יותר אביו בכבוד שחייב אלא אביו אביבכבוד
 של הבנים גם דבזה ובפרט אביו, אבימכבוד

 לחמ1ך 1רצ1 בזה אביהם את כבד1 אבימיר'

 הגירסא לקיים יש ודאי עקכ סירחא,מאביהם
 בספרי היטב וראה לאבימי, לי' הוה סמכיבני

 גדולה בארוכה מש"ש 1הלאה שי"ם מדףח"1
 וצרפו למסקנא שם שהעליתי ומה בזה,השיטות
 והמהרש"א בעהי"ת, תתענג תוז עישה"טלכאה
 ידעו ובודאי סמכי בני דהוו לומר דקדק כ'כאן
 אביהם לאבי לפתוח במקומו ולרוץ אביהםלכבד
 בעצמו הוא שיקיים כדי אותם הניח לא הואאבל
 שכתבתי במו ממש בעהיית וזה אב, כיבודמצות
 זה. לפני תתווא ס'על

 שהיו סמכי בני ועי"ל המהרהם"א, כ'עוד
 בידו והי' אבימי אביהם שלחן עלסמ1כים
 לפתוח במקומו מלאכתו  שיקךםו עליהםלצוות
 פי' תה עי"ש, אותם הניח ולא אביהםלאבי

 ממכא. בני עלחדש

 מצא אסי ר' א', מ"ד קידושין וראהה(
 המדרש, בבית היום נאמר מה : א"ל זירא ר'את
 היה אבין ר' אבל בביה"מ הייתי לא אני גםא"ל
 מסוימת( )בהלכה וגמרו שנמנו לי אמרוהוא
 לו, הועיל ולא לכך התננד ור"ל יוחנןכר'

 בר' אתה בקי )רש"י, ? הוא סמכא בר אביןא"ל
 שמדקדק דבריו, על לסמוך שיש זהאבין

 לא )רשוי, כן א"ל משכח(, שאינהבשמועתי
 מבית שכשיצא בינתיים, שכחה שהות לוהיתה

 הבאתי לעיל והנה וכו,(, מיד לי אמרההמדרש
 ברש"י המובאים טעמים שני ס"דמיבמות
 ותוס' ופרש"י כאן מהגמ' ואילו לעיל()ראה
 מפני א( עליו: לסמוך טעמים ב' עודיוצא
 לשכחה, שהות לו היתה ולא תיכף אותהשמסר
 יוכל כי משקר, אינו קרוב והמקום הואילב(
 אין אלו ומטעמים ולהכחישו, אדם בןלבא

 וראה סמכא, בר הוא כלל שבדרךלהסיק

 בספרי היטב וראה ה"א, פ"ב קידושיןירושלמי
 והארכתי שכתבתי מה רבין או אבין ערךח"א
 רואין, ד"ה ע"א ע"ג ע"ז תוס' וראהבזה,

עישה"ט.

 צבעוןבני

 כ"ג, דף טד י"ג מדף ח"א בספריראה
 לכאן. וצרפו עישה*ט בזה, רחב ופלפולבירור
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 ניתו ובניבניו

 שכ' נ"ט אות ב' מע' לב ישדי בס'ראה
 דע"ה, ב"ם במשמע, קטנים אף ביתו ובניבניו
 בעל קס"ו, סי' או"ח טוש"ע דקמ"ז,שבת

 )אמר עי"ש ודרצ"ו דרי"ו וגד"תהתרומות
 יש ושבת מב"מ ז"ל מהגאוו ראייתיואליעזר
 הגה"ט ק"ס סי' יו"ד כנה"ג ועי' בהם,לעיין
 ואם ביתו בני ערך כאן וראה עכ74, ג'(אות
 ראה ביתו, ובני ביתו בכלל הם ובני:אשתו
 בזה כ"ד עוד עי"ש אשתו, זו ביתו ערךלקמן

 תורה, נעל - דאורייתא בניה תורה,בני
 אורין ברלמדן,

 מ"ז כלל ב' מע' חיים גנזי בספרראה
 כ"ב סי' ח"א בתשובה הדשב"ץ כתבשכתב
 ע"פ דמתא במילי מעיין ת"ח שם שישדכ"מ
 תורה בני תשיבי תודה בדיני יבואו וע*פיצאו
 למור"ם ועיין יע"ש, ע"ה הוי דכולהואע"ג
 בכללים וראה עכ"ד, ס"א ר,ה סי' יו"דבהג"ה
 ודאה חכם, תלמיד וערך מרבנן צורבא ערךשלי
 ותוס' טוב יום ד"ה שם ותוס' ע=ב קל*טשבת
 ע"ב קמ'ה הםבת והאידנא ד"ה ו' דףביצה

 בנאים, ערך כאן וראה שם, ונו"כובמפור,םים
 נקרא הילא שדב ה"ה פ"ג יומא ידושלמיוראה
 ובנו"כ, עי"ש דאורייתא", "בניה זעידא ר'ע"י
 ירושלמי וראה הנכת, מקומו שם כי אקצדוכאן
 לבעלי צל לע,עות הקב"ה עתיד ה"ד פ"אסוטה
 ובהגירסאות. עי"ש תודה, בעלי של כצילהמצות

 האם אחר נגררים אדם של ובנותיובניו
 האב מאחרטפי

 שכ' ע"ד די"א ח=ג וחסדא חינא בס'דאה
 טפי האם אחר יותד נגדרים דהבניםבתוה"ד,
 וכמשחז"ל בדבדים, שמשדלתם מפנימהאב
 כדכתיב לאם אב דכיבוד בעשה הקדיםדלכך
 בחומש רש"י וכ"כ אמך, ואת אביך אתכבד
 אהבת ערך ח"ב בספרי וראה עשה"ט, וכו'וכו'

 שכתבהי מה והלאה, רפ"ב מדף לקרוביוהאדם
 לכאן, וצרפו כלו הכלל כל עישה"מ בארוכהבזה
 ק'י מאמר בראשית והעית הדר,צ בס'וראה
 ד' אות ב' סי' ח"א יצחק כוכבי בס' וראהעקש

 הנ"ל בספדי כבר שהארכתי במה ואקצרמש"ב,
עשה*ט.

 אותם רק הכוונה אי ובנותיובניו
 אח"כ הנולדים גם או כעתהנמצאים

 הגאון למחו' הרועים עין בס' ראהא(
 שכתב: א' אות דק"ל זצ"ל מבערזאןהנורא
 על רק הכוונה אי אדם בני בלשון ובנותיובניו
 ע' אח"כ הנולדים גם או כעת הנמצאיםאותם

 מפרה פ"ה ומל"מ ס"ג סי' חו"מ ח"במהרי"ט
 ב"ב מתוס' ושע"ב כ"ג סי' לב"א וקה"יאדומה
 סעיף רמ"ח סי' חו"מ רמ"א וע' יעו*ש,ס"ג
 ואמר אחת בת שהי"ל במי הגמ"ד בשםי"ז
 לו נולדו ואח"כ ליורהצי ואחריו לפלונינכסי
 על רק כוונתו היתה דלא הבת, זבתהבנים,
 אהע"ז ועשו"ע מתנה, בשעת לו שהי'יורשים
 ועתשו' סק"ה, וב"ש ב' א' סעיף ק"חסימן
 אריכות הדק היטב וראה ע"כ, עוו סימןעבה"ג
 מו*ה להגה"ק הרועים משכנות בס' בזהובקיאות
 וצרפו כ"ט אות ב' מערכת ז"ל לחאייךעוויאל
 וראה עישה"ט, לענינינו מאוד נחוץ כילכאן
 וצרפו ק4י מאמר בראשית והעיון הדרשבס'
 ושם בכלל עובר אם בנים ערך כאן וראהלכאן,
 עישה"ט ח"א, אהרן בית בספרי מש"בנרשם
 בכפילא. לבא רציתי לא כי לכאןוצרפו
 מע' ח*ג לשון מענה קה"י בס' וראהב(

 דבר האומר : שכ' בנ"א, לשון ערך כ"ג אותב'
 לו שיש אבנים קאי אי להסתפק יש לבניזה

 מבאן, לאחר לו להבאים גם או עכשיודוקא
 והתוס' כ"ג, סי' בחו"מ המהרי"ט נסתפקוכיו"ב
 דאמרינן ע"מ : כתבו ואמאי ד"ה א' דס'גב"ב
 שהמע,ער ע"מ וא"ל לישראל קרקע שמכד לויבן
 דיתן פי' ור"י לבניו, יתן מת אם ולבני ליא'

 ודי"א מכאן, לאחר הבאים אפי' היינולבניו
 עכ"ל. קאמר, בעולם שהן לבניודשמא
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 שאומרים והדרן פפא רב שלבניו
בסיום

 ג( ב( אות ש"ם דף ח"ז בספרי ראהא(
 רב בני י' מסכתא כל שבסוף דבההדרןש*ש
 אבא נקרא והחמישי תואר, בלי אחד כלפפא,
 שמות עצם בשם נקרא הי' שכך מוכחמרי,
 עישה"ט. וכו' וכו'שנים
 מביא פפא ר' ערך הדורות ובסררב(
 ששמו אחד וביניהם פפא לר' לו היו בניםדי"א

 לא בההדרן והנה אבא, ששמו ואחדאבא-מרי
 ולא כש"ל, מרי אבא והחמישי עשרה רקנפרטו
 אלו אך שנפרטו ויתכ: סתמי, אבא בנוהובא
 אלפים ד' בשנת השם קידוש על שנהרגומבניו
 וכינויים שמות לחקר מהס' שם והבאתיקי"ב,

 זצ"ל מרגליות הר"ר שמביא ס"ב דףבתלמוד
 סדרי שיתא תנו פפא דרב במתיבתא דלאשרשם

 ברכות ראה עוקצין, פעמים י"ג וסיימומשנה
 אחרי הקדושים שמות להוכיר נהגו ע"א,כ'

 קריאת אחרי נשמות שמוכירים כמנהגהסיום
 המנהנ מקור שוהו וכו' לחקר הר' וכ'התורה,

 מסכתות, בסיומי פפא רב בני שמותשמזכירים
 דתרי הבאתי שנ"ד בדף ושם הענין, כלעי"ש
 יוסף מוה"ר הגאון בהג' וראה עי"ש, היור"פ
 עישה"ט. ע"א נ"ד ברכות זצ"ל שטערןזכריה
 דף וכו' הס"ת ח"ב האשכול בס' וראהג(
 בעסק האי, רב נשאל : וז"ל שכ' הי"דמ"ם
 שמותיהן ת"ח שמסדרין פפא רב בניקץברה
 ואם פפא ר' בני הם אם פרקין, מסיימיכד

 את ואתה שאמרו וסימנם רבים, או א'אביהם

 על תשו' נזכר' )לא פירושו מאי תשסרבריתי
 בריתי את ואתה בפ' שפירושו, ואפשר זהסימן
 כדאיתא בריתות, י' בהן ונאמרו פסוקים י'ת',
 בני כמנין זהב עשרה א' כף י"א, פ' נשארבה
 נחל מלשכחם, תשמור מתחיל והכתוב פפאר'

 )ל*י גאון פפא ר' בני כולם לאו והשיבאשכול(,
 דרבא תלמידי' אשכול( נחל גאון, קראולמה
 דבני ונ' נקרא מר אבא פפא ר' של דבנוהן,
 ר"פ כמו הוו טובא פפא )דרב וע ג' אושני'

 וסימן וכו' וכו' אשכול( נחל סדה"ד, וע'סבא

 עשרה ודאי אבל שמענו, לא תשמר א"בואתה
 גדוליהם החכמים בפי שסודר אחר סימן וישהם,

 השכחה, להסיר קבלה בו יש כי ואמרווצעיריהם,
 כמנהג, עליו ומחזיר פרק גורס כשאדםלפיכך

 עלך, הדרנא עלה, מר הדר : למימר רבנןדרגילי
 נהמא לי' רמו חננא הסימן, זה אח*כאומר
 סרהביה לריכשיה דאפיה דבביה אבאלאחוי
 רמי פפא, בר חננא : שמותם ואלו דרו, לביאדא
 אין שנתן הסימן )לפי ב"פ יצחק ב"פ, נחמןב"פ,
 אחאי וצ"ל ט"ס נמי ואחוי אחוי, אלא יצחקכאן
 וע' ובסד"ה שלנו גמרות בסוף וכן אחואיאו

 ב"פ, רפרם ב"פ, סרי אבא אהצכול(, נחלבסמוך,

 ב"פ דרי ב"פ, אדא ב*פ, סורחב ב*פ,רכיש
 שהוסיף לר"פ בנים י"א מביא קמ"ב)בסדה"ד

 ר"פ בן שזה וקרוב מ"ג, בב"מ וכן ב"פ,אבא
 אבוש ולא אודה ובאמת רב, בימי שהיהסבא

 בסופה רמ"א ועתשו' הסימן, מביןשאינני
 בני י' הזכרת על רבים רמזים ב*ק סוףויש"ש
 ר"פ בני דאדכירי ומקמי אהצכול(, נחלר"פ,

 עלך הדרנא עלה, מר נהדר למימר רבנןרגילי
 לשונו. כל ע"ש וכו' וכו' יה"רוכו'

 עירובין פפא בר אבא ר' מצינו, ובש"סד(
 אריכא אחא ר' א', פ' ב"ק ב"פ אדא ר' ב',ס"ג
 ע"ז ב"פ דרו א', קי"א שבת ב"פ אחא ר'דהוא
 סוכה ב"פ חמא ר' פ', ב"ק ב"פ חייא ר' א',כ"ז
 חנינא ר' א', ס"ה עירובין ב"פ חנין ר' ב',מ"ם
 ב', פ"ח שבת ביפ חננאל ר' ב', פ' ב"קב"פ

 כתובות ב"פ סורחב ב', פ' ב"מ ב"פ נחמןר'
 חולין ב"פ רכיש ב', ס"ו שבת ב"פ רבא ב',י"ז
 ב"פ רפרם ב', ע"ז יומא ב"פ רמי ב',מ"ב

 פסחים מסיכרא פפא בר רפרם א', כ"וברכות
 כאן הרי ב', ל"ז יומא ב"פ שמואל ר' ב',ל"א
 ר"פ דכמה כש"ל הוא ודאי בגמרא, פפא ברי"ז
 אקצר. וכאן ריש ערך שלי בכללים וראההיו,

 ודף רנ"ד דף ח"ז בספרי היטב ראהה(
 בההדרן מרי" *אבא בענין הארכתי חבםר"ם,

 בלי א' כל פפא רב בני י' מסכתא כלשבסוף
 הי' שכך מוכח מרי" "אבא והחמישיתואר
 בארוכה עי"ש שנים, שמות עצם בשםנקרא
 ערך הדורות בסדר במש"כ הארכתי ושםבזה,



 י"ם שלמיו ן ך הא הש"םכללי רן יב2תלד

 ששמו אחד וביניהם לו היו בנים די"א פפאר'
 נפרטו לא ובההדרן מרי אבא ששמו וא'אבא
 בנו הובא ולא מרי אבא והחמישי ע~2רהרק
 שנהרגו מבניו אלו אך שנפרטו ויתכן סתמי,אבא
 עי"ש וכו' קי"ב אלפים ד' בשנח השם קידושעל

 במה בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן,וצרפו
 בספרי. פ"א כברשהארכתי
 החולים על בקשה ערך זה במפרי וראהו(
 שמתפללים הנפטרים דעל מכ"מ ש"שוכו'

 ולכאורה אביהם, שם ולא אמם שםמזכירים
 אביהב בשם פפא רב בני שמזכיריםמההדרן

 בזה. אני ונבוך איפכא, מוכח אמם בשםולא
 שבין בימים בשר ערך זה במפרי וראהז(
 וצרפ. המסכתות סיום בענין מש"ש לם"ב,ר"ח

 הדק. עישה"טלכאן
 פ"ז סוף שלמה של בים רש"ל וראהח(
 מסכתא כל בסיום שמזכירים הטעם שכ',דב"ק
 סעודה להם עושה שהי' ע"י בניו, וי' פפאר'

 מחזיק והי' הי' עשיר כי המסכתאבסיום
 עשרת הוזכרו כאלו לזה זכה לכן התורה,לעוסקי
 סשרע"ה על דמז פפא רב מלת כיהדברות,
 של ומעלתו ונשמעה, עמנו אתה דבר בושנא'
 שהוא פה אל פה השי*ת עם שדבר הי'מרע"ה
 שמות כל על בארוכה ע"ש וכו', פפ"אאותיות
 עי"ש הדברות, בעשרת שנרמזו פפא רבבני
 ואקצר.היטב

 סיום אחר שמתחילין כמו שם, כ' עודט(
 פתחון ליתן שלא בראשית תורה בשמחתהתורה
 מתחילין לכן התורה סיימו שכבר לומר לשטןפה
 בעשרה ר"פ בני ירמזו ולזה מבראשית,מיד
 העולם, נברא שבהן מאמרות עשרה נגדשמות
 שנקראו ר"פ בני של השמות כל והולךוחושב
 בארוכה עישה"ם מאמרות, העשרה ע"שבסדר
 זצ"ל, איסרל"ז משה כמהראר הגאון בשםגדולה
 מש"כ ז"ל הרמ"א תשו' בסוף הימב וראהואקצר,

 ווילנא ש"ס רי"פ בהג' וראה הנ"ל,בהטעמים
 החיים ובס' בההדרן, דס"ד ברכות מסבתאסוף

 ח"א זכיות בס' זצ"ל מפראג המהרול שללאחיו
 עיאש. ההדרן על פי' מביאפ"ג

 קל"ט סי' או"ח רבה אליהו בס' ראהיז

 פ"ה סי' מינץ מהר"ם בתשו' שכ' י"דס"ק
 הדרן ומסכתא פרק כל אחר במ"ש טעםכתב
 הדברים את תשכח פן לך השמר כלומרעלך,
 לומר שנהוג כמו או תשכח, שלא בהןחזור
 יה"ר מצותיך גמרת כלומר כחך י"2רלחזן

 עי"ש. וכו' מצות יותר ולומר לעשותשתזכה
 מוהר"ר הנורא להגאון הש"ס בהג' וראהיא(
 ברכות יצ"ו, משאוועל זצול שטערן זכריהיוסף
 בהמעם נורא בבקיאות מאוד שהאריך ע"א,נ"ד

 תשבי וע' עישה"ט, מוב בסימן לסייםומקורוח
 כל בסוף בגמרא לכתוב נוהגין : שכ' הדר,ערך
 על לי וקשה בך, חזור פי' עלך, הדרןפרק
 וליקר ובדניאל חזרה לשון הוא והדרהגו"ן,
 רגלי ובהג' עכ"ל, חזרתי פירה2 הדרי,מלכותי
 בצלאל בר' חיים לר' החיים בס' : כ' שםמבשר
 הידור, מלשון עלך הדרן פ"ג ח"א זכיות בס'פי'

 נראה מיהו הנו"ן, עוד קשה לא פירושוולפי
 מז במהדרין וכן כן, פי' דרוש בדרךשרק

 עי"ש, מצוה הידור מלשון פירשוהמהדרין
 של הים בשם לעיל שכ' עפי"מ בזהונלענ"ד
 בשמחת התודה סיום אחר שמתחיליןשלמה
 לומר לשטן פה פתחון ליתן שלא בראשיתתורה
 בראשית מיד מתחילין לכן התורה סיימושכבר
 לשטן פה פתחון ליתן שלא כאן נ"ל וכןעי"ש,
 התשבי, כמ"ש חזור מלשון הדרן אומריםוכו'

 ועוד, עוד ללמוד נחזור רק גמרנו לאכלומר
 ע"א, ו' ב"מ וראה כנלענ"ד, השטן טענתולהסר

 וראה עי"ש, הפעם עוד חזור שפירושו אתווהדר
 הלימוד על חזרה שפי' שכ' הדר ערךערוך
 רבי דמהדר ב' י"ג ברכות וראה עי"ש,וכו'

 ב' ס"ח פסחים ב', ל"ח וברכותאשמעתיה,
 כ"ד משלי רש"י וראה ובכ"מ, תלמודיהמהרר
 וכ' מכ"ם, הדר ערך השלם בערוך וראהל"44
 עלך הדרן המסכתא שבכל הסיום העניןומזה
 אף עליך חזרנו פי' עלך דעתן עלך והדרןוכו'
 והשבנו עליך דעתנו קריאתינו שהשלמנואחר
 עליך.פנינו

 זכריה יוסף להגמו*ה בהגהש"ס כ' עודיב(
 י' שמות שהזכרת יתכן הנ"ל! זצ"לשטערן
 חנהוג, רחמים מלא ע"ד הוא פפא ר' שלבניו



הלה ן ך דץא דהש"םכללי בנירצ בכלל עובר -בנים

 תגר קרא בבר כי ואם ס"ז, רפ"ד סי' או"חוע'
 שהיו אפשר בכ"ז ג', סי' גמ"ח חסידיםבמשנת
 לימודם בעת ההרוגים שמות להזכירנוהגים
 לא ומפנ"ז שותים, אנו מימיהם כי טובלזכרץ
 המקום, לפני גבהות אין כי ר' בכינוינזכרו

 להזכיר אין דבתפלה כ' אות חיו*דוכבזל"א
 גאונותו ברוב שם בזה והאריך רבי אוא"א

עישה"ם.

 של בניו שחהמב במה שם האריך עודיג(
 ישיבה ראש דר"פ קי"ח בשבת כפרש"י פפא,ר'
 רבא, לבתר הש"ס מסדר הי' והוא וכו'הי'

 ר"פ של דבסיומו וי"ל אשי, רב בימיונשלם
 להם וקבעו סעודה, בצרכי המתעסקים בניוהיו

 מראהבי בניו היו ואולי וכו', שברך מיברכת
 אשי, רב של מרבנן המסכתא בסיוםהקיבוץ
 לפי ואולי מי', יותר ר"פ של בניו מספרוהי'
 הגדולים היו והם מי', בפחות בכלה דורשיןשאין
 בשמותיהם, ר"פ, של בבניו מאוד והאריךשבהם,

 עישה"ם וכו' וכו' היו ר"פ ושתריבהמקורות,
 ואני תתענג ואז הדק עישה"ם גדולאריכות
 צריך. אנילקצר

 דורות עולם ימות הכריתות בס'וראה
 בר יוסף רב בר שרבא ב' שערהאמוראים

 בניו נהרגו ביום ובו תרס"ג בשנת באסףחמא
 בעיטור שם ובנו"כ עי"ש וכו', וכו' פפא ר'של

 צריך. אני לקצר כי נשלם ולא תםסופרים,

 אחד לבנם אינשי קרו אם בניי אובנים

 ל' ודף דכ"ם ח"ג בספרי היטב ראהא(

 )דף מב"ב מש"ש בניי, לברא אינשי קרואם
 וראה בזה, כללים כו"כ עישה"ם ועודקמ"ג(
 סימן ב' אות מערכת הרועים משכנותבספר
 לעולם היא אות בס' וראה לכאן, וצרפו מש"בל'
 עשה"ם, בזה, נורא בקיאות מ"ו סימן בניםמע'

 ד"ה מ"א אות ב' מע' חיים גנזי בס'וראה

 שהארכתי במה ואקצר עי"ש, רבים לשוןובני
 בספרי. פ"אכבר

 מ"א כלל ב' מע' חיים גנזי בס' וראהב(

 אחד, על אפילו נאמר רבים לו~ון ובנישכ'

 וכן אליאב, פלוא ובני חושים, דל ובנידכתיב
 רק הוו ולא בעתיו וכל בניו כל ויקומונאמר
 וע' ועמד"ת, ויגש, פ' רזא פענח דינה, אחתבת
 בחי' ועמ"ש הפוסקים וכ"כ ע"ב, דקמ"גב"ב
 עכ"ל. הי"א פ"ג עבדים ה' הרמב"םעל

 אות בס' בארוכה מש"ב היטב וראהג(
 ע"ג דנ"ג מ"ו אות ב' מערכת לעולםהיא
 בלשון שאמר אע"פ רבים, לשון בני שאמרבאחד
 נקרא האחד שהבן לבנו אלא נותנין איןרבים
 ה"א, מ"א מה' פי"א מהרמב"ם וחילי' בניםג"כ

 וכו' הבן ובן בן או וכו' שאמר ש"מ :וז"ל
 אלא נותנין אין רבים בלשון אמר שהואאע"פ
 הם ודבריו ע"כ, בנים נקרא האחד שהבןלבנו
 והאריך וכו', וכו' ב' דקמ"ג בב"ב ערוךש"ס
 ללשון חכמים לשון בין חילוק יש אם ג"כשם

 דכ"ט ח"ג בספרי וראה לכאן, וצרפו עי"שבנ"א,
 כבר שהארכתי במה ואקצר לכאן וצרפוול'

 עישה"ם.בספרי,

 נקראים ואנדרוגינוס טומטום אםבנים,
בניו

 סימן כללים השרה פאת חמד שדיראה
 ק"א סי' אומץ יוסף הר' בשם שמביאס"ג

 לא אדם בני דבלשון כ' שם עובדי'דרבינו
 טומטום ולא נקבה, ולא זכר אלא בןמקרי

 בית בספרי היטב וראה עי"ש,ואנדרוגינוס
 מדף לקרוביו האדם אהבת ערך ח"באהרן
 ההורים רחמי ערך ט' וטימן והלאהרס"ב

 גדולה, בארוכה מש"ב ואנדרוגינוסלטומטום
 שהארכתי במה קצרתי כי לכאן, וצרפועישה"ם

 מדף ח"י בספרי היטב וראה עי"ש, בספריכבר
 לכאן. וצרפו אנדרוגינוס, ערך והלאהשי"נ

 בכלל עובר אםבנים,

 הכלל כל אב, ערך ח"א בספרי ראהא(
 שם ראה וכן ב', סימן ה' בדף שם ובפרטכלו,
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 והלאה, ש"ה מדף עובר, אדם ערך כלו הכללכל
 ח"ב במפרי וראה עשה"ם, באדם, ערךוכאן
 ובס' והלאה, רס"ב מדף וכו. האדם אהבחערך
 מאוד האריך ק"י מאמר בראשית והעיוןהררהב
 בן ערך כאן וראה לכאן, וצרפם עישה"טבזה
 בס' וראה לכאן, וצרפו עשה"ט בי סימן בתבר

 בקיאות ל"ר אות ב' מע' הרועיםמשכנות
 וראה לכללה וצרפו עשה"ט בזה, נוראוחריפות
 עישה"ט, צ"ה כלל ב' מע' ביתי משק בס'היטב
 וכאן ח., סימן שם"ו דף ח"ב בספרי היטבוראה
 הרק, עישה"ט ביניהם ההבדל וזכר בןערך

 שלי. בספרים כבר שהארכתי במהואקצר

 רי"ז סימן יו"ד שאול יד בהג' וראהב(
 ס"י פ"א יבמות יש"ש וע' מבניו, נדרסמ"ו
 אף בן לו שיהי' עד יין לשתות שלאבנרר
 ויתרוצצו כמ"ש בן, מקרי נולד לאשעדיין
 שנולר עד מקרי לא זרע אבל בקרבה,הבנים
 זרע יראה וכן אחר, זרע אלקים לי שת כיכמ"ש
 בראשית יוסף פררס ובם' עי"ש, ימיםיאריך
 להביא לו הי' בן לענין דמ"ש עליו, כ'מ"א
 בן הן וכ"כ במעי, בנים לי העוד מפורשמקרא
 דמכאן שם )ובהג' שמו יאשי' דוד לביתנולד
 העתיד זמן על הנאמרה נבואה הי' דזה ראיהאין

 אין ומשם קכ"ז, ב"ב א' מ"ד נדרים וע'ע"ש(,
 על לידה מזמן מיירי דשם סתירה ולאראיה
 דל"מ מזרע ומאש הלידה, קודם על ולאאח"כ
 רקורם לשלול ראיה ראייתו אין שנולדקודם
 ראיה יש ק"ו מסנהדרין אך זרע, נקראלא
 לעוהאב בא מאימתי דקטן בהא כמהרש"ל,רלא
 וע"ש יעבדנו, זרע כמ"ש שנזרע משעהכו'

 ונקתה שנא' חדשים לט' כ"ב סוטה וע'ברש"י,
 ויתרוצצו עה"פ הזהב ברביד וע' זרע,ונזרעה
 לו אין ובן ל"ה יבמות וע' כ"ד(, כ"ה)תולרות
 אהרן בית ובספרי עי"ש, לו אין הויבמעוברת

 ואקצר, עי"ש מקומות מכו"כ הבאתי כברהנ"ל
 וצרפו תל"ג דף ח"ב יוסף פררס בס' היטבוראה
 וראה עישה"ט, לכללן מאוד נחוץ כילכאן

 בספרי כבר שהארכתי במה ואקצר שם,במפתח
עישה"ם.

 של בניו נקראים תלמידים אםבנים,
 אותםהמלמד

 דף ח"א אהרן בית בספרי היטב ראהא(
 מש4ב צ"ד, דף וח"ד קל"ג, ק"ל כ"ה י"אי'

 ראיות כו"כ הבאתי הנ"ל דק"ל ובח"אבארוכה,
 האבות המה החכמים כי הרו"א מגדוליוהוכחות

 וראה הדק, עשה"ט בנים, נקראיםוהתלמירים
 אין אבות ערך קכ"ג מדף ח"א ב"אבספרי
 והלאה קל"ב מדף ושם לשלשה אלא אבותקורין
 עישה"ט קל"ג, בדף שם בפרם אבות הכללכל

 במה בכפילא לבא רציתי לא כי לכאןוצרפו
 שלי. בספרים כ"פשהארכתי

 להגאון והעיון הדרש בס' היטב וראהב(
 וצרפו פהע"ב ק"ט, מאמר בראשית ז"ל,מרישא
 הים מרגליות בס' היטב וראה עישה"ט,לכאן

 בארוכה מש"ב כ"ב אות ע"ב י"ט רףסנהדרין
 צריך, אני לקצר ואבי כאן לכללן מאוד נחוץכי

 רמ"ה מדף ח"ז ב"א בספרי הדק היטבוראה
 תלמירו, בשם לומר הרב דרך אין מערךוהלאה
 במה ואקצר לכאו' וצרפו עישה"ט תתענג,ואז

 מערכת כללים חמד שדי וראה כ"פ,שהארכתי
 כירוע בן נקרא תלמיד בן שכ' פ"ו כללב'

 העי"(2 לתלמיריי קורא אני וכן רז"למררשת
 לתלמיריהם קורים היו התלמוד דבזמן מצינווכן

 עי"ש, י' קטן אות צ"ר אות לקמן וע'בנים,
 כ"ד סימן ב' מע' כללים השדה פאתוראה
 עי"ש.מש"ב

 ושננתם ז'( ו' )רברים ספרי וראהג(
 בני ויצאו ג'( ב' )ומ"ב תלמידיך, אלולבניך

 תלמידים והלא היו נביאים בני וכיהנביאים
 בנים, קרויים שהם לתלמידים מכאן אלאהיו
 התורה כל שלימד יהודה מלך בחזקיהוכן

 י"א( כ"ט )דה"ב שנאמך בנים וקראםלישראל
 קרויים שהתלמידים וכשם תשלו, אל עתהבני
 ז'(, ו' ואתחנן )ספרי אב קרוי הרב כךבנים
 ערך כאן וראה הג"ל, בספרי ובהציוניםעי"ש
 לכאן. וצרפו חיבה, מלשוןבני



תלז ן ך הא הוש"פכללי ת יבנ . . . דומיןבנים

 האם לאחי דומיןבנים בכלל קטנים אם הכתוב בלשוןבנים,
בנים

 שכתב צ*ב סי' ביתי משק בס' ראהא(
 מתבאר קטן אין ד"ה ע"ב י"ג ערכיןדמתום'
 מרבינן אזי בכתוב מיותרת בנים רמלתדהיכא
 מיותרת דלא דהיכא וממילא ע"ש, נמיהקטנים
 במ*ל יעקב והנאות קטנים, ולא גדוליםהיינו
 דאף אהרן בני אמור מתו"כ הקשה סע"אד"ח

 תיבת אין דהתם אע"ג במהבמע, נמיהקטנים
 ולא אהרן בני לדרשת דאצטריך מיותרתבני
 הרא"ם דהרי וקשה בצ"ע, והניח אהרן,בנות
 ע"ש וכו' וכו' נפקא אהרן מבני דלאו כתבשם

 המשק על בהג' שם מש"ב וע' בזה,אריכות

 עובר אם בנים ערך כאן וראה ואקצר, שםביתי
 מי' בת בר בן בערך וכאו שם, ובהציוניםבכלל
 ההברל וזכר בן בערך כאן וראה עי"ש,ב'

 ע"ש.ביניהם

 בן ערך ז"ל להמלבי"ם בהכרמל ראהב(
 גם כולל המדויקת בהבנתו בן שם שכתבבת,

 מורר" "בן הקטן על גם יאמר ולפעמיםהקטן,
 שבא נותנת שהסברא לא אם סורר, אישולא

 צריך בני שאמר וכ"מ הגדולים, לכלולבהרחבה
 עי"ש. להוציאו הקטן עלמיעוט

 מיכה י"ח, י"ג ישעי' מלבי"ם וראהג(
 שם עם כשנררף בטן פרי שם שכתב ז',ו'

 הקטנים שדים, יונקי בטן פרי מצייובנים
 פרי פשעי בכורי הגדולים, הם ובניםוהרכים,
 במזיד המרד הוא הפשע נפשי, חטאתבטני
 הקטנים בטן ופרי הגדול, ובן בכורו יתןובעדו
 בס' וראה עי"ש, השוגג שהוא החטאתבעד

 לכאן, וצרפו בנים מע' ז"ל להמלבי"םהכרמל

 זכר הוא ובן בת, ובין בן בין הוא דזרעובענין
 ואף יריכו יוצאי כל משמעו זרע וכן ממש,ובן

 תוס' ראה וצאצאיהם, בנותיו ובני בניובני

 ד' קידושין וריטב"א קם"ו ב"ב ב' כ"ביבמות

 שם. בהציונים הנ*לובספרי

 : שכ' תפ"ח סימן חסידים בס' ראהא(

 אמך בן אחיך יסיתך כי ז'( י"ג )רבריםכתיב
 יונק לי באח  יתנך נדי א'( ח' )שה"שוכתיב
 )כ"ה האם לאחי דומים בנים רוב אמי,שדי
 בח הנווטא אמרו ולכך ע"א(, ק"י בתראבבבא
 אחותו מבת בנים שכשמוליד חסיד, והואאחותו
 בנים שרוב מפני כמותו, חסידים יהיוהרי

 מתכוין רשע יש אם אבל האם, לאחידומים
 טוב אינו זה מצוה לשם לקחה ולא וכו'להנאתו

 רהבע יהי' הוא אחותו בת הלוקח רשע אבלוכו'
 ואותו וכו' אחר לבעל נשואה אמו ואםכמותו,
 בת לוקח אם אז רעים ובניו אכזר הי'בעל

 עכ"ל, טוב שהוא אע"פ רעים יהיו מאמואחותו
 ציין ג' ס"ק חסד ובמקור ב' ס"ב יבמותוע'

 בת אדם ישא לא כ"ב, אזהרה רבינולצוואת
 עי"ש, א' סי' אהע"ז וכנה"ג שם, ובהג'אחותו
 כי חסד, ובמקור תצ"א סי' חסידים ספרוראה
 באומר.קצרתי
 : שכ' כ"ב, החסיד ר"י בצוואת וראהב(

 עי"ש אחותו, בת או אחיו בת אדם ישאלא
 מה"ת הנוב"י תמיהת מביא שם חסרובמקור
 בבת דמצוה ס"ב מיבמות שתטה ע"ט סי'אה"ע
 גם הענין, ובכל הרבה בזה והאריךאחותו,
 אחותו בת אמר סעם מה גאון שרירא ר'במ"ש
 שאר בענין ועוד ועוד אחיו, בת אמרולא

 לקצר כי לכאן וצרפו בארוכה עי"שקרובים,
 וכלה חתן מערכת חמד שדי וראה צריך,אני
 עי"ש. ה'סי'

 הנושא רבא אמר א' ק"י ב"ב וראהג(
 את אהרן ויקח שנא' באחיה שיבדוק צריךאה~ה

 ת"ל מה וכו' נחשון אחות עמינדב בתאלישבע
 שיבדוק צריך אשה שהנושא מכאן נחשוןאחות
 עי"ש האם, לאחי דומין בנים רוב תנאבאחיה

 ר"פ שאלתות ד', פ"ז שמו"ר וראהובמפורשים,
 תו*ש בחו' מובא גנים מעין ילקוט ובכ"יוארא,
 דומים בנים רוב : כ' צ"ט אות כ"ג פ' ו'שמות
 את אוהבות הנשים שרוב אלא ולמה האםלאחי



 וזרעבנים ן ר הא הש"םכללי רצ יבתלח

 חקוק שהוא מי על מתיחמות הנשים ורובאחיהן

 אהוב שהוא אמו לאחי דומה הבן ועולהבלבן
ע"ש.

 ערך ח"ב אהרן בית בספרי היטבוראה
 וצרפו והלאה רם"ב מדף לקרוביו האדםאהבת
 בנים, בכלל אם בנות בערך כאן וראהלכאן,
 תפ"ח ס"ח בשם המים טהרת ס' בשםש"ש
 שדומות "בנות" הדין הוא אלא בנים דוקאדלאו
 שמות יוסף פרדס בס' וראה עי"ש, האםלאחי
 החסיד ר"י ובצוואת לכאן, וצרפו עי"ש, ט"ודף
 בזה, נפלא בקיאות שם חסד ובמקור כ"בסי'

 ואני לענינינו, מאוד נחוץ כי לכאן וצרפועי"ש
 נמשכת בת ערך כאן וראה צריך, אנילקצר

 ומקור חסידים ס' וראה עישה"ט, אמהאחרי
 עי"ש. ח2ע"ה שע"ד סי'חסד

 בכלל וכלתם חתנם אם ובנותבנים

 מדף ח"א אהרן בית בספרי היטב ראהא(
 האשה, אבי חמיו, חותן, ערך ה' וסי' והלאהט'

 לקרא יכול חתנו אם בענין מאודשהארכתי
 עי"ש לכלתו, וכן אמי, ולחשותו אבאלחמיו
 לדינא נפק"מ שי"ב ודברים ופרטים כלליםכו"כ
 וראה בספרי, כבד שהארכתי במה ואקצרבזה,
 וראה לכאן, וצרפו אב בענין כלו הכלל כלשם
 לקרוביו האדם אהבת ערך ח"ב ב"א בספריהיטב
 בתו בעל חתנו על האב רחמי ערך ט"1,םי'
 על האם רחמי ערך ט"ז וסי' לחמיו, החתןושל
 י"ז וסי' לחמותו, החתן ושל בתו, בעלחתנה
 הכלה ושל בנו, אשת כלתו על האב רחמיערך

 אשת כלתה על האם רחמי ערך ח"י וסי'לחמיה,
 כלו, הכלל כל עישה"ט לחמותה, הכלה ושלבנה,
 ק"ט מאמר בראה2ית והעיון הדרש בם'וראה
 חיים גנזי בס' היטב וראה עישה"ט, ב'אות

 הוא בנו בכלל ואי ד"ה מ"א אות ב'מערכת
 שדי וראה עישה"ט, בזה נפלא בקיאותמתנו,
 ומע' עי"ש, ס"ג סי' ב' מע' השדה פאתחטד
 השדה פאת שד"ח וראה עי"ש, פ"ז כללח'

 בניו בכלל חתניו ערך ז' כלל ח' מע'כללים
 עישה"ט בכללן, מאוד מאוד שהאריךוכו'

 דר"פ ח*א יוסף פרדס בס' וראה לכאן,וצרפו
 ע"א. ותמ"זע"ב

 הירושלמי על למראה נחמד בס' ראהב(
 מכאן שכ' ע"ג דקצ"ו ובספרו פ*גבכורים
 ינאי ר' אמר כה שהרי בנו נקרא דחתנומבואר
 וכו', ברי יאודה כו' חייא בר יאודה שלחמיו

 שבט בס' ועמ"ש ע"א, דכ"ט פאה במס'ועמ"ש
 נחוץ כי עישה"ט ע"ד דכ"ח קלוח סי'בנימין
 לכללן.מאוד
 מ"א אות ב' מע' חיים גנזי בס' וראהג(
 דב"מ פ"ג מרדכי חתנו, הוא בנו בכלל ואישכ'
 ורש"י שב"י סי' מינץ הר"ם תשו' רכ"בסי'
 ע"ש לנחמו, בנותיו וכל וכו' ויקומו עה"פוישב
 כ"ג, סי' חאו"ח חק"ל מזה, בסוה*ס מור"םתשו'

 עכ"ל, ע"א דצ"ז זכור שבת בד"ה ח"א לבמערכי
 מש"ב א' דרס"ג בראה2ית יוסף פרדסוראה
 לכאן.וצרפו

 בלשון נכללים אם ובנותבנים
 ידיומעשה
 הירושלמי על למראה נחמד בס' ראהא(
 בת~ה*ד שכתב ע"א רכ"ב דף ובספרו פ"בחגיגה
 כשהם מתים בנים נדרים בעון שא' רבידלדעת
 את וחבל כו' פיך את תתן אל שנא'קטנים
 אדם של ידיו מעשה הן איזה וסיים ידיך,מעשי
 וזאת וכו', וכו' אדם של ובנותיו בניו אומרהוי
 מ"מ בכלל הבנות אין בנים דבתיבת דאףשנית
 וכו' וכאן ובנות בנים נכללים ידיו מעשהבכלל
 דאמרינן ודאי ידיך מעשה וחבל וכו'דכתיב
 בארוכה הדק עישה"ט וכו' וכו' בכלל הבנותדגם

 ע"ש. ידיו מעשה בלשון נכללים ובנותדבנים
 שם ובפרט אב, ערך ח"א בספרי וראהב(
 דבר איזה להתהוות מסבב ערך ב' סימן ה'בדף
 ואקצר לכאן, וצרפו כלו הכלל כל עשה"טוכו'
 בעהי"ת. בספרי פ"א כבר שהארכתיבמה

 ולא במשמע כשרים דוקא אם וזרעבנים
 ובן זרע בין וההבדלפסולים,

 קי-ג מדף ח"א בםפרי היטב ראהא(



תלט ן ר הא הש"םכללי רע י21 וזרעמים

 אם ופדטים כללים וכו"כ גדול אריכותוהלאה,
 וצדפו עף~ה"ם כשד, אלא משתמע לא וזרעבנים
 בספדי, כבד שהאדכתי במה אקצר וע"כלכאן,
 אם להלכה בזה נפק"מ כו"כ הבאתיושם

 ח"ב בספרי היטב ודאה עישה"ם, בניםנקראים
 ערך ז' בסי' מש"ש לקרוביו האדם אהבתערך
 מדף עישה"ט פסול, או רשע לבן ההוריםרחמי
 והלאה.שי"נ

 שכתב, ב' מע' יעקב נאות בס' וראהב(
 דקדקנו בן, בכלל פסול זדע אין בניםבמשמעות

 זדע בין אחדיו ולזדעו ד"ה ס"ו קידושיןמתוס'
 דמלת דשא"ה וי"ל : וז"ל פסול, זדע ביןכשר
 לא בבנות שהדי ולבניו דהמ"ל מיותרתזדעו
 אפי' מיניה דדשינן ולכך כהונה, בריתשייך
 פסול זדע מרבינן דלא ש"מ ע"כ, פסולזרע
 כשדים בנים סתם אבל דוקא זדע בלשוןאלא

 כ"ב ביבמות כתבו עצמם שהם וצ"עמשמע,
 ובן אח דסתם אע"ג : וז"ל לו, אין בן ד"הב'
 זדע סתם וכו' לעיל כדפריך ממזר אפילוהוי
 במפרי וראה ע"כ, וכו' כשד זדע אלא הוילא

 וצדפו אתום' מתום' להקשות אין בערךח"ח
 עישה"ם.לכאן

 מ"א כלל ב' מע' חיים גנזי בס' וראהג(
 בס' עמש"כ כשר, דוקא מיקרי אי ובנושכתב
 מה' ה"ה פ"י המלך שעד ב', מע' יעקבנאות
 ומ"ש ולזרעו, ד"ה ע"ב דס"ו קידושין תוס'ע"ז,

 וע' דקע"ו, הדועים משכנות וע' לשם,בשיטתי
 בת בן ערך כאן וראה ע"כ, שופטים ס'חומ"א
 וכו' אדם אהבת עדך ח"ב בספדי וראהעי"ש,

 קט"ו, ודף א' דף ח"א בספרי וראהעישה"ם,

 א' ל"ו קידושין זהר שערי בס' היטבוראה

 קרויים כך ובין כך בין שם הגמ' עלכהם"כ
 עשה"ם.בנים

 אברהם וזרע אברהם בני ערך כאן וראהד(
 אות ז' מע' ביתי משק בס' ודאה לכאן,וצרפו
 קידושין איתן מצפה וראה לבאן, וצרפוקע"ו
 עי"ש, לזרע בן בין ההבדל בענין מ"ש ע"אל'

 דורות כולל דזרע ע*א ד' קידושין רש"שוראה
 ב' מעדכת כללים חמד שדי וראה עי*ש,עולם

 אפילו או כשר משמע אי בן ערך נ"דכלל

 ב' מע' כללים חמד שדי ודאה עישה"ט,פסול
 מקום של דצונו עהשים כהעאין בנים עדך ע"גכלל

 פאת וראה עישה"ם, לכאן וצרפו בנים, נקראיםאי
 וראה הדק, עישה"ם י"ז סי' ב' מע'השדה
 עי"ש, מש"ב ע"ב ח' דף ח"ד הדד עץ פריבס'
 עי"ש. תמ"ד דף שמות יוסף פדדס בס'ודאה

 צ"ג סי' כ' ויקדא רס"ג, איה"ש וראהה(
 גם מציין "זרע" שכתב במלבי"ם, א' ישעי'צ"ו,

 בהמה זרע גם וכולל המוליד, דבד מכלהתולדה
 "בנים", משם פחותה במדדגה והוא השדה,וזדע

 אל המולידים והשתלשלות היחוס מציין זרעכי
 -זרע" בשם ג"כ הבדל יש ובזה לבד,בניהם

 הבנים דק מציין בדיוק "בן" שם כי "בן-לשם
 "לזרעך כמו בנים, בני גם כולל "זרע" ושםלבד

 היהודים" "זרע הארץ", כעפר "זרעך והי'אחדיך",
 ושם בכלל, אחדון בדוד בנים הבני שגםוכו'

 השומר כשר זרע דק מציין בדיוק כשבא"זרע"
 שידבר יתור או רבוי איזה כשיש לא אםמינו,
 עי"ש, בהרחבה בא זרע השם ואז פסול מזרעגם

 עי"ש. וכו' בנים בני ערך כאן..-אה

 וכן בת, ובין בן בין הוא דזרע ובעניןו(
 בנותיו ובני בניו בני ואף י,-יכו ' י,:_ כלדכולל

 קט"ו, ב"ב ב', נ"ב יבמות ;וס' ו'אהוצאצאיהם,

 באור בס' ודאה עי"ש, ד' קדושיןוריטב"א
 ראיה שמביא בן, זדע ערך הנרדפיםשמות
 כ"א(, ל"א )דברים זרעו מפי תשכח לא כימהכ'

 )בראשית הבל תחת אהד זדע א' לי שת כיוז"ש
 יהיה שת 'מן ד"ל כי אחר, בן אמד ולא כ"ה(,ד'
 כי וז"ש מהבל, כמו לא בנים, ובני בניםלו

 ז"ל ואמרו י"ב( כ"ב )שם זרע לך יקדאביצחק
 צאצאי כי יצחק כל ולא ביצחק ב' נ"םסנהדרין

 מפי ימושו לא ומ"ש וכו', זרע נקראו לאעשו
 לפרש למ"ל נ"ם( )ישעי' זרעך זדע ומפיזרעך
 שהוא כל א'( פ"ה )בב"מ זעפמ"ש זרעךזרע
 מזרעו, פוסקת התודה אין שוב ת"ח בנו ובןובנו
 שבנו כיח לאמור מפורום הכתוב אותם פרטלכן
 אמר עולם, ועד מעתה ד' אמד ת"ח בנוובן

 התורה תמוש שלא זה בדבד לך עדב אניהקב*ה
 בנים בני עדך כאן וראה עי"ש, עולם עדמזדעך



 אל. רחמם בנים ן ך הא הש"םכללי ת יבתמ

ע"א ק"ל דף בדאשית יוסף פרדס וראהעי"ש,
 לכאן.וצדפו
ע"ד סי' ח"ב אה"ע חת"ס שו"ת ודאהז(
א"כ זרע נקרא לא דמומר להסובריםשחקר

 אשתו תהי' ומת מומר בן ד"ל לו שישמי
 נקרא לא בתשו' הרהר לא שאם ליבום,זקוקה
 ע"ש, חליצה ותצרך בתשובה הרהר ופןזרע
 דפטורה, כ' מ"ה פ"ב יבמות סופד קולובס'
 פרד"י ובס' עשה"ט, עליו עיק לו אין ובןדכ'
 ח"ו בספרי היחב וראה עי"ש, תל"ח דףח"ב
 לכאז. וצרפו עישה"ט עיין, איןערך

 בנים נקראים אם המגדלם עזוביםבנים
 חורגו בת או בן וכןלהמגדלם,

 מדף ח"א אהרן בית בספרי היטב ראהא(
 לכתוב אפשר אם בענין שהאדכתי והלאהח'

 להיפך וכן בביתו, יתום שמגדל לימי בתי אובני
 או אבי המגדלם את לקדא יוכלו היתומיםאם
 שטר לענין גדולה נפק"מ וזה אמי, המגדלתועל

 וצרסו עישה"ט דברים, כו"כ לענין ועודמזויף
 לבא דוצה אני ואין צדיך, אני לקצר כילכאן

 בספרי, כבר בו הארכתי שכבר בעניןבכפילא
 מדף גדולה בארוכה ח"א בספרי שם היטבוראה
 אי זה בענין מש-ש שע"ג ודף כ"ג, דף עדי'

 ופרטים כללים כו"כ תמצא ושם בניו,נקראים
 בטני בני י"ט: סי' איוב רש"י וראהבכללן,
 בספר וראה בניו, הם כאלו בביתו הגדליםהיינו
 וראה ע"ש, מ"ט אות ב' מעדכת חייםישמח
 וראה לכאן, וצרפו אב הערך כל הנ"לבספרי
 סימן לקרוביו האדם אהבת ערך ח"בבספרי
 בן על האיש רחמי בענין מש"ש כ"ו כ"הכ"ד
 או בן על האשה דחמי להפך, וכן אשתו, בתאו
 בניהם על האבות ורחמי להפך, וכן בעלה,בת

 היטב וראה לכאן, וצרפו עישה"ט אותם,שגדלו
 דף זרעים הירהפלמי על למדאה נחמדבס'
 ובקיאותו גדלותו ברוב מאוד שהאדיךכ"ט

 בנים, דנקראים המגדלם בנים בעניןהנורא,
 הדרש בם' וראה לכאן, וצרפו הדקעישה"ט

 ק*ט, מאמר בראשית ז*ל, מדיווא להגאוןוהעיון

 להחיד*א שאל חיים בס' וראה הדק,עישה"ט
 לכאן. וצדפו מ"א סי' ח"אזצ"ל

 כלל ב' מערכת כללים חמד שדי וראהב(
 אהבתו בן על כותב אדם אם אשתו בן ערךנ"ג
 סימן כללים השדה פאת חמד ושדי עי"ש,בני
 למאוד, עד בכללן האדיך אשתו בן ערךס"א

 ברכת בס' היטב וראה הסימן, כל הדקעישה"ט
 מש"כ קי"ט מאמר ז"ל מרישא להגאוןאהרן

 פאתים בס' וראה לכאן, וצרפו בכללןוהאריך
 בן, לי' קרי אשתו בן : שב' כ"א אות ב'מע'
 בספד ודאה עכ"ל, פ"ה סי' אהרן בני ס'ע'

 לחאייך עוזיאל מו"ה להגאון הרועיםמשכנות
 נורא ובקיאות אריכות כ"ז אות ב' מע'זצ"ל
 ערך כאן וראה עי"ש, ל' כלל שם וראהבזה,
 ח*י דף ח"א בספרי וראה עי"ש, כאשתובעל

 עישה"ט, זנות ע"י הנולד אשתו בן בעניןמש"ש
 פרדס בס' היטב ודאה עי"ש, די"ש דףובח"ב
 ע"ב, תמ"ד דף וח"ב ע"א דם"ג דף ח"איוסף

 להחיד"א זוכר עין וראה לכאן, וצרפועישה"ט
 היטב וראה עישה"ט, ל'א אות ב' מערכתז"ל

 וראה ואקצר, שם בהציונים הנ"ל שליבספרים
 עי"ש. תמ"ד דף שמות יוסף פרדסבס'

 האבות ורחמי האבות, אל רחמםבנים
 הבניםאל

 האדם אהבת ערך ח"ב בספרי היטבראה
 גדולה באדוכה מש"ש והלאה רס"ב מדףלקרוביו
 בנה, על האם רחמי בנו, על האב רחמיבענין

 האם מרחלי יותר הם בנו על האב רחמיואם
 יותר המה האם או האב רחמי ואם בנה,על
 אוהב אדם ואם שוים, הם או הבת מעל הבןעל
 לעובר, ההורים דחמי מגופו, יותר בנואת

 כו"כ ועוד ועוד שלהם, השנדרוגינוסלטומטום
 כאן קצרתי כי לכאן וצדפם בזה, ופרטיםכללים
 ועי"ש עישה"ט, בספדי פ"א כבד שהארכתיבמה
 בס' ודאה בעהי"ת, תתענג ואז כלו הכללבכל
 עי*ש. ג' אות ק"י מאמר בראשית והעיוןהדרש



תמא ן ך דץא הש"םכללי ית גנ קדושים שלבנן

 רגילה ביאה ע*י שלא שנולדובנים
 והלאה שפ"א מדף ח"ב במפרי היטבראה

 שנולדו לבניהם האבות רחמי ערך כ"טמימן
 בזה, גרול אריכות רגילה, ביאה ע"י-שלא

 כללים וכו"כ בזה, לדינא ועדולהוהנפק"מ
 וראה לכאן, וצרפו עשה"ט זה, בעניןופרטים
 סופר עט ובסי כ"ה, ודף כ"ד דף ח"אבמפרי
 לכאן, וצרפו בזה, מש"כ והלאה, צ"ב מדףבערכו
 הנז"ל בספרי כבר שהארכתי במהואקצר
 בכפילא. לבא רציתי לא כיעישה"ט

 בהן, נדרשת שהתורה המדות אחת - אבבנין
 משותפת אחת שתכונה בתורה עניניםכשיש
 הוא מיוחדת, הלכה נמצאת מהם ובאחדלהם,
 הלכה אותה ממנו ולמדים לכולם אבנעשה

 כ"ג עמוד ז' מימן אב ערד ח"א מפריראה
 "אב" בנין אמרו דכאן בהטעם שהארכתיוכ"ד
 קול, "בן" ולא קול *בת" אמרו ומדוע *אם",ולא
 למקרא, "אב" יש ולא למקרא "אם* ישוכן

 וצרפו ע"ש בזה, מרו"א ווהבאתי מהקץ2ה"ט
 בזה מש"כ קול בת בערך כאן עור וראהלכאן,

 אהרן ברכת בספר וראה ואכמל"ב,בארוכה
 בת בענין מ"ש ה' מאמר ז"ל מרישאלהגאון
 ע"ש, נקבה בלשון קול בת בשם נקרא מדועקול

 לענינינו, השייך ב' דף ח"ג יוסף בפרדסוע"ע
 עיש"ה, ס"ה סי' הב' מע' כללים שד"חוע"ע
 וכו' מרות י"ג ערך בזה שלי בכלליםוראה
 הנכון. מקומו שם כי ואכמל"ב,עי*ש

 הוא אחד שם אם ומנימיןבנימין
 בשם ומש"ש מש"ב, דקנ"ז ח"א במפריראה
 לפעמים מתחלפות ומ' דהב' הדורותהסדר

 בספרי כבר שהארכתי במה ואקצרעישה"ט,
עשה"ט.

 וצדיק, חמיד אדם בן - קדושים שלבנן

 קדושאיש

 כלל פ"ב ע"ב( )ד"ז שמואל בללי ראהא(

 בר' מנחם הוא קדחשים של בנן שכתבע"ב
 דלא קדוו2ים של בנן ליה קרו ואמאיסימאי,
 כדאיתא זחי, של בצורה אפילו מסתכלהוה

 עכ"ל. א'( )נ' ע"זבמסכת
 דהך ה"ג, ד"ה בע"ז שם בתום' וראהב(
 מנחם ארבי מסתכל לא דזוזא בצורתאדאפילו
 בתום'. ועץ2ה"ט ואמו, אביו על ולא קאיגופיה
 שציין בע"ז שם עינים ביפה וראהג(

 סנהדרין ה"ב ופ"ג הי"א פ"א מגילהלירוו2למי
 קדחם, איש נחום ר' על ה"א פ"ג כאן ה"הפ"י

 ע"ש. הי"א בפ"ג גם שמווהוזכר
 כמו דאיתא ע"א ק"ד בפמחים וע"עד(
 הגירסא היה לא הרשב"ם לפני אך ע"א, נ'בע"ז
 שהעיר כמו קדוו2ים של בנן ליה קרוואמאי
 ע"ש. ע"א נ' מע"ז זה הביא וע"כ רי"פ,בהגה'

 דזוז(ג בצוררשנ מסתכל דלא בתוד"הוע"ש
 ממ"ק לזה ראי' והביאו קאי מנחם דאר'שכ'
 באביו קדה2תו ותולה עו"ש וכתבו ע"ב,כ"ה
 ע"ש. קדה2 היה אביושגם

 )בר' מנחם דר' ע"ב כ"ה במ"ק ועי'ה(
 ופרה2"י למהלצייא, והוו צלמניקא אישתעויוסי(
 אף נסתכל שלא קדוו2ים של בנן מנחםדרבי
 עכ"ל, פמחים בערבי כדאמרינן זוזא שלבצורה
 שם שלפנינו גירסא לרש"י לו דהי'ומבואר
 רי"פ בהגה' ועי' רשב"ם, כגי' ודלאבפמחים
 תום' ועי' סימאי, ברבי צ"ל שכתב שםבמ"ק
 ק"ד פמחים ותום' ודיוקני ד"ה ע"א קמ"טשבת
 ע"ש, ה"ג ד"ה ע"א נ' ע"ז ותום' דלא ר"הע"א
 בר' מנחם דר' ועי' הכ"י בנוסח בדק"םוע"ע
 הנוסחא דהיא כתב פ' אות שם ובהגהותסימאי

 ע"ש. ובמנוה"מ ובע"י ב' בכ"י וכ"ההאמיתית
 שהיה הנ"ל ע"א ק"ד בע"פ ומבוארו(
 רה2ב"ם. בפי' מפורש שם וכ"כתנא,

 סימאי בר' מנתם ר' ערך בסה"ד וראהק
 עינים היפה שהביא להירושלמות ג"כוהביא
 שכ"ה וכ' סימאי, בר נחום ר' שם דאיתאש"ל,
 והערוך ידך, תמצא אהצר כל בפ' קהלתברבה
 ר' דמך כד הנ"ל הירושלמי הביא מהצלע'

 המקומות דבכל עו"ש וכ' כו', סימאי ברמנחם
 של בנן הוא סימאי בר מנחם דר' הואהנ*ל



נעש ן ר הא הששסללי ת יבתמב

 בן איסי ע"א פ"א נדדים הגמ' והביאקדחשים,
 אשכחיה יוסי דד' למתיבתא אתא לאיהודה

 לבי מד אתי לא מ"ט א"ל יוסי בד'ודדימוס
 יוסי בד' ודדימוס פר,2"י כו' דאבאמדרה2א
 של בנן דמתקדי )ע"ש( יוסי בד' מנחםהיינו

 ר' כי הגולה מאוד דש"י שכח עכ"ל,קדושים
 ר' לא קדושים של בנן הוא סימאי בר'מנחם

 גידסת כי לומד במחשבתי ועלה יוסי, בר'מנחם
 דאיתא אטעיתיה, סע"ב( )כ"ה פ4ג דמ"קהגמ'
 הגידסא יעקב ובעין יוסי בד' מנחם דד'שם
 והוו צלמנייא אשתעו סימאי בד' מנחםדד'

 מנחם ד' שכתב ברש"י שם דאיתי אךלמחצלייא,
 קדושים של בנן מנחם דדבי כו' צלמנייאאה2תעו
 בע"פ כדאמדינן דזוזי בצודתא אף הסתכלשלא
 ד' היה במ"ק דש"י לפני הגידסא א"כעכ"ל,
 מנחם ד' בע"פ שהוא כמו סימאי בד'מנחם
 ד"מ דמ"ק הא החוס' הביאו וכן סימאי,בד'
 פידושו כותבו דבעת לומד והכדח סימאי,בד'

 לסימאי יוסי בין וטעה לפניו היה שכחהבנדדים
 זה ובלא בנדדים דש"י דבדי כל מכאןוסמי
 דמי כנטול יתד וכל בנדדים הם מותדדבדי
 עכ"ד.וק"ל

 להסדה"ד ליה דפשיטא במה להעיד וישח(
 דדאה מאוה"ג, מרש"י הוא נדדים עמ"סדדש"י
 מדש"י סתידה להקשות אין עדך ח"חבספדי
 בזה שהארכתי ולהלן דמ"ג מעמוד רש"יעל

 מפדש"י דאינו ס"ל מחבדים דהדבהוהבאתי
 אין כי לכאן וצדפו עשה"ט אחד ממפר,2כ"א

 עוה"פ. לכפולבדצוני

 ערך והלאה ק"ה מדף ח-ב בספרי וראהט(
 מפסחיט מש-ש ק"ה בדף שם ובפרט קדוש,אדם
 סימאי( בן מנחם )לר' לי' קרו ואמאי א'ק"ד
 כלו הכלל כל עי"ש וכו' וכו' קדושים שלבנן

 למהד"ש התלמוד כללי קיצוד ודאה לכאן,וצרפו
 ע"ב נ"ו דף ווילנא לש"ס הנספח ז"להנגיד
 שכ' י"ט אות ב' מע' החיים כל בם' ודאהעי"ש,
 ע"ד דפ"ה ח"ד נח"ל ע' הם מי קדושים שלבנן
 אות ב' מע' שחר עודה בס' היטב וראהע*כ,
 באדוכה מש"ב קדושים של בנן עדך ע"ב ד,יכ'

 במה ובפדט צריך, אני לקצד כי לכאןוצדפו
 בספרי. כבדשהאדכתי

 באמצע והכוונהבסוף

 הנורא הגאון לסחו' שלום דדכי בס'ראה
 בסוף דנקט מצינו שכ' שנ"ד אות זצ"למבערזאן
 ע' תחילתו, למעט בא ודק באמצע,והכוונה
 לאפוקי באמצע כו' שחיטה בסוף ע"ב ל"חחולין
 ע"א ק"ה שבת בתוס' וכה"ג עי*ש, כו'תחלת
 שכ"כ הדיבוד בסוף וע*ש וכו', האורגד"ה

 דטניף ד"ה ודש"י ע"א כ' בכודות וע'להדיא,
 שביעי חוד,2 בתחלת דהכוונה כו' ששהבסוף
 ערך ח-ד אהרן בית בספרי היטב וראהעכ"ל,
 שט"ז, דף עד והלאה רם"ח מדף וכו'אחרון
 והלאה רע"א מדף ה' ס"ק א' סימן שםובפרט
 שהאדכתי במה ואקצד ז', ום"ק ה' ס"ק שי-דובדף
 ודאה בעהי"ת, תתענג ואז עישה"ט בספדיכבד
 אמצע, ערך ח"ט בספרי וראה כלו, הבלל כלשם
 לכאן. וצדפם עשה"ט בתוך ערךוכאן

 לישנא, בהאי שמעתתא לה אמריבסורא
 וכף מתניבנהרדאי

 הלכה לענין דעלמא לישנא כתדי הויאי
 סימן איכ"ד ערך ח"ב בספרי היטב ראה ל(4או
 ואיכ"ד, דאמדי כאיכא הוי אי והלאה, ר"ב מדף1'

 כלישנא הלכה אי דדבוותא בפלוגתאותלוי
 בדף שם ובפרט בארוכה, ע"ש בקמא, אובתדא
 במה ואקצד לכאן, וצדפו ולכאורה ד"הר-ב

 תתענג ואז הדק עישה"ט בספדי כבדשהארכתי
בעהי"ת.

 לשאלה פתיחה שאל, דרוש, חק1ר, -בעיא

 ביאורו בעיא ב. ; האיבעיא דרך א. :התוכן
 ; תנאי על בעיא דבעי אמוראי מצינו ג. ;וענינו

 ואיהו דידן בתלמודא אמורא דבעי בעיאד.
 נקטינן אי להקל בירושלמי ליה פשיטאגופיה
 לי פשיטא ואומר מקדים לסעמים ה. ;להקל



תמנ ן ך הא הש"פטללי ון י12בעיא

 הנושא בזה לי פשיסא אומר וכך נוומאים,בשני
 כך, שדינו הנושא בזה לי ופשיטא כך,שדינו

 1. י ופירושו מאי, זה בנווןא פלוני ד'בעי
 ז. , בגמרא מסוגיא האיבעיא פשיטותמצינו
 לה בעי ולא דפשיטא מילתא בעילפעמים
 דרך ח. י אחריתי בעיא ליה דאית משוםאלא

 בדבר ולפתוח להציע מקומות בהדבההתלמוד
 לשאול, שצריך מה אחדיו למבעי כדיפשום
 שהקדים עצמו האמודא כשאותו דוקאוזה

 בעי דקא הוא גופיה איהו פשוט הדברוהציע
 אמורא הוא הבעחן אם אבל הבעיא הכיבתד

 ; פשיטא קמ"ל מאי שפיר אקשינן אזאחרינא

 ליה פשיסא דמעיקרא בגמרא הרבה מצינום.
 שפושם פעמים י. י לפדשה כדי ליה מבעיאוהדד
 חדא למבעי רגילות אין יא. ; לבד סתםמכח

 האמורא בעיא בעי יב. 1 דוכתי בתרימילתא

 שפושם בלשון הבעיא צדדי הגמראואומר
 הוא ותלמודא סתם בעי לפעמים יג. ;לבסוף

 האמורא דרך יד. י דבעיא צדדי תדיןדמפדש

 לפי תרתי מינה דשמעינן חדא בעיאלמבעי
 ; לשאול יכול היה אחר ובאופן המשיבתשובת

 והדבד הבעיא פשיטות הוא באת"ל בעיאסו.

 הוי זו, אחד זו שהם בעיות טז. ; לגמראברוד
 בעיא יז. י בזה והדרך את"ל, אומדכאילו

 או שלו אחרת מבעיא באת"ל אמוראדבעי

 ודעתו בעיא בעי לפעמים יח. ; חבידושל

 הדבה בעיות כשיש ים. י באת"ל בעיותלשתי

 האיבעיות כל אז מותר ואת"ל אומרובראשונה
 כ. י להיפך וכן מותד, באת"ל הולכותאח"כ
 והסעם מסדדא, ומשנה לפעמים דבע*מצינו
 ואינה קושיא דמקשה לפעמים מצינו כא. ילזה

 כב. י הענין לפרש כדי בעיא לשון אלאקושיא
 בעיא כג. ן קושיא אלא בעייא ואינהבעייא,
 ד' י יש לפעמים כד. ; שאלה לשוןשאינו

 יכול והיה שוים וצדדיהם אחד לשואלבעיות
 הסעם כן, עושה ואין יחד לכללם התלמודבעל

 נקס ובראשונה אהדדי דסמיכי בעיי כה. ;לזה

 בעינן מי ונקם שינה ובשניה לא או כו"כבעינן
 פשסינן לא באגב דאתי בדבר כו. י לא אוכו"כ
 במקומה פשסוה לא הבעיא לפעמים כז. ;מיניה

 עלתה בדאשונה כח. י אחד במקוםוטשטוה
 דלא בעיא כס. ; פשסוה והדד בתיקוהבעיא

 ל. ; בידושלמי ואיפשיסא בגמריןאיסשיסא
 איבעיא ולא ירושלמי בתלמוד דאיבעיאבעיא
 איפשטא ולא בגמרא בעיא לא. ; דילןבגמרא
 למפשס יכול לב. ; מתוספתא לפשסהואפשר

 ממשנה אלא לפשוס רצה ולא האמוראיםמדברי
 מד' שפושס מצינו בכ"מ אבל ברחתא,או

 דאמורא ממעשה דפשיס בעיא לנ יהאמוראים
 שפשסוה בעיא לד. ; ממשנה לפשום דמציאע"ג

 בעי אם לה. ; ממשנה לפשוס ואפשרמבדחתא
 1 כהתיה הלכתא דלית דמאן אליבאתלמודא

 מהו, וכו' האומד לדבדי בה דקאמר בעיאלו.

 דקא הוא לדבדיו אלא כמותו הלכה דאיןמשמע

 ועכ"ז התידוץ ידע לפעמים לז. י לןמבעיא

 נפק"מ דלא בעיא לח. י לזה והטעם מבעיא,קא

 בדרבנן אם איפשיסא דלא בעיא לט. ;מידי
 חסדון ספק דהוי היכא בזה וחילוקלקולא,
 ואם דקדשים, חומדא דהוי והיכאידיעה,
 דחי דלא היכא מ. ; שאני ראשונים שלספיקן
 משמע לך אימא בלעולם אלא דילמאבדרך

 י שיטות קצת לדעת איתא הכי דמילתאדקושסא
 לצדפו ספק חשיב אי איפשיטא דלא בעיאמא.

 ודרבנן לחומדא דאורחתא תיקו מב. ןקם"ס
 תודה איסוד לידי לבא דקרוב כל מג. ;לקועא

 תרי דאיכא היכא ומחמרינן כדאורייתאהוי
 בתקנת מד. ; תיקו בהו דאמרינן אולישני
 לחומדא אזלינן בתיקו בעיא כשישנביאים
 תיקו דכל אע"ג מה. , זה לענין חשיבדכד"ת
 אזלינן דע"ז חומדא משום לקולאדדבנן

 שבת באיסורי איפשסא דלא בעיא מו. ילחומרא

 לדעת דדבנן במהץ אף לחומרא אזלינןאי
 לחומרא דאודייתא דתיקו הגם מז. יהדמב"ם

 דהבעיין מצינו מח. ; להקל מלקות ספקמ"מ
 זה דדין פשסה והדד אחד בדין עיהמספקא
 איפשיסא לא אחד במק1ם מם. י הואספק

 בעי לפעמים ג י לפשטה דוצה אחרובמקום
 פשטה הדד דבעיא בתד עלה וקאמרבעיא

 ולפי אחרת, שבמס' מבדחתא הואוהפשיטות
 הדבה נא. ; שם הביאה לא כ"כ פסוטהשאינה



בעיא ן ך הא העו"פפללי ת יבתמד

 מהיכא אשכחן ולא פשטה הדר אמרופעמים
 דבעיא בתר נב. ; ליה מפשטא דמסבראפשטה
 הא כי דכל הכי מתרצין 7א אנן פשסה,הדר

 בכמה נ4 י ולברורי לאקשויי תלמודא שביקלא

 לא פשטה הדר דבעיא בתד דקאמרמקומות

 ובכמה ליה, פשסא מהיכא הגמראמסיים

 1 פשסה ממה סעם לתת הש"ם מסיקמקומות

 נה. ; להו מבעיא והדר להאיבעיא פשטוהנד.

 שרצו אלא בבדייתא מחלוקת והוא בעיאבעי

 בעיא דבעי מצינו נו. י הברייתא פירושלדעת
 היה נז. ; לזה והסעם מפורשת, משנהוהיא
 ונסד קמייתא אוקימתא על הבעיא לעשותיכול

 בעי תרי בעי לפעמים נח. ; ובעי לבסוףעד
 ומ"מ הדאשונה פשיטות עם פשוסהוהשניה

 הבעיות לפעמים נס. 1 לזה והטעםבעי,
 ; במקומה אחד כל מדרם והגמדא יחןנשאלו

 מילתא ופשיס חדא מילתא בעי לפעמיםם.

 ; מיניה בעי דתדתי משום והוא מיניה,דעדיף

 בעינים מתדי בעיות תדי דבעי היכיסא.
 קאי אי לבסוף רק תיקו קאמו ולאמוחלקים
 האיבעיא בעל סב. ; אחריתי אאיבעיא רקהתיקו
 לאמורא דמקשה מצינו סנ ; שאלתו פושטעצמו

 שהיה מפלוני וייפשוס וקאמר בעיאדבעי

 בעיא על סד. י ליה שמיע לא ומתרץקדמון,
 כו' דאל"כ כך דהדין פשיטא הש"םדקאמר

 בעיא סה. ; בדחיה להשגיח אין אם דחי,ושוב
 משמע לך אימא לעולם בלשון להדפשיט
 אם בעיות ב' דבעי אמורא סו. ; כן הואדהאמת

 דגמרא סתמא לה בעי הב' דבעיא לומראפשר

 הוא האמת אם א' האיבעה על קושיאכשנמצא
 איפשסא דלא בעיא סז. ; אמרה אמוראשאותו

 כודאי דאחשיב שאומר מי יש דברכותבמילי
 וקאמר למפשס אתי לפעמים סח. ; לברךוחייב

 וכו' נמי הכא וכ"ת מסיפא ת"ש וכו' וכ"תת"ש

 ומההדא וכו' ש"מ לאו אלא וכו' קתניהא
 שהוא מה שואל סס. ; למפשטה ה"מבתרייתא

 ; מאי הלכה ששאי אלא הברייתא מןפשוט

 ; אחד בענין הן הבעיא גדדי שני מקים בכלע.

 תופס הבעיין אצל יותר פשוס שהוא הצדעא.

 יש כאשר המשנה מן פשטינן לא עב. 1תחלה

 המשנה מן לפשוס יכול היה עג. ; פירושיםלה
 דבעי לפעמים עד. י לתקנה כדי הבדיתאומביא
 בפירו17א דספיקיה ואע"ג כסתמא דינאמדבו

 ממנין עה. ; למתניתין לה מדכר לאדמתניתין
 אלא עלה דקאי ממתנ" ולא תפשוסדקאמד

 כי דמעיקדא זימנין עו. י רשמעתאמסוניא
 וכד בעא ולהכי אחד חלוק לו היהקמבע"ל
 עז. 1 חלוק לההוא חייש לא תלמוראפשיס

 בזה או מחלוקת בזה להו איבעיאלפעמים

 בעי לא אמאי להקשות התום' ודרךמחלוקת
 דבעי בכ"ד מצינו בעיא עח. ; שלישיתחלוקה
 ספי עס. 1 אפשרהם בלתי דברים כמעסהש"ם
 בנושא מלמבעי דרבנן אליבא למבעי ליהניחא

 עלה הוה מאי לשון פ. 1 דכ"ע ואליבאזר

 אחריו לבא וא"א הוא דפשיסות דמסקנאמשמע
 כי מיניה, בעי להו, איבעיא פא. ;דחייה
 ההן בעי, בעא, - בבבלי הנאמד ליה,קמבעד

 1 פירושם בידושלמי, הנאמד תבעי, למימר,בעי

 דדבנן או דאודייתא זה אם פלוני ר, בעיפב.

 דלא דמשמע מקום מאיזה ליה דמקשימאן

 דהוי דמודה אשכחן הוא אבל מדאורחתא,הוי
 איתיביה לשון בקושהתו לומד שייך לאדדבנן
 דבעי היכא אם פג. 1 ת"ש לשון דוקא אלאכו'

 בתלמוד לפעמים פד. ; ממנו קטן היהמיניה

 לחד ליה דבעיא מילתא סוגיא בחדמביא
 אמורא דבדי מייתי אחריתי ובסוגיאאמורא,

 דקבעי היכא פה. ; בעיא אותה ליה דפשיסאחר
 דפלוני אליבא פירש ולא דחד אליבאסתם

 הא מבעיא זה דבר השתא פו. 1 כוותיהדהלכה

 דלא בעיא פז. 1 בזה והפלוגתא פירושומבעיא,

 וכדומה במדרש ואיפשיסא דידן בש"םמוזכר

 הכא עבדינן איפשיסא דלא בעיא פח. יבאגדה

 דלכתחילה בכיוד קידוש לענין לחומראוהכא
 בתוכו קידש אם אבל ממנו, אלא יקדשלא

 במקום פס, י עבודה מחללינן לא מספקועבד
 להיתירא בעיא באותה בגמדא שם וסרידשקיל
 אזלינן אי איפשיסא ולא לה ורחיולקולא
 כדחך ועל כטדרן שלא בעיות צ. ;לחומרא
 אשה לגבי בעי בעיא צא. ; לשניה קדמהאחדונה

 אמורא בעי בעיא צב. ; איש לגבי דה"הוצ"7



תמה ן ר הא הששטללי ת יבביח

 למירמי בעלמא להצעה דיגא עיקר דידעהגם
 איבעיא על מסיק לפעמים צ4 , ממתניתיןעלה

 יחידאה דעת דהוא גראה ומברייתאדפסול
 לפעמים צד. ; לזה והטעם זה, על פליניורבגן
 להבין אלא דין מינה נפקא דלא המשנה עלבעי
 הוצל איש יוסף בעי צה. 1 לבד המשנהדברי
 בעיות שתי גם צו. 1 תגא הוא ע"א נ"בביומא
 צז. 1 ראשונה בעיא נפש0ה מ"מ אתאלדל"ק

 משום בהדיא שתניא אעם"י ליה בעילפעמים
 צח. י בהדיא כן שיאמר תנא למצואשדוצה
 בה דאית חדא האיבעיא על אהדדלפעמים

 פירש ולא סתמא בעי דהש"ס היכא צס. 1תדתי
 כרחך על לך, תיבעי לא פלוני דר'אליבא
 היכי ק. 1 דכ"ע אליבא הוא שלוהאיבעיא
 מלוגתא דיש אף למעשה הלכה הואדהאיבעיא

 דפלוני, אליבא קאי דהאיבעיא לסרש צריךאין
 קא כתתיה דהלכתא דמאן דאליבאדפשיסא
 קאמר למעשה הלכה דלאו היכי אבלבעי,

 קא דמאן אליבא ולומד ולבאר )פרשצדיך

 תליא תיקו בלא איפשטא דלא בעיא קא. 1בעי
 ממקום נפשם ואם לפשטה, אדם ויכולוקיימא
 דמבואד להא ושוה דומיא להיות צריךאחר

 דדחי מצינו קב. , יותד ולא דוקא אחרבמקום
 כדפשיט קת"ל ואפ"ה ושיפשטאהאיבעיא
 לפשום שהוא יש איתמר ק4 1 דדבנןבמילתא
 לאקשויי ליכא לפלוני, תבעי אכתי קד. 1בעיא
 בעי דהש"ס היכא קה. ; כתתיה קיי"ל לאאי

 לך, תיבעי לא דר"פ אייבא פ" ולאסתמא

 היכא קו. ; דכ"ע אליבא היא שלו האיבעיאע"כ
 תיבעי כי לך תיבעי לא דפ' אליבא הגמ'דקאמדה

 קז. י כמותו דהלכה מורה ה"ז דפ', אליבאלך
 דפו~יסא לרבא סריך לא דבא דבעי האאלא
 ולדיךן ופי' בעי, ולהכי ברייתא יךע לאדדבא
 מהא איא קח. 1 מהך דדבא בעיא דנפשוטקשה

 )פשוט נעשה אמרינן ולא מינה למשמעליכא

 תפשום היא, בריתא מהא תפשוט קס. ,הבעיא

 תמצא באם בעיא קי. 1 היא שמעתתא מהכאלה

 מהתלמיד, בעא 12הרב שייך אם קיא. 1לומר

 לחדדו, כדי לבעיא סתמא בעיא ביןוהחילוק

 של זה מסעם בעיא לסשוט הגרול דדךאם

 לדבו בתלמיד דק ש"ך לא ממ"פ איבעיהססן,
 דרך מבנו אם מבעו, שגדול למי בקסןאו
 בדודו גדול התלטץד אם בעסו, לשאולהרב
 אם דתלמודא, מארי הוא או לו צריךורבו
 גמוד, לתלמיד חבד תלמיד בין לחלקיש

 בעי דבו, של עצמו לכבוד נוגע דהדבדהיכא
 חילוק יש אם בחבדו, ג"כ שהך אםפמ"ם
 כשאומר לפ', פ' איתיביה לבין פמ"ם בעיבע

 דאיה אם מש מיניה בעי להתם סלקתאי
 ופדסים כללים כו"כ ועוד ממנו, גדולשהי
 בלישנא בעיא דפשיס מצינו קיב. ; זהבענע

 וכללים. סכומים קיג. ןוהלכתא

 האיבעיא דרך א.סימן

 שמואל לרבי התלמוד מבוא בספר ראהא(
 ווילנא בהם"ס ברכות למס' הנספח ז"ל,הנגיד
 בעיא, היא ושאלה וז"ל: שכתב ע*ב,דמ"ד
 איבעיא וסימנה לקהל קהל שאלת שהיאממנה
 בעו והיא יחיד מן קהל שאלת וממנהלהו,

 מיניה, בעא והיא ליתיד מיחיד וממנהמיניה,
 עכ"ל. התשובות לפי בשאלהוהלכה
 יוטף לרבינו יוסף שארית בספר וראהב(
 הוא החמישי בנתיב ע"ב, דכ"ח זצ"ל וירגאבן

 הבעיא דדך : וז"ל שכתב והפשיטות, הבעיאנתיב
 בינייהו מאי או להו, איבעיא או פלוני, בעי יהוא
 מאי בענין שם והאריך לשונו, כל יעשה"טוכו',

 ח"ה בספרי בארוכה בוה מש"נ וראהבינייהו,
 ~מאי בינייהו איכא ערך והלאה, ת"רמעמוד
 כלל יוסף בשארית ועע"ש תתענג, ואזבינייהו

ב'.
 י פ*א ב' שער עולם הליכות הספר וז"לג(

 שהיו הישיבה בני החכמים הם להו איבעיאכל
 השאלה זו ויצאה הלכה באותה ונותניםנושאים
 תודה ערך בהצל"ה עוד וראה עכ"ל,מביניהם,
 בכלל ע"א( דשצ"ח אמשטדדם )דפוםשבע"פ
 שבתלמוד האבעיות סתם כל וכן : שכתבישיבה,
 ובקיצור עכ"ל, ישיבה, לבני הוא להואבעיא
 ע"ב דמ"ד התלמוד מבוא ס' על התלמודכללי
 הוא להו אבעיא שבתלמוד האבעיות סתם :כתב



בעיח ן ך הא ההש"פכללי ת 'בתמד

 מהיכא אשכחן ולא פשטה הדר אמרופעמים
 דבעיא בתר נב. י ליה מפשטא דמסבראפשסה
 הא בי דכל הכי מתריין לא אנן פשסה,הדר
 בכמה ננ 1 ולברורי לאקשויי תלמודא שביקלא

 לא פשסה הדר דבעיא בתר דקאמרמקומות

 ובכמה ליה, פשסא מהיכא הגמדאמסיים
 1 פשסה ממה סעם לתת הש"ס מסיקמקומות

 נה. 1 להו מבעיא והדר להאיבעיא פשסוהנד.
 שרצו אלא בברחתא מחלוקת והוא בעיאבעי
 בעיא דבעי מצינו נו. ; הבדייתא פירושלדעת
 היה נז. 1 לזה והסעם מפורשת, משנהוהיא
 ונסר קמייתא אוקימתא על הבעיא לעשותיכול
 בעיי תרי בעי לפעמים נח. ; ובעי לבסוףעד

 ומ"מ הראשונה פשיסות עם פשוטהוהשניה
 הבעיות לפעמים נס, 1 לזה והסעםבעי,
 ; במקומה אחו כ; סדרם והגמרא יחונשאל;

 מילהא ופשיס חדא מילתא בעי לפעמיםס.
 1 מיניה בעי דתרתי משום והוא מיניה,דעדיף

 בעינים מתרי בעיות תרי דבעי היכיסא.
 קאי אי לבסוף רק תיקו קאמך ולאמוחלקים
 האיבעיא בעל סב. ; אחריתי אאיבעיא רקהתיקו
 לאמורא דמקשה מצינו סג ; שאלתו פושטעצמו

 שהיה מפלוני וליפשוט וקאמר בעיאדבעי
 בעיא על סד, ; ליה שמיע לא ומתרץקדמון,
 כו' דאל"כ כך דהדין פשיטא הש"םדקאמר
 בעיא סה. 1 בדחיה להשגיח אין אם דחי,ושוב
 משמע לך אימא לעולם בלשון להדפשיס
 אם בעיות ב' דבעי אמורא סו. ; כן הואדהאמת
 דגמדא סתמא לה בעי הב' דבעיא לומראפשר

 הוא האמת אם א' האיבעמ על קושיאכשנמצא
 איפשסא דלא בעיא סז. 1 אמרה אמוראשאותו

 כודאי דאחשיב שאומד מי יש דברכותבמילי
 וקאמר למפשס אתי לפעמים סח. 1 לברךוחייב
 וכו' נמי הכא וכ"ת מסיפא ת"ש וכו' וכ"תת"ש
 ומההיא וכו' ש"מ ?או איא וכו' קתניהא

 שהוא מה שואל סס. 1 למפשטה ה"מבתרייתא
 1 מאי הלכה ששאע אלא הברחתא מןפשוט

 1 אחד בענין הן הבעיא צדדי שני מקום בכלע,

 תופס הבעיין אצל יותר פשוס שהוא הצדעא.
 יש כאשר המשנה מן פשטינן לא עב. 1תחלה

 המשנה מן לפשוס יכול היה עג. 1 פירושיםלה
 דבעי לפעמים עד. 1 לתקנה כדי הבריתאומביא
 בפירוו~א דספיקיה ואע"ג כסתמא דינאמרבו

 זימנין עה. 1 למתניתין לה מדכר לאדמתניתין
 אלא עלה דקאי ממתני' ולא תפשוסדקאמר
 כי דמעיקרא זימנין עו, 1 דשמעתאמסוגיא
 וכד בעא ולהכי אחד חלוק לו היהקמבע"ל
 עז. 1 חלוק לההוא חייש לא תלמודאפשיס

 בזה או מחלוקת בזה להו איבעיאלפעמים
 בעי לא אמאי להקשות התוס' ודרךמחלוקת
 דבעי בכ"ד מצינו בעיא עח, 1 שלישיתחלוקה
 ספי עס. ; אפשרהם בלתי דברים כמעטהש"ס
 בנושא מלמבעי דרבנן אליבא למבעי ליהניחא
 עלה הוה מאי לשון ם. 1 דב"ע ואליבאזר

 אחדיו לבא וא"א הוא דפשיסות דמסקנאמשמע
 כי מיניה, בעי להו, איבעיא פא, ;דחייה
 הין בעי, בעא, - בבבלי הנאמד ליה,קמבעה
 1 פירושם בירושלמי, הנאמר תבעי, למימר,בעי

 דרבנן או דאורייתא זה אם פלוני ר' בעיפב.
 דלא דמשמע מקום מאיזה ליה דמקשימאן

 דהוי דמודה אשכחן הוא אבל מדאורחתא,הוי
 איתיביה לשון בקושייתו לומר שייך לאדרבנן
 דבעי היכא אם פג. , ת"ש לשון דוקא אלאכו'

 בתלמוד לפעמים פד. ; ממנו קטן היהמיניה
 לחד ליה דבעיא מילהא סוגיא בחדמביא

 אמורא דברי מחתי אחריתי ובסוגיאאמורא,
 דקבעי היכא פה. ; בעיא אותה ליה דפשיטאחר
 דפלוני אליבא פירש ולא דחד אליבאסתם

 הא מבעיא זה דבר השתא פו. 1 כוותיהדהלכה
 דלא בעיא פז. 1 בזה והפלוגתא פירושומבעיא,
 וכדומה במדרש ואיפשיסא דידן בש"סמוזכר
 הכא  4כריוו איפשיטא דלא בעיא פח. 1באגדה
 דלכתחילה בכיור קידוש לענין לחומראוהכא
 בתוכו קידש אם אבל ממנו, אלא יקדשלא

 במקום פט, ; עבודה מחללינן לא מספקועבד
 להיתירא בעיא באותה בגמרא שם וסדידשקיל
 אזלינן אי איפשיסא ולא לה ודחיולקולא
 כרחך ועל כסדרן שלא בעיות צ. ילחומרא
 אשה לגבי בעי בעיא צ(4 , לשניה קדמהאחרונה
 אמורא בעי בעיא צב. י איש לגבי דה"הוצ"ל



תמה ן ר הא הש"םסללי ת יבבעש

 למירמי בעלמא להצעה דינא עיקר דידעהגם
 איבעיא על מסיק לפעמים צג. 1 ממתניתיןעלה

 יחיראה דעת דהוא נראה ומברייתאדפסול
 לפעמים צד. 1 לזה והסעם זה, על פליג3ורבנן
 להבין אלא דין מינה נפקא דלא המשנה עלבעי
 הוצל איש יוסף בעי צה. 1 לבד המשנהדבדי
 בעיות שתי גם צו. ; תנא הוא ע"א נ"בביומא
 צז. 1 ראשונה בעיא נפשטה מ"מ את"לדל"ק

 משום בהדיא שתניא אעם"י ליה בעילפעמים
 צח. ; בהדיא כן שיאמר תנא למצואשדוצה
 בה דאית חדא האיבעיא על אהדרלפעמים

 פירש ולא סתמא בעי דהש"ס היכא צט. 1תדתי
 כרחך על לך, תיבעי לא פלוני דר'אליבא

 היכי ק. ; דכ"ע אליבא הוא שלוהאיבעיא
 פלוגתא דיש אף למעשה הלכה הואדהאיבעיא

 דפלוני, אליבא קאי דהאיבעיא לפרש צריךאין
 קא כתתיה דהלכתא דמאן דאליבאדפשיטא
 קאמר למעשה הלכה דלאו היכי אבלבעי,

 קא דמאן אליבא ולומד ולבאר לפרשצדיך

 תליא תיקו בלא איפשטא דלא בעיא קא. 1בעי
 ממקום נפשט ואם לפשסה, אדם ויכולוקיימא

 דמבואד להא ושוה דומיא להיות צריךאחד
 דדחי מצינו קב. 1 יותד ולא דוקא אחרבמקום
 כדפשיט קח"ל ואם"ה דאיפשטאהאיבעיא
 לפשוט שהוא יש איתמר קנ 1 דרבנןבמילתא

 לאקשוח ליכא לפלוני, תבעי אכתי קד. ;בעיא

 בעי דהש"ס היכא קה. י כתתיה קיי"ל לאאי
 לך, תיבעי לא דר"פ א?יבא פי' ולאסתמא

 היכא קו. 1 דכ"ע אליבא היא שלו האיבעיאע"כ
 תיבעי כי לך תיבעי לא דם' אליבא הגמ'דקאמדה

 קז. 1 כמותו דהלכה מורה ה"ז דפ', אליבאלך
 דפשיטא לרבא פריך לא רבא דבעי האאלא
 ולדידן ופי בעי, ולהכי ברייתא ידע לאדרבא
 מהא א?א קח. 1 מהך דרבא בעיא דנפשוטקשה

 לפשוט נעשה אמדינן ולא מינה למשמעליכא

 תפשוט היא, בהיהא מהא תפשוס קס. 1הבעיא

 תמצא באם בעיא קי. 1 היא שמעתתא מהכאלה

 מהתלמיד, בעא שהדב שייך אם קיא. 1לומד

 לחדדו, כדי לבעיא סתמא בעיא ביןוהחילוק

 של זה מסעם בעיא לפשוט הגדול דדךאם

 לרבו בתלמיד דק שייך לא פמ"ם איבעיהסטן,
 דרך מבנו אם מבעו, שגדול למי בקסןאו
 בדודי גדול התלמיד אם בעיא, לשאולהרב
 אם דתלמודא, מארי הוא או לו צריךורבו
 גמוד, לתלמיד חבד תלמיד בין לחלקיש

 בעי רבו, של עצמו לכבוד נוגע דהדבדהיכא
 חילוק יש אם בחבדו, ג"כ שהך אםפמ"ם
 כ",אופד לם', פ' איתיביה לבין פמ"ם בעיבץ
 ראיה אם מפ' מיניה בעי להתם מלקתאי

 ופדטים כללים כו"כ ועוד ממנו, גדולשהי'
 בלישנא בעיא דפשיס מצינו קיב. 1 זהבענין

 וכללים. סכומים קיג. 1והלכתא

 האיבעיא דרך א.סימן

 שמוששל לרבי התלמוד מבוא בספר ראהא(
 ווילנא בה2*ס בדכות למס' הנספח ז*ל,הנגיד
 בעיז4 היא ושאלה : וז"ל שכתב ע"ב,דמ"ד
 איבעיא וסימנה לקהל קהל שאלת שהיאממנה
 בעו והיא יחיד מן קהל שאלת וממנהלהו,

 מיניה, בעא והיא ליתיד מיחיד וממנהמיניה,
 עכ"ל. התשובות לפי בשאלהוהלכה
 יוסף לרבינו יוסף שארית בספר וראהב(

 הוא החמישי בנתיב ע"ב, דכ"ח זצ"ל וירגאבן
 הבעיא דדך : וז*ל שכתב והפשיטות, הבעיאנתיב
 בינייהו מאי או להו, איבעיא או פלוני, בעי :הוא
 מאי בענין שם והאריך לשונו, כל יעשה"טוכו',

 ח"ה בספרי בארוכה בזה מש"כ וראהבינייהו,
 ומאי בינייהו איכא ערך והלאה, ת"רמעמוד
 כלל יוסף בשארית ועע"ש תתענג, ואזבינייהו

ב'.
 י פ"א ב' שער עולם הליכות הספר וז"לג(

 שהיו הישיבה בני החכמים הם להו איבעיאכל
 השאלה זו ויצאה הלכה באותה ונותניםנושאים
 תודה ערך בשל"ה עוד וראה עכ"ל,מביניהם,
 בכלל ע"א( דשצ"ח אמשטרדם )דפוסשבע"פ
 שבתלמוד האבעיות סתם כל וכן : שכתבישיבה,
 ובקיצור עכ"ל, ישיבה, לבני הוא להואבעיא
 ע"ב דמ*ד התלמוד מבוא ס' על התלמודכללי
 הוא להו אבעיא שבתלמוד האבעיות סתם :כתב



ב1ש ן ך הא חהש"םכללי רן 'בתסו

 הלכה, באותו שהפליגו חכמים או ישיבה,לבני
 ע*ו, סי' ג' שער ל"ל הכדיתות ובס'עכ"ל,

 בני או הם להו איבעיא דאיכא היכא כל 1כתב
 הלכה. באותה שהפליגו הכמים אוישיבה
 שלמה )להה"ד סעם דדכי בספר וראהד(

 להו, איבעיא ערך ע"ש ד"ג זצ"ל( אוליוידהדי
 והוסיף ג( (בת ש"ל עולם הליכות כדבדי :שכתב
 ועד עד בבדכות וכמו דילמא, באו מצדדיםודובן
 עכ"ד. בכלל עד ולא דלמא אובכלל

 כלל ואמוראים תנאים בספר זדאהה(
 אותם להו, איבעיא דאיכא היכא וכל : שכ'ע"א,
 הוצדך פסק אותו הלכה באותה שהפליגוחכמים
 מה ודאה ע"כ, לעצמם, זא"ז שאלו והםלהם,

 )סי' ל"ל ג' שער הכדיתות מס' לעילשהבאתי
 ב'. שער עולם והליכותע"ו(

 וענינו ביאורו בעיא ב.סימן

 דפום שבע"פ תורה ערך בשל"הדאה
 בכל לעולם : וז"ל שכתב ע"ב, דשצ"האמשטדדם

 צדדי לדעת מסתכל הוי בגמרא שתבאבעיא
 כשיש אלא שואל אינו השואל הנה כיהבעיא,

 הפנים ואותן ולכאן, לכאן פנים הבעיא באותהלו
 פושט מהבידו מה לצד יש אם כי שוקליםהם

 הסותר, תלקי נקראין ולכן צד לאותואותה
 אם כלל יודע שאינו השואל שישאלולפעמים
 ולשאלה סתם, ושואל אסור או מותר הדבראותו
 השאלה זאת אמנם צדדין, לבקש צריך איןכזאת
 הבעיא צדדי יהיו וכאשר הכם, שאלתאינה

 ואכ וכו', לפרשם, השואל יחוש לאמפודשים
 וכן הגמרא, בעל או השואל יפרשם נעלמיםהם
 השיאל מציאות להם נותן כאשר להסתכל לךיש

 שהוצדך בהם מספקים היינו מה אותםומפדש
 על התלמוד כללי בקיצוד והביאו עכ"ד,לומד,

 ברכות מס' עם ביהד הנדפס התלמוד מבואס'
 שכ"ה ושו"ר ע"ב, בדמ*ד ע"ש ווילנא,דפוס
 זצ"ל קנפנטון יצהק לדבינו הגמרא בדרכיממש
 ע"ש. י"א, אותפ"ג

 תנאי על בעיא דבעי אמוראי מצינו ג.סימן

 שלישי שער לטודים לשון בכדיתותראה

 בעיא דבעי אמוראי אה2כהן : שכתב קי"ט,סי'
 כך ליה דאית תנא אה2כהן אץ כלומד תנאי,על
 דשילהי הא כי ליה, אשכהן דלא אע"גוכך

 הכי אי דקאמד ע"ב(, )י"ג דתמודה קמאפידקא
 בו להתכפד אשם הפריש אבין דבי דבעיהא

 שיהזור מהו לעולה זה וניתק אהר ב(1שםונתכפר
 אמדת הא דד*ש אליבא אי דמאן, אליבאוימיר,
 עבדה לא המותדות מן הבאה דעולה ס"לדר"ש
 תנא אה2כהת אי ליה, קמיבעיא אבין ד'תמודה,
 וממידין והוזדין ממירין אין דאמד כד"שדקאי
 המותרות מן הבאה עולה דאמד אליעזד כד'וס"ל
 ביד וע"ע עכ"ל, וימיר שיהזור מהו תמודהעושה
 ע"ב י"ג דתמורה מהך שהעיר צ"א כללמלאכי
 ביד"מ וע"ש הכריתות דבדי הזכיר שלאולפלא
 ויאדיר תורה יגדיל משום דהוא נ"ל דהטעםשכ'
 ב(. ל"ה סי' וראהע"ש.

 דידן בתלמודא אמורא דבעי בעיא ד.סימן
 אי להקל, בירושלמי ליה פשיטא גופיהואיהו
 להקלנקטינן

 בשם בזה מש"ש ז(, אות כ*ט בסי'ראה
 לכאן. וצדפו ע"ש הדביר,הפתה

 לי פשיטא ואומר מקדים לפעמים ה.סימן
 הנושא בזה לי פשיטא אומר וכך נושאים,בשני
 כך, שדינו הנושא בזה לי ופשיטא כך,שדינו
 ופירושו מאי, זה בנושא פלוני ר'בעי

 שמואל לרבינו שמואל כללי בספרראה
 שכ"כ ס"ג, ס"ב כלל הבית פרק ז"לסירילייו
 מבעיא קא זה בנושא כך, הפירוש ובכה"גוכתב
 שני, בנושא דינו או דחשון בנושא דינו אםלי
 רבא אמר א'(, )ס"ז בפ"ק הולין בטס'עיין

 דינו היברו ולבסוף דתלוש ע"א לענין ליפשיטא
 אם הוא חבאים מהלוקת זרעים לעניןכתלוש,
 כמהובר, או כתלוש דינו היבדו ולבסוףתלוש

 היברו ולבסוף תלוש שהיטה לענין רבאבעי
 ברמבשן הרמב"ם, )בד' ז"ל הרמב"ן ופי'מאי,

 בהי' כשא זה, לשון מצאתי לא שםובמלהמות
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 כענין ליה דיינין שחיסה לענין הגהות(הר*ן,
 עכ"ל. זדעים כענין אוע"א

 בנמרא מסוגיא האיבעי' פשיט]ת מצינו 1.סימן

 הבעיא נתיב יוסף שארית בספרראה
 מצינו : וזאל שכתב ב', כלל ע"א ד"לוהפשיטות
 )כ"ג הדגל כיצד פרק בגמרא, מסוגיא.פשיטות

 וכתבו הניזק, כחצר פרה דפי תפשוםא'(,
 תפשוט נמי איכא שבת דבריש שםהתוספות
 עכיל. אביי, בר ביבי רבמדבעי

 בעי ולא דפשיטא מילתא בעי לפעמים ז.מימן
 אחריתי בעיא ליה דאית משום אלאלה

 הבעיא נתיב יוסף שארית בספר ראהא(
 אשנחן : שכתב ע"א(, )דכ"ט ה' כללוהפשיטות

 דאית מש]ם אלא בעי ]לא פש]ם שה]א דברדבעי
 דחולין קמא פדק מצינו כן אחריתי, בעיאליה
 מהו, נקב במקום שחם בגמרא דבעי ב'(,)י"ם

 דהוה מידי דכשרה, דפשיטא התוס'והקשו
 אלא נקטיה ו~א ותירצו פגום, קנה חציאמצא
 בשל"ה וכ"ה עכ*ל, אחריתי למבעי דבעימשום
 ע"ב, דשצ"ח אמשטרדם דפוס שבע"פ תורהערך
 אשכנזי בצלאל לרבינו התלמוד בכלליוכ*כ
 ובעי דפשיטא, מילתא בעי זמנין : וז"ל פ"חאות
 תוס' אחריתי, מילתא למבעא דבעי משוםלה
 עכ"ל. נקב[ במקום שחט ד"ה ]ב' י"ם דחוליןפ,ק

 בעיא שכתב פ"ה, כלל מלאכי ביד וראהב(
 לה בעי ולא פשוט שהוא דבר דבעיאשכחן
 בעיא בתדה למבעי רוצה שהוא מפניאלא

 דבעי א', מ"ז הצלמים כל בפרק וזהאחריתי,
 לתכלת, מהו צימרה לבהמה המשתחוה פפארב

 לכהנים תכלת אי דמאי, תכלת עליהופרכינן
 לציצית תכלת אי חמא, בר דרמי בעיאהיינו
 למבעי הוה דלא אה"נ ומשנינן דר"ל, בעיאהיינו
 מילי דאיכא כהמום הוא ליה בעי דקא והאיליה,

 מהו קרנים לתכלת מהו צימרהאחרניתא
 ן' מהד"י טרח ובחנם כאן, עד וכו',לחצצרות,

 ה' כלל הבעיא נתיב יוסף שארית בס'וירגא
 דתלמוד מאחר דחולין תוס' בשם כןלכתוב
 עכ"ד. בידינו הואערוך

 מרן על ג"כ קאי שקחםיתו רואהוהנך
 ג"כ שהם הקדחם והשל"ה אשכנזי בצלאלהרב
 ע"ב י"ם חולין התוס' בשם הזה הכללהביאו
 ראה אבל ע"א, מ"ז ע*ז הגמרא בשם ולאהנ"ל
 שהבאתי חולאה, א' מדף ח"י אהרן ביתבספרי
 ותוס' רש"י אחרי שהיו בפוסקים דמצינושם

 ערוכים אלו שדברים אף בשמם דבדיםוהביאו
 ובהמקומות גדולה בארוכה עןםה"םבש"ס,
 שם. והבאתישציינתי

 להציע מק]מות בהרבה התלמוד דרך ח.סימן
 מה אחריו למבעי כדי פשום בדברולפתוח
 עצמ] האמורא כשא]תו דוקא ]זה לשא]ל,שצריך
 דקא הוא נופיה איהו פש]ם הדבר והציעשהקדים

 הוא הבעיין אם אבל הבעיא, הכי בתרבעי
 קמ"ל מאי שפיר אקשינן אז אחרינאאמורא

פשיטא

 בשם כן שכתב פ"ו, כלל מלאכי בידראה
 תדרשנו כי ומצאת וכתב דס"ח, שבת הדשב"אחי'
 בעצמו הוא הוא הבעיא דבעי כשהאמוראדגם

 מסברא ליה קאמר לא אי הפשום הדיןהקדים
 פרכינן אחרינא דאמורא משמיה רקדנפשיה

 למה אחרינא אמורא דההוא וכלומר פשיטא,ג"כ
 דלכאורה אלא דפשיטא, מילתא 'לאשמועינןליה
 פשיטא ב', ע*ד מסנהדרין ע"ז למידקאיכא

 ישראל ט' ירמי' ר' בעי וכו', בעינןישראלים
 דתלמודא דסתמא הרי ע"כ, וכו' מהו אחדוכותי
 הבעיא דבעיא הוא ירמיה ור' הפשיטותקאמר
 דאע"ג וי"ל פשיטא, קמ"ל מאי אקשינןולא

 ר' דברי הם בסתמא הפשיטות קאמרדהש"ס

 טובא בדוכתי כדמצינו הבעיא דבעיירמיה
 שם שמועה וביבין פ"ב, ש"ב ה"ע וכמ"שבגמ',
 והדיטב"א ס"ז, תצ"ז סי' א*ח פד"ח עי'ועוד,
 די"ג פ"ב כתובות ובחדחעי ע"ג, דיש די"זמ"ק
 עכ"ד.ע"ב
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 פשיטא דמעיקרא בגמרא הרבה מצינו ט.סימן
 לפרשה כדי ליה מבעיא והדרליה

 והפשיטות הבעיא נתיב יוסף בשאריתראה
 הרשב"א בשם כן שכתב ז', כלל ע"א ל'דף
 דהוא המגיה כתב שם ובהערות נוחלין, ישפ'

 ח"ד בספרי היטב וראה ע"א. ק"ט ב"בברמב"ן
 ועע"ש עשה"ם, לכאן וצדפו בזה מש"כ ת"מעמוד

 עוד שכתב ז"ל סיריליאו מהר"ש בשםשהבאתי
 לדעת רצה האיבעיא ]עבעל לפי זה עלטעם
 וצרפו ע"ש הישיבה, בני אותה פושטיןכיצד
 מש"כ ט"1 סי' דרכ"ג ח"ה בספרי עוד וראהלכאן,
 חכמה תחלת בס' כ' יוסף השאדית וכד'בוה,
 ע"ש, ס"ד כלל הגמרא בדרכי מחו' ג'משעד
 א(. ד' סי'ועי'

 לבד סתם מכח שפושט פעמים י.סימן

 והפשיטות הבעיא נתיב יוסף בשאריתראה
 שמצינו כמו וסיים כן, שכתב עש01' ל' )דף ז'כלל
 בניהו בן יהוידע דפשיט א'( )ד' בדכותבדיש
 מקום ממלא דמסתמא כהמום יהוידע בןמבניהו
 לרבי התלמוד בכללי וכ"כ עכ"ד, היהאביו

 לברכות וציין צ"ח, אות זצ"ל אהםכנזיבצלאל
 הגרי"פ בגליון וע"ש ע"ש, בניהו תוד"ה ע"אד'

 ט"ז סנהדרין בתוס' לעי' הנ*ל התוס' ע"דשציין
 הרועים מלא והגהות בחי' וע"ע ואחדי, ד"הע"ב
 עוד ודאה בזה, ובסנהדרין בברכות שםמש"כ
 דשצ"ח אמשטדדם דפוס שבע"פ תורה ע'בשל"ה
 ע"ש. זה, כלל שכתבע"ב

 בתרי מילתא חדא למבעי רגילות אין יא.סימן
דוכתי

 והפשיטות הבעיא נתיב יוסף בשאריתראה
 פירשו דכן וכתב כן, שכתב ה' כלל עשא()דכ"ט

 ע"ש, ע"א(, )דל"ז כותים בנות פרקהתוספות
 זצ"ל אשכנזי בצלאל לרבי התלמוד בכלליוכ"כ
 אביי ד"ה ע*א ל"ז נדה התוס' בשם צ'אות
 מבוא ס' על התלמיד כללי בקיצור וכ*כע"ש,

 חכמה בתחלת וכ"כ ע"ש, ע"ב דמ"דהתלמוד
 נ"ז כלל הגמדא בדרכי מהף ג' כהטערפ"א
 ע"ש. קל"ח סי' בל"ל לעי'וציין

 צדדי הגמ' ואומר האמורא בעיא בעי יב.סימן
 לבסוף שפת2ט בלשוןהבעיא

 שכ'1 קס"ד אות ב' מע' אלי הליכותראה

 הבעיא צדדי הגמרא סעמר האמודא בעיאבעי
 ע"א ע"ח כתובות תוס' לבסוף, שפחטםבלשון
 עי"ש. להו, איבעיאד"ה

 הוא ותלמודא סתם בעי לפעמים יג.סימן
 דבעיא צדדי תריןדמפרש

 בצלאל לרבי התלמוד בכללי ראהא(
 וציק זה, כלל שכתב ע"ט, אות זצ"לאשכנזי
 בשליחא ד"ה ע"א צשט ב"ק קמא הגוזל פ'לתוס'

 לבית הזמינו גבי ב' י' ד,צבת ובפ"קדאיגדתא,
 צדדי הוזכרו לא ולפעמים עוד וכתבהכסא,
 פ' מציעא בתוס' הבעיא, פושם לפניהבעיא
 ע"ש. ב' קי"בהמקבל
 שכ' הנ"ל, ע"א צ"ם ב"ק בתוס' ועי'ב(

 ע"א, די"ס פ"ב בריש לעיל דגמרא אורחיהוכן
 ובהגהות אשי, דב בתוד"ה ע"א בדי"םוע"ש

 ע"ב ל"ד נדה לעי' אלו תוס' ע"ד צייןהגדי"פ
 ע"ב, לשד בנדה הרא"ש בתוספי ועע"ש כי,ד"ה

 הנ"ל צ"ם ב"ק הלבחם בהגהות ודאהשכ"כ,
 דקע*ו בשב ותוס' ע"ב, ל"ד נדה לתוס'שציק
 ע*ש. גובה, ד"הע"א

 הנ*ל לרב"א התלמוד בכללי ועע"שג(
 מוסיף קא דתלמודא זימנין ; שכתב ב', ע"םאות

 שאל שלא מה הבעיא של דברים בתוךדברים
 וצ"ם אהטי[, דב ]ד"ה א' י"ס קמא תוס'השואל,

 שאני[, ]ד"ה י"ב שבת ותוס' בהםליחא[, ]ד"הא'
 אומן ד"ה א' קי"ב המקבל פ' מציעאותוס'
 כאן יש הדפוס וסעות עכ"ד, כלי, בשבחקונה

 וכ*כ ע"ב, י' וצ"ל י"ב, שבת ותוס'במש"כ
 ע"ש. ק"ס אות ב' מע' אליההליכות
 דפוס שבע"ם תורה עדך בשל*ה וראהד(
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 הגמרא דדך : שכתב ע"ב, דשצ"חאמשטדדם
 כמו ששואל, לו שנראה מה בבעיאלקבוע
 עובר קבלן ששת מדב דבעו המקבל בפ'שמצינו
 וכו', כלי בשבח קונה אומן לא או תליןבבל

 דלא דאגדת בשליח לה מוקי קמאובהגחל
 שהם התוס' וכתבו כלי, בשבח קונה אומןשייך
 שמזה שסבוד שאלתו מפדש והגמדא מתםשאלו
 לבית הזמיע גבי דשבת בפ"ק וכ"כ ליה,מספקא
 יוסף בשאדית נמצא הזה ולשון ע*ש, מהוהכסא
 ג', כלל והפשיטות הבעיא נתיב בערך ע"ארכ"ט

 בדדכי מחו' ג' משעד פ"א חכמה בתחלתוכ*ה
 סי' ועי' וז"ל עוד שם והוסיף נ"ד, כללהגמרא

 ר"י דאפליגו החולץ מפ' הביא כ*ג ובעלר,
 ובתוס' לה, ופדיקו לחבדי' חד ואותבי'ור"ל
 בפ' איכא וכה"ג להד"מ, איתיביה דקאמרדהא

 בנזיר, וכ"כ ובכ"ד, ממוסמסים פניו גביהמפלת
 אחד אמורא בשם תירוציס כמה מתרץדלפטמים

 אותו תירצס לא תירוצים אותס כל המסקנאולפי
 דל"ד כותים בנות בפרק ומצאתי מטולס,אמורא
 שהגם' אע*פ שלש אחד ליה קמבעי' כיבתוד"ה

 רב בדברי אינו ד*ע בפ' ר"פ בדבריקבעו
 עיש. ע"כפפא,

 ב' אות ב' מע' ישדים אהל בס' ודאהה(

 כבשר עלי הרי דדב"ח אהא דנזיר בסוגיאשכתב
 המקבל בפ' כלי בשבח דאומן בבעיא וכןזבח,
 לה מפדש צ"ם ובב"ק תלין, בל לעניןדקי"ב
 לצרודות שינוי דיש דיאט בב"ק וכן אחר,בענין
 האיבעיא נשאלה איך פנים בכמה הש"סדמפרהם
 דכ"ב דנזיר פ"ר תוס' קרמונים, בעיתבבה"מ

 ע"ש, שם בהג"ה זוטרא מר ד"הא'

 תוס' שכ' תצ"ג כלל ששעה ביבין וראהו(

 דלפעמים , כתבו אהבי רב ר"ה י*ט( )רףב"ק
 והגמרא צדדים בלא סתם אמורא בעיאבעי
 אמודא לשון שהוא לן ופהצמע הצדרים,עווצה
 ע"ש. הוסיף, שהגמרא אלא כןואךט

 מדהר*י )למרן הגמרא בכללי ודאהז(
 בפ' ; וז"ל וצב' ע*ב, דנ"ם ווארוהא דפוסקארח

 טעמא לעיל דאמר הא התוס' כ' בקלפיטרף
 בעל אלא מדבריו זה חין קרא, ביה דתנאמ"1ום

 אכתי ידע דלא ל5א5 הכי לדבריו מפרשהגמ'
 דשבועות, בפ*ק יש וכה"ג דועשהו,ברייתא
 ר"ל דקאמר אהא שאחזו מי בפ' הרשב*אוכ"כ
 אלא שוטה ר*ל בדברי דאין לשוטה להטדמה
 בנזיר בתום' עור וכקכ ליה, רקאמר הואגמדא
 וצ'ל אחת בעיא אמורא ששואל מקומותשיש
 לשון שקצתת האמורא לשון בעיא אותה כלשאין
 אלעזר דר' נראה דהצוחט בפ' עוד וכ"כגמר24
 טהרת על שנעמבו בחולין אלא לעיל אמרלא

 וכ"כ יהושע, כר' ודלא דמסיק הוא וגמראהקדש
 הוא למפרע אם זומם עד גבי מדובה בפדקעיד

 המקשה בהמה בפ' הדשב"א כ' בזה וכיוצאנפסל,
 הגוול בפ'  עור הרשב"א וכ"כ הרמב"ן,בשם
 אגריה רלא מעיקרא דם"ד ולמאי גביעצים

 דנדרים, בפ"ק בו כיוצא ויש עוד וכ'לבטש24

 לבית או הכסא לבית הזמינו רבינאדבעי
 ליה, פשיטא דמרחץ אמרי ד,צבת ובפ"קהמרחץ,
ע*כ.

 חדא בפיא למבפי האמורא דרך יד.סימן
 ובאופן המשיב תשובת לפי תרתי מינהדשמעינן

 לשאול יכול היהאחר

 פ"ב ב' שער עולם הליכות בס' דאהא(
 בפן עוד וכ' שכ"כ, ע"א( רי"ד ווארשא)רפוס

 מרב אסי ורב כהנא רב מיניה בעו טרצתאלו
 ואקשינן מהו, מכאן וצלע מכאן צלענעקדה
 ומהדרינן אחת, צלע כלומר הד24 להוותיבעי
 מיניהנ בעו קא תרתי מינה דשמעינןחדא

 תרתי, למיפשט מצי המשיב תשובת לפיכלומר

 ואי אחת, כאש כשרה שתים להו מהדרדאי
 נמי אחת סאר דאי כשרה, אחת הא טדפהמהדר
 בעךתו קא שתים בדיתחא להו מהרד הוהטרשה
 אפילו והא דשרי להו פשיטא אחת האדמשמע
 טרפה שתים בניחותא טהדר ומדקא טישהאחת
 להו מיגעיא תרתי אכתי כשרה אחת האמשמע

 נמי מאחת לפי*ז תימא וכי לא, ח כשרהאי
 כ'ש טרפה להו מהדד דאי תדתי, שמעינןהוה

 טרפה, שתים הא נהצרה להו מהדד ואישתים,

 רחש2 חוה מירתח כשרה נמי שתיםדאס"ד
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 לקולא אלא מבעיא, אחת כשרה שתיםבתמיה,
 לא, לחומרא אבל רתח, קא מירתח דאמרינןהוא

 המשיב חש לא לחומרא יטעה השואל אםרצוני
 ולא בניחותא ליה מהדר אבל בריתחא,לאהדורי

 מיבעיא קא ואכתי גיסא לאידך מינה שמעינןהוה
 כמו רתח קא מירתח לקולא טעי אי אבללן,

 ודון טרפות אלו בפ' הסוגיא דרך זהושכתבתי,
 בכתובות ז"ל התוס' כמ"ש המקומות, לכלמינה
 יש לבעלה כתובתה מכרה גבי )נ"ג(, נערהפ'
 ותיבעי ואקשינן לא או דכרין בנין כתובתלה

 תרתי פינה דשמעינן חדא דהוי כלומרמוחלת
 שמביא כמו מוכרת שמעינן הוהדממוחלת
 באריכות צורך אין וכאן שם, תעיין ז"לבתוספות
 עכ"ל. מרגניתא תשכח ואת חספא דלאי האדאנא

 קארו מוהר"י למרן הגמ' בכללי וראהב(
 לדבר ענין זה דאין ה"ע ד' סוף על שתמהזצ"ל,
 איתא הכי שנתפתתה נערה דפ' דההיאהקודם
 ומהדר מוחלת לך ותיבעי ומקשה מוכרתבעי

 מיבעיש מוחלת לי מיבעיא קא מוכרתהשתא
 כ"ש לי מספקא מוכרת השתא ה"פ ריהטאולפום

 דמההוא כן לפר,ם א"א אבל מוחלת לידמספקא
 דלא ]למוחלת למיפשט ליכא התם דקאמרטעמא
 ליה דקאמר כ"ש מאי וא"כ דפקעה אלאפקעה,
 דאיכא וס"ד לי מיבעיא מוכרת השתא ה"פאלא

 דפקעה ליה דפשיטא מוחלת כ"ש דפקעהלמימר

 מפרהם דכה"ג כתבו ז"ל והתוס' כן ז"לופר,ם"י
 בכדי נקב גבי המצניע פ' בשילהי ז"לר"ת

 העדאה יש גבי הרגל כיצד בפ' וכןטהרתו
 רבה[, האשה ובפ' דתמורה בפ"ק וכןלצרורות
 הגמ' הכללי בד' חסר ווארהבא ובדפוסעכ"ל,
 העתיק כן אבל ריבוע, שני בהיקף כאןמש"כ
 דשצ"ח אמשטרדם דפוס שבע"פ תודה ע'בשל"ה
 ועי' הנ"ל, ה"ע של כללו כל שהביא וע"שע"ב,
 אלו, הגמ' הכללי בדברי מש"כ שמועהביבין

 בתוס' מצא שכן והביא קחשיחו, לישבומש"כ
 התוס' כמש*כ ה"ע שש"כ דאולי וכתב,הרא"ש,

 כמש"כ לומר כוונתו אלא שלנו תוס' אינסז"ל
 ראות כפי דוחק כך כל ואינו ז"ל הרא"שתוס'
 עכ"ד.העין

 לישב מש"כ שמועה ביבין ועע"שג(
 לקולא הטעות הוי לא דהתם ע"ב ל'מזבחים
 דבי, עליה דרתח קאמר ועכ"ז לחומדאאלא
 בזה. לחלק ומש"ש בארוכהיע"ש
 ק"ב אות ב' מע' הלכות גופי בס' וראהד(
 לפי תרתי חממע הוא, האמורא בעייא בעי :שכ'

 מכאן א' צלע נעקר גבי כבגמרא המשיב,תשובת
 שמועה, ביבין וכתבתי מהו, מכאן א'וצלע
 כו' נכנס עכבר רבא בעי ו', מפסחיםוק"ק
 לבן וא' שחור אחד עכברים ב' כו',ואת"ל
 נמי הכא דחולין, להאי ממש דדמי וקשהכו',
 עכברים ב' בעית ליבעי בעייא תרתי אדבעירבא
 דאי והוא הכהטיב, תשובת לפי תרתי חשמעבלבד
 בדיקה, צריך דאין עכברים בב' לי'מהדרי
 בב' לי' מהדרי ואי עכבר, של א' במיןכש"כ

 אין אחד דהא ודאי בדיקה, דצריךעכברים
 דבחד ס"ד דאי דנפק, היינו דעל דהיינוצריך,

 בשנים המשיב רתח הוה מידתח צריךנמי
 צריך, דאין לך פשיטא באחד הא דמשמעבעית,
 רתחי לקולא השואל טעי דכי צריך, בא'אפי'
 אחד דעכבר הבעיא שואל היה אם אמנםעליה,
 לחומרא הטעות שהי' עכברים, בב' ידע הוהלא
 אלו דפ' סוגיא לההוא מכהם ודמי רתח,ולא

 עכ"ל.טרפות

 פשיטות הוא רומר תמצא באס בעיא טו.סימן
 לגמרא ברור והדברהבעיא

 נתיב ה' נתיב יוסף שארית בס' ראהא(
 : וז"ל שכ' ר, כלל ע"א, דכ"ט והפשיטותהבעיא

 בעלי רבותינו מפי אנו מקובלים עוז, המגדלכ'
 מקצתן על אומר רבות שהבעיות זמן שכלהתוס',
 ברור והדבר הבעיא, פשיטת הוא והואאת"ל,
 בההיא בסוגיא הגמרא מסדר אזיל ולהכילגמרא,
 למינו מועד גבי וה', ד' ר"פ איתא והכישיטתא
 מגדל אישות ה' ע*כ טעמ(4 מהאי כר"פדפסקינן

 ערך ח"ה בספרי היטב וראה עכ"ל, ה"י( )פ"געוז
 י"ג מסי' שס ובפרם והלאה, תנ"א מדף איתאאי
 השיטות, בארוכה משכ"ב והלאה, תע"טמדף

 וראה כאן. אקצר וע"כ בזה, ופרטיםוהכללים,
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 והלאה, תר"ב מדף 1עז"ל ערך ח"ם בספריהיסב
 תתענג ואז עישה"ט באדוכה, בזה שכתבתימה

 כג(. אווז הפ"ח עמוד ח"ד במפרי וע"עבעהי"וב
 ד"ה ע"א צ"ג עידובין בדש"ש ודאהב(
 בשם הביא ב"א בס' שכ' לקולא, בעייןוהלכתא
 לפסוק הש"ס אצטדיך דלמאי להקשותהאחרונים

 וכו', לקולא דרבנן ספיקא בל"ז הא לקולא,הלכה
 כאת"ל בכ"מ לפסוק וסייעתו הדמב"ם לד'והנה

 בעיא משום דאיצטדיך ליתא, מעיקראהקח4יא
 ע"ש. עכ"ד לחומדא ואת"ל בה דקאמרראה4ונה
 על ע"ב, ל' חולין מהדצ"ח בחי' ודאהג(
 מהו, מסובך צמד תחת מהו מטלית תחתהגמ'
 וגדס הגידסא שמהפך כאן בהדא"ש עי'שכ'
 מחובד דהשתא כיון ואת"ל מהו מסובך צמדתחת

 הקשודה מטלית תחת חלדה מקדילבהמה
 ודעימי' הדמב*ם לשי' והנה ע"ש, מהובבהמה
 ראשונה בעי' נפשטה באת"ל דבעי היכידכל
 לחומדא נמי דתיקו אע"ג לדינא כאן נ"מ ישא"כ
 דאינו בתרא במיעום דהחליד היכי נ"ממ*מ
 ב"ח בשם פ"ם ס' מלאכי יד ס' ועי' דדבנן,דק
 את"ל דל"ק בעיות שתי דגם קכ"ב סס"יא"ח
 הדא"ש ומדבדי דאה4ונה, בעי' נפשטהמ*מ
 ידות לענין דנדדים פ"ק וע' לזה, דאיה ישכאן

 עכ"ד. כפ"ם הד"ןובדבדי

 כאילו הוי זו אחר זו שהם בעיות טז.סימן
 בזה והדרך את"ל,אומר

 שמהצל לדבינו שמואל כללי בספדידאה
 בעיות : שכתב ס' כלל הבית פדק זצ"לסידילייו
 השניה שהבעיא הוא הדדך זו אחד זושהם
 והוי הדאשונה מהבעיא השני הצד מחמתנולדה
 הראשונה שבבעיא הדאה4ון בצד את"ל אמדכאלו
 השני בצד את"ל אבל השניה, לבעיא מקוםאין
 בעיא לי מבעיא קא עדיין הדאשונה הבעיאשל

 צד על בנויה השניה הבעיא ולפעמיםאחדת,
 את"ל כך ואומד הדאשונה שבבעיאהראשון
 את"ל אבל אחרת לבעיא מקום אין הה4ניהצד
 אחדת, בעיא לי מבעיא קא עדיין הדאשוןהצד

 בעיות שתי שיש מקום בכל לדאות למעייןויש
 על או הראשון צד על בנויה השניה הבעיאאם

 השני הצד על בנויה הפעמים ודוב השני*צד
 שבבעדא הדאשון הצד על בנויה הפעמיםומיעוט

 ב'( ק"ה )ב"מ המקבל בפ' כדאשכחןהרשה4ונה,
 למפולת תבואה לכוד או זדע לכוד ידמיה ד'בעי
 שהוא זדע לכוד את"ל שוודים, למפולת אויד
 מבעיא קא עדיין דאהעונה בעיא של הדאה4וןהצד
 למפולת או מיעום דהוי יד למפולת הוי אילי

 דבות בעיות תמצא ולפעמים הדבה, דהוישוודים
 ומהם הב' צד על בנויות מהם לזו זוסמוכות

 אומד ובכולן הרבה בעיות ולפעמים הא', צדעל
 שמת מי פ' בתרא במס' כשאשכחן מהו,מהו
 בתים שני מהו ואכסדדה בית א'( קמ"ד)ב"ב
 כמו ההבנה ודדך תיקו, מהו מזה לפניםוה

 ועליו ואת"ל הדאשונה בבעיא שצ"לשכתבתי
 את"ל מהו תבין השניה הבעיא ומן השניה,בעיא

 בצד או שני בצד אם הא' בבעיאשתעשה
 שבע"פ תורה ע' בשל"ה וכ*ה עכ*ל,דאשון
 ע"ש. אמשטרדם דפוס ע*אדשצ"ח

 מבעיא באת"ל אמורא דבעי בעיא יז.סימן
 חבירו של או שלואחרת

 שמואל מו*ה לדביבו שמחשל בכללידאה
 בעיא שכתב ס"ז, כלל הבית פדק ז"לסידילייו
 של או שלו אחדת מבעיא באת"ל אמודאדבעי
 עכבד ב'( )י' פסחים דמס' הנהו כגוןחבידו,
 מהו, בפיו וככד יוצא ועכבד בפיו וככדנכנס

 דילמא או דנפיק הוא דעל האי היינו אמדינןמי
 דנפיק הוא דעל האי היינו ואת"ל הוא,אחדינא
 ובהדבה התם כה"ג טובא וכן וכו', שחורעכבד

 רבא בעי ב'( )כ"ב שבועות ובמס'מקומות,
 אה4י רב בעי בכמה, עפד אוכל שלאשבועה
 דדב רפו,4יי בכמה, חרצן אוכל שלאשבועה
 עכ"ל, רבות וכאלו חדצן, בעי קא באת*לאח4י
 וכבר עי4ב דשצ"ח אכה4טרדם דפוס בה4ל"הוכ"ה
 )דפוס פ"ב ב' שער עולם בהליכות בזהקדמם
 ע"ש. ע"ב( די*דוואר,4א

 לשתי זדעתו בעיא בעי לפעמים יח.סימן
 באת"לבעיות

 )דפוס פ"ב ב'  שער עולם הליכות ר14ה8(
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 הא כי שהב כן, שבתב ע"ב( די"דהארשא
 דו פודון

 המנופ רב דבעי או( )נ*ב ישם*
 שנשצש4 ע*ז בלש כלומד במהה לע"ז כליריתך

 קמבע"ל השנה סומאה ולענין מהו, ותיקנוואזר

 הדדא לא או דאורייתא טומאה כדין הדראאי
 שאר ליה ותיבעי ואקשינן דע2ם,כדמפוהם
 קמבע*ל חדא מגו חדא ומסיק דדבנןטומשעת
 לא ואת*ל לא או הדרא דדבנן טתסצהוה'ק
 כיצד פ' ודכוותה וכו', מאי ע"ז טומ:שתהדדא
 במקומות וכן בצדורוהע העדאה יש גביהדגל
 מהד"ש לדבינו שמחשל בכללי וכוה עכ*ל,אחדים
 ערך ובשל"ה ס*ז כלל הבית פדק ז"לסיריליע
 ע"ש. ע"ב דשצ*ח אמשטרדם דטוס שבע"פתורה

 שער למודים לשת אכדיתות ח~לב(
 אחת בעיא דבעי פעמים קי"ח סי'שלישי
 הא כי לומר, תמצא באם  בעיות לשתיודעתו
 לדבדי אבין ד' בעי )ט.( דתמורה קמאדפידקא
 הפדיש וממידק, וחחדק ממידין איןהאומד
 ונתכפד אחד על וחללו והומם בו להתכפראשם
 בו, שימיד מהו לעולה זה וניתק אחדבאשם

 וקדושה גופים תרי אי קמבע"ל מאי אבייאמד
 קמבעיא חדא מגו חדא אבין ורבי עד תו'אחת
 משים לא, אחת וקזז2וה גופים שני חשת"לליוע

 זימגא, חדא בה איתמר הא קדושהדבההיא

 בכמה תמצ(ו וכן מהו, קדושות חםתי גופיםשני
 יט.( )ב"ק הדגל כיצד פדק בתלמוד,מקומות
 את"ל הספר מפו,ם לצדורות העדאה ישגבי
 או שיטי יש אם בעי עצמו והוא שינוי,אין
 הכא. כי בעיא בחד להו בעי לא ומ*ם שינוי,חין
 מהארי כלל להאי תימא דלא זאת כתבתיולכך
 חומש מוסיף גבי דבין בעי כן וכמוסעמי,
 שני הקד,ם ואין חומהם מוסיף ר14שוןדהקדש
 מיבעיא קא חדא מגו חדא וקאמד חומשמוסיף
 עכ"ל. דאמרן הא כמוליה

 אומר ובראשונה הרבה בעיות כשיש יט.סימן
 הולכות אח-כ האבעיות כל אז מותרואת"ל
 להיפך וכן מותר,באת"ל

 דפוס שבע*פ תודה ערך בשל*ה כתבכן

 ע~ם בהליבות וכ*ה ע*ז4 דשצ=חאמשטרדם
 בכללי וכ*ה החכם, מודו בשם פוב ב'שער

 הבית פרק ז"ל סידיל"י מהר*ש לרביטשמואל
 ע"ש. ס*זכלל

 מפדרא, ומשנה לפעסים דבפי מצינו כ*סימן
 לזהוהטעם

 ע"(4 דשצוח אמ12סדדם דפוס בשל*הדאה
 מהו  דבעי ב'( )ה' פ*ק בבחובות ומצינושכ',
 שאומד מסדרא וכהםנה בהםבת בתחלהלבעול
 את"ל נמי לומר % היה ואסור יחודזן כד'אע2'ל
 יהודה ר' של הולקים שהם לפי ומותדכר*ש
 והליכוה מוחר, ולד"ש אסוד מתכוין שאינודבר
 שבעי שחע"פ קשיא דלח כתב דבו בשםעדלם
 צד יש יהודה ד' בדעת ואסור יהודה דד'אליבא
 נפיק הבעיא ומן מקלקל שהוא כגון מותדשהוא
 תארשח )דפוס בה*ע וכ"ה עיש, ג"כ היתרמינה
 גמגום יש כי )ע"ש פ"ב ב' שער ע"ב(די"ד
 לדבינו שמזאל בכללי וב"ה בלשונו(,וטעות
 ע"ש. ס"ז כלל הב' פרק סידיליטהר"ש

 ואינה קושיא דמקשה לפעמים מצינו כא.סימן
 הענין לפרש כדי בעיא לשון אלאקושיא

 הבעיא נתיב יוסף שאדית בספר ד(4ץא(
 והוסיף כן, שכתב ח', כלל ע"ב דכ"טוהפשיטות

 ב'( )מ"ג הבתים חזקת פ' הדשב"א פי'ז2ן

 ליפקה מלוי דמפיק זכותא בהאי דאקשי האגבי
 היא בעלמא בעיא בקצוד, לשונו זהמיהודה,

 גווני בכמה לה כהםבחת דהא לפרחםה היכיכי
ע*כ*

 הרמב"ן בחי' הוא וו*ל כ' ובהג"הב(
 רבי הה"ג בתשד שאיתא למה ראיהומבאן
 הם ג*כ בתרא דחי' דקבל ט"ו( )סי' אנגילברוך

 על הדמב"ן מביא פעמים הרבה אכןלהר,שב"א,
 שלי, הפוסקים בכללי וואה עייקש, בתראבבא

 בתרא בבא מם' על הריטב"ח חי' עלובהקדמה
 שליט"אנ בלוי הכע יהודא משה ההוגלידידי



הפג 1 ך וץא דהט"פנללי ת יגנבעיא

 אני לקצר כי עייש"ה תשי"ר, בניו-יארקנדפס
 ך.צרי

 מחו' ג' משער פ"א חכמה בתחלת וראהג(
 השארית לר' שהביא נ*ה כלל גמראבדרכי
 הנ"ל,יוסף

 קושיא אלא בעייא ואינה בעייא, כב.סימן

 קטגא דשה ע"ב דט"ז סוטה תוס'ראה
 מיבעי' קא דמאן אליבא תימא וז"ל שכ'ונדחית
 ונראה וכו', רפסול פשיטא ישמעאל לר' איליה
 תמיה שהיה אלא ספיקא לשון לא בעיאדהא
 בספר ומובא ע"ש, וכו' ישמעאל ר' דבריעל

 חדש והוא וסיים קס"ג, אות ב' מע' אליהליכות
ע"ש.

 שאלה לשון שאינו בעיא כג.סימן

 ל"ח, אות ב' מע' אוזן יעיר בס' ראהא(

 שאלה לשון שאינו בעיא בירושלמי יששכ'
 ולדידי' לחכמים, םצטאל אלא לי',דמספקא
 בעי שופרות, י*ג דפ' כההוא לי',פשיטא
 בפתיחתו סירילייו המהר"ש כ"כ עץ, עליהאומר
 שכ' שם בפירושו וראיתי כ"י, הירושלמילפי'

 אמר דאי ומצא הדין זה לדון בקש כלומרבעי
 אליהו מוהר"ר וכ"ב עכ"ל, אחד נזיר מביאין

 וראה ע"כ, לומר רצה בעיי שם בפי'מפולדא
 עי"ש. ב' פ"אסי'

 יוסי ר' ה"א, פ"א ברכות ירושלמי ראהב(
 דלשון שפי' משה בפני וראה וכו', בעי בוןבר'
 מקשי פנים והמראה )טאלה, בלשון הוא כאןבעי

 דחייב לר"י לי' פשיטא רמיפשט ל"ה,משבת
 כאן חרדים מבעל בפי' ראה אבל עיי"ש,חטאת
 אומר אלא היא שאלה לאו בעי האי ח"ל!שכ'
 עי*ש בירתטלמי הרבה כיו"ב ויש בפנ0יטווודבר
 אות ה"א פ"א ברכות יצחק כוכבי בס'וראה
 בעיא לשת דאין שכ', טג"ת בשם שמביאכ*ג

 הדינין אלו וחקר ביקש פירושו רקבספק

 לשונות בקצת וראה ע*ש, ההש כךדבאפת
 בעי, בעא ערך פרז*פ להירושלמיהמיוחדים
 וכף *חפש* *חקר*, *דרש", פתרונושעיקר
 ט4ולה שאינו בעי יש כתב! ומהוהם*סוכה,

 לחכמים או  לתלמידים נ0גואל אלא לי'דמספקא
 כאן וראה ואקצר, כ"ד עי*ש לי', פגאיסאולדידיה
 עי*ש. ד וסי' ג'סימן

 אחד לשואל בסיות ד' נ' יש לפעמים כד.סימן
 לכללם התלמוד בעל יכול והיה שויםוצדדיהם

 לזה הסעם כן, עושה ואיןיחד

 שכ' פ', אות לרב*א התלסוד כלליראה
 וצדדיהם אחד לשואל בעיות ד' ג' ישלפעמים
 כזכור יחד לכללם ואזלמח- בעל יכול והי'עיים,

 מביא אלא כן, עוגפו ואין צדדין, וש(ניאחרעום
 והסעם עמדא וצדדיה עצמה בפני בפיאכל

 ג0נ8ואל לו אירפ כן, אוהם פצטאל ההואפדג0ואל
 בפנ-ם, אחת כל חלוקים, מדרשחע בבתיאהזם
 דר" בעיי זעהו על א', כ"א ב*ם הרשב"אחי'

 עי*ש.ירמיה

 נקם ובראשונה אהדדי דסמיכי בעיי כה.סימן
 בעינן מי ונקם שינה ובשניה לא או כו"כבעינן
 לא אוכו"כ

 זה, לענין שכ' צ=ו סי' מלאכי בידראה
 לדקדק ר"ב, ר"ס בחו"ם הב"ח למדנו ;וז"ל

 והרמב=ם י וז*ל הרמב"ם, לרעת הלשוןבשינוי
 איבעיא איתא, הכי דבגמ' דטעמו נראה וכו',כ'
 לא ש"ם ופשטי', לא, או ציבורין בעינןלהו
 להו, איבעיא קאמרינן הכי ובתר ציבורין,בעינן

 דהול"ל בלשון כאן מדשינה לא, או אגב בעינןמי
 קמב"ל הוה דלא כהםמע אלמא לא, או אגבבעינן
 ציבורין, דבעינן אמר הוה אי לא, או אגבבעינן

 לן דפשט השתא אלא אגב לומר דלאדפשיטא
 דלא כיון לן, איבעיא ציבורין בעינןדלא
 קני לו דיאמר לפחות בעינן מי ציבוריןבעינן
 נמי בעינן לא או אגבה מטלטלי וקניקרקע
 עכ"ד.הש



בעש ן ר הא הש"םשלי ת יבתנד

 מיניה פשטינן לא באגב דאתי בדבר כו.סימן

 הבעיא נתיב יוסף שארית בס'ראה
 דאתי בדבר י שכ' י', כלל ע"א, ל' דףוהפשיטות

 ב', קכ"ז בשבת שנינו מיניה, פשטינן לאבאגב

 ומע"ש, ראשון, ומעשר ודמאי, תרומה,רמפנין
 לא ומשני, פשיטא, בגמ' פריך ובכלהווכו',
 החומש, את נתן ולא הקרן את שנתןצריכא
 אע"ג התוס' וכ' מעכב, החומהם דאיןוהקמ"ל
 משום מהכא, פשיט ולא הזהב בפ' לןדמבעיא
 פי' וכן תניא, אחרינא דאגב למידחי מצידהוה

 ערך ח"א בספרי ודאה ע"ש, ב', ל"אבעירובין
 דהני אגב 'וערך עולאה, קפ"ם מדף גרראאגב
 כי לכאן, וצרפו בארוכה עיי"ש הא נמי תניהא
 במפרי עוד היטב וראה בכפילא, לבא רציתילא
 וצרפו והלאה תצ"ט מדף וכו' איידי ערךח"ה
 ז"ל אשכנזי לר"ב התלמוד כללי וראהלכאן,
 דאתיא ומימרא מהםנה כל שכתב: פ"ואות
 ד'ה י"א ערכין תוס' מינה, פשטינן לאבאגב
 ל"א עירובין קמ"ל, הא דשה ב' קכ"ז שבתמנלן,

 פ*ג חכמה תחלת בם' וכ"כ ע*ש, קמ"ל, ד*הב'
 ע"ש. ס"ג כלל הגמרא בדרכי מחו' ג'מהםער

 במקומה פשטוה וא הבעיא ופעמים כז.סימן
 אחר במקוםופשטוה

 א', כלל ע"א ל' דף יוסף שארית ראהא(

 במקומה פשטוה לא הבעיא לפעמיםשכ':
 מ"ה גיטין הרשב"א וכ"כ אחר, במקוםופטוטוה

 ומפשטא בתיקו הכא דקאי בגמרא איכא : וז"לא'
 דאבעיא לעיל מימההו, וחדא אחרינ(נבדוכתא

 וכ"כ ע"ש בתרומה אוכל שחרור גט משכבלן

 והוסיף צ"ד, אות ז"ל לרבצ"א התלמודבכללי
 ד"ה ע"ב מ"ג כתובות הריטב"א מחי'עזד

 ע"ש.מ*ט

 כ"א, אות ב' מע' החיים כל בס' וראהב(

 ואיפשיטא בדוכתיה איפשיטא דלא בעיאשכ'
 תרומות מה' פ*ד מהםל*מ ע' אחריתי,בדוכהא

 דף ח*ב חק*ל ע"ג, דב"ה שמ"א ובס'ה"ב,
 סי' ביתי משק בס' וע"ש עי"ש, ע"אצ"ב
 עי"ש.קי"ט

 דנשיב בהא פ"ג ברכות במלחמות וראהג(
 כה,ג, מקומות כו"כ שהביא בברהמ"ז חייבותאי

 שלום ודרכי ע"ש, ה' סי' פ"ב ב"קוביש"ש
 דבריהם ערך שלי בכללים ודאה ע"ש. ת'אות
 וראה אחר, במקום ועשירים אחד במקוםעניים
 ע"א, דשל"ו ח"ב גיטין עמ"ס יצחק זכותבס'
 כן. מצינו בתוס'דגם

 והדר בתיקו הבעיא עלתה בראשונה כח.סימן
פשטוה

 הבעיא נתיב יוסף שארית בס' ראהא(
 שראג12נה פעמים : שכ' ה', כלל ל' דףוהפשיטות

 ס*ח בע"ז פ)2טווו, והדר בהיקו הבטיאעלהה
 )מעיקרא בפגם לה דפשטינן אעאג : וז*לא'

 פ)2טוה והדר בחיקו הבעיא עלתה מ"מפליגי(
 בפ' מצינו וכה*ג פו2טוה, ושוב המדרש,בבית

 לא בצלול אבל בעכור מחלוקת גביהמפלת
 וציין צ*ד אות לרבצ"א התלמוד בכללי וכ"כעכ"ל.
 וכ*ה ע"ש, או ד*ה ע"א נ"ג ע"ז לתוס'עוד

 למהר"ש התלמוד מבוא על התלמוד כלליבקיצור
 ש"ס ברכות מס' עם ביחד הנדפס זצ"להנגיד
 דס"ח ע"ז לתוס' וציין ע"א דמ"ד ווילנאדפוס
 דפוס שבע"פ תורה ע' בשל"ה וכ"הע"א,

 חכמה תחלת בס' וראה ע"ב, ד,טצ"חאמהמטרדם
 שכ' ס"א כלל הגמ' בדרכי מחו' ג' כהםערפ*א
 עוד וכ' הנ"ל ע"א דס"ח ע"ז לחוס' וצייןכן
 גט מעוכב לן דאיבעיא הרהבב'א משםוכן

 תלוי אחעם ובפרק בתרומה, אוכל אישיחרור
 עכ*ד. בתרומה אוכל שיחרור גט מעוכבאמרו

 בעל )להגאון וכללותיה המשנה בדרכיוע"ע
 : וזאל שכתב ב', כלל ע-ב דמ*ב חכמה(תחלת

 ובירחםלמי תיקו, מהו ור"ש ר*מ להואיבעיא
 דר"מ מצאתי דתרומות וברפ*ג דדמאיספ*ה
 וכהם"ל דחולין ספיט )ועמ"ש כר*ש הלכהור*ש
 סברה, הכי נמי דידן דגמרא השפשר פ*ס,כלל



תנה ן ך הא חש"םכללי ת יבנעיח

 חנינא בר אחא א"ר רעירובין בפ"קדאיתא
 שאין העולם והיה שאמר מי לפני וידועגלוי
 קבעוהו לא מה ומפני כמותו ר"מ שלבדורו
 סוף על חביריו עמרו שלא מפני כמותוהלכה
 טהור ועל טהוד טמא על אומר שהיהדעחו
 טעמא האי משום ואי ע"כ, פנים לו ומראהטמא
 רסלקא והא כמותו, הלכה אין ר"ש כנגראף

 במקום בתיקו רסלקו אבעיות נמי אהצכחןבתיקו
 בספד שהבאתי כמו אחר במקום ומיפשטןאחד
 וע"ע עכ"ל, הפועלים את השוכר פ' מתוס'ת"ח
 כלל ע"ב ר"נ הכללים אסיפת מספד יוסףבלקט
פ"ו.

 קי"ט אות ב' מע' ביתי משק בס' ודאהב(
 שכ"כ שכ' הנז"ל, ע"ז לתוס' שציתאחרי

 והרשב"א שמתו, מי פ' במלחמותיוהדמב"ן
 שם, ע*ז בחי' והריטב"א השולח, פ'בגיטין

 ובמו"ק ע"א, רל"ז ובקירושין ע"א, ד*זובגיטין
 ה', סימן פ"ב בקמא כהרץצ"ל רלא יע"ש,דכ"א

 אז תיקו ההם"ס קאמר ילא היכא דדוקאשכ'
 ראיה להביא יכול בזמנינו אחד חכםאפי'

 בתיקו דקאי הינא אמנם אחר, ממקוםלפושטה
 דביצה, בספ"ק וכ"כ כלל, אותה לפשוטאין
 תרל"ה בסי' עליו מלאכי היר מתמיהוכבד

 בתיקו רקאי דאף מבואר הנ"ל הגאוניםדמדברי
 שלום העושה ד' ומביא במק"א,מיפשטה

 האמוראים מד' למפשט יכול בערך )ש"ל י"טסי'
 הנז' במו"ק להדיטב"א שדחה וכו'( דצהולא

 כמש"כ ממק"א לפשוט א"א דבתיקווסובר

 שנהפוך מובנים אינם ודבריו ע"ש, הכלליםבעלי
 שהפך הנז"ל מלאכי היד העיר וכברהוא,
 והריטב"א, הרשב"א, הרמב"ן, התוס', כ'דבריו

 ועע*ש במק"א שפשטה מצינו בתיקו דאףבכ"ר
 עושה הרב על תמה שם ובתוה"רשהאריך

 קחצייתו רבכלל הי"מ על שתמה הנ"לשלום
 דהרי שמתו מי פ' להרמב*ן הזכיר הרץצ"לעל
 הם הן במלחמות ז"ל הרמב"ן עוהביא הסוגיותכל

 ובאמת תיקו, בהן נאמר ולא נפשטו דלאבעיות
 שהביא ד"ה דעדכין דבההיא צ"ע דבריואדרבה
 הדבד בא ועכ"ז בתיקו קאי שםהרמב"ן

 זו, בעיש קודם שם גמור בפשיטותמפודש

 דכי משום תימא זה דאיז הדמב"ן כתבוע"ז
 פשיטות ליה שמיע לא אכתי ליה מבעיאקא
 מיניה לעיל עצמה בסוגיא שהוא אעפ"יזה
 בה לן דלית אחרת בסוגיא שהוא היכאכ"ש
 כוונתו דעיקד הי*מ בד' בהדיא מפורהבוכן
 דעדכין. להךהוא

 אמד המתחיל בהגה' ביתי במשק ועע*שג(
 שבתחי' הנ*ל מלאכי היד לר' שהביא ס"טאהרן
 ה' סי' דקמא בפ"ב רש*ל מ"ש הביאדבריו
 סס"י רביצה דבפ"ק אזיל ולשיטתי' כתבושוב
 נפשטה הוה לא אי אומר ושפי ת"ל כתבמ"ג

 ודורו אשי שרב מאחר אבל לקולאאזלינן
 שהניחו אלמא תיקו עליו כתבו התלמודשחתמו
 ובסוף עכ"ל, אליהו שיבא עד איסורבספק
 דמרגלא וחן וד-ל הללו רש*ל ע"ד תמהרבריו

 דאורייתא תיקו דכל למימר דרבנןבפומייהו
 דלעיל, בכללין כדברירנא לקולא ודרבנןלחומרא

 בתיקו התלמוד שנסתם שאחר כדבריוואם
 מילי בכולהו אליהו שיבא עד לספקאדעתם
 בהו למיזל לן הוה בתיקו שנשאדודרבנן
 -לא מילתא להך איתא דאם ודאי אלאלחומרא

 המהרהב"ל וד' עכ"ל, מינה קמאי שתקיהוו
 והדי"ף רבה"ג ע"ב י*ד דביצה הך עלאמורים
 דקיי"ל דדבנן ספיקא דהוי אף לחומראפסקו
 בתיקו בגם' דנקבע כיון הך דהחאנילקולא
 קול הרב על שתמה וע"ש לחומראנקטינן
 פשוט. והוא היד"מ תמיהת הבין שלאשמואל

 בחי' נתנאל דהקרבן שהביא ועע"שד(
 אחד נגדד ספרו בתחילת ובכלליו שםלביצה
 והדא"ש הדי"ף שדעת וכ' אלו, מהרש"לדבדי
 בספיקא אף בתיקו דקאי היכא לחומראלפסוק
 אזן וביעיר תקל"א סי' א"ח והמחב"רדרבנן,
 שכבד שד זכר ולא עליהם הקשה תי*ומע'
 היד"מ, שאת ביתד רהט*ל על זו בהשגהקדמו
 בחי' לציון ראהצת בעל להיד"ם ג"כ קדמווכבד
 תרל"ר סי' להיר"ם שם וציין שם,לביצה
 תיקו דאפילו שסובדים הפוסקים להקתשהביא
 עצמו להרהצ*ל ועי' לחומראן באיסודאדרבנן
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 דכתובות פשד ולהרא*ש ה' רס"י דקמא פ"בשם
 דק"ח ש"ה סי' תי*ו מעץ יעקב וקהלת כוחסי'

 ע"ש.ע"ב
 שרצה שמואל הקול לד' שהביא ועע"שה(
 בפהם"כ היד"מ שהקשה מה על רש"ל בעדלהליץ
 לפחשטה א"א בתיקו דקאי דהיכא דקמאבפ"ב

 תי' וע"ז הנ"ל, הראשונים ד' היפך וזהבמק"א,
 בידינו אין דאע הוא רש"ל דמ"ש הא' פניםבב'

 אה"נ גופיה השוס אבל אחר ממקוםלפושטה
 בתיקו דקאי אף במ"א אותה לפשוטדאפשר
 רש"ל ד' ראה שלא לדבריו דחה והואעכוד,

 קאמר גותא דבכל להדיא דמבוארבמקומם
 בארוכה. יעשש במ"א לפושטהדא"א
 הכי רש"ל כ' דלא שם, הרב תי' ועודו(
 השוס הכי בתר וטדי שקיל דלא היכאאלא
 אותה לפשוט התלמוד דמצדד היכא אבלעצמה
 התוס' שבתבו כאותן מיתיבי או ת*שואומר
 להם להיות דאפשר רש*ל מודה אזיבע*ז

 הריטב"א דברי ב"א נשארו ולא במ"אפשיטות
 דנפשטו קאמר ועכ4ן תלמודא שו"ט לאדהתם
 שהביא הסוגיות כל אבל בתיקו, דקאי אףבמ"א

 דחה והוא עכ*ד, כו' תיקו בהן נאמר לאהרמב"ן
 דקאי דאף הראשונים מד' דמבואר וכ'לדבריו
 במ"א נפשט עכ*ז תלמודח שו"ט ולאבתיקו
 דובר הס' על שתמה מה וע"ש בארוכה,ע"ש

 הקול בדברי עיהחזיק רע"ד דסשהמשרים
 וכ' בארוכה דבריו ודחה הא' באופןשמואל

 דהחביוב הביא ושוב תמוהים, שמואל הקולדדברי
 הביא ס"ח אות הש*ס בכללי א*חבשכנה"ג
 ערער ולא מחודןם לכלל הנ"ל הרש"לדברי
 על ותמה דמיא כהודאה ושתיקה בלוםאחריו
 זה בענין עוד וציק לדבריו, הביא שלאהיד'מ
 סי' להיד"מ בתיקו דקאי היכא במ"א נפשטאי

 הרשב"א ע*ד במ"ש שם בגיטין ולהפנ*יתק"פ
 ח"א שאל בחיים ובמ"ש שם, הר"ן לד'ורמז
 דל"ב מלך היכל והרב הר"ן, ד' בפי' לשהסי'
 ועעמש"ש.ע"א,

 וע"ע ב( ל"א וסי' ג( כ"ט בסי'ועעמ"ש
 מ*ש ש"ש המים הטהרת בדברי ה( ל*בבסי'
 ב(. מ*א טי' וע*ע רש"ל,ע*ד

 נ"ז אות הב' מע' כללים בשד*ח וע"עז(
 היכא בין חילוק יש איפשיטא דלא בעיאשכתב
 והאריך בתיקו, סלקא דלא להיכא בתיקודסלקא
 ב' אות קפ"ו סי' בח*א הדביר פתח הרבבזה
 כ' אות הגב"י ד' סי' שלמה והחק להרבועי'

 להתיישב וצריך ע"א דקע"א חוג הדבירובפתח
 אם י"ט אות לעיל שרשמתי בספרים בזהלעי'
 ממוה*ר כהן מנחת בס' וראה עכ"ד. בזהדברו
 לכאן. וצרפו ה' כלל ב' מערכת הכהן חייםיוסף

 ואיפשיטא בגמרין איפשיטא דלא בעיא כט.סימן
בירושלמי

 מהכ"מ שהביא צ"ד סי' מלאכי יד ראהא(
 הרמב"ם בדעת שכ' הט"ו, תרומות מה'פ"ה

 בידוש' ואיפשיטא בגמרין איפשיטא דלאדבעיא
 ממרים מה' בפ"ו עוד וכ' ע"ש, פשיטותא,הוי

 לי' דפשיטא מאי שבקינן דלא הר"ן,לדעת
 בתלמודא לן דמספקא מאי משוםלירושלמי

 תרל"ה דקידושין ספ"ק הר"ן וכ"כ עי"ש,דידן
 מצא ושכן קמ"ה, ר"ס יו"ד בש"ך וכוכב',
 לדעת א', קי"ד ב"מ הנמ*י וכ"כ חיים, תורתבס'

 סע"א, דט"ז לציון הראשון וכ"כ והרמב"ם,הרי"ף

 וכ"כ ע"ז, מה' פ"א ובפ"ח ע"ש, הרמב"םלדעת
 דוד הקדש דרך ובם' קל"ד, לאוין ספרהמגילת

 א' חלק דחיי דינא בס' הכנה"ג וכ"כע"א,
 שמת מי ר*פ הרא"ש אמנם עוש,  ע"בדקכ"ט
 דכהממע דירושלמי פשיטותא על כתב ג'סי'

 נראה וכן בתיקו, דסלקא דידן אגמראדפליגא
 מקרי דזה הערל, דוה ע*א ע' יבמותמתוס'
 דמפשיט דמאי דסברי הרי דילן, אגמראחולק
 לבעיא פשיטותא הוי לא הירושלמימדברי
 על חולק שבזה מדכתב אפשיטא, דלאדגמרין
 הרמב"ם על שתמה ביד"מ וע"ש שלנו,הש"ס
 שלא דערלות לקולא שפסק תרומות מה'בפי"א
 איפשיטא דלא דבעי' כיון ערלות ל"הבזמנה
 שם, הסוגיא מתוך וכנראה התוס' כמ*שהיא,

 הערל בר"פ דאיפשיטא בעיא דהיא הכ"מומש"כ
 ביבמות שם והריטבשא הרשב"א וכ"כתמוה,
 הנ"ל עפ"י אך איפשיטא, לא דהבעי' ר*חבשם
 דלא דבעיא אזיל לשיטתו דהרמבוםא*ש
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 הויא בירחילמי ואיפשיטא בגמריןאיפשיטא
 תרומות מה' פ"ה גופיה הכ"ם וכמ"שפשיטותא,

 דערלות ליה פשיטא דהירח2למי וכיוןש"ל,
 פשיטותא שבק לא ערלות, ל*ה בזמנהוצלא

 דידן, בתלמודא דמספקא מאי משוםדירח2למי
 אלא הרמב"ם, על בהגה' יעקב בבניוכ"כ
 שמיטה מה' דבפ"ה הכ"מ על לתמוה ישדאכתי
 דהלכה משמע דבירושלמי ואע"ג כתב, ה"דויובל
 משום רבינו עליו סמך לא דה2ריכר"ש

 הלכה -ר"ש דר"מ שסובר לטעמיהדירושלמי
 מסיק שהוציאוהו מי בפ' דידן גמרא אבלכראש,
 בפ"ה עצמו לדברי כסותר נראה וזה בתיקו,לה

 הי"ב עניים מתנות מה' פ"ב ובכ"מדתרומות,
 דר"ש מילתיה מפרש דבירושלמי דמשוםכתב
 הרי ע"ש, תאק נגד כוותיה דהלכה סבראלמא
 דבירושלמי משום ורבים דיחיד כללאדץ2בק
 נסתפק דבגמרין הכא וכ"ש דר"ש, מילתיהמפרש

 באות ועמ"ש צ"ע, וכ"ז ליה, פשיטאובירושלמי
 מה' בפ"ט כ"מ וראה ור"ש, ר"מ גביהרי"ש
 דאין פשט דבירושלמי ואע"ג : שכ' ה"ירוצח
 דידן, מגמ' כדמשמע רבינו פסק וכו',מודדין
 הדבר והניח באנסו הכיר עצמו שהואע"ש
 מעשר מה' בפ"ה קורקום מוהר"י וראהבצ"ע,
 דידן דבגמ' דכיון הרמב"ם לד' שכ':הי"ב,
 ממנה הבעיא לפשוט הברייתא אותה הביאולא

 עלי' סמך לא רבינו ולכך עיקר, שאינהנראה
 דתלמוד ספיקא על אלא ירושלמי, אותו עלולא
 באומר. קצרתי כי לשונו כל עי"ש ע"כ,דידן,
 עישה"ט. מט["ב, כ' דף ח"א בספריוראה

 ז"ל להחיד"א זוכר עין בם' וראהב(
 אע"ג הי"מ שכ' במה שהאריך י"א, שת ב'מערכת
 ונקסינן ספיקין שבקינן לן מספקא דילןדבגמ'

 שהביא עצמו הר*ן לשון דזה וכו',פשטייהו
 שחידש מה ומביא וכו', וכו' דממרים פ*והכ"מ
 בירח2' לי' איבעיא דמדלא דכוונתו להר"ן,סרן
 אף וגמרי[, עובדא, מההוא לי' דפט[יסאש"מ

 קי*ל לא לי' ומיבעיא עובדא ההוא כידמייתי
 הי"מ קו' ועל עי"ש, גדול חידוש ואוכ111זיה,

 סמך דלא ה"ד, פ"ה שמיטה ה' בכ"ם מרןעל
 דר"מ לטעמי' דאזיל הירה2למי, עלהרמב"ם

 כף, בתיקו קאי ובהלמודין כר"ש, הלכהור*ש
 דר"ם הא בין לחלק דיש ז*ל, למרן לישבנראה
 דבהא כרקש, הלכה בירח2למי דאמרוור*ש
 ומוצאעון, ומובאיהן, וכלליהן, הלכחע,דפסקו
 מהראשונים האמוראים מקובלים דהיוודאי
 בצעראי דאמוראי ודאי כולל דבר דהוא האובכי
 בתיקו להו דסלקא וכאן במילהא טובאדקו
 דבר טאויא בזו ודוקא לירושלמי דליתאש"מ
 ]הירושלר- עבדינן פרטי בדבר אמנםכלל

 כירת0למי פרטא בהאי דקו לא דבבלידאימור
 דחוא ור"ש דר"מ כהא ההלכוה בכללי כןלא

 מילתא לאו הרוב דעל ההלכעו דכללי ותוכללי,
 דייקא דבבלי ודאי בקבלה אלא בסבראדתליא
 דהירת0למי להא וידעי מקובלים היו והכיטובא
 לר"ש התלמוד דהמבוא וכ' וכו', עלה סמכיולא

 וכ' לשונו, עי"ש כנ"ל לחלק ס"ל דלא נ'הנגיד
 בספק נשאר דידן דבגם' פרטי דבדבר ועלהעוד

 דהירו' כפשטותי' נקטינן להו פשיטאובירושלמי
 מד' וקבץ אסף כ"י בספרו הלויוהמהר"ח
 ב"ק הרמב"ן ע"ז ורמז כ"ז, לקייםהראשונים

 וכף, וכו' ה"ב, שבת מה' פ=ח והה"מד"כ,

 לברכי )וציין וכו' כן ס"ל לא אלפאנדרידהמהר"ח
 דדמאי( פ"ה עינים ופתח טו"ב סי' א"היוסף
עי"ש.

 ח"ח בספרי בכללן הארכהי כבר אניוהנה
 תק-ם מדף ודאי, מידי מוציא ספק איןפרך

 תתענג ואז בארוכה פשיום ראה לךאולאה
 בספרי. פ"א שהארכתי במה אקצר וע"כבעהי"ת,
 סימן בכללן סופרים דברי בם' וראהג(
 דבפ"ה הכ"ם על מלאכי היד קושית שמתרץמ"ג
 איפשיטא דלא דבעיא : כ' הט"ו תרומותמה'

 ובה' פשיטותא, הוי בירושלמי ואיפשיטאבגמרין
 ר"ט בענין זה הפך כ' ה"ד פ"ה ויובלשמיטה
 מובא היש"ש עפם"ש הי"מ( בד' לעיל )ראהור"ש
 על תיקו בגם' דקאמר דהיכא תרל"ה סי'בי*ם
 שנחתם מכיון אחד ממקום לפנ0טה איןבעיא

 היקו ור"ש ר*מ מ*ו ובעירובין בהיקו,בתלמוד
 ש*ס על דחולק כהירח2למי לפסוק דאיןודאי
 סי' מלאבי ביד ראה ובמכ"ת עישכ"ד,שלנו,
 בזה, הרש*ל על אלקו ראשתים כו"כחול*ה
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 עדך שלי בכללים וראה מקומות, מכו"כעי=ש
 מלאכי, היד שם ומחליט מסיק וכן מש"בתיקו
 ועי' בסכ"ת, מלאכי להיד כן לתרץ אפשרואיך
 לכאן. וצרפו ג( ב( ל"א וסימן כ"ח סימןכאן

 איפגפיטא ולא בנמרא בעיא בערך כאןוראה
 לכאן. וצרפו מחוספתא לפנטטהואפי2ר
 י שכ' מ' אות ב' מע' פאתים בס' ודאהד(
 ואיפשיטא דילן בש"ס איפשיטא דלאבעיא

 דדך בס' עי' כידושלמי, פסקינן אםבידושלמי
 ע"א, דקנ"ו משה יד ובס' ע"א, ד"דהקז,4

עיי"ש.
 א' אות ב' מע' ישדים אהל בס' ודאהה(

 הש"ך ושכ"כ הנ"ל מלאכי היד ד' שמביאאחרי
 ליק4ב עוד שם כ' דהש"ך כ' ע"ש, קמ"הר"ס
 דאינן שעבדם ההר דאבני בהועא הרמב"םדעת

 חזקיה אי לי' מספקא דבש"ס כיוןנאסרין,
 ועוד וכו' שבקי' לא א"כ אוסד יוחנן ור'שדי
 ע"כ וא"כ הירושלמי, חיבר נופי' יוחנן ר'דהרי
 דקי"ל ברוד וא"כ אוסד שהי' עצמו יוחנןר'

 שהדי עליו תמה יעקב והבאד ע"ש, דהבדיכחזקי'
 מן חוץ כתב ה"ד יו"ט ה' בפ"ההרמב"ם
 הראב"ד ובהשג' כו' אכילה לצורך שאינוהוצאה

 וכ' תשרי, ולא תאסור לא איתא בידושלמיכ'
 לא בירושלמי קאמר דר"י ואע"ג המגידה'

 כיון הרמב"ם, עליו סמך לא תשרי ולאתאסוד
 הרמב"ם, דעת השוה עצמו ד"ידבגמרין

 עצמו ר"י בד' והירושלמי הש"ס דפליגיאע"ג
 להרמב"ם הש"ך כ' איך וא"כ כבבלי,הלכה
 כ"כ דלא קשה, דלא ונ' ע"ש, כירושלמידפסק
 בדברי כירלי דמספק"ל בכה"ג דוקא אלאהש"ך
 מייתי דבירושלמי כיון ל'רג2"ך ום"ל עצמור"י

 אבל כהירת2למי, נקטינן ספיקא בלי ר"יסברת
 ספיקא בלא להדיא ר"י ד' מידתי דהבבליהיכא
 נקטינן איפנא, ר"י סברוו מייהי דבירושלמיאף

 יו"ס בה' ד,4ם הראב"ד על וקשה וכו'כהבבלי
 מ"מ הירושלמי ננד כהבבלי דהלכתא דאע"גסקל
 כירושלמי הלכה עצמו ר"י בד' מקולקים הםאם

 אע"ג ההד אבני גבי הכא שהדי ותימאכרג2"ך,
 או אוסד ור"י שרי חזקי' אי מספק"לדבה4"ס
 שדי דחזקי' בהדיא אמרינן ובירושלמיאפכא,

 דהוי לחומהא כהבבלי פסק אפ"ה אוסד,ור"י
 אפי' הירוש' פשיטות ושבקינן דאודייתאספיקא
 וכמ"ש לחומרא ואזלינן דבבלי ספיקאמקמי
 דביצה בההיא כש"כ א"כ הראב*ד בשםהש"ך

 כהבבלי, למפסק דהר"ל ד"י דעת לןדפשיטא
 מחולקים שהם כיון דביצה בהך הדאב"ד כ'ואיך
 הש"ך כסברת כהירח4למי נקטינן ד"יבדעת

 צ', כלל הב' מע' כללים בשד"ח ודאהו(

 היכי בידושלמי ופשיטות בבבלי בעיא :שכתב
 מעדכה אזן ביעיד חיד"א למדן עייןנינקוט,

 אות קמ"ה סי' יו"ד בדכה ובשיודי י"א, אותזו
 שער ולהדב שם, שרמז יעקב באד ולהדבא'

 ועתה האמנם, ד"ה ס"ד חתנים בחופתהמלך
 הדי"ף עמ"ש דתענית בסופ"א הר"ן מ"שראיתי
 מהלכין שהיו ומנודה אבל הידח4למיבשם
 דפסקינן בדבריו דמבואד ע"ש וכו',בדרך
 וגם הידח4למי, כפשיטות ולא התלמודיןכס'

 בדעת הבין י"ט אות שם הרא"ש בק"פהריב=ה
 השמיט ולכן הדי"ף בדעת הר"ן כמ"שהדא"ש
 הד"ן בדעת הנ"ל הרבנים מ"ש וע' ע"ש,מנודה
 להדב ועי' קי"ג( אות ה"ה במע' לקמן )וע'וצ"ע
 בשו"ת ומ"ש ע"ג, דקי"ח לגיטין מדדכימאמר
 מ"ו בע"ז דר"ל בבעיא א' אות ט' סי' א"חרמ"ץ
 דילן, בש"ס איפשיטא דלא למצוה מהולולבו

 דאיפשיטא נדאה דביכודים פ"אומהירושלמי
 דאין דכית הפוסקים כתבו וכבדלקולא,

 לפסוק ראוי להבבלי בהדיא סותדהירושלמי
 הרואות עיניך הרשום כל לפי הנה ע"כ,כוותיה,
 הרבה דעת ואדרבה כן, לומר פשוטדאינו
 מלאכי ביד ועי' כהבבלי, דנקטינןפוסקים
 ע"ד הפנים ובמראה צ"ד אות זובמערכה
 נישמועינה ד"ה ה"ז חלק בפ' דסנהדריןהירושלמי

 פוסק דהרמב"ם מוזכר מקומות דבהרבהמהדא
 ק' שרש מוהריק"ו ושכ"כ הירושלמיבפשיסות

 ד"ה ה*ג הפרה )את השואל בפ' למ"שודמז
 מרוטונבודג מוהר"ם בשו*ת ועי' מן(,שאלה

 המה*פ בדברי ט' סי' סוף בחא"חהאהרונים
 לב ישדי שבספד חק"ל הג' ובזכרדנותהנ"ל,
 דף קידושין בטזוס' דמוכח כ' ל"ז אות הל'מע'
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 דנקיטינן מוהר,2*א לפמש"ש ומקבל ד"הי'
 ממ*ש וכן בבלי, ש*ס נגד הידושלמיכפשיטות

 ע*ש דבו והוא בנו גבי ד"מ סי' יו"ד ב"ימדן
 כפשיטות נקיטינן למרן ובין להר"ןדבין

 הפוסקים כללי בשד"ח וע"ע עכ"ד,הידושלמי
 א'. אות ב'סי'

 ע"ג, דדפ"ח ח"ג הדביד בפתח ודאהז(
 הפה2תחוה ר"ל בעי דמ"ז, ע"ז הש"סשהביא
 דהגם וכ' וכו', למצוה מהו לולבולדקל

 פ"ק בידושלמי בתיקו, סלקא דידןדבתלמודא
 גופי' לד"ל ליה דפשיטא נדאה ה"בדבכודים
 והרמב"ם והטור הר"ן על עפ"ז ותמהלקולא,
 גופי' להרמב"ם וכדס"ל כהירושלמי, פסקושלא
 דאע"ג שם הכ"מ וכמ"ש הט"ו תדומות מה'פ,ה
 והביא בירושלמי אפשיט התם איפשיטאדלא
 מ"ש וע"ש ש"ל, צ"ד סי' היד"מ לד'שם

 שפומק דפעמים ב~ה הרמב"ם במתירתבארוכה
 ואפילו דידן תלמודא נגד הירושלמיכפשיטות
 דדפ"ח ושם דידן, כתלמודא פומק ולפעמיםלקולא
 הירושלמי דפשיטות ביותר תמוה דכאן כ'ע"ד
 דמארי למדחי דאיכא וכיוצא מברייתא הוילא

 הכא ואילו אליביה לה תריץ מציד,2מעתתא

 לה דפשיט ניהו הוא ד"ל מימרא דהךמאדי
 וכו' זה בענין להחמיר לנו מקום ומהלקולא
 ע"א. בדרפ"ט ועע"שע"ש,

 על ע"א, מ"ט שבת עינים ביפה ודאהח(
 הוא בידושלמי : שכ' עצמן, מחמת לחיןהגמ'

 שזהו ועש"ק ונתלחלחו יבשים דאפילובפשיטות
 לחומרא שתפס משבת דפ"ד הדמב"םטעם

 משום הכא אפשטא דלא האבעיאבדרבנן
 לתפוס תמיד כן כדדכו הידושלמיפשיטות
 וכף בבבלי דאבעי' במקום הידושלמיפשיטות

ע"ש.

 ולא ירושלמי בתלמוד דאיבעיא בעיא ל.סימן

 דילן בגמראאיבעיא

 בעיא : שכ' צ"ג, סימן מלאכי יד ראהא(
 בגמ' איבעיא ולא ידושלמי בתלמודדאיבעיא
 לבעלי להו שמיע דהוה מזה משמעדילן,

 איזה טתוך בעיא דהאי פשיטותא דידןתלמודא
 ע"ג, ל*ד לגיטין בחי' הר,2ב"א דמתניתין,דיוק
 הרמב"ן בה2ם שכ' הי*ז, יבום מה' פקבוה*ה

 ולא בידושלמי הוא דבעיא ואע*גוהר,2ב"א
 ע"כ, וכו' סמכינן דידן אגמ' אנואיפשיטא

 אבל הדשב"(4 בשם מותדות יש ס"פ הנ*יוכ"כ
 ע*ז כ' י"ז ס*ק סקכ"ד גיטין לה' בפי'הפד"ח
 איבעיא דלא בכך דמה תימה דברי אלאדאינו
 איכא בעיות כמה והלא דידן גמדא לבעלילהו

 ואפ"ה דילן לגמרא להו איבעיא דלאבידושלמי
 בש*ס אתפר,2 דלא כית נינהו הלכתאכולהו
 דע"פ לומר נחשב זר וכמו הירושלמי הפךדילן
 והלא הירתטלמי שנדחה במשנה שיש א'דקדוק
 מינן טפי מתניתין לפרושי ידעי מערבאבני
 בני וס' ו', דין מ"א מה' דפ"ט ועמ"מע"כ.
 די"ז סי' טי*ד וע,ע עקא, דקכ"ד ז' מאמדיעקב
 ס"י, ר"כ בסי' וכן וכו' מבעיא ובירושלמיס"ב
עי"ש.
 ובגמ' איפשיטא, לא דבידושלמי ובעיאב(
 כ"כ דידן, כתלמוד פסקינן לן, איבעיא לאדידן

 הר,2ב"א, בשם ע"ב תל"א דיבמות דפ"טהנ"י
 כלי מה' דפ"ט כ"מ על ע"ב דק"ל הכנה"גוכ,כ

 למראה הנחמד כ"כ יצחק, בפחד ה"דהמקדש,
 עי"ש. ע"א דקס"ז בסופו ח"דירושלמי
 כללי על הוספות - שלום דרכי בס'וראה

 בירושלמי דבעי בעיא : שכ' י"ג, אות מלאכייד
 סעיף ט"ו סי' אבה"ע ע' דידן, ש"ס בעיוימא
 עכ"ל. ש', אות באה"ג וע' שם, ודמב"םי"ב,

 הירושלמי על למדאה נחמד בס' וראהג(
 ה*ג, שכ' ע"ד, דמ"ב ובספרו פט*ו,יבמות

 וכו', פיה, על למזונות שיכנסו מהובעת

 ולא בבבלי לא זה דין הזכיד ולא שם,ובמה"פ
 ועוד וכו', נכנסין דאין ומסתבדאבפוסקים,
 כנראה ע-ש, הכא, היא איפשיטא דלאדבעיא
 דידן אגמ' זה, דין הזכיד לא דבבבלי כיוןדס"ל

 דההיא פשיטותא לבבלי לדן שמיע דהוהסמכינן,
 הר,2ב"א וכ*כ דמועניתין, דיוק אי~ה מתוךבעיא
 בפ"ב מהה"מ נד~מה וכן ב', ל"ד לגיטיןבחי'
 והדשב"ם, הרמב"ן בשם שכ' הי"ז, יבוםמה'

 סמכינן דידן אגמרא בירושלמי היא דבעיאואע-ג
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 מותרות יש סו"פ הבמאי וכ"כ כלל, איסהפקאולא
 קכ"ד, סי' גיטין ה' הפר"ח אמנם 1 הרשב"אבשם
 איכא בעיות כמה והלא בכך, דמה ע"זכ'

 ואפ"ה דידן, לגמרא לתו איבעיא דלאבירח2למי
 היפד בש"ם אתפרהצ דלא כיון ניבהןהלכתא
 אחד דקדוק דעפ"י לומר נחם(ב (ר וכמוידושלמי

 נני והלח הירושלמי, שנדחה בתנ0נהשיש
 מ"מ ועי' מינן, טפי דמתניתין לפ' ידעימפרבא
 דקכ"ד ז' מאמר יעקב בני ה"ו, מהמ"2רפ"ט
 וכמו ס,י, ד=כ ובסי' ס"ב, די"ז סי' טיו"דא',

 המ"פ זכד לא ואיך צ"ג, סי' מלאכי הידשמוסיף
 מיסכם הוא כאילו סדיליה ותני כ"זהנ"ל
 עישה"ט, כנ"ל, מחציא בפלוגתא והלאלכ=ע,
 עי"ש כעי"ז, כ' דנ"ח פ,ג סוטה למראהובנחמד
 ח"ד למדאה נחמד וראה לכאן, וצדפובאדוכה,
 עשה"ט. מש"ב, ע"ד דקכ"הבסופו
 דתלמוד ידוע דהנה להעיד ודציתיד(
 ודבינא הידושלמי, אחדי שנה מאה היתהבבלי
 אחדונים עליה חולקים הם ואם ראוה, אשיודב
 על עוז המגדל עמ"ש אזלינן, ובתרי'הם

 למדאה נחמד בס' וע' אישות, מה' פ"טהרמב"ם
 עדך שלי הפוסקים ובכללי ב', דקכ"וח"ד
 ולפ"ז בע"ה, בארוכה מש"ב וידושלמיבבלי
 איבעית הביא ולא שתק שלנו התלמודאם

 והי' בזה, נסתפקו לא דהם בודאיהירושלמי
 ערך ח"ט בםפרי הדק היטב וראה להם,פשוט
 מדף קמאי שתקי הוו לא כללא להאי איתאאם

 לכאן. וצדפו תר"ה, דף עדתקצ"ח

 ואפשר איפ~מיטא ולא בנמ' בעיא לא.סימן
 מתוםפתאלפשטה

 כה2ם ה', סי' דיומא פ"ח רא"ש דאהא(
 בעיית מתוספתא לפשוט דאין גיאות,הדי"ץ
 אותה הביא מדלא היא דמשבשתאהגמרא,
 ובעל עליה, לסמוך ואין הבעיא *לפשוםהנמרא
 תשח, פני את רבו פני דתוספתא כ'העיטור

 לפפ(ום שיש שדעתו נעםמע קאמר, ממנושגדול
 אמנם דידן, בגמ' הובא שלא אףמתוספתא
 בעל רצה שלא הרא"ש כ' ו' סי' פ"בבדילין

 וכו', בץ2וספתא דה2נוי' הבדייתא להביאהש"ס
 אין ור"א חייא בר' מתנייא דלא דקי"לנא0ום
 רגם"ם, בעל ידע דלא שנאמר ממה עלעו,לממוך
 אחר עד נהפיטטה שלא הוםפתא )0כלומסתבר
 כיון דממתמא היא, דסמכה לאו הש"םםידור
 ישראל חכמישרצו

 לעשוו~
 אמת, קיים חיבור

 ע"ד שנכתבו הםפרים כל ,לידע וחזרוחקרו
 ידם ועל םמכא, בר טאום אחעם 'וביררוחכמים,
 עי"ש. וכו' ה~ם"ם,חברו

 מ"ג, בלל סופדים דבדי בס' וראהב(

 שהרמב"ם שם הרא"ש מש"כ אך וכ'שמביאם
 על שסמך משום בתדא, במיעוט לקולאדפסק

 שוב בהיקו הגם"ם דמםיק דכיון צ"עהה~ספתא,
 ההוםפתא עדיף ולא מתוםפתא, לפשום לנוא"א

 דאין מע"ש, מה' פ"א דאב"ד וע'מהירושלמי,
 וכבר עי"ש, כדרכן מתוקנים וירושלמיהתוםפתא
 חולקים הדאשתים דכל ל', םי' לעילכתנשעי
 בתיקו, 1"2"ם דפסיק דאף וסול בזה, היש"שעל

 וע' לכאן, וצדפו עי"ש לפשטה, אח"כאפשד
 כ"ח, סימן כאן וע"ע תיקו, עדך שליבכללים
 ט', סי' דחולין פ"ב שהיש"ש הדוס, מביאואח"כ

 למפשט לן אפשד וכי גדולה ותימה : בזה"לכ'
 עי"ש, וכו' בתיקו, תלמודא דסליק אחדבעיק
 היד כ"כ אבל לשיטתו, מקשה היש"שוהנה
 עליו, חולקים הראשונים שכל תדל"ה, סי'מלאכי
 י שכ' צדעת, מטומ' דפ"ב מהכ"מ ומביאעי"ש,
 כל אומד ד"מ )בת"כ( בתוספתא דתניאואע"ג
 כחכמים, לפסוק דבינו לה חש לא כו'שהוא
 דם"ל הדי מניק, חייא ד' שנה לא דבי מ"דע"ד

 עי"ש, וכו' מ'התוםפהא לפנ0ום דאיןלהרמב"ם
 תוםפתא, ירושלמי, ערך שלי בכלליםוראה
 מקומו. שם כי עץ2ה"טתיקו,
 אות ב' מע' ח"ב לב ישדי בס' ודאהג(
 נקטינן ובתוספתא איפשיטא, דלא בעיא : שכ'פ"ח,

 וכה"ג וירושלמי, ספרי, בםפרא, וכןבפשיטות,
 מינייהו כחד בש"ס דקי"ל האמודאיםבמחלוקת

 ספדי, ספרא ובתוספתא, וכיוצא, כו' כלל,מכח
 לכולהו דורנן אי ידושלפי, או מ"ד כאידךאיתא
 בעיא מקמי' שצ דילן, בש"ם כללקמקמי
 דנקטינן דילשטצ שן דילן בש"מ בספקעשיתה
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 תלכמדין, ודחי' וכידצא, וספרי כהססראבפשיטא
 מכתב שצ"ה, סימן בחי' הושב"ש בזהעיין
 באו"ח הפוסקים כללי כגה"ג ע*ב, קם"ואליהו
 להניח 'הרמב"ם דדרך י,שרים, התומה משוםמ*ש
 כמדומה )א"ה ע"ש, וכדומה כספרי ולתפוםו(פ("ם
 עי"ש( די"ח או"ח חק"ל שבס' ט"ו לסי'שכיון
 בדכה בדין חארח, אברהם זדע בתשו'חמ

 בפי*ב וע"ע ע"ד, מ"ש הראב"י עלאחדונה,
 והפוסקים כד"א תניא שבתוספתא הי"ב, ע*זמה'
 דילן, ש"ס לדחות דאין אלמא כר"ה,פסקו
 ושאר הדאהם על דיה ד"ב שבועותועחשס'
 והגמ' בתוספתא, כה"ג כל עיקד שעשוראשונים
 ויבין פ"ב, חולין רא"ש וע' אחרת, תוס'הביא
 פ' ליבמות בחי' הדשב"א שס"ו, סי'שמועה

 ל' חולין דא"ש וע' לפסולות, ח"י גביהבע"י

 מכשיר, דבתוס' שהביא ד"פ, בעי ד"הע"ב
 ומסתבד עליה, שסמך מכשיר, בתוספתאוהד"מ
 התוספתא הביאו ולא בתיקו הש"ס דסליקכיון

 חיבור לעשות ישדאל חכמי שדצו כיוןדמסתמא
 סמכא, בד שהם הספרים כל אחר חקרוקיים

 אין הלכך השאס, חבדו וע"י אותםובירדו
 עעכ. עי*ש וכו' התוספתא עללסמוך

 לב הישדי על ופלא כ"ט, סי' כאןודאה
 לעיל. וכאל שם, הנזכר לכל העירשלא

 במידי אם לכללן, להעיר ורציתיד(
 לי', פשיטא ולהתוספתא לי' מבעי'דלהבבלי

 בעדך אי"ה שאביא בהכלל תלוי זהדלכחורה
 שנחלקו, ותוספתא ירושלמי בעניןתוספתא,
 נגד עיקד דתוספתא שסובריםולהדעות

 עדיף ודאי בענינינו א"כ ע"ש,הידחעלמי
 סימן הפוסקים כללי שד"ח וע'מהידושלמי,

 יתבאדו שלי הפוסקים ובכללי סק"ה,ב'
 בעהי"ת4הדבדים

 רצה ולא האמוראים מד' למפשם יכול לב.סימן
 תצינו בכ"מ אבל ברייתא, או ממשנה אלאלפשום
 האמוראים מד'שפושם

 ב' דכ"ט יוסף שוארית בסושר ראהא0

 מד' למפשט שיכול פפמים שכתב: י=אכלל

 או ממשנה אלא לפ~2ום רצה ולאהאמוראים
 צקל דבכה"ג וכתבו בץ )י*ס יומ(1 תוס'ברייו:א,

 אי הכותב, ובפ' דב"מ, בפ"ק לן דאיבעיאאהא
 המא כתובה, לה אית החירוסין מןאלמנה

 בפ' משמע, בגמדא דבכ"ד אע"גאיפשיוחש,
 כמו כתובה, לה דלית האומר, ובפ'נעדה,
 רש"י(, מנטובה בדפוס )בהג' ר"י, שםשהוכיח
 ע"א ל' בדף ולקמן א', ע"ב שבת דעזוס'כ"כ
 בגמדא, מסוגיא פשיטות מצינו וז"ל כ' ב',כלל
 ושיזק, כחצד פדה דפי תפשוט א'( )כ"גב"ק
 הפשום נמי, איכא שבת דבדיש החוס'וכ'

 מאמוראי פשטינן ולא אביי, בר ביבי רבמדבעי
עי"ש.
 אות ז"ל לרב"א התלמוד כללי וראהב(
 איפשיטא דלא בעיא יש לפעמים שכ',פ"א,
 אתורא חד לה קאמר אחרינא דבדוכתאואע"ג

 בעי מברייתא או דממשנה משוםבפנטיטות,
 מה' ה"ג פ"ג מ"מ אמורא, מדברי ולאלמפ)2טה
 ר"ה ב' י"ט יומא והתוס' ב', תקע"ב ומזיקחובל

 כיו"ב, אחדים מקומות שם והביאו איכא,מי
 מן ד*ה ב' י"ז וב"מ א', ס"ה קידושיןובתוס'

 השן ביישו ד"ה ב' פ"ו ב"ק ותוס'האידוסין,
עי"ש.
 די"ט ב' מע' שלום עושה בס' ודאהג(
 ד"ה ע"ב דכ"ג קידושין התוס' שכ':ע"ג,
 למפשט דיכול אע"ג הש"ס שדרך : כתבודאמד

 מב"מ וקשה ע"ש, איפשטא בלא סלקאמאמודא,
 וכו', כו' מציאה מצא אם דשב"ג אמדדכ"ד

 ובתר איפשטא ולא בדייתות מכמה למפשטובעי
 נראה לה, ודהי אסי רב מד' למפשט בעיהכי
 אמורא, מד' למיפשם מצי דחייה ליכאדאי

 ע"ש. וצע"ג הנ"ל החוס'הפך
 שת ב' מע' המים טהרת בס' וראהד(
 בעיא מפשים דלא הש"ס דדך שכ':ל"ג,

 שאמורא אחדיתי במס' ואשכחן חדאבמסכתא
 ממילא מימרא ומאותה חדא מימרא אמרןאחד

 איפשים לא מס' באחעה אפ"ה בעייןמיפשיט
 מבדייתא, (ע ממהםנה לפשוט דרצה מטעםבעייתו
 והשכה"ג דאמר ד"ה ע*ב דכ"ג קידושיןתוס'
 מד' הבלל זה הביא פ"ה סי' השףסבכללי



בעש ן ך הא הש"םנללי ת יבתמב

 נאמר לא דזה ביאר דלא אלא והרא"ש,הרי"ף
 מברייתא, או מכהצנה לפשוט דנחית במקוםאלא
 או אחר בפרק האמורא שמדברי אשכחןאז

 כשנחית אבל האבעייא, מפשיט אחרתבמס'
 כלל נאמר לא אמודא מדברי בעייתולפשוט

 השיירי שבא וממקום הנזכר מהוס' כמבוארזה,
 יע"ש. התוס' כדברי ואתיאזל

 כ' הנ"ל, שלום העחצה קחםית עלה(

 דק, דלא ל"ג, אות הב' מע' המיםהטהרת

 א0(כחן דוכתי שבכמה אלא כתבו לאשהתוס'

 דנחית כיון אמורא, מדברי בעייועו מפשיםדלא
 כ' שלא הרי מברייתא, או ממשנהלמפשטה

 בכמה אלא הוא, כך מקום בכל ה~ם"םשדרך
 להפך, בש"ם כ"פ דיש נכחד לא אבלדוכתי

 ביישו, ד"ה ע"ב פ"ו ב"ק הועס' מד' נ'וכן
 וכו' עי"ד, והאמר ד"ה ע"א דכ"הובסנהדרין

 התוס' על זו קו' ג"כ הק~םה כהנים ובערךוכו',
 מהמהרש"ל, שם הביא והשיירי כו'. בצ"עוהניחה

 אבל בתיקו, סלקא בדלא אלא נאמר לא זהדכל
 ע"ש, אחר, ממקום לפשטה אין בתיקו סלקאאם

 תיקו, ד"ה א' ס"ח בע"ז אשכחן רהאוקשה
 דכה"ג וכ' הכי, פשטה בתיקו דסלקאדאפי'
 קאמר לא רש"ל דגם וי"ל עי"ש, בנדהאשכחן
 בעייא להאי פשטינן לא מדעתינו דאנןאלא

 תלמודא אבל אמורא, מד' או מברייתא אוממשנ'ה
 י"ל א"נ כן, אשכחן ד)ספיר מהרש"למודה

 איפשם לא אחר דבמקום אלא קאמר לאדרש"ל
 נאמר לא מק'ום באותו פרק באותו אבלבעייתו
 התלמוד כללי מקיצור ק~םה דלפ"ז אלא זה,כלל

 וכ' הנזכר, דע"ז התוס' שהביא הנגיד,להר"ש

 בעייא מפשט אחריתא בדוכתא דאפי'משמם
 מחב"ר וע' ע*ש, אחר, במקום בתיקודסלקא
 הריטב"א ע"ש שמביא ו', ס"ק ח"ל סי'או"ח
 יכולים במק"א בתיקו עלתה דאפילו ט"ו,מו"ק
 כהרש"ל, דלא וזה אחר, ממקום לפשוטאנו

 וע' האמור, מכל זכר דלא המחב"ר עלותימא

 ותחלת סעאד, דק"ז הש"ס בכללילמוהריק"א
 המצרף וס' ס', כלל הש"ס דרכי במחו'חבמה
 וחק"ל ע"ב, דקל"ב בתרא בבא ורשב"ם מ"ד,סי'

 ד"ג החיים כל בס' וע' )א"ה ע"א, דקצ"בח*ב

 כ"ט, סי' כאן וראה עי"ש( בזה שצייו מהע"א

 ש"ש ביתי המשק בד' ב', כ"ח בסי'וע"ע
 לכאן. וצרפו עי"ש בארוכה, רש"ל ע'דמש"כ
 קי*ח, אות ב' מע' ביתי משק בס' וראהו(
 הוא, הרוב ע"פ בתלמוד הנהוג הדרךשכ'

 ומיהו מברייהא, או ממתניתין הבעיאלפשוט
 ד"ד כבפסחים מאמורא, רפנטיט בכ"דמצינו
 ע"ב, ד"ו בעירובין וכן אביי, מד' דפשיטע"ב,

 ר"מ, מדברי א', צ"ו ובקמא יאודה, רבמדברי

 רבים, וכאלה עולא, מדברי ב', ל"וובגיטין

 ברכת רבא דבעי במאי ב' דכ"ט ר"הוע"ע
 דליכא ברור נראה ולפ"ז ע"ש, כו',הלחם,
 או מכהבנה לפשוט אשכח דאי אלא בזה,קפידא
 לה פשיט לאו ואם טוב, מה הנהברייתא
 וע' בכ"מ, התלמוד שי' וזהו וכו',מאמורא,

 ויומא דאמר, ד"ה ב' דכ"ג בקידושין תוס'בזה
 ב' פ"ו ובקמא סע"ב די"ז וב"מ מי, ד"ה ב'י"ט

 והר,טב"א, והרמב"ן, ישנים, ובתוס' ביישוד'ה
 מאמורא פשיט אי בזה מ"ש והר"ן,והריטב"א,

 יוסף זכרון רמ"ב, ס" הלכות גופי וע' לא,או
 מי של שבת בס' דבריו הביא י"ב, סי'תשו'
 ע"ד ודח"ם א' די"ט שלום עושה ע"א,דקע"ג
 עי"ש. ע"ג,ודעקג

 ודעימייהו התוס' דמודו ברורולע=ד
 לא כ"פ אבל מאמורא, לפשוט בכ"משהדרך
 כוונת דכל לי' דקים היכא והיינו מאמוראפשים
 א'1 במשנה מבואר הרבר למצוא הואהבעיין

 בתיקו קאי ומש"ה ליה, ידוע דהאמוראברייועא,
 הר"ב בד' מבואר והכי מאמורא, פוושטואינו
 על הפיסה ליכא וא"כ שם, המהרש"אשהביא
 דכ"ה שמועה יבין בס' מהרש"א וע'התוס',
 ה' שער שמעתתא שב ובס' מהרי"ק, ד"הע"א

 עי"ש. ה'אות
 מחו' ג' כהעער פ"א חכמה בתחלת וראהז(

 יכול פעמים שכ': ס' כלל הגמראבדרכי
 מכהענה אלא רצה ולא האמורא מדברילפשוט

 והרבה די"ט, דיומא פ"ק בתוס' ברייתא,או
 מציאות אלו בפ' ממימרא, בעיא פשיטפעמים
 דוכתי, ובכמה עכו"ם דרוב במציאה רשב"אגבי

 מתניתין אהעכח לא אי ממימרא פשיט דלאוהיכא
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 לדידן דאמורא מימדא ואשכח בדייתאאו
 ע"ש. רשב"א בשם שכ"ם( )כלל י"שתפשום,
 יאג, כלל הפ' מע' כללים בשד"ח וראהח(
 מאיזה למיפשס מצי הוה בעיא פשיסותשכתב
 למיפשס דבעי משום פשיס ולאמימדא

 י"ס יומא תוס' כתבו כן בדייתא, אוממתניתין
 ע"ב, ל"ה ונדרים דאמד( )ד"ה כ"גוקידחשין

 עוד שציין י"ב אות בכלליו שלמה חשק להרבוע'
 ד"ה פ"ה וסנהדרין ביישו, ד"ה דפ"ו: קמאתוס'
 ובמה כי, בתוד"ה ע"א דע"ב בשבת וע"עדזשמר,
 בקידושין בגהש"ס ורעק"א שם, הגליון עלשציין
 וכתובות ואם, ד"ה דס"ה שם תוס' עודצ?ת
 ד"ה ע"ב ד' נדרים והד"ן והלכתא, ד"הדמ"ד
 לכאורה שנדאה בהר"ן ע"ש הלכה,ולענין

 יתכן לא דזה אלא זה, כלל ס"ל לאדהדמב"ן
 דנשים בבעיא דברכות רפ"ג במלחמותשהדי

 זה כלל וקיים אישד וכו' דאודייתאבברהמ"ז
 במע' ביתי להמשק ועי' בש"ס, דוכתימכמה
 עכ"ד. דל"ה נדדים ומהרצ"ח קי"ח אותהב'

 : שכ' של"ח, אות שלום דדכי בס' ודאהס(

 אמוראי מדבדי למיפשס בעי לא דהש"סמצינו
 ל"ה נדרים ר"ן ע' מבדייתא, או ממשנהדק
 תום' וע' כו', דדחמנא שליחי דכהניםבהא

 ג"כ שכתבו והלכתא ד"ה ע"א מ"דכתובות
 דתודם בהא מתרומות פ"ד מל"מ וע'כה"ג,
 עכ"ל. מש"ב, מדעתו שלא חבירו שלעל

 ע"ב, מ"ו סנהדרין איתן במצפה וראהי(

 לא דאמר נ"מ למאי נו', להו איבעיא הגמ'על
 מה' בפי"א הלח"מ שכ' כו', דאיקבר,בעינא

 מהא בעיין דליפשט הקשה דאבל ופי"בזכי'
 הוא מת אם האומר מתנה א"ר דמ"חדכתובות

 כו' לו שומעין אין מנכסיו תקברוהואל
 בבכודות התוס' בזה הדגישו דכברחששתמסתיה

 לק"מ, בלא"ה ומיהו שתי', מה וע"שדנ"ב

 דאמורא, ממימרא בעיא למיפשס אורחא לאודהא

 הזכיד ולא עכ"ד, דפ"ה לקמן התוס'וכמ"ש
 בארוכה. בכללן כאןמש"כ

 על ע"ב דמ"ד שבת איתן במצפה עודוראה
 דאין מהכא מוכח לא אמאי וא"ת כו', ישתהר"ה
 לקמן תום' עיק שכתב: שבת, לחציפוקצה

 דאין ע"א(, ס"ה )דף וקדחפין סע"ב(,)דע"ב
 מרב ואפילו אמוראים מדבדי לפשוסדוצה
עכ"ד.

 אע"ג דאמורא ממעשה דפשיט בעיא לג.סימן
 ממשנה לפשוטדמצי

 ומובא פ"ב ב' שעד עולם הליכות בס'כ'
 יבמות ע' ס"ה, אות ב' מע' שמואל כלליבס'
 וקא יצחק לתדי חיישינן אי דבעיא ב',קס"ו
 ואעפ"י וכו', אבוה בר דדבה ממעשה להפשיס
 מעהצה וכל דקתני ממשנה לפושסה יכולשהי'
 אחרים, במקומות וכן וכו' וכו' יחזורבי"ד

 דמע)ש[ משום מע)ש[ לאהויי לי' דניחאח[טעם,
 ע"ש.רב

 שכתב הנ*ל ה"ע על שמועה ביביןוראה
 הסמ"ג כתב מזאת שגדולה דע מ"זיבכלל
 מהניתין פהם דשבקינן מעהבהז"ג בענין ד"הה'

 ע"ש. רב דמעשה מ~פום כמע)ש[פסקינן

 ואפשר מברייתא )~פשטוה בעיא לד.סימן
 ממשנהלפשוט

 פ"ב, ב' שעד עולם הליכות בספדראה
 להקשות לגמרא ליה ניחא זמנין ; וז"לשכתב
 להקשות יכול שהיה ואעפ"י מבדייתא, לפשוטאו
 )0הברייוזא וכגון ממשנה, דבד אותו לפשוסש

 )דס"ב נשך איזהו דפדק הא כי יותר,מפורשת
 שמשנה ואעפ"י וכו' פוסקין אין והתניאע"ב(,
 בהדיא בה מסיים דלא משום אלא לקמןהיא
 ניחא לכך בברייתא נדמסיים פוסקין 'השעריצא
 ומסעם מקומות, בהדבה וכן בריע:א, לאהוייליה
 קמייתא בשמעחא דקשה מאי לתדץ לי נראהזה

 מיבעא בעו במערבא התם דאמדינןדברכוה
 דלמא או שמשו ביאת וסהר השמש ובאהאי
 וסימן דקתני מברייתא פשסוה והדר אודוביאת
 היה המהשנה ומן וכו', הכוכבים צאתלדבר
 נכנסים שהכהנים פהםעה דקתני לפושסהיכול
 ספי ליה דניחא אלא הוא שמשו ביאת אלמאוכו'

 המשנה מן יותר ומפורום הואיל מברייתאלמפשס
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 ודבדים עכ"ל, וכו' לדבר וסימן בהדיאדקתני
 שמואל לרבי שמואל בכללי ג*כ העתיקאלו

 עוד שם וכפל נ*ט אות פ"ב זצ*לסירילייו
 ע"ש. ס"א באותדבריו

 דלית דמאן אליבא תלמודא בעי אם לה.סימן
 כוותיההלכתא

 : שכ' פ"ב אות לרבצ"א הגם' כללי ראהא(

 ואפי' דחד אליבא סתם תלמודא דבעיזימנין
 א', ז' שבועות הריטב*א כוותיה, הלכתאדלית

 רל"ם מדף ח"י בספרי וראה ע"ש, אמרד'ה
 הדק, ע%0ו"ם לכאן. וצרפווהלאה

 בעיא, : שכ' צ"א, סי' מלאכי יד וראהב(
 שבת כוותיה, קי"ל דלא דמאן אליבא בעיבכ"ד
 ב' י"א עירובין מהו, לר"מ ענ,בה ב,ק,*א

 ושם וכו', קאמר וקורה לחיע ר"א להואב?יא
 וכו', בגג אמות שתי אביי בר ר"ב בעי א',צ*א

 ר"א בעי א' קי"ג חרש ובפ' ע"א, ע'פסחים
 להו איבעיא ב' נ"ג ובכתובות וכו', דר"אמ"ט
 ד' סוטה א', ק"ד ושם וכו', דאידוסיןהויה

 וגדולה וכהנה, כהנה ועוד ע"א, ט' תמורהע"א,
 דליתא למברא בעיא דבעי ב', י"ג בתמורהמזו
 כהלכתא, דלא ליה דאית הנא משכחמ דאיאלא

 ויאדיר, תורה ינדיל דמשום נ*ל והטעםע*ש

 שהם דברים לפעמים שואלים נ0:ויו שמצינוכמו
 ר' דבעי ב', כ"ג כב"ב אפשריים, בלהיכמעט
 ובסנהדרין וכו', אמה נ' בתוך א' רגלוירמיה
 ע"א ע' בחולין וכן מהו, בעצמו המערה א'כ"ה

 היו דעתם דברוחב וה"ט וכו', חולדהבלעתו
 הענינים אמיתת להגטינ דאפשר מאי כלמצדדים
 ע"ב ד' כתובות כבתוס' שכר, ולקבלולדרוש
 שבת ותוס' כ"ד, סי' רמ"ע ועשו"ת עד,ד*ה
 ובפ"ג כ"ו, שבועות הרמב*ן ובחי' ב',קנ"ב
 כו', שאמר נזיר אשי לרב ב' דכ*ב דאבעיאעל

 ת'ורה ינדיל כוווויה, הלכהא דליה ואע"נכ'
 ובשטמ"ק ע"כ, בתלמוד, כיו"ב ויש הואויאדיר
 מטראני, ר"י בשם כ'  ע"א ד"מ פ"וכתובות
 דר"ע, אליבא שייכו ורבינא דד"פ דבעייאדאע"ג

 למידע אמילתא דייק אלא כוותי' דם*ללאו

 ע"כ, כוותיה ס"ל לא ולעולם דידיהמעמא
 בדעת ה"ו ע"ז מהלכות ט' בפרק הכ"מ עלופלח

 פבר דר"י אליבא בעא דר"א דכיוןהרמב*ם,
 בעי הוי לא הכי לא דאי כוהעיה,דהלכהא
 ובפ"ב עניים, מתגות מה' ברפ"א וכ"כאליביה,

 ה' ריש הלח"מ וכ"כ ה"ו, אוכלין טומאתמה'
 פ"ז, סי' ומג*ד ג', מ*ז חולין ודמש"אשבת,

 לה' בפי' דהפר*ח אמת הן הנ"ל, היפך דיהופלא
 דסוטה בפ"ק הא וכ' דהכ"ם, לגזוזי' תברע"ז
 דלא בעיי כמה להו דמבעיא ביאה, שיעורגבי

 הוא אבל בהם"ס, בכ"ד וכן דהלכחא,אליבא
 מה' בפ"ה שלו חיים במים שכ' א"עסותר
 מה' ובפ"ב עניים, מתנת מה' ופ"ינזירות,
 אליבא דמדאבעיא הרמב"ם בדעת יוה"כעבודת
 וצ"ע, הלכתא, דהכי ש"מ אמורא או תנאדחד
 לך תבעי כי : וז"ל כ' ב' קנ"ג שבת בתוס'אך

 כרבנן, דהלכה משמע הכא דרבנן,אליבא
 בגופי בשמם וכ*כ כן, ג*כ משמע קי"גוביבמות
 הנך לכל יענו דמה וצ"ע רס"ח, כללהלכות
 בדוחק שנאמר לא אם וצ"ע, שהבאתי,סוגיות

 תבעי כי בגמ' מדקאמד הוא, התוס'דמשמעות
 לא דבברייתא דאף משמע דרבנן, אליבאלך

 ומדסתם עליה, פליגי רבנן ר"א, כ"אהוזכר
 סתם הו"ל כוותייהו, דתרומות במתניתין כןלן

 וכו' כסתם, דהלכה בברייתא ומחלוקתבמתני'
 ד"ה א' כ*ז ביצה בתוס' מצאתי אמנםוכו',
 כר"י, דהלכה ר"י ופסק וז*ל: שכ' ר"מאלא

 וע"ס אליביה, דש"ם סתמא בבכורות התםדקבעי
 וכ"כ ישנים, בתוס' השם דיומא, רפ"ח ע~בירהון
 עי"ש. ע"ב, תצ"ג אע"פ בפ'הר"ן

 עליה בא ד"ה ל"ט כתובות תוס' וראהג(
 אליבא הוי ולא סתם, האמורא דבעי :שכ'
 לה בעי דלהכי תנא, דחד אליבא אלאדכ*ע
 אליביה, דבעי מ"ד כההוא דהלכתא כהמוםסתמא,
 קס"ב אות ב' מע' אלי הליכות בס'ומובא
 חכמה התחלת בדברי ו( אות לקמן וראהעי*ש,
 לכאן.וצרפו
 ב' מערכת לעולם היא אות בס' וראהד(
 אפילו כ*פ בש"ס בעיא מצינו י שכ' ג',אות

 מלאבי היד כ*כ כוותיה, קי"ל דלא דמאןאליבא
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 ומתמיה נפלאות, בבקיאות עי"ש ע*ש4די"ט
 דמדבעיא דם"ל הרמב"ם בדעת דכ' הכ*ם,על

 כוותיה, דהלכתא ש"מ תנא דחד אליבאבצם*ס
 בד' עמד לא איך לי וקשה עי*ש, פלא,והוא

 כו', אפילו ד"ה מ"א מזבחים בפי*בהתוי*ט

 אליבא אלא קאי לא בעיא דהך דמשוםשכ'
 להדמב"ם לי' משמע וכהצ"ה וכף, שאולדאבא

 מעה"ק מה' ספ"י בחי' העתיק וכן כוותיועדהלכתא
 סוגייאות מכמה מלאכי היד דכ' ולפ"מ ע"כ,וכו',
 שהביא הסוגיות ומלבד זה, היפך דמוכחבזצשם
 מב"מ דאיה עוד חביא הנ"ל, מלאכי,היד
 ליטול ארנקי הגביה ד"א בעי עקא,דמ"ד
 השמיטוה בעיא והך כו', מהו, דינרהימנה
 בעיא דהך דם"ל מטעמא והטור, הרא*ש,הרי*ף,
 צדיכה יד שליחות דמ"ד אליבא אלא קאילא

 חסדון, א"צ יד שליחות דקי"ל למאי אךחסרון,
 והרמב"ם, הביאוה, לא ומשו"ה מידי נפק"ללא

 ז"ל, הה"מ בזה עמד כבד שהביאו,והסם"ג,

 אליבא גם מתפרש שפיר בעיא דהךומתרץ,
 ופלא ע"ש, חסדון, צדיך אין יד שליחותדמ"ד
 קצדתי. כי דבריו כל עי"ש התוי"טעל

 כלל הב' מע' כללים בשד"ח וראהה(
 אליבא הש"ם דבעי דוכתי דאיכא ג"כ שכ'נ"ח,
 ש"ל, היד"מ כמו וציין נותיה, קי"ל דלאדמאן

 אדעתין תיסק דשמא הש"ם חי"ם דלאוכתב
 כמותו, שהלכה לעולם היא אות אליביהדמדבעי

 ש"מ מהו, פלוני לדבדי בהדיא דפרישדכיון

 כונתו אמיתות לדעת דמבע"ל הואדלדידיה
 לפדש הוא כדאי כותיה הלכתא דליתדהגם

 בש"מ ורב"א והריטב"א דעזום' שכ' ע"דמילתיה,
 דכדאי אליבייהו הש"ם שקו"ם דזימנין ב"שעל
 פריש דלא נמי ואיכא וכו', דבדיהם לפרקםהם

 מילתא דמוכחא אלא מהו פלוני לדבריבהדיא
 נ"ג כחובות עי' דבעי, הוא דפלוני דאליבאטובא
 הוא ביה דעסיק דלמאן ע"א, ד' סוטהע"ב,

 מהו, פלוני לדברי להדיא פדיש כאילו והוידבעי

 קי"ל דלא דמאן אליבא דבעי מאי לן דחיקאולא
 סתמא בעי כי האמנם הנ"ל, מטעםכוותיה
 מילתא מוכחא ולא פוצ פלוני לדבדי פרישולא
 לומר נצטדך מבועץ הכדח דע"פ אלאטובא

 אמרינן ודאי הא בכי דפלוני אליבאדבעי
 הלכתא דפלוני אליבא לש*ס ליהדמדבעיא
 קיי*ל דלא דעתיה דגלי היכא זולתכיתי',
 ועם*ז ובו', ע"א צ' כבעידובין פלוני,כאותו
 1:כ"ם ע"ד צ"א באות היד*מ קהםית לישביש

 שכתב ה*ו, דטו.א ופ"ב ה"ד ע"ז מה'בם"ט
 היפך דהוא הלכתא, הכי אליבייהו לןדמדבעיא
 דבעי דכיון ניחא ולהנ.ל הנז"ל, דוכתימכמה
 ר"מ לדברי ר"י לדברי קאמד ולאסתמא
 בעי כוותיה דקיי"ל דמשום מילתאמוכחא
 שכתב הי"ד פ"ה נזירות ה' לכ"מ ועי'בסתמא,

 ע"ש, אתא דת"ק מילתיה לפרש ישמעאלדד'
 אליבא בעי דבש"ם משום לומד ליה ניחאולא

 רפ"א, שבת ובה' שם, הלח"ם כם"שדרי"ש

 דמיא דההיא משום מ"ג, דנזיד פ"וותיו"ט
 מילתא דמוכחא הנ=ל וסוטה דכתובותלההיא
  9~צה"ט וכר, דבעי הוא דרי"ש דאליבאטובא

 פא"ה בהבד"ח וע"ע זה, חילוק עפ"ישהאריך
 לכאן. וצרפו עשה"ט כ"ז סי' הב' מע'כללים
 הבית מעדכת המנורה כלילת בם' וראהו(
 סי' מלאכי היד ע"ד שכ' ע"ב, ח' דף א'כלל
 דודאי ונגלה, בדור והחילוק דלק"מ, הנ"ל,צ"א
 בקודןם דרכם הי' דהאמוראים פשוט,זה

 נוותיה, הלכתא דלית אליבא אפי'לאיבעיא
 להגדיל וכיו"ב, טהרות קדשים בסדדוכדעסקו
 שכר, וקבל דרוש שאמרו וע"ד ולהאדידהתורדו
 ו', גיטין וע' נ"ט, ב"מ י"ג, עירוביןוכש"ם

 לפדש הש"ם דדדך רק מספד, עצמווש"ד,
 דןםבת כההיא לה, דבעי דמאן אליבאהבעיא
 )ובה' כיו"ב, ואינך מהו לר"מ עניבה דבעיקי"א,

 אחר תיכף האיבעיא סמך ב' נ"גדכתובות
 כמובן, קאי דעלה נתן להורות יוסף דרבבדייתא

 כהעהבעיא אבל יע"ש,( ד"ד, דסוטה, בהךוכן
 לה בעי אהצי דרב ב' י"ד דע"ז כה' סתם,הוא
 )דמיירי כו', מיע למי קטוע לבן תרנגולסתם,
 בדבריו נרמז ולא הנול(, עכו"ם מה' פ"טבכ"מ
 דקאי לפרש ההכרח רק לה בעי דמאןאליבא
 הו"ל דאל"כ כוותיה, דם"ל מוכח דד"י,אליבא
 שפיר מפרשינן והוי מהו, דד"י אליבאלפר,צ
 סתכש ומדבעי שכר, וקבל דרוש ע"ד רקדבעי
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 באינך וכן לה, קבעי דהלכתא דאליבאמובח
 דמתנת בההיא זולת כן, הכוונה הנ"לדוכתי
 סמך ועיקר קאמר, דלסניף י,ל הנ"לעניים
 חילוק וזה היטב, עי*ש שם רמייתי טעמיאאינך
 לשונו. כל עי"ש הרמב"ם לדעתברור
 מחף ג' כה2ער פ*א חכמה בתחלת וראהז(

 וו2ם וז"ל: שכתב קכ"ח, כלל הגמראבדרכי
 ונתארסה עליה בא ד"ה בתוס'( ע*א ל"ם)כתובות

 דקבעי והא ליה, קמיבעיא רלר"ע פירשומהו,
 משום מהו בהדיא לר*ע קאמר ולא סתםלה

 סתם דקבעי דהיכא משמע מחבירו, כר"עדהלכה
 דהלכה דפלוני אליבא פיר,2 ולא רחראליבא
 וטרי דה2קיל היכא ההלכה בשער ועייןכוותיה,
 קרי בעל בטשנת ובבדכות אמודא, דחדאליבא
 עכ"ד. בלבומהרהר
 ש"ל המנורה הכלילת לדברי מסייעוזה
 לעיל וראה ודו"ק, היד"מ, קח2ית לישבבמש"כ
 ג(.אות

 דמצינו הא הדברים להסביר ונלע"רח(
 דלא דמ"ד אליבא דבעי בש"ס פעמיםכמה
 וללבן לברר כרי משום דהוא כוותיהקיי=ל
 ילפינן פעמים וכמה דפלוגתייהו, והאופןהסיבה
 במה אידך על כוותיה קיי'ל דלאמהחולק
 מה וראה עליו, חלוקותו וסיבת עליוחולק

 מיבת לידע דצריך קמפלגי, במאי בערךשהבאתי
 טעמיס ועוד עי"ש, כדין שלא ואףמחלושעם
 ואז הפלונתא אופן לברר אנו שצריכיםאחרים
 דלא החולק דם"ד הטעם גם היטב לידענחוץ
 החולק כוונת יהברר שעי"ז כדי כוותיהקי"ל
 וראה בזה, טעמים ועוד כוותיה דקי"לעליו

 לאשמעינן, אתי דב"ש טעמא ערך שליבכללים
 כ"פ דמצינו להעיר, רציתי וכעי"זעשה"ט,
 לחד רק הוי לא והקושיא סתמא דפריךבש"ס,
 הרועים עין בס' וראה כוותיה, קי"ל רלאמ"ד
 'ואפשר א', דצ"ד כ"ו, אות וחירותם חכמיםערך
 וראה וצע"ב. לאיבעיא, קושיא בין לחלקדיש

 ח"י אהרן בית ובספרי קושיא ערך שליבכללים
 וראה לכאן. וצרפו עשה*ט והלאה, רל"םמדף
 בש"ס דמצינו שפ"ו אות שלום דרכיבס'

 מכ"ט, כוותיה, קי"ל דלא ממאן דיןשהוכיחו

 לבר נשמע האחד דמדברי הוא אחדוטעם
 מדף ח-ג בספרי וראה בארובה, עי*שפלוגתיה,
 עי03ה"ם והלאה שצ-א מדף ובח"ט והלאה,תקנ"ח
 לכאן.וצרפו

 וכו' האומר לדברי בה דקאמר בעיא לו.סימן
 הוא לדבריו אלא כמותו הרכה דאין משמעמהו,
 לן מבעיאדקא

 הרש"ל בה2ם צ"ה כלל מלאכי הידכ"כ
 ע"ש וכ' המקשה, בהמה ר"פ חולין עלביש"ש
 לישנא אהאי המחברים סמכו פעמים דכמהבשמו
 מלאכי היר עור וציין מכללו, ההלכהלהוציא
 לטעמיה גבי שצ"ג אות הלמד בכללילמש"כ
 בגמ' מצינו דר"פ לטעמיה שכ' וע"שדרקפ,
 ונראה מה"ם, אחרינא דינא אמוראדמסיק

 דאי ס"ל, לא וליה קאמר פלוני דאותודלטעמי'
 ידעינן ואנן בסתמא דינא האי הול"לס"ל

 ע"ד ר"ב דף מאליהו מכתב הוא, דר"פדלטעמי'
 עי"ש. הרמ"הלדעת

 מדף וכו', איכא אי ערך ח"ד בספריוראה
 ח"י ובספרי שם, הם"נ בדף ובפרט והלאה,תל"ד
 עי"ש, ס"ל לא ולי' אמריערך

 קא ועכ"ז התירוץ ידע לפעמים לז.סימן
 לזה והטעםתבעיא,

 מהר"ש לרבינו שמואל בכללי ראהא(
 בעיא ; שכתב ס"ר, כלל הבית פרקסירילייו
 יודע הבעיא שבעל אע,פ לה בעינן קאדלפעמים
 פשיטותיה ויודע הואיל להקשות ואיןפשיטותיה,

 לדעת הבעיא בעל שכוונת לפי קמבע"ל,מאי
 הפשיטות ועל הישיבה, בני אותה פוו2טיןכיצד
 פושם בעצמו שהוא עד עליו ומקשהחוזר
 ט'. סי' וראה עכ"ל,הבעיא

 דשצ*ח שבע"פ תורה ערך בשל"ה וראהב(
 בתלמוד פעמים הרבה ; וז"ל שכתבע"ב,

 לו פח2ט וכשהפשטן ליה, בעי מבעיהאבעיק
 או מכהצנה הפשטן דברי סותר האבעייןאז

 תחלה בעי מה א"כ בזה נבוכין והרבהברייתא,



תמז ן ר הא "ש"םשלי ת יבבעש

 שהביא, הבדייתא או המשנה זו שידעמאחר
 הלכה היה האיבעיא שענין מדבותייוקבלתי
 דבו בפני להודות דצה ולא לידו שבאלמעף2ה

 סבדתו לפי שידע אף ממנו שגדול מי בפניאו
 פשט דבו שהוא הפשטן והנה הדין, הואאיך
 איפכא והא עליו מקשה אז לאיסוד או להיתרלו

 הוא כה2הבעיץ אלא יתכן לא הדדך וזהשמעינן,
 לידו, מעשה שבא נאמד אז הפשטן שלתלמיד
 אז ישיבה בני שהם להו איבעיא בסתםאבל

 דדך עוד ויש דוחק, בקצת הוא הזההתידוץ
 והיה ענינים ב' זו איבעיא בדין שישלתרץ

 להיתד או לאיסוד פשוט אחד דדךלאבעיין
 השני, ענין על היה אבעייתו ענין דק בווכיוצא
 דהפשיטות מיניה מוכח אבעייתו שפשטוהפשטן

 לאסוד להאבעיץ פשוט שהיה הדדך לזה אףהוא
 על השני, בענין כמו נמי בזה ופשט להיתדאו
 הדאשון דהענין בדייתא או ממשנה לו מקשהזה

 נכון דדך זהו כדקאמדת, אינו לו פשוטשהיה
 שאל בתנאי דק כן השמועה שילמודלהמעיץ
 עכ"ל. היטב ויבין וישכיל להאמת מחוץיצא

 לפעמים שכ', פ"ז, סי' מלאכי יד ודאהג(
 שנתנה התידוץ סותר דהבעיץ בש"ס,נמצא
 מתודצת בעייתו ונמצאת ברייתא, או ממשנהלו
 לתדצן, הוא שדחה הדחיה או הסתירה אותהכפי

 וכו'( מדבה אביי מיני' בעא א' מ"ב כתובות)וע'
 ידוע שהי' כית שואל למה א"כ העולםח2ואלים
 תודה דיגדיל הטעם ומלבד התירוץ,אצלו
 דצה ולא מעשה לעף2ות דצה דהשואל י"לויאדיר
 קושיא יש אולי חשש כי עצמו, עפ*ילעף2ות
 בשם מ"ש שהביא ע"ש בברייתא, אובפה2נה
 קט"ו סי' בתשובותיו וכן ז"ל אבוהבמהר"ש

 ע"ג, ט"ו עידובין הריטב"א בחי' כיו"ב וע'ע"שי

 קפ"ב ב"מ בשטמ"ק אך ע"ב, דכ"זובכתובות
 מתניתא, ידע הוה לא האבעיא בעי דכיתירץ,

 ותתודץ בגויה, ופשוט ידע ניהליה איתיהוכי
 דשמיע כיון תימה  רע"ב, עקה חולין התוס'קו'
 בתימה, והניחו ע"ש ברייתא לימא בדייתאלי'

 י"א בשם השטמ"ק כ' הנול בכתובותאמנם
 שאלה מדבו שואל שהתלמוד דתלמודאדאודחיה

 ממתניתין לי' מותיב הגי ובתר קבלתו, לדעתא'

 ק"ה בשבת לדקדק יש וכעי"ז לבדודינהו,כדי
 רחב*א איתכי' וכו' יוחנן א*ר אדחב*א דא"שב'
 תיובתא לי' דאית דכיון וקשה כו', יוחנןלד'
 בסתמא, למימדיה מייתי אמאי ד"י דבדיעל

 דאי' ע"ז, עיניו פקח א' ט"ל בב"בוהרשב"ם
 דד"נ למימדיה רבא דכששמע וכ' כה"ג,שם

 התלמוד שסידר אשי ודב תיובתא, הךאיתביה
 ע"ש. אר=נ רבא אמר דקאמדהוא

 תל"ד מדף ח"ה בספרי הדק היטבוראה
 האמורא או התנא הגמרא דדרך ש"ש1"לאה,
 וכן תירוצה, שידע אף מתורצת קושיאלהקשות
 ששאל בארוכה, הטעמים עי"ש וכר, וכראיבעיא
 יאמר אולי או אחרינא טעמא לי' איתדילמא
 תורה יגדיל משום כ' והיעב"ץ וכו', אחרתירוץ
 או מרווח, יותר תירוץ לו יתרץ אולי אווכו',
 לידע שרצה או חידוש, איזה להשמיענושרצה
 ועוד, ועוד הישיבה בני אותה פושטיןכיצד

 ח"ה בספרי וראה בעהי"ת, ותהנה הדקעישה"ט
 לכאן, וצרפו והלאה ת"ר מדף בינייהו איכאערך

 הדק.עישה"ט
 למהר"ש התלמוד כללי בקיצוד ודאהד(
 פושט כשהפשטן פעמים : שכ' ז"ל,הנגיד

 הפשטן דבדי סותר אבעייא הבעל אזהאיבעיא
 ידע אם להקשות ויש מבדיית~ג אוממשנה
 והסוגיא לי', איבעיא מאי הבדייתא אוהמשנה
 בדין ענינים ב' הבעייא לבעל שהי' : כךבזה

 לו השיב והפשטן לו, פושט הי' וא' זו,איבעיא
 סותר ע"ז שלו, הפשיטות נגד זה בדיןאף

 עי"ש.דבדיו

 מידי נפק"מ דלא בעיא לח.סימן

 מצינו שכ' צ"ב, סי' מלאכי יד דאהא(
 אף מידי נפק"מ דלא במילתא בגמדאדבעיא
 עבר, שכבד דבד שהוא מפני התלמוד,בזמן
 כבחולין שכר, וקבל דדח2 משום קב"לואפ"ה
 וכו' נחירה בשד איברי ידמיה ר' בעי א',י"ז

 אנו שצריכין הוא שכר וקבל ודרוש שםוכרש"י
 אך ע"כ, עבר, שכבר ואעפ"י האממ עללעמוד
 למסבר דדוקא והירא ולא ואמר, פליגהרא"ש
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 דבר לקב1ע אגל עבר, נ(כבר אעפ"י דרשינןקראי
 וכבי1תא אג8כחן, לא צ1רך בו שאין בדברבם"ם

 הלבעטן כיצד אלא 1כ1' הלביגטן כיצד פ*בה'
 עאכ. ובף, וו בבעיא דנפק"מ ונ"ל קראילמסבר
 דבעי א', צ*ו מפסהים הרא"ש על לדקדקויש
 אבל ופרקב"י ובו', מצרים פסח אמוריר"ז

 אף הוי מזבח, שם הי' לא איכמויןלהקטות
 הוה, דהוה דמאי זו בבעיא מידי נפק"מדלא
 ע"ש הנ"ל, רש"י מטעם בש"ס קבעוהאפ*ה
 דעלה ע"ב, ף חגיגה בתוס' ומצאתי הענין,כל

 היכי בנ"י נערי את וישלח קרא ר*חדקבעי
 מאי : וכ' נפק"מ, למאי בגמ' ופריך וכו',כתיב
 הלבישן, כיצר גבי ע"ב ה' ביומא וכן הוה,דדיה

 ט"ו ובסנהדרין פסחים, ואימורי גביובפסחים

 דסבירא משום בעי לא בכמה, סיני שורגבי
 י"א ותענית ל"ד, ובע*ז משעה, ד1רווןלאל1פי
 ואעם לי' פריך דלא כו' משה שיפהם במהגבי
 הרא"ש כשיטת משמע וכו', קרא למסברנמי
 דביומא והתוס', הרא"ש על וקשה וכו',וכו'
 בסוכה וכן כו', אטות ד' ר"פ בעי א'כ"ב
 שם ועוד וכו', לוג ק"כ להו אבעיא ב',נ"ב
 ובסנהדרין כו', עשירית למעלה ר"י בעי ב',נ"ג
 ובסנהדרין וכו', התקופה על להו איבעיא ב',י"א
 אביי בעי וכו', סנחרב של מחנהו דסך ב',צ"ה
 לא אל1 דבבעי1וו דאף הרי עי"ש, וכו', חדחסר
 קראי, לממבר 1לא משעה דור1ת לאלופי לאשייך

 בעייא כמה זבחים בס' וע"ע בש"ם, נקבעוועכ"ז
 כלל אלי ההליכות על וקשה הוה, דהוהבמה
 עי"ש, כלל רמזו דלא שבע הבאר וגםקס"א,
 עי"ש. למשיחא הלכתא ערך שלי בכלליםוראה

 על כ' ר, אות ב' מע' זוכר עין ובס'ב(
 סמכו והתוס' הרא"ש דהלא הנ"ל, מלאכיהיד
 הגמרא על וא"כ הנ*ל, ע"ב ה' דיומא הךעל
 על שמקשה ומה וכו', להקשות יכולהיה
 ט"ו, סנהדרין התוס' ד' דחם קאק שבעהבאר
 על שמותם את נשא לא ואמאי ף,וחגיגה
 דהוה מאי כ' ט"ו בסנהדרין והר"ןשפתיו,
 לנודר נפק"מ א"נ שכר, וקבל דרוש וי"להוה,
 הרא"ש קו' רש"י כעל ג"כ עליו וקשהכך,

 והר"ן רהן"י דדעת ואפהם*ל הנ"ל, ע*ב ה'מיומא

 בו שאין בדבר דבעיא בכ"ד דאג0כחןכיון
 דבר ה1א שכר וקבל דרתם דוומר סבריצ1רך,
 מ*ה וזבתים מיתות ד' ר"פ ובבסנהדדיןשט1ם,
 ולתרץ. להק~בות לפנים צריכה אינהחה

 פ*ק, כביומא אחריהי פ(ינויא לי' איה כיאך

 סדר כל חזינן דהא ומשני, פריך פ"ק,וחגיגה
 דרוש לומר ומוכרח רחוקות, בעיות כמהקד,מים
 בפסקיו המאירי תירץ הב' וכתירוץ שכר,וקבל
 וכפ"ז וכ' ד"ג, למראה נחמד בס' הביאוכ"י,
 ביומא הוה דהוה מאי פריך מאי בהפךיקשה
 ת8ני דפריך ואפשר, עכ*ל, נפקומ למאיוחגיגה
 בסמוך, כמ"ש ר1וחא שינ1יא לי' דאיתמט(ום
 ומפ' דסנהדרין מפ*ק בסוף הרמ"ך דהקשהומה
 קכ"ד סי' בתשו' החו"י קדמו כבר וכו'חלק
 לק"מ דנגעים מפ"ו ומ"ש עי*ש וכו'וכו'

 מן יהי' כי אדם דדריש קראי לאמבורידההיא
 בספרי הבאתי 1כבר עי"ש, וכו' וכו' ואילךהדבור
 להקו18וע הגמרא דדרך הכללים שרי בשםכ"פ
 י1סף שאריה 1ראה מר11ח, היר1ץ שי"להיכא
 עיש"ה. ה' כלל ע"בדי*ג

 יום בכל אומרים שאנו במה ונל"פג(
 למען חפץ ה' ה', דורשיך עזבת לא כיויום
 שפרש"י עפמ"ש ויאריר, תורה יגדילצדקו
 דצריכים הוא, שכר וקבל דרוש א' י"דחולין
 ואמר עבר, שכבר אע"פ האמה על לעמ1דאנו

 לא כי וכו' אמת תורת לנו נתן אהםרמקודם
 הד1רשים שע עזב לא ועטיקו ה', ד1רשיךעזבת

 למען שחפץ מפני עבר שכבר אע"פנא~1רת1,
 ויאדיר. ח1רה יגדיל 1האמןו הצדק היינ'1צדק1

 בן ע*א, סנהדרין חיים תורת ובס'ד(
 ולמה להיות, עתיד ולא הי' לא ומורהסורר
 ולא כתב: וכו', וכו' שכר, וקבל דרושנכתב
 מצוה לך ואין בתורה, קוץ לך שאין לפיקשיא,
 הבין אלקים שנ' ית', בעצמותו סוד להשאין
 יסודה היינו מקומה מקומה, את ידע והואדרכה

 אע"ג בתורה העוסק וכל ית', בעצמותוממקורה
 ומדבק קדחמתו, בכבוד עוסק ה*ה עחןה,שאינר
 יש תועלת מה א*כ קשה ולא ית', בושכלו
 עי'ש. מעשה, בו שייך דלא דברללמוד
 תהוובא אר"א ב' קצ*ז בלק זוה"ק וראהה(
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 א"ל כו' ומורה סורר בן לאיש יהי' כי הה"דעל
 וקבל כתוב אמר דאת מה חמינא למשההקב"ח
 מדרשות ה"ב פ"ז נזיר ירושלמי וע' ע*ש,אגרא
 מרגליות בס' וראה שכר, וקבל דרושאמינא
 )מק"ן( חסידים וס' י"ב אות ע*א םנהדריןהים
 תתתרל*א.םי'

 יצא שלא שא"א שכר, וקבל דרהםו(
 יחקש שלא ומורה סורר בן מצו21 שוםמהן
 אביו עצבו ולא ו'( )מ*א וכתיב בנו, עלאדם
 טוב יותר וכף, עשית ככה מדוע לאמורמימיו
 יגרום ולא בקטנותו שיהרג לאבשלום לוהי'
 כזאת דרשה ומפני נפשות, כמה יהרגושוע*י
 תואר. יפת ישא ולאימנע
 : שכ' תורה, יגדיל כלל שלה"ק וראהז(

 ממנה, ללתד אלא יצאה, ע"ע לא בעייאדהא

 שבכאן שהענין אף אחר, למקום נפקותאואית
 בש"ס התמיהות האיבעיות בכל וכן צורך, בואין
 כ"ל. עישה"טוכו'

 וע"א, נ"א סנהדרין א', מ'ד סוטה וראהח(

 שם, ובמפורשים שכר, וקבל דרוש מ"ה,זבחים

 ע"ב ד' כתובות ועתו"ם בערכו, שליובנללים
 ותוס' חולדה, בלעתו ע"א, ע' חולין עד,ד"ה

 ברש"י ב', מ"ח וסנהדרין עד, ד"ה א' קל"בשבת
 שלטי וראה פלוגתא, דליתא במילתי' ואבייואת

 לוזאין די הרר"מ עליו ום"ש דע"ז, פ*קגבורים
 כלל ח"ד בשלה*ק מובא שרץ, ערךבמעריך
  ע"א, ה' יומא ע"א, ל"ד ע"ז ואגרוועדרהסים

 למאי ד"ה תוס' א', כ"ח שבת ע"א, י"זחולין
 כה"ג איכא ומי ב', ק"ב יבמות שם,ומהר*ם

 מ"ז פסחים תום' ב', ס"ו חולין שם,ובתוס'

 זה, ולא ד"ה ע"א ב' ב"ק כתישה, ד"הב'

 לתשיחא, הלכתא נ0כר, וקבל דרונם ערךובספרי

 ס"א סי' סופרים דברי ובס' ויאדיר, ווורהיגדיל

 זקנים באסיפת הו"ד בהקדמתו, שבע בארוע*ד,
 צו, פ' ודים מים באר זבחים, למם'בהקדמתו

 יבין ל"א, אות נללים לאו"ח בפתיחתופמ*ג
 ק"ב, עירובין יעב*ץ הג' ש"ג, כללשמועה

 קכ"ד, סי' חו"י ו', אות הרואה פ' המודותדברי

 ד"ה נ"ב שם ה~ה, ד~ה ב' מ*ה מנחותתווד

 עשה"ט. י*א, הוריות 'וסף שעריה~ה,

 קי*ב, אות אמור שלום עואילת ובם'ט(
 עצמו לטהר אדם חויב ב'(, ט"ז )דר"ה ע"הכ'

 איצסריך טובא, הבית זמן אחר שהי' אע"גברגל,
 תגעו, לא ובנבלתם של דקרא טעתאלפרש

 ה' מיומא ש"ל כעין וזה ע"ש, שםכבר"ה

 ע"ש. קראלמיסבר
 שהאריך קכ*ד, סי' יאיר חות בשו"תוראה
 בתוה"ד, וכ' למשיחא, הלכתא ובעניןבכללן,

 הבעייא, על ה' יומא הש"ס מקשה שכברוצ"ע

 ההום' תמהו ב' ט"ו ובסנהדרין הוה, רהוהמאי

 דע*ז בפ"ק וכן בכמה, סיני דשור הבעיאעל
 למיסבר שתא : וכ' משה, שימש במה שאלתעל

 על להו אבעי' ב' י"א דבסנהדרין וק"לקרא,
 אביי בעי ב' צ"ה חלק ובאגדת וכו',התקופה
 צ"ע וכן בתיקו, קאי ותרוייהו וכו' אלפאחסר
 כהלכתא ענינו שהרי עלה, הוי מאי לשוןעל

 התשובה כל עישה"ט וכו', וכו', מאיומיקנא
 ג' אות ב' מע' ישרים אהל בם' וראהודו"ק,

 וכו' כגון, ד"ה ב', י"א הוריות שבע לבארשציין

עי"ש.
 : כ' ב', י"א הוריות שבע בארובס'

 ול"ל הוה, דהוה מה נפק"מ דמה קמבע"למאי

 על לעמוד שצריכין הוא שכר וקבלדרוש
 פריך כה"ג שהרי עבר, שכבר ואע"פהאמת
 אבל קראי למיסבר דוקא אלתא כו' ה'ביומא
 דיוכטש והך אשכחן, לא צריכי דלא בעיאלקבוע
 לפרו1"י דחולין לם"ק בפסקיו הרא"שםותר
 מלאכי דהיד בהך )הבאעעיו וכו' וכו' עליווחולק
 : פרש"י מיתות ד' ר"ם ובסנהדרין עי"ש( א(אות

 הלכה מאי קאתר, הלכה כלו' למשיחאהלכהא
 ממנה למדין שאין אחרי דשמעתין בםוגי'א"ל
 ע"ש, כו' אמרה לשון באיזה לידע רקכלום

 דאפי' קמבעי"ל, נפק"מ למאי הכא בש"כא"כ

 דםנהדרין בפ"ק וכן בא, לא דשתטתא סוניאליי)0ב
 יוסף דא"ר הא אבעי"ל דגיטין פ"ק ובםוףוכו'
 משם" או הוא נשיא הנשיא כר"שהלכה
 דנפק"ת נפק"ם, דמאי צ"ע ג"כ קאמר,דנשיא

 מקדש, האיש פ' כבר' אדידי', דידי'למירמא

 וראה עיומנ*ל, וכר פסחים דערבי בפ"קונע

 הקמ*ב ועדף 1(לאוע תל-ד מדף ח-דבמפרי



בעש ן ך הא הש"םנללי ת יבתע

 י' ובתלק למיועי, ל"ל ס"ל לא אי פרךוהלאה

 וצרפו עיישה"ט ס"ל לא ולי' א' בשם אמרפרך
לכאן.
 אות הב' מע' כללים בשד"ח וראהי(
 נ"ם לא אם בש"ס בעי לא בעיא שכתבע"א

 שם, כר,ם'י דלא לחולין בפסקיו הרא"שלדינא,

 דברי י"ג, אות דקי"ח אברהם ויקרא הרבכ"כ
 בשר דאברי בבעיא ע"א בדי"ז הםהדא"ש
 המאורות ב' דברי ראה לא הנראה ולפינחירה,
 זו מע' אזן ויעיר צ"ב אות יד"מהגדולים

 ד"ה ע"ב כ"ח שבת רש"י וע' עיש"ב, ד'אות
 משום דנימא וקשה הוה דהוה מאי וכו'אלא
 מ"ש שו"ר בחולין, כמ"ש הוא שכר וקבלדרחם

 לאשמועינן דאתי משמע דלישנא שםהריטב"א
 שם גדול הי"מ זה ומ"ש עי"ש, הוראהדבר

 כן כמו עי"ש, וכו' דנגעים ז' בר"פדמצינו

 המטלטל ע"א ל"ה שבת דדב מימדאמצאתי
 ח"ב לדוד תהלה הרב שהקשה ומה ע"ש,טהור

 ע"א ד"ז דמכות אש"ס ואגב ד"ה ע"בד"ע

 דמאי דראב"ע במילתיה בש"ס דבעיאבמאי
 להבינו זכיתי לא ע"ש הוה דהוה מאינפק"מ
עכ"ד.

 להגאון האגדות תהלוכות בס' ודאהיא(
 בזה, שהאריך כ"ה, פרק זצ"ל, משאוועלהנורא

 ל"ד ע"ז ותוס' י"א, הוריות שבע לבאדוציק
 ד"ה תוס' ב' מ"ח יבמות ע"ב, ה' יומאא',

 ב' ל' רה"ש ב', צ"ה ב', י"א סנהדריןדא"א,

 קראי, למיסבר והנפק"מ מה"ת, אי הנףביום

 ג', בעינן מה"ת אי דנפק"ם א', ג'סנהדרין

 תוס' לדינא, דנפק"מ לאוקמי טפי לי' ניחאמ"מ
 ל=ז יומא ורש"י, הלכתא, ד"ה א' מ"הזבחים
 דלא ב' ה' יומא ובהגמהרצ"ח כו', ובתו"יא',
 י"ז, חולין רהם"י .באגדה", הוה דהוה מאישייך

 דבכ*ם להעיר ויש וכו', לנודר דנפק"מדלרא"ש
 חדש אור כלל, שכיח דלא במה בעי ירמיהר'

 ס"ד, סי' חיווד נובי"ת ורבנן, ד"ה מ"דפסחים

 רי"ח סי' ויו*ד רפ"א, סי' תה"ד נ', סי' ציהשיבת
 במה דשואל ובכ"ם סק"ד, וטחז סק"גבש"ך
 סנהדרין א', י"ג יומא תוס' האידנש נוהגדאינו
 זכר בס' וע' לדידן, דנפק"מ ובכ"מ ב',ט"ז

 טאי ד"ה בתוס' ע.ב ו' חגיגה ע4ב, ה' ביצהיוסף
 חגיגה יוסף וזכר א', אות לסוגיות ובספרינפק"ם,
 ז' בכתובות קראי, למיסבר פלוגתייהו דפ"כי"ז,

 סנהדרין בינייהו, נפק*ם דליכא כו' בבועזע"א
 היורד בשר איכא מי כו' בעיזא המנהיג ב'נ4ט
 סע"ב דפ"ז אבילות ה' הגדול באו"ז השמים,מן
 תמיהות וכמה וכו', וחיה, בהמה לכסות דאיןדאף
 ירחשלמי א', כ*ג נדה ע"א, ל"ז כמנחותבש"ס

 ופניו תיש גופא דידן ובגמ' ה"ב, המפלתפ'
 הא ד"ה א' ה' ביצה תוס' באורך, יע"שבנ*א
 באורך, מ*ש ז' אות מ"ז פ"ה אבות תפא"ילן,

 להלכותיהן, ד"ה ובהוס' ב', ה' ב=ב ב', ס"וחולין
 הא ד"ה א' ה' ביצה תוס' באורך, יע"שבנ"א
 פ"א, סי' יו"ד וב4ח זה, ולא ד"ה ע"א ב'ושם

 בקחםיתו, האריך ב' קי"ד חולין יוסףובראש
 ד"ה וע"ב מאי, אלא ד"ה סע"א ב' יומאובתוס'
 אורחי' לפשות ותיבה בפשיטות כ' ובתו"יואימא,

 עישכ"ד, וזכרון לרמז לקרא דסמכי' ובכ"מדקרא,
 אלא נקנית התורה אין פרך ח"ז בספריוראה

 עישה"ט. תקרי, אל פרך ח"ט ובספריבסימנים
 ע*א י"ז חולין איתן במצפה וראהיב(

 ירמי' דר' בעיא אהך במש"כ הרא"ש ע"דשכ'
 לא צורך בו שאין בדבר בש"ם בעיאדלקבוע
 אין גופי' ירמי' דמר' דכוונתו, דנראהאהעכחן
 צורך, שאינו דבר למבפי דרכו שהיהראיה

 ולכך דכ"ג, בנדה וכן דכ"ג, בב"בכדאיתא
 ע"ש. בתיקו הש"ס כאן דקבעי מהא הרא"שדייק

 ע"ד ע*ב כ"ו תמיד נתן חק וראהיג(
 בעי מש"ה בעליות גביה מגבה בד"ההמפרש
 לקטן לפרווםי כדבעי וכו' לש"ס ליהדפשיטא
 בעי מאי נמי דק"ל נ"ל ועוד שכ' וכו',מקרא
 גביהי דהוו או ממש עליות הוו אי נ"מ למאיהש"ס
 משני הלכך הוה דהוה דמאי בעליותמגבה
 ד,םמירת להש"ס ליה דפשיטא פהמום הכידבעי
 מקרא לקמן לפרושי מדבעי בגבוהכהנים
 לן נפקא דלא אע-ג קראי למסבר בעידמש"ה
 ודו"ק ע"ב ד"ה דיומא בפ"ק כדפהםנימידי
עכ"ד.

 הגם' על ב' ה' יומא מהרצ"ח בחי' וראהיד(

 רא"ש ועי' כאן תום' עי' 1 שכ' הוה, דהוהמאי



תעא ן ר הא הש"םנללי ת יבבעש

 אבדי לענין ידמי' דד' דבעי' עעא ט"וחולין
 היכי אבל לנודד, נ"מ שהכניסן נחירהבשר
 כאלו בעולם מצינו לא קראי למסבר שייךדלא
 שבע באר ועי' ע"ש, אלינו יחם להם איןאחסר

 כגון ר"ח בעיות לענין דהודיות פ"גבתוספותיו
 בהך דתמיד לפ"ק ובתוספותיו בשעיר, מהאני

 פ"ק הש"ם בעיות שהביא ממש עליותאיבעיא
 ואולם מילואים, ימי משה שימש במהדתענית
 חסד ע"ב צ"ה סנהדדין אביי בעיות ממנונעלם
 סנחדיב, של ממחנה אלפא חד או רבואחד

 למסבר ולא דינא לענין לא נ"מ איןרםמה
 ל"ש הוה דהוה דמאי זה דכלל ואוליקראי,

 עכ"ד. אגדה בענינילהקשות
 ע"ב ק"ב יבמות הגרי"ב בנמוקי וראהטו(
 עלה הוה מאי ע"ב כ"ח דשבת הסוגי' עלמ"ש
 יש ותום' דלפרש"י משה בימי שהיהדתחש
 דדוש ע"ד דהוא וצ"ל הוה דהוה דמהלדקדק
 שיהי' צריך דמנעל לד"ת אבל שכר,וקבל
 יע"ש לדיבא דנ"מ א"ש טהודה בהמהמעור

בארוכה.
 ז"ל להפר"ח חיים מים בחי' וראהטז(
 של אלכסנדריא אף הגמ' על ע"א, כ"הכתובות
 הוה, דהוה מאי ק"ק שכ' כו' בראשונהמצרים
 בזה"ז שאבותיו שטד לו שיש שמי דנ"מוי"ל
 עכ"ד. ודו"ק, חזקה דהויא כפיהם אתנשאו

 שהביא איתן במצפה ע"א ד' נזיר וראהיז(
 פרש"י על שתמה הי"ב פ"ג נזירות ה' המל"מד'
 מידי נ"מ דלא בדבד תנאים מחלוקת שיהי'שם
 דבה נ"מ איכא דודאי לישב וכ' דינא,לענין
 מגלח היה איך דאבשלום מילתא לידעלדינא
 כאבהצלום נזיד הריני אחד אמר אםוכגון
 נזיר, בשלהי בפה"מ הרמב"ם פי' וכה"ג דוד,בן

 בב"ב התוס' פי' וכה"ג ע"ב, ו' בחגיגהוכה"ג
 מהמכילתא זה לפי' ונסתייע בחולין,והרא"ש
 עמצה"ט. בשלחסדר

 בדרבנן אם איפשיטא דלא בעיא לט.סימן
 ידיעה, חסרון ספק דהוי היכא בזה וחילוקלקולא,

 של ספיקן ואם דקדשים, חומרא דהויוהיכא

 שאניראשונים

 מע' ז"ל להחיד"א אוזן יעיר בם' דאהא(
 דבררבנן הפוסקים כתבו שכ': ל"ג אותב'

 מפ"ג דצ"ע כ' ס"ד אות דרבנן ובתוס'לקולא,
 שהסייע מאי שמאל שאלו ראשוניםשאכלו,
 להו איפשיטא לא וראשונים הואיל אר"אלימין
 וכו', הוא דרבנן וועזם לחומרא, נעבידאנן

 דמחמירין מכ"מ מביא סק"ו א' כללוהמנח"י
 ידיעה, חסרון ספק דהוי משוםבדרבנן,

 להם שהי' כיון מקילין היו לא עצמןוהדאשונים
 להקל, לנו אין אנו וגם ידיעה, חסרוןספק

 דעבדינן )הנז"ל( וכו' נ"א מבדכותוראיה
 וכן בזה, נדחק הרי"ף ובהג' זה, מטעםלחומרא
 וק"ק עוד, בזה והאריך עי"ש, וכו'בכנה"ג
 בזה שעמד קפ"ג סי' הכנה"ג ד' ממנושנעלם
 ופירשה אחרת גירמא ושיש הרי"ף, הג'ע"ד

 צ"ד סי' החו"י וגם עי"ש, לקולא לקםרשבילי
 בשבולי ראיתי שוב עי"ש, הדי"ף מהג' זכרלא

 נכביד כגירסתינו דגריס קנ"ג כ"יהלקט
 השבולי בד' הכנה"ג מש"כ כל ומעתהלחומרא,

 ומפרשה עובדא נעביד לא אנן דגרםלקט
 הכנה"ג פי' זה ומלבד וכו', לו הלך חלףלקולא
 מ"ש גם וכו', וכו' הש"ם בלשון מאודדחוק
 לא ידיעה חסרון מחמת זו דבעיא יעקבהמנחת
 כאן ברכות ברא"ש ודאה כ"ל, ע"ש לי,הונח
 עישה"ט. וכו' לחומרא נעביד אנן : שכ' ל"הסי'

 בעי נ"ג סי' שמתו מי פ' רא"ש ודאהב(
 אזלינן הלכך לה קפשיט ולא מד"ה ר"ימיני'

 תחת אמונחים קאי בעיא דהך ופרש"ילחומרא,
 דהוי י"ל דהתם כ' נ"ז ובסי' עשכ"ה,המטה,
 דמילתא תיקו ה"ל הכא אבל דאורייתאספיקא
 הנ"ל נ"א ובברכות כ"ד, עישה"ט וכו'דרבנן
 יבפסקי )עישה"ט יונה ודבינו דש"י, הרי"ף,גי'

 עישה"ט, לחומרא נעביד הרשב"א ובחי'רי"ד(,
 דוירייתא מצוה דהידוד כ' שם שם אנשיובחי'
 עו"כ הנ"ל, דרבנן התום' ממ"ש היפך וזהעי"ש,
 מצוה להידור מיהו דרבנן ספיקא דהויאע"פ
 חרי"ף על ורהם'י עי"ש, לחומרא דעבידקאמר
 עי"ש, וכו' לחומרא נעביד אנן גורם ג"כשם
 ע"עג תיקו, ערך שלי בכללים הימבוראה

 כ"ה אות ב' מע' אהרן אוזן בם' וראהג(



ניח ן ך הא הוצ"פפללי ת יבתעב

 ובדאורייתא הוי ספיקא איפשיטא דלא בעיאשכ'
 דדבנן, ספק ככל לקולא ובדרבנן לחומראאזלינן
 בעיא דהך ט*ו, ה' דפה"מ פ"א הראב"דדעת
 על גזרו אי צולין כיצד בפ' איפשיטאדלא

 ידים ספק דכל אע"ג לא, או היוצא עלהטומאה
 לחומרא נקטינן דקדשים חומרא משוםלהקל,
 ואין שם, ומשל"מ כ"מ מרן בד' עי'ומטמא,

 שכ' ה"ה, הטומאה דאבות פ"ח הדמב"ם דעתכן
 עי"ש. מש"ב כ"ה אות וע"ש ע"ש, להקלדספק
 ב' מע' דרבנן תוס' יעקב קהלת ובס'ד(
 שאכלו פ"ג דשילהי מההיא צ"ע כ' ס"דאות
 ולא אבעי"ל וראשונים הואיל אהבי א"דוכו'

 מילתא והתם לחומרא, נעביד אנן להואיפשיטא
 אף להחמיר דראוי אמר ואפ"ה היאדרבנן

 ראהבונים של ספיקן דשאני לומר ודוחקבדרבנן,
 צ"ד. סי' יאיר חות ועתשו' ע*שכו'

 י"ט סי' הב' מע' כללים בשד"ח וראהה(
 כל דעת דמתבאר וכ' זה, בענין מאודשהאריך
 מצוה בהידור ע"ב ד"ט בב"ק בבעיאהפוסקי'

 לקולא בכה"ג דנקטינן מלבר או מלגו שלישעד

 לחומרא והפוסקים לקולא, שפוסקים יששהרי
 מינקט מצוה דבהידור בטעמם המפרשיםכ'

 להמל"מ לי' פשיטא וכן וכו', עדיףלחומרא
 דרבנן במידי בעיא דכל ה"ט סוטה מה'בפ"ג
 שהצ"ע כ"מ דמרן מדבריו ונראה לקולא,נקטינן
 דמשמע משום הוא לחומרא הרמב"ם שפ'מה
 מרן וכ"כ הוא, דאורייתא פסול דנתאכמוליה
 גבי רבינו ומ"ש סוד"ה י"ב סי' בא"חהב"י
 מדהשמיטו לקולא ס"ל והרמב"ם דהרי"ףוכו'

 ע"ז שרשמתי מה )עי' וכו' עניבה גביהבעיא
 ממה אם ד' אות ג' סי' הפוסקים כלליבקונט'

 להקל(, שדעתם מוכח בדרבנן בעיאשמשמיטים
 כמ"ש לחומרא, פסק ההיא בבעיא הרא"שאמנם
 שבבעיא שיטתו היפך והוא שם, הב"ימרן

 הזא דהשיעור ס"ל ואולי מצוה,דהידוד
 דסלקא וכיון בדאורייחש4 בעיא והוימדאורייתא

 הרא"ש וכ"כ וכו', לחומרא בה אזלינןבתיקו
 בעיא גבי ח"י סי' סוף הגזול לולב בפ'מפורש
 בעיא בהך דאזלינן וכו' בפנים שנימוחדאתרוג
 דברי אלא עיקרן אין פסולין דמנילקולא

 ארן סוד,ה תקל*א בסי' הב*י ומרןסופרים,
 הרי"ף דעת שנדאה מה על תמה וכו'מגלחין

 דא~מן הבעיא לחומרא לפסוק והרא*שוהדמב"ם
 בתיקו, דסלקא הרגל בערב אבדה לושאבדה

 סברי דאינהו מאחר לקולא פסקו לאדאמאי
 לשיטתי' ואזיל מדרבנן רק הוא בחוה"מדמלאכה
 ע"ש. וכו', הנקל י"ב סי'שבב*י
 ואלו ד"ה רנ"ז סי' או"ח ב"י וראהו(
 וכיון איפשיטא לא דבעיין ומשמע שכ'הדברים
 וכו' הר"ן שכ' אלא לקולא נקטינן דרבנןדמידי
 "דילמא" בדרך דחי מדלא שטעמם ואפשרוכו'

 דמילתא דקושטא משמע לך" אימא "בלעולםאלא
 מנחם לקוטי בהג' וראה עי,ש, וכו' איתאהכי
 ע"ש, מ"ד אות ע"א סי' תנו"א סדד השה"געל

 ולעולם יעוים, דילמא, ערך שלי בכלליםוראה
 סוכה הירחצלמי על למראה נחמד ובס' לך,אימא
 לך אימא לעולם אם שם ובמפתח ע"אדקס"ד
 עשה"ט. דחויהמיקרי
 ג' סי' הפוסקים כללי בשד"ח וראהז(

 דרבנן במידי איפשיטא דלא בעיא לענין ד'אות
 זו משמיט הוא לקולא לפסוק הרי"ףכשדעת
 סי' לוהג"ז בפ' הרא*ש מד' נראה כןהבעיא,
 שהרי"ף משמע בלשון כ' שהרא"ש השףי"ח,
 שכן מעיד תרמ"ח בסי' הטור מ*מ וכו'סובר
 בד' סתירה שהקשה בשד"ח  וע"ש הרי"ף,ד'

 הרי"ף אבל : וז"ל כ' י*ב סי' דבאוחהב"י,
 דסברי כהבמע זה דין הזכירו לאוהדמב"ם
 אלא אינו זה דשיעור משום לקולאדאזלינן
 וכ' : וז"ל כ' תקל*א סי' ובא"ח ע"כ,מדרבנן

 וכן לחומרא אזלינן בתיקו דסלקא כיוןהנמוק"י
 והרמב"ם והרא"ש הרי"ף ד' שהואנראה

 לקולא פסקו לא למה לתמוה ויששהשמיטוה
 כנ"ל עצמו והוא הרא"ש ממ"ש היפך והואע"כ,
 דתיקו הרי"ף דד' דכיח להבין יש ועודוצ"ע,
 אהצה במה בפ' בהדיא כמ*ש לקולאבדרבנן
 כיעי"ש הרא"ש וכ"ד תרל"ד סי' היד"מוכמ"ש
 דלא האיבעי' מייתי דוכתי דבאיזה מ"שא"כ

 דכיון לה בייתי לא דוכתי ובאיזהאיפשיטא
 מדותיהם להשוות להם היה לקולא לפסוקעודעתם
 להביא. שלא אולהביא
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 לוהג"ז פ' הרא"ש על דהק"נ באדוכהועעשש
 להחמי' ס"ל דהרי"ף משום דאדדבה דאפ"לכ'
 פ"ק והיש"ש וכו' הד"ן וכ"כ וכו' דהשמיטהוא
 בהידוד הדי"ף בד' ג"כ 5פר,4 כ"ד סי'דב"ק
 בפ"ק גם מדהשמיט, להחמיד דדעתומצוה
 הד"ן כ' מיני ותלתא גבדי דתלת בבעי'דביצה

 שזה מסכים מ"ג סי' שם וביש"ש הדי"ף בד'כן
 הרי"ף בף זה בענין שהאדיך וע"ש הדי"ף,ד'

 אי האיבעי' כשהשמיטו דעתם מאיוהרא"ש
 לקולא. אולחומדא

 עוד דאה לקולא, בדדבנן תיקו איולענין
 לכאן. וצרפו משעש מ"בבסי'

 כ' אות ב' מע' החיים כל בס' וראהח(
 ע' לחומדא דאזלינן איפשטא דלא בעיאשכ'
 ע"כ. בזה, וקיבץ שאסף 5ה דקכ"ו שלמהלב

 ע"א דס"ט ח"ג הדביד פתח בס' וראהט(
 אפילו : וז"ל שכ' ע' סי' בת' ז"ל הר"ן ד'שהביא
 ז"ל הדאשונים כדבדי אפשיטא לא דבעייןתאמר
 למינקט איכא דבריהם של הנאה איסודילענין
 שכ"כ וע"ש וכו', היא מילתא לאו דחזותאלקולא
 ואקכ וכו' וז"ל ה' אות ק"ב סי' ביו"דהפד"ח

 אפשיטא לא דבעיין כיון שמעתתא מהךשמעינן
 איכא אי מדדבנן אלא אסוד דלא מידיבכל

 דדבנן במידי ספיקא הו"ל טעמא ולאחזותא
 וכו'.ולקולא

 ע"א דקע"א ח"ג הדביר בפתחועע"ש
 סקם"ח ש"ג סי' שבת תוס' הדב בשםשהביא
 ספק והוא איפשיטא דלא איבעיא בין חילוקדיש

 שהספק בתיקו שנשאד בעיא ובין ידיעהדחסרון

 בדאש וכמ"ש אליהו שיבא עד העולם לכלהוא
 הרי"ף ד' בזה לישב שכ' וע"ש יעקב מנחתס'

 וצדפו עשה-ט זא"ז, סותדים יהיו שלאוהרא"ש
 הפתח בשם מש"ש ב( 5"א סי' כאן וע-עלכאן,
 לענינינו. השייך ח"אהדביר

 אלא דילמא בדרך דחי דלא היכא ם.סימן

 הכי דמילתא דקושטא משמע לך אימאבלעולם
 שיטות קצת לדעתאיתא

 לכאן. וצדפו ת ל"ט סימןראמ

 ספק חשיב אי איפשיטא דלא בעיא מ*נסימן
 לם"םלצרפו

 נ"ו אות הב' מע' כללים בשד"ח דאהא(
 דוד יד סק"ד, הס"ס בכללי להפר"ח בזהשציין
 הדביד פתח ב', אות דגהט"ו ל', סי' טיו"דעל
 הוא דבמחלוקת ומבואר ב', אות קפ"ו סי'ח"א
 שעוג סי' יו"ד דעק"א על קצת י"ל ומזהשנוי,
 זכד ולא איפשטא דלא בעיא ע"פ ס"סשעשה
 בתשובת לדוד מכתם ועי' כן, לומד פשוטדאינו
 מ"ת נו"ב ועי' ע"ב, בד-פ מוהרי"פ הדבבנו

 בנדונו חשיב דלא י"ל ולהנ"ל ס"ד, סי'חיו"ד
 דבדגם"ד אלא כיעו"ש, בדרבנן להחמידס"ס
 כם"ד עיקד דנקיט נדאה קנ"ה סוס"יאה"ע

 יו"ס ה' בס' מוהריט"א ומרן ע"ש,דמצטדף
 שכ"כ כתב והנה( )בד"ה כ' אות דבכורותבפ"ב
 ושכן הדמב"ם לדעת נ"ט סי' ביו"ד הב"ימדן
 וכ"נ ל', סי' ופד"ת מוהדיק"ש הדבניםדעת
 מע' כללים פא"ה בשד"ח וע"ע עכ"ד,דעתו
 בקונט' שהביא במה לעי' שציין נ"ה סי'הב'

 ע"ש, י"ד אות ע' סי' הכללים לחלקיהערות

 חכמים דברי השד"ח בדבדי בזה היטבוע"ע
 ודעת. ד"ה ס"חסי'

 ע"א דקפ"ז ח"א הדביד בפתח וראהב(
 שפסק ב' אות מ"ז כלל אדם החיי דבדישהביא
 חייבת בדהם"ז בידכה אם האשה נסתפקהדאם
 לא איפשטא דלא בעייא ז"ל הפד"ח דלד'לבדך
 או בידכה אם ספקא חדא אלא וליכא ס'חשיב
 האדיך וב' ע"א דקפ"ח ושם לבדך, וחייבתלא

 חייבות נשים אי הכא כגון איפשטא דלאבבעיא
 דדבנן ספק לו5ר ל"ש הא בכי לא אומד"ת
 יע"ש ידיעה חסדון מצד ספק דהוי כה4וםלקולא
 כחסרון הוי איפשיטא דלא איבעי' איאריכות
 כ' ע"ג ושם בתיקו, דנשאר היכא וכןידיעה

 למפשט דא"א כיון תיקו גבי ד,4אני לחלקדיש
 ידיעה חסדון ספק מקדי לא אליהו שיבאעד
 בבעיא משא"כ אדם לשום ידיעה שואיןכיון
 לפשוט, רשות דיש תיקו בלא איפשיטאדלא

 מקדי שפיד ב5ק"א נפשטה פעמים דובומצינו
 דרבנן, וספק סאס  לשיז ונ"מ ידיעה, חסדוןספק
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 סי' בא"ח והפדמ"ג המנח"י בשם שכ"כיע"ש
 ד' לתדץ עפי"ז שכ' וע"ש סק"ה, מ"זקס"ב

 דהוי גלודה בדין ט"ן סי' יו"ד בב"י ז"למרן
 עפי"ז התם ועביד בש"ס איפשטא דלאבעיא
 באדוכה, יעשה"ט בתיקו הוי דשם לקולאס"ס

 וצרפו ל"ט בסי' מ"ש ודאה צריך, אניולקצד
 דלא דבעיא ה' סי' פ"ב ב"ק ביש"ש וכ"כלכאן,

 וזה לפשטה, אדם ויכול וקיימא תלייאנפשטה
 ע"ש. תיקו נאמד דלא היכידוקא

 ודרבנן לחומרא דאורייתא תיקו מב,סימן
לקולא

 שהאריך תדל"ד סי' מלאכי יד דאהא(
 והדא"ש הדי"ף שי' חבכ"ה בכללן,מ(1ד

 ד' וכ"ה בכ"מ, והכ"מ והר"ן והד"חוהדמב"ם

 הטוד ד' וכ"ה דמ"ב, סי' דעים בתמיםהדאב"ד

 רי"ח, ס"ס והט"ז והש"ך סנ"ב דס"ז סי'יו"ד

 ע"ג מכתובות לה יליף דפ"ח כלל שמועהוהיבין

 ממונא גבי ליה מספקא ספוקי תנא דבא דאמדב'

 הוי, ובדאורייתא לחומדא איסודא גבילקולא

 עסקינן בתיקו לא דהתם מכדעת אינוודאייתו

 וכמש"ש אדם בני בדעת התנא דמסתפקאלא

 כתב חו"מ מה' פ"ב דבהג"מ וכ' בהדיא,רש"י
 דבהצל סובדים גאונים ושאד ממיץשהד"א
 לחומרא, דאיסורא תיקו אמרינן נמיסופרים

 דספיקא דוכתא בכל קיי"ל דהא הטעם מובןואינו
 תי' י*ג סי' מאש מוצל ובס' לקולא,דדבנן

 הג"מ מלשון אבל וכו' הבדיקה של ספקדשאני

 קבלה יראים בס' הרא"ם וכ"כ כן, משמעלא

 בדדבנן אפילו דאיסורא תיקו כל בידינוהוא
 ומש"כ זה, בענין ד"ח בד' ביד"מ וע"שלחומדא,

 טחסדון הוא בתיקו שנשאד מה אי לעניןשם

 דהיותר שם וסיים לקולא, אזלינן ולאידיעה
 אמאי עצמם סמכו וסייעתי' שהרא"מ הואמכות
 אר"י ב"א אר"ח ע"א נ"א בברכותדאיתא

 א"ד לימין שתסייע מהו שמאל שאלודאשונים

 אפשיס ולא להו אבעיא וראשונים הואילאשי
 החו"י שרמז וכבע לחומדא נעביד אנןלהו

 החיד"א בהגהות ועי' עכ"ד, צ"ד שבסי'בכלליו

 שם. ובהגהות ס*ח באות דדבנן אדעא ס'על
 י"ט אות הב' מע' כללים בשד"ח ועי'ב(
 ל"ז אות אזן דביעיד וכ' הנ"ל, היד*מ ע*דמ"ש
 דד' פ*ט (1ת בכלליו שלסה החשק בשםכתב

 החן וכי לקולא, דדבנן דתיקו והדא"שהדי"ף

 וסליק לה ודחי לקולא למיפשטה הש"סבעי
 סבדי לא וסמ*ג והרמב*ם לחומדא אזלי'בבעיא
 שסיים במה כונתו ידע דלא ע"ז וכתב עכ"ל,הכי

 דסברי ר"ל דאם הכי, סבדי לא וסמ"גדהדמב"ם
 לומד יתכן דלא נדאה לקולא אזלינן גוונאדבכל
 פ"ד סי' יו"ד הכנה"ג לפמ"ש הסמ"ג בד'כן

 דוב דבאיסודין סמ"ג בשם מ"ח אותהגב"י
 לומד כוונתו ואם לחומדא, דנקטינן שויןדבותינו
 א"כ לחומדא אזלינן גווני דבכל ס"לדהסמ"ג

 ודאי דהא הדמב"ם לד' דעתו להשוותאין
 היד"מ. וכמ"ש לקולא דאזלינן ס"להרמב"ם
 לגדולי שציין במה בשד"ח ועע"שג(
 תל"ח בסי' הד"מ וד' מכללן, שמדבריםאחדונים
 תיקו דכל הדא"ם בשיטת דאזיל דאבי'לדעת

 סי' חיו"ד מהדו"ת ובנו"ב לחומדא,דאיסודא
 אזלינן דרבנן בתיקו אי ע"ז ויכוח הובאס"ד

 כבד הוא חדש דבר וכי עליהם ותמהלקולא
 בזה, דאשו יכניס ומי וכו' הדאשוניםנחלקו
 בידו מוחין אין להקל הודה מודה איזהואם

 מ"ש ועע"ש עובדא, מהדדינן דלאופשיטא
 דכל כללא הך ס"ל אי הראבי' בד'סתירות
 לישב כ' מנחם והדברי לחומדא, דאיסוראתיקו
 מ"ז סי' דביצה פ"ק ביש"ש רש"ל כללע"פ

 בלשת בעיא באותה הש"ס מסיק דאםדמחלק
 ולא נפשטה לא ואם לחומרא בה אזלינןתיקו
 הכל אין כי ועם לקולא, אזלינן בתיקומסיק
 בדעת לומד היא נפלאת לא מ*מ זה בכללמודים
 אדידיה דידיה תקשי ולא כן לחלק דס"לראבי'
וכו'.

 ציון בנין שו"ת בשם בשד"ח ועע"שד(
 אמידי תיקו כשאומר דדוקא קל"ב סי'החדשות

 דאמרינן הוא דרבנן באיסוד אלא פגעדלא
 היכא אבל להחמיר, הוא הכוונה תיקודמדאמד
 דנקט י"ל דרבנן וזימנין דאורייתא הואדזימנין
 בלא חמץ בבדיקת כגון דאורייתא משוםתיקו
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 י"א כלל העמקים שושנת ובשם וכיו*ב,בטלו
 חיד,ם החובל פ' ב"ק וביש"ש וז"ל שכ'חביא
 חכמה חסדון ל"ה תיקו בש"ס דסיים מקוםכל
 כשלא משא"כ לקולא דדבנן ידעו לא דהםכיון
 הוי למפשם דיש להש"ס דידוע י"ל תיקוסיים

 מיחלפא ולפי"ז בדבדיו ושקו"ם חכמהכחסדת
 כאץ ועי' וצ"ע, בשמו הדבנים ממ"ש דש"לשי'
 ל"ט.סי'

 הדביד מפתח שהביא בשד"ח ועע"שה(
 כל ; שכ' סקמ"ח ש"ג סי' שבת התוספתבהמם
 בתיקו דסלקא דבעי' דרש"ל מכללי' איפכאבתר
 העולם לכל ספק שהוא מפני לקולא בהאזלינן
 מחסדון ספק הוי בתיקו וכשלא אליהו שיבאעד

 שזה וכתב מנח"י, ספד בדאהב כמ*שידיעה
 דלדעתו השד"ח וכ' עי"ש, ח~רא"ש הרי"ףדעת
 ועע"ש באדוכה, יע"ש בדעתם כן להחליםקשה

 איפשמא דלא בבעיא כללן בעיקדבאדוכה
 כללים פא"ה בשד"ח בזה וע"ע בדדבנן,ובתיקו
 חכמים דברי בשד"ח בזה וע"ע ל"ו, סי' הב'מע'
 והנה. ד*ה ס"חסי'

 כ"ג אות ב' מע' המים טהדת בס' וראהו(
 דנדאה דאיסודא במידי בעיות כמה אשכחןשכ'
 והדא"ש הרי'ף פסקום בתיקו בש"ס דסלקידהגם
 חשק וע' תקל"א, ססי' בדכה מחזיקלקולא,
 בתחילת נתנאל וקרבן פ"ם, אות בכלליושלמה
 ופה"א ע"א, ד"א אורזת וטל כ"ב, כללספדו
 בס' וע' )א"ה סק"ג לקמן ומ"ש ע"ג, ד"םח"א

 יע"ש(, זה, בענין שאסף מה דק"ו שלמהלב

 וד' ע"ג דק"ע ח"ג הדביד פתח בס' היטבודאה

 שלי בכללים היטב ודאה עי"ש, ע"אוקע"א
 עישה"ט. תיקוערך

 הוי תורה איסור לידי לבא דקרוב כל מג.סימן

 או לישני חרי דאיכא היכא ומחמרינןכדאורייחא
 תיקו בהודאמרינן

 לענין ע"ג דמ"ד ח"ג הדביר פתח דאהא(
 מעליה הקדידה ונטל וקטומה גדופה שהיאכידה
 בקדקע קבוע ויאינו וספסל מטה ע"גוהניחה

 להחזידו, אסוד אי איפשטא דלא בעיאדהוי

 לחומרא בה דאזלינן דאמרי איכא הפוסקיםנחלקו
 ואיכא תודה לאיסור לבא קרוב דהוימשום
 עי' הוא, דרבנן דספיקא כיון לקולאדפסקו
 דפסק נראה דקמן בדינא ז"ל מדן מיהובב"י,
 קדקע ע"ג דהניחה היכא אלא אסד מדלאלקולא
 לדשמג"א עי' בידו, ועודן שכתב הואומוד"ם
 לקולא הבעייא לפסוק ז"ל מדן דדעתשכ"כ

 ע"ש, וכו' להחוידה שדי מטה ע'גדבהניחה
 ד' שהביא וב' ע*א דק"ע הדביר בפתחועע"ש
 וז"ל דגפת בבעיית ה"א שבת מה' פ"דהכ"מ
 הוא דרבנן דמידי וכיון איפשיטא לאובעיין
 שהוא מפני א"נ וכו' לקולא בה למנקטהו"ל
 בספיקו החמידו תודה איסוד לידי לבאקדוב
 למדנו ע"כ, וכו' כידה פ' ז"ל הר"ןוכמ"ש
 בתדי אלא כ"כ לא ז"ל דהד"ן דהגםמדבדיו
 יליף ז"ל איהו לחומדא דנקטינן בש"סלישני
 דתדוייהו דס"ל איפשיטא דלא לבעיא גםמיניה
 כית להחמיד בספיקו למיזל להו אית טעמאחד

 תודה. איסוד לידי לבאדקדוב
 בפ' הרשב"א מ"ש שהביא שם וע*עב(
 רבינו פסק וכו' בידו בעודן מכלל וז"לכידה
 לישני תרי דאיכא כיון ולחומדא כל"קהאי

 בהו דאמרינן מאי גבי וה*נ לחומראבדאורייתא
 ממש דאודייתא ולאו ד"ח, וכ"כ ע"כ,תיקו
 של דעתם אבל וכו' נינהו דדבנן דהניקאמדי
 וקדוב כמבשל דהוי כהמום שאסרוהו כיוןהגאונים
 ולכן כדאודייתא הו"ל תודה איסוד לידילבא
 דכריך הדי וז"ל בפה"ד וסיים ע"כ, להחמידהלכו
 בחדא בתיקו דסלקא ובעיא לישני תדיותני

 לבא דקדוב דכל אומד הוא שניהם ועלמחתא,
 בה ומחמדינן כדאודייתא הוי תודה איסודלידי
 סי' כללים הב' מע' השד"ח מש"כ וע"עעכ"ל,
 ע*ז.י"ט

 בתיקו בעיא כשיש נביאים בתקנת מד.סימן
 זה לענין חשיב דכד"ת לחומראאזלינן

 די"ד לחיים סמיכה שבס' בתשובהראה
 היא דקס"ת הפוסקים לדעת שכ' חק"ל לוע'ע"ג
 בעיא כשיש נביאים דבתקנת נביאיםתקנת
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 זה, לענין חשיב דכד"ת לחומרא אלינןנתיקו

 דבין בעיא הפוסקים שפסקו ממה כןוהכריח
 לחומרשב ח' דף ברבות לפסוקאפסוקא

 משום לקולא דרבנן תיקו דכל אע"נ מה.סימן
 לחומרא אזלינן דע"זחומרא

 שכ"כ י"ם סי' הב' מע' כללים בשד"חראה
 ופרם"ג ע"א דס"ג אליצור קרבן הדבניםבשם
 בדרבנן תיקו דכל דאע"ג סק"ו תקפ"ו סי'בא"א
 לחומרא, אלינן דע"ז חומרא משוםלקולא

 ט' סי' בא"ח רמ"ץ שו*ת ע"ד עפי"זועמש"ש

 בזה. וערש א',אות

 שבת באיסורי איפשיטא דלא בעיא מו.סימן
 לדעת דרבנן במידי אף לחומרא אזלינןאי

הרמב"ם

 ל"ו סי' הב' מע' כללים פא"ה שד"חראה
 שהביא ע"א ד"ד ח"ג חמד כרם מס'שהביא
 מה' פי"ז הרמב'ם בדעת עולם בנין ס'בשם
 באיסורי איפשיטא דלא דבעיא שסוברשבת
 וכ' דרבנן, במידי אף לחומרא אזלינןשבת

 ה"ג שבת מה' בפכ"ח הרמב"ם ד' ממנושנעלם
 באיסורי איפשיטא דלא בעיא לקולאשפסק
 ע"ש.שבת

 מ-מ לחומיא דאורייתא דתי19 הגם מז.סימן
 להקל מלקותספק

 סי' ת' אות ב' מע' דדבנן ארעא בם'ראה
 דרמ"ד חמודות לחם הרב בשם שהביאדל"ה
 במקום דמלקות נפשות ספק שהוא ומטעםשכ"כ
 עומד.מיתה

 אחד ין ב- ליה מספקא דהבעיין מצינו מח.סימן
 הוא ספק זה דדין פשטהוהדר

 בין לי' מספקא דהבעיין מ"ז יומאדאה
 ותמהו ספק, הבינים בין פשטה והדד מהוהבינים

 מעיקרא ספק שהוא פשטה מאי ידענא לאבתוס'
 ובתוס' ע"ש הוה ספק לי' מבעיא הוי כינמי

 דברי בס' מובא סתרים להם בס"ס וע'ישנים,
 ע*ש. מ"ז כללסופרים

 ובמקום איפשיטא לא אחד במקום מם.סימן
 לפשטה רוצהאחר

 קנ"ח אות ב' מע' אלי הליכות בס' דאהא(
 איפשטא דלא אחד במקום אהעכחן בעיאשכ'

 הגמרא סוגית מדיהטת נדאה אחריתיובדוכתא
 הר"ן כן, שמר שאינו אף הדבר לפשוטשרוצה
 עי'ש. דתק"ע, השולח פ'ז"ל

 אות ב' מע' אזכור אברהם בס' ודאהב(
 חטאר איפשיטא דלא בעייא לענין וקם"וקי"ד

 לכאן. וצרפו ע"ש מש*ש, להו פשיטאאמוראים

 בתר עלה וקאמר בעיא בעי לפעמים נ.סימן
 מברייתא הוא והפשיטות פשטה הדרדבעיא
 לא כ"כ פשוטה שאינה ולפי אחרת,שבמס'
 שםהביאה

 אשכנזי בצלאל לרבינו התלמוד בכלליראה
 החובל פ' ב*ק התוס' בשם שכ"כ עאח אותזצ"ל
 אהן ביעיר וראה ע"ש, רבא אמר ד*ה ע"בפ"ם
 ר"ג. סי' חו*י בשם שכ"כ נ*ז אות ה'מע'

 ולא פשטה הדר אמרי פעטים הרבה נא.סימן
 ליה מפשטא דמסברא פשטה מהיכאאשכחן

 אהעכנזי בצלאל לרבינו דעעלמוד בכלליראה
 הריטבאא חי' בשם כן שכתב ע"ח אותזצ"ל

 מע' אוזן ביעיר וראה ע*ש, ע"א נ"גכתובות
 ר"ג. סי' חרי בשם שכ*כ נוז אותה'

 לא אנן פשטה, הדר דבעיא בתר נב.סימן
 תלמודא שביק לא הא כי דכל הכימתרצין
 ולברורילאקשויי

 הרמב*ן, בשם ע"א דנ"א ב"מ השטמ"קכ"כ
 ע"ש. קם"ן כלל מלאכי הידוהביאו
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 דבעיא בתר דקאמר מקומות בכמה נג.סיבע
 ליה, פשסה מהיכא הגמרא מסיים לא פשטההדר

 ממה טעם לתת הש"ם מסיק מקומותובכמה
פפ(טה

 ב' וכ"ג ב' ד' בשבת מ"ז כלל הד"סכתב
 קע"ה ב"ב ומ"ח כ"ג וקידושין ופ*ג פ"בוגיסין

 ובכל פשטה, הדד דבעיא בתד ב', י'טנהדדין
  פשסה מהיכא הגמדא מסיים לא המקומותאלו
 צ"ו נ"ג ב"ק ט' וקידושין ג' במגילה אבללי',

 פשטה ממה טעם לתת השוס מסיק נ"דוחולין
ע,*ש

 לתו מבעיא והדר להאיבעיא פשטוה נד.סימע

 צ"ה אות ז"ל לדבצוא התלמוד כלליר(פה
 דשב"א להו, מבעיא והדר פשטוה פעמיםשכ'
 עיוש. נוחלין יש פ'ב"ב

 בברייתא מחלוקת והוא בעיא בעי נה.סימן

 הברייתא פירוש לדעת שרצואלא

 נתיב ה', נתיב יוסף שאדית בס' ראהא(
 שכ' ז' כלל ע"ב כ"ם דף והפשיטות,הבעיא

 אלא בברייתא מחלוקת והוא בעיא דבעימצינו

 דלא דםובלת משום הברייתא, פי' לדעתשרצו

 יתברר בעייתו ומתוך דפליגי, ופובלתפליגי
 ב'( )צ"ז פידות המוכד בפ' מצינו כןהדבר,

 אל א*ל מהו, חיווד חמד מדבא כהנא דבדבעי
 ד' תניא ב' ק"ח ובפסחים יתאדם, כי ייןתרא

 אחד דביעית, כדי בהם שיהי' צדיך הללוכוטות

 אומד יהודה ד' ישן, וא' חדש א' מזוג וא'חי

 בגמרא ואמדינן יין, ומדאה טעם בו שיהאצריך

 ופירשו יתאדם, כי יין תדא אל דכתיב דד"ימ"ט
 בההוא נמי ת"ק דילסא לבעיין ליה דמספקאשם

 אע"ג יהודה וד' יין מדאה נמי בעי וחדשישן

 כדאשכחן מפדש, פדושי אומד יהודה ד'דקאמד
 דילמא או פשוסה, הבעיא כן דאם דוכתי,בכמה

 כשד, חיוודין ולת"ק פשטה, כדמשמע חולק,ר"י

 תדא אל ובהצני כמאן, הלכה הבעיא תפולואו

 לר' ליה אית בדידה סעמא כ~מר יתאדם כייין
 ג"כ וכ"ה עכ"ד, פסקינן כדידיה וא"כיהודה
 ע"ש, ע*ב ד,םצ"ח שבע*פ תודה עדךבשל"ה
 בדדכי סחו' ג' משעד פ*א חכמה בתחלתוכ"כ

 ע"ש. נ"ח כללהגמרא

 בצלאל לדבינו התלמוד כללי ח"לב(
 חהיא בעיא דבעי זמנין צ*א אות זצ"לאהםכנזי
 ליה דמספקא משום לה ובעי בבדייתאמחלוקת
 הבעיא ומתוך לא, או פליגי אי דבדייתאתנאי
 ]ב*ב[ פידות המוכד פ' הבדייתא, פי'יתבדד
 עכ*ד. נעשה בתוד"ה ב' מ"ד ב"מ הזהבובפ'

 מבוא ס' על התלסיד כללי בקיצודוכ"ה
 דמ"ה ווילנא דפוס בדכות במס' הנדפסהתלמוד
 עוש. צ"ז וב*ב ק"ח לפסחים שם וצייןע"א,

 משנה והיא בעיא דבעי מצינו נו.סימן
 לוה והסעםמפורשת,

 נתיב ה' נתיב יוסף שארית בס'דאה
 ובן שכהב ז' בלל ע*ב דכ"ט והפשיטותהבעיא
 וכ' מפורשת, משנה והיא בעיא דבעימצינו
 הלכה ושמא פליג הלל דבית משום דבעיהתוס'
 ערך בשל"ה ומובא ע"כ, ב' מ'ד ב"מכוותיה,
 בחוד"ה וע"ש ע"ש, ע"ב דשצ"ח שבע"פתורה
נעשה.

 אוקימתא על הבעיא לעשות יכול היה נז.סימן
 ובעי לבסוף ער ונטרקמייתא

 נתיב א' כ"ט דף יוסף שאדית בס'דאה
 שהיה פעמים שכ' ה' כלל והפשיטותהבעיא
 קמייתא האוקימתא על מיד הבעיא לעשותיכול
 בפרהב"י ע"ב ה' מעילה ובעי, לבםוף עדונטר
 אשכנזי בצלאל לדבי התלמוד בכללי וכ"כעי"ש,
 מוע"ב ה' מעילה ר,ם"י בשם זק כלל פ"טאות
 כללי בקיצור זה ג"כ והביא ע"ש, ומאיד"ה

 ע*ש, עוב דם"ג התלמוד מבוא ס' עלהתלמוד

 בדדכי מחו' ג' טהשער פ"א חכמה בתחלתוכ"ה
 ע"ש. נ"ו כללהגמדא
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 והשניה בעיי תרי בעי לפעמים נה.סימן
 והטעם בעי, ומ"מ הראשונה פשיטות עםפשוטה
לזה

 הבעיא נתיב יוסף שאדית בספד דאהא(
 פעמים שכתב ט' כלל ע"ב דכ"םוהפשיטות

 פשיטות עם פשוטה והשניה בעיי תדידבעי
 טעם, בזה רש"י נתן וכבד בעי, ומ"מהדאה1ונה
 בעו א'( )פ"ב דכתובות שמיני בפרקאמדינן
 מנטובה )בדפוס הילק ואח"כ יבם מעולאמיניה
 הילק כלום, ולא עץןה לא מהו, הגהות(הילץ,
 מתקיף כלום, ולא עך1ה לא מהו, יבםואה"כ
 עשה לא הילק ואה"כ יבם השתא ששת ובלה
 שני ומשני מיבעיא, יבם ואה"כ הילק כלוםולא

 זו שאל לא זו ששאל מי ופדש"י הוו,מעשים
 יהד נשאלו שלא הדאשונה את האהרון שמעולא

 לדבינו התלמוד בכללי וכ"כ עכ"ל,בבהמ"ד
 כללי ובקיצוד צ"ב אות זצול אשכנזיבצלאל
 הנגיד למהר"ש התלמוד מבוא ס' עלהתלמוד
 ווילבא דפוס ש"ס בדכות למס' הנספהזצ"ל
 שבע"פ תודה ע' בשל"ה וכ"ה ע"ש, ע"בדמ"ד
 בתהלת וכוה ע"ב, דשצאה אמשטדדםדפוס
 כלל הגמדא בדדכי מהו' ג' משעד פ"אהכמה
 ע"ש. דיבמות לפ"ה שם וצייןנ"ם,

 )דנ"ה למהריק"א הגמ' הכללי וז"לב(
 הד מאמודא בעיות שתי בעי פעמיםע"ב(

 ולא כלומד הוו, מעשים דשני הגמדאומכדיה
 נשאלו שלא הראשונה, את האחדון השואלשמע
 מעשים אלא בעלמא, לגידסא בבהמ"דיהד

 א'( )פ"ב שנפלו האשה בפדק שאלו,שאידעו
עכ"ל.

 והגמרא יחד נשאלו הבעיות רפעמים נם.סימן
 במקומה אחד כלסדרם

 הבעיא נתיב יוסף שאדית בספרדאה
 פעמים שכתב ט' בלל ע"ב דכ"טוהפשיטות
 אהד כל סדרם והגמרא יהד נשאלושהבעיות
 עכ"ד, ע"ב קי"ה פסהים דשב"ם כ"כבמקומה,

 אשכנזי בצלאל לרבינו התלמוד בכלליוכ"ה

 כשהלה, ד"ה שם לרשב"ם וציץ צ"ג אותזצ"ל
 התלמוד מבוא ס' על התלמוד כללי בקיצורוכ"ה

 בש"ס ברכות למס' הנספה זצ"ל הנגידלהר"ש
 תורה ערך בשלאה וכ"ה ע"ב, דמ"דווילנא
 וכוכ ע"ב, ד,1צ"ה אמשטדדם דפוסשבע"פ
 הגמרא בדרכי מהו' ג' משער פ"א הכמהבתהלת
 נ"ם.כלל

 ופשיס חדא מילתא בעי לפעמים ס.סימך
 בעי דתרתי משום והוא מיניה, דעדיףמילתא
מיניה

 קכ"ם סימן ג' שעד ל"ל כדיתות בס'ראה
 דעדיף מילתא ופשים מילתא הד בעי פעמיםשכ'
 אסי דבי מיניה בעי ע"ב( כ"ה )כבזבהיםמיניה
 כמונה לנוה סופו שאין אויד עד וכו' יוהנןמר'
 תהת שמונה הבית מהא לי' ופשים לא, אודמי

 אויד מיניה בעי מאי, האי ופריך וכו'הזינוק
 ומתדץ לנוה שסופו פשים וקא לנוה סופושאין
 עכ"ל. מיניה, בעיתרתי

 בעינים מתרי בעיות תרי דבעי היני סא.סימן
 קאי אי לבמוף רק תיקו קאמר ולאמוחלקים
 אחריתי אאיבעיא רקהתיקו

 דבעי היכי שכ' קכ"ב סס" או"ה ב"הראה
 קאמר ולא מוהלקים בעינים מתדי בעיותתדי
 דבעיא '1"מ לבסוף, רק מימיהו חד אכלתיקו

 דסלקא הוא בלהוד ובתרייתא אפשיטאקמייתא
 וכתב פאם סי' מלאכי היד ומביאו ע"ש,בתיקו
 דליתא נכונות בדאיות וצכיה שם הפר"האך
 תיקו והד בעיינים בתדי דאף אלא כללא,להאי
 יע"ש, אתדווייהו דקאי בגם' דוכתי כמהמצינו
 בזה מש"כ מ"ג כלל סופדים דברי בס'וראה
 וצרפו הנ"ל, מלאכי היד דברי ע"פ קושיאלתרץ
לכאן.

 שאלתו פושם עצמו האיבעיא בעל סב.סימן

 שער לימודים לשון כדיתות בס' דאהא(
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 ישאל שאמורא בתלמוד 5צינו שכ' נ*ח מי'ג'
 יהא ושמו שאלתו, למיפשם יפרש והואדבר
 דפ"ב להא ודמי והפשיטות, השאלה ביןנזכד

 ולבהמה לזרים אף דאסודים שהבאתי,דבכורים
 וכמה א'( )כ"א דב"מ זאת והיא מתיד,ור"ש
 ר' מדברי הוי וכמה אמות, בד' קב יצחקא"ר
 מפר,ב יצחק שרבי אמתניתין קאי וכמהיצחק,
 על אמות, בד' קב דמתניתין מפוזריםוכמה
 מסתם הוי ולא וכמה דא6ר הוא יצחק ד'כרחך

 דמי, היכי הכי בתר תלמודא דקבעיתלמודא,
 ואאכ כלל, שיעורא דאיכא לתלמודא ס"לדלא

 עכ"ל. וכמה בעילא
 כאן הכריתות על מרדכי בלקוטי ודאהב(
 ב"ב ובתום' שכ"כ, וכמה ד"ה בתום' ע"ששכ'
 ד"ה ל"ג פסחים ותום' וכמה, ד"ה ע"בדכ"ב
 התלמוד ובכללי ברלין מהר"י הג' וע'תתן,

 ב' שער עולם ההליכות ומש"כ דח"י,להב"י

 יבין וע' ע"ש לד"ד כוונתו וכו' בחגיגה וכןפ"ב
 ע"א דל"ח ביצה התום' מש"ב מ' כללשמועה
 ע"ש, מי"א פ"ד נגעים ד"ש ע' וא5ר,ד"ה

 אמר שהג5' שאע"פ התום' כ' ל"ח בביצהושם
 יוחנן דר' פירשו ובכ"ז סתם בה והוינןלשון
 עי"ש. כאן יצחק דר' וכמה כמוהוא

 פ' בשם אר"פ ערך ח"י במפרי וראהג(

 ועכ"ז אמר דפלוני ג"כ שמצינו והלאה י"גמדף
 שמוזכר הפלוני ולא קאמרה דתלמודאסתמא
 בספדי. וכ"פ עשה"ט מהנ"ל הפך אופן חהשם

 ט"ל אות ב' מע' אוזן יעיר בם' ודאהד(
 ובזה ק"ז, אות הלכות גופי הכלל ע"זשציין
 בבדכת וכ"כ ע"ש, וכו' ד"ד בחגיגהיתבאר

 הנזכר, חגיגה מוגיא שפי' ד"ז כריתותהזבח

 הגופי על ופלא דח"י הגמ' בכללי קדמווכבר
 שעד בם' וע' ז"ל, מדן דברי זכד שלאהלכות
 ע"כ. שם חגיגה עינים ופתח ע"ג דנ"ביומף

 בעיא דבעי לאמורא דמקשה מצינו סג.סימן

 ומתרץ קדמון, שהיה מפלוני וליפשוםוקאמר

 ליה שמיעלא

 בעא ע"ב כ' מתמורה והביא כן, שכתב צ"הסי'
 כהנא בר אבין מר' חייא בר אבין ר'מיניה
 לעולה, בנה שיקרב מהו לאהמם נקבההפריש

 מודה דאמר חנינא בד יומי מדד' ליהותפשוט
 בהגהות ועי' עכ"ד, ליה שמיע לא אלעזר,ר'

 בזה. סופריםעיטור

 פשיטא הש"ם דקאמר בעיא על סד.סימן
 להשגיח אין אם דחי, ושוב כו', דאל"כ כךדהדין
בדחיה

 דבעו בעייא שכנים, מה' פ"ט הה"מכ'
 כך דהדין פשיטא, הבעיא בתר וקאמרבש"ם
 אפשיטא, ולא לפשוט וביקש דחי חבוב כו',דאל"כ
 פשיטא בתחילה דקאמר דכיון הרמב"םשדעת
 ומביאו בדחיה, להשגיח ואין פשטה הריכו'

 אמנם ע"ז וכתב ס"ד, אות ב' מע' המיםהטהרת
 כו' איפשטה ולא בזה כ' יחפור לא ד"פהדא"ש
 עי"ש. בעיותכשאד

 אתא כי ד"ה ע"א ע"ב שבת תום'וראה
 ומ"מ הפשיטות ונדחה דנפשטה בעיאדמצינו

 דאפשטא בעיא והוי בעלמא דיחוי דק הוילא
 ת'. אות שלום דרכי וראהע"ש,

 אימא לעולם בלשון לה דפשים בעיא סה.סימן
 כן הוא דהאמת משמעלך

 דף כ' אות ב' מע' המים מהרת בס'ראה
 איזה הש"ם דבעי היכא בעייא, שכ' ע"גז'

 "לעולם בלשון דוכתא מאיזה לה ופשיטבעייא

 הכי ד6ילתא דקושטא משמע וכו' לך"אימא
 כו', דילמא בלשון לדחות הי"ל דאלת"האיתיה,

 עי*ש. נז"ר דסי' אווחהב"י

 אפשר אם בעיות ב' דבעי אמורא סו.סימן
 כשנמצא דגמרא סתמא לה בעי הב' דבעיאלובר
 שאותו הוא האמת אם א' האיבעי' עלקושיא
 אמרהאמורא

 דף כ"א אות ב' מע' המים טהרת בם'דאה ג' שער למודים לשון כדיתות בספרראה
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 אחד אמודח דבעי בשאס כשנמצא שכ', ע"גז'
 אם אחת הבעייא על קחציא ונמצא בעיותב'

 מצינו אמודא, ההוא וואמדו כך הואהאמת
 חדא בעיא אלא אמורא ההוא בעא דלאלתדוצי
 ד"י שבת תוס' דש"ס, סתמא לה בעיח~אחדת

 עי"ש. וזאני ד"הע"ב

 דברכות במילי איפשיטא דלא בעיא סז.סימן
 לברך וחייב כודאי דאחשיב שאומר מייש

 ד"ה כ"ב אות ב' מע' המים טהדת בס'דאה
 הבעייא איפשטא דלא ספק כשיש שכ',ע"ד
 עי*ש. ע"ג, ד"ד ח"א אמת זרע ה' לבדך,וחייב כודאי דחשיב שאומד מי יש דבדכות,במילי

 תוש וקאמר למפשט אתי לפעמים סח.סימן

 הא וכו' נמי הכא וכ"ת מסיפא ת"ש וכו'וכ*ת
 בתרייתא ומההיא וכו' ש"מ לאו אלא וכו'קתני
 למפשטהה"מ

 באות שמ' ז"ל לרבצ*א התלמוד כללירחה
 וכ-ת ת"ש וקאמר למפשט אתי דקא זמניןק"ב,
 הא וכו' נמי הכא תימא וכי מסיפא ת"שוכו'
 נ~ערייתא ומההיא וכו' ש"מ לאו אלא וכו'קתני
 אלא לבסוף שמוכיח כמו למפשטה מציהוה

 שמעמידם עד הברייתות כל להביא ליהדניחא
 עי"ש. ת"ש, ד"ה ב' ס"ח ע"ז תוס' האמת,על

 הברייתא מן פשוט שהוא מה שואל סמ.סימן
 מאי הלכה ששאלאלא

 ד' כלל א' דכ"ט יוסף שארית בס' דאהא(
 הברייתא מן פשוט ט(הוא מה ששואל מצינושכ'
 דבעי ב' ה' בכתובות כמו מאי, הלכה שאלאלא
 ידע דלא ופרש"י בשבת, בתחלה לבעולמאי

 מאי, הלכה ובעי ידע נמי אי דלעילברייתא
 בעיא גבי ב' נ"ג ובכתובות שם, התוס'וכ"כ

 פירהסו ב' י"ט ובנזיד מזונות, לה ישדארוסה
 עי"ש, מקרא מעמא ובעי ברייתא ליהדשמיע
 וצדפו ט"ו סימן דכ"ג דף ח"ה במפד-ודאה

 מתף ג' משעד פ"א חבמה בתחלת וכ*כלכאן,

 נ"ה. בלל הגמראבדדכי
 אות ז"ל לדבצ"א התלמוד כללי ודאהב(

 מברייתא היא ופשוטה בעיא דבעי זמנין שכ'פ*ז
 ה' כתובות ותוס' רש"י מאי, הלכה ובעידלעיל

 ובכתובות בשבת, לכתחלה לבעול מהו גביב'
 ובנזיד מזונות, לה יש דאדוסה בעיא גבי ב'נ"ג
 נ"ג כתובות הריטב"א וחי' ד"פ, א"ל ד"הי*ט
 גבי א' קי"ד ב"מ בחי' והר"ן שכב, ד"הב'
 עי"ש. לב"ח שיסדדומוז

 ס' על התלמוד כללי בקיצוד ודאהג(

 הצמפח זצ"ל הנגיד הד"ש לדבינו התלמודמבוא
 מצינו וז"ל שכתב ווילנא בש"ס בדכותלמס'

 ששואל אלא מבדייתא פשוט שהוא מהששואל
 עכ"ל, מאיהלכה

 בעניו הן הבעיא צדדי שני מקום בכל ע.סימן
אחד

 אשכנזי בצלאל לדבינו התלמוד בכללידאה
 שיהיו התלמוד דדך אין שבתב ק' אותזצ"ל
 בכל אלא אחד בענין שלא דבעיא צדדישני
 וז"ל אחד, בענין הן הבעיא צדדי שנימקום
 סחצוח כהן פ' בהודיות בתומפותיו ז"להדא"ש

 משוח נחמן מדב דבא מיניה דבעא ההיאעל
 פטד, מפטד או דחי מדחא באלמנה מהושנצטדע

 גדולה כהונה אמדינן מי ז"ל פדש"י ב'י"ב
 דאדחי וכיון מאלמנה להאי ליה דחיאמדחא
 פטר מפטד דילמא או באלמנה ואסודידחה

 אלא באלמנה אסור ואינו שנצטדע כיתבאלמנה
 דתרי נהיר ולא גדולה, בכהונה שהואבזמן
 הוא דחי דמדחא אחד בענין אינן הבעיאצדדי
 שנצטדע, אחד הוא פטד ומפטד שנצטדעקודם
 שני מקום בכל אלא התלמוד, שיטת זהואין
 לפרקצ ויש וכו' ועוד אחד, בענין חן הבעיאצדדי
 ע"כ.וכו'

 הבעיין אצל יותר פשוט שהוא הצד עא.סימן
 תחלהתופס

 ומובא ט"ז סי' כ"י ח"ב רדב*ז שו"תראה



 אצלינו המקובל בש"ס דבעיא צ', סי' מלאכיביד
 יותד פשוט שהוא שהצד הוא התלמודבדדכי
 עי"ש. תחלה תופס הבעייןאצל

 יש כאשר המשנה מן פשמינן לא עב.סימו
 פירושיםלה

 הבעיא נתיב יוסף שאדית בספדראה
 פשמינן לא שכ' ג' כלל ע"א ל' דףוהפשיטות

 )י"א כביבמות פירושיס, לה יש כאשר המשנהמן
 שדוצה לד"ח וא"ת ן וז"ל התוס' שהקשוא'(

 מתני' לי' תקשי שדיא דאודייתא דסוטהלדקדק
 אמינא דהוה וי"ל טתייבמת, אינה דסוטהדפ"ק
 אע"ג מדדבנן, היינו מתייבמת שאינה דקתנידהא
 המשנה מכח מ"מ מדאודייתא דמיידי מוכחדהתם
 התלמוד בכללי וכ"כ עי"ש, להוכיח איןעצמה
 וכ"ה ע"ש, צ"ו אות זצ"ל אשכנזי בצלאללדבינו
 הגמרא בדדכי מחו' ג' משעד פ"א חכמהבתחלת
 ס"נכלל

 ומביא המשנה מן לפשום יכול היה עג.סימן

 לתקנה כדיהברייתא

 הבעיא נתיב יוסף שאדית בספדר(אץ
 יכול היה שכ' ד' כלל ע"א ל' דףוהפשיטות
 לתקנה כדי הברייתא ומביא המשנה מןלפשוט
 גבי ב'( )קנ"ט ב"ב התוס' כ"כ דרכו,עפ"י
 עי"ש. וכו' עליו הביתנפל

 באות ז"ל לדבצ"א התלמוד בכלליוכ"כ
 יכול שהי' היות עס מברייתא פושם פעמיםצ"ז

 אנב הברייתא לתקן ורוצה מהמשנה,לפשום
 עי"ש, ליה אמד ד"ה ב' קנ"ט ב"ב תוס'אורחיה,
 אמשטרדם דפוס שבע"פ תודה ע' בהמל*הוכ"ה

 פ"א חכמה בתחלת וכ"ה ע"ש, ע"בדשצ"ח

 ע"ש. ס"ב כלל הגמדא בדרכי מחו' ג'משעד

 כסתמא דינא מרבו דבעי לפעמים עד.סימן
 מדכר לא דמתניתין בפירושא דספיקיהואע"נ

 למתניתיןלה

 בצלאל לדבינו התלמוד בכללי כתבכן

 הריטב"א חי' בשם פ"ג (בת זצ'לאהצכנזי
 פ' ב"ב בגמדא וורין א*ל, ד"ה ע"ב כ"ושבועות

  יי*ר. ב' ק"ג כודבית

 ממתני' ולא תפשום דקאמר זימנין עה.סימן
 דשמעתא מפוניא אלא עלהדקאי

 בצלאל לדבינו התלמוד בכללי כתבכן
 דכ"ב ב"ק תוס' בשם פ"ד אות זצ"לאהצכנזי

 ע"ש. תפשוט ד"ה ב'א'

 לו היה קמבע"ל כי דמעיקרא זמנין עו.סימן
 לא תלמודא פשים וכד בעא ולהכי אחדחלוק
 חלוק לההואחייש

 בצלאל לדבינו התלמוד בכללי כתבכן
 נ"ב ב"ק תוס' בהבם פ"ה אות זצ'לאשכנזי
 ע*ש. ת"ש ד"הע"ב

 מחלוקת בזה להו איבעיא לפעמים עז.סימן
 לא אמאי להקשות התום' ודרך מחלוקת בזהאו
 שלישית חלוקהבעי

 מחלוקת בזה להו איבעיא לפעמיםבעיא,
 ואמאי להקשות התוס' למדונו מחלוקת בזהאו
 ובין בזו בין דילמא או שלישית, חלוקה בעילא
 ויבמות אבל, ד"ה דע"ח בתרא מחלוקת,בזו

 קנ"ט אות ב' מע' אלי ההלימת כ"כדקכ"א,
עי"ש.

 הש-ס דבעי בכ"ד מצינו בעיא עח.סימן
 אפשריים בלתי דבריםכמעט

 פ"א אות הב' מע' כללים שד"ח דאהא(
 מה צ*א אות תוך להיד"מ לעי' ו(ריןשכיכ,
 אות החיים כל בס' ועי' הסעם, וע"ששצןק,
 ואמצ"א שכ*ה אות חכמים משנת שצייןכ"ב
עכ"ד.
 כ"ב אות ב' מע' החיים כל בס' וראהב(
 פהצ*כ ע' הדבד ודחוק אפשד דלא בעיותשכ'
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 בשלו ולבעית שכ"ה, אות חסידים משנתבס'

 משפטים ס' בתנחומא למפדש ע' טבריהבחמי
 ש*ש. היד"מ בד' ב( ל"ה סי' ועי'ע"כ,

 אליבא למבעי ליה ניחא טפי עט.סימן
 דכ"ע ואליבא זר בנושא מלמבעידרבנן

 אשכנזי בצלאל לרבינו התלמוד בכלליראה
 ע"א מ"ז ע"ז תוס' בשם שכ"כ ק"א אותזצ"ל
 וכו' לך תבעי לא יהודה בן דר"י ואליבאד"ה
ע"ש.

 דמסקנא משמע עלה הוה מאי לשון פ.סימן
 דחייה אחריו לבא וא"א הואדפשיטות

 אשכנזי בצלאל לרבינו התלמוד בכלליראה
 ס"פ סנחדרין תוס' בשם שכ"כ צ"ט אותזצ"ל
 ע"ש. איתא ואם ד"ה ע"א ע"ה סורדבן

 קמבעי' כי מיניה, בעי להו, איבעיא פא.סימן
- רררלי הנאמרליה,  בעי הוון בעי, בעא, 

 פירושם בירושלמי, הנאמר תבעי,למימר,

 מיניה, בעי להו, איבעיא נאמר בבבליא(
 בלב שעלה ספק על וכיו"ב, ליה קמבעיאכי

 חקירה, ע"י הבאה שאלה לשון והואהשואלים,
 במלת השתמשו ובירושלמי ; וחפישהדרישה,
 קושיא, בלשון א( שונים: פנים על בעיבעא,

 וכו' בעא ווא בר שמעון ע"ב, ט' פ"הכבברכות
 ואמר צווח יוחנן ר' הקא פ"א ודמאיעישכ"ל,

 מקשין, יאות שם יונה א"ר וע"ז הכין, אמרואת
 ל"ל רבי קומי בעא חייא בר' בון ר' ה"בושם

 החלט בלשון ב( מספר, אין ובכ"מ וכו',דמאי
 זה, מאמר או דין בידו ועלה והגה חקרוענינו

 וכו' שנתעצל יחיד בעי ר"ז ה"ג, פ"גביכורים
 אמר בעי יודן ר' ה"א פי"א כתובותעשכ"ה,
 בעי יונה ר' ע"ד כ"ב פ"ב דמאי וכו',שרפוני
 החלט, בלשון שהוא מורה הענין כל וכו',היתה
 להו איבעיא בלשון לפעמים ג( ע"ש, בכ"מועוד

 יונה ר' ע"ג כ"ב פ"ב דמאי בבבלי, כמווכדומה,

 בעי מבא ר' וכו', תגר נעץןה הוא למפריעןבעי
 ועוד וכו', לג' שיצטרפו מהו ופועלו ובנוהוא

 י*ב ודף ע"ב ד"ט הירושלמי מבוא וראהכהנה,
 עי"ש. שאל, ד"הע"ב

 בסופו ח"ד למראה נחמד בס' וראהב(
 בעיא ויש שכ': ג' סי' ב' מע' ע"דדקכ"ה

 דמספקא שאלה לשון אינו הזה שלשוןבירושלמי
 ליה, פשיטא ולדידי' לחכמים ששאל אלאלי'
 בהג' וכ' עץ, עלי האומר בעי שופרות ג'כבפ'

 בפי' להירוובלמי, בפתיחתו סיריליאומהר"ש
 ומצא הדין זה לדון בקש כלומר שופרותי"ג
 ז"ל, מפאלדא אליהו הר' וכ"כ וכו', עץ אמרדאי

 ככר ובס' ל"ח, אות ב' מע' אוזן יעירוראה
 סימן כאן וראה יע"ש, ע"ב ד,בע"ו ו' סי'לאדן
כ"ג.

 בסופו ח"ד למראה נחמד בס' וראהג(
 הוון בענין מש"כ ח' אות ה' מע' ע"גדקס"ז
 צריכין אנו דר"ל פי' אם בירושלמי, למימרבעי
 לומר רוצים היו ר"ל סברוה דפי' או כן,לומר
 וצרפו מש"ב עי"ש בעיא, לשון שפי' אוכן,

 בבלי ערך שלי הפוסקים ובכללי עשה"ט,לכאן
 ע"ש.וירושלמי

 תיקו כלשון הוא בירושלמי תבעי'ד(
 ועמש"כ די"ג, סוף תמורה רץ2"י כ"כבש"ס,
 בס' מובא ב', דק"ח ז"ל למרן הגמראבכללי
 עי"ש, א' אות ת' מע' ח"ד סוף למראהנחמד
 עי"ש. תיקו ערך שלי בכלליםוראה

 או דאורייתא זה אם פלוני ר' בעי פב.סימן
 דמשמע מקום מאיזה ליה דמקשי מאןדרבנן
 דמודה אשכחן הוא אבל מדאורייתא, הוידלא
 לשון בקושייתו לומר שייך לא דרבנןדהוי

 ת"ש לשון דוקא אלא כו'איתיביה

 אות ב' מערכת טהרה שיורי בספרראה
 )בשטמ"ק( הרב"א בשם כן שהביא דל"טנ"ו

 ע*ש. הרהעב"א ע"ש ע"ב דס"ובב"ק



 קמן היה מיניה דבעי היכא אס פג.סימן
ממנו

 אס ובנו אב בערך מש"ש ח"א בספרי ראהא(
 הי' מיניה דבעי היכא כל אס בעניןחולקיס,

 תל"ז, דף ובח"ה פ-ה, דף שס 1כ1 ממנו,קטן
 ולהלן והלאה, רס"ם מדף ח"ז בספרי וע'עשה"ם,
 ובכל מפלוני, פלוני מיני' בעי בערך ר"פמדף
 בשס לומר הרב דרך אין ערך שס כלוהכלל

 קכ"ב דף ובח"ב ולהלן, רמ"ה מדףתלמידו
 ח"ה בספרי ראה בעיא של פי' ובעניןע"ש,
 לכאן וצרפו בארוכה המקומות בכל עשה"םדק"ן
 כ"פ שהארכתי במה בכפילא לבא רציתי לאכי

בספרי.

 כ"ח אות ב' 5ע' המים טהרת בס' וראהב(
 דצריך יתיב, ד"ה ע"ב די"א גיטין לתוס'שציין
 סי' חו"5 ולהברכ"י בחכמה, ממנו גדולשיהא
 הרב דאפילו הכריע ומיהו ד"ה ב' ס"קט"ו
 די"א בב"ב להדב"א וע' ע"ש מתלמידושואל
 בכללן, הארכתי הנ"ל שלי ובכללים עי"ש,ע"ב

 כרוב בם' וראה בעזה"י, תתענג ואז שם ראהלך
 עשה"ט. י"ג אות ב' מע'מפהםח

 על ע"א ה' גיטין מהריעב"ץ בחי' וראהג(
 י"ג חולין לעי' שציק מר"ה שמואל בעאהגם'
 בחי' ציק ושם 5ד"ה, שמואל בעי הג5' עלע"א

 דשם וכוונתו ע"ב, י"א בהוריות לעי'מהריעב"ץ
 תלמידו, חייא מר' רבי דבעי מצינובהוריות

 וראה תלמידו, מר"ה בעי דשמואל י"לוה"נ
 ודו"ק בזה, בארוכה ג' אות סה"דבהקדמת

היטב.

 סוגיא בחד מביא בתלמוד לפעמיס פד.סימן
 אחריתי ובסוגיא אמורא, לחד ליה דבעיאמילתא

 אותה ליה דפשים אחר אמורא דברימייתי

בעיא

 בכללי הספר בסוף שלמה חשק בם'ר(שה
 התוס' בשם שכ"כ י"ב אות והפוסקיםהתלמוד

 ובפ' ישן, ביישו ד"ה ע"ב דפ"ו החובלפ'

 וכו' ששת רב האמר ד"ה ע"א דפ"ההנחנקין
יע"ש.

 ולא דחד אליבא סתס דקבעי היכא פה.סימן
 כוותיה דהלכה דפלוני אליבאפירש

 התחלת בדברי ו( אות ל"ה סימן ראהא(
 ל*ט כח~בות התוס' מד' כן שדקדק ש"שחכמה
 סייעתא שמזה וע5ש"ש עליה, בא ד"הע"א

 קווטית לישב בבמם"כ ה5נורה הכלילתלדברי
 ג(. אות ועע"ש לכאן, וצרפו עשה"טהיד"מ
 )דס*ד למהריק"א הגמ' בכללי עוד וראהב(
 בתוס', ע"ש ל"ט( )דף נערות אלו בפ' שכ'ע"א(

 מהו, בהדיא לר"ע אמר ולא סתם בעי דקאוהא

 ע"נ מחבירו כר*ע דהלכהמשום

 מבעיא, הא מבעיא זה דבר השתא פו.סימן
 בזה והפלוגתאפירושו

 שכ' ע"ג דע"ג ח"ג וחסדא חינא בס'דאה
 הש"ס כשאומר מחוד,ם נלל התוס' מדברינ"ל

 פירושו הכי דלרש"י מבעיא, זה דברהשתא
 הכי ולר*ח נמי לן דמספקא מבעיא זהדבר

 להתירא ליה דפשיטא 5בעיא זה דברפידושו
 לה"ע, הכללים בס' ראיתי ולא לאיסודא,או

 חכ5ה, תחלת ובס' אלי, ובהליכות וגופ"ה,ויב"ש,

 כללא האי שהביאו אוזן יעיר ום' 5לאכי,יד
 כתובות בתוס' עי"ש עכ"ל, למה ידעתיולא
 עי"ש. לך ותיבעי ד"ה ע"אדנ"ג

 דידן בש"ס מוזכר ד2א בעיא פז,סימן
 באגדה וכדומה במדרשואיפשיטא

 מוזכר דלא בבעיא הדין יהי' מהנסתפקתי
 באגדה, וכדומה במדרש ואיפשיטא דידןבש"ס
 לכאן, וצרפו אגדה ערך ח"א בספרי וראהוצ"ע,

 הכא עבדינן איפשיטא דלא בעיא פח.סי5ן
 דלכתחילה בכיור קידוש לענין לחומראוהכא
 ועבד בתוכו קידש אס אבל ממנו, אלא יקדשלא

 עבודה מחללינן לאמספק
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 ה"י פ"ה המקדזט ביאת ה' בדמב"םראה
 ע"ב דקעשד ח"א הדביר בפתח ועי' שם,ובכ"מ
 דלא בעייא הוי כיור דגבי דהטעם שכ'וג'

 עבד דאם לחומרא והכ(1 הכא ועבדינןאיפשיטא
 בעזרה חולין דהוי אחר קרבן להצריכו חילללא
 עוד ועמש"ש הפיסול, לבית קדזטים מביאוגם
בעב

 בגמרא שם וטרי דשקיל במקוס פט.סימן
 ולא לה ודחי ולקולא להיתירא בעיאבאותה

 לחומרא א!לינן איאיפשיטא

 הא : שכ' פ"ט כלל שלמה חשק בס'ראה
 מחדדש כלל מצאתי לקולא, תיקו כלדאמרינן
 פ"ב לסרדכי בביאורו וכו' א"א מוריבכתבי
 ירוחם ורבינו והרא"ש הרי"ף דלדעתדיבמות,
 בעיא באותה הגמרא שם וטרי דזטקילבמקום
 אזלינן איפשיטא המא לה ודחי ולקולאלהתירא
 ס"ל לא ז'ל והסם'ג הרמב"ם ולדעתלחומרא,

 השיירי במש"כ לעמוד יש ולפ*ז יע"ש כללאהאי
 ע*כ. ס*ח, אות התלמודבכללי

 אחרונה כרחך ועל כסדרן שלא בעיות צ.סימן
 לשניהקדמה

 ע"ב( )דנ"ח למהריק"א הגם' בכלליראה
 כסדרן, שלא הבעיות מסדר הגם' לפעמיםשכ'
 ז"ל רש"י לראהצונה, קדמה אחרונה בעיאת"כ
 ע"ש. בורר זהפרק

 דה"ה וצ"ל אשה לגבי בעי בעיא צא.סימן
 אישלגבי

 ע"א( )ד"ס למהריק"א הגם' בכלליראה
 דבעי וה*ה אשה לענין אחת בעיא מצינושכתב
 מסיק דאשה במילי דקאי משום אלא אישלגבי
 כ"א(. )דף בנזיר אשה, שם עללה

 עיקר דידע הגס אמורא בעי בעיא צב.סימן
 ממתניתין עלה למירמי בעלמא להצעהדינא

 ע"א( )דסוז למהריק"א הגם' בכלליראה
 מיני' בעא הדר בפ' הריטב"א כתבשכתב
 דבעי אלא דינא עיקר אביי ידע שפיר וכו'אביי
 עלה למירמי דבעי משום בעלמא בהצעהלה

 בגמרא. ודכוותהממתניתין

 דפסול איבעיא על מסיק לפעמים צג.סימן
 פליגי ורבנן יחידאה דעת דהוא נראהומברייתא

 לזה והמעם זה,על

 ע"א( )דנ"ט למהריק"א הגם' בכלליראה
 המוכר בפ' דבעי הא על פסחים ערבי בפ'שכ'

 ז*ל הר"ן כתב לקידוש, מהו חיוורין חמרפירות
 יהודה ר' תניא הא דפסול אסיקנא היכיוא"ת
 דפליגי מכלל יין ומראה טעם בו שיהא עדאומר
 למימר איכא ליה מיבעיא ומאי עליה,רבנן
 לא א"נ יהודה כר' ליה ופשט מיניה בעאהלכה
 )בדף לעיל התוס' וכמ"ש עליה, רבנןפליגי
 יחיד בלשון נשנות משניות יש וז"לס*ח:(
 אבל במתניתין ה"ם סובר הר"ן ושמאוהלכה,
 ודו"ק. לא,בברייתא

 נפקא דלא המשנה על בעי לפעמיס צד.סימן
 לבד המשנה דברי להבין אלא דיןמינה

 שכתב ע*ב( )ד"ג שמואל בכלליראה
 מינה נפקא דלא המשנה על בעילפעמים

 יבמות במס' לבד, הכהטנה דברי להבין אלאדין
 משעה פי' ירקה משנתחלצה חליצה, מצותפ'

 וקא להו איבעיא ובגמ' וכר לבינה בינושחלצה
 עכ"ד. בלבד, המשנה לשון הבנת עלבעי

 נ"ב ביומא הוצל איש יוסף בעי צה.סימן
 תנא הואע-א

 מ"ש שם יומא מהריעב"ץ בהגהותראה
 תנא דהך דמשמע שם ומתוס' ע"ב ל"ומנדה
 ע"ש לדבריהם ברורה ראי' שם דהביא וכ'הוא
 ודד"ק.היטב
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סי~
 אליבא ולומר ולבאר לפרש צריך קאמרלמעשה מ-מ את"ל דל"ק בעיות שתי נם צו.
 בעי קא דמאן ראשונה בעיאנפשטה

 א"ח ב"ח בשם פ"ט סי' מלאכי ידדאה

 הדשוש בד' ג( ט"ו סי' וראה שכ"כ, קכ"בסס"י
 דאיה יש ע"ב ל' חולין הרא"ש דמד' שכ'ש"ש
 ע*ש.לזה

 שתניא אעפ"י ליה בעי לפעמים צז.סימן
 כן שיאמר תנא למצוא שרוצה משוםבהדיא
בהדיא

 ע"א( )דס"ד למהדיק*א הגמ' בכללידאה
 התוס' כתבו ס"ז( )דף דע"ז בתרא בפ'שכתב
 תיבעי מאי וא"ת אסוד, נט"ל לם"ד דאיכאמכלל
 של שמן גבי אסוד דנט"ל בהדיא תניא האלי'

 שיאמד תנא למצוא שדוצה וי"ל וכו' אסודנכדי
 עכ"ד. בהדיאק

 חדא האיבעיא על אהדר לפעמים צח.סימן
 תרתי בהדאית

 : ע"ב( )ד"ס למהדיק"א הגמ' בכלליראה

 שיסדד מהו מיני' בעא קי"ד( )דף הסקבלבפ'
 כתב מעדכין, מיכה מיכה נגמד א"ל וכו'לב"ח
 חדא לי', אהדר תדתי בה דאית הדאהד"ן

 ע"ש. מיכה מיכה דגמר ועודדמסדדין

 פירש ולא מתמא בעי דהש"ם היכא צט.סימן

 כרחך עי לך, תיבעי לא פלוני דר'אליבא

 דכ"ע אליבא הוא שלוהאיבעיא

 וראה ע"א, ד"ע לחולין בחי' הדשב"אכ"כ

 שמעתתא שב ובספד בעיא עדך שליבכללים

 ע"ש. ט"ו אות ה'שעד

 למעשה הלכה הוא דהאיבעיא היכי ק.סימן

 דהאיבעיא לפרש צריך אין פלוגתא דישאף

 דמאן דאליבא דפשיטא דפלוני, אליבאקאי

 הלכה דלאו היכי אבל בעי, קא כוותיהדהלכתא

 דשל"ה גיטין עמ"ס יצחק זכות בספדדאה
 לכאן. וצדפו ל"ה סי' כאן וראהע"ב,

 תליא תיקו בלא איפשטא דלא בעיא קא.סיסן
 ממקום נפשם ואם לפשטה, אדם ויכולוקיימא
 דמבואר להא ושוה דומיא להיות צריךאחר

 יותר ולא דוקא אחרבמקום

 מהיש"ש כן שהבאתי ב( מ"א סי'ראה
 תיקו בלא נפשטה דלא דבעיא ה' סי' פ"בביק
 סי' אהע"ז מחוקק והחלקת לפשטה, אדםיכול
 צדיך אחד סמקום נפשט דאם כ' סקכ*אי"ז

 אחר במקום דמבואד להא חמוה דומיאלהיות
 ת'. אות שלום דדכי ודאה ע"ש, יותד ולאדוקא

 דאיפשטא האיבעיא דדחי מצינו קב.סימן
 דרבנן במילתא כדפשים קיי"לואפ"ה

 וראה שכ"כ, ע"ב ד"ד פסחים בר"ןדאה
 דפוס עולם הליכות על למהדיק*א הגמדאכללי

 ע"א, דס"דוואר,מא

 בעיא לפשום שהוא יש איתמר קג.סימן

 נ' מימן רצ"ז דף ח"ם ב"א במפריראה

 עישה=ט. בכפילא, דציתי לא כי לכאן,וצדפו

 לאקשויי ליכא לפלוני תבעי אכתי קד.סימן
 כוותיה קי"ל לאאי

 וצדפו א( אות שע"ח דף ח"ט במפריראה
 עישה"ט.לכאן,

 פי' ולא מתמא בעי דהש"ם היכא קה.סימן

 האיבעיא ע"כ לך, תיבעי לא דר"פאליבא
 דכ"ע אליבא היאשלו

 בספרי והבאתיו ע"א ע' חולין הרומב"אכוכ
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 וראה עישה"ט, ב' אות שע"ח דף ח"ט אהרןבית
 ט"ו, אות ה' שער שמעתתא שב בס'היטב

 לכאן. וצרפועישה"ט

 לא דפ' אליבא הגמ' דקאמרה היכא קו.סימן
 מורה ה"ז דפ', אליבא לך תיבעי כי לךתיבעי
 כמותודהלכה

 לך תיבעי כי י4ה קנ"ג שבת בתוס'כ"כ
 אות שע"ט דף ח"ט אהרן בית ובספריעישה"ט,

 שב בס' הרק היטב וראה עישה"ט הבאתיו,ד(
 בצ*ע, זה דבר שהניח ו' אות ז' שערשמעתתא
 בספרי היטב וראה אקצר, וכאן בארוכהעישה"ט

 דר"פ אליבא ערך והלאה תקמ-ג מדף ח"טב"א
 בארוכה.עישה"ם

 לרבא פריך לא רבא דבעי הא אלא קז.סימן
 בעי, ולהכי ברייתא ידע לא דרבאדפשיטא

 מהך דרבא בעיא דנפשוט קשה ולדידןופי'

 הא אלא בערך תקי"ז דף ח"ט אהרן ביתבמפרי 5ח3אתיי רצ*א 3לל שמועה הי3ין3*3
 לכאן. וצרפו עישה"ט רבא,דבעי

 ולא מינה למשמע ליכא מהא אלא קח.סימן
 הבעיא לפשוט נעשהאמרינן

 ש"ש תקכ,ג דף ח"ט אהרן בית במפריראה
 יהתנא די"ל משום וכ' שומע לב ספר בוטםכן

 אהרן מטה פרח בהמם עי*ש ליה, מספקאספוקי
 בידים לבא רוצה אני ואין מקומות,טכו"כ
 פ"א כבר שהארכתי במה סופרים ברברישניות
 הדק. עישה"טבספרי,

 תפשוט היא, ברייתא מהא תפשוט קם.סימן
 היא שמעתתא מהכאלה

 ג' שער למודים לשון כריתות בס'כ"כ
 תקכ"ד, דף ח"ט בספרי הבאתיו ס"ד, סי'ח"ה
 מ"ג )סי' מסתו"א דמקורו סופרים בעיטורוכ'

 מהכא אלא כגון היא שמעתתא מהכא "וכלמ"ד(
 היא", ברייתא מהא כל מהב(ו, לי' תפשוטאו

 ובלקוטי א' פרק ב' שער עולם הליכותוראה
 לקצר כי עישה"ט הנז"ל הכריתות עלמרדכי
 שם. בספרי וראה צריך,אני

 לומר תמצא באם בעיא קי.סיסן

 והלאה תר"כ מדף ח"ט ב-א בספריראה
 הכלל בזה ופרטים כללים כו"כ תרם"ט דףעד

 וכאן גדולה בארוכה הכל עישה"ט לכאן,וצרפו
 בספרי. פ"א שהארכתי במהאקצר

 מהתלמיד, בעא שהרב שייך אם קיא.סיסן
 אם לחדדו, כדי לבעיא סתמא בעיא ביןוהחילוק
 הקטן, של זה מטעם בעיא לפשוט הגדולדרך
 או לרבו בתלפיד רק שייך לא פמ"פאיבעי
 הרב דרך מבנו אם ממנו, שגדול למיבקטן
 ורבו בדורו גדול התלמיד אם בעיא,לשאול
 לחלק יש אם דתלמודא, מארי הוא או לוצריך
 דהדבר היכא גמור, לתלמיד חבר תלמידבין
 שייך אם פמ"פ בעי רבו, של עצמו לכבודנוגע
 לבין פמ"פ בעי בין חילוק יש אם בחברו,ג,כ

 בעי להתם סלקת אי כשאומר לפ', פ'איתיביה
 ועוד ממנו, גדול שהי' ראיה אם מפ'מיניה
 זה בענין ופרטים כלליםכו"כ

 והלאה רמ-ה מדף ח"ז בספרי היטבראה
 בשם לומר הרב דרך אין מערך ת,נ דףעד

 בכללן היטב וראה שם, הערכים וכלתלמידו
 לבא רציתי לא כי שם, ובהציונים פ"ג מימןכאן

 שהארכתי בדברים סופרים בדברי שניותבידים
 תתענג ואז שם ראה לך בספרי, פ*אכבר

בעהי"ת.

 בלישנא בעיא דפשיט מצינו קיב.סימן
והלכתא

 "והלכתא", בלישנא בעיא דפשיםמצינו
 לקול(ג בעיין והלכתא ע"א צ"ג עירוביןראה
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 אות מלאכי יד וראה לישנא, בהך בעיאדפשיט
 ערך שלי כללים בקיצוד וראה עי"ש,רנ*א

והלכתא.

 וכללים סכומים קיג.סימן

 רש"י אחרי שהיו בפוסקים מצינוא(
 אלו שדברים אף בשמם דברים והביאוותום'
 ב(. ז' סי' ראה בש"ם,ערוכים
 ולפעמים ולהד"מ, איתיבי' קאמר לפעמיםב(
 ולפי אחד אמורא בשם תירוצים כמהמתרץ

 אותו תירצם לא תירוצים אותם כלהמסקנא
 ד(. י"ג סי' ראה מעולם,אמורא

 להרשב"א, הם לרמב"ן בתרא חי'ג(
 ב(. כ"א סימןראה

 דר"מ כהירושלמי ג"כ ס"ל דידן גמ' איד(
 כ"ט וסי' א(, כ"ח סי' ראה כר"ש, הלכהור"ש
 ב(.א(

 דמשום כתב הי"ב מת"ע מה' פ"ב הכ"מה(

 סבד אלמא דר"ש מילתי' מפרשדבירהםלמי
 ודבים דיחיד כללא ושבק ת"ק ננד כוותי'דהלכה
 דאה דר"ש, מילתי' מפרש דבירושלמימשום
 א(. כ*ססי'

 דבגמ' דכיון הרמב"ם בד' כ' המהרי"קו(
 הבעיא לפשוט הברייתא אותה הביאו לאדידן
 סמך לא רבינו ולכך עיקד שאינה נראהממנה
 ספיקא על אלא ירושלמי אותו על ולאעליה

 א(. כ"ט סי' ראה דידן,דתלמודא

 דאמדו ור"ש דד"מ הא בין חילוקז(

 הלכות דפסקו דבהא כר"ש הלכהבירחםלמי

 מקובלים דהיו ודאי ומוצאיהן ומובאיהןוכלליהן
 כולל דבר דהוא הא ובכי מהדאשוניםהאמוראים

 וכיון במילתא טובא דקו בתראי האמוראיודאי
 אמנם לירושלמי דליתא ש"מ בתיקו להודסלקא

 דבבלי דאימור כהירושלמי עבדינן פרטיבדבר
 כ"ט סי' ראה כירושלמי, פרטא בהאי דקולא

ב(.
 מילתא לאו הרוב דעל הלכות כלליח(
 דייקא דבבלי ודאי בקבלה אלא בסבראדתליא

 דהודרשלמי להא וידעי מקובלים היו והכיטובא
 ב(. כ"ט סי' דאה וכו', עלה סמכיולא

 בדברי בבבלי דמספק"ל היכי בין חילוקט(
 בלי רוי סברת מייתי ובירהשלמי עצמו יוחנןרן

 דהבבלי היכא ובין כהיררשלמי דנקטינןספיקא
 אף ספיקא בלא להדיא יוחנן ר' דברימייתי

 נקטינן איפכא ר"י סברת מייתידבירושלמי
 ד(. כ"ט סי' ראהכהבבלי,
 פוסק דהרמב"ם מוזכר מקומות בהרבהי(

 ו(. כ"ט סי' דאה הירושלמי,כפשיטות
 לפמש"ש ומקבל ד"ה י' קדושין מתום'יא(
 ש"ם נגד הירושלמי כפשיטות נקטינןמוהר,ם"א
 ו(. כ"ט סי' ראהבבלי,

 אחר שנה מאה היתה בבלי תלמודיב(
 חולקים הם ואם ראוה אשי ורב ורבינאהירושלמי

 ל' סי' ראה אזלינן, ובתרי' הם אחרוניםעליה

ד(.
 אחר עד נתפשטה שלא תוספתא כליג(
 ל"א סי' ראה היא, דסמכא לאו הש"םסידור
א(.

 כל ,מתוקנים וירושלמי התוטמתא איןיד(
 ב(. ל"א סי' ראהצרכן,

 נקטינן ובתוספתא איפשטא דלא בעיאטו(
 וכה"ג וירהשלמי, וספרי בספרא וכןבפשיסות,
 מינייהו כחד בש"ם דקי"ל אמוראיםבמחלוקת

 וכיוצא כרבא הלכה ורבא אביי כגון כללמכח
 מ'ד כאידך איתא וספרי ספרא אוובתוספתא

 בש"ס כללין מקמי לכלהו דחינן אי ירושלמיאו
 דילן בש"ס בספק שעלתה בעיא מקמי' אודילן
 וכיוצא וספרי כהספרא בפשיטא נקסינן דלמאאו

 ג(. ל"א סי' ראה תלמודין,ודחינן
 ולתפוס הש"ס להניח הרמב"ם דרךסז(

 ג(. ל"א סי' דאה וכדומה,כספרי
 כמאן, הלכה שנחלקו וירושלמי תוספתאיז(

 ד(. ל"א סי'ראה
 להקשות לגמרא לי' ניחא זימניןיח(
 דבר אותו להקשות יכול שהיה ואעפ"ימברייתא
 ראה יותר, מפורהטת שהברייתא וכגוןממשנה
 ל"ד.סי'

 אליבא הוי ולא סתם האמורא בעיים(
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 סתמא לה בעי ולהכי תנא רחד אליבא אלאדכ"ע
 ראה אליביה, דבעי מ"ד כההיא דהלכתאמשום
 פ"ה. סי' וראה ג(, ל"הסי'

 דמאן אליבא הש"ס דבעי דוכתי איכאכ(
 תיסק ד,םבוא הש"ס חי"2 ולא כותיה קי"לדלא

 שהלכה לעולם היא אות אליביה דמרבעיאדעתין
 מהו פלוני לדברי בהדיא דפריש רכיוןכמותו
 ל"ה סי' ראה וכו', דמבע"ל הוא דלדיריהש"מ
ה(.

 דב"ש אליבייהו הש"ס שקו"ס זמניןכא(

 ה(. ל"ה סי' ראה דבריהם, לפרש הםדכדאי
 לדברי בהדיא פריש דלא דוכתי איכאכב(
 דאליבא סובא מילתא דמוכחא אלא מהופלוני
 ה(. ל"ה סי' ראה דבעי, הואדפלוני
 פלוני לדברי פריש ולא סתמא בעי כיכג(

 הכרח דע"פ אלא סובא מילתא מוכחא ולאמהו
 בכי דפלוני אליבא דבעי לומר נצסרךמבחוץ
 אליבא לש"ס ליה דמדבעיא אמרינן ודאיהא

 דעתי' דגלי היכא זולת כוותיה, הלכתארפלוני
 ו(. ה( ל"ה סי' ראאה פלוני, כאותו קיי"לדלא

 יגדיל משום בש"ס שנאמרו דבריםכד(
 ג(, א( ל"ז וסי' ל"ה, סי' ראה ויאדיר,תורה

 ל"ח.וסי'
 בסתמא דפריך בש"ס כ"פ מצינוכה(
 כוותיה, קיי"ל דלא מ"ד לחד רק הוי לאוהקח2יא

 ז(. ל"ה סי'ראה
 דלא ממ"ד דין שהוכיחו בש"ס מצינוכו(
 ז(. ל"ה סי' ראה כוותי',קי"ל

 דמפיק בגמ' מצינו דר"פ לסעמי'כז(
 דלסעמיה ונראה מה"ס, אחרינא דינאאמורא
 סי' ראה וכו', ס"ל לא וליה קאמר פלונידאותו
ל"ו.

 להקשות האמור(4 התנא, הגמ', דרךכח(
 האיבעיא ובן תירוצה, שיודע אף מתורצתקושיא
 ג(. ל"ז סי' ראה לזה,  והטעמיםוכו'

 לו שיש היכי להקשות הגמ' דרךכם(
 ב(, ל"ח סי' ראה מרווח,תירוץ

 שאלו ראשונים ע"א דנ"א דברכות בהךל(
 ל"ס. סי' ראה וכו', לימין שתסייע מהושמזנל

 דאורייתא, או דרבנן הוי אי מצוה הידורלא(
 ה(. ב( א( ל"ם סי'ראה

 משמיסים אם ז"ל והרמב"ם הרי"ףלב(
 סי' ראה להקל, שדעתם מוכח אם בדרבנןבעיא
 ק. ה(ל"ס

 נשנות משניות ריש כתבו התוס'לג(
 ה"מ סובר הר"ן ח2מא והלכה, יחידבלשון

 צ"ג. סי' ראה לא, בברייתא אבלבמתניתין

 ועוד, תסים, גובה אדם שם - מיכסאבעיא
 בפניםראה

 ההוא כי ע"ב, מ"ד דף סנהדרין ראהא(
 את שמביא ברון"י וע"ש מיכסא, דבעיאמעשה
 פיק הגר"י ובהגהת מוכס, אותו של המעשהכל
 חגיגה בירח2למי איתא הלזה המעשה כל :כתב
 בשינוי אב ר"ה ע"ב ס"ז חגיגה תוס' וכ"כפ"ב,
 ועי' כלום פרש"י לא דבעיא תיבת ועלקצת,

 מוכס, של שמו הוא שמא שכתב יעב"ץבהגהות
 בע"י שכתב ב' אות בהגהות בדק"סוע"ע

 שכן ונראה "דבעא", וברש"י בגמראהראשון
 עכ"ד. שמוהיה

 על הגה שנדפס ווילבאה בש"ס וראהב(
 ובההוא בעיא, בערך הערוך גי' : וז"להגליון,
 מלת על ברם עכ"ל, מוכסא ההוא רבעיאמעשה
 נכון, על לפרשו ומצוה כלום, פירש לאדבעיא
 בר שם המוכסן ושם ה"ם פ"ו בירוז2למיועי'
 המעשה מפרטי רבים שנויים שם ותמצאמעיין,
 ע"ש. כאן רש"ישהביא

 נאהמען[, ]איין בעיא שם הערוךוז"ל
 התחלת )הוא יודע איני ואם מ"ד,סנהדרין
 דבעיא ממ2ה ובההיא א"מ( בגמרא, שםהפיסקא
 מעץ2ה ההוא כי איתא )לפנינו מוכסאההוא
 אמר )ובגמרא( שבערכין( הפלאה מוכסא,דבעיא
 תלה שסח בן שמעון והלא אליעזר רבילהן

 עכ"ל המעשה מפורש באשקלון נשיםשמונים
 כל הביא רש*י אלא ליתא בגמרא)לפנינו
 ירושלמי ובגמרא צ"ל ואולי בארוכה,המעץ2ה
 הזה הסיפור כל איתא שם כי פ"בבחגיגה
 אב"ד ד"ה דס"ז חגיגה תוס' ועי' רש"י,שהביא
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 כלום, רבינו פידש לא ובעיא אמלת ברםוכו',
 שבערכין(, בהפלאה עכ"ל אדעהו, יתןומי

 ש*ל היעב*ץ לד' כות נאהמען" *(ריןוהמתרגם
 חגיגה בירושלמי אבל מוכס, של שמו דההאשכ'
 העיר וכבד "מעון", המוכס שם איתא ה"בפ"ב

 הנ"ל חגיגה הירושלמי על ראשונים שלבתודתן
 "מעיין" בר איתא ה"ט פ"ו סנהדריןדבירה2למי

 כי איתא סע"ב מ"ד סנהדרין ובבבלימוכס,
 מובא שם ובפדש"י מוכסא, "דבעיא" מעשהההוא

 ובסנהדדין כאן שנאמדה המק~2ה כלבשנויים
 ובתוס' בעיא ע' בערוך ועי' בידה2למי,הנ"ל
 הנדאה ולפי עכ"ד, אב"ד ד"ה ע"ב ט"זחגיגה
 מ~יז' או מעון ולא בעיא הי' והעדוך רש"ידגי'
 כמו וצ"ל הערוך בד' קצת ט"ס יש אוליוגם

 והבן.ברש"י,

 : כתב כאן סנהדרין הים מרגליות ובס'ג(

 שבעיא כתב ק"מ עמוד ח"ב השלםבערוך
 מכס, של מסור הכוונה מסוד, בערביתהוא

 מוכסא דמעיא דבריה מעשה כההיא צ"לואולי
 ]שמו מת בעצמו המוכס שלאכבירה2למי

 ומלת שמת הוא בנו דק טעיןן מלשון מעיאהוא
 בתוספתא שונות נוסחאות וראה החליפו,הבן

 והלאה, ס"ו דף ח"ה הורוויץ דרי"מ הו'עתיקא
 מקודוואן נסים לדבינו מהישועה יפה חיבורוע'

 זו עובדא וכעין ה'(, ד' ע' תשי"ד)ירושלים
 )בודאפעסם מדוטנבורג ב"ב מהר"ם בתשו'מובא

 ודשע צדיק מטות שהחליפו ע"א, קס"בתרנ"ה(
 הש"ס גליוני ודאה כ', אות עוד וראהעי"ש,

 עי"ש. כאן,סנהדרין

 תיבת הערת בפשיטות לתרץ ולפענד"נד(
 של פי' דהנה כנז"ל, לפרשו ומצוה שכ'דבעיא,
 בס"מ כמובא חקור, שאל, חפש, דרח2, הואבעיא
 דדוש חקור הי' האיש שזה והכוונהובכ"מ,
 ר"נ תולדות ובעל המכס, בעניני ח2אלוחפש
 דבירה2לטי לבי"ת, מ"ם בין החילוף לבררהאריך
 שכתבתי כמו ולפענ"ד מעון, או מעיין איתאהנז"ל
 של שם שהוא והדק"ס ועיעב"ץ נמ"שאו

 במכ"ת ראה לא הנ"ל הים והמרגליותהמוכס
 דבריהם.אען

 אחר רודף בגחר, תענוני אוהב - הנאהבעל
תענונים

 וכו' דן איני אני ערך ח"י בספרי ראהא(
 סימן ממנו לגדול לאמרם שאין זילזולולשוני
 בספר וראה לכאן, וצדפו בזה שכתבתי מהס,ב
 ב' מערכת ז"ל פאלאגי למוהר"ח חייםישמח
 כפי' מז"ל נק' הנאה בעלי שכתב ס"באות

 ע"ש, היד כל פ' בנדה מוהדש"א ועי'רש"י,
 וקרעים ד"ה ע"א ע"א סנהדדין רש"יוראה
 הנאות בעל כל סוף כלומר שכתב, נוטהתלביש
 ע"ב כ"ו סנהדרין וראה עי"ש, עניות לידילבא
 כמשמעו, )רש"י, הי' הנאה בעל שבנא אלעזרא"ר
 משתעי, בי' דלזלזולי עי"ש זכר( משכבוי"א
 שכתב, כאן דמ"ה ביד וראה הענין, כלעי"ש
 כתיב גדס דלא ונ' מטנו, נהנין רבים שהיהפי'
 אינו זה ד,2בנא וגו', הסוכן אל בא לךהכא

 אלא שבנא, ד"ה ב' י"ב שבת תוס' ע'הסוכן,
 מפני חזקיהו פחד רבים ממנו שנהנובשביל

 חזקיה, היפוך היה שבנא כ' ובע"יהשפעתו,
 להחיות כדי ירק ליטרא אוכל היהשחזקיה
 לשובע שאוכל צדיק אותו מכנים ולהכינפשו,
 בעת וגם הי' הנאה בעל שבנא אבלנפשו,
 הכלל עם עצמו ציעד לא סנחרב כשצרצדה
 ע"ש. בנחמה ראה לא ולכן בעצמו, עידוניןונהג
 עי"ש. שמביאם כאן סנהדרין הים מרגליותוראה

 הנ"ל ח"י דבספרי להעיר דציתי והנהב(

 שאין זילזול מלשוני הוא הנאה דבעלכתבתי
 ג=כ שהוא הנ"ל ולפי הימנו, לגדוללאמרם
 זילזול, לשון הוא אם בזה לעיין ישלשבח,
 לשונות בכו"כ בזה שהאדכתי בספריועי"ש
 אקצר. וכאן עישה"ם לשבח, לפרשםשאפשר

 העוסק חנם - באגדות בקי אגדה,בעל
 באגדהבעיקר

 י"ב מרף אנדה ערך ח*א בספרי היטבראה
 אלו מים משען א' י"ד חגיגה וראהוהלאה,

 שם, ונו"כ ובמפור,2ים עי"ש וכו' אגדהבעלי

 בעלי כל על חזרתי אריב"ל ה' צ'ד פ'ובבר"ר
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 אמרו ולא זה פסוק לי שיאמרו שבדרוםאגדה
 אחותו בן פדייה בן יהודה עם שעמדתי עדלי
 זה ובתואר ובנו"כ, עי"ש וכו' הקפר בןשל

 וכבויקר"ר כ"פ, נחמני בר שמואל ר' אתתיארו
 ל"ה ג' איכ"ר ט', י"ב ד', ג' ב"ר א',ל"א

 אלישע בן ישמעאל ר' על אמר ור"טעישה"ט,
 באגדות, ובקי גדול חכם שהוא ב' כ"חבמו"ק
 בקי בתואר תואר ריב"ל וכן ובמפורשים,עי"ש

 אהרן בית ובמפרי א', נ"ה ב"ק ראהבאגדה,
 א', פ"א פר' בר"ר וראה עישה"ט, הנז"לח"א

 במפרי וראה עי"ש, ספ"ג הוריות ירושלמיוראה
 אגדה הבעל שריב"ל הסתירה בענין מש"שהנ"ל

 בספרי הסתכלתי לא מעולם אמרמפורסם
 שבת כבירושלמי וכו' אחת פעם אלאדאגדתא
 פ"א שהארכתי במה ואקצר עישה"ט א',פט"ז

 הנ"ל ח"א ובמפרי בקי, ערך כאן וראהבספרי,
 ויש בהם, להמתכל שאין אגדות דישהארכתי
 וע"כ בזה ופרטים כללים כו"כ ועי"שלהיפך,
 להרב מים משען בספר היטב וראה כאן,אקצר

 נדפס ז"ל לודאווסקי זאב מיכל יחיאלמוהר"ר
 באיזה יתבאר ושם עישה"ט, תרכ"ט שנתבווילנא
 רצו ולא רחקו מהם ואיזהו בקיאים היואגדות
 מקום את תפסו ההלכה ושבעלי בהם,לעסוק

 הבירו בעצמם האגדה בעלי ושגםהראשון,
 וראה עיוש, ההלכה בעלי של קדימהבזכות
 עישה"ט. א' פ"אבר"ר

 הפול, בעל הלכות, בעל הוראה,בעל
 מעשים, בעל כנפים, בעל זמורה,בעל
 שמועותבעל

 תוארים אוצר בספר ראה : הוראהבעל
 אברהם מוהר"ר לההשג לסוגיהם,וכנויים

 תקכ"ב דף תשי"ח, אביב תל ז"ל,ארנשטיין
 בספר ראה הלכות: בעל לכאןי וצרפומש"ב
 בספר ראה . הפול בעל ; עיי"ש תקכ"ו, דףהנ"ל
 הנ"ל בספר ראה : זמורה בעל י תקכ"ו דףהנ"ל
 דף הנ"ל בספר : כנפים בעל ; עי"ש תקכ"ודף

 דף הנ"ל בספר . מעשים בעל ; עי"שתק"ל
 3על תקל"הו דף ומם סברא: בעלתקל-א;

 דף ובם : הרימין בעל ו תקל"ו דף ומם :שמועות
 מעחדים ספרים וסהקדיש עישה"טתקל"ח,
 האריך וסהוא במה ואקצר בישראל, כבודלתוארי
 עישה"ט. בנמצא, הוא הזה והספרכבר

 כאשתובעל

 מש"ש ה' מי' י' דף ח"א במפרי ראהא(
 ע"ש, ז"ל ענגל ממוהר"י ע"ז ומקורותבכללן,
 לכאן, וצרפו עישה"ט וראה, ד"ה כ"א דףושם
 בספרי, כבר שהארכתי במה כאן אקצרוע"כ
 לב ישרי ובס' נשים, ערך שלי בכלליםוראה
 י"ז סי' יאיר חות לשו"ת וציין נ', אות ב'מע'
 עי"ש. וי"טי"ח

 כ"ד אות ב' מע' עזרא תוס' בס' וראהב(
 חאה"ע מהד"ת נוב"י שו"ת ע' כאשתו, בעלשכ'
 נראה ויותר התורה, מן הוא אם חוכך ע"וסי'
 דשערייתא הוא אם ואפי' דרבנן, רק הוה דלאלו

 אפי' חמותו ואם חמותו כגון אם קרובי ע"ימ"מ
 בעל מ"מ מה"ת אם דקרובי הסובריםלשיטת
 עי"ש. לא אם, בקרוביכאהמתו
 נמתפק ר"ז כלל ח"א האוצר ובביתג(

 כתובות וע' כגופה, בעלה להיפך, ג"כ אמרינןאי
 וכן שלה, שדה הבעל דאין מציא, תוד"ה ב'ב'
 נחשב הוא אין אבל אצלו בטילה דאשתוי"ל

 כשמקלל כ' משפטים ובאוה"ח ע"ש,כגופה
 לצד והטעם להיפוך וכן אמו גם מקללאביו
 דם"ל הרי כגופו, אשתו כמאמרם אחד גוףשהם

 פ"ב אבי"ע שער החיים עץ ומס' כגופה,דבעלה
 בס' מובא א', כ"ד ברכות וע' כן, משמעלא

 ידו וסמך ב' צ"ג ובמנחות ר"ו, דף ח"בפרד*י
 ס"ו כתובות כגופו, אשתו דהו"א אשתו ידולא
 כ' די"ד ח"ג והפרד"י א', ל"ה בכורותא',

 כגוש אשתו אמרינן לא בסמיכה דכאןהטעם
 להיות צריך דסמיכה ב' ט"ז בחגיגהלפמ"ש
 וראה ע"ש, מאיש רפה כחה ואשה כחובכל

 מחשגים ב' בערך וכאן נשים, ערך שליבכללים
 שקש תקרי, אל ערך ח"ט ובספרי אחד,בנושא
 שאם מתחלפות אותיות בענין המים טהרתמס'
 אז וכיווב בה"א מתחלף א' למשל אומריםאנו
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 עי"ש באלף, מתחלף דה"א לומד צריךג*כ
 הבאתי נשים עדך שלי ובכללים לכאן,וצדפו
 אבות חלש, ממין המה דנשים מקומותמכו"כ
 ע"ב, ק, סנהדדין ב', מ"ם קידושין מ*ז,פ"ב
 ח*ב יוסף פדדס א', נ"ם ב*מ ב', ט"זב"ב

 אם הדמיון, כף עדך שלי בכללים וראהדקפ"צ,
 להדומה הנדמה דדומה אמרינן בהיפוךגם

 אחד בנושא פרטים בב' בעדך כאן וראהעי*ש,
 עשה"ם בזוג גם אינו בזה שאינו מי אמרינןאי

 בפשיטות דאפש"ל נראה ולפענ"ד לכאן,וצרפו
 מפני כגופו אשתו אמרינן לא דבסמיכההטעם
 הסמיכה בעל ליד ידו לסמוך שצריךשהכהן

 כעי*ז דאמדינן וכעין אהצה, יד שיסמוך יאותלא
בסוטה.
 הידושלמי על למדאה נחמד בס' ודאהד(
 בתוה"ד שכ' ע,א, דכ"ם ובספדו פ"ד,פאה
 ה"מ טעמא חמיו לכבד אינש דמחייבדהא

 אבי, בשם חמיו לשאול שקדאו בדהעוהדאשכחן
 ד"א צוה דלא דאף הדי כו' ראה ואביוכדכתיב

 הפוסקים כתבו עכ"ז וגו' אביך את כבדאלא
 אביו כבכבוד חמיו בכבוד דהייבים דדוד,מזה
 אשתו ובן המגדלו בענין והאריך וכו',וכו'

 שחמותו דאף דאינו ומצינו וכ' בניו,דנקראים
 בשם דנקראת מקום בשום מצינו לא אדםשל
 חתנה דחייב ר"ה סי' ביו"ד הב"ח כ' אפ"האם,

 דחתניו דכיון דה"מ ודאי ונראה יע"ש,בכבודה
 ז"ל המדדכי וכמ"ש כאשתו, דבעל הם בניובכלל
 דכשם א' סי' מוהריק"א ובתשו' המפקיד,בפ'

 דבעל אם נקראת חמותו גם כך אב נקראדחמיו
 וכו' כן משמע לא שם ז"ל ממהר"ם אךכאשתו,
 הדב בד' ע"ב דפ"א יצחק פני בס' וע'וכו',
 באדוכה לשונו כל עישה"ם ע"כ, וכו' מראהיפה
 קצרתי.כי

 כלל ב' מעדכת כללים חמד שדי וראהה(
 אם עדות לענין כאשתו בעל באם שהאריךי"ג
 י"ל דאכתי וכ' עי"ש, מדרבנן או התורה מןהוא

 דאורייתא דהוי הוא כבעלה אשה דוקאדאימור
 מדרבנן, דק הוא אולי כאשתו בעל מ"דאבל

 אבל ד"ה ע"ו סי' אבה"ע ח"ב להנוב"יוציין

 דלהרמב"ם לי' ופשיטא בזה, שמסופקוכו'

 יחלוק אם ונסתפק מדרבנן אלא דאינוודאי
 הוא כבעלה דאשה דמ"ש וכ' בזה, א'שום

 דהוא ואת-ל ילפינן לא מעדיות דעדותאסמכתא
 בעל אבל כבעלה דאשה היינו גמורהילפותא
 דג' ע"ש התורה, מן ט~הוא בעיני רחוקכאשתו
 כש"כ מדרבנן רק הוא כבעלה אשה דאפי'דעתו
 נוב"י בתשו' היטב ודאה ע"ש, כאשתובעל
 בסוף ס"א סימן ב' מערכת השדה ובפאתהנ"ל,
 לעדות אשתו בן בענין האריך אשתו בןד"ה

 סי' ח"א אבה"ע חת"ס וראה עישה*ם,לבעלה
 עישה"ם. הנוע ד"ה בסוףע"ו

 פ"ז אות א' מע' החיים כל בס' וראהו(
 יולדת מקדבן נמי מוכח דמי, כגופו אשתושכ'

 פ"ד טהדה ס' ק"א אשתו, על הבעלשמביא
 השמ"א ט"ו אות ח"א אה"ל בס' ודאה ט"ז,פסקא
 דעוב דקס"ב עקב ס' ילק"ד וע' י"ב,סימן
 חות ע' כאשתו בעל כ' שם כ"ג ובאותעכ"ל,
 אבדהף מקנה וע' וי-ם, וח"י טו"ב מי'יאיר
 ע"ש. אשתו ד"ה אל"ףמע'

 גופו באברי מום לו שיש אדם - מוםבעל

 אות ע"א ע"א סנהדרין הים מדגליותראה
 או גידם מהם אחד הי' שם עהג"ם שכתבכוב
 מפני הטעם רם"ג( )ע' במאירי כו'חיגר

 ע"ב צ' אמור ובזהר בהם, מצויהשהאכזריות
 כו' מום בו יהי' אשר לדודותם מזרעךאיש

 מהימנותא, ביה לית פגום דאשתכח דב"נאוקמוה
 אתפגם עובדוי דפגם מאן כל ב' קכ"ג נשאחצם

 איתפגים כך דיוקניה פגים דאיהו כמה כו'דיוקניה
 סומא או חדש או אלם אתעבד ש לתתאאיהו
 חרשין למה פכ"ג זוטא ועתנדב"א כו', חגדאו

 א"ל כו' אמן ממעי יוצאין וחגדין סומיןאלמין
 ע"ש. כו' מעשיו לו גלוייםכבר

 נפשו, על החרד שמים, ירא חמיד, - נפשבעל
 בפנים ראה ועוד עבירה, מריחהמתרחק

 וטירושים הערות מקורות ביאורים א. :התוכן
 בש"ס האמור נפש דבעל אשכחן אם ב, ;בכללן
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 שנפסק בדינים 4 1 מחסידות ולא מדיואפירושו

 המווק אם לעצמו יחמיר נטש בעל אשרבהם

 להשואל. כן להגידמחיב

 ופירושים הערוח מקורוח ביאורים א.סימן
בכללן

 לותתין אין ת"ר ע"א, מ' פסחים ראהא(
 לא נפש בען רבה אמר וכו' וכו' בפסחשעודין
 ס"א הש"ם במס' ר,ם"י, חסיד נפש )בעלילתות
 בעל חנבאל וברבינו נפש0, על החרד שמיםירא
 ומדקדק עבירה מריח המחרחק כלומרנפש
 וברא"ש עיאש וכו' ילתות לא עצמו עלהרבה
 שמדקדק מי כלומר נפש בעל כ"ה סימןכאן
 הב"ח ובהג' עי"ש, ילתות לא במצוחעליו

 מאי בגמ' ועווש עי"ש, עצמו עלשמדקדק
 ועוד נמי, עלמא כולי אפילו נפש בעלאיריא
 לא דשרידי חיטין אפי' נפש בעל ה"קשם

 ובמפור,מים. עי"שילתות,
 שדדיה דרשב"א ע"א ו' חולין ודאהב(
 ההוא אשכחיה כותאי מבי חמרא לאעזוייר"מ
 נפש בעל אם בלועך סכין חםמת א"ל:סבא
 לפני היחסב בתלמיד וכו' וכו' כ"ג( )סהצליאחה
 בין מושל את ללחום תשב כי דבד"ח דתבירבו
 אם בלועך סכין ושמת לפניך אשר אתתבין
 שיודע בדבו תלמיד יודע אם אתה, נפשבעל

 אשר את תבין לאו ואם בין טעם לולהחויר
 אתה נפש בעל אם בלועך סכין ושמתלפניך
 אם אתה נפש בעל )אם עי"ש הימנו,פדוש
 נפש בעל מ'( )דף בפסחים כד' אחה כשראדם
 בספרי היטב וראה רש"י(, כשד, אדם ילתות,לא
 בדרך והולך שמחנהג אדם ערך ח"ב אהרןביח
 קפ"ז, דף עד קע"א מדף כשר, אדם -הישר
 סכומים ערך ט"1 סימן קפ"1 בדף שםובפרם
 לא כי לכאן, וצדפו עישה"ט כשר, אדםבפירוש
 בספרי, הארכתי שכבר במה להאריךדציתי
 מ' בפסחים מפי' אחר באופן פי' כאןודש"י
 כאן. מהרצ"ח הג' ודאה לקמן, ודאהע"א,

 נלמוד כולם מדבדי ב', ט"ז נדה וראה0
 נפש )בעל עי"ש וישנה יבעול לא נפשכעל

 המסורת כלום העיד לא כאן ר,ם"י(,חסיד,
 ש"ל. בפסחים כמוהש"ם
 בעך מעתה אלא עאב, ס"ה נדה וראהד(
 פירקם לא ורש"י עי"ש, ביאתו יגמור לאנפש
 כלום.כשע

 סכין ושמת ב', פסוק כ"ג כהטלי וראהה(
 נפש בעל אם רש"י אתה, נפש בעל אםבלועך
 לתחוב טוב לאכול וחאב אחה רעבתן אםאתה,
 או ן שם עזרא ובאבן עי"ש, וכו' שיניך ביןסכין
 המתאוה נפש בעל אחה אם בלועך סכיןתשים
 נפש בעל אם : ובדלב"ג עי"ש, וכו' עליהומושל
 חאוות בעל והוא ממזונו ולהזין ללחוםאתה

 בעל אם : דוד ובמצודת עי"ש, בשכלוהמושל
 ברע למאום משכלת נפש לד יש אם אתה,נפש
 1בעל נפש בעל אם כאןי ובמלבי"םעי*ש,
 עי"ש. אחהחאוה
 חסיד נפש בעל פי' בפסחים רש"י והנהו(
 ט"ז בדף פי' ובנדה כשר, אדם פי' ובחוליןוכו',
 כלום, פירש לא ס"ה ובנדה בפסחים,כמו

 תתמה ואל עי"ש, רעבחן פי' משליוברקם"י
 פעמים, כו"כ שלי בספדים שהבאתי כמו זה,על

 להקשוח אין ערך ח"ח בספרי ראהובפרט
 מה רם"ה, דף עד ר' מדף רש"י, עלמרש"י
 עי"ש דרכו, שכן גדולה בארוכה בזהשכתבתי
 לא וכאן פלא, זה דאין ותראה מקומות,מכו"כ
 שהארכתי במה סופרים בדברי שניות בידיםאבא
 בח"ח ובפרט שלי, בספרים רבים פעמיםמאוד
 בעהי"ת. תתענג ואז שם ראה לךהנ"ל,
 שכתבתי דדך על נלענ"ד כללן ובעיקרז(
 בפי' סכומים ט"ז סימן קפ"ו דף ח"בבספרי
 בכל עיינתי אהםר אחדי דנלענ"ד כשד,אדם

 בכל שוה כשר אדם של הפי' דאיןהמקומות
 וכו' וכו' והמדובר הענין לפי הכל אלאמקום,

 נפש, בעל של בפי' לי נדאה כאן וכןעישה"ט,
 כו"כ תתורצו ובזה והמדובר, הענין לפידהכל

 הנ"ל ח"ח בספרי הבאתי וכבר בזה,סתירות
 כך אחד במקום לפרש רש"י של דדרכודאפי'
 מרש"י להקשוח ואין אחר, באופן אחרובמקום

 רש"י דברי להש1וח יכולין אם מ"מ רש"י,על
 דעדקף בודאי זא"ז סוחרין יהא שלאולומר
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 י"ד בסימן שם ובפרט הכלל, בכל עי"שטפי,
 כללי, הוא זה תואר כי ובפרם הדק,עיקוה*ס

 ותואר נפש, בעל להיות יכול מישדאל אדםוכל
 בכל יתר ולזהירות יתירה לחומרא מחייבזה

 שכתוב היתר פסקי הרבה ויש החיים,שטחי
 כמש"כ עצמו", על יחמיר נפש בעל _כלששצלם
 עי"ש. תקל"א, דף ח*א התואריםבם'

 בש"ם האמור נפש דבעל אשכחן אם ב.סימן
 מחסידות ולא מדינאפירושו

 ה"ז ביאה איסורי מה' פ"ד משנה כסףראה

 לבדוק צדיך שאין שם הרמב"ם עמ"ששכ'

 טעמו וביאה, ביאה כל על שלהם העדיםשני
 תשמיש כל על עדים ב' צריכה בש"א ט"זמנדח

 דאמר כד"ז פוסק הלכך וכו' וכו'ותשמיש

 וישנה יבעול לא נפש בעל נלמוד כולםמדברי
 רבינו שסובר ונדאה וכו' בדיקה בלאכלומר
 קאמר חסידות ממדת "לא ר"ז דאמר נפשדבעל

 טהרת בס' ומובא עי"ש, הדין" שורתאלא
 נפש בעל ע"ז וכ' ט"ז אות ב' מערכתהמים

 ולא מדינא הוא דפירושו אשכחן הם"םהאמור
 ס"ק קפ"ו סי' ישראל תפאדת ועי'מחסידות,

 עי"ש.ד'

 נפש בעל אשר בהם שנפסק בדינים ג.סימן
 כן להגיד מחויב המורה אם לעצמויחמיר

להשואל

 מוהר"ר להגה"ק תשובה דדכי בס' ראהא(

 ס"ק קט"ז סי' עו"כ מאכלי ה' זי"ע, שפידאצבי

 שהודה בהמה ז' סעיף שם הרמ"א עמש"כקי"א

 שהיא בפידוש הדין נמצא ולא מסברא חכםבה
 שמביא ע"ש ממנה, יאכל לא נפש בעלמותרת
 עינים שבעה בקונטרס תמרים שבעים ספרבשם
 אשר בהם שנפסק הדינים בכל שנמתפק ז'עין

 המורה מקויב אם לעצמו יחמיר נפש בעלכל

 נפש בעל ג"כ השואל פן כי להשואל כןלהגיד

 לבעל שראוי שיודע אחר להחמיר וידצההוא

 ההעלה בזה, במ*ש ועי"ש לעצמו, להחמירנפש
 לעצמו, יחמיד נפש דבעל בפומקים, כן נזכרדאם

 את ידע למען להשואל, להודיע צריךבודאי
 האך נפש, בעל להיות ידצה ואולי לפניו,אשר
 מחמיר שהמורה רק בפומקים כן נזכר לאאם

 ודעת סברא איזה מחמת דיה באיזהלעצמו
 להודיע צריך אין בודאי בזה, לו שנראההמחמדת
 לו ישיב רק לעצמו, מחמיר הוא אשרלהשואל
 נסתפקתי האני עי*ש, וכו' בהפוסקים הפשוםהדין
 נפשו "ושומר הפוסקים כתבו באם בזה הדיןמה

 מבעל יותד אזהרה קצת נרז2ה שזה מהם",ירחק
 אני וכן בזה, אני ונבוך לעצמו, יחמידנפש

 מדיוק, הפוסק דהוציאו בדין הדין מהמסופק

 תרי"ט. דף עד תרם*ו מדף ח"ח בספדיוראה
 לאסוד אין ערך ח"ח בספרי היטב וראהב(
 בערך המם תר"ה, דף עד תקס"ד מדףהמותד
 תראז מדף מלבנו, דין ולהוציא יסוד לבנותאין

 ולהוציא יסוד לבעת אין ובעדך תדי"ג, דףעד
 מדף מדעתנו מחילוקים דאתיא ממילתאדין

 יסוד לבנות אין בערך חמם תרכ"א, דף עדתרי"ט
 בעלמא מסברא דאתיא ממילתא דיןולהוציא
 שם ועוד תרכ"ג, דף עד תר3"א מדףמדעתנו,
 עישה"ם דין, ולהוציא יסוד לבנות שאיןבעדכים
 וראה כנ"ל, ספק יש ובכולן לכאן, וצדפומש"ב
 אסור או אוסדים, אוסר, ערך ח"ג בספריהיטב
 עישה"ם. תצ"ג דף עד והלאה תנ"זמדף

 בשכלו חריף - פלפולבעל

 ובהציונים וחריפות בקיאות ערך כאןראה
 ובר,חב"ם קמ"ה ב"ב ובגמ' לכאן, וצרפושם
 סלעים, עתיר בכינוי הפלפול בעל את מכנהשם

 השולחני כמו במטבעות, עשיר שפי' תקוע,עתיר
 עשיר וכמו מטבעות, במיני תמידהמשתכר
 למטבעות הפלפול את ודימה מתקוע, המובאבשמן
 התוארים ובס' עי"ש, בפלפולו שמרויח ע"שחממן
 ואקצר שם, בב"ב ובמפורשים עי"ש, תקל"הדף
 בכללים וראה בספרי פ"א כבר שהארכתיבמה

 עישה"ם. חריף, ערךשלי
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 אם לו, שייך שהדבר מי דבר, קניןבעל
 אבנקרא

 נקרא לו שייך שהדבר מי דבר קניןבעל
 קורא אדם אין אבל א'( י"ז )יהושע ראהאב,
 ד*ה ע"ו תשובה ח"א אבה"ע חת"ס בנו,לעבד
 ח"א אהרן בית בספרי וראה ודו"ק, עי"שואמנם
 ע"ש, כ*ודף

 אם צריכים(, אנו כלו' בגמרא, )ביטויבעינן
 ועוד מהני, שפ" בעינן לשוןמצינו

 ח"ב לשון מענה יעקב קהלת בס' ראהי
 דסוכה בפ"ק בעינן לשון מצינו שכתב, קל"זאות
 פ"ק הרא"ש ופי' בעינן, קבע דירת סוכהלר"י
 עכ"ל, קבע בדירת אף ר"י דמכשירדסוכה

 עליו, כתב ל"ח אות ב' מע' כללים חמדוהשדי
 לעיכובא בעינן ד"ק ודאי דלר"י הסליחהועמו

 דלר"י נתנאל הקרבן הגיה וכבר בכ"ד,כדמוכח
 וממילא מוכרח שהוא עי"ש בעינן ד"קדוקא
 במס' מוכח הכי אולם ז"ל, דרב כללא ליהאזדא
 בעינן דהו כל רובא סבר מר ע"ב, ל"זע"ז
 דהוא כל רובא דאף הכוונה ודאי והתםוכו',
 נכונה, דאיה והיא להביא, לו היה וזהמהני,
 רובא מ"ס דאמר דאיידי לדחות באנוואם

 כ"ד רובא סבר ומר נמי נקיט בעינןדמינכר
 הכי למימר איכא דד'ק בההיא גם א"כבעינן,
 אמר ששת ורב ע"א ס"ב עירובין וע,וק"ל,

 עכ"ל, בעינן רעועהשכירות
 ג"כ איתא יעקב הקהלת כדברי והנהב(
 ע*ב( )ד=ס זצ"ל מוהריק"א למרן הגמראבכללי
 בעינן קבע דירת שאומר מצינו וז"לשכתב

 בריש ז*ל הראאש קבע, דירת מכשירשפירושו
 ייחס זצ"ל מוהריק"א דרבינו הרי ע"כ,סוכה
 כן לתמוה הו"ל והשד"ח ז"ל, הרא"ש בדעתכן
 יעקב, הקהלת על שתמה כמו הגמרא הכלליעל

 במחכתה"ר. דבריו ממנו דנעלםובודאי
 ורבי א', סי' דסוכה פ"א הרא"ש וז"לג(
 בעינן קבע דירת דסוכה ס"ל דמכשיריהודה
 ח"ל עכ*ל, וכו' קבע בדירת אף דמכשירפי'

 אמר בפירקין לקמן דהא ותימה נתנאלהקרבן
 דירת סוכה דבעינן א' דבר אמרו ור"י רביאביי
 הישן פ' ולקמן סוכה ע"ג סוכה גבי וכןקבע,
 קבע דירת סוכה דאמר לטעמיה ר"ידאמר
 קבע, דירת דוקא דבעינן משמע הני מכלבעינן,
 דוקא דמכשיר פי' להיות שצריך נראהע"כ

 כ"ה סי' בעיא ערך כאן וראה ע"ש, קבעבדירת
 נקט ובראשונה אהדדי דסמיכי בעיי בעניןמש"ש
 בפינן מי ונקט שינה ובשניה לא או כו"כבפינן
 עי"ש. לא, אוכו"כ

 כדכתיב קראבעינן

 והלאה, תקם"1 מדף ח"ג בספרי ראהא(
 ג' סימן שם ובפרט קתני, דמילתא אורחאפרך

 מש"ב וכו' בקרא אף נקט דמילתא אורחאפרך
 שהקשו האחרונים קושית על שתירצתיומה
 לומר שייך האיך כדכתיב קרא בעינןלמ"ד

 נימא אדרבה בקרא אף נקט דמילתאדאורחא
 דיש דהיכא הכלל פ"פ כדכתיב, קרא ממשדבעי

 קרא בפינן לא אחרינא מקרא הפוכהמשמפות
 וראה מקומות, מכו"כ בארוכה פי"שכדכתיב

 כדכתיב קרא ערך ק' אות ח"ב הרופים מלאבם'
 קרא בעינן דס"ל התנו"א שמות שםשמביא
 והראיות כן, ס"ל דלא התנו"א ושמותכדכתיב

 דברה למ"ד אם בענין כ' שם ח' ובאותע"ז,
 כדכתיב, קרא בעי לא אדם בני כלשוןתורה
 בכללים וראה בזה, מתוקים דברים בארוכהפי"ש
 ובמלא בנ"א, כלשון תורה דברה ערךשלי

 וראה כלב"א, תורה דברה בפרך ח"בהרופים
 בארוכה בזה שכתבתי מה הנ"ל ח"ג בספריהיטב
 בענין קרא פרך שלי ובכללים לכאן,וצרפו
 על משגיחין אי להיפוך קרא דמוכחאדהיכא
 לענינינו, ועוד ועודהכללים
 אות ב' מע' ח"ב לב ישרי בס' וראהב(

 די"ג, יומא כדכתיב, קרא בעינן : וז"ל שכ'ז'
 יבמות דכ"ו, מנחות דכ"ז, סוטה דע"ב,נדרים
 תמורה ע"ב, דפ"ו נדרים דאמר, ד"הדק"ד
 עכ*ל. ד"ד חגיגה ד"י, מכותדי"א,
 מ"ח סנהדרין מלה"ר והגה' בחי' ועי'ג(
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 מהרצ"ח בהגה' וע"ע שם, שציין ובהציוניםע"ב,
 וע"ע שם, זצ"ל פרענקיל הגר"ב ובהגה'שם,

 דע"א לקמן לעי' שציין שם מהרהם"אבגליון
 אות שם סנהדרין הים במרגליות ועי' ע"א,םוף
 איש חזון מספר שהביא וע"ש כ"ב, כ"אי"ט
 הא לעיין יש שכ' כ' אות י"ב סי' נגעיםלמס'
 אמרינן ולא לעכב קרא מצרכינן גמראבכולא
 פי"ד נגעים ועי' עיי"ש, כו' כדכתיב קראבעינן
 לציון ובראשון אחרונה ומשנה ובתיו"םמ"ם
 ןלהלן תקם"ט מדף ח"ג בספרי וראהשם,

 שהארכתי במה ואקצר בארוכה, מש"בעשה"ט
 עישה"ם. בספריכבר

 גדול צורה, בעל קומה, בעל החוטם,בעל
 ונכבד חשוב איש פנים, ונשוא נשיא -הדור

 י"ז סנהדרין הים מרגליות בס' ראהא(
 סגולת בשבח הפליגו חז"ל שכ' וכ"ז כ"ו אותא'

 שורה השכינה אין א' צ"ב כבשבת קומה,בעלי
 ובבכורות קומה, ובעל ועשיר גבור חכם עלאלא
 ובתענית קומה, בבעלי משתבח הקב"ה א'מ"ה
 קומה, בעל וברש"י צורה של אדם א'ט"ז

 הי' בדורו ארוך שאול אבא סע"ב כ"דובנדה
 הי' בדורו ארוך ר"ם לכתיפו, מגיע טרפוןור'

 ור' רבי ורבי, ר"מ כן וכו', לכתיפו מגיעור*מ

 הרי עי"ש, יהודה ורב רב ורב, חייא ר'חייא,
 העם, משאר גבוה שהי' האיש אתשהדהביבו

 ולהיפך עדיפותא, ומאי הולדתו מטבע שזהופלא
 פ' בראשית ז"ל להגר"א אליהו באדרתמצינו

 )ע"דויאמר
 הרמ""

 דלבא רוחא בינה שכ'

 בכל מתייעץ הלב וכן חכמה, היא ותורהכו'

 שוטה, ארוך כל אמרו שלכן כידוע במחמעשיו

 ספ"א השפל עולם חלק טוביה במעשהוכ"כ

 או"ח חיה נפש בס' וראה שוטה, ארוך כלשאז"ל

 מה"ג שוטה בהדס מש"כ ג' סעי' תרמ"הםי'

 ובפי' טרפיה, שרברבין ש~טה הדם לולבה'

 שביעית וע' מ"ד, פ"ג עוקצין גאון לר"ההמיוחס
 הירבוזין מ"א פ"ם ושם שוטה, הלוף מ"גפ"א
 משתבח שהקב"ה א' מ"ה ובבכורות ע"ש,שוטה

 כגובה אשר ב'( )עמוס מדכתיב קומהבבעלי

 עה"פ כ"ו ס"פ ויקר"ר וראה גבהו,ארזים
 יהא שאפי' למדת הא מדיו דוד את שאולוילבש
 עישה"ט ארוך נעשה מלך ונתמנה קצראדם
 כרעי' ברא בערך כאן וראה עי"ש, וכו'וכו'

 ובספרי עוש, שוטה ארוך כל ערךדאבוהו
 שאול אבא הנ"ל כ"ד דנדה הך על כ"פהבאתי
 בגופני הגדלות על קאי אי וכו' וכו' בדורוארוך
 ע"ש. ברוחניאו

 ע*א( )דכ"ט פ"ד תענית רש"י וראהב(
 דורו את דמיפה הדור קצין נקרא החוטםבעל
 ישמח בס' ומובא הגוף, את דמיפה החוטםכמו
 ח*ב בספרי וראה ע"ש, ס=א אות ב' מע'חיים

 לכאן. וצרפו עשה"ט קם"גדף

 החוטם בעל : א' כ"ט תענית ר,ב"י וראהס
 ובאוצר עי"ש, הדור גדול ל"א וצורה, קומהבעל

 החוטם כי צורה בעל שם פירושיםהגאונים
 שם יעקב בעין וברש"י עי"ש, הפניםמיפה
 הוא כך הפרצוף את מיפה חוטם מה החוטםבעל
 קצת ומזה שבדורו, קצין כלומר דורו אתמיפה
 האמיתי, מרש"י לא הוא יעקב בעין דפרש"יראי'
 על מרש"י להקש~ת אין ערך ח"ח בספריוראה
 ורבן להעיר, רק באתי ולא לכאן, וצרפורש"י

 שם עי' החוטם" "בעל בתואר נקראגמליאל
 וי"א שם, ומפו' מהרש"א וע' ע"ב, כ*טבתענית
 אולי החוטם* "בעל גמליאל לר' ההגמוןשכינה
 על בכך שרמז וי"א בחוטמו ניכר שהי'משום
 חוטם בעל גם פי' רומית שבלשון נשיא,השם
 בישראל כבוד לתוארי אנציקל. בס' וראהנשסץ,
 שס"ב מדף בדורו ארוך ערך שם וראהמש"ב,
 עישה"ט והלאה, ש"ע מדף אריכא וערךוהלאה,
 לכאהוצרפו

 החוטם לבעל ע"ב, ק"ל נשא מד"ר וראהד(

 ולקמן מתחנן, אני החוטם לבעל מתפלל,אני
 כו', קדישוא דעתיקא חוטמא רע"א קל"חשם

 וראה עאש, ב' כ"ם תענית זהר שערי בס'מובא
 שכהנים ד' פענ ושמו"ר י"ג פ"ד במדב"ררז"ו

 עי"ש. קומה, בעלי אנשים על הכוונהגדולים



 חיבעל ן ך הא חהם"םבללי ת יבתצו

 החלומות שר או חלומות חולם - החלוםבעל

 רשאי נביא אין קול, בת בערך היטבראה
 מש-כ חלומות, אליהו, מעתה, דברלחדש

 ואקצר שם, בציונים וראה מאוד, בזהוהארכתי
 ותהנה עשה"ט בפפרי, כבר שהארכתיבמה

בעהי"ת

 ראיה מביא לא עצמו המימראבעל
 עצמו מדברי או קרא מאי בל'לדבריו

 הירושלמי על למראה נחמד בס' ראהא(
 דלא בתוה"ד, שכ' עוד דנ"ה ובספרו פ"גסוטה
 לדבריו ראיה להביא עצמו המימרא לבעליתכן
 התלמוד מדרך וה שאין וכו' קרא מאיולומר
 אקרא, גופיה איהו דבריו מממיך המימראדבעל
 א' שורש המצוות בס' ז"ל הומב"ן שכ"כוכמו
 כלל שמועה יבין הבעל הביאו ע"(2 ו'דף

 ועם"ש מ', סי' נפרדים בכללים והכנה"גתקפ"ט
 דאף תל"א, סי' הם"ם בכללי הגדולהי"ם

 ז"ל, הי"מ ע"ד ומקשה רמי דבריודבתחלת
 בפ' דמ"ש ז"ל הרמב"ן ד' לקיים רצהובסו"ד
 טורבל של מטה מאי ע"א דקט'ז חטאתפרת
 אמר דישא דדיישן דקרקשא עיזא אבייאמר
 יו דלא כיון וכו' שמתיך הנה קרא מאיאביי
 הוא להפמיך אביי שהוא המימרא דבעלהדרך
 כי בארוכה עי"ש וכו', וכו' יע"ש אקראבעצמו
 צריך. אנילקצר
 מבשר הנהנה ע"ב ט' מעילה וראהב(
 יביא אמר ולוי וכו' אמר רב וכו' קדשיםקדשי
 זו מעילה דלוי כוותי' תניא למזבח, שכולודבר
 לוי דהיינו חכמים, לפני הלמדין הולכתלהיכן
 לוי גורס ושטם"ק וב"ח, צ"ק מרבי )לוילרבי
 דרבי כחבמי' ברייתא הא קתני איהו רבי(לפני
 לפני הלומדים גרעמום רבינו ובפי' רשוי,וכו'

 הלמדין ובתוד"ה וכר, מרבי לוי היינוחכמים
 חכמים לפני למדין היינו לאו כ' חכמיםלפני

 מצינו שלא לוי, היינו התם דמפר,ם יוזדסנהדרין
 יו אין כי ועוד בברייתא מעולם שהוזכרלוי

 עכ"ל, עצמו מלוי לוי לדברי ראיה שיביאשימה

 קו' לתרץ בזה בא דרש"י כ' שם קדשיםובצאן
 ראיה שיביא שיטה זו דאין שכתבו מההתוס'
 לאו דלוי פרש*י מש"ה עצמו מלוי לוילדברי
 סרה"ד וראה ע"ש, דרבי משמיה אלא אמרמעצמו
 ובס' רבי, לפני למדין ערך ל' אות תנו*אסדר

 בשם שכ"כ סט"ו ב' שער למודים לשוןכריתות
 עישה"ט.התוס'
 י"ז סנהדרין הים מרגליות בס' וראהג(
 בם"ש הנ"ל ט' מעילה התוס' על י' אותע"ב

 ראי' שיביא שיטה זו אין כי ר,ם"י עללהקשות
 חגיגה לתוס' בזה שציין עצמו מלוי לוילד'
 מדידיה ראיה להביא דאין דתנן ד"ה ע"בכ"ד

 מע' מלאכי ליד וציין מש"ב עוד וע"שאדידיה,
 הםו"ת תקנ"ט, כלל ריש ומע' תכ"ט כללמ"ם

 סי' חו"ם טו*ז קם"א, אלפים ב' סי' ח"ורדב"ז
 אשכול נחל ב', סי' ח"א מהרשד"ם שו*תכ"ח,
 ט' אות מ"ג צד ח"ג ושם ט' אות ע"ו צדח"א

 לפני למדין ערך שלי בכללים וראהעישה"ט,
 ערך ל"ז פימן ח-ט אהרן בית ובמפריחכמים,

 עי-ש לכאן, וצרפו עישהוט ופליג תנא לויאי
 ודו"ק, והלאה רפ-ה מדף דאיתמר הכללכל

 מש"ש ב' אות ב' פי' ת"י דף ח"ד במפריוראה
 הלכתא אמורא דליקבע הראוי מן דאין3ענין
 שהארכתי במה ואקצר עישה"ט עצמו,כדברי
 עישה"ט. בספרי פ"אכבר

 חיים שרוח חיים בעלי - בולע אי חיבעל
 שהמה בעוד ועוף, חיה בהמה במיוחדבאפם,
 תוכו אל והכנם ומשוך שאוב דבר איןבחיים

 ראיה מביא פ"ג סי' יו"ד שאול בידא(
 בפ' הרמב"ן ממשוכ בליעה שייך לא חידבבעל
 מרוב הנאפף דליחות דהבט"ו בפרד"י מובאתצוה
 ומיאום, טומאה בו אין בחיים ממגה ויוובדם

 יו*ד ועחת*ס ועוד, מהרמב"ם גם מביאוכעי"ז
 וזערה ומת לקדרה שפרח בעוף מעץםה צ"דסי'

 אבמה"ח, דבלע לגוי למכור דאסור ז*לההפלאה

 והפרם"ג החי, מן באבר פליטה דשייךהרי
 עי*ש, בהנאה התיר סק"א צ"ח יו"דבשפ*ד

 פ*ח פסחים וע' האי, ד*ה ס"ח ע"ז חת*סרש*ע



תצז ן ך הא הש"םמלליבית חי...נל

 וטהר ודחשה מטבחים בבית הלטאהבנמצאת
 נגד ס' יש אם לשאול הי' עכ"פ דהא וק'ר*נ,

 פ*ג סי' ועיו"ד פליטה, אין דבחי וראי'הפליטה
 דאין כ' כ"א יצחק פרי וב,?ו"ת בכלכית,ס*ו
 אמרינן לא כמבושל כבוש דדין מכלכיתראיה
 הנוב"י וכמש"כ פולם, ברותה אבל הייםבבעלי
 עוד בכבוש, ולא בדותח דבדים דיש כ*ויו"ד
 היתידא טדפה בסכין ב' ח' מחולין ראיחהביא
 שם וכ' אבמה"ה, דבולע הרי אמה"ח בלענמי
 איסוד ליכא עומדת לאבדים לאו בהמהאי

 ונסתפק זבוח שאינו עשה ודק מחייםאבמה"ח
 שייך אי א' שודש לשחיטה בפתיחההפדמ*ג
 דשייך משמע א' ל"ג חולין מתום' אךבעוף,
 ה', סי' ז' שעד שמחה בשעדי וכ"כבעוף,

 יצחק להפרי בתשו' מ"ג ח"א תליתאהובשו"מ
 שלא דנין אנו דאטו מחולין ראיתו לדחותכ'

 מכהיטג שההתם דבר זה ולהבליע, להפליטתוכל
 אסורה, אינה הי דבר שפליטת אומרים אנורק

 פשיטא שנפר,? מה אסדה שתודה אבמה*חוא*כ
 וביד ע"ט, סי' הלל בית וע' הסכין,שאסור
 מעל-ע במים ילך טמא דנ אם דאטו הקשהיהודה
 במים שהי דדבר כה?פט דרשו ס' וע'יאסר,
 יו"ד שיק מהר"ם בשו"ת וכ"כ שיאמר, שייךלא

 לא היים דבבטלי ל' כלל או*ה והביאקס*ו,

 קפ"ח ח"ב דעה שעדי בשו"ת וע' כבוש,שייך

 שייך דלא חוו"ד בשם קנ"ה קמא טוטוודהשו*ת
 נ"ז, סוס*י אה"ע אריה שם שו*ת בבע"ה,בליעה

 א"א תמ"ז פמ"ג לב, חקדי בשם סק"ג ק*דפת*ש
 על הקשה קכ"ה אלעזד יד ובשו"תסקמ"ו,
 הדאשונה השאלה והי' הנ*ל, הפלאה שלהמעשה
 אבמה*ח בליעת וכי עליו ותמהו לפפד"מ,בבואו

 לישראל חה נפקא ממשדת וטכ"ע לב"נאסור
 ואסוד שיעודין שייך לא דבב"נ וכ"ש לב*נ,ולא
 פ"ט דמב"ם וע' ועצמות, גידין בשר משיהואף

 ממשהו, גרע לא איסוד ובליעת ממלכים,ה"י

 נח, בבן טכ"ע נאסד אי ב*נ עדך מלה*דוע'

 שמחה ה?עדי מ"ד סי' יו*ד יצחק בית שו*תוע'

 ערך שלי בכללים וראה ע"ש, י"ג סי' ב'שער
 בנ0די הדק היטב וראה עי*ש, נח ובןעכו"ם

 מש"ב ז' אות דל"ת מערנת דינימ אסיפתחעד

 ואקצד, לכאן וצרפו בקיאותו ברוב גדולהבארוכה
 ופאח קי-א כלל ב' מע' כללים המד שדיוראה
 ומימן י"ד אות ד' סימן ב' מע' כלליםהשדה
 עישה"ט. וט"ו,י"ט

 אברהם, ב(מ?ל תמ"ז סי' או"ח והפמ"גב(
 ויין חמץ פרוסת פיהם תוך שנתנו חייםבדגים
 דבעל בפמ?יטות נקיט לפסח, חיים שישאדושדף
 האוכלת עכו"ם מבהמת וראייתו בולע, אינוחי
 עי*ש. שדי דהחלב בפסחחמץ

 סימן אדם החיי על אדם נשמת ובם'ג(
 להחמיד יש אם השאלה בדבר ט' באות כ'קכ"ד
 האוכלת )עכו"ם( מבהמת בפסח חלב לאכולשלא
 בדו"א דבד שום בזה דאה שלא והשיבחמץ,
 סי' מהמג"א היא זו חומרא שמקום שמעאך

 נמי חלב וע*כ בפסח אסור גודם וזה דזהתמ"ח
 שבח לענין דוקא דזה זאת דחה אך גודם, זו"זהוי
 הענין. כל עי"שעצים

 ש*ע הקיצוד על הפנים בלחם ודאהד(
 יו"ד ח"ג מאהבה תשובה שו"ת בשם קי"זס"ם
 הדגים דבד על במוסגר ומש"כ עי"ש ט'סי'
 תמ"ז ס"ס או"ח בפדמ"ג אשד קאדפיןחיים
עי"ש.

 מסופק גיכ י"ב סי' הלכה עמקובשו"ת
 הבדאווי על העומדות מבהמות החלבבנידון
 מותד אם שדף יין או לשכד חדשתשבבית
 דזוז*ג בסוגי' שם ומפלפל בפסח,לשתותו

 נתפטמה דאפי' ט' סי' יו"ד ופלתיובהכדתי
 והוא הנאתן, כדרך שלא דהוי מותדתבחמץ
 או"ח אפדים בית משו"ת אח"כ ומביא עליוחולק
 קודם לחרכו דדמי מטעם החלב דטתיד ל"הסי'
 וחולק מאכיל, קא בהתידא דהעכו"ם כיוןזמנו
 החלב לשתות שלא להחמיר ומוסיף ג"כעליו
 שעת אחד בע"פ החמץ אכלה הבהמה אםבפסח
 עי"ש.ההיתד
 והובא ש"ל, צ"ד סי' חת"ם ובשו"תה(
 לשדץ מוקמינן אם בענין ק"ד, סי' יו"דבפת"ש
 שכ' ומה דאוסר, חי בחזקת בקדידהשנמצא
 בליעה שייך לא חיים דבדגים תמ"ז ס"םהפרמ*ג
 מה?ום וטעמא הלב, או המץ הם שבלעו מהרצונו

 אביא ודם, לבשר נתהפך הטבעי חוםדע"י



 אספותבעלי ן ך הא הש"פכללי רז יבתצח

 לתוך שפדחה בהתרנגולת מההפלאההטקץחה
 ולמוכדה לגוי אפי' החמאה שאסוד החמאהקלחת
 החי, מן אבר בליעת משום אסודהלעכו"ם
 בהנאה, מותד בחלב עוף דבשד מותדתובהנאה
 ואקצד. בארוכהעי"ש
 כ"ב אות ז' סימן דינים עקדי ובס'ו(
 עכבד דבנפל ט' סי' לב חקדי שו*ת בשםמביא
 דק לעת מעת מנינן לא כו' חי טמא דבדאו

 ימים כמה שהה אפי' חי עודנו אם כימשמת,
 בחי' שלום טשמדת ובס' עי"ש, אוסדאינו
 יו"ד שיק מהר*ם משו"ת מביא ק"ה לסי'דינים
 כבישה שייך דלא נראה דמסברא ק"אסי'

 לפעול המים שדוצים אימת כל חי בעל כיבורים
 בס' וראה כו', ממנו והולך מתנענע הואבו
 שפסק כבו1ם עדך כ' אות יו"ד לאבדהםזכוד

 וכעכ עי"ש, בחי כבוש שייך דלא לבכהחקרי

 שם וכ' קנ*ה, סימן קמא מהדודא ודעתבטו"ט
 בלוע לאסור ע"ז ששחק דעת מהחוותששמע
 צ"ז, ס"ס אהע"ז אדיה שם בשו"ת וע' החי,מן

 בולע, אי חי בעל עדך התודה כללי בם'כ"כ
 והלאה. פ"ו מדףעי"ש

 חבורים, בעלי חכמים, של ~עד - אספותבעלי
 בפנים ראה ועוד מנהדרין,חברי

 אספות נקראו ישראל ומנהיגי דועי ג :התוכן
 חבדי ב. ; בדזל אסיפת בדאשם להםשיש

 אסופות שיושבין חכמים תלמידי נ ;סנהדדין

 ; מחבדים בעלי ד. ; בתודה ועוסקיןאסופות

 מלשון אספות 1. ; באסיפה שנאמדים דבדיםה.
 ומיתה.אסיפה

 אמפות נקראו ישראל ומנהיגי רועי א.סימן
 ברזל אמיפת בראשם להםשיש

 חכמים דבדי י"א, י"ב קהלת ר4אהא(
 אספות" ובעלי נטועים וכמסמרותכדדבנות

 מממרים אמפות, בעלי )רש"י, אחד מרועהנתנו
 בלע"ז, גרום"ה וגמה, אמופה גולגולת להםשיש

 לברט(. בן דונש פי'וכז

 הספדדי סדוק בן מנחם הדב וז"לב(
 אספות, כ"ח, דף מנחם טחבדת בספדוזצ"ל

 י"ב )קהלת אספות בעלי נטועיםוכמסמדות
 מגזדות זאת טלה כי פתדון בעלי אומדיםי"א(
 )ישעי' הסיפים ו1שמות ז'( מ' )יחזקאל השעדסף
 דקדוק ולפי הענין, לפי דבריהם נראין ד'(,ו'

 פשד להיות יתכן אמנם כי כן, אינוהמלה
 הם אסופה מגזרת אספות מכתבה,כמשפט

 את ומחזקים הלוחות את המאספיםהמסמדות
 דועי נדטו להם ימוט, לא למען היטבהדבק
 ודגשנות דבריהם, נמשלו ולהם ושטדיוישדאל
 עבדוע אגדה, אפדה, כמו ענינה על יודההפה

 במלים ידפיון אם ובלעדיהן האלהוהדלתי"ן
 מפעלים נעץחו ידגשון ו~ום פעוליםנעשו
 בתוך דגש יהא לא אם ד"ל בהמבאר)וע"ש
 שם הוא בתוכו דגש האם פעל, הואהדלי"ת
 עי"ש. הפעל( מןהנעשה
 לבדט בן דונש תשו' בס' השיג וע"זג(
 אמדו מה מפני פתדונך יתכן ולא ויאמד:זצ"ל
 על הי' דמית כאשד הי' ולו אספותבעלי

 אסופות, נטועים וכמסמרות לחקוקהמחוקק
 האסופותיהם כי ידענו אסופות בעליובאמדו

 החכם דיטה ולכן המסמרות, ראשי שמותהם
 ולא הראשים הנטועים למסמדות החכמיםדברי
 וכמוצא אסופות, להם אין 4חםד המסמדותליתד
 בעל חדש חרוץ למורג אסופות בעליענין

 בטודג המלאכה מעשה הפיפיות וכאשדפיפיות,
 עיעש, במסמדות המלאכה טעשה האסופותכן

 שייך אמפות בעלי כי דונש גם הסביםולפ"ז
 את שעשה מנחם על שהשיג אלאלמממרות,
 עי"ש, בעלי, המלה למה והקשה תאדאספות

 של לפידהשו הסכים לעיל שהבאתיודש"י
 בעלי וז"ל בקהלת שם בספודנו וכ"הדונש,
 יוכל בו אשר ברזל אמיפת בראשם שישאספות
 ע"ש, בזולתם או בצבת לאור להוציאם בםהחפץ

 ד(. אות ב' סי'ודאה

 מנהדרין חברי ב.סימן

 םנהדרין ורבני יעא, י"ב קהלת בתרגוםא(



תצט ן ר הא הש"םשלי ין 121 אספותנק~י

 ירושלמי וראה עי*ש, וכו' ומדרשין הלכתיןמרי
 כ"ש סנהדרין אלא אסופות אין פ"יסנהדרין
 בעלי ד'א ישראל, מזקני איש שבעים ליאספה
 באסיפה. שנאמריםאספות
 שנא' מ"א, פיסקא עקב פ' ספרי וראהב(
 שנא' סנהדרין אלא אסופות ואין אסופותבעלי
 עי*ש, י"א( )במדבר וגו' איש שבעים ליאספה
 איתא וכן שלפנ"ז, סנהדרין כבהירושלמיחה

 קהלת ילקוט וראה תתס"ב, רמז עקבבילקוט
 עה"פ ברכה ספרי וראה עי"ש, תתקפ"טרמז
 זקנים אלא אסיפה ואין מלך בישורוןויהי

 ישראל מזקני איש שבעים לי אספהשנאמר
ע"ש.

 אסופות שיושבין חכמים תלמידי ג.סימן
 בתורה ועוסקיןאסופות

 מרקת בא זוג ע"א, י"ב סנהדרין ראהא(
 נאספו אסופות בעלי אבל וכו' נשרותפשו
 וברבינו עי"ש, וכו' וכו' אחד נציב לווקבעו
 דברי כדכתיב החכמיס והן אסופות בעליחננאל
 נציב להם וקבעו נאספו וגו' כדרבונותחכמים
 עי"ש.אחד,

 בעלי ב', י"ח פרק אבדר"נ וראהב(
 אסופות ויושבין שנכנסין ת"ח אלואסופות
 וכן שם, יהושע בנין וראה וכו', וכו'אסופות
 וראה עי"ש, תתקפ"ט רמז קהלת בילקוטהוא

 עי"ש. י"א י"ב פרשה קהלת המדרשמסורת
 וגו' אספות בעלי ב', ג' חגיגה וראהג(
 אחד, מרועה נתנו אספות בעלי ראב"עדרש

 שיושבין חכמים תלמידי אלו אסופותבעלי
 עי"ש. וכו' וכו' בתורה ועוסקין אסופותאסופות
 ז"ל, חו"ה בעל הדיין בחיי ורבינוד(

 אותם ודמה : וז"ל כ' הבחינה לשערבפתיחה
 בעלי נטועים למסמרות החכמים( דברי)את

 וקיום בלבבות עניניהם קיום בעבוראסופות
 אחר פי' עוד ומוסיף עי"ש, בהס החכמהאופני
 דלא לחכמים תואר הוא אספות שבעליעי"ש,
 הרבינו עוד וכ' עי"ש, ודונש מנחם שלכפי'
 החבורים, בעלי אסופות בבעלי פירשו וכברבורי,

 שחכמים הישיבות לשכות אסופות פי' קמחיר"י
 רבתי פסיקתא היטב וראה עי"ש, שםנאספים

 ובמפורהבים עישה"ט ב' אות ג' פרשה כהנאדר'
 עישה*ט. וספורנו רהב*י דונש כפי' שנ'שם

 מחברים בעלי ד.סימן

 בעלי פי' י"א י"ב קהלת בראב"עא(
 דברי שאוספים לפי החבורים, בעליאספות,
 ע"ש. בחבוריהםהחכמים
 הם אסופות בעלי שם, דוד ובמצודותב(

 וכו', מחברות ויחברו שונים מספריםהמלקטים
 שמאספין מימרות הן אסופות בעלי שםובאלשיך

 וכו'. ומכאןמכאן
 אסף ערך ז"ל להרד"ק השרשים ובס'ג(
 בעלי ד' פי' : אספות בעלי כ', ע"א מעדדף

 בעלי החבורים בעלי לחכמים וקוראאסופות
 בספריהס החכמות דברי שאוספיס לפיאספות
 רבינו בדברי ד( ג' סימן לעיל וראה עי"ש,וכו'
 לכאן. וצרפו ש"שבחיי

 באסיפה שנאמרים דבריס ה.סימן

 כתב י"א י"ב קהלת ציון במצודתא(
 ע,ש. וקיבוץ אסיפה מלשון אספות,בעלי

 לעבד ט"ו, כ"ו א' הימים דברי וראהב(
 שם וברלב"ג האספיס, בית ולבניו נגבהאדם
 נאספיס שהיו הבית הוא האספים בית כיכ'
 במפורשים וע"ש עי"ש, וכו' העזרה כמושם
 פי'.עוד

 הדיין בחיי דדבינו בהך ד( ג' סי' וראהג(
 לשכות שפי' ז"ל קמחי ר"י בשם מש"שז"ל

 ודאה עי"ש, שם נאספים שהחכמיםהישיבות

 אחר דבר ש"ל, ה"א פ"י סנהדריןירושלמי

 עי"ש. באסיפה שנאמרים אספותבעלי
 בעלי י"א, פי*ב קהלת מ"ר וראהד(
 בשעה כתקונם נאמרין ד"ת אימתי וגו'אספות

 כבברכות וזה עי"ש, וכו' וכו' באסופותשנשמעין
 וכשת"ח בחבורה, אלא נקנית התורה אין ב'ס"ג

 ז' ותענית מתטפש, הוא בתורה עוסקלעצמו
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 מבורר הדין יצא בחבורה שרק ובכ"מ עי*שא'
 ע"י רק תורה של בוריה על לבא וא"אומאומת,
 וראה כאן, קהלת תףת וראה בחבורה,הלימוד
 העדה קרבן וראה עי"ש, ע"ב ג' חגיגהמהרש"א
 אל חרב מש"ב ה"א פ"י סנהדריןירושלמי
 אסיפה ערך ח-י בספרי וראה וכו',הבדים
 עישה"ם. והלאה תק"י מדףוקיבוץ

 ומיתה אסיפה מלשון אספות 1.סיכע

 בעלי מהו י"ד, פ' נשא מ"ר ראהא(
 שבעליהם בזמן באדם נטועים דית אימתיאסופות
 מת שואלו, הוא קיים שרבו כ"ז מוע,באספין
 עי"ש, תלמודו לקיים ולילה יום יגע הוארבו
 עי"ש. ומיתה אסיפה מלשון כאןופי'

 ב[ אות תקל*ב דף ח"ם בספרי וראהב(
 בענין הנ"ל ע"ב ג' חגיגה עהג"מ מש"שא(
 ח"א למלך מע,חה בם' וראה חיים, ד"א ואלואלו
 לכאן. וצרפו מש*ב ע"ג מ"דדף

 או זכות כח בה שייך אי חיים,בעלי
 והשגחהמזל

 ע"ז מדף ח*ב הדביר פתח בם' ראהא(
 הגו"ר בשם שמביא ג' סעי' רי"ם סימןוהלאה

 הגם שכתב קמ"א סימן המלך גןבקונטרם
 תחיה הזכות דע"ד אפשר חיה אינהדטריפה

 אשכחן מזל, כה לית דבהמה דאע"ג נם,ע"י
 בירחחלמי כמ"ש וא' א' לכל פרטיתהשגחה
 על שהשיב הגם שם ז"ל ומוה"ר וכו'שביעית
 והאריך לבהמה, זכות יודע איני וכתבדבריו
 ח"ג המורה בם' ז"ל הרמב"ם בשם וכ'בזה

 אם כי פרטית השגחה דאין שהכריחפטו"ב
 באופן עי"ש, חיים בבעלי לא אבל האנושיבמין
 שיחיה דמשכחת האנושי במין מיהתדמודה
 וכגון חיה אינה טרפה למ"ד אפי' שנטרףאחר
 הוא וזכותא מזלא בר דגבדא מזל או זכותע"י
 בענין שם והאריך בארוכה, עי"ש וכו'וכו'

 בקצת דיש הרש"ל בשם וכ' חיה אינהדטרפה
 הרא"ח בשם מביא גם חיים, דמיעוטןטרפות

 טרפה רז*ל ומ"ש שכ' טרפות ה' בסוף כ"יז*ל
 רואים אנו פעמים כמה חודש, י*ב חיהאינה

 חיה אינה מפרשים יש לפיכך וחיהשמתרפאת
 חודש מי*ב יותר וחיה מתרפאת אבלבטרפותה

 וחיה שנתרפאת להרא"ח דאפילו העלה אךע*כ,
 עי*ש באכילה להתירה אין חודש מי-ביותר

 ב(4רוכה. עיאשואכמל"ב,
 חולקים הרו*(ב והמקובלים הרמב*ן אבלב(

 השי-ת שהשגחת וסוברים הרמב"ם שיטתעל
 ומביאים והצמחים, זזיים בעלי כל על אפי'היא
 מהמערה כשיצאו ר*א ובנו ררשב"י מהאראי'
 ק% בת רשב"י שמע צפרים צד אחר ציידראו
 ואח"כ לצודו הצייד יכול ולא ינצל זהצפור
 אמר הצפור, ונלכד ילכד זה צפור קול בתשמע
 וכש"כ ילכך, לא השמים מן ר,חות מבליצפור
 ילכד, לא השמים מן רשות שמבלי אדםנפש
 ע"ם בר"ר ה*א, פ"ם שביעית ירושלמיראה
 רבה קהלת וגף, ושתי גם פסוק א' אסת"רף,
 י"ז, מזמור טוב שוחר וכו', גומץ חופר פ'פ"ם

 פסיקתא י"ג, אות י"ז מזמור באבער תליםמדרש
 ובהערות פ"ח-פ"ם דף בשלח פיסקא באבערדר"כ
 א"ר ו' י' בר*ר וראה ע"ש, וקסאב קם*אשם,
 מזל לו שאין ועשב עשב כל לך איןסימון
 הוא מזל וכו', גדל לו ואומר אותו שמכהברקיע
 וע' ויפ*ת, בפירש"י ע"ש הפירות, אתשמזמד
 עפ"י קץ8ב בכל נקמחה דהכל ע"א פאו ח"גזהר
 ע'ב קע'א ח*ב בזהר וכ"כ ע"ש, רממונהדינא
 בענין מ*ש אי1ב על הרמב"ן  וצףין ועןעאש

 בם' וע' הגמול, שער ובתה"א בארוכהההשגחה
 נ*ד סי' מקורדאוירו משה להר' קומהשיעור
 ירושלים השתטחות תולדות בם' 1ראהע*ש

 בם' היטב וראה וק"ח, ק"ז אות פ"ר דףתשל"ז

 שם חסד ובמקור תשצ"ט וסי' מ"ז סימןחסידים
 הנול הזהרים על הזהר בנצוצי וראה לכאן,וצרפו

עישה"ם.

 נקראים אם לאדם הדומים חייםבעלי
 בזה ענינים כמה ועודאדם,

 עד רם-א מדף ח-א ב"א בספרי היטבראה
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 לאדם, הדומים חיים בעלי אדם ערך רס"ז,דף
 ע"י אדם ערך שע"ד דף עד שע"א מדףושם
 ואקצר בזה, ופרטים כללים כו"כ יצירהספר
 ובספרי עישה"ם, בספרי כבר שהארכתיבמה
 השדה אדני ערך והלאה קצ"ט מדף ח-בב"א

 כ"ה תולדות יוסף פרדם בס' וראהעישה"ם,
 עישה*ם. מש*ב, כ"ז אות קע*םדף

 אחוה בהם שייך אי ודומם, חיבשי

 אמו הלב אלא לי אין קי"ד הוליןראה
 כ' וירא פרד"י ובס' ע"ש, מניין אהותובהלב
 גם ומצינו כ' תכ*ה דף ובה"ב י*ב, אותסוף
 אשה ט'( ול"ז ג' )כ"ו בץ2מות כמו בדומםאהים
 ע"ש, אהיו אל איש ופניהם בקר,2ים, אהותהאל

 מש-ב. אה ערך ב"א בספריוראה

 גדולי בכלל הם אם ואדם חייםבעלי
קרקע

 וכו' הכסף ונתת ע"ב כאז עירובין ראהא(
 וגידולי וכו' מפורש הפרם מה וכו' ובצאןבבקר
 ניזונין שכולן קרקע וגידולי )רש"י, וכו'קרקע
 ואדם היים בעלי כל ולפ"ז הקרקע(, מןוגדילין
 עי"ש וכו', וכו' קרקע גידולי נקראיםבכללם

 ומפורשים. הגמ'כל
 מפרק, ד'ה ע"ב ע"ג שבת תומ' וראהב(
 לר"ת וקשה דדש, תולדה דהוה פר,2"י :שכ'

 מפרק משום הייב דהולב אמר ע"א צ"הדבשבת

 גבי דע"ה לקמן אמר הא דדש תולדה הוהואי
 בגידולי אלא דישה אין דלרבנן הלזתהפוצע
 פטרי דג שהוא הלזון דדוקא לומר ואיןקרקע,
 מהייבי בהולב אבל קרקע גידולי הוי דלארבנן

 כ"ז כבעירובין קרקע גידולי השיבאדבהמה

 דילפינן משום דרבנן טעמא )ע"כ דהאע"ב,
 בגידולי אלא דישה דאין שבמשכן מסממניןלהו

 לא הקרקע מן ממש הגדל דבר לגביקרקע(

 ע"א פ"ם כבב"מ קרקע גידולי בהמההשיבא

 יצא וכו' קרקע גידולי שהוא מיוהד דיושמה
 בתובות בתוס' וכ"כ ע"ש, כו' והמגבןההולב

 מהלוקת זה דדבר הרי עי"ש, מפרק ד"ה ע*אס'
 לכאן, וצרפו ביטול ערך כאן וראה ור"ת,רש"י
 ה' אות ל"ב מצוה הינוך במנהת היטבוראה
 לכאן. וצרפומש"ב
 וקסבר, ד"ה א' קי"ד יבמות תוס' וראהג(

 וע' ממש, קרקע גידולי הוי לא דבהמהדתפסי
 להיפך, הרמב*ם דדעת ה*ז פ*ה שבת ה'בהה*מ
 בגלית שם המצוין ובר"ם ב' ע"ג שבת תוס'וע'

 ע"ש, י' אות ג' מע' שלמה הקהלת כ*כהשוס,
 עץ פרי בס' וראה א', ס' כתובות תוס'וראה
 גידולי בכלל הוא אם אדם מע' ט' דף ה"אהדר

 קרקע בכלל הוא אם אדם ערך דאי ושםקרקע,
 מערכת כללים המד שדי היטב וראהעי"ש,
 בענין גדול ובקיאות אריכות פ*א כללהעין
 לקצר כי עישה"ם לקרקעות, שהקשו ואדםעבד
 צריך.אני

 יוצא מבואר ב' כ"ז עירובין מגמ' והנהד(
 רש*י וכ*כ קרקע, גידולי אינן דדגיםממסקנא
 לר' בהמה כל י וז"ל הגיגה, ד"ה ב' י"אבסוכה
 גדילים הקרקע שמן הן, קרקע גידולייוהנן

 לאו ופטריות כמהין ומלה דגים אבלונזונים,
 בב"ק וכפרש"י ע"ש, כו' נינהו קרקעגידולי
 הדש פרי והר' יע"ש, דגים למעוטי ד"ה א'ס"ג
 בתימה, והניה מקשה ס"ב תצ"ז סי' יו*םה'

 כ' צדין אין ר"פ בביצה גופיה רש"ישהרי
 ואפי' מזונות הדגים לפני נותנין ואין זוז"ל
 עליך דמזונותן ה"מ במשמע בהמה נפשלמ"ד
 אוכלים שהם מזונות בלא להם אפשר דגיםאבל
 וכו', הקטן את אוכל וגדול וקרקע עשביםשרשי
 הקרקע שמן נינהו, קרקע גידולי דדגיםמבואר
 סוכה דעירובין ממסקנא הפך וגדילים,נזונים
 ע"ש.וקמא

 הירושלמי על למראה נהמד ובספרו"
 הפר"ה, קו' לתרץ כ' ד' ס"ה דף פ"גדעירובין

 שרשי אוכלים דהדגים אע"פ ביצהדלרש"י
 יען נינהו, גד"ק לאו עכ"ז וקרקע שביםעץ2בים
 דבהיותם בההלם, כה2ם מזונותם איןוביען
 ולפעמים אדם בני ע"י זנין לפעמיםקטנים
 גדולים ובהיותם וקרקע, עשבים שרשיאוכלים
 היה משא"כ שם, כברש"י הקטנים אתאוכלים



 וזים חים באי ן ר הא חש"פשלי ת יבהקב

 מותם יום עד האדסה על היותם שמיוםועוף
 בארוכה, עי*ש הקרקע, מן אלא ניזוניםאינם
 מתרץ ע"ג דם"ח ח"א הים דבשרשי עודוכ'
 מקרקע אוכלים שהדגים דאע"ג הנ"ל הפד"חקו'
 וחיה דבהמה דומיא גד"ק ואנן מקרי יםהים
 דגים אבל הוא קרקע ע"ג גידולן שעיקרבעינן
 דל"ה נזיר וכברש"י מיקרו, ים גידולישבים
 ע"ג גדילים שאינן דגים ואימעיטו וז"ל:ב'

 הקרקע מן גדילין שאינן כתב ולא עכ"ל,קרקע
 עי"ש זה, לחילוק דחה למדאה והנחמד וכו',וכו'

 וגידולי קרקע שגידולי בדאיות גדולה,בארוכה
 מיקרי ים לאו הים דקרקע משום היא, חדאים
  מגד"ק הבודר דלפ"ז ומסיק קרקע, גידוליאלא
 מותר הים להשרשי אבל שבים, בדגיםאסוד
 עי"ש. וכו' שביםבדגים
 כ', קצ"ה אות לש"ח יעקב ובקהלתו(

 קרקע גידולי דלשון א' דפ"ט ב"מ התוס'כתבו
 ב( הקדקע, מן שנזונים א( : פנים בב'מתפרש
 עה"פ וישלח בדא"ם וע' הקדקע, מןשהוייתן
 למדאה בנחמד ומובא עי"ש וכו' שור ליויהי

 פדי ד"ה ב' דנ"ד ב"ק התום' שכ"כ וכ'הנז"ל,
 וראה ובכ"מ, וגידולו ד"ה ב' י"א ובסוכהוכו'
 סוכה דא"ש וראה ע"ש, ע"ב ד"ג שמועהיבין
 הגדל בדבר אלא מסככין אין הלכתא שכ'י"ב
 מיקרו קדקע דגידו' בעודות לא אבל הארץמן
 פסולת כמו הארץ מן גידולי' מיקדו לאאבל
 סוכה בה' הטו"ז עליו וכ' עי"ש, ויקבגורן
 לארץ קדקע בין החילוק דאין ס"ג תרכ"טסי'
 ארץ גידולי מיקרי דעורות הוא החילוקאלא
 משמעו הארץ מן דל' הארץ מן גידולי לאאבל
 כדעת ס"ל דלא ונ' עי"ש, האדץ מןצומח
 פנים בב' מתפדש קדקע גידולי דלשתהתוס'
 האדמה פדי להר' וע' הקרקע, מן חי בלתיאפי'
 בפ' הקודש ומלאכת עעב די"ח סוכה בה'פ"ג
 בכלל הוי מלח אי מ"ש כו' ובכל בדיהדאה

 וע"ש. פירות, טי בכלל או מיםתולדת
 מרש"י לעיל הפר"ח שמקשה וע"מז(
 ערך ח"ח במפרי דדאה להעיד רציתיארש"י,
 כלו הכלל כל רש*י על מרש"י להקשותאין

 בשדשי מש"כ וכן עישה"ם, קשה דלא~תראה

 בכלל שם ראה נזיר, מר,ם*י דאי' להביאהים
 האמיתי מרש"י הוא נזיד ממם' הרש*י אםהנ"ל

 בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן, וצרפועישה"ט
 בספרי. כבד שהארכתיבמה

 רנ"ז מאמד ויקרא והעיון הדרש ובם'ח(
 של לסוכה נזכה אם כ' ז"ל יצחק הביתבשם
 ב' ע"ג שבת תוס' דכ' לדפנות רק זהלויתן
 י"ל אך קרקע, גידולי הוי לא דדג מפרקדעה

 סוכה כרשעי לתענוג דק ל"ה לויתן שלדסוכה
 סוכה וכרש"י עכ"ל, לצל תהי' וסוכה ב'ב'
 הן קרקע גידולי בהמה כל שכ' כי ד"ה ב,,*א
 ומלח דנים אבל וניזונין גדילים הקרקעשמן

 וכף נינהו קרקע גידולי לאו ופמריותוכמהין
 וע*פ ע"ז כ' דרצ"ט אמור פדד"י ובם'ע"ש,
 דרש"י בתוקפה, קושיא תהי' בסוכה הנ"לר,ם"י
 בהמות של בעודות מסככין אין דלכן שםכ'

 מגדלתן שהארץ ע"ש איקרו הארץ דג'דנהי
 איקרו לא הארץ מן ג' אבל ופרנסהבמרעה
 הרי בהמות, ולא הקרקע מן הצומח דבראלא

 לגבי כדבעינן הארץ מן גי' הוה לא סכךדלענין
 שאפי' דג של בעור לסכך שאין ומש"כסכך,
 דק לויתן של דסוכה עכצ"ל הוה לא קדקעגי'

 הסכך דגם משמע דבגמ' אך לסכך, ולאלדפנות
 וכו' ב'( )ע"ה כב"ב לויתן של טעודויהי'

 דהסוכה יצחק כהבית וע"כ עשה"ט, שם,וברש"י
 ש"ל, ב' ב' סוכה כדש"י לתענוג רק יהי'לעת"ל

 עי"ש, מצוה של דתהי' כ' שם המהרש"אאבל
 לעיל שהבאתי למה העידו שלא בעיניופלא
 הנז"ל. למראה הנחמדבשם

 מדגליות למוהר"ד חיה נפש בס' ודאהט(
 וכן שם הש"ע ע"ד כ"ב סעי' צ' סי' או"חז"ל
 דחשיבי שמצינו שכ' חוצצים אינם חייםבעלי
 שהמשתחוה ב' נ"ד כבע"ז מחוברים, קרקעגידו'
 הכשר מקבלים ואינם לקרקע, כמשתחוהלבע"ח

 שבת ועתו*ם סע"ב, ל"ו חולין בחיים, עודםכל
 חייב חולב דא' לד"ת וק' מפדק ד"ה ב'ע*ג
 דישח אין הא דדש תולדה הוי ואי מפרקמשום
 א' קי"ד יבמות ובתום' וכו', קרקע בגי'אלא

 וב*מ מפרק, ד"ה ע"א ס' וכתובות וקסבר,ד"ה
 לשאר שבת בין שחילקו גידולי ד"ה רע*אפ*ט



תקג ן ר הא הש"מכללי ון י ננ ודומם חהםבעלי

 עי"ש, גמרינן ממשכן דשבת כיוןענינים
 או"ח ובטו"ז כי, ד"ה ב' י"א חגיגהוברש"י
 פסק יונח ובזה וכו', מבהמה התולש שלאוס"ס
 קן מצא שאם ג' סעי' רצ"ב סי' ביו"דמרן

 צ"ע כ' והגר"א לשלחו חייב חיים בעליבראהם
 גידו' משום חייב שבאדם מפו' בגמ' והנהמנ"ל,
 גידו' בע"ח נחשבין כן שכמו ראינו והןקרקע
 כתלושים דנחשבו דמצינו צ"ע אמנםקרקע,
 א', י"א כבגיטין פרה קרן על לכתוב לעניןכמו
 וברמ"א ב' ח"י כבמעילה מעילה לעניןוכן
 בציפורן, השוחט גבי ו' סי' יו"ד ובפת"שהכא,
 שאינו וחמור שור לי ויהי וישלח פ' תנחומאוע'
 ע"ד סי' ועמש"כ הארץ מן ולא השמים מןלא
 עיאש. ב'סעי'

 מששועל להגאון יוסף זכר שו"ת בס'וראה
 וכ' בכללן שהאריך ק"א סימן תשו' ח"אז"ל

 מה"ת דישה אין דבאדם י"ל ולכאורהבתוה"ד
 אלא דישה דאין דרבנן טעמא א' ע"הוכבשבת
 החולב רמ"ך בשם בכ"מ וע"ש קרקע,בגידולי

 שבסמוך צ"ע כו' בחי החובל וכן כו' הבהמהאע2
 אלא דישה דאין וכ' דדש תולדה דמפרקכ'

 חא"ח אפרים בית בשו"ת וע' קרקע,בגידולי
 דבהמה בהה"מ ואולם וכו', הנה בד"הסכ"ב
 בכסף ב' נ"ד וכב"ק קרקע, גירולינקראת
 בכלל, וצאן ובקר מג"ק רק לקנות שאיןמע"ש
 ועוף וחיה בהמה אבל בחי החובל בד"הוגם

 וזה אדם, הזכיר ולא קרקע, גידולינקראים
 ובתוס' א', צ"ה וע"ש ב', ע"ג שבת כתוס'שלא
 קכ"א סי' ריב"ש ובשו"ת ג"ק, ד"ה א' פ"טב"מ

 ע"ה שבת ובתוס' ל', סי' ח"ב תנינאובשו"מ
 חובל משום יתדריב דלמה היכי, כי ד"הא'

 אינם בהמה דגם דס"ל מקשים ולשיט'בחלזון,
 לכ"ע ג"ק בכלל אינם דגים ומ"מ גד"ק,נק'

 ק"ז לשבת אורה בקרן וכ"כ א', נ"זכבעירובין

 הסוחט בדין שבת בכלכלת תפא"י ובפתיחתוכו',

 כיון מפרק, ד"ה ב' ע"ג שבת תוס' עלהעיר
 וכבפסחים הארץ מן גידולו צריך יליףדממשכן

 ובבאר הארץ, מן גידולו דהביב לא דדג א'ל"ט

 הרמב"ם מל' וכן ע"ב, די"ח סתמ"ח לאו"חיעקב
 ולא זה שייך בבהמה שרק "הבהמה" אתהחולב

 שכ' ומפרק דישה משום דטעמו ומשמעבאדם,
 מלשון וכו' וכו' אדם לא אבל בבהמהלפנ"ז
 לארץ שנוטה בבהמה דרק וע"כ כן, מפור,בההאמ
 גד"ק לקרותה שייך מהשדה שבא כפ"מואוכלת
 מגדלתן והארץ כי ד"ה סע"ב י"א סוכהוכרש"י
 סק"ג, סתרכ"ט או"ח וט"ז בתו' וע"שבמרעה,
 מהארץ שאינו במחייתו להתקיים שיוכלואדם
 כקרקע הוה דאדם להסוברים ואף וכו'וכו'
 ועתו"ם והתנחלתם, דכתיב חורין בבן גםעצמו

 ס"ם או"ח ובטו"ז א' ט"ו וסנהדרין ג'קידושין
 סקמ"ו ח"ב ובשו"מ לקרקע, כמחובר דהוהשל"ו,
 חולין מסוף סמך מביא שבת ה' ובחי"אמש"ב,
 דכתיב בשילוח חייב אדם של בראשו קןמצא

 וע' לקרקע מחובר דמ'יקרי ראשו עלואדמה
 הנ"ל י"א סוכה לרש"י ועכ"פ סצ"ו,בעמ"א
 נקרא שיהי' לדון צריבים ואנו נקראדקרקע
 החלב על שדנין ואף בדישה, כמו קרקעגידולי
 מהארץ שמזונותיה בהמה לגבי דנין שאנוכמו
 מהרמב"ם אמנם הארץ, מן גידולו החלב נקראולזה
 שבת לה' בפתיחה בפמ"ג העתיק וכן ח' דיןשם

 ובהמה דאדם מפרק משום דאי ואגב בד"הבסופו
 משבת פ"ח כרמב"ם קרקע גירולי הוי ועוףוחיה
 מהרי"ף גם מוכח ועכ"פ וכו' וכו' יע"שה"ט

 כמשמעות ולא גד"ק ג"כ נקרא ראדםוהרא"ש
 דאדם ג"כ מבואר רע"א ובשו"ת וכו'הה"מ
 ברוב לשונו כל עי"ש וכו', וכו' גד"קבכלל

 צריך. אני לקצר כי הנוראהבקיאותו
 אות ב' מערכת חיים גנזי בס' וראהי(
 מיקרי, פירות לאו חיים בעלי שכתבמ"ם

 ב"ך, סי' ומוהרש"ח רי"ח, סי' ח"במוהרש"ך
 וחסדא חינא בס' היטב וראה עכ"ל,הראב"ע

 עישה"ט. מש"ב ע"ב ע"ט דףח"א

 עונש בגדר הם אם ודומם חייםבעלי
ועוד

 בעל במיתת דחקר, ה'( )ט' נח רמב"ןעי,
 שאין אע"פ עונש בגדר אם אדם, שהרגחי
 בס' ומובא הבעלים, עונש מצר או דעת,בו

 בהמתו שביתת ולענין וכ' ד', ט' נחפרד"י



 ודוממים צמחים בע"ח ן ך הא הש"םכללי ת יבתקד

 להם יש ישראל של שבע"ח משוםומחמר
 וירח2למי בכורות, ריש ותוס' ר,ע*י וע'קדתמה,
 בע"ח לעכו"ס מכירה אימור מע"ז, ה"ופ"א

 להם יש בע"ח דגם נראה ממצות, אותםדמפקיע
 ס"ת כותבין אי ק"ח, ובשבת למצות,שייכות
 וכ' זוהמתן, פסקה אי לן דמספקא הדג, עורעל
 בה הטיל חוה על נחש דכשבא הד"7,בחי'
 וה"ה זוהמתן פסקה סיני בהר וישראלזוהמא
 משא"כ סיני הר על דעמדו ועוף חיהבהמה
 בהמתו שביתת בכלל אינם דגים ולפ*זדגים,
 דאין הנמקל, שור דין להם אין וממילאומחמר,
 נח, פ' הדמב"ן למ"ש אך במצות, שייכותלהם
 נגזר דבע*ח לנח, בשר אכילת היתרבטעם
 מותרין לכן נח בזכות רק וניצלו במבולשימותו

 המבול בדור נמחו דלא בדגים וא"כ באכילה,לו
 שור דין בהם לדון אין אדם בזכות קיומןואין

 כל מיד עה"פ מרש"י מביא ה' ובאותהנמקל,
 מפר,ע הרי וכו' שחטאו לפי אדרשנו,חיה

 אגטר החיה מיד האדם נם)ם ידרוש שה'כפשוסו
 מיתה מתחייבת דחיה שם ובאב"עתהרגנו,
 הספורנו אבל אחרת, חיה ע"י ומיתההביד"ש
 האוצר ובבית עי"ש, עונש לחי' שיהי' בזהמיאן

 כלל א' מע' ז"ל ענגל מוהר4י הנוראלהגאון
 שייך באדם דרק א( דעות, ג' מביאנ"ה

 שייך בדומם דגם ג( בבע"ח, גם ב(עונש,
 פכ"ו בבר"ר כם*ש ידס, על אדם ניזק אםעונש
 קהלת במדר"ר וכ"ה ע"ש, רצועה או מקלאפי'
 הכוונה שם וכ' ע"ש, האדם שלט אשר עתעה"פ

 אשר ודומם חיותו, הוא שבו הקדוש)ש[ניצוץ
 שבו הקדושה ממנו ממתלק עי"ז האדםהמית
 בצוואתו זצ"ל מקאריץ פנחם ר' הק' וכש"כע"ש,
 דומם, ואפי' חיות להם יש שבעולם הדברשכל

 וכ"כ י"ד, שור,ע המצות ס' על שמח בלבוע"ע
 שליל בעניז ל"ז סי' מפאנו רמ"עבשו"ת
 בדין, נברא שעוה"ז מהמובחר מצוהלתפילין
 העולם לאויר יצא שלא מהדין פסורוהשליל
 שוח"ט ומד' משפטים, במכילתא וע'ע*ש,
 מצוה נר קונ' ישראל חמדת ובס' כ"ח,תהלים
 עונש יש אי בזה פליגי ור"י דר*מ כ' ב*נדיני

 וציין הנ"ל, בפרד*י היטב וע' עי"ש,בבע"ח

 רזא ובפי' בראשית פ' רזא לפענח ת"כבדף
 ובח*ב הרבה, מזה ור"ז קמ*ב אות שםדמאיר
 בבעלי עונש שייך אי בענין ציין א'דקע"ה
 מפאנו רמ*ע שו*ת פכ"ז, לבר"ר ודומם,חיים
 ק"ח סנהדרין נ*ה, כלל ח"א האוצר ביתל*ז,
 וחם, עורב, כלב, לקו, וכולם בתיבה שמשו ג'ב'

 וחיות שעופות ח"י פכ"ב בר"ר פי*ז, ח"גמוקנ
 א' ברכות ב' שכרן להם ונתן להבלקברו

 מאמר לרם"ג ודעות אמונות לכיסוי, וא'לשחיטה
 פכ*ד, רבא תדב"א שע"ה, הגאונים תשו'ג',

 ירח2למי למוחי', אפסקי' גלל אתא א' ס"גחולין
 קר,ע אלא לעצים משפס יש וכי הוריות,סוף
 זכות צד בהם ששייך הרי כו', לצפוןשזכה
 ברקיע, מזל לו יש קף2ב כל פ"ו בר"רוחוב,
 דגם א' קל*ט חולין תשצ"ט, מ"ז, חסידיםס'

 ד"ה ק"פ או,ח חת"ם עי"ש, עונש שייךבעופות
 הדר,ם כ"ב, סוגי' ח"א בנעימים חבליםמ"מ,
 ואהבת ורל"ז, קפ"ח מאמר משפסיםוהעיון
 ופורת יוסף יעקב תולדות אנך, וחומתיהונתן
 נרמז ולפ"ד חיות, יש בדומם אי לך,יוסף

 את מחיה ואתה פט"ז, רבתא דר*כבפסיקתא
 מיעקב כוכב ובם' הרד"ל, בהג' וע'כולם,
 ק"ס סי' הבית פינות ס' בראשית,הפטרת
 .ובמקיוך מ"ז מימן חמידים מפר וראהע"ש,
 מאוד נחוץ כי לכאן וצרפו ד' אות שםחמד"

 חסד ומקור חסידים ספר גם וראהלכללנו,
 מאוד נחוצים כי לכאן וצרפם ע"ש תשצ*ט,סי'

 בהמה ערך כאן וראה עישה*ט, כאןלענינינו
 וראה ע"ש, וכו' אמירתם חיים בעליוערך
 ז"ל מרישא להגאון והעיון הדרש בם'היטב
 קפ"ח מאמר משפטים בפ' בארובהמה2-כ

 בבעלי וגמול עונש, שכר, בענין מש"כעישה*ט
 עי"ש.חיים

 אמירתם ודוממים, צמחים חייםבעלי

 מש*ש אנדה, ערך ח"א במפרי יאהא
 ודוממים חיים דבעלי בפסוקים דמצינובענין
 כי לכאן, וצרפו בארוכה עיוש דברים,אמרו
 סופרים מדברי שניות בידים לבא רציתילא
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 במבוא ודאה בספדי, פ"א כבד ויהאדכתיבמה
 ויש שכ', ווילנא דפוס בע"י למהדצ"חהאגדות
 דוממים טענו אהחד חזשל בדבדי סענותהדבה
 עם מדבדים בלתי חיים בעלי או אילנותאו
 כו', עורב השיב ק"ח בסנהדדין כמו אדם,בני

 מרורים מזונותי יהי' ביונה, י"זובעידובין
 פ"ב ידושלמי עי' ה', עם האותיות וטענהזכו',

 מן עקדתני ואמר ה' לפני יו"ד עלהדסנהדדין,
 כו', תודה כהטנה על שם ועוד שדה,הצדיקת

 פסקניות, רוח ואמרה הדין, מדת אמרה מצינווכן
 יבו(! אמר חסד פ"ח ובבד"ד מ"ד,סנהדרין
 פ"ב בידושלמי וכן וכו', יברא אל אמראהת

 חסד והנה כו', ע'ונשו מה לחכמה שאלודמכות
 יתכן ואיך ומדות תואדים דק אינם וחכמהואמת

 וכן ובפכ"ם, לשני פ"ה במודה ועי'דיטענו,
 בסנהדדין וטענותיהם, וסדום קדח אנשימפסוקי
 דצ"ב, שם שלו צבא בעלי עם סנחדב וסענתק"י,

 ואחשודוש, המן דבדי וכן דצ"ו,ונבוכדנצד
 לאבותינו מקובל שהי' כפשוטם לפדשם נרצהאם
 מליצה דרך שהוא י"ל אבל כב"ל, לפרהם נובלכך

 לסעון אחד כל יכול שהי' מה כלוהסברה
 ובפשם מ"ח, שאול ובדבדי בזה, ע"שולרא0יב
 ומובא ותימוע הי' דבייתי יונה יונתןהתרגום

 עי"ש. דנ"ז ח*א בפרד"יגם
 ע' זית, עלה והנה י"א, ח' נח ועה*פב(

 אף יעקב בנחלת ע' וכו', יונה אמדהרש"י

 לומדין שאנו מה ודק דעת, בד אינה יונהדודאי
 דבד אותו ממנו שמענו כאלו חשוב דבדמאיזה

 מד, דבד טדפה שיונה שדאינו וכיוןשלומדין,

 לומדין טובים, דבדים לה נתן ודאי שנחאף
 עכ"ז עי"ש, מבנ"א ממתוק מה' מד טובשיותד
 שלא דעת בבע"ח נתן שהקב*ה מצינוראינו
 בזה בארוכה כמ"ש אחדים משדות ולאכוללגזול
 מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתן בערךכאן

 לכאן. וצרפו עישה"םתקלה,
 יעב"ץ להגאה עוז מגדול בס' ודאהג(
 שיש שמביא הטבע, עליות מדות בביתזצ*ל,
 אינה שהיונה הסמבטיון, מלבד שבת עלמופת
 כתב ובפדד"י ע"ש, בשבת המחובר מןתולשת

 עלה ערב לעת אליו ותבא בזה הפי' שי"לע*ז

 לעת דק תלשה לא השבת שכל בפיה, טדףזית
 שושנים פדחי ובס' ליונה, נפהצלו וכנס"יעדב,
 בקבלה לו שיש א' מחכם ששמע כ' זמידותעל

 שנקצדה מתבואה בשבת אוכלים אינם יונהשבני
 יעקב ועיון ל', תקון בתק*ז וע' ע"ש,בשבת
 מבוא בם' היטב וראה דסוטה, פ"ז הע"יעל

 בזה מש"כ של"ם דף ז-ל למהרצ"חההלמוד
 באדוכה. עי"ש לכאןוצדפו
 דדוש ח"ב שבת של סדודו בס' דאהו(

 ל"ב )וישלח בידו הבא מן ויקח עה"פ שכ'ח'
 במדד"ד משאץ"ל ע"פ מנחה, וישלח הול"לי"ד(
 )מלכים הבעל לשם שעלה אליהו של בפדומסעי
 להזיזו יכלו ולא לילך דוצה הי' שלא ח"י(א'

 ע"י ש"ש שיתקדוצ לך אליהו שא"ל עדממקומו
 כלומד עמנו ילך מקנינו וגם פהצה וז*שעי"ש,

 שדצה בעת וכן עמנו, ילכו בעצמםשמקנינו
 לילך, דצו לא לעץצו הבהמות לשלוחיעקב
 שילכו, למסדם בידים אותם לקחתוהוצדך
 שמנחה בעת ע"י ש"ש שיתקדש ה'והבטיחם
 שנתן הדודונות דכל פע"ח כבבד"ר לעת"ל,ישובו
 לעת"ל להחזידן אוה"ע עתידין לקמבויעקב
 טאובאהי כמו כ', דדל"ט ח"א והפרד"יעי"ש,
 דחוק כי אגדה, ערך ח"א אהרן בית בספריאני

 פדסמו לא למה לילך דצה לא שהפדמהשכל
 דכל י"ל אך שדיבד, בלעם של אתון כמוהכ'
 כמ"ש למעלה, שד לו יש ועץצב, אילן, חי,בעל

 לסהםה ים של שד אמד וכן י' פרוצהבבד"ד
 ע"אה ז' חולין 3ד, ד"ה ע"א די"ז ע"ז תום')וע'

 פסחים א', פ"ם שבת ע"א, כ*ה תעניתמהרש"א
 עישה"ט, וכו' ע"ב( ח"י עידובין א',קי"ז

 עישה"ם. בזה האדכתי הנ"לובספדי

 מביא אינו הוא - קמיירי לאבפלוגתא
 במחלוקת השנוידבר

 האי כי בפלוגתא ב. ; מקורות א. :התוכן
 חזר דלבסוף אע"ג התנא פליג הוידמעיקרא

 דסובר מאן אף לסעמים נ ; למיתני בעי לאבו

 למגקס ליה ניחא אפ"ה אחד בדין תנאכחד

 כ"ע בו שיסכימו באופן אחר במקוםדינו



 קמיירי לא בפלוגתא ן ך הא חש"םכלל* ת 'בתקו

 אם ד. י בפלוגתא נפשיה לעיולי דצה לאכי
 לא דבפלוגתא כללא הך י"ל הרמב"ם בדבריגם

 דהתנא לומד סברא אין אם ה. :קמיירי
 נפשיה לעייל רצה לא אמורא איזה אודברייתא
 כחד דמתניתין סתמא דאיכא היכאבפלוגתא

 ענינא בחד היינו קמיירי לא בפלוגתא 1. 1מ"ד
 לא. בד-אאבל

 מקורות א.סימן

 אפילו, ד"ה ע"ב דפ"ב גיטין תוס' ראהא(
 בפלוגהעש למימר איכא ומיהו : בתוה"דשכתבו

 כמו בקידושין אדר"א פליגי דרבנן קמיירילא
 בפלוגתא דמיירי ללוי ואפילו וכו',בגירח2ין

 דס"ל בפלוגתא אלא מיירי לא דיבמותפ"ק
 ע"א י' יבמות בתוס' וכ"כ וכו', כוותיהלתנא
 לוי א"ל ע"א ט' ביבמות וע"ש לעולם,ד"ה
 א"ל ט"ז ליתני ט"ו דתני איריא מאילרבי

 דעתיך מאי בקדקדו מוח לו שאין ליכמדומה
 רר"י פלוגתא אביו אנוסת אמו אביו אנוסתאמו
 ח2ם וכו', מיירי קא לא ובפלוגתא היאורבנן

 לרבי ליה לית לעולם אמר אה2י רב ע"אד"י
 בם' וראה וכו', קמיירי ובפלוגתא כלליהני
 ובכללים ע"ב, דקנ"ו גיטין עמ"ס יצחקזכות
 בזה. ופרטים הכללים מלוגתא ערךשלי

 איבעיא ד"ה ע"ב דנ"ו חולין תוס' וראהב(
 לוי מדתני למיפשט וליכא שכ': באה"דלהו
 משום בעוף עליהן יתר בהדי טרפחת חה2יבדלא
 ניטלה חשיב דלא היכי כי בפלוגתא, מיירידלא

 דאין אע"ג כ' ובמהרש"א וכו', יהודה לר'הנוצה
 לא כדבנן ולא יהודה כר' דהתם לגמרי דומהזה
 הכא אבל הנוצה ניטל בעוף יתר למתניבעי

 בעוף יתד למתבי הו"ל טדפון כר' ולאכרבנן
 בו חזד גופי' טרפון דד' ועוד הטרפחת,ניטלה
 דמעיקרא האי כי דבפלוגתא למימר איכאמ"מ
 בעוף יתר למיתני בעי לא נמי ר"ט פליגהוי
 שם. במהר"ם וע"עע"ש,

 ו' אות ב' שעד שמעתתא בשב וראהג(
 הר*ן ח2כ"כ הנ"ל ע"ב נ"ו חולין לתוס'שציק
 עוב ד"ה דנדרים פ*ק מהר"ן והביאבכומ,

 אהד בדין תנא כהד דסובר חאן אףדלפעתים

 באופן אהר בתקום דינו לתנקט ליה ניהאאפ"ה
 נפנ0יה לעיולי רצה לא כי כ"ע בושיסכיתו
 דסובר שמואל בשיטת כן שם וכתבבפלוגהא,

 דכ*ו ובגיטין ידים אינם מוכיחות שאינםידים
 ע"ש, כו' את והרי מקום שיניח צריךקאמד
 עד דאמרינן בהא דמגילה פ"ק בר"ן עודוכ"כ

 דמתניתין דהתנא שכ' אשורית כתיבהשתהיה
 לכ"ע, שהיא אגאורית ונקם לפלוגתא נחיתלא
 קל"ו ובחולין ע"א דס"ח בכתובות הר"ןוכ"כ
 בפלוגתא דאמר טובא בדוכתי בש"ס וכ"הע"ב,
 הנ"ל דנדרים הר"ן דתדברי 'אלא קמיירילא

 לדעתו תוכרע היה שכבר דאעפ"י לןנתהדש
 נפשיה לעייל כאן רצה לא אפ"ה אהדכדעת

 נדה התוס' ד' עפי"ז שביאר וע"שבפלוגתא,
 עו"ש והאריך ע"א, קל"ב חולין והש"ס ע"אד"ה
 ענינא.בהאי
 הנ"ל, שמעתתא השב בדבדי ועע"שד(

 סמוכין להביא דוצה מ"ג דגיטין פ"טשהתיו"ט
 בדברי להתנצלותיו ש"ל בנדרים הר"ןמדברי

 שוין הנושאים אין דלדעתו וכתבהרמב"ם,
 הדבר קשה עכ"פ התנא, בדברי כן די"לדניהו
 חיבורו קבע 'אשר הרמב*ם בדברי כןלומר
 ענינים. בכל הלכהלפמק
 שהביא שמעתתא השב בדבדי ועע"שה(
 למדנו דמדברינו וכתב ע"א מ"ו דנדההסוגיא
 דהתנא לומר סברא דאין זה בענין חד,2הסוגיא

 נפשיה לעייל רצה לא אמורא איזה אורברייתא
 כחד דמתניתין סתמא דאיכא היכאבפלוגתא

 החולק לדעת לחוש ליה הוי לא דאז משוםמ"ד
 ש"ל דנדדים דפ"ק הד"ן סבדת ואמנם שםוסיים
 דנדה הר"ן בחי' וגם זו סבדא כסותרתנראה
 ע"ש. פירןבתי כאשר מפרש דלאמשמע
 בענין דעומק עצינו קתיירי לא בפלוגתאו(
 הדין לזה הרבה הנוגע הדבר הזכיר ולאאהד

 אנו כזה ובאופן פלוגתא, בזה דיש תשוםוהענין
 דבפלוגתא תשום זה תני דלא ולתדץ לומררגילין

 ד"ה ע*א פ"ב גיטין בתוס' דאה קתיירי,לא
 ע"ב, דקנ"ו גיטין ע"ם יצחק זכות ובס'אפילו,
 ופרטים הכללים פלוגתא, ערך שליובכללים
בזה.
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 בש"ס מצינו כן קמיירי לא בפלוגתאז(
 ד"ה ע"ב נ"ו חולין תוס' וראה מקומות,בכמה
 לוי מדתני למפשט וליכא וז"ל להו,איבעיא

 במהרש"א וראה בפלוגתא, איירי דלא משוםוכו'
 וגיטין ע"ב ה' דנדרים פ"ק הר"ן וכ"כשם,
 כתיבה שתהי' דעד ב"א דמגילה ובפ"קכ"ו,

 ובחולין ע"א, דס"ח בכתובות וכ"כחשורית,
 אות ב' שער שמעתתא שב בס' וראה ע"ב,קל"ו
 והר"ן בזוע והאריך הנ"ל למקומות שצייןו'

 מאן דאף דמצינו לומר הוסיף הנ"לבנררים
 ליה ניחא אפ"ה אחד ברין תנא כחדרסבר
 בו שיסכימו באופן אחר במקום רינולמנקט
 בפלוגתא נפשי' לעיולי רצה לא כי עלמא,כולי
 ולי' דבר אומר אמורא בערך כאן וראהעי"ש,
 רוצה מ"ג דגיטין פ"ט ובתוי"ט וש"נ, ס"ללא

 בדברי הנ"ל נדרים הר"ן מרברי סמוכיןלהביא
 אין ולדעתי ע"ז כ' והש"ש עי"ש,הרמב"ם
 התנא, בדברי כן די"ל דניהו שויןהנושאים
 אשר הרמב"ם בדברי כן לומר הדבר קשהעכ"פ
 עי"ש, ענינים בכל הלבה לפסק חיבורוקבע
 אמורא או דהתנא לומר סברא דאין שם כ'עוד
 דאיכא היכי בפלוגתא נפשי' לעייל רצהלא

 הוי לא דאז משום מ"ר כחר דמתניתיןסתמא
 וכאן בארוכה עי"ש החולק, לרעת לחושלי'

 וערך פלוגתא ערך שלי בכללים וראהאקצר,
מחלוקת.
 ח"א הרביר פתח בס' הדק היטב וראהח(

 לנזיר השטמ"ק בשם שמביא צ"ט, סימן צ"חרף
 בפלוגתא ולא במנינא רתלי היכא דגםרל*ח
 רב"ש מטעם ב"ש הפך ב"ה סברת מייתיאפ"ה

 פלוגתא, חשיב ולא משנה אינו ב"הבמקום

 זה בכלל הוי מיירי קא לא בפלוגתא אםעי"ש

 אני לקצר כי שם ודו"ק וב"ה, דב"שפלוגהטו
צריך.
 חזקיה לרבינו חיים מים בהג' וראהט(

 ע"א, ט"ז כתובות ו"ל חדש פרי בעל סילואדי

 לימא מהימן בעל ערים ליכא הא שם הגמראעל
 כל עי"ש וכו', גמליאל כרבן דלא סתמאתנן

 דאיכס* ק"ק וז"ל חיים המים ומקשההעניה
 עי"ש. מיירי, קא לאבפלוגתא

 ה' אות ב' מע' ישרים אהל בס' וראהי(
 קתני לא פסחים אכילת ואלו ט' דבברכותשכ'
 קמיירי לא בפלוגתא אימא היא, ראב"עמני
 וע3 ה', אות תקפ"ט סי' השלחן ערוך וע'וי"ל,

 ומשתיקותא שכ' תענית בסוף וריטב"אר"ן
 ר"פ הר*ן וכ"כ וכו', פסקינן לארמתניתין
 אם ערך ת"ט בספרי וראה ע"ש, הגזראהטית
 מיניה קמאי שתקי הוו לא כללא להאיאיתא
 לכאן. וצרפו והלאה, תקצ*ח מדףעי"ש

 מע' ז"ל להחיד"א זוכר עין בס' וראהיא(
 להוכיח דאין הש"ס דקאמר זמנין שכ' י' אותב'

 דבפלוגתא הבי, קתני רלא ומתניתאממתניתין
 הרב ועמש"כ ע', רף ביבמות כמ"ש קמיירי,לא

 עי"ש. א', סי' בתשו' אה~כנזי צבימוהר"ר

 פליג הוי דמעיקרא האי כי בפלוגתא ב.סימן
 למיתני בעי לא בו ואר דלבסוף אע"גהתנא

 ש"ש. מהרש"א בדברי ב( א' סימןראה

 בדין תנא כחד דסובר מאן אף לפעמים ג.סימן
 אחר במקום דינו למנקט ליה ניחא אפ"האחד
 לעיולי רצה לא כי כ"ם בו שיסכימובאופן
 בפלוגתאנפשיה

 שמעתתא השב בדברי ג( א' סימןראה
 פ"ק הר"ן מדברי מבואר שכן שכתבש"ש

 ע"ב. ד"הדנררים

 כללא הך י"ל הרמב"ם בדברי גם אם ר.סימן
 קמיירי לאדבפלוגתא

 חולק שמעתתא דהשב ר( א' סימןראה
 אהבר הרמב"ם דברברי וס"ל התיו"ט עלבזה
 לומר קשה ענינים בכל הלבה לפסק חיבורוקבע
כן.

 דברייתא דהתנא לומר מברא אין אם ה.סימן
 בפלוגתא נפשיה לעייל רצה לא אמורא איזהאו

 מ"ד כחד דמתניתין סתמא דאיכאהיכא

 ש"ש שמעתתא השב ברברי ה( א' סימןראה

 לכאן.וצרפו



 לפניו בפניו, בפני, ן ך הא הש"םכללי ת 'בתקח

 פנינא בחד היינו קמיירי לא בפלוגתא 1.סימן
 לא בד"אאבל

 כן שהביא ע"א רמ"ב כסף עמודיראה
 ע"ש. ואי ד"ה ע"ב ב' דף יבמותמתוס'

 בחיים רק משמע אי לפניו בפניו,בפני,
 לפעמים ר"ל ובפניו מיתה, לאחר גםאו

 בפניו, בבפני, כללים ועודבידיעתו,
ולפניו

 ט"ז( )כ"א תצא פ' עה"ת הרמב*ן כתבא(
 פני על האהובה בן את לבכר יוכל לאעה"כ
 אלא נוהג הזה הדין אין הבכור, השנואהבן
 בחייו, רק פני פל מצאתי לא כי הבכור,בחיי
 ע"כ, כולם וכן תרח, פני על אהרן, פניעל

 מתירין אין בפניו נרהו ב' ז' בנרריםואמרינן
 לשון ח"ב יעקב בקהלת וכ' בפניו, אלאלו

 דאחר רי"ו מרברי דמתברר קל"ח אותחכמים
 סי' צרק משפט בתשו' אבל מקרי, בפניומיתה
 מיתה דאחר בהסכמה עלה מ"ב וסי' ח"בל"ה
 מקרי בפניולאו

 שכ' ה' כלל ב' מע' נחמד אוצר בס'וראה
 בפניו מיתה אחר נם מקום בכל דבעינןבפניו
 פה2פט ובתשו' ח"א, י"ד נתיב ירוחם רבינומקרי
 דאחר והעלה חולק מ*ב וסי' ח"ב ל"ה סי'צדק
 קל"ח אות קה"י ע"ש, בפניו מקרי לאמיתה
 בספר וראה עי"ש, ב' מע' ח"ב לשוןבמענה
 עי*ש. וקי"ט קי"ח אות ב' מע' אזכוראברהם
 ערך ח"ד אהרן בית בספרי זה והבאתיב(

 שנוי' במחלוקת רהדבר בארתי ושם צ"ג, פמ'אח
 את ישראל וירא עה"פ בשלח פ' הק'בזוהר
 וירא כתיב ואמר שאיל ייסא ר' הגדולה,היד

 לראותם תוסיפו לא וכתיב מת מצרים אתישראל
 מוכח להו, חמו מתין יוסי א"ר עולם, עדעוד

 שם ואמר בפניו, מקרי לא דמת דכיוןדסובר
 חיים לראותם תוסיפו לא כתיב אי ייסא ר'א"ל
 וכו', שאילתא יאות אבא ר' א"ל הכי, אמינאהוה

 וס"ל יוסי ר' על נחלקו אבא ור' ייסא רר'הרי
 סש"כ עוד ועי"ש בפניו, נקרא מיתה לאחרדגם
 לכאן. וצרפו לכללןבנוגע

 יו"ד נדרים ידות בס' מצאתי חשובג(
 האוצר בבית וכן מזה, שהביא סקי"ט רי"זסי'
 גמ' עפ"י זה והסביר ר', אות ז' כלל אדםכלל

 פטור למתים המשחה משמן הסך ע"ב ו'כריתות
 על וכתיב אדם ולא מיקרי מת לי' דמיתדכיון
 אדם לאו דמת כיון ולכך יסך לא אדםבשר
 פנים תיבת ואולם פניו, על מקרי ולאמקרי,
 פנים תיבת בין לחלק ויש בבע"ח, גםמצינו
 אבא ור' ייסא ר' וא"כ פניו, על לתיבתלבד
 אדם מקרי נסי דמת וס"ל יוסי ר' עלפליגי
ע"ש.

 סק"ד רפ"א סי' חו*מ החושן בקצות וראהד(
 במקום דגם ע"א סי' חו"מ מהרי"ט מתשו'שהביא
 אחד את לבכר לו אסור אביו בחיי הבכורשמת
 דברי ראה שלא הקצוה"ח עליו וכתבמבניו,
 אילו וודאי דבריו, הביא שלא כיון הנ"להרמב"ן

 ע"ש, חולק הי' לא הרמב"ן דברי לי' שמיעהוי
 סתשו' שהביא שם רעק"א בהגהות ראהאבל

 ולזה הרמב"ן, על שחולק להכנה"ג, חייבני
 תליא ולמש"ל ע"ש, משה פני בתשו'הסכים

 לאחר גם מקרי אי מחלוקת בהךמחלוקתם
 ודווק. לא, או בפניומיתה
 אות ב' מע' שלום עוו2ה בס' וראהה(
 בידיפתו, ר"ל לפפמים בפניו י שכ'בפניו,
 קפ"ז, סי' חו"מ לחם ערך בס' מוהריק*שעיין

 למס' הריטב"א חידושי נ"ב, שורשמוהריוק
 קכ*ז, סי' חו"מ מוהרשד"ם דס"ג,עירובין

 רס"ז סי' יו"ד כנה"ג דק"מ, בנדריםהרשב"א
 ש"ך צ*א, אות רנ"ח וסי' נ"ח, או"חהגה"ט
 סיתה אחר אי לענין וע"ש רמ"ח, סי'יו*ד
 אות של"ה סי' יו"ר כנה"ג ועיין לפניו,נקרא
 סי' ח"ב במע"ל יעקב קהלת בס' ועיקע*ג,
 דלפניו מקומות מכמה טהור איש דאסףקצ"ט
 לפניו, חשיב מיתה אחר אי ולענין דוקא,לאו
 דבמחלוקת קל"ח סימן שם קה"י בספרעיין
 עשה"ט. וכו' שנוי'היא

 ז' כלל ב' מע' נחמד אוצר בס' וראהו(
 ממפו בפניו לאו בכ"מ שאמרו בפניו :שכ'

 פ*א נדרים בידיפתו, אלא אמרינןובמפמדו
 אלא לו מתירין אין מחבירו הנאה הנודרלענין



תקט ן ך ה"4 יקשן"8פללר ון י 2נ ל5ודו בפניו,ב5ני,

 מהרשד"ם בתשו' ע, משמע, מדעתו דבפניובפניו,
 כה"ג די"ט סי' ששון ומהד"א קכ"ז, סי'חושם
 דוק(ג לאו בעלה בפני מעיזה אשה איןלענין
 קידושין שקבלה אהבה כ' ח' ובכלל עכ"ל,קה*י
 תשו' מהדיק"ש ממש, בפניו בעינן בעלה,בפני
 מהדיב"ל ותשר ח"ב, תי"א תשו' דדב"זמ"ב,
 ב' ובמע' ע"כ, כ"ב בפ' ח' סי' ג' כללח*א
 זה במעמד זה שאחז"ל זה בפני כ' י"גכלל
 בתשו' מהדיאט כשחתמו זא"ז ראו לאאפילו

 עכ"ל. קה"י ב' סי'מהרח"ש
 בפני, נחמד האוצד כ' ט"ו כלל ב'ובמע'

 דש"י פדסשת, ג' עד הוא דבו בפני הלכהמורה
 עכ"ל. הדד פ'1*ל

 שכ' י"ד כלל ב' מע' נחמד אוצד בס'וראה
 להיות לומד הסופד גם יוכל כו' נבתבבפני
 והוא ולייסוד, הד*ש בשם כנה"ג הד'שליח,
 רדב"ז עי' בפניו, מקדי לא עתה עליוהשיג
 ולומד שליח להיות יוכל שהסופד ת"ו סי'ח*ב
 עכ"ל. קה"י כו',בפני

 ח"ב לשון מענה יעקב קהלת בס' וראהז(
 ש"ל הדבדים קואחדי קל"ט אות ב'מע'
 עוד מסיים בשמו, ז' כלל בתמד האוצרבשם
 בתשו' ועי' הנז', ז"ל הרמב*ן מתשו'וכ*נ

 שקבלה איש אשת בדין שכ' ע"ב תשו'מהדיק*ו
 וע' ממש, בפניו דבעינן בעלה בפניקידושין
 מהריב"ל ובתשו' תי"א, סי' ח*ב הרדב*זבתשו'
 ח"ב ובתשו' הב', בפסק ח*י סי' ג' כללח"א
 המורה תלמיד ולענין הד', בחקידה ק"בסי'

 ולענין פדסאות, ג' ז"ל כדש"י דבו בפניהלכה
 בתשו' דבדיו הובאו מהדים"ט כ' הגטעדי

 במעמד הכונה זה בפני שזה ב', סי'מהרח"ש
 בלשון שאין כשחתמו, זא-ז ראו לא ואפי'זה,

 אע"פ בפניו קבלה לשון אלא ראיה לשוןלפניו

 החולצת חליצה מצות מפ' וחיליה רואיהו,שאינו
 דכתיב אע"ג כו' כשרה חליצתה הסומאמן

 סי' נפדדים בכללים והכנה"ג וכו', בפניווידקה
 לישנא הלוי למהד"י כ"י תשו' בשם כ'ס*ח

 ולא טמון ולא בגלוי משמע בפניו, הוידבפניו

 נכתב בפני שצ"ל הגט שליח ולענין ע*כ,מכומה
 בשם בהגה"ם קם"ב סי' א"ה הכנה*ג כ'כף

 יכול הגט דשליח שדן ז"ל ולייסוד בןהד"ש
 וחיליה נכתב בפני למימד ומצי סופרלהיות
 דאלעזד לפניו אותה ושחט בקלפי טדףמפ'

 והדב ממנה, דעתו יסיח שלא ד"ל ולפניושוחטה
 אלא מדבר אינו דאלעזד התם דשאני השיגוז"ל

 כאן אבל לפניו אותה חעחט קאמר ההאהקב"ה
 הגט כ' הוא דאם אפשר מדבד עצמושהשליח

 חילוק דיש ועוד כו' נכתב בפני לדמר שייךאין
 "לפניו*בין

 "לבפניו-
 הרדב"ז ובתשו' ע"כ,

 לשליח סופד בדין וטדי שקיל ת"ו בסי'ח"ב
 בר דלאו כן, לעשות ראוי קואין וסייםהגט,
 י"ג אות קל"ט סי' א"ה כנה"ג וע' ע"ש,סמכא
 אלא לאדם חבין ואין לה הוא דחוב גטלענין
 לו סמוך להיות צריך יהא שלא אפשרבפניו
 בבמוקי כ"כ לפניו, שיהי' כל אלאממש

 דבפני שכ' דכ*ח סי' יו*ד ועב"י כ"י,מהראנ"ח
 הדבר בעל כבפני דחשיב פשיטא אדם שלשלוחו
 כ"ד סימן הלוי מהד"י בתשו' וע'הפה~לח,
 הנשבע כבפני הקהל טובי ח' הממוניםבפני
 עישה"ט. ע"כדמי

 כלל הב' מע' כללים בשד"ח וראהח(
 שאינו אע"ם בידיעתו משמע בפניו שכ'י"ד

 אות ח"ב במע'ל יעקב קהלת בס' כ"כרואה,
 ומוהרקבד"ם, והרא"ש הדמב"ם בשםלק"ט
 בכנה"ג החביב ולמדן תי"א, אות בח"ג שםוע,ע
 מלאכי יד מ"ו, אות הגב"י קם"ט סי'אה"ע
 מזכרנו כ*ז ונעלם קל"ה, סי' הדיניםבבללי
 זל"ח ס' נדפס שנים האחר ע"ב, דע"חלחיים
 סי' אה,ע כנה"ג ועי' ע"א, ק"ז בדף וע"שח"ב
 מע' כללים חמד שדי וראה עכ"ד, ה' אותקמ"ב
 עי"ש וכו' בתורה הכתוב ד' לפני קם"ב, כללל'

 לכאן.וצדפו
 במפתחות ח"א מהרש"ם בשו"ת ודאהט(
 עוד יכנוס שלא נשבע דאובן : ע' סי'ליו"ד
 מת ואח"ז פניו עוד יראה ולא שמעתלבית
 ולעסוק לביתו לכנוס לראובן מותד אםשמעון

 תשובה שעדי בשו*ת מצאתי הנהבטהדתו,
 שנשבע מי לגאון תשובה ד' סי'להגאונים

 לכנוס לו מותר ומת פלוני אצל יכנוסשלא
 לכנוס דדוקא די"ל אך ע"ש, וכדומהלקבדו



 בקסנוהאאמדלהא ן ך הא הש"םנללי ה יבתקי

 שלו ביתו עוד אין שכשמת לפי מותרלביתו
 ואף מ"ו, בנדרים כדאיתא יורהםיו שלאלא

 קרוי במת דגם ב' כ"א גיטין התוס'שכתבו
 במה אבל וכו', נקרא לא ביתו מ"מ אביובית

 מיתה אחר דנם י"ל פניו יראה שלאשנשבע
 )הבאתיו וכו' בשלח פ' בזוה"ק ומצאתיבכלל,
 כתיב אי )דאמר אסור בכה*ג דגם ומבוארלעיל(

 דכתיב משום ואולי הכי( הו"א חייםלראותם
 ורש"י ע"ב, ושם א' פ"ג כתובות וע' עולם,עד

 עוד וי"ל בזה, מגירהםין פ"ח ושעהאםותוס'
 כמו דוקא פניו עוד יראה שלא דאמרדכיון
 כדאי' מיתה, אחר ולא בחיים עתה עדשהי'
 כ'ו ערכין בש"ס וכן וכו' קי*ג בסנהדריןכה"ג
 ודבדי לראותו, מותר כשמת וא"כ וכו' וב'א'

 נודע וכבר עולם, עד שאמר מפני הםהזוה"ק
 תורה מלשון למדין מפורשת סתירהדבדליכא
 מצאתי שוב בכמ*ק, ועי"ד אדם, בניללשון
 רי*ז סי' ליו"ד נדרים ידות שבס' יוסףביד

 אבל מזוה"ק והביא זה מספק שהעירסקי"ט
 ע"ש. מקומות משאד הביאלא

 קרוי האב במת דגם טש"כ להעיר וישי(
 ב', ע"ו עירובין בתוס' מזה ראה אביו,בית

 ובערוך מנת, על ד"ה ב' כ"ד סוכה ה',קידושין
 דלאחר מוכח מ"ד דמכתובות חולק שםלנד
 רק והכוונה אביו, בית נקרא לא האבמיתת
 אז דוקא הוא דבית היכא אבל אביומשפחת
 ע*ש. אביו בית נקרא לאכשמת

 להגאון האוצר בית בס' היטב וראהיא(
 והלאה ב' מאות ז' כלל ח"א זצ"ל ענגלמוהר"י
 לאחר ראיה אם בענין גדולה בארוכהמש"כ
 נקרא טיתה לאחר ואם ראיה, הוי אימיתה
 מהם*ב, ה' בכלל גם ועי*ש עישה"ם, אדם,האדם
 עי"ש, אח ערך ח"ד בספריוראה

 מערכת הדינים כללי מלאכי יד ראהיב(
 לא בכומ שאמרו בפניו שכ', קל*ד אותב'

 בידיעתו, אלא אמרו ובמעמדו ממשבפניו
 בשם קפ"ז סי' ח"מ לחם בערךמוהדיק"ש
 ובעיגונ' נ"ב, שורש מהרי"ק וע'הרמב"ן,
 דף לעירובין הריטב"א ובחי' צ"ג, דףדאיתתא

 הרשב"א ובחי' קכ"ז, חוומ וברשד"ם ג',ס'
 דס*ז סי' י*ד ובכנה"ג ב', ק"ם דףלנדרים
 צ"א, אות בב*י רכ*ח וסי' נ*ם, אותהגה"ם
 מיתה אחר ואי סק"ד, רמ*ח סי' יו"דחם"ך
 הגהוט של"ד סי' י*ד כנה"ג ע' בפניומקרי
 עכ"ל. ע"באות

 כ' שע*ג אות למ*ד מערכת מלאכיוביד
 לפנינו ספורין דבעינן בענין הדברים,בתוך
 בפנינו דוקא לאו לפנינו ספורין דבעידלמאן
 לה וספרה הכתוב דבר מלא דמקרא קאמרממש

 דנדע היא הכוונה אלא לעצמה להדמשמע
 בפנינו, ספרה כאילו הוה דאז שספרהבבירור
 עישה"ם וכו', וכו' הנ"ל הדינים לכלליוציין
 דבריו.כל

 החוב"ם לידידי חכמים כבוד בס' ודחהיג(
 ברק בני קאליש, אלימלך צבי טוהר"רוכו'

 פסחים הגמרא על מש*כ וצ*ה צ"ד מאמרתש"ל,
 בפניו עליו לסמוך יוחנן ר' הוא כדאינ"א
 עליו לסמוך ר"ש הוא כדאי וכן בפניו,ושלא
 אגדה. בדרך ע"ש בפניו ושלאבפניו

 ושם הלכה, ערך שלי בכללים וראהיד(
 בענין חילוקים כו"כ כבתראי, הלכהערך

 אם בין חילוק שיש כמי הלכה ורבותלמיד
 עישה"טע בפניו שלא לבין בפניו היתההמחלוקת

 מדף חולקין אם ובנו אב ערך ח"א בספריוראה
 לחלוק אסור בפניו רק ערך ב( אות והלאהל"1

 ההבדל בענין ודינים חילוקים נו"כ עי"שעליו,
 וראה לכאן, וצרפו עי*ש בפניו, לשלא בפניובין

 בשם לומר הרב דרך אין ערך ח"זבספרי
 לרבו שיאמר התלמיד דרך אין וערךתלמידו

 בפניו בין החילוק מקומות מכו"כ אמרתאת
 עישה"ט. בכ"ד, בפניולשלא

 ילד נשהי' - מילתא להא אמרבקטנותא
 הזה הדבר את אמר צעיר,נער

 אני ערך והלאה ש"צ מדף חוי בספריראה
 שזה ס"נ סימן וכו' זילזול ולשוני וכו' דןאיני

 וכש"כ ממנו לגדול לאמרם שאין זילזולמלשוני
 לכאה וצרפו עי*ש לרבו, אולאביו
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 בתנ"ך, והאמוראים התנאיםבקיאווז
 ובברייתות בתוספתות,במשניות,
 ואמוראים, תנאים ערך שלי בכיליםראה

 ובספרי תוספתא, ברייתא, מע0נה, קרא,וערך
 והלאה, תקנ"1 מדף תנינא, נמי אנן אף ערךח"י

 זה ובספרי ול"ג, י"ם, ג', בסימן שםובפרט
 ובספרי מצינו, בנ0יתא מצינו לא בארבעהערך
 והלאה, תפ"ם מדף ובח"ח והלאה, שפ"ו מדףח"ז
 מרגליות למוהר"ר והמסורה המקרא בס'וראה
 בתנ*ך, בקיאות ערך והלאה, י"א מיז*ל

 ט"ז, בירורים ועריכתה המשנה יסורובספרו

 לך וברייתא, במשנה האמוראים בקיאתערך
 לא כי בעהי"ת, תתענג ואז הנ*ל במקומותראה
 במה סופרים ברכרי שניות בירים לבארציתי

 וראה שלי, בספרים פעמים כו"כ כברשהארכתי
 תשע"א מרף ח,ב המשנה לנוסח מבוא בס'היטב
 בקיאת בערך מש"כ עשה*ט תרע"ו, דףעד

 לכא4 וצרפו במשניותהאמוראים

 - עדיף מהם איזה וחריפותבקיאות
 מהיר איש ; חריף הרבה, ולמד שקרא איש ;בקי
 של לעומקם יורד ומפולפל חד שכל בעלשנון

דברים

 ורבא, אביי ערך ח"א בספרי היטב ראהא(

 כברזל קשה אדם ערך וח"ב והלאה, קס"גמרף
 אדמגרמיתו ערך ושם בארוכה, והלאה קכ"אמדף
 רבא, בי נשמינא( בישרא אכלו תו אביי בינרמי

 גדולה, בארוכה מש"ב עישה"ם והלאה, קפ"טמדף

 כ"פ. בספרי כבר שהארכתי במה אקצרוע"כ
 אהבל קל"ו, סי' או"ח פרמ*ג וראהב(
 הוראה בעל ת"ח : עכהם"ש שכ' ח' אותאברהם
 בעל ואין בפלפול לת"ח קרה"ת( )לעניןקודם
 סיני הרים, ועוקר דסיני יראה ! וז"להוראה,
 אין רלרעתו עליו כ' שם מהרש"ק ובהג'עדיף,
 בדפוסים מפרים היו שלא דבזמנם מהש"ס,ראיה
 החיפוש מעט אחר עכשיו אבל עדיף, פיניהיה

 הטעם )טייך לא מבוקשו, למצוא האדםיכול

 עדיף, חריף לכך דתימי למארי צריכיןדהכל

 ונ' ממילא, למצוא וא"א מלבו מוציאדהוא

 פ"ב, באבות שאול ואבא דת"ק בפלוגתאדתליא
 רראב"ה אומר ולכך עריף רסיני סובררת"ק
 אומר וא*ש כולם, את מכריע כסיני, סירבור

 ולכן עריף, רחריף המתגבר כמעין שהואדראב"ע
 לכן כת"ק, רקי"ל כיון ולכן בדלם, אתמכריע
 נסתפקו למה קשה מיהו עריף, סיני מתםשלחו
 כת"ק, דהלכה מפורשת נעפנה להם שישכיון
 שההאה שם, אבות ר,ב"י וראה ורו"ק,עי"ש
 שם פ*ב אות ובתפא"י י*ד, דהוריות להךשם
 עי"ש, י"ר דהוריות בפלוגתא רתלוי בפי',כ'
 ויטרי. במחזור יוצא מפור,םוכן

 קל*ו סי' או*ח רבה אלי' בס' וראהג(
 הוראה בעל ת"ח : וז"ל התורה, קריאת לעניןשכ'
 עי"ש, הוראה בעל ואינו מפולפל לת"חקודם
 : בזה"ל ע"ש שיכה*ג, בשם כאן בבאה"טומובא

 ואינו מפולפל לת"ח קורם וצראה מורהת"ח
 והנה עכ*ל. למקץםה, הלכה להורות עדייןיודע
 על זה סמכו הנ"ל, והמהרש"ק שהפרמ*גאף

 במכתהקג מ,מ מתם, שלחו רהוריותהגם'
 וכנ' הוראה, בעל על ההדגש עיקר דכאןנלענ"ר
 יודע ואינו ש"ל הבאה"ט בלשון יותרמפורש
 ויודע מפולפל שהוא מי אבל להורות,"עדיין"
 עור ואפשר הסיני, כמו שהוא אפשרלהורות,
 שהארכתי לעיל שהבאתי שלי בספרים וראהיותר,
 בכללים כמ"ש סתירות בזה מצינו ובאמתבזה,
 וע' להיפך, ופעם עדיף דפלפול משמע דפעםשלי,
 הארכתי רהוריות ובהך שם, הוריות שבעבאר
 סיני מתם דהםלחו ההכרעה קבלו רלא וגםג"כ,
 שבת רא"ש וראה ואכמל"ב. ברו"א עי"שעדיף,
 ע"ב, סי' או"ח יוסף זכר ובשו"ת כ"ג, סי'פ"ר
 ובס' מש=ב, ג' (בת קס"ז סי' מהרי"קוראה
 דף ח"ב ובספרי רי"ג, שם הוריות גברהורה
 ע"י ברורה הלכה להוציא דיכול דלמאןקפ"ם,
 היטב וראה עי"ש, עדיף, הרים עוקר בזההפלפול
 הנ"ל ח"ב ובספרי הוריות, סוף במאיריהרק

 גליוני בס' וראה ומש"ב, מהירושלמימום"ש
 רכ"ב, אות כ"ג זרעים הירושלמי עלהש=ס

 רסיני משמע ה"ג פ"ג ביכוריםדמהירושלמי
 שהארכתי במה ואקצר הענין, כל עי"שעריף,
 בספרי.פ"א
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 אברהם להר"ר תוארים אוצר ובם'ד(
 התואר כי כ', תקמ"ג דף בקי ערךארנשכרין,
 נתנו שלא שבע-פ לידיעות קשור הי'"בקי"
 צורך הי' לא שבכתב תורה לגבי אבלנהכתב,
 וכף ומפורש, גלוי כתוב הי' הבל כילבקיאות,
 הנ*ל, המהרש"ק בשם למש"ל דומה ההעי"ש,

 כ"כ שלא ט"ו, סי' אהם עמחץ בם' ראהאבל
 תלסיד ה"ו פט"ז סופרים מם' וראהעי"ש.
 ובפי' במשנה, ובקי במקרא חכם שהי' וכו',ותיק
 י במקרא חכם : קום ז'ל להחיד"א רחמיםכסא
 ובקי המקרא, לדרוום חכם והי' בכתבשהיא
 בע"פ מאוד בקי והי' פה בעל שהי' :במשנה
 הנול. להמהרש"ק ראי' קצת ג"כ חהעי"ש,
 בברייתות, בקי במשנה, בקי מצינו בש"סובאמת
 בסתרי בקי באגדה, בקי תורה, בחדריבקי

 בעיבור בקי בתרגום, בקי בברכות, בקיתורה,
 ירחםלמי במשנה בקי במקרא, בקי ולאהשנה,
 . בברייתא בקי ה"א, פ"ה שבת תרומות,סוף

 ע*ש מ"ב סנהדרין ור"ח ע"א, ס"ד בדכותרהם"י
 קידושין : תורה בפתרי ובקי תורה בחדריבקי
 ה"א פט"ז שבת ירושלסי . באגדה בקי ע"ב,י'

 ע"א, ל"ח ברבות : בברכות בקי שם,וקה"ע
 כותבי ב' קט"ו שבת וראה ע"א, ט"זתענית
 . בתרגום בקי עי*ש, תורה, כשורפיברכות

 , שנה בעיבור בקי ע"א, י"ג קידושיןרש"י

 ירושלמי וראה ברש"י, א' י"אסנהדרין
 פפר מתוך לקרותו אפור שהי' : ג' פ"הברכות
 .בקי" בו שנאמר החומר נ0גל ברור הריע,"ון,
 מעשים אפשרות מבלי פה" בעל רק"התרכז
 ובס' הנ"ל, כהמהרש"ק וזה בכתב,להעלותו
 מקומות, כו"כ הביא הנ"ל התואריםאוצר
 תתאבע"פ את להעלות שהתירי דהשעהוכ',

 שם, רי"ד ותום' א', ס' גיטין רש"י ראהבכתב,
 בבקיאות צורך הי' שלא בקי הכבוד תוארנתרוקן
 ומפורש-, גלוי כתוב הי' והכל "הואילשבע-פ
 הנ"ל. המהרש*ק בסברת ממש וזה בארוכה,עי"ש

 בר יצחק בר' א', ט"ז בתענית דאיתאומה
 ובכתובים, ובנביאים בתורה, לקרות ובקיאמי,
 הטעמים נגינת לקריאת רק הכוונה עי"ש,וכר

 שהי' הקריאה לעצם ולא פה" "בעל אותםשקראו

 בבקיאות, צורך ואין הספר מתוך אותהקוראים
 ישראל חכמי בקיאות בערכי זה בספריוראה
 לכאן. וצרפםוכו',

 כאן, מוט פוב אבות ז"ל יונה ורבינוה(
 ששם מפ(נה סתם על חולק אינו שאול שאבא :כ'
 על דבר שאול ואבא הידיעה, ענין עלדבר

 ידיעתו היתה ר"א כי אמת והכלהפלפול,
 כבור שהי' ישראל חכמי מכל גדולהיותר
 חכמי מכל גדול יותר פלפולו הי' וראב"עסיד,

 גם ומובא עוש המתגבר, כמעין שהי'ישראל
 כ', כאן אבות ברטנורה ובר*ע אבות. מגןבס'

 ת"ק, על נחלק לא שאול דאבא כתובמצאתי

 דלענין אמת ושניהם ריב*ז אמרם הדבריםושני
 ולענין מכריע, ר"א הי' והזכרוןהבקיאות
 עשש, מכריע ראב"ע הי' וה8לפולהחריפות

 היטב וראה ודו"ק, שם יו"ט בתום' היטבוראה
 ולפ"ז ואקצר. כאן, אבות שמואל מדרשבם'
 נסתפקו דלמה ש"ל, המהרש"ק קו' קשהלא
 כאן דאין כת"ק והלכה מפורשת משנה שישכיון

 ועוד והתפא*י וויטרי להמחזור אבלפלונתא,
 קחשית תתורץ לא עוד דפליגי שס"לשם

 בענין הלכה ערך שלי בכללים וראההמהרש"ק.
 בטאן. הלכה וחכמיםת"ק

 קקוה פליגי דלא להסוברים ולכאורהו(
 הידוע הגדול הכלל לפי "אומר" שאול אבאהלשון
 ח"ב אהרן בית בפפרי וראה בא, לחלוקדאומר
 הגדול הכלל בענין סהם"ש והלאה, ש"טמדף
 מידי, קשה דלא ותראה גדולה בארוכההזה

 עקריים, כללים 3"ח שי-ב בדף בפרםעישה"ט
 עישה*ט. בספרי, פ*א כבד שהארכתי במהואקצר
 אבות פרקי על אבות חסדי בהג' ומצאתיז(
 זצ"ל להאלשי*ך פרק"א על סהםה להידיםהנספח

 דהודיוה בהך דפליגי ג"כ שכ' זצשלמהחיד-א
 ושבוכ הרים, עוקר או סיני עדיף איזהי"ד
 משוכ ומביא ע"ב, קל"ה דף יעקב ישרשבס'

 שכ*כ העיר שלא )ופלא פליגי דלא הנ*ל,הרע"ב
 לפני שהבאתי כמו ויטרי והמחזור יונה,הרבינו
 בתוספותיו שבע הבאר קושית על וכ' המחבר(זה,
 דהרם'ה מידי, קשה דלא עדיף, סיני קי"לדהא

 לאותה ראגם למנות צריכים "דהיו כ',והרא"ש
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 משניות להם ויסדד שישנה כדי בלבד",שעה
 לעולם וא"כ יתרץ, והוא יקשו והםוברייתות
 "לעולם", ארץ על ראש 'למנותו עדיףדסיני
 קאמר-, שעתא לההיא "רק אמודאי הניואולם
 מעלתו יגדל הדים עוקד דלפעמים יודוום"ם

 קאמד דיב"ז ולזה העתים, מן בעתלפעמים
 הדים עוקד מעלת שגדלה שעה יש כיתרוהיהו,

 דיב"ז מ"ש אלא הת"ק נקט ולא באקראי,וכו'
 למנותו ועדיף מתמיד שבח הוא דסיני ד"אעל
 אמרה גופי' דדיב"ז והגם בקביעות,דאש

 עישה"ט וכו', וכו' בקביעות אינו נמילדדאב"ע
 יוסף שעד בס' היטב ודאה קצדתי. כי לשוםכל

 בזה, שהאדיך מה הודיות סוף זצ"ללהחיד"א
 לכאן.וצרפו
 הד לפני קדבנו אלו פסח, של ובהגדהח(
 תועלת מה וקשה התודה, את לנו נתן ולאסיני
 נקדא יוסף דדב וי"ל תודה, בלא סיניבהד

 יוסף ודב הודיות, כבסוף הדים עוקד ודבהסיני
 כבמגילה נמוך הי' סיני והד מ"ח, כבסוטהעניו
 דטבע עדיף, וסיני מפולפל, דהי' ורבה א',כ"ט

 חדיף, דבד אמד אם גבהות לו יש עפ"רמפולפל
 נתן פלפול א' ל*ח ובנדדים עניו, סיניאבל
 כנז"ל, גיאות יש דלמפולפל וכנ"ל, וכו'למשה

 לה"ס קדבנו אלו וז"פ העניו, לפהעהוניתנה
 בבקיאות סיני בבחי' התורה לם מתןעזהיה
 לרבות התורה "את" לנו ול"נ סיני, ר"י כמולבד

 עי"ש, קמ"ה, דף יתדו בפדד"י כ*בפלפול,
 המפורשי שמקשים מה ולתרץ לפדש נ"לובזה

 בשליחות למה דל"א, אורות עשד וע"סהתודה,
 ובקבלת גדולה, לקבל שלא משה סירבמצרים

 שדאה ישדאל, של רבן להעןצות סירב לאתודה
 וזה עי"ש, וכו' עניוות על שדומז סיני ההראת

 למד מסיני כלומד מסיני תורה קבל בהצהפי'
 מקום להיות ועכ*ז חצפל קטן להיותשאפשר

 כנלענ"ד. להתורה,וראש
 כרעי' ברא ערך שלי בכללים וראהט(
 ע"א( )קל*ח תולדות מזה*ק הבאתי דשםדאבוה,

 ליועי, לא דשמעתא חדוותא הדע יצרדאלמלא

 יצחק כוכבי בס' וראה שם, בהציוניםור(1ה

 מ"ש רט"ו דף לח"א אחרון בקונטרסח*ב

 יצאק פחד בספר וראה עישה*ט, בכללןמאדיך
 שם, ובהציונים עישה*ט ע"ב, מ"ח דף סיניערך

 אות כ"ח תדומה יוסף פדדס בס' ודאהי(
 שזלומד סיני כנגד גביעים שכ', דע"ז, דףל"ד
 עוקר נגד ובפתוד הכלי, לתוך ומקבלהדבה
 מעלה לחדיף 1 וחסדץ מעלה א' ולכלהדים,
 כמיש ופלפול טודח ע*י הקליפות כחשמשבד
 משא*כ לגיאות, לבוא יובל דעי"ז וחסדתבסה"ק,

 וטהמוקדים מתגאה, אינו מאחדים שלומדסיני
 ועו*ה, סיני שיהי' ולהתמיד לשקוד שצדיךהוא
 גביעים אם הכדע ואין השדה, שיח וע*סוכו'

 על כלומר משוקדים ופדח כפתוד אומשוקדים
 בו תלוי הכל כי יותר, לשקוד צדיך מהםאיזה
 וכבהוריות ופלפולו, לימודו ע"י יתבאה לאאם

 כתבו וע"כ עדיף, איזה בהב*סשמסופק
 ל,צונו. כל עי"ש הכדע, לו איןשמשוקדים
 דעוקר מקומות בכו"כ מצינו והנהי(ק
 פט*ו סופדים מס' וחשוב, עדיף ומפלפלהדים
 כפלפלין והמשנה כמלח התודה נפהבלהה*ו
 פקה ובב"מ עי*ש, משנה בלא לעולם וא"אוכו'

 לה מהדדנא מישראל תורה משתכחא איע*ב
 תמודה וראה ונו"כ, ובמפור,צים עי"שמפילפולי,

 מתוך קנז בן עתניאל החזירן אעפ"כ א'ט"ז
 פלפולו שבכח באדיכות, הענין כל עי"שפלפול
 שלי בכללים וראה הנשכחית, הלכותהחזיד
 וראה הפלפול, מעלת מגודל שלי במפריםהנ"ל
 ממלא חדיפתא פלפלא חדא טבא ע"א י'חגיגה
 ע"ב, נ"ב בכודות רהצ"י ודאה עי"ש, דקדי,צנא

 הבדייתות, נחלת עם החדיפות חכמת טעםטוב
 שבת ודאה נחלה, עם חכמה טובה עה"פעי"ש
 אותו שואלין לדין אדם שמכניסין  בשעה א'ל"א

 הרבה למדת על שואלין ולא בחכמהפלפלת
 זבר בשו"ת וראה בש"ס, מקומות ובכו*ככסיני
 הוריות, סוף שבע ובבאד ע"ב, סי' או"חיוסף

 ובהציונים עישה"ט, שם, וע"כ מפורשיםובשאדי
 צריך. אני לקצר כי כאן,בכללינו
 ועוקר סיני של בדין מחלוקת ולעניןיב(
 אדעתא ד"ה ע*א מ' עידובין בתוס' מובאהדים
 שהלכה י"ד והוריות ס"ד בדכות הגמ'ע*פ

 שלהיות שכ' קס*ט שור,צ מהרי"ק ועי'בסיני,



 חז"ל בקיאות ן ך הא חש"םכלל* רן יבהקיד

 אבל כולן, הוראות להורות היינו ישיבהרחש
 בשם ע"ב, ל"ד שבת ורא"ש ברשב"אראה
 בהטעם פאב, ה' שער עולם והליכות יונה,רבינו
 שהוא מפני בכ"מ כרבה הלכה יוסף ורבררבה
 וע' הלכה, ערך שלי ובכללים עי"ש הריםעוקר
 ובנו"כ אקצר. וכאן שם עולם הליכותהיטב

 בזה הרבה האריכו הנ"ל בגמרותובמפרשים
 תמצא לעיל שהבאתי אהרן בית ובספריעישה"ט.

 שם ראה לך בזה ובירורים ופרטים כלליםכו"כ
 בעהי"ת. תתענגואז

 ומקורם וטעמים, בנקודות חז"לבקיאות

 יהושע ר' לי' ראמר ע"ב, כ"ט ע"ז ראהא(
 דודיך טובים כי קורא אתה האיך ישמעאל,לר'
 כלל א' מע' כללים חמד שדי וע' וכו',מיין
 דהתנאים ראיה מכאן שמביא והנה, ד"הרצ"ט
 כ' ואח"כ הפמוקים, בניקודי בקיאים היולא

 עישה"ט, בזה ונו"נ ראיה, אין שםדלהמהרש"א
 נקודות, ערך שלי בכללים וראה בארוכה,מש"ב

 בבל מרך כאן וראה תורה, מסורה, קרא,טעמים,
 התנ"ך פמוקי ערך התורה, קריאת לעניןוא"י

 ערך שלי בכללים ראה והנה וכו',ומניניהם
 מקורי בענין שיש וטעמים, נקודות, תורה,ספר

 שבמפר א( דעה שונות, דעות והנקודותהטעמים
 וטעמים, נקודות בלי היה רע,ה, משה לנושממר
 ב( דעה רבימ, פפרים נעתקו הזהומהמפר

 בהומפות שני' תורה מפר גם כתבשמשרע"ה
 כעין הקריאה, למלמדי וממרו ומעמיםנקודות
 דעת זה וכנ' שבע"פ, וכתורה סתריםמגילת

 ועיטור סופרים מקרא ע"ב, ל"ז בנדרים יצחקר'
 ג( דעה הללמ"ס, כתיבן ולא וקרייןסופרים

 היתה והטעמים הנקודות של וההברהשהמבטא
 והטעמים הנקודות מימני אך מרע"ה, מומןידועה
 הכוזרי דעת וכן וכנה"ג, עזרא ע"ינתחדשו
 ממיני, נממרה הנכונה הקריאה כי ג'(,)מאמר
 בזמן נתחדשו והמעמים הנקודות צורותאך

 השתדלו המחקרים ד( דעה ע"ש,אנכה"ג,
 ידועים היו לא והטעמים הנקודות כילהוכיח
 בחור, ר"א דעת הוא וכן התלמוד,לחכמי

 במקרא ויבינו ע"א, ג' מגילה הגמרא היפךוזה
 ופרש"י וכו', טעמים פסקי אלו ח'()נחמיה
 וכן ובמפורשים, עי"ש טעמים, קרוייןהנגינות
 שלא מחברו הנורר עאא ל"ז בנדריםאיתא
 ומפרש וכו', מקרא ילמרנו לא וכו' ממנולהנות

 בברכות וכן עי"ש, טעמים פיסוק שכר יוחנןר'
 וארנב"י בימין, מקנחין אין מ"מ איתא ע"(בס"ב
 ופרששי עי"ש, תורה טעמי בה שמראיןמפני

 בניקוד בין תנ"ך, של מקרא טעמינגינות,
 נעימות ובצלצול קול בהגבהות ביןשבספר,
 עי"ש מהופך, ושופר ודרגא פשטא שלהנגינה
 אקצר. וכאןבארוכה

 ולמדו כתב ל"א פרק ג' מאמר והכוזריב(
 פה בעל וההפמקות והתיבות האותיותהברת
 הקדמונים אצל שמורות והיו פימנימ,מבלי

 בספרו כתב בחור אליהו והר' ע"ש,בלבביהם,
 הנקודות כי ג', בהקדמה המסורהמסורת

 בן ע"י התלמור חתימת אחרי נעשהוהטעמים
 בספרו ז"ל היעב"ץ וכ"כ ע"ש, נפתלי, ובןאהבר

 והתיקונים הזהר על רל'ח בהשגה ספריםמטפחת
 אין כ', י"ד אות ג' שער אפרים והשעריעי"ש,
 מחכמי בממורת )דקדוק( זו חכמה כלליבידינו
 מה רק הללמ-ם, אעם מפי איש שקבלוהש"ם

 למצא יגעו הממורה( )בללי הקדמוניםשאבותינו
 פנ"ט בינה האמרי שיטת הוא וכן זו,בחכמה
 שהשיב רפ"ר, סי' הריב"ש תשו' וראהעי"ש,
 היאך אחי לר"ע ר"י דא"ל שאמרו ע"מלשואלו
 ב'(, כ"ט )ע"ז וגו' דודיך טובים כי קוראאתה

 בקריאת שישתבש כר"ע גדול בחכם אפשראיך
 היו לא שלהם )פהפפרים נאמר לא אם וכו',פסוק

 דטעי דיואב ררבי' מעובדא הקשה גםנקודים,
 שהי' שאפשר ז"ל הריב"ש והשיב לזכר, זכרבין

 היום שיש כמו בספריהם, המלה בזאתמחלוקת
 בן ובין למדינחאי, מערבאי בין מלותבהרבה
 התיבות בח"לוף אפילו והלא נפתלי, בן וביןאשר
 לחכמים מפק והיה במפרים, מקלוקתהיה

 בערך כאן וראה ע"ש, הרוב אחרי ללכתוהוצרכו
 וכו', התנ"ך פסוקי בערך קרה"ת לענין וא"יבבל

 ואפוה לכ"ע, הלל*מ שהם הפסוקיםדבפסקי
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 הכדע, להם שאין מקדאות ה' שישאמדינן
 ותיקונים מהזהד אי"ה אביא הנ"ל שליובכללים
 כו"ב עי"ש שמותם גם הנקודות בהםשנזכדו
 במעלה הוא הנקוד אם גם בזה. ופדטיםכללים
 ודאה בעהי"ת, שם יתבדד הטעמים מןיתירמ
 ודאה עי"ש, ט' אות ט' מע' המים טהדתבס'

 פ' אות סוגיות לשונות כלל תושבע"פשלה"ק
 יצחק פחד היטב ודאה לכאן, וצדפו פסוקד"ה
 וצדפו והלאה, ד"ה מדף חמש מקדאותעדך
 חכמי בקיאות של הערכים בכל כאן וראהלכאן,
 יוסף פדדס בס' ודאה עישה*ט, וכו'יו0ראל
 עישה"ט. קמ"ג דףשמיני

 עולות ויעלו )כ"ד-ה'(, משפטים ודאהג(
 ו' חגיגה ובגמ' פדים, לה' שלמים זבחיםויזבחו
 כבשים העולות היו אי כ', היכי קדא איבעי'ע"ב,
 שם ואמדו בתיקו, ונשאר פדים, ואידי אידיאו

 באתנחתא, עולות של טעמים לפיסוק נפק*מלמאי

 היו דכולם פונך' הדמב"ן היפך זה א"כ דש"י,וכ"כ
 ק"ו, סי' ח"ג בנעימים חבלים שו"ת דאהפדים,

 ג"כ הקשה ד', סי' רוכל אבקת בשו"תוהב"י
 דיש מילי כמה איכא טעמים דבפסקי ותי'כן,

 שבימי וי"ל דפ"ד, סי' הדיב"ש וכ"כפלוגתא,

 ל"ג נדה וע' בעולות, אתנחתא הי' לאגמרא
 משפטים בפדד"י ומובא ע"ש, והנושא תוד"הע"א
 היטב ודאה עי"ש, באדוכה, הענין כל ה'כ"ד

 תדם"ח ווילנא שבי"ל המילים ספדבהקדמת
 לכאן. וצדפועישה"ט

 ט', אות ט' מע' המים טהדת בס' וראהד(

 תשקדו ולא תכחשו, ולא תגנובו, דלא  אע"ג !שכ'
 לא בעמיתו הא גוי ולא כתיב בעמיתואיש

 מפסיקים, טעמים כמה שהדי תגנובו, לאכתיב

 אין פ' בנדדים התודה, מן טעמים פסקיומצינו
 ס' טעמים, פסקי אלו שכל ושום המודד,בין

 דם"ו תצוה אבדהם והיוסף רנ"ה, סי'ידאים
 ודעימי' לדש"י והביא דטעמים זה בעניןעמד

 הטעמים פיסוק היפך הוי הפשם דאםוהסכים

 לטעמים מסייע הפשט ואם הפשם בהראזלינן

 ע"ב. עי"ד, 1םזרייהו,אזלינן

 ויתירות, בחסירות ישראל חכמיבקיאדת
 דמלות חסר, בכתדב הכתדבדתבמלדת

 מלא בכתובהכתרבדת

 יוסף דב בעי סע'4ג ל' קדחםין דאהא(
 אביי א"ל גיסא, מהאי או גיסא מהאי דגחון,ו'

 זזו לא דבב"ח אמד לא מי ואימנינהו, ספדניתי
 אינהו איל ומנאום, תודה ספד שהביאו עדמשם
 ע"ש בקיאין" לא "אנן ויתדות, בתסדותבקיאי

 ל' קידושין חד,ע אוד בס' ודאהובמפודשים,
 לכאן.וצדפו
 חכמי בקיאות ערך שלי בכללים וראהב(
 קריאת לענין וא"י בבל ובערך בפסוקים,ישראל
 התנ"ך פסוקי בערך שם בפרם וכו',התורה
 הקושיא הבאהי ושם לכאן, וצדפו מש"ב,ומנינם
 יוסף רב הרי כי האחרונים, בה שעמדוהגדולה
 שנכתב תורה ספר האומר דאגרתא הקריינאהוא
 ואם סע"ב, כ"ם מנחות ראה פפול, חסרהמלא
 כל הרי ויתירעו, בחסירות בקיאים אנו איןאנן
 מלם"ש וראה פסול, בספק המה 0(לנו תורהספר

 עישה"ם והמסורה, המקרא החת"ס, השאג"א,בשם

 כבר שהאדכתי במה בכפילא לבא דציתי לאכי
 שלי בכללים וראה לכאן, וצדפו בספדי,פ"א
 ופרטים כללים כו"כ וקרא, מסורה, תורה,ערך
בזה.

 להג' והמסודה המקרא בספד ודאהג(

 מש*כ מ"ד, דף י"ב סימן ז"ל מדגליותמוהד"ד
 של חציין דגחון דוא"ו הגדולה הקושיאבדבד
 תיבות, של חציין דרש ודדש התודה,אותיות
 שעמדו התודה, עמודי ישדאל וגדולי החכמיםוכן
 המה האותיות מספד כי מצאו הדהצבון,על

 הנמנות הוא הממוצעת האות ובכל304400
 157,236 יש דגחון ו' שעד בעוד403~15

 קרא, תודה, עדך שלי ובכללים עי"ש,אותיות

 מסודה. התודה, אותיותמנין
 כותב, תורה ספר עה"ל אברהם והמשנתד(
 דהש"ס כיון ליתא, מעיקדא הקושיאשלדעתו
 לא ואנו ויתיד בחסד בקיאי דאינהואמד

 הי' הראגאון שבחצי להיות יכול ובכןבקיאינן,

 יתירות, יותר היו וע0ני ובחצי חסירות,יותר



 במנין... ח"י בקיאות ן ך הא ה,ש"םטללי ת יבתקמז

 אבל אמצעי, מכוון דגהון וא*1 אצלם שהי'עד
 וא"1 לפנינו ויתירות בחסרות בקיאינן דלאאנן

 פוסק אליהו והג"ר וכו', כלל, אמצעי אינודגהון
 שזהו א', סי' ח"ג אליהו פסקי בספרו עליוהעיר
 בחסירות בקיאין אנו אין שכ"כ לומר מאדזר

 פרוצה, כעיר שלנו ס"ת ה"1 להשובויתירות

 ומדינחאי מערבאי מסורה בעלי שמחלוקתבעוד
 זהר בניצוצי )ועמש"כ רמעוטא, במעוטאהיא
 מהרב התורה מסורת ובס' ר'(, אות ע"א פ"דלך
 ובן אהבר בן חלופי כל מביא ז"ל פייפרר"פ

 בפרשיות טעמים, בפסקי ויתיר, בחסרנפתלי,
 עלו כולם, בין כדומה וכל וסתומות,פתוחות
 שלי ובכללים עי"ש לאלפים, ולא קטןלמספר
 בערך מ"ה בדף הנ"ל והמסורה והמקראהנז"ל,
 התמיה שמסיק אחרי התורה, אותיותמנין

 הוא דנחון והוא"1 האותיות, אלפימהרבה
 גיסא, ומהאי ניסא מהאי לאותיותהאמצעי

 ס"ת האומר הוא יוסף רב הרי בתמיה שובהרי

 כל יהיו וא"כ כנ-ל, פסול הסר המלאשנכתב
 על מברכים ואיך פסולות, בספק שבידינוהם"ת

 מעכבת אינה ט(הברכה בעוד בם*תהקריאה
עי"ש.
 מסורה ערך שלי בכללים היטב וראהה(
 הנורא להגאון האגדות תהלוכות ובס'והגמרא,
 זצ'ל, שאוועל האבדק"ק זכרי' יוסףמוהר"ר

 שהמסורה מקומות כו*כ בענין והארכתימש*ש
 מרע*א הש"ס גלית וראה הגמרא, עםהולקת
 מכו"כ מביא זצ"ל משאוועל והגאון ב', נוהשבת

 עם מסורה בעלי כשחולקים בעניןמקומות,
 מינץ מהראי ובשו"ת מי, כרברי הלכההתלמוד
 ולפ"ז ושינרים, חלוקים ועור ועור ח',סימן
 הס"ת כל בידינו יהיה א*כ בתמיה שוב הרינ"כ

 בם"ת הקריאה על מברכים ואיך פסולותבספק
 נתברר לא אם מעכבת אינה שהברכהבעוד
 כאן וראה להעיר. רק באתי ולא כמי,ההלכה
 בס' וראה בפסוקים, ישראל חכמי בקיאותבערך
 התלמור חכמי ערך ב' סימן והמסורההמקרא
 תקרי אל ערך ה"ט ובספרי בתנ=ך,והמסורה
 )ווילנא מים סהצען בס' היטב וראהעישה"ט,
 המסורה בעלי בין מחלוקת ערך נ', אותתרכ"ט(

 בנוסחאות והמדרשים התלמודים בעליובין
 כאן וראה לכאן, וצרפו עישה"ט התנ*ך,פסוקי
 ע"ש, התורה בקריאת וא*י בבלבערך

 שאח"כ שכתב ע"א, ל' קדחעין מאירי וראהו(
 אי דגחון וא"ו ידענו ולא בדבר, ספקותנתחדהצו
 ס"ת, ניתי לומר ואין גיסא, מהאי אי גיסאמהאי

 בקיאינן, לא ואנן ויתרות בחסרות בקיאידאינהו
 שעל הסופרים ביר תקונים מוצאין שאנוחה
 אלא אינם ס"ת, בכתיבת סומכין אנופיהם
 לא במרויקים, המוחזקים בספרים שמצאוכם"מ
 חוכך אני כך ומתוך כ"כ, ברור הדברשיהא
 נאמר שלא בכך, ס"ת לפסול של בעניןלהקל
 המסורות ספרי ואף בו, שבקיאים למה אלאכן
 המדרשות, לא ואף כך, כל עליהם לסמוךאין

 והמסורות המדרשות בין מחלוקת מצינווהרי
 וכו' כתוב פילגשם בו שדרשו הפילגשים,במלת
 בסכת לטטפת, כגון דין בעיקר שבא ומהוכר,
 אותם אבל התלמוד, על עליהם, סומכיןבסכת
 בהם, להכריע אין דין בעיקר ולא בהגדהשהם
 ויתירה חסירה שכל למדת בכך, לפסולואין
 ואין הואיל ויתרון בחסרון בו ברור הרברשאין
 בה לפסול כ"כ בהם להחמיר צין בקיאיןאנו
 התקונין ספרי או שהמסורה אע"פ תורה,ספר
 שנמצא אחר עליהם, מעידין המדרשות אףאו

 הפרשיות בענין לי נראה וכך מחלוקת,ביניהן
 בקיאים אנו שאין מה בכל וסתומה,בפתוחה
 לשונו, כל עי"ש מחלוקת, בהם ושמצינובהם,

 כאן המאירי על בהג' וראה בדבריו, קצרתיכי
 לעיל שהבאתי מה לי הונח ובזה לכאן,וצרפו

 בספק המה שלנו תורה ספר כל הרילהקשות
 מירי קשה לא הנ"ל ולהמאירי עי"ל,פסול
 הכמי בקיאות של הערכים כל כאן וראהודו"ק,
 פרדס בס' היטב וראה עישה"ט, וכוןישראל,
 לכאן, וצרפו קמ"ג רף שמינייוסף

 אותיות במנין ישראל חכמיבקיאות
 התורה תיבותומנין

 )ע"ר השירים שיר סוף חדש זהר ראהא(
 שי*ן, רי*ש, כו', גימ"ל, בי"ת, אל"ף, ר'(טור



א הש"םנללי רז י גנ ח"יבממןיבקיאות
 ו~

תקיז ן ך

 רבוא, 'לשתין דאתוון סליקו אינון אליןת*ו,
 כולהו, בשייפי דאתוון ברזא ]שלימו[ למהויבגין
 אחד לכל : קפ,ו אופן עמוקות ובמגלהעי"ש.

 דבוא מששים אחת אות שלו לנשמה ישמישראל
 יש נוטדיקון "ישראל" וכן בף, התורהאותיות
 עי"ש. וכר לתודה אותיות רבואששים
 התלבטו התורה מגדולי כו"כ הנהב(
 ישנם בתורה כי לאמרם המציאותבהתאמת
 הגאון בזה האדיך וכבד אותיות, רבתוששים
 והמסורה המקרא בספרו ז"ל מדגליותמוהר"ד
 מנין בעדך עישה"ט והלאה, מ"א מדף י"בסימן

 הנפש במאמד זצ"ל מפאנו הדמ"ע התורה,אותיות
 ישעי' שהי' יששכר בן משה הר' שכ"ם פ"ה,ח"ג

 שכמותו הכשדים על באמדו בתפלתומשתבח
 פסוקי כל ושקל ספד סופר, איה שוקלאיה
 והעיד והתיבות, האותיות למנין לאחד אחדתורה
 זה במספד אותיות בתודה אין כי הכתבמתוך
 304,805, ובדיוק בקדוב וחצי דבוא שלשיםזולתי

 המגלה ע"ד העיר דל"ה סי' בתשו' יאירהחות
 שסכום אחדי להולמו אפשר אי : הנז"לעמוקות
 ובש"ס תתמ"וע אלפים ה' בחומשין תורהפסוקי
 היה אפי' נמצא כו', תתפ"ח אלפים ה' ל'קדושין
 ששים שיהיו אפשר אי אותיות מאה פסוקבכל
 כר, פסוקים אלפים ששת בתורה אין שהדירבוא

 לשונם. כלעי"ש
 חסד בספדו אזולאי אבדהם הג"רג(
 הורוויץ הגרצ"ה וכן י"א, נהר ב' מעייןלאברהם

 ס"ט שמיני פ' המאידה אספקלדיא בספרוז"ל
 האלפ"א אותיות לחשבון דהכוונה מתרציםע"ב,
 ואות אות כל אה~ר מנצפ"ך האותיות עםביתא
 אל"ף, זה דרך על דמילוי ומילוי במילוינכתב

 סת"ם עה"ל חכמים משנת ובס' כו', פ"אלמ"ד
 במלואם האותיות כל נחשוב שאם ע"זהעיר
 הן במלואן אותיות שרוב אחרי שלש פייעלו
 אלף מאתים בעודף החשבון יעלה ובכן ד' אוג'

 הנ"ל לאברהם החסד על מקשה וכן עי"שוכו'
 יו*ד מע' קרמות מרבר בספרו ז"להחיד"א

 ונקי קב ספר בשם ומביא בארוכה, עי"ש ו'אות
 יש ולכן דע"ה ממשה נעלם הע"ן ששערששמע
 אותיות הם כי וי"א בנסוע ויהי בפ'בוני*ן

 חולם כל כי הקריאה בכח נעלמיםשנשאדו
 סגו"ל ציר"י ובל בוא"ו, להיות דאוי קבוץשורק
 וכו'. ביו"דוחיריק
 )מ*ג בהד פ' תורה בליקוטי והתניאד(
 שהם המשך אותיות מפני שהיינו מתדץע"ד(

 בכתב שאינם הנקודות שבכלל אהו"יאותיות
 הם מהנקורות איזה אך במרה~בה ישנואבל
 עי"ש. לנו ירועאינו

 אות י' מע' קדמות מדבר בס' וראהה(
 על זצ"ל האד"י גודי לקוטי בשם שמסייםו'

 היתה ראויה : וז"ל קטורת תפלתי תכוןפסוק
 ובגניזת אותיות רבוא ששים שתהיהתודה
 שנתמעטו כמו העליון שליש נגנז הראשוןהאוד
 כהספר ותתקה"ה רבוא מ' ונשארו החיותכנפי

 בזה שהאריך מה עוד ודאה ע"ש, וכו'הרקיעים
 ז"ל.החיד"א
 ע"א, ל' קדושין יהחחע פני וראהו(
 אותיות רבוא )ששים זה שדבר וכ'שהאריך
 הדבה, במקומות של"ה ובסה"ק בזהר נזכרלתורה(

 אברהם לחסד ומביא כנ"ל, ומתפלאומשתומם
 שזהו בפשטן ג"כ דהדברים א( ומתרץהנ"ל,
 ב( בסיני, ג"כ שנמסר התרגום עם רבואששים
 בחינות שתי לה יש התורה מאותיות אותשכל

 אלקים, באצבע שנכתב הכתיבה קרושתקדושות,
 אם מש נמי ואמרינן וכו', הקריאהוקדושת
 שהרי ברורה וראיה למסורה, אם וישלמקרא

 הוי' הקדחם מהשם נאצלו שבתורה האותיותכל
 כל וא"כ נקרא הוא נכתב כשהוא ולאב"ה

 לחור, והקריאה לחוד הכתיבה כיו"בהתודה
 רבו~ו ששים שעולין למימר מצינו שפירוא*ב
 עישה"ט. כתובים הם ומזה מזה ע"ר ג( ע"ש,כו'

 כתב כ' סי' התשו' בח' הרא"ם ובאגרתז(
 נדאה אבל דחוקים, דבדיו שכל הנ"ל, הפנ"יעאר
 כמו לג' או לב' שנהשבים אותיות כמהשיש
  וכן וא"ו, ובאמצע יורי"ן לב' שנדהבבהאל"ף
 מכוון הדהחבון יהי' עי*ז ואפשר אותיות,כמה
 שלמה שמע בהקדמת הובא וכעי"ז עי"ש,כו'

 בסי' הלבוש עפ"ד ת"ע( )אמ"ד אלגזימהגר"ש
 הבית וא"ו, עם יודין לב' דומה האלף כיל"ו
 הדלי'ת ויו*ד, לו' הגים*ל ו', בתוך לו'דומה



 במנין.. ח"י נקיאות ן ך ד2א הש"םכללי ון 'בתקיח

 אחת, צורה רק הם והיו"ר והוא"ו וכו', וויןלב'
 איזה ומניתי רבוא, ששים הם חשבון לפיא"כ

 הדבר, מכות ומצאתי הנ"ל חשבון לפיפרשיות
 שהיו לפי סופרים נקראים ת"ח דא' הא מובןובזה

 יוכל לא ת"ח שאינו מי וכי האותיותסופרים
 שיודע מקובל ת"ח צריך בודאי לפ"ז אבללספור,
 או לג' או לב' מתחשבת איזה לידע האותיותסור
 הובאו שלמה השמע ודברי עומד, באחדותואיזה
 י"ג קורייט ר"י מהמקובל ושמש מאור בס'גם

 כ"י זצ"ל ונקי הקב בשם שם ומסייםסע"ב,
 אחד בקנה עולים כולם הטעמים שג'שהעלה

 שער הוא רבוא לששים שחסרנושהאותיות
 בספרים נרמז והוא ממרע"ה שנעלםהחמשים
 במלואם, האותיות של החשבון או לו,שנתגלו

 עץ וע' ע"כ, וג' לב' הנחשבים האותיות ע"יאו
 מש"ב ע"א ל' קדושין יעקב העין עליוסף
 לכאן.וצרפו
 דפוס יעקב העין )על ראהם והעטרתח(
 סעדיה שרב א', ל' קדושין הגמ' על כ'ווילנא(
 והגרי"ח האותיות, מנין על חרווים יסדגאון
 פרטי מכחיש שהחוש כותב שם יאירבחוות

 העיר ראש והעטרת כו', כללם גםהממפרים
 ולפ"ז תנ"ך, כל אותיות מספר על רס"גשכוונת
 וכו' הרס"ג על יאיר החוות שהתלבט מהנסתלק
 מש"כ גם ומעתה הוא, כן הרס"ג כד'וודאי
 י*ל לתורה, אותיות רבוא ששים עמוקותהמגלה
 הם דנביאים מש1ם 7ח1ד, 1נביאים 7ת1רהדהיינו

 משה, ת1רת כעיקר הגב1רה מפי שהם קב7הד'
 1נקראיז הק1דש בר1ח רק נאמר1 כתוביםאב7

 ת1רה דפס1קי להיות יכול ושפיר בו',קד1עו[
 עפמ"ש י,ל גם א1תי1ת, רב1א ם' יע7ו1נביאים
 אחרנין לאתות אתפשיט א', שה*ש בסוףבזהר
 כחושבן רבוא שתין אתות סלקין עדכו',

 אתוון רבוא דס' י*ל א"כ כו', דישראלשבטיהון
 אז התורה, אותיות כשיתמלאו היינולתורה
 והלבוש הב*י עפמ"ש י"ל גם רבוא, לס'יעלו
 א' דאות האותיות, בתמונות ל"ו, סי'באו"ח
 )עי"ש(, כנ"ל וכו' י', ו' י' אותיות מג'מחובר
 דהצורת כ"ד( דף קארעץ )רפוס התמונה בס'וע'

 שאם הבאתי כבר והנה כו', צורות מ"חהאותיות

 יותד יעלו מלאים התורה אותיות כל למנותנבא
 שחלק אחר אותיות בצודת וכן רבוא,משמונים

 יעלה צורות מב' ביותר הן מהאותיותגדול
 '7א כן וכמו רבוא, מס' יותר הרבההמספר

 נביאיפ 7כ717 הכו1נה "תורה- שבנקטםיתקב7
 כ771ת היא בדרז"7 מק1ם בכ7 יען7ח1ד,
 עוד ומצזותי כ17, התנ"ך א1 7בד משה ת1רתא1

 )מונקאטהם לחולין חי' בסוף מהחת"ס ארוכהתשו'
 בהמקרא כ*כ ענין ברוב לבאר שמתלבטתרנ"ט(
 ע"ש. י"ב סימןוהמסורה

 דניז אין ערך ח"ז בספרי הדק היטבוראה
 נביאיפ בעניז שם ס(כתבתי מה קב7ה מד'ד"ת

 ביניהם, לחלק יש ואם גד71ה באר1כה1כתובים
 בלבר, משה לתורת מכוון תורה מלתואם

 ערך ח"1 בספרי 1ראה ג', בסי' בפרטעינש["ט
 אמרה 1בערך 1ה7אה, ע-ט מדף רחמנאאמר
 טהרת בס' היטב וראה 1ה7אה, קס"ט מדףת1רה
 ראה תורה, דנקראים ט"ז אות מ' מע'המים
 מרישא להגאון פ' תשו' חפץ אבני בס'היטב
 קורא שהש"ס מקומות מכו"כ ז' אותז"ל

 ע"ש, הנ"ל הפך תורה בשם וכתוביםלנביאים
 שהאריך קט"ו מאמר אהרן ברכת בספרווהאה
 ובכללים עיי"ש תורה שנקראים וכ' בזהג*כ
 לכאן. וצרפו תורה ערךשלי

 פסקי בספרו פוסק ההגר"א ועפהם"כט(
 מנין על הכוונה שאין א' סימן ח"גאליהו

 אותיוח וכתיב, קרי ויתיר חסר על רקהאותיות
 והי' שבתורה ועקישות משוכות וגדולות,קטנות

 וכן המשונות, אותיות של בחציק דגחוןו'
 בהיפך משונות תיבות יש דרש, ררשבתיבות
 באל"ף שהבתיב כרעים, לא יעדה, לא כגוןהפשט
 בעפולים בתיבות משונות יש וכן בוא"ו,והמובן

 ומחוברות נפדדות או ישכבנה, ישגלנהבטחורים,
 בררלעומר, קין, תובל כמו שתים או אחתבתיבה
 לזה וכדומה, אשדת, מזה, בגד, פרע, פוטיכסיה,
 המשונות, תיבות של חציע דרש דרשאמרו
 שא"כ י"ב סי' הנ"ל והמסורה המקרא עליוכתב
 ולא הממוצעת היא גחון של הוא"ו דוקאלמה

 נו"ן או חי"ת אותה גם האם הנו"ן, אוהחי"ת
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 כך, על העידה לא המסודה למשונות,שייכות
 מורכבת היא מלה איזה להבחין קשה בתיבותואם

 משונות אותיות הנה כשתים בדהטבוןונכנסת
 ולמנות לספוד קלה מלאכה והיא מאודמועטות
 ההגר"א כדכרי מאוד אני נבוך ולפע"דעי"ש,
 דקדושין הגמדא בלשון דהרואה במכתה"גהנ"ל
 האותיות "כל סופרים שהיו ש*ל, סע"אל'

 של אותיות של חציין דגחון ו' ואחריושבתורה",
 והתגלח תיכות, של חציין דדש דדש תודה,ספד
 משמע לא הדישא על קאי שהכל כו' פסוקיםשל
 הדרך אין ערך ח"ז בספרי הדק היטב וראההכי

 וכו' ועוד התנא הטשנה, הקרא, בלשוןלדקדק

 לפרש לה הי' הברייתא אם בענין הבאתיושם
 הוה לא ודאי למטעי דאיכא כאן ובפדטע"ש,
 כל סופרים שהיו דהך מלפרש הבדייתאשתקה

 וכיו"ב, המשונות על דק דוקא הכונההאותיות,
 אהרן בית בספרי היטב וראה להאמין, קשהחה
 ש"ש ולהלן, ט' טדף לטיטעי איכא ערךח"ו

 לפרש יש למיטעי, דאיכא דהיכי הגדולהכלל
 חדש אוד בס' וראה עי"ש, היטב טפורשהלשון
 עישה"ם. ל'קידושין
 תידץ, מ"ו דף הנ"ל והמסודה המקדאי(

 צדיך לתיבה תיבה ובין לאות, אות דביןדנודע
 אדיח וסתומות, פתוחות רווחי מלבד דווחלהיות
 בשירת טודים אמצע הים, בשידת לבנהע"ג

 הרי ובכן לספר, ספר בין שודות וכמההאזינו,
 מפי יותד לאותיות מקום מכיל הס"ת שלהקלף
 בידושלמי ודאה לכד, נכתכות אותיות שלשנים
 ראשו פסוק חזית ומדרש סה"א, פ"ושקלים

 באש חרותה לבנה אש היא שהתודה פז,כתם
 שהורה, אהם מסמלים הכתובים האותיותשחורה,

 משום יש ובלובן לבנה, אש שכיניהםוהאויד

 ס"ת הרואה ב' כ"ו ככמו"ק אותיות,קדושת

 ואחת הכתכ על אחת שתים לקדוע צריךשנשרף

 לדעת הסופרים חכמת מגדולת והיא הגויל,על

 בקיאינן, לא אנו אלו ובכל האוירים מניןגם

 אמדו ולנכון כמנין, נכנסים הדווחים גםעוכ

 לס' מקום מכיל הקלף כל היינו תודהשספד

 גדולה בארוכה עי"ש וכו', וכו' אותיותרבוא
 שם.ובהגהותיו

 כי הפי', בזה גם אני נכוך במכ"תולפענ"ד
 בשום הכי משמע לא הבדייתא לשוןפשטות
 לא האותיות* כל "סופרים שהיו והלשוןאופן,
 דאיכא דכיון אומד ג"כ אני זה ועל הכי,משמע
 כנלענ"ד, וכנ"ל לפרש להברייתא הי'למיטעי
 יש שבלובן הנ"ל מהידושלמי דאיה שהביאומה
 פשום לפענ"ד הגויל וכן אותיות קדושתמשום
 המשמשים הדכרים הם והקלף דהגוילמשום

 לקדושת הכשד והמה האותיות אתוהנושאים
 בה' וכדאי' ג"כ קדושה בהם יש וע"כהאותיות

 ס"ת של והמעילים האדון דאפילו תודהספד
 זה אין לפענ"ד וע"כ עי"ש, קדושה להםיש

 והמסורה המקדא בס' וראה במכ"ת, כ"כדאיה
 שהאדיך התודה אותיות מנין בעדך י*בסימן
 ודאה עישה"ט. הדבה שאבתי משם כיכזה
 זצ"ל להמאידי ספד קדית הספר בסוףהיטב
 לכאן. וצדפו בזה לביה"ד המביא מ"ש ק',דף

 בקיאות ערך שלי בנללים היטב ודאהיא(
 דהיכי הבאתי ושם ויתיר, ובחסר בפסוקים,חז"ל

 ובזה בקיאין, דלא אפש"ל בפלוגתא תלוידהדבד
 בעי לא דמדוע לעיל שהבאתי הקושיאתתורץ
 של חציין על גם ע*א ל' בקידושין יוסףדב

 ספד בהג' ומצאתי עצומה, קר וזהתיבות,
 יתכן שכתב ז' אות ד' סימן והמסודההמקדא
 תיבות של חציק על יוסף רב בעי לאשלכן
 הי' שיכול במה נסתפק שלא שהוכיח)ע"ש
 ע"ש( הדעת בשיקול התלויה בחקידה דקלבדד
 יה כס אם במחלוקת תלוי זה ספק הכדעתלאשד
 היענמ בת וכן תיבות, שתי או אחת תיבההוא
 דע*א, ס"ה וחולין דע"א, קי"ז פסחיםראה
 הבעלי שכ' כמו בפשיטות נ' ולפענ"דעי"ש,
 דבדבר הנ"ל, בערך אותם שציינתיכללים
 עישה"ם בקיאין, היו דלא ודאי כפלוגתאהתלוי
 קריאת לענין וא"י בבל בערך וראהואקצד,
 לכאן, וצדפו וטנינם התנ"ך פסוקי ערךהתורה

 בחסרות ישראל חכטי בקיאות בערך כאןוראה
 ז"ל המאידי בשם ש"ש ומה סש"כ,ויתירות
 היטב ודאה לכאן, וצדפו עישה"ט א', ל'קידושין

 דע"ג דף י' אות כ"ח תדומה יוסף פרדסבס'

 אות ושל"ג א' אות שכ"ח ובדף וכציוניו,מש"ב
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 קמ"ג, דף ג' ובחלק עישה"ט, לכאן, וצרפול"ב

עישה"ט.

 בפסוקים ישראל חכמיבקיאות

 תרייהו י בגמרא ע"א, קיאג ב"ב ראהא(
 ידבקו נמי תדריהו ד"ה ובתום' כתיב,ידבקו
 בפפוקים, בקיאין היו )מלא פעמים בהו:כתיב
 נאמד לא מה מפני נ"ה( דף )בב"ק מצינווכן

 שאתה עד א"ל כר טוב הדאשונותבדברות
 או טוב בהן נאמר אם יודם שאיני כו'שואלני
 אצל רגיל שהי' בד"ח תנחום ר' אצל כלךלאו

 בם' וראה עיאש, וכו' באגדה, בקי וואי'ריב"ל
 מש"ב נ"א סימן תרכ*ט( )תילנא מיםמשען
 לכאן. וצדפו  עשה,ט לעניניע, מאודהנוגע
 בלילה שם וילן א', ג' מגילה דאהב(
 יוחנן א"ד י,ג( ח' )יההצע העמק בתוךההוא
 ובתום' ע"כ, הלכה, של בעומקה שלןמלמד
 כשצר אלא כן, קרא בהאי כתיב לא וילן:ד"ה
 העם, בתוך הההא בלילה וילן כתיב יריחועל

 בתוך ההוא בלילה וילך כתיב העי עלוכשצד
 יחד ולערבם הפפוקים יקצר רגם"ם ודרךהעמק,
 והדד*ק א'(, )ל"ג עדכין לו, וקם הכסף ונתןכמו
 ב' כי בפמוק, טעה הזה הדרש כותב כ'כאן

 והמסורה המקרא בם' וראה ע"ש, הם,פסוקים
 בזה, לתרץ מ"ש ז*ל מרגליות ראובןלמוהד"ר

 מדף ז' בסימן עי*ש הרד"ק על שתמהומה
 והלאה.י*א

 ר' להו משתבח ע"א, ד' ע"ז ודאהג(
 וכו' ההא גדול דאדם ספרא בדב למיניאבוהו
 הוא גדול דאדם לן אמרת ולאו לי' אמרווכו',
 אמר קרא, דהאי פירושא לן למימר ידעולא
 אמרי* מי בקראי בתנאי, לכו דאמרי "אימרלהו
 והמסורה בהמקרא וראה ובמפודשים, ע"שוכר
 דהאמוראים ראיה דמכאן וכ' בזה מ"שהנ*ל

 לקמן וראה בפפוקים, בקיאים היו לאלפעמים
 וצרפו ע*ש שנויה, במחלוקה זה דדברשכתבתי
לכאן.
 ע"ב( ג' )ר"ה מהרצ"ח בהג' וראהד(
 שתים בשנת בששי ד"ה רש"י עלשכתב

 י"ל אך נמצא, ולא במקרא נבדקלדריהצ,
 מצינו מקומות ברוב וז"ל קאי, שלמעלהשלפסוק

 רק ככתוב, שלא מקראות חו*ל שהעתיקוכן
 תום' ע"א( )ב' עירובין ועי' ממשמעות,נלמדם
 ד*מ ע*א ג' ומגילה הבית, אולם פתח אלד"ה
 המהדצ"ח כ' ע"ב נ"ה ובשבת עכ"ל, יההצע,וילן
 פעמים הרבה וכו', מעבירים ד"ה רשאיעל

 נמצא לא אשר מקרא מביאים שבגמראמצינו
 ב' עירובין א', קכ"ח )שבת ועתום' מקום,בשום
 עירובין ס*א, )בדכות וע' א'(, ג' מגילהא',
 אשתו אחר אלקנה וילך מעתה אלא ע"ב(ח"י

 )זבחים וערש"י מקום, בשום נמצא לא והופפוק
 וכן שילה, תאנת ולו ד"ה ב'( קי"ט ב'קי*ח
 חפשתיו רשאי וכתב הארון, כנוח ויהי ד"הרש"י
 לענין פ"ח סי' הדשב"א תשו' וע' מצאתיו,ולא

 הידהצלמי וד' דסוטה, פ"ק בש"ם מוטעתגידסא
 בפ"ק הם מעבידים ד"ה כאן בתום'המובאים
 תום' על ע"א ב' ובעידובין ע"ש, וכו'דסוטה
 מקום, בשום אינו הפסוק זה פתח, אל דכתיבד"ה
 ע"א( ס"ה )לקמן תום' עי' : בהג' המהרצ"חכ'
 ונתן, ד"ה ע"א( קכ"ח )שבת ותום' בצר,ד"ה

 שילה, תאנת ולו ד"ה רע"ב קי"ח זבחיםורש"י

 הארון כנוח ויהי ד"ה ב'( קי*ט )זבחיםודש"י
עי*ש.
 זצ*ל וואלף זאב מוהר"ד בהג' וראהה(

 קרא אמד גמרא ע"אי פ"ז ב"קמבאסקוויץ,
 בכל נמצא יא זה מקרא וכו', המצותהאלה

 כ"ח, ה' דדברים מקרא או צ"ל אבלהתורה,
 עףםיח לשון נאמד ובשניהם פ"א, ו' שםאו

 למהדידט*ז המכדיע כמו ודלא בקרשגיע"ש
 שמהאל כללי בם' היטב וראה עכ*ל. ע"ח,בסי'
 לכאן. וצרפו ק"נ אות ו'מע'

 אוטם מד לה סבר לא : נ"ה שבת ודאה0
 טוב תמנע אל לך לית ן ע"א ע"ו וב"מ כו',אזנו

 להאי התם מטי הות אי ע"א ט' ותעניתמבעליו,
 : ע"א קקי וב"ב לך, צריכנא דשית לאפסוקא

 משה, בן ולפנינו מנשה, בן גרשום בןושבואל
 ע"א ס"ה עירובין הדי"ב, ובגליון בתום'עי"ש

 זה המקרא אחר בדקתי : יורה אל בצד ד*הדש"י
 הוא פירא בן בם' ת8מא הכתובים, בכלואינו
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 גבי מעתה אלא ד"ה ע"א ס"א בדכות תוס'ע"ש,
 שבחש אהמתוז אחדי אלקנה וילך דכ'אלקנה,
 עי*ש, לי', ול"ג המקרא בכל זה פמוק שאיןהוא

 תוס' שם הגדי"ב בגלית ע"ב חויובעידובין
 בגללכם לכן כתיב, באודיה ד"ה ע"ב כ"דמכות
 לא המקרא בכל דהא וקשה 1 תחר,ב שדהציון
 עי"ש וכו', אודיה של מנבואתו זה פמוקמצינו
 למה שואלני שאתה עד ע"א נ*ה ב*קוראה
 אם טוב בהן נאמד אם שאלני טוב בהםנאמד
 לאה אם טוב בהן נאמר אם יודע שאינילאו,
 א' מ"ח בדכות ודאה כאן. מהרצ"ח בהג'ודאה
 מוהדש"א ע' שם, הגדי"ב בהג' ותדוממךסלסלה
 עפ"י מפדש דש"י אלא הגמ' במסח זהאין
 ד"ה ס"ה עידובין תוס' עי' ע"ש, דקדאסיפא
 צ"ב ב"ק תוס' וע"ע הידחםלמי, מש"ב וכףבצד
 כנף עוף כל התוס' כ' ושם משולש ד"הע"ב

 בם' ושמא התורה, בכל מקרא זה אין ישכוןלמינהו
 אגדות ודאה וכו', מלסלה 1כ1 הוא, מיראבן

 חדיצי עשדת ואת שנא' ד"ה א' נ"ו שבתמהרש"א
 כו', כתיב דוד בית במלחמת לאו קרא האיכו'

 וע"ש ללכת כתיב לא בקרא וכו' נשיו בד*הוע"ש
 וכו', אשר ד"ה וע"ש שלמה יבנה אז והכתיבד"ה

 ע"ש, המשחית להד מימין כתיב הספדיםבכל
 מקומו כי אקצר, וכאן מקומות בכו"כוכן

 ואמוראים, תנאים וערך קרא ערך שליבכללים
 שמגע מה בקצדה להעיד דק באתי לאוכאן
 דואי אחדי ובפדט בפסוקים, בקיאותלענין

 היו דלא בסתמא הדברים כתב היםשהמרגליות
 כמו כן אינו במכתה"ג וזה בפמוקים,בקיאין
 זה שדבר כאן, שציינתי בהמקומותשתראה
 לך אביא נמדץ בקיצוד ודק שנויה,במחלוקה
 וכבד בזה, ומ"מ ופדטים וכללים העדותאיזה

 שדי ובעלי הגדיים דבותינו הזה בעניןהאדיכו
 בכלליו מלאכי יד בס' הימב וראההכללים,
 לא נוסחאות חילוף ערך רפ"ג, כלל ח'מערכת

 בפסוקיס אבל ויתרות, בחמרות אלאשייך
 חילוף בהו דאית לומר שייך לאותיבות

 לענינינו. הנוגע עוד הדק ע"מהוטנו0חאחע,
 כלל א' מערכת כללים מ0ד"ח היסבוראה
 במקראות בקיאים היו אם אמוראים ערךרצ"ס,

 כ"א אות א' מערכת כללים השדה ובפאתוכו',
 מום"כ מ"א כלל א' מע' הפאה ובשיוריבערננו,
 בם' וראה הנוראה, ובקיאותו גדלותו ברובבןה,

 יומף מוהר"ר הנורא להגאון האגדותתהלוכות
 ט14, פרק ט~אוועל האבד"ק זצ"ל שטערןזכריה

 גאונותו בדוב מש"כ ט"ז בפרק יותדועוד
 היטב וראה ואיום, נודא בבקיאותבענינינו,
 ואמוראים תנאים וערך קרא ערך שליבכללים
 שם ובהציונים מצינו לא בארבע בערךוכאן
 אוח של"ג דף ויקדא ח' יוסף פדדס בס'ודאה
 מפרים הגהת אימא ערך ח"1 במפרי וראהו',
 ערך ח,מ ובמפרי עיעזה*ט, והלאה קע-אמדף
 ודאה עישה"ט, והלאה, ת"א מדף תקריאל

 ובהציונים קס*ד דף ויקדא ח' יוסףפדדס
 תנינא נמי אנן אף ערך ח"י במפרי וראהשם,
 עדך כאן ודאה עישה"ט, והלאה, תרנ"ומדף
 פסוקי עדך התורה קדיאת לענין וא"יבבל

 לכאן. וצדפו ומנינםהתנ"ך
 תדכ*ט( )ווילנא מים משען בס' דאהז(
 הי' חז-ל בימי המקרא לימוד שכ' ג',סימן
 המקרא ט(כל עד בו, עמוקים כולם והיונפרץ,
 בלי פה על בו ובקיאים כל בפי שגור)תנ"ך(
 או מו0נה עמהם למדו ולא וטעות, שגיאהשום
 כלו התנ"ך לימוד אוו תחלה שגמרו עדגמרא
 הדב הזכיד כאשר ולכן וכף, וכו' פרטיו,בכל

 בדדושו, או בהלכה פסוק איזה הדודשוהחכם
 הפסוק של מקומו איה השומעים, כל ידעומיד

 החכם יודה מה ואל בתנ"ך, נכתב עניןובאיזה
 מקומות והמראה ודדחשו, בלימודו כוונתו פנתאת

 ונדפמים בןמנינו כעת הנמצאים בתנ"ךהפמוקים
 בעת אח"כ, נתומפו המדרש בפנים אובהגליון
 מראה נשתבשו ולפעמים המקרא, לימודשנתמעט
 הפמוק מקום להראות והחליפו האלהמקומווז
 שוה לשונו נמצא לא אג0ר אחר במקוםבתנ"ך

 ור(שה להדרוש, הראוי הפמוק לשון אל דומהאו
 דבדיו, כל עישה*ט נ*ז, וסימן נ"ד, סימןשם
 אומר ערך ח"ג אהרן בית במפרי היטבוראה
 והלאה ד( אות שפ"ח מדף אמרו בנ8םדבר
 וראי ואמוראים התנאיס ולפ*ז לכאן,וצרמו
 ררק שכתבתי כמו ולפענ.ד בפפוקימ, היובקיאים



 בפמוקים ח"י בקיאות ן ך הא העו"ששללי רן יבתקכב

 בזה משה פסקו 1איפה הפס1ק התחלת איפהלענין
 פרשה תשא מד"ר וראה כנלענ"ד, בקיאין, הי1לא
 מקושטת זו נלה מה רשב"ל אמר לוי א"ר ה'מ"א
 להי1ת צריך חכם תלמיד כך תנשיטין, מיניבנ"ד
 ק1דש כתבי דהכ"ד הרי, עי"ש, ספרים, בכ"דזריז
 חכם, תלמיד כל שפתי על שג1רים להי1תצריך

עי"ש.
 לענין וא"י בבל בערך נאן ראהח(
 סימן והמסורה המקרא ובספר הת1רה,קריאת

 בחסירות ישראל חנמי בקיאות ערךד'
 וראה התורה, פסוקי מנין ערך ו' וסי'ויתירות,

 משנ*ש דל"ז נדרים מס' על נדרים שלמיבס'
 הנוסחאות בענין הפסוקים אלו שנל ושוםעל

 עישהוט. לכאן,וצרפו
 לקצר הש"ס שדרך בטעם והנהט(

 נבתוס' אחר בסגנון ולומר יחד לערבםהנתובים,

 קנ"ח שבת ובתוס' בצר, ד"ה ע"א ס"העידובין
 לעיל, שהבאתי מקומות ובנו"נ ונתן, ד"הע"א
 אדם שחייב הגמ' על ע"א ט"ו שבת רש"יוראה
 נבלש1ן( מפרשין "1רב1תי שכ' רבו, בלשוןלומר

 מק1מ1ת בכמה שהרי מגמגם 1לבי רבינ1","משה
 על בהג' והמסורה והמקדא נך, על יהקפידלא
 וזה עי"ש, פלא, שהוא ג"כ כ' ג' אות י"גנלל
 עשו האיך הדעת, על יתקבל לא אהחרדבר

 ער1כים שהי1 הכת1בים, בסגנ1ן כאל1שינ1יים
 חייב ואם 1כלש1נם, ככתבם חכז"ל בפי1שג1רים

 בתנ"ך פסוק נש"כ רבו, בלשון לומראדם
 טעם יש וודאי כתוב, הוא נאשר לאמרושצריך
 בזה עמד ושם האלה, להשינויים מיוחדתוכוונה

 דברים אשר נודע ני ונ' הנז"ל, והמסורהבהמקרא
 ס' נבגיטין פה, על לאמרם רשאי אתה אישבנתב

 בתשו' פס"ג בבר"ר הטעם שזה ונ' ובנ"מ,ע"ב
 אחי1 יצא כן 1אחרי : חלק הנייר על שנ'לההגמון,

 4טו410 האחרונה המלה גמד ולא בעקב א1חזת1יד1

 וכבתוס' שירט1ט, בלי עלק הנייר שהי'מפני
 מלש1ן שינה 1לכן )ש"ל(, אר"י ד"ה ע"ב ו'גיטין

 סי' תרכ"ד( )ליק הגאונים לתשובת וציקהכת1ב,
 )שם ותקונים הערות ובמחברת גאון, האי רבמ"ו,

 אגרת, כתבה ד"ה ב' ל"ב מנחות תוס'תרכ"ו(,
 סי' ח"א בתשבעץ וראה ז', ר"ס הרמב"םתשו'

 נהגו שרטוט בלא שנותבים משום שנ',ב',
 לאמור, נמו מליאות, התיבות בשימילכתוב
 מקרא פה בעל באמרם וכן ע"ש, אהר1ן,מתנה,

 את גמר1 1לא הכת1ב מלש1ן שינ1שבתנ"ך
 חז"ל בד' שמובאים המקראות אלו ונלהפס1ק,
 שהשמיעו הדרשות שרידי הם שוניםבשינויים

 והמסורה המקרא בס' בזה והאריך פה,על
 נב1ך אבל צריך, אני לקצר כי עישה"טהנ"ל
 אתה אי נעבכתב דברים בשביל אם בזה ע1דאני

 התירו שרט1ט, מ~א1ם א1 בע"פ, לאמרםרשאי
 הדין נגד משה, פסקיה דלא אע"ג הפסוקלפסוק
 איזה בנ"מ נמצא לא אם בש"ס, נ"פהמבואר
 בנללן, שהבאתי מהטעמים לההפסקה הג1ןטעם
 המקומות בנל וביאור והסבר עיון צריך זהודבר

 הים מרגליות בס' וראה הפסקות,שנמצאים
 בס' וראה עישה"ם, י"ד, אות ע"א י"דסנהדדין

 בתנ"ך נמצאו שלא פסוקים ערך סופריםדברי
 הש"ס דרך איך אבין ולא בזה אני ונבוךעשש

 באמצע והפסיקו הפסוקים, לקצרוהראשונים
 ומגילה כ"ז, בתענית מפורשת גמרא נגדהפסוק
 ומדוע משה, פסקי' דלא פסוקא נל של ועוד,נ"ב
 פסוקא כל על יעבדו שירטוט בלא שנתבומפני
 ולא הפסוקים את שינו איך בכ"מ אנןונו',
 אנו צריכין גם משה, דל"פ פסוקא לכלדהעשו
 לאמרם רשאי אתה אי שבנתב דבדים אםלידע
 למאה נר בס' ודאה פסוקא, דכל להך דוחהבע"פ
 ו' סי' שליט"א זעלצער ירחמיאל הרבלידידי
 פסוקים שהביא בנ"מ משה בהישמחשהעיר
 דלא פסוקא נל בערך וראה עי"ש, נצורתםשלא
 בשם שם שהבאתי ס"ד דברנות בהך משהפסקי'
 מקצר דרק דהיכי ע"ב, י"ד ברכות הזהבלשון
 פסקי' דלא פסוקא דנל הדין שייך לאועולה
 ג"נ נאן אפשר ולפ"ז עישה"ט, דמי ושפירמשה
 לכאן. וצרפו עי"ש ננלענ"ד, זה, באופןלתדץ
 א', ק"ע דף יתרו יוסף פרדס וראהי(

 דלפעמים תרוייהו ד"ה קי"ג ב"ב עתוס' :שנ'
 א' מע' זונר עין וע' בפסוקים, בקיאים היולא
 נפש סמים, קטרת שושנים, ולקוטי קי"ט,אות

 עי"ש. וכו' אריכות ב"ק מהרצ"ח והג'יהונתן,
 ד"ה ע"א קכעח שבת תוס' וראהיא(
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 ל,2ון לקצר הש*ס שדרך וקם הבסףונתן
 ע"א נ"ד ב"מ מהרש"א וראה עישה*ט,המקר(ג
 הכסף דונתו אמרו: הרי בד"ה בפרש*יד"ה
 התלמוד אבל התורה, בכל פסוק אינו לווקם

 עי"ש, וכו', כעלמא התוספות וכש*כקיצרו,
 והקז~ט ד"ה מ"א פ"ז ברכות תוי"טודאה

 כן הפםוק אין לו וקם הכטף ונתן אמדורחמנא
 וה" עליו ערכך כטף חמישית כ"ז( )ויקראאלא
 קל, אחר בלשון ולומר לקצר הסוגיא ודרךלו,

 א' משנה ועמש"ש ע"א, קכ"ח דשבתתוספות
ע*כ.

 בני כדכתיכ ד"ה ב' קכ"ג ב"כ דיטב"אודאה
 מקום, בשום הזה המקרא אין : וישעי חפרמנשה
 הימים כדברי דהתם נקטיה קצד מקראאלא
 כן התלמוד ודרך מנשה בני בתוך לישעימונה
 לביאור, בהם שמוסיף ופעמים בפסוקים,לקצר

 כגולה, ותקוה אחדית להם לתת )כ"ט(כבתענית
 בעין ומובא ע"ש, וכו', המקרא על בגולהשהוסיף
 מלאכי וביד י"ב, א' דבה"י שי ובמנחתיעקב
 וראה שם, הריטב"א על המו"ל בהג' וראהדפ"ג,
 יליף ע"ב( ק"ז )וירא דבזהד רל"ה, סי' תשו'חו*י
 ובספרים לוט, דגבי מוייץ אברהם דגבי וירץגז"ש
 ראה אבל עי"ש, ויהם כתיכ לוט גבישלנו

 שו"ת בשם שמביא ב' אות שם זהרבניצוצי
 לתוץ תודה לחמי השלמים תורת ומם' רביםמים
 שם אורות נצוצי וראה בארוכה, עישה"טזאת,
 בשמשון ה"ח פ"ח סוטה ירושלמי וראהג"כ.
 ולפנינו כו' מלמד שנה מ' ישראל את שפטוהוא

 נשא מדר"ר וראה שנה, עשרים ט"זבשופטים
 להגאון האגדות בתהלוכות ודאה עייש,פי"ד

 המקרא וראה מש"ב, ט"ו פרק זצ"למשאוועל
 והמסודה התלמוד חכמי ערך ב' סימןוהמסורה
 תתענג, ואז ע"ז תי' שם ובהציוניםבתנ"ך

 שלי בכללים וראה צריך, אני לקצד כיעישה"ט
 ומסורה. הלמודערך

 מאי ד"ה ב' נ"ד זבחים מהרש"א בח*אוראה
 הכתובים קיצר והש"ם ובו', כף דוד וילךדכתיב

 א' י"ב הודיות שבע ובאר עי"ש, המכווןלפי

 עי"ש קרא, לפדש דנפשיה מסברא הוסיףואולי
 יגור לא ד"ה רע*ב י"ב חגיגה תוס' הענין,כל

 עי*ש, יגורך לא אלא מקרא זה אין דע,במגודך
 כל בתיב ה"א, פ*ג פסחים ידושלמיוראה

 ת"ל בהברת יהי' יכול ובו' תאבלו לאמחמצת
 אוכל כל ולפנינו ונכדתה, המץ אוכל כלכי

 האגדות התהלוכוונ וכ' י"ט, י"ב בשמותמחתצת
 קצת הלשון לו0נות וכמורגל הנ"ל, ט"זפאק

 ותניא ב' נ"ד ונזיד במכוון, שינויכשאין
 הנוגע, ועל הכתוב ולשון וכו' הנוגעוכל
 שאין במקום בזה לדקדק שלא הש"םודרך

 וכה"ג, קכ"ח שבת וכתוס' המכווןמטשענה

 אשר החכם בה2אלת ההגדה בנוסחובידושלמי
 שידי ודאה אתכם, בתיב ובקרא אותנו א' ד'צוה

 טפי להו ניחא השאלות בסידור ע"מקרבן,
 שאלת בין הבדל שיהיה מבורר בלשוןלמינקם
 ב' פ"ו וביבמות עי"ש, זה בלשון גםהחכם

 בזה, עמד והרד"ל בראשיכם הרביםושוטדים

 ג"כ עמד ריפ*מ והר"י במקרא, כן נמצאשלא
 מלאכי ביד וקדמוהו שם בזה הרגיש והרי"בבזה
 וב' פטוקים, מכמה עוד וע"ש רפ"ג,סי'

 במקומו מיושב אחד וכל הנ"ל, האגדותבתהלוכות
 או המכוון כפרש הלשון שמשנים וישלמבינים,

 דבר בתוכם שנחבה או מורכבים פםוקיםקצור
 שציינתי בהספרים כו"כ עוד ודאה שמקצר,במה
 ועי"ש ט"ו, פרק האגדות תהלוכות כס'בפרט
 על חולקת שהמסודה מקומות מכו"כשמביא
 נ"ה שבת מרע*א הש"ס בגליון ולמ"שהש"ס,

 חכמי בקיאות ערך נאן וראה בארוכה, עי"שב'
 בשם ומש"ש מש"ש ויתרות בחסרותישראל

 יצחק פחד בס' הדק היטב וראה ז"ל,המאירי
 ל"ט מדף הכרע להם שאין מקראותמערכת

 לענינינו מאוד הוא נחוץ כי לכאן, וצרפווהלאה
 מדף ח"ב המשנה לנוסח מבדא בס' ודאהעי"ש,
 המשנה בלשון שינויים ערך והלאה קכ"טאלף

 עישה"ט. במקרא,בה2ימושה
 מעדכת ביתי משק בס' היטב וראהיב(

 שמביא אחרי שכתב סירא, בן ערך קי"ז סימןב'
 זה אין שכ' משולש, ד"ה ב' צ"ב ב"ק התוס'ד'

 כו2"ל, הוא סירא בן בם' ושמא התורה בכלמקרא

 ש"ל רע*ב קי*ח בזבחים פרש"י עלומקשה
 וכן וכו', מצאתיו ולא בקפאזיו הפסוק עלשכ'
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 וע' אחרים כתובים הביא וע"כ ע"ב, קי"טשם
 כתובים שהם לומר יתכן האמור ולפי שם,תוס'
 בזה, אני נבוך ובמכתה"ג עי"ש, סירא בןבס'

 בן בס' שכתוב דבר כל על לומר אפשרוכי
 שם יש לא ושמא וניחזי ספר ניתי הלאסירא,
 שמואל כללי בס' וראה זו, היא קהםיאומה
 עי"ש. ק"ן אות ו'מע'

 דלפעמים הנ"ל, ביתי המשק כתב עודיג(
 המקראות להאריך הש=ם דדרך הוא,נהפוך

 הרמבץן בשם מ"ה, כלל שמועח היביןוכמש"כ
 מלאכי להיד צריך היה לא ולפ"ז דקכ*א,ב"ב
 הריטב*א חי' בשם רבותא לאהממעינן רפ"גסי'

 להיבין הזכיר כבר ואיהו ה"ג שכ' כ"ולבתרא
 אות א' שער שמעתתא שב וע' וכו',שמועה,
 ד"ה ע"א קכ"ח שבת לתוס' וציין עי"ש,ח"י
 לקצר רגם"ם שדרך ע"א ג' ומגילהונתן,

 חגיגה תוס' וע' אחר, בנץטון ולהביאםהמקראות
 ככהם"כ כן במשנה וגם לא, ד"ה ע"בי"ב

 עי"ש. וכו' ע*א דכ"ד עולםההליכות
 בפסוקים בקיאין היו שלא ראיה איןולפי"ז

 להעיר, רק באתי ולא המים, דרך הוא כןרק
 לענין וא"י בבל ערך זה בספרי היטבוראה
 וצרפו ומנינם התנ"ך פסוקי בערך התורהקריאת
 שלא פסוקים ערך סופרים דברי בס' וראהלכאן.
 עי"ש. בתנ"ךנמצאו
 שער למודים לשון הכריתות ספר וראהיד(

 וכו', אותם שמקצרים פסוקים יש שכ' ח"י, אותא'
 דאינו ע"א ב' ועירובין הכסף דונתן להךוציין
 ציין שם צרי ובמעט הפסוק, ר"ל דכך רקפסוק
 ותוס' א' ג' מגילה ס"ה, עירובין קכ"ח,לשבת
 בשב מובא ופדויו ד"ה ע"ב ח"י ערכין ותום'שם,

 מרדכי ובלקוטי ח"י, אות א' שערשמעתתא
 פ"ב, ש"ב ה"ע ל"ג, לערכין ציין הכריתותעל

 קל"ז, כלל חכמה תחלת מ"ט, מ"ח שמועהויבין
 קכ"ח, שבת תוס' וילן, ד"ה ד"ג מגילהתוס'
 חכמה שערי וס' ו', משנה דקידושין פ"אתוי"ט
 ערך סופרים דברי וראה עי"ש, ח"י, אות א'שער

 היטב וראה עי"ש, בתנ"ך נמצאו שלאפסוקים
 עישה"ט. קמ"ג, דף שמיני יוסף פרדסבם'

 הנז"ל, בערכים שלי בכללים והנהטו(

 ובענין בפסוקים, בקיאות בענין אאריךאי"ה
 במקרא, מקום בשום מצוי ואינו פסוקשמביאים
 בתלמוד, שמצוי נ"ך של פסוק ציטוטובדבר
 פסוקים שני וכן בקיצור, הפסוק שמובאופעמים
 ובהמקומות עישה"ט ועוד, ועוד יחדמצורפין
 שם ראה וכן וכ(ק, שלי בכללים שםשציעתי
 הסוברים שאומרים ומה גדולה פלוגתא בזהשיש

 ועוד, שהבאתי הראיות על בקראידבקיאי
 לפניך ואציעם בזה, ופרטים וכלליםוהחלוקים

 הכללים פרטי על להעיר, רק נמרץ בקיצורכאן
שם.

 במקראות בקיאים היו לא אמוראים באםא[
 היו דלא דעתם א' שיטה גדולה, מזולוקהיש

 ועוד לעיל שהבאתי ממקומות וראיתםבקיאים,
 תראה כאן שציינתי ובהמקומות קצרתי, כיועוד
 ב' שיטה עי"ש. זו, בשיטה העומדים המהמי

 דאמורא הדעת על להעלות ראוי זה דאיןדעתם
 ת'ח דצריך דאחז"ל גם ומה מלא, מקרא ידעלא

 תשש בפ' רש"י והביאו ספרים בכ"ד בקילהיות
 עי"ש. המה מי תראה כא שציעתיובהמקומות

 לנביאים תורה בין הבדל בזה יש ואםב[
 הנז"ל. שלי בכללים ראה סירא, ובןוכתובים
 אמוראים, לבין תנאים בין חילוק יש ואםג[
 ומחברים, זהר, דתלמודא,סתמא
 לניקודי פסוקים בין חילוק יש ואםד[
 המקרא, בגוף ולאהפסוקים

 מחלוקת כשיש בין בזה חילוק יש ואםה[
 וכדומה אותיות בחילוף או המלהבזאת

 בין מלות בהרבה היום שיש כמובספריהם
 נפתלי. בן לבין אשר בן ובין למדינחאי,מערבאי
 לפעמים ורק דלשעה מודים הכל ואםו[

 קצר לזמן או וכדומה מדרשא בביכדאיתשיל
 בהעלם הי' הקצר זמן באותו אז דרקדאפים"ל
 פסוק,איזה

 בפסוקים בקיאות בין חילוק יש ואםז[
 הוא איפה בקיאות לבין אותם, זכרו שלאסתם
 כל בערך ראה הפסוק, גהתחלת פסוקהסוף
 וכו'. משה פסקי' דלאפסוקא
 דלא מודים הכל ויתרות בחסרות אםח[
בקיאינן,
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 לא הענינים כוו)ת לשמור זח*ל ררךט[
המלימ.
 על חולק שלנו דהש"ס מצינו כ"פי[
 ודאה אחד, באופן הקדא הביאו וע"כהמסורה
 מן יותר ותמצא לעיל שהבאתי בהמקומותהיטב
 הנזשל בהבללים אדיכות וגם כאן, שהבאתימה

 צריך. אני לקצר כי נשלם ולא תםעישה"ט,

 מחר, היוס, התחלת היומ, ראשית -בקר
 בפ)ים ראה ועוד הלילה, אחרי שיבואהיום

 שכתב ו' כלל ב' מע' חיים בגנזי דאהא(
 להדב עיין לילה, בעוד בקר להקרא יתכןאם
 ידיד של חלקו וכס' י"ט סי' בשופטיםכ"י

 שעריין אף נקרא רבקר שכתבו: ג', סי'בא"ח
 לב הקטן כס' כעניי אני תמהתי וכברלילה,
 בענין עוד שחקרתי מה ועיין ג', סי' ח"אחיים
 החמה, מה)ץ או השחר מעלות מקרי בקר איזה
 יע"ש בקר, לקרות שייך מהיום זמן איזה עדוגם
 פתח קמ"ז, אות אלי הליכות בס"ד, וג' ב'בסי'
 לקמן וראה ע"כ, ע"א ד"א בק"א ח"בהדביר
 ריש א' סי' או"ח משו"ע בזה שכתבתימה

 השחר עמוד קודם עוד בוקר דנקראהסימן
עי"ש.
 אות ב' מערכת טהרה שיורי בס' וראהב(
 השחר עמוד משעלה הוי לא בקר שכתבע*ו

 מע' לקמן כ"כ בקר, נקרא החמה הנץ אחראלא
 ע"א ד"ב ללכ יפה בס' וע' )א"ה מ"ה ס"קהן'

 פנחם בם' מקלט עיר הרב וכ"כ אש"ן(,יע"ש

 החמה שתעלה קודם בקד וזמן : וז"ל שצ"ז,אות

 חולק אינו ואם ע"כ, המזדח פני כלמשיחיר

 ולפרש לדחוקי צדיך רש"י, ע"ש זה שםעמ"ש

 כאדץ קצת דנדאה היינו החמה דהנץדבריו
 וכ"ש האדץ, כל ע"פ דנ' היינו החמהונהחעלה

 היינו החמה דהנץ ל"ו סי' הב"ד כמ"ש נאמראם
 ועלות חמה זהרודי אלא לנו שמש שנראהקודם
 עי"ד, ממש, השמש לנו כשנראה היינוהשמש

 והלבוש כ"ד: ס"ק יו"ד מע' המים בטהרתוע'

 החמה, הנץ קודם היינו דכקד כ' תדנ"ברס"י

 חר' ה"ד א' רס"י או"ח הש"ע על ובחי'עי"ד.

 הצם עה*ש, קודט הוי דבקר דכ' שם ש"יחלקו
 אחר דהוי בקר בסתם מודה הוא דגם ע"דכ'

 הביא ע"ב ד"ת נאמן רוח ושהרב כו'עה"ש
 )אודיין היום אור קורם הוי רהבקרמזוה"ק
 סי' חיים להלב שו*ר עי*ד, ארץ יכסההחשך

 ודחה השחר עמוד אחר הוי דבקר דהסכיםא'
 וע' לש*ה ע"כ עה"ש קודם דהוי האומריםד'

 א'(. אות ר*ץ סי' הדבירפתח
 אות ב' מע' אלי הליכות בס' וראהג(
 בקרא דכתיב היכא סתם בקר שכתבקע"ז

 ראהצון בקד דהוי ע"ב ע"א בפסחיםאמרינן
 עכ"ל, בהפך יש פסהים דבערבי התוס'וכ'

 הלילה אחר הולך יום עדך יצחק פחד בס'וראה
 עישה"ט. ע"ב י"בדף

 ומלבי*ם וש"ד ש' השחר באילת ודאהד(
 שם שכתב ל*ז, סי' י"ב שמות ט"ז, סי'ויקרא
 בהשכמה הבקד התחלת על יאמר בדיוקבקר
 בקר שם יאמר ובהדחבה השחר, עמורשהוא
 השמש", כזרוח בבקר *והי' כמ"ש החמהבהנץ
 מתחיל ואילך שמשם היום חצות עדונמשך
 "יום* משמ הבדלו וזה הערבים, וביןהעדב

 על יאמר ובקר כלו היום על גם בא יוםששם
 בבקר= "בבקר וכשאמר ערך, לפיההשכמה
 בקר, בכל ההתמרה על להורות השםבהכפלת
 מבאר השני שהשם שניה, כונה גם בו רצוףאבל
 וההש בדיוק, בבקר יהי' שהבקר הראשון,את

 של בקד קוהוא מכהם בהשכמה הבקדבהתחלת
 הכללי והקדימה השכמה ומציין הכלליהבקר
 בערך השכמה לא היום בהאיד תיכףשהיא
 ההשכמה, על הוא סתם בקר שם )כי כלוהיום
 חצות עד ונמשך היום בערך השכמה אוויהי'
 היום( בהאיר בדיוק שהוא החלטית השכמהאו

עי"ש.
 להה"ג הנרדפים שמות באוד ובספרה(
 בקר ערך ז"ל, ודטהימר אהדן שלמהמוהר"ר

 הערב מחרת על הוא בקד שם כתב ע"ז,דף
 ויהי בקר, ויהי ערב ויהי כמ"ש לושקורם
 היוס על תואר והוא בקר, עד מערב וכןבבקר,
 לילה, וגם בקר אתא י"ב( כ"א )ישעיהכמ"ש
 )תהלים בלילות ואמונתך חסדך בבקדלהגיד
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 השמש זריחת זמן על אותו ומצאנו יוג(,צ"ב
 בבקר והי' שמש, יזרח בקר וכאור ד'( כ"ג)ש"ב
 שנא' זה ואולי ל"ג(, ט' )שופטים השמשכזרח
 כי י"ד(, פ"ח )תהלים תקדמך תפלתיובבקר
 וכמ"ש כותיקין, החמה נץ עם להתפללמצוה
 ברכות ע' ה'( ע"ב )שם שמש עם יראוךדוד
 עד ממנו והנותר פ"ו בא ובמבילתא ב'(,)ט'
 לא נאמר, למה בקר עד י'( י"ב )שמות וגו'בקר
 וכן בקר, של לבקרו תחום ליתן אלא הכתובבא

 בבקר בבקר תדבר"י ברכות רישבירושלמי
 בקר, של לבקרו תחום ליתן בדי כ"א( ט"ז)שם

 חצות עד נמשך הבקר שזמן בעבורוכונתם
 ברכות )ע' יהודה לר' שעות ד' ועד לרבנןהיום
 בתחלת לומר כשרוצה לכן א'( וכ"ז ב'כ"ו

 בנץ לומר וכשרוצה ביאור, להוסיף עליוהבקר
 בנותר ולכן השמש, כזרח בקר אומרהחמה
 בקר, עד להוסיף הוצרך השחר בעמודשנפסל
 ; עמה"ש שהוא לבקרו בקרליתן

 עה"ש, על בקר סתם בכתוב מצאנואולם
 בקר, עד חגי חלב ילין ולא י"ח( כ"ג)שמות
 סומך ואולי הבקר, עד הלילה כל ב'( ו')ויקרא
 מעה"ש, שהוא במק"א בו המפורש על עצמוהכ'

 שנא' מצפרא נבדוק ד"ה א' ד' פסחיםוערש"י
 החמה, הנץ עד המתין שלא בבקר אברהםוישכם
 שם רק ואולי הוא, מעה"ש בקר דסתםמשמע
 בוקרו רש"י כ' ב'( )כ' ביומא וישכס,דכתיב
 י"ד( ג' )ברות וכן השחר, עמוד הוא לילהשל
 בעלות וזה רעהו, את איש יכיר בטרם הבקרעד

 למרחוק וגם גדול אור החמה בנץ כיהשחר
 פי' י'( י"ט )בא ברש"י אבל רעהו, אתיכיר
 החמה מנץ משמעו שהבקר הנז"ל המכילתאע"ד
 וראב"ע השחר, מעלות שאסור להקדים הכ'ובא
 כזרוח הוא האמת בקר כי אמר י"ג י"חיתרו

 שיחל עה"ש, כעלות בקר יקרא גם אבלהשמש,
 ויתן ב' ס"ב ובברכות בעבים, אורלהראות

 שחיטת משעת ט"ו( כ"ד )ש"ב מהבקר דברר'
 במדרש אבל המזרח, משהאיר שזה כו'התמיד
 פליג, )פי"א( רבתי ובפסיקתא ג'( )פל"אשמואל
 לשאול ויש החמה, נץ משעת בהבקר מ"דואיכא
 ולא השחר עלות עד דלכתוב המכילתאעל

 שהוצרך וי"ל בקר, עד הפעם עוד לכתוביצטרך
 אכילתו, זמן ליל מחרת שמשמעו בקרלכתוב
 בקר על אף והרי שחר, של במשמעות איןוזה
 ראב"ע רק שני, בקר שהוא שי"ל לר"עס"ל
 הוא שכן משום הוא ראשון בקר בקר כלאמר

 עי"ש וכו', וכו' א' ט' ברכות ע' בקר,משמעות
 וראה ע"ש, הבקר אשמורת וערך שחר,ובערך
 לבקרו תחום ליתן קצ"ז רמז בא שמעוניילקוט
 עי"ש. להנ"ל, ראי' וזה בקר,של

 שיבא היום מחר, פירושו שבקר מצינווכ"פ
 אתך שכיר פעולת תלין לא כמו הלילה,אחרי
 וגו' וידעתם ערב י"ג(, י"ט )ויקרא בקרעד

 בכי ילין בערב ז'(, ו' ט"ז )שמות וראיתםובקר
 )במדבר ה' וידע בקר ו'(, ל' )תהלים רנהולבקר

 כארי יתגבר א' סי' או"ח בשו"ע וראהו(
 מעורר הוא שיהא בוראו לעבודת בבוקרלעמוד
 נקרא דבוקר ראיה מכאן ולכאורה עי"ש,השחר
 הוא שיהא מרן וכ"ש השחר עמוד קודםאף

 בבוקר. לעמוד אחר השחרמעורר
 שמובא יד, כתב אלביחאני ילקוט וראהז(
 תותירו ולא י', י"ב שמות שלמה תורהבחו'
 חצי והוא לילה של בוקרו זה בקר עדממנו
 מה כל לפיכך בכלל, עד ולא עד שנאמרהלילה
 שם רכ"ט ובאות עכ"ל, קודס הוא עד בושאמר

 ראבע"ז של בשי' חדש דרש זה ע"ז, התו"שכ'
 ב' ב' כביומא חצות, היינו בקר עדשדורש

 ונתן השחר עלות הוא לילה של בוקרו :ברש"י
 להקטיר צריך שאין לומר אחר בקר הכ' בולך
 באותו זמן נתן שלא וכיון ואילך השכמהמן
 דאר"י ע"ה עוש לילה, חצות הוא ע"כבקר

 עד שהוא יודע איני הלילה כל שנא'ממשמע
 של לבוקרו בקר תן הבקר עד ת"ל ומחבקר
 מיהםב ועפ"ז כאן, ראבע"ז שדורש וזהלילה,
 שאוסר לראבע"ז ע"א ט' ברכות התוס'קו'
 ניחא, ולהנ"ל בקר, עד מפורש הרי בחצותפסח
 ע"ב פ"ט זבחים להרמב"ם בפיהמ"ש מפור,םוכן
 ובמקומות קנ"ח, דף ובמלואים עי"ש,וכו'

 רצ"ג דף שם ותיקונים ובהשמטות שם,הנרזממים
 ראה הנ"ל ט' ברכות התוס' קושית לתרץכתב
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 וכדאב"ע הבקר באשמרת כ"ד י"דשמות
 אין הגאון ויאמד הלילה של השלישיתבאשמורה

 כו' נכונה דבד ולא כו' השמש שתזרח עדבקר
 בטרם ותקם הבקר עד מרנלותיו ותשכבוהנה
 שהי' הרי י"ד( ג' )רות רעהו את אישיכיר
 קדא מפדש בא פ' ובמבחד בקר, וקראלילה
 בקר יש בקד, עד ביתו מפתח איש תצאולא

 וכ"ה הבקד, באשמודת ויהי' הלילה שלישבעוד
 קדא גם שלדאבע"ז י"ל ועפ"ז ל"א, י"בבאע"ז
 ודאה עי"ש, כן הפי' בקד עד ממנו תותידולא

 דבר זה והנה וכוקד, ערב עדך שליבכללים
 וראה הלילה, חצי גם פי' בקד דלדאבע"זחדש
 עה"ת ובדש"י שם, וברו"א ע"א ס' ברכותבגמ'

 דעד בקר עד כתיב כאן ולכאורה שם,ובפסחים
 כתו"ש ומש"כ הנ"ל, בילקוט וכ"ה בכלל, עדולא

 כ"ד( )י"ד שמות דש"י דאה הבקרמאשמורת
 וכ"ה הלילה, של האחדונה האה2מורה נקראשכן

 דף ח"ב מדדשות )בתי וארבעה שלשהבמדרש
 כאשמורת ויהי עהקפ בשלח ובמכילתאנ"ח(

 שמות בשד כס' ודאה עי"ש, החמה נץהבקר,
 "אשמורת של בפי' גדול אריכותהנרדפים
 ודאי מזה ולפ"ז לכאן, וצדפו עישה"טהבקר",
 בכללים וראה אשמודת, דשאני לענ"ד ראיהאין
 מקומו שם כי וכו', שחד, ובוקר, עדב ערךשלי
 דאשמורת ונלענ"ד להעיד, רק באתי לאובאן
 ומלת לבוקר, הסמוכה האשמורה הייגוהבקר
 ככה2מעו.בקר

 שאמר הגאון ע"ד השגה ש"ל במהוהנה
 י"ד( )ג' מרות וכו' השמש שתזדח עד בקראין

 לילה שהיה הרי רעהו את איש יכירבטרם
 ביאור בדברי וק אות לעיל ראה בקד,וקרא
 שהיה ראיה דאין ותראה ש"ש הנרדפיםשמות
 החמה בנץ כי השחר בעלות דזה כתב והואלילה

 להעיד. רק באתי ולא וצ"ע ע"ש, וכו' גדולאור
 אות י"ח יתרו יוסף פרדס בס' ראהח(
 כהן מנחת עי' וביה"ש, וערב בקר הוא מהי*ג,

 ביה"ש דיני מרדכי בית ובס' בזה, מ"ש פי"במ"א

 מהגה"ק נכון ודבד בזה, השיטות כל ד'סי'

 ערך שלי בכללים ודאה עי"ש, ז=למאסטרשצוצא

 עישה"ט. ולילה, יום וביה"ש,ערב

 דף ב' מע' הכנויים עדכי בס' ודאהט(
 נ"ח כבפסחים היום חצי עד הוי בקר שכ'קמ"ג
 רפ"ק ותוס', בוקר נקרא שעות ו' דעדב'

 בא בפ' רו2"י ב'[ ס"ו ]פסחים ד"ח כ'דפסחים[
 עד בפסוק וכתב החמה הנץ עד בוקרכתב

 השחר מעלות אכילה איסוד להקדיםהבוקר
 חכמים שפתי וע' י', י"ב שמות שלום קב)בהג'
 דמוכח בנח"י והקשה ע"ש( זו קושיאשמביא
 וכפרש"י השחר עמוד שהוא מקומות בכמהבש"ס
 לאו דבוקר א'[ י"ד ק"ב, פסחים ט']ברכות
 פרש=י ב'[ ח' ]דף בדכות וע' החמה, הנץהיינו
 עלות בין חילוק ויש החמה, הנץ עד לילהדהוי
 דברכות[ מ=א בתוי"ט ]וע' השחר לעמודהשחר
 מש"ב. אלביחאני דילקוט בהך כאן וראהעכ"ל,
 א' סימן ח"ב הדביר פתח בס' וראהי(
 שאסף ב' סי' חיים לב בס' ע' שכ' א'סעי'
 המפודשים, וד' חז"ל מאמרי כמה בזהוקבץ
 ובס' שם, והמכילתא בא פ' רש"י שדעתומסיק
 והזה"ק, דבדכות, רפ"ק והירושלמיבשלח,

 החמה, מהנץ הוא דבקר פ"ט סי' בא"חוהלבוש

 יעקב ונחלת ופר"ח והפרישה הדמב"ן דעתאך
 השחר, מעלות הוא דבקר ז"ל שי"ג והר' באס'

 הפרמ"ג על א' אות ר"ן סי' לקמן תמהתיומזה
 ולהכי שעות ד' ובקר שכתב סק"אבמה2ב*ז
 והי' אין ונקטו בבוקר אותו דוילקטו קראשבקו
 ושם האמור, מכל הפך דדבריו ע"ש מיד,אלא

 ואה"נ הזמן סוף הוא שעות דד' בזההארכתי
 ומעמוד למר החמה מהנץ הוא הזמןדהתחלת
 בס"ד, עי"ש טוב(ג עליו קשה ותו למר,השחר
 סעיף ר"נ סי' ח"ג הדביר פתח בס' ודאהע"כ,
 הפרמ"ג בד' מש"כ והלאה ע"ב ל"ה מדףא'

 לקצר כי לכאן, וצרפו עישה"ט הענין, ובכלהנ"ל

 כתיב כי בביום ג"כ שם והאריך צריך,אני
 נם בבקר, ולא יום של עיצומו מודה איבקרא
 טפי מקדים אי בבקר בבקר בקרא כתיבאי

עישה"ס.
 אות ב' מע' אזכור אברהם בס' וראהיא(

 אחד אופנים, בב' יתפרש בבקר בבקר שכתבד'
 החמה הנץ עד היום משהאיר ב' ובקר, בקרבכל
 עיין והכי, הכי בקרא ואית ראשון, בקדהוא



 דל"ה ח"ג הדביר פתח וע' כ' סי' ח"ב חייםלב
 עכשל. ע"א הרל*וע*ב

 אות ב' מע' דרבנן ארעא בם' וראהיב(
 בפסחים בתודה, דכתיב סתם בקר 1 שכ'ל"ג

 בתוס' וע"ש ראהמון, בקר דהוי אמרינן%"א(
 וע' עכ"ל, בהיפך איתא אעפ"י דבפ'שהקשו
 עוד וכ' עש"ה, טש"ב ב' מערכת יעקבנאות
 אם משפט, לבקר דינו בפ' חז"ל דרשובקר,
 אל לאו ואם אמרהו כבקר הדבר לךברור

 וערב בקר עי"ש, דסנהדרין פ"קתאמרהו,
 בבקר בפ' והזקנה, הילדות לימי כנוי 1פרש"י
 כנוי בקר עישש, ידך תנח אל ולערב זרעךזרע

 ומתרגסי' צאן וחלב בקר חמאת כמד"אלמלכות
 עכ"ל. פי"ג נשא פ' מלכהון, ביזת להוןיהב

 פירחמו דבקר כתבו המדקדקים והנהיג(
 לרע טוב בין יבקר לא כמו הפרש,הבדל
 על בוקר שם נצמח שמזה ונ' ל"ג( כוז)ויקרא
 בין וההבדל ההפרש שזה החמה נץ או השחרעמוד
 מאיר לבעל ישע שרש וראה היום, לביןהלילה
 תועלת ע"ש בקר שנקרא בקר ערך ז*לנתיב
 ויום הלילה בין לרע טוב בין לבקרסגולתו
 בזה. עוד מש"כעי"ש

 מהמלבי"ם ש"ל כמו הוא לבקר לבקריג(*
 וראה בקר, בכל שפי' בבקר, בבקר על ועודז"ל

 עי"ש, לבקר ולבקר כ"ז( ט' א' הימים)דברי
 כ"ב(. ג' )איכה לבקרים חדשים כמו לבקריםונן

 )בהשאלה( להצלחה גם בקר לשת ובאיד(
 בר"ר ערב, עכו"ם של בקרן לכשיקץצהכמו
 החמה, ונץ שחר ובוקר, ערב בערך ואי*ה א',בא
 יותר הדברים יתבארו השחר, עמוד ויום,לילה

בעהי"ת.

 פירחמים כו"כ בכללן שהבאתי כמוולפענד*נ
 חיים, אלקים דברי ואלו ואלו בקר, לשחעל
 איזה על הענין לפי היטב לדקדק צריךאך

 תתורצו ובזה בהענין, מדובר בקרמשמעות
 סתירות.הרבה

 הוי אי הש"ס, כשאומר פליגיבקראי
דאורייתא

 ב' מע' ז"ל( )להחיד"א זוכר עין בס'ראה
 הש"ס כשאומר פליגי בקראי : שכתב ס"ט,אות

 מרבןואתא איכא אמנם דאורייתא, דהוימשמע
 הוא פליגי בקראי יאמר דהש"ם דהגםדמברי
 כמש=כ בעלמא אממכתא קראי והנידרבנן
 בקונטריסי' אמת דברי בספרו דוד בכרמהר"י
 וחקור בדבריו היטב ודו"ק ע"ש ע"ב, צ"חדף
 וערך קרשה ערך שלי בכללים וראה ע"כ,מהם
 עי"ש. מנלן, וערך תורה, אמרה רחמנא,אמר

 ביניהם ההבדל ודרישה, ושאלהבקשה

 )מגילת זצ"ל להמלבי"ם בהתוה"ם ראהא(
 שאלה שבין ההבדל שכתב א'( י"א ו', ה'אסתר
 ישיגה אשד קטנה שאלה כי הוא, בקשהובין

 הגדול והדבר *שאלה", תקרא בניקלהשואל
 =בקשה", נקרא תחנונים ע"י לבקשושצריך
 שהמלכה מה כי בבקשתי", ועמי בשאלתי"נפשי
 ע*ז כי בקל, שישיג שאלה נקרא לצרכהתשאל
 ישיב לא ודאי כי ולהתחנן לבקש צריכהאיננה
 צריכה שע"ז אחרים לצורך תבקש ואשרפניה,

 בקשה, יקרא יותר ולהתחנן לבקשלפעמים
 אלף לו שיהיה ששואל שמי עוד, יובדלגם
 האלף היא השאלה בית, בהם שיקנה כדיכסף
 בבית שישב והשואל הבית, היא והבקשהכסף
 בעצמה והיא השאלה היא כוונתו היאוזאת

 שבתי אבקש אותה ד' מאת שאלתי *אחתהבקשה,
 בעצמה ובקשתי שאלתי היא זאת " ד'בבית
 בבקשתי., ועמי בנ~אלתי .נפשי אחד, תכליתלא
 לראות לו אפשר שאי קרובו על המבקשכי

 צערו יראה שלא נפשו בעבור שואלברעתו
 שאלה ערך הכרמל ובס' ע"ש, חברו, עלומבקש
ובקהחה.

 ז*ל, המלבי"ם כתב ו'( )ל"ד וביחזקאלב(
 בין הבדל יש 1 ת"ל דרש ערך הכרמל בס'וכן

 כדי הוא האובד שבקשת מבקש, וביןדורש
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 האובד ודרישת ומצאת-, *ובקשת כמולמצוא,
 עד כמו סימנים, עאי המוצאו מיד לקחתוההא
 הדדישה ולפעמים לו", והשבתו אותו* אחיךדרוש
 גם ואף *, ד' את .דרשו כמו הבקשה,קודם
 ואף ד'" את בקשו לא *אשר וכן פניו-,.בקשו
 קל הדרישה כי ו'( א' )צפניה דרשוהו לאגם

 הבקשה הקדים האבדה בענין אבלמהבקשה,
 141ז המוצא מי לו יודע הבקשה שע"ילדרישה,
 עכ"ד. מאתו ידרשנודרחם

 רצ"ח מאמד ויקרא והעית הדדש ובס'ג(
 החילוק והגבילו גדרו הלשון דחכמי כ', ג'אות
 בקשה לשת כי בקשה, ללשון שאלה לשוןבין
 גם עצמו התו דורשים שאנו הדבר אםיאמר
 שאלה לשון אולם דרישתינו, ומטדתתכלית
 סיבה רק אינו דורשים שאנו הדבר אםיאמר
 בעצמו ואינו התכלית, ע"י להשיגואמצעי
 של העצמי קנינו שאינו המושאל כדברתכלית,
 ידו על להשיג בו סשתמש הוא רקהשואל
 ז' )אסתד באסתד מצאנו וכן הנרצה,התכלית

 בבקשתי", ועמי בשאלתי נפשי לי ותנתןג'(
 שאלה בשם אך ציירה לנפשה בנוגע דרישתהאת
 את אבל העצמית תכליתה היתה לא זאתכי

 זה כי בקשה, בשם ציירה לעמה בנוגעדרישתה
 אצלה היתה חביבה יען תכליתה, עיקר כלהיה
 בזה ומפרש נפשה, מהצלת עמה הצלתיותר
 ד' מאת שאלתי אחת ד'( כ"ז )בתהליםהפסוק

 לקצר כי בארוכה עי"ש חז"ל, מאמר ואיזהוכו'

 צריך.אני

 אופן באיזה וצדיקים, מהמלאכיםבקשה
הותר

 אין ערך ח-ח בספרי הדק היסב ראהא(
 תי"ד מדף ארמי, בלשון מנירין השרתמלאני

 בכל ועי*ש בארוכה, בזה שכתבתי סהוהלאה,

 לבא רציתי לא כי לכאן, וצרפו נלו,הכלל
 שהארכתי בסה סופרים 1דברי שניותבידים
 בספרי. פשאכבר

 ח"א הדביר פתח בם' הדק היסב וראהב(

 יבקש איך בענין בארוכה משוכ ולהלן ט"ומדף
 אמרו ובפי' עזרוני, שמרוני, המלאכים מןאדם

 לגבריאל ולא למיכאל לא תצווח לאבמדרש
 בח"ב חשם נ', סי' או*ח על עישה"ט וכו'וכו'
 בענין מש"ש והלאה נ"ה מדף רס"ב סי'או"ח
 ובהסליחה בעדב בעש"ק העולמים כל דבוןנוסח

 גאונותו רוב עישה"ט ועוד, רחמיםדמלאכי
 והלאה שי"ט מדף שם וראה הנוראה,ובקיאותו
 הקדחמים, במקומות התפלות בעניןמש"כ

 זה בפפרי וראה לכאן, וצרפו בארוכהעישה*ט
 שם. ובהציונים החולים פל בקשהערך

 באה אם : א' ט' ברכות ירושלמי ודאהס
 אלא לגבריאל ולא למיכאל לא יצווח לאצרה
 הנ"ל הדביר פתח והדב לו, עונה ואני יצווחלי

 כ"פ, בספרי הבאתי וכבר מהמדרש, זהמביא
 ושדי וירושלמי, מדרש ערך שלי בכלליםוראה
 דכן נ"ט, אות ט"ז סימן הפוסקים כלליחמד
 ממדרש דברים להביא הקדמונים דרךהי'

 נם עי"ש, בירושלמי או בש-ם הדברונמצא
 הירושלמי את לקרוא הי' שדרכם שםהבאתי
 יפה בספר וראה ואכמל*ב, להיפך, וכןמדרש
 ה' על אלא ד"ה ח' מאמר דתענית פ"במראה
 עי"ש, וכו' למלאך לא תצווח לא בעניןסהם"כ
 חאו"ח ז"ל צדקה שמש הדב בזה מש"כוראה

 בספר מש"ב היטב וראה עישהאט, וכ"ד כ"גס"
 היטב וראה ס"א, ג' סי' או"ח המחנות לכלמאסף
 אות א' סימן ר*ה הל' דינים אסיפת חמדשדי
 עי"ש מהמלאכים, בקשה בענין נדול אריכותב'
 לכאן, וצרפו הנוראה וגאונותו בקיאותורוב

 גשר בס' היטב וראה מקומות, מכו*כעי"ש
 ובקיאות נחוצים דברים ד"ז דף ח"בהחיים

 בענין כ"פ מצינו וכן הדק, עישה"טבכללינו,
 סוטה ראה צדיקים, קברי על ובקשותתפלות
 ובס' ב', כ*ב חגיגה ב', כ"ג תענית ע*ב,ל'ד
 כלל אבלות ה' חמד*ח ל"ח, סי' ח"ג יצחקיד

 מענין וזוה*ק בש*ס מקומות ובכו*כקט"ו,
 ח"ב בפפרי היטב וראה צדיקים, קברי עלתפלה
 היטב וראה ב84רוכה, מש"ב צדיק אדספרך
 מש-ב, פישה-ם החולים פל בקסאה פרך זהבם'
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 ואקצר עישה"ט, אגדה ערך ח"א בסכריוראה
 ואני הקדושים הגאונים כבד שהאדיכובמה
 עישה"ט. בספדיהקטן

 בפרוונקא דאפי' ב' ל"ח סנהדרין ועייןד(
 מפראג המהד"ל וכ"כ וכו', קבילני' לאנמי

 עה"פ בשמו"ר וע' י"ב, נתיב עולםבנתיבות
 מוואלאזין הג' ובשם ונשמעה, עמנו אתהדבד
 אבות אמד וכו' רחמים מלאכי שתחת אמרוזצ"ל
 בחמדה אמנם עי"ש, נא חלו עליון אהוביהעולם
 שע"ג, סי' לדאשון ובזכרון קם"א סי'גנוזה
 סי' השלם הלקט שבלי ע"ב, סי' רבתיוהתניא
 נ"ז לרש"י פרדם דכ"א, ח"ב רם"ג סדורתפ"ב,
 בתשובה ברונא והר"י שלח, פ' ציוניע"ב,
 משלי ומדרש ח"י ובתק"ז לאמרו, כתבוהע"ר,
 ואמרה הקב"ה לפני שכינה עמדה כ"ב,ס"פ
 במדרש, כ"פ וכעי"ז וכו', העולמים דבוןלפניו

 שרפים עליונים קדוו2י עי"ת לג'ובסליחה
 אך הוא שכ"ז כו', תחנונינו הפילוואופנים
 אבל רחמים, עליו לעורר מנמחר האדםשמיראת

 שמות באוה"ח 'וועי' לטובה עליו ישפיעו שהםלא
 שאינן תפלות יש כו' צעקת הנה ועתהפסו'

 שמביאין ויש להבורא להגיע לאמצעיצדיכין
 משפטים בפ' ומש"כ וכו', עליון משדתיאותן
 לך תעשה לא פסו' יתרו ובפ' אנכי הנה כיפ'
 הגאונים לתשו' בהע' וע' ההבדל[, והבןפסל

 כענין וזהו ע"ש, שע"ב צד לראשוניםשבזכרון
 וכן ט"ז. כבתענית צדיקים קברי עלשהולכים
 קם"ז, כב"ב רחמים עליו שיבקש העידלחכם

 עה"פ י"ב א' בש"א ומלבי"ם ל"ד, ברכותוע'
 נ"ו תהלים ובאב"ע להתפלל, הרבתה כווהי'
 וכן בעבורי, נלחמים רבים מלאכים לי וישב'

 שיסייעוהו שם וברש"י בגמ' ב' מ"דבסנהדדין
 פכ"א בשמו"ר בעי"ז וכן רחמים, לבקשמלה"ש
 וסוטה ב' י*ב בשבת אמר יוחנן וד'עישה"ט,

 לו, נזקקין מלה"ש אין ארמי דבלשון א'ל"ז
 שימייעוהו צריד שלשיטתו נריעותא הוידלנבי'
 חולה שאני ד"ה שם שבת וברש"י כנ"ל,מלמעלה
 שיזדקקו צריך המתפלל ואין שכ' עמוד,2כינה

 הפרגוד, מן לפנים תפלתו להכנים מלה"שלו

 נפש בם' כ"כ עי"ש, להם צריך דבריאמשמע
 תקפ"א סי' או"ח ז"ל מדגליות למוהר"רחיה

 ערך ח"ח בספרי בזה והארכתי באדוכה,עישה"ט
 מדף ארמי בלשון מכירין השרת מלאכיאין
 דדק וכנראה לכאן, וצרפו עישה"ט והלאהת"ז

 שיסייעוהו לבקש אבל אסוד לאמצעילהתפלל
 ונכון, דאוי זה להבוי"ת, תפלתםשיתקבלו
 בידים לבא רציתי לא כי באדוכה הדקעישה"ט
 הארכתי שכבר בדברים סופרים בדברישניות
 בספדי.בהם

 : שכ' מ"ח סי' ב' חוב' דרושי' בקובץ ראהה(

 למלך דצדיך דארעא כמו אינו דרקיעומלכותא
 בקשתו יגיש לה' ורק ממוצע, ע"י בקשתויגיש

 פ"ו ברכות ידושלמי ועי' לממוצע, ולאותפלתו
 שרק לבדו, לד' בלתי יחדם לאלקים זובחעה"פ
 דדוש ח"ב יהודה אפיקי וע' ממוצע, ע"י ולאלה'
 ומצינו תפלה, עיון בסידור וע' עי"ש,ל"א
 וכן דחמים, עלי בקשו ולבנה חמה א' די"זבע"ז
 בתורה וכן א', דכ"ג בתענית המעגלבחוני
 את מעלינו ויסר ה' אל התפלל למשהשאמרו
 אבותי שאמר בכלב א' ל"ד ובסוטההנחש,
 יבקשו שהמתים ט"ז ובתענית רחמים, עליבקשו
 מובדל דבזה בירושלמי והכוונה רחמים,עליהם
 בלי ליכנם א"א ב"ו דלמלך ודם, בה2רממלך
 לצווח דיכולין ה' כן לא עבדו עאי דשותשאלת
 דשות, מה' לשאול למלאך וא"צ אליו עתבכל
 יתפלך שהוא מממוצע או ממלאך לבקשאבל
 וסידור ת"נ, סי' חסידים ספד וע' מותר,בעדו
 פי"ב, אמנה וראה2 שלח, וריקאנטי שלום,דובד
 שאסור תי' ועוד סופ"א, ר"ה נתנאלוקרבן
 או בעדנו שיתפללו לאמצעים להתפללרק

 מעלה לשרי לבקש מותר אך ע"י ישועתושישלח
 ושיחברו בעדנו דלת ינעלו ושלא יקטרגושלא

 עולם נתיבות בס' והמהר"ל לתפלתם,תפילתינו
 רחמים, מכניסי לומד שלא כ' פי"ב עבודהנתיב

 בפרד"י מובא עי"ש, קם"ו תשו' או"חועחת"ם
 למוהר"ר חיה נפש וראה עי"ש, קצ*ה דףתולדות
 משפטים ות"ת תקפ"א סי, או"ח ז"למרגליות

 כקה. סי' חסידים ס' וראה ע=ש, י"טכ"ב
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 אם הנפטרים ועל החולים עלבק"ןה
 אמם, יטם או אביהם 'טם להזכירצריך
 בזהועוד

 ב. 1 והערות ביאורים מקורות א. :התוכן
 המבקש נ 1 בפניו לשלא בפניו ביןההבדל
 הוא האיך שמו להזכיר דא"צ חבירו עלרחמים
 חולה בין חילוק יש אם ד. ; להזכיר ירצהאם

 ; רחמים בקשת לשאר שמו להזכיר א"צדבפניו

 הסעם 1, ; החולה לשט שמשנין למה טעםה.
 בין הבדל ז. 1 שמו את להזכיר צריךשאין
 לבקשה האם בשם שמזכירין החיים עלבקשה
 הטעם ח. ; האב בשם שמזכידים הנפסריםעל

 ובבקשה האם בשם שמזכידים החיים עלבבקשה
 הטעם ס. 1 האב בשם מזכידים הנפסריםעל

 י אמו בשם ולא אביו בשם תורה לספרשקורין
 בשם להזכיד שצדיך בהטעם הזהר מדבדיי.

 ראיה יש האב משא"כ וד~ר הוי דאיהיהאם
 דק הוי דדוב הרא"ש בשם להשטמ"קוסמך

 וכללים. סכומים יא. 1ספק

 ]הפר]ת ביא]רים מק]ר]ת א.סימן

 א"ר יעקב א"ר ע"א דל"ד בדכות ראהא(
 צריך אין חבירו על רחמים המבקש בלחסדא
 נא אל שנאמר רהם"י( חולה, )של שמ]להזכיר
 ובהגהות דמרים, שמה קמדכד ולא לה נארפא
 נ"ב : וז"ל ע"ז כתב זצ"ל עמדין הגר"יוחי'

 מהרי"ל[ בשם קי"ט ר"ס ]עמ"א גליא שמיאדקמי

 מיד אחי מיד פסוק על הזוהר בספר ממ"שוצ"ע
 עכ"ל.עףטו,

 עה"פ ע"א דקם"ט וישלח בזהר וראהב(

 דצלי מאן מכאן עשו מיד אחי מיד נאהצילני

 ובהגהות יאות, כדקא מל]י לפרשא דבפיצל]תיה

 הנ"ל ברכות להגמרא ציק ה' אות זהרניצוצי

 וקדמו דבדיו על וכתב הנ"ל יעב"ץוהגהות

 שם במג"א וע' קי"ט, סי' בא"ח חדשהפרי

 בפני], לשלא בפני] בין לחלק ממהרי"לשהביא

 כ"ה בתענית וע' שם, חיה נפש בס'ועמש"כ

 איכו א"ל שמך מה שא"ל דוסא בן ברוחא'

 בפניה גם כי הרי כשורך, נמטי איכואמר
 עכ"ד. בשם ]להזכירה שמה לדפתה]צרך
 המבקש סק*א, קיאט סי' במג"א וראהג(
 )ברכות שמו להזכיר א"צ חבירו עלרחמים
 בפניו שלא כשמתפלל אבל בפני] ]ה"מדל"ד(
 עכ"ד. )מהרי"ל( שמ] להזכירצריך

 הנ"ל ל"ד ברכות הגמרא הביא שםובפר"ח
 להזכיר ירצה שאם משמע דא"צ ולישנא !וכתב
 דבתפילה איתא וישלח פר,בת ובזוהדמזכיר,
 והבאה"ט ע"ש, יא]ת כדקא מלה לפרשאבפי

 תשובה והשערי הנ"ל, המג"א לד' העתיקבסק"ב
 ע"ש. הנ"ל להפר"ח צייןסק"ב
 קי"ט סי' או*ח חיה נפש בס' וראהד(
 לחלק מהדיאל בשם המג"א על שכ' א'סעיף
 מחנה דגל בספד וע' בפניו, לשלא בפניובין

 למה שדקדק "לה" נא רפא נא אל עה"פאפדים
 הח]לה שם להזכיר צריכים הן מרים שם זכרלא

 ברכות בזה עדוכה גמדא היא הן ופלא וכו'בתפלה
 השם, להזכיר צריכים שאין דייקו שמכאןל"ד

 בפניו, לשלא בפניו בין הבדיל שפירוהמהדי"ל
 תתיפה א"ל חנה א"ל שמה מה כ' תעניתוע'
 ממדרש )ובלקוטים שמעוני ובילקוט וכו',חנה

 שמתושלח מ"ב, דמז בראשית ה'( אותאבכיד
 בשמו יקראנו שלא מזהיר והי' היה גדולחכם

 יהרגוהו שמא הן מכשפין המבול דורשאנשי
 מזכיר כשאינו אבל שם, רענן ובזיתבכשפים,

 ויתכן כו', כישוף לו לעשות יכול אינושמו
 צריך אין בפני] ]לכן פמ] דשכינה ח]להדשאני
 ארמי לשון לענין ע"ב י"ב כבשבת שמ]להזכיר
 של אמ] שם להזכיר נוהגים ואשר ע"ש,וכו'

 סק"ב רל"ז סי' לס"ח בהגהותי עמ"שהחולה
 ח]לה דשאני ומ"ש עכ"ד, סק"א רמ"ב סי'ושם

 וצרפו ט( אות לקמן עוד ראה פמ],דשכינה
לכאן.
 עהג*מ ל"ד ברכות יעקב בעיון ראהה(
 צריך אין חברו על דחמים המבקש דכלשם

 )במדבר שנא' רבינו( ממשה )מנ"ל שמולהזכיר
 צריך אין : וז"ל כ' לה, נא רפא נא אלי"ב(

 שהרי החולי גרם השם א]לי כי שמולהזכיד
 עי"ש, הח]לי, שפ לשנ]ת הדרך כןבשביל
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 ברכות ז"ל להחיד"א העין מדאית בס'וראה
 השם אולי כי הנ"ל יעקב העיון על שכ'ל"ד
 הול"ל לא דבריו דכפי וק"ק ע"ש וכו' לונרם
 להזכיר אין הול"ל אלא שמו להזכיר צריךאין
 האר"י כתבי ע"פ החולי שם שמשנין ומהשמו,
 ראה אבל עי"ש, חד,םה נפש להמשיך הואז-ל
 צריך" "דאין ח"ח ממפרי שהבאתי מהלקמן
 בארוכה, עישה"ט רשאי, אינו ג"כ לפרשואפשר
 יעקב העיון על ז"ל החיד"א קושית קשהולא

לפענ"ד.
 מסכת על טהרש-ם הגהות בס' וראהו(
 בשם סק"א קי"ט סי' להמג"א שציין ל"דברכות
 הגה"צ דודי לכ' ובהג' בפניו: ררוקאמהרי"ל

 אבדק"ק זצ"ל פעלדמאן ישראל משה מוהר-רהק'
 בפ' פדשתי בזה : וז"ל כ' יצ"ודראגמירקהםט

 ועי"ש לשמי, תשאל זה למה במ"שוישלח
 ניחא ומש"ה ע"ש, להמלאך בירך דיעקבבת"י
 בפניו דהוא רכיון לשמי תשאל זה למהדא"ל
 שם אותו ויברך כתיב ולכן שמו, להזכירא"צ
 עכלה"ט. בפניו שםדייקא
 ל"ד ברכות חכמים שפתי בספר וראהז(
 צריך אין שכתב שם דש*י על שמדייקהנ"ל

 "כל נקט ובש"ס עכ"ל חולה של שטולהזכיר
 כל משמע שמו להזכיר א"צ רחמים"המבקש
 משום כן שפרש"י ואפשר רחמים, בקשתעניני
 ולפי עי"ש, רפואה על שנא' מפסוק לי'דיליף
 דדוקא ג"כ זה תתורץ ש"ל יעקב העיוןדברי
 לפמש"ל גם ודו"ק, עי"ש לו גרם דהשםבחולה
 למעלה שהשכינה משום למשפט, דעיניםבהך

 חולה של שמו ז"ל רש"י כ' שפירמראשותיו,
ודו"ק,

 מהר"ר להגאון הש"ס גליוני בס' וראהח(
 בס' : שכ' הנ"ל, ל"ד ברכות זצ"ל ענגליוסף

 כל רבי אמר וז"ל כ' רפ"ז סי' לרש"יהפרדס
 שמו את יזכיר לא חבירו על רחמיםהטבקש
 דראוי ומשמע עכ"ל לה נא רפא נא אלשנא'
 להזכיר, צריך שאין לבד לא להזכיר שלאדוקא
 א"ר *יעקב תיבת אח"ז דחסר רבי אמרומ"ש
 עכלה"ט.חסדא"
 ירושלים למשפט עינים בספר וראהט(

 על רחמים המבקש כל ל"ד ברכות עהג"םתש"ז
 "אין מהלשון שכ' כו' שמו להזכיר א-צחבירו
 הפרי וכ-ב מזכיר", רוצה .שאם טשמעצריך"
 ז"ל לרש-י בפרדם אך קיוט, סי' ב4ע"חחד,ם
 ראוי שיותר ופהםמע יזכיר" "לא כתב רפ"זסי'
 דקמי השום היעב"ץ כבהג' ואפ*ל יזכיר,שלא
 בצלותא דבעי וישלח זהד וע' גליא,שמיא

 שדברים לכאודה ובהםמע יאות 3רקא מלהלפרושא
 והמג-א למעלה, לעלות יותר מסוגליםמפורשים
 לשלא בפניו בין מחלק טהדי*ל בשם קי-טבאו"ח
 ולהמהרי-ל בפניו, שלא מיירי בזהר וא"שבפניו,
 שמפרש שע*י אלא כהיעב"ץ הטעם שאיןי"ל
 שהמתפלל ל"א וכבדף יותר, לבו יכויןהיטב
 ד' גם לפרש ואפשר בשפתיו, שיחתוךצריך
 הכוונה, אל יתעורר מעצטו ובפניו כן,הזהר
 של מראשותיו למעלה שהשכינה משוםוגם

 סימן ביו"ד והובא בתוה"א וכהרמב"ןהחולה,
 לבקש יכול בפניו שכשמבקש ה' סעיףשל"ה
 בפניו ושלא כנגדו שהשבינה מפני לשוןבכל
 ומש"ל ד', סעיף ק"א סי' או"ח וע' בלשה"ק,רק
 שם וגם י"ב, שבת וע' ועונין, בתוד"ה ע"אג'

 עי*ש. שמו, את מזכיר אינו שבפניומשמע
 "אין איתא דבגמרא דאף להעירורציתי

 בספר ז"ל ר,ם"י כ' שפיר מ"ם להזכירצריך"
 בית במפרי דראה יזכיר*, *לא הנ"להפרדס
 והלאה תרל"ר מדף צריך" "אין ערך ח"חאהרן
 עישה"ט רשאי, דאינו לפרשו אפשר צריךדאין
 ועי"ש ב', בסימן שם בפרט כלו הכלל כלהדק

 בעצמו לעיל שמובא הפר"ח דאגרתאדהקריינא
 אצל בתלמיד הסבה גבי תע"ב סי' פסחבה'
 צריכיתו, לא בש"ס דאמרו דאע"ג כתברבו

 להעיר. רק באתי ולא עי"ש, איכא נמיאיסור
 י שכתב רל"ז סי' חסידים ספר וראהי(
 לו ואומר מתו שכבר גויה או בחלום גויהרואה
 יהודית ראתה יהודית אם וכן וכו', אחריולבוא
 ששמה גויה או יהודית קברו על תלך נכריתאו

 לנפשה תשביע גויה ואם לנפשה, ותבקשכשמה
 פלונית בת פלונית או פלוני ואני וכו' להותאמר
 לאותה ותאמדו וכו' אחריך לבוא רוצהאינו
 פלונית בן פלוני או פלונית בת פלוניתנשמה
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 באות חסד מקוד ובהגהות וכו', אחרי יבאשלא
 1לכן בשמו עצמ1 מזכיר החי כאן הנה כתבג'

 מנינא כל ב' ס"ו שבת ע' פל1נית" "בתנקט
 מצינו וכן דע"ב, י"ז שמות זהד וע' דאמא,בשמא

 פלוני אנא ב' נ"ה בדכות בע"י ע'בהלחשים
 בשבת וכן קאתינא, דיוסף מזדעא פל1ניתא-.בר
 וישלח בזוהד ועי' ב', ס"ט ובגיטין ב'ס"ז

 עכ"ד. דמ"ב סי' להלן ועמש"כ א',קסיט
 שכתב דמ"ב, סי' חסידים ספר וראהיא(
 המתים נשמת לזכר שהניחו המעות מןהנהנה
 לומר ממנו הנהנים צדיכים לפטידתו, שנהבתוך
 נהנה שאני ההנאה בזאת עון יכפר רחוםוהוא
 בר' "פל1ני אודותעל

 פל1ני-
 חסד ובמקוד וכו',

 הנפטד שם בהזכדת פה הנה : כ' א' אותכאן
 ובקשת בהזכדה נהוג וכן פלוני", "בן רבינונקט
 בשמואל ב' ח"י ברכות וע, רחמים, מלאאל

 אבא" "בר אבא בעינא ואמר מות לחצרדאזל
 אבי שם שהזכיד מוכח פל1נית" .בר אמרולא
 יפות בפנים )ועי' אביו אם שם ולאאביו

 תמוהים( שדבריו כמת תהי נא אל פסו'בהעלותך
 נ1תנת שהאם תזריע בר"פ כהרמב"ן דזהוויתכן
 בריאת על כשמתפללים 1בכן הצורה, 1האבהח1מר
 על כשמתפללים אבל האם, מזכיריםהג1ף
 לאשר 1גם האב, שם מזכירים הנפטרנשמת
 האב חלק ואך 1נרקב בלה 1דם בשר אמ1חלק
 התחיה, שממנ1 הנמכא מתקיים העצמ1תשהן
עי"ש.

 בשם להזכיר אם הזה בענין ובעמדייב(
 שכתבו ומה בזה, והחילוקים האם, בשם א1האב

 לשונות להכיא בתחילה ראיתי בזה,האחרונים
 לך לך פ' זהר ראה לענינינו, השייכיםהזוה=ק

 הוה לא וכי אמתך לבן 1התביעה : וז"ל ע"אדפ"ד
 דאמיה בשמא אמר דאיה1 עד איה1 דישיבריה
 ייתי דכד אוקימנא הא אלא דאב1י בשמא1לא

 במלה למהך בעי לאדכרא עלאה מלה לקבלב"נ

 ע"כ, לאבוי ולא לאמיה אדכר דא 1על 1דאידאיה1

 בלק יצחק ר' א"ל ע"ב י"ז שמות בזהרזע"ע

 הדבר לקחת המכשפים דרך וכן היה, גד1למכשף

 שם לע1לם מ~כירין אין 1כן חשדא, ב1שאין

 ב1 שאין דבר אמ1 שם אלא אדם שלאבי1

 מלה בהה1א דמעיינים השדים דרך דכןחשדא,
 ע"ב ס"ט דף יתר1 זהר וראה וכו', להודקאמרי

 של בני1 1לא בניה 1כי חייא א"ר בניה שני1את
 ה11 דמשה דבנ1י אע"ג יוסי א"ר וכו' וכו'משה
 עי"ש. 1דאי בניה דקש1טמלה

 עוזך תנה עה"פ ט"ז פ"ו תהלים רד"קוראה
 לפי האם זכר שכ' אמתך, לבן והושיעהלעבדך
 בימי העובר גידול כי היצירה עיקרשהיא
 זמן ונוצר מתגדל ושם הוא האם בבטןיצירתו
 לפיכך האם, בשדי ניזון יציאתו אחר וגםהקצוב
 וכו' האב מטבע יותר בבן נקשר האםטבע
 לשונו. כל עי"שוכו'

 ח"א אש כתבי קונטרס בספר וראהיג(
 ז"ל שטעדן אברהם מוהר"ר להגאון ו',מכתב
 דבספרו לו שכ' להשואל שכ' נייהייזלמק"ק
 לזכרון אותו תמכו אה~ר האנשים שמותהזכיר
 לבית משפחותם דהלא פל1נית בן פ' בשםעולם
 שקורין וכמו כתיב אמותם לבית ולאאבותם
 הוא והשיב פלונית, ולא פלוני בן בשםלס"ת
 פתקאות מקבלי הצדיקים בחנם דלאז"ל

 לכתוב תקנו הנותן על שיתפללוופדיונים
 משניות כשלומדין וכן פלונית, בן פלוניבקוויטל

 בן פלוני וכדומה היה"ר אומרים הנפטרעל
 הדוב אחר הולכים אנו דלהלכה ודאי כיפלונית,

 בתפלה מ"מ הוא אבוהו לאו דלמא חיישינןולא
 שמו להזכיר צריכין הנפטר ועל החולהעל

 שיטות יש ענינים בשאר דאפי' ספק, בליהודאי
 צריך אין וע"כ מבררינן, לברודי דאפשרדהיכא
 על ובתפלה עבדינן, וכודאי הרוב עללסמוך
 החולה על להזכיר דצריך הנפטר ועלהחולה
 שלא מקרי שלעולם הנפטד וכן בפניו,שלא
 פעמים אלפי באלף אחת פעם אפי' אםבפניו
 הקב"ה לפני שקר התפללנו הוא אבוהו לאובאמת
 ונפטר החולה על התפללנו ולא תעלומותהיודע
 דברנו וגם עבורו וללמוד להתפלל שרצינוזה

 ולא היא אמו דודאי אמו שם נזכיר לכןשקר,
 בתר אזלינן לא נפש בפקוח בפרט שקר,נאמר
 הזכדנו לא אפי' התורה בקדיאת משא"כרוב,
 הוא אבוהו לאו ואפי' מהני, נמי כלל העולהשם
 בהזכרון אני ולכן פלוני, בן קורין ולכן בכך,מה



 החולים על בקשה ן ך הא הש"םכללי ר2 יבנתקלד

 וכעי"ז פלונית, בן כתבתי החיים אחר אףעולם
 ראיה והוסיף ב', סי' או"ח יהודה גבול בצאו"תכ'

 דאימא בשמא מנייני כל אביי דאמר ס"ומשבת
 ע"ש, פלונית בן פלוני לחישות כל ז"לופרש"י

 כבשבת תפלה בתוכם כוללים ברובםוהלוחשים
 ממדר"ר ברורה וראי' עי"ש, ס"ט וכבגיטיןשם
 אביך בני אמר יעקב תולדות, ברש"ימובא
 נשא שלא ויצחק אמהות מכמה בנים לושהי'
 דיעקב ניחא וקשה אמך, בני אמר אחת אשהרק
 לומר יכול הי' יצחק קשה אבל כיצחק אמרלא

 מוכרח אינו אם ודאי אלא אביך, בניכיעקב
 וה"ה בברכה אמך בני אומר אביך בנילומר
 יוסף פרדס בס' וראה עי"ש, ולימודבתפלה
 גבול בשו"ת מש"כ שמביא כ"ט אות כ"זתולדות
 לך לך פ' הזהר את ראה שלא ונ' הנ"ל,יהודה
 עיניהם שהעלימו גדולה ופלא עי"ש, ש=ל א'פעד

 כאן שהבאתי ועוד חמידים ומפרמהזוהרים
 אח"כ ש"ל, א' ל"ד ברכות מהגמ' גםבכללן,

 שהגאון כ"ד מכתב ח"ב אש כתבי בס'מצאתי
 ממונקאטש ז"ל שליססעל ,נלמה נטעמוהר"ר
 שמות פ"ד, לך בזהר, מקומות מג' לו כתביצ"ו
 לך בפ' שהפשם אף וכ' ש"ל, ס"ט יתרוי"ז,
 הזהר כוונת אין דאולי מוכרח אינו יתרוופ'

 יש ודאי לאם דר"ל אלא אבוהו, ודאידל"ה
 בבת, האב כח כמו בבן האם כח כי בבןחלק
 וא"כ וכו', תחילה מזרעת אשה ז"ל שאמרוע"ד
 עבדך, בן ולא אמתך בן דוד הזכיר לכךי"ל
 נצורו הם כי אמם ע"ש החכרו משה בניוכן

 מהראוי הי' לפ"ז אך מאם, תחלה שיצאמטפה
 אביה, ע"ש ובנקבה אמו שם יזכרו בזכרשבתפלה

 משום האב של השם לא דאמר שמות מפ'אך
 אחרים מקומות אב' נמי מוכח זה א"כחשדא
 הוא ודאי לא אביו אבל ר"ל ודאי דאמובזהר
 ברור שם צריך ובתפלה הוא, אבוהו לאודדלמא
 מהזהר דאפי' יראה הרואה ובמכתה"געי"ש,

 ודלמא ודאי מכח דרק ודאי משמע ויתרו לךפ'
 במלה ועהר כ' לך ובזהר קאתי, הוא אבוהולאו

 דקשום מלה כ' יתרו בזהר וכן ודאי,דאיהו
 דלפי היא, ודאי דאמה משום משמע ודאי,בניה
 להאם כי להיות צריך הי' אש הכתבי שלחפשט

 על דקאי מורה ודאי והלשון בבן, חלקיש
 במכתה"נ כנלענ"ד האם, דזרעהודאי

 הפרד"י, כ' תל"ו דף במלואים ובח"ביד(
 ובאל הנפטר שם בהזכרת רמעב חסידיםוע"ס
 הרמב"ן עפמ"ש וזה האב, שם יזכיר רחמיםמלא
 ו הצורה והאב החומר נותנת שהאם ב' י"בתזריע
 אבל האם, מזכירים החולה על נשמתפלליןוכן

 האב, מזכירים הנפטר נשמת עלכשמתפללים
 האב חלק אבל ובלה נרקב האם חלק כיוגם

 וממנו לעולם נרקב אינו הנסכא עצםעצמות
 קכ"ב, סי' משה מנוחת ס' וע"ע ; התחייהיהי'

 דודאי שו"ת כ"ד, סי' וח"ב ו' סי' ח"א אשכתבי
 שבת מהרש"ל הספר, בסוף ובהג' צ"ה,השדה
 קודהצ הדרת ובספר א', קי"ב ופסחים ב',ס"ו

 סוכת בהעלותך, סוף יפות פנים נ"ב,מכתב
 ק"ע, סי' ח"ג השדה פרי שו"ת ה', כללשלם

 אות בצל"ח ישראל ילקוט במדבר, צדקמעגלי
 עשה"ט ד', אות ומ"ת ל"ז, אות תורה דבריט"ז,
 מביא הנ"ל תלאו דף והפרד"י המקומות,ובכל
 ויהי' עי"ש, ודאי בניה ב' ס"ט יתרו מזהרעוד
 הוי דרוב הרא"ש בשם ו' ב"ם להשטמ"קסמך
 ועחת"ס התירונ התורה זה שספק אלא ספקרק

 ופסחים וקס"א, קמ"ז וח"ב ומ"א ה' סי'אבה"ע
 גבי מפק, מעשרין חגרים רוב דקרי ע"אט'
 ד"ה שם וערש"י ודאי, מידי מוציא ספקאין

 גבי סק"ד תקפ"ב ממג"א וראי' וכו', וכו'ודאי
 מאה לס' בפתיחה וע' עי"ש, בר"ה בפתחלחיים
 ערך שלי בכללים וראה ואכמל"ב, עי"ששערים
 ע"ש.רוב

 ד"ש מאמר אהרן ברכת בס' וראהטו(
 בשעת לחולה שברך מי שעושין מנהג בעניןשכ'

 אמו", "ושם שמו שמזכירין התורהקריאת
 דוקא אמו בשם אותו דמזכירין טעמאדהיינו
 כל איתא ב' ס"ו דבשבת משום אביו בשםולא
 להזהר וציין דאמא, בשמא לחישות( )כלמנייני

 ופלא עי"ש לעיל שהבאתי ע"א פ"ד לך לךפ'
 שהבאתי בזהר מקומות לשאר ציין שלאג"כ
לעיל.

 דצ"ל להמהרש"ל שלמה בחכמת וראהטק
 דוקא נ"ב פלונית בן כו' בשמא בד"ה ס"ושבת



1~קלה ן ר הא ט"8 "8ללי 1ץ י ב, ולם...בקשהעלה

 האנ0ה מכירין אדם נ0בני פלונית בן פלונינקם
 עכ"ל וטמעתי כך מאבץ יותר הולד אםשהיא
 בפשיטות א"ם 'מ"ל בכ"מ הטהד עפי"דאך

כמובד
 ישתה לא ת"ר ע"א קי"ב פסחים וראהיק
 ואם בלילה האגמים מן ולא הנהרות מן לאמים
 צחי ואי וכו' הסכנה מפני בראשו דמושתה
 לי' לימא בהדיה אינש איכא אי תקנתיה,מאי

 לנפשיה איהו לימא לא ואי פלנתא ברפלניא
 קודם איתא וכן עי"ש, וכו' אמי לי אמרהפלניא
 עי"ש. וכו' פלנתא בר פלניא לי' ולימאלזה

 ב' ס"ו דבשבת להעיד לנחוץ וראיתייח(
 משחא מייתי )התלמידים( מיבסמי הוו כיאיתא
 מישחא הא דציל היכי כי ואמרי וכו'ומילחא
 מייתי לא ואי פלניתא בר דפלניא חמריהליציל
 בר דפלניא חמריה ליציל וכו' דדנאשיעא
 אות סופדים דקדוקי ובהג' עי"ש, וכו'פלניתא

 דפלניא צילילא[ ]האי א"פ בכ"י כ' שםב'
 פלני' בד כאן שונצינו בדפוס )פלניתא(בר

 גירסא כאן דיש הרי עי"ש, פלניאובסמוך
 להעיר. רק באתי ולא פלניתא, ולאפלניא

 מים אדם ישתה לא א' קי"ב פסחיםוראה
 שתה ואם שבתות, בלילי ולא רביעיות בלילילא
 מאי צחי ואם כו' סכנה מפני בראשודמו

 בהדיה איניש איכא אי לא ואי וכו' וכו'תקנתיה
 וכו', פלנתא בר פלניא לי' ולימאניתערי'

 פלניא, בר הכ"י נוסח מביא סופריםובדקדוקי

 ]פלניא[ פלניא ובאה"ת כ' ח' אות שםובהג'
 ע"ש, פלניתא בר ליתא ובמנוה"מ א"פובכ"י

 הנהרות מן לא מים ישתה לא ת"ר אח"כושם
 בראשו דמו שתה ואם בלילה האגמים מןולא

 בהדיה איניש איכא אי וכו' וכו' הסכנהמפני
 ובדקדוקי וכו' פלנתא בר פלניא לי'לימא
 אות ובהג' פלניא בר פלניא הכ"י בנוסחסופרים

 ליתא וכן פלניתא, בר ליתא א"פ ובכ"י כ'כ'
 ב' ובכ"י ובמנוה"מ הראשון ובע"יבאה"ת

 איהו אח"כ ושם עי"ש, פלניתא בר פלניאליתא
 הגי' הכ"י ובנוסח וכו' לי אמרה פלניאלנפשיה

 פלניא בר כ' בהג' שם ל' ובאות פלניא, ברפלניא

 א"פ ובכ"י פלניתא בר ב' י"ב ובע"זובע"י

 פלוני פלוני ובאה"ת במנוה"מ וכ"ה פלניאפלניא
 דיש להעיר רק באתי ולא עישה"ט,וכו'

 העירו שלא ופלא ועוד, פלוני או פלניאגידסאות
 צריך דבלהשית מכל מוסכם דאינו והריבזה,

 הגירסאות וראה ודו"ק, האם שם רקלהזכיר
 צריך. אני לקצר כי המקומות בשאריגם

 רחמים בקשת מע' תורה כללי ובס'יט(
 המנהג נשתרבב הנ"ל ס"ו דמשבת : כ' ד'אות

 לצדיקים רחמים בקשת של פתקאכשנותנים
 בדרך מקובל שכך לפי האם בשםמזכירים
 מחמת שזה משערים שקצת כמו לאסגולה,
 זרע על כזאת לחשוב חלילה בדוק, האבשאין
 לישראל עדות י"ה שבטי עליהם שנאמרקודש
 בילקוט הובא במכילתא ואמרו קכ"בתהלים
 ומאי וכו' ישראל על מעיד שמי הקב"האמר

 הוא בעלמא חזקה הו"א א' מ"ט בנזידדאיתא
 לאו דילמא וליחווב י"א בחולין וכן אביו()שהוא
 המסקנה אבל וטריא שקלא דרך זה הוא,אביו
 סוקלין פ' דף כבקידושין ה~א ולמעשהלהלכה
 בית בספרי וראה עי"ש, החזקות עלושורפין
 כהנים יחוס בענין מש"ש ס"ב דף ה"באהרן
 שקצת כמו לא ומש"כ עישה"ט, הזהבזמן

 הזוהר מדברי זכר שלא פלא וכו'משערים
 כן. להדיא דמבואר כ"פ בכללןשהבאתי
 סימן העזר אבן טוב מבשר בס' וראהכ(
 בגיטין שמות בענין וקצרות אריכותע"ד

 ובדף מנכרי, שהולידה ישראלית בתבמגורשת
 מ"א סימן ח"ב אה"ע מהחת"ס מש"ל מביאתי"ג
 כ"פ כאן שהבאתי קי"ב ופסחים ס"ומשבת
 רגילים ובקשות התחנות ובכל פלנתא ברפלניא
 כאן וראה עי"ש, אמו בשם ניכר א"כבכך

 ולהגי' הנ"ל, בגמרות שונות גירסאותשהבאתי
 הפך משסע לכאורה פלוני או פלניא ברשם

 בזה, העיר שלא במכתה"ג ופלא זצ"ל,החת"ס

 גבול שו"ת על טוב מבשר בעל העירובסוף
 לבן והושיעה פ"ו בתהלים מצינו שהלאיהודה
 אמתך בן עבדך אני קט"ז בתהלים וכןאמתך
 עי"ש.וכו'

 בעל להגה"ק תורה דברי בס' וראהכא(
 אחרי ד', אות ב' מהדורא זצ"ל, אלעזרמנחת



 החולים על בקשה ן ך הא חוש"םנללי ון יבתקלו

 וע' שכ' הנזעל, )פ"ר( לך פ' הזוהקקשמביא
 מש"כ ז"ל לונזאנו די הר"מ בשם מלךבמקדה2
 רובא בתר דאזלינן וכו' קי"ל דהא ומקשהבזה,
 יששכר בני דהבעל וכ' הלל"מ, או מקראחו
 בן דוד אמר דלמה נסתר ע"פ הטעם כ'וי"ע

 ז"ל מפלוזי הרא"ש שי' ועפ"י ע"ש,.אמתך"
 שהתורה אלא ספק רק הוא דרוב ב"מבשטמ"ק
 עדיף, הודאי לתפוס דאפשר במקום ע"כהתירתו

 בשמא מנייני כל הנ"ל ב' סעו דבשבת הטעםוכ'
 של ברובן דיש משום ש"ל ופרש"ידאימא
 הולכין אין ובפק"נ נפשות מכנת כ"פלחשות
 בד"ה בהעלותך יפות הפנים על וכ' הרוב,אחר
 דאחז"ל אמו מרחם אמר שכ' כמת תהי נאאל
 הוא הגוף בריאת וקיום והתפלות הלחשיםשכל
 אביו בשם נשמה עליות ותפילות אמובשם
 טקובל רק חז"ל בד' נמצא לא שזה וכ'ע"ש,
 כי שם בעל מתלמידי הצדיקים רבותינובשם
 אמו, בשם החיים ובעד אביו בשם יזכירו?נפטר
 תפלה בענין וכן הקוויט"ל, בכתיבת כןונתפשט
 לומר שייך וכי כ"פ ומקשה אמו, שםבהזכרת
 אפילו הקדושה לאמו ח*ו חשד המע"השדוד

 שייסד כיון לתרץ ונדחק דמיעוטא,למיעוטא
 בשבילם ע"כ קץ עת עד העולם לכלתהלים
 ואין מיעוטא עכ"פ שיהי' כיון זה לשוןיסד

 ע"ה והאריך וכו', הרוב אחר בפק"נהולכין
 וכו' דאימא בשמא מנייני כל ש"ל ס"ודוםבת

 רק המה אשר החיצונים יקטרגו שלאכשצריכים
 היא אימא כי יקטרגו שלא וכדי שמאל,מצד
 בארוכה, עי"ש החיצונים, גם שיסכימו וכדידינים

 וכו' ימין שכלו האמת בעולם שהוא מימשא*כ
 וכו' אביהם בשם בעדם מתפללים ע"כוכו'
 האשכנזים מנהג להצדיק לכאף שאפשר וכ'וכו',

 מתפללים וכדומה החולה דבעד להיפוךשמנהגם
 דבעוה*ז אמם בשם הנפטר ובעד אביהםבשם
 דליכא האמת בעולם אבל רובא בתראזלינן
 טנהגיהם מ"מ אבל וכו' שמיא קמי'ספיקא
 המציבות על ראינו וכן והזוה"ק, להגמ'סותרים
 אבותם שם רק עליהם שנזכרו משהנהוגים

 מגריידיץ להגה"צ שלום סוכת שבס' וכ'וכף,
 מע' חמד השדי על וכ' בזה האריך ה'כלל

 יהתפלל צואת0 )שם בהתחלתו י"ד( )חלקמ*ם
 ראה שלא וכף אמו בשם פטירתו לאחר גםבעדו
 הבאתי ולא קצרתי כי לשונו כל עי*ש וכףכ*ז
כ"ל.

 העירו הנ"ל הקדח2ים וכל הזוה"ק והנהכב(
 ע"ה המלך דוד שאמר ט"ז פ"ו דתהליםבהך

 אני ט"ז קט"ז שם וכן אמתך, לבןוהושיעה
 האבנ את ולא האם את דוכר אמתך, בןעבדך

 דראה ראיה, דאין אפש'ל דמשםולפענד'נ
 והלאה רם"ה מדף ח"ד אהרן בית במפריהיסב
 אבי דישי המעשה בענין שוש דשצ"זובח*ח
 ספרה והשפחה שפחתו על לבא שרצהדוד

 ח2אחיו שפחתו על ולא אשתו על ובאלאשתו
 מכו*כ בארוכה עי"ש אמם, בן שאינוהשדוהו
 ובניו ישי למה2חו שמואל בא ה2כאשרמקומות,
 שיש ולהודיע לבזותם שבא ובאימה ברתתעמדו
 אמר ח2מואל שמחה דוד של ואמה פסול, בןלהם
 סאסו אבן אמו אמרה שעה ובאותה אתה,בני

 הרי בארוכה, המומ2א כל עי"ש וכו',הבונים
 נשווא ולהראות להודים גדול עיקר זה הי'שלדוד

 אמו אען הזכיר וע"כ פמול, ולא הצדיקת אמובן
 וראה שם, גם היטב ודו"ק אביו, את ולאדוקא
 על דבההדרן שכ"ש פפא רב של בניו ערךכאן
 בשם פפא רב בני מזכירין אנו מטכתאסיום
 ש"ל, להדעות טותר וזה אמם בשם ולאאביהם
 עי"ש. בזה אניונבוך

 פ"ג אות כ' מע' אזכור אברהם בס'וראה
 נשמת, לעילוי או החולוע על ולימוד כפרהשכ'

 וע' אמתך, בן כבזוה"ק אמו בן לומרדצריך
 האשה, אם שם יודם וכשאינו ע"א, דר"אמד"ת
 אמו זכות להזכיר ויועיל פלוני, אם שהיאיזניר
 תמח, אל אמו וחטאת זה לעומת זה גם בנה,על
עשכ.

 בפניו לשלא בפניו בין ההבדל ב.סימן

 יג(. ט( 0 א(-ד( אות א' סימןראה

 להזניר דא"צ חבירו על רחמים המבקש ג.סימן
 להזכיר ירצה אם הוא האיךשמו

 ט(. 01 ה( ג( אות א' סימןראה
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 א"צ דבפניו חולה בין חילוק יש אם ד.סימן
 רחמים בקשת לשאר שמולהזכיר

 ט(. ז( ה( ד( אות א' סימןראה

 החולה לשם שמשנין למה סעם ה.סימן

 ה(. אות א' סימןראה

 שמו את להזכיר צריך שאין הטעם 1.סימן
 ט(. אות א' סימןר(פה

 שמזכירין החיים על בקשה בין הבדל ז.פימן
 בשם שמזכירין הנפטרים על לבקשה האםבשם
האב

 יט(. י(-טו( אות א' סימןראה

 שמזכירין החיים על בבקשה הטעם ח.סימן

 בשם מוכירין הנפטרים על ובבקשה האםבשם
האב

 היטב תי' ים(, י(-טת אות א' סימןראה
 ש"ש. אש כתבי הקונם' בד' יג(באות

 אביו בשם תורה למפר שקורין הטעם ט.סיטן

 אמו בשםולא

 יג(. אות א' סימןראה

 להזכיר שצריך בהטעם הזהר מדברי י.פימן

 יש האב משא"כ ודאי הוי דאיהי האםבשם
 רק הוי דרוב הרא"ש בשם להשטמ"ק וסמךראיה

סחק

 כא(. יד(, אות אן סימןראה

 וכללים. סכומים יא.סימן

 המבקש כל ע"א דל,ד דברכות בהךא(

 הרו"א ושי' שמו, להזכיר א"צ חבירו עלדחמים
 א'. סימן ראהבזה,

 אים ג"כ לפרשו אפשר צריך אין לשוןב(
 ט(. ה( שת א' סימן ראהרשאי,
 בהמם דמזכירין זה בענין הזהר לשונותג(
 יג(. יב( אות א' סימן ראה הזהר, בד' והפי'האם

 לימא א' קי"ב דפסחים בהך בהגירסאותד(
 ב' ס"ו ו,בבת בהך וכן פלנתא, בר פלניאלי'

 סימן ראה פלניחש4 בר דפלניא חמרי'ליציל
 יוה. אותא'

 אמורא שם אבוברם,בר

 בר קזא, בד כמו כך, הי' האמיתי שמואם
 בזה רחב ביאור ראה ועוד, מצותא, בדנפחא,

 עישה"ם, ודקכ"ג והלאה פ.ד מדף ח"אבמפרי

 עישה"ט, בספרי כבר שהארכתי במה אכפולולא

 אקצר.וכאן

 תורה, יייע ימדה - אריא בר אוריאן,בר

 גדוליםבן

 שמהעל א*ל ע"א, די"ב בדכות ראהא(
 סלתא לך ואימא תא אודיאן בד רב, בדלחייא

 וכו'. אבוך דאמדמעלייתא
 ס"ב בגיטין שכ' פיק הגר"י בגליוןועי'

 פירש"י אודיין בר ע"א נ"ג במנחות וכןע"א
 ע*ב מ"ג ובסוכה ע*א ע"ח ביומא אכן תורה,בן

 אדיא בד איתא ע"א י"ד ובחגיגה ע"ב ל"אוע"ז
 עכ*ד. כלום פרהב"י ולא אוריאבר

 הבשי בנוסח ע"א י"ב ברכות בדק"םועי'
 וכ*ה ס' אות בהגהות ושם אוריחה ברהגירסא

 ב' מ*ג בסוכה הלשון וכן עומדין אין פ'בבה*ג

 ע"ש. איריא ברובב"נ
 שלפנים דהגירסא ע"א י"ד בחגיגהועי'

 איריא בר בכת"י הדק"ם ובנוסח אריא, ברהוא
 ובדפוסים הראשון בע"י וכ"ה נ' אותובהגהות
 ארי, בר ובאה"ת אידי, בר נשתבשהאחרונים

 ע"ש. ישר הואואולי
 הוא שלפנינו דהגי' ע"א נ"ג במנחותועי'



 אוריאןבר ן ר הא הש"םכללי רע י12תקלח

 בהגה' אבל הכ"י, בנוסח בדק"ס וכ"ה אורייןבר
 הראשון ובע"י ובאה"ת ר' בכ"י כ' מ' אותשם

 י"ב בברכות וכ"ה בכולן, אוריאן כ"י,ובילקוט
 עכ"ד.א'

 הוא שלפנינו דהגירסא ע"א עאח ביומאועי'
 ושם ליתא, הכ"י בנוסח ובדק"ס אריא,בר

 העטור בבעל ליתא וכן כתב ק' אותבהגהות
 ברי*ף וכ"ה אוריא, בר א"פ ובכ"יובראב"ן,
 עכ"ד.וברא"ש
 שלפנינו דהגירסא ע"ב מ"ג בסוכהועי'

 בר הוא הכ"י בנוסח ובדק"ס אוריא, ברהוא
 בחגיגה בהכ"י וכ"ה כ' אות בהגהות ושםאיריא,
 אריא, בר ב' ובכ"י בהערותי, וע"ש א'י"ד
ע"ש.

 הוא שלפנינו דהגירסא ע"ב ל"א בע"זועי'
 אידי במנוה"מ ג' אות שם ובהגהות אריא,בר

 ע"ש. איריא קושטאבדפוס
 ולולי כ', צ' מאמר אהרן ברכת ובס'ב(

 בברכות המחכר דאוריאן אומר הייתידמסתפינא
 גופיה, לרב אם כי רב בר לחייא תואר איננוכאן
 ע"ד אוריאן, שהוא מי בן הוא אוריאן ברוהפי'
 קמיה רב יתיב דכי קל"ז חולין בש"סשאמרו
 לפומי' דרב מפומי' דנורא זיקוקין נפקידרבי

 שהוא אוריאן רב נקרא ולכן עי"ש, וכו'דרבי
 כשנתוסף לתואר ונעשה אור ממלת נגזרשם
 בלשון רבות מצינו כן )כאשר לבסוף נו"ןעליו
 אור, קרני ממנו שיצא איש וכוונתו כידוע(חז"ל

 בר רב בר לחייא שמואל א"ל ב' ל"א ע"זוע'
 כמו פי' דאריא עוי"ל וכו', לך ואימא תאאריא

 שהוא כידוע(, מתחלפין וה"א אל"ף )כיאריה
 רבא לי' דקרי ב' קל"א כבשבת גדול, לאדםכנוי
 בקידחשין הוא )וכן שבחבורה ארי אבין ברלר"ח
 אמר דר"ל ע"ב קי"ז ובב"ק ח'(, ובסנהדריןמ"ח
 וה"ט עי"ש, מבבל עלה ארי כהנא רב עללר"י
 כדי בה"א ולא לבסוף באל"ף אריאדקראו
 בהעלותך פ' בחיי רבינו וכש"כ הדבר,להגדיל
 בה"א כתובה להיות שצריכה תיבהדלפעמים
 כמו הדבר, להגדיל כדי באלאף נכתבתלבסוף
 כדי בה"4ג לזרה במקום לזרא, לכםוהיה

 בחימה במקום בחמא וכן המיאוס,להגדיל

 יש וה"נ החימה, להגדיל כדי י"א(,)דניאל
 לחיי(ו שמואל קרא דלכן עוד וי"ל כן,לומר
 שנמשלה מבבל היותו על אריא בר רבבר

 א"ל וכן א', כ"ט בראשית רבה כבמדרשלאריה
 לשון, על נופל לשון שהוא מבבל עלהארי
 דקראוהו י"ל עוד ארי, עלה לארי שנמשלהמבבל
 וכו' וכו' יהודה משבט נצר היותו על ארי'בר
 קרא א' ע"ח דביומא וכ' בזה שהאריךע"ש
 הי' והוא אריא בר ג"כ דריב"ל ברי' יוסףלרב
 לקצר כי דבריו, כל ע"ש ב' ק"ו כבחוליןלוי
 סי' חפץ אבני שו"ת בספרו וראה צריך,אני
 אור משם נגזר אודין דהתואר דמ"ש שכ'מ"ד

 כמה מצאנו הנו"ן, בהוספת לתוארונעשה
 לדוגמא הנו"ן, בהוספת משמות שנגזרותוארים
 ועב"מ מחמם, חמסן מענוה, ענותן מבושה,בישן
 מקרה רובץ ופרש"י רבצן ולא דובץ א'()ל"ג
 דהוספת ופתםמע בכך, הרגיל רבצן ולא לוהוא
 הדרס וע' וכו', התואר התמדת על מורההנו"ן
 מאמר אהדן וברכת נ"ט מאמר שמותוהעיון
 אב בבה"מ אומרים ומה"ט עי"ש מש"בקנ"ג
 הנו"ן בתוס' מורה וזה המרחם, אב ולאהרחמן
 שערי בם' וראה ע"ש, בקביעות לרחםשדרכו
 כמם"כ ע"ב פ"ד ב"מ ז"ל מרגליות להגר"רזהר
 עישה"ט. לכאן וצרפו אריה תוארבענין
 דגניבא א'( וס"ב ב' ל"א )גיטין וראהג(
 רב אל מקורב והשני, הראשון בדור בבליחכם
 של תלמידו דהי' וכנראה ע"ש, אוריין ברנקרא
 וע"ז א' כ"ה )ברכות ראה רבו, תורת ומסררב,
 מר של בביתו בשבת רב נתאכסן ופ"אל"ו(
 א' ע"ח יומא וראה א'( כ"ז )ברכות ראהגניבא
 זעירא ע"י נקרא ריב"ל של בנו יוסףדרב
 עזרא, ר' וכן עי"ש אריא בר בתואר חמאבר
 נקרא לראב"ע עשירי אבטולס, דרבי בריהבר

 קרא ורבא א'(, נ"ג )מנחות אוריין ברבתואר
 אוריא בר חנה בר בר רבה של בנו יצחקלרב
 פ"י שבת ירחשלמי וראה ב'( מ"ג )סוכהראה
 אוריון בר יצחק בשם אמורא שם שמוזכרה"י

עי"ש.
 ההערה שלפי ב' יאא ברכות גלית וראהד(
 אריא", "בר אוריין", "בר שהתוארים יוצאשם
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 ונמצא עי"ש, אחת בהכללה נכללים אוריא""בר
"בר כתוב בברכות .אורין" המלה שלהכתיב
"בר כתוב ובסוכה אוריין" "בר בגיטיןאוריאן"
 ודו"ק. בהגירסאות לעיל וראה ע"שאוריא"
 היא חדא אורין" "בר אם נסתפקתי והנהה(
 ר"י הגאון בשם לעיל והבאתי אריא" "ברעם
 בר מפרש ובמנחות בגיטין דרש"י זצ"לפיק

 אצל המקומות בשארי ואילו תודה" "בןאוריין
 י"א וע"כ כלום רש"י פירש לא "אריא"בר

 והתואר ארי בן הוא "אריא" בר שלשמובנו
 בשם מ"ש לעיל דאה המתהשר, אבי עלמוסב
 עכ"ז אהרן ברכת בספרו ז"ל מרישאהגאון
 שם או פרטי עצם שם זה אם בכ"מ אנימסופק
 בכ"מ מוסב אם גם עצם, לשם שנהפךתואר
 ובמש"כ בזה, אני ונבוך לא, או המתואר אביעל

 תואר דמצינו נבוך, אני ג"כ הנ"ל אהרןהברכה
 צריך זה ודבר רב, של לבנו דוקא לאו גםזה

 ש"ל המקומות וראה במכתה"ג, לפענ"דבירור
 בם' וראה זה, בתואר שנקראו שוניםבאמוראים

 וראה עישה"ט, בישראל כבוד לתואריאנציקלו'

 אריא, ערך אבהן, בר ערך השלם בערוךהיטב

 לכאן וצרפו שם היטב ודו"ק אריין, אוריוןערך

 צריך. אני לקצרכי
 מקומות בב' דר,ם"י עמש"ל להעיר ורציתיו(

 בספרי דראה כלום, פי' לא ובכ"מ תורה בןפי'

 מרש"י סתירה להקשות אין ערך ח"ח אהרןבית

 דרכו שכן מידי קשה דלא ותראה רש"יעל

 כלו, הכלל כלעישה"ט

 אמורא שם אהינא,בר

 סוטה ע"א, נ"א ע"ב, ט' קידווםין ראהא(

 ובתתו"א אסברה, אהינא בר רבא אמר ע"ב,ל"ט

 ל"ז כבמנחות רבא היה שמו וגם כתב,בערכו

 אמר אהינא בר רבא וכו', אמר יוסף רבע"ב,
 אהינא בד אמד, רבא שצ"ל אפשר אווכו',
 או כתב אהינא בר רבא ובערך עי"ש,אמר,

 אהינא בר רבא רבא, אמר כתוב היהשבקידושין

 בר אך ונשאר רבא חד החסיר והסופראסברא
 בערכו, ובסה"ד ביוחסין ראה אבל עי"ש,אהינא,

 במפרי הבאתי וכבר כך, ששמו אישיותבתור
 בן של פ(פתרונו פעמים כו"כ דמצינו כ"פח"א
 שהוא הפירוש אלא ממש בן דוקא אינו בר,או

 ובהציונים בר, בן בערך כאן וראה כן, יקראעצמו
 כבר שהארכתי במה ואקצר לכאן, וצרפושם,
 מנחות סופרים דקדוקי וראה בספרי, אחתפעם
 אהינא", בר קרבא הוא הדפוס בנוסח דהגי'ל"ז,
 בר רבא, אמר איתא ע"ב ט' בקידושיןאבל
 שחבמו אחד חכם שם וברש"י לי, אסברהאהינא
 שם פרש"י וכן עי"ש, וכו' לימדני אהינא""בר
 פרש"י וכן לי, אסברא אהינא" "בר ע"א נ"אדף

 אסברה אהינא בר ששמו חכם ב' ל"טבסוטה
עי"ש.
 כמו הספרים לשבש דאין לענד"נ ולפ"זב(
 והיוחסין ז"ל דש-י היפך זה כי התתו"א,שכתב

 גם אהינא", בר "רבא דהיה ונראהוהסדה"ד,
 אימא ערך ח"1 ב"א במפרי וראה אהינא",*בר
 מש"ש והלאה קע"א מדף מפרים הגהתכו"כ

 להגיה הגמורה העבירה בענין גדולהבארוכה
 רכאן. וצרפו עישה"טהמפרים,
 ע"ב ל"ז מנחות מינבן כת"י בצילום וראהג(
 הוזכר ולא לגמרי אחרת גירמא יש ט~מםהנז"ל,
 לחקר בספר ומובא כלמ אהינא בר רבאשם

 ע"א י"ט דף ז"ל מרגליות מהר"ר וכו'שמות
 בכל כ' כאן, מנחות סופרים דקדוקי ובהג'ע"ש,

 בר אדא רב הגי' רי"ד ובפסקי וברא"ש,הכ"י
 במכ"ת. ובנינו יסודו כל נפל ודאי ולפ"זאהבה,
 עפמ"ש כתב הנ"ל שמות לחקר ובס'ד(
 המלה דמשמעות מ"ג, ע' ח"א "אהן" ע'בעה"ש
 הכוונה ומעתה - יעמאנד - דהוא" "מאן הואאהן

 אייו של הסבר פעם רבא שמע כאשרברורה,
 לא חכמים, בקהל עוד נודע בלתי מאדםהלכה
 זה, מובן על עמד מלבו כאלו בסתם הדברמסר
 הסביר אדם בן איזה שהוא" שמי כי הדגישרק
 עי*ש, פרטי שם אינו אהינא בר ובכן וכךכך

 זה גם זה שאב מאק בזה עוד אני נבוךוהנה
 יותר הי' דלפ"ז ועוד הנז"ל, ז"ל מפר,ם"יהיפך
 בעה"ש ע"ש אהינא, בר ולא אהינא לומריכול

 תוספת בלא אהינא הלשון מתאים שיותרותראה
 אמר ערך ח"ם במפרי הדק היתב וראה בר,מלת



 רב ביבר ן ך הא הש"שכללי ת יבתקם

 בענין שהארכתי והלאה תרם"ה מדף דהואמאן
 זה, בלשון להשתמש הגמרא רגילה דהינןזה

 מאוד נחוץ זה כי לכאן, וצרפו הדקעישה"ט
 דהוא מאן אמר ערך בספרי וראהלכללינו,
עי"ש.

 אווזבר

 כו"כ דקנ"ז, עד ק"מ מדף ח"ג בספריראה
 וצרפם בזה, והערות ביאורים פרטים,כללים,
 כבר שהארכתי במה רוצה אני לקצר כילכאן,
 בעהי"ת. תתענג ואז הדק עשה"ט בספרי,פ"א

 אמורא שם חנה, ברבר

 רבה ד*ה א' ה' סנהדרין תוס' ראהא(
 חנהי של בנו בן דהי' משום כן דנקרא :שכתבו
 זאת ודחו חנה בר היה אביו דשם כתבוואח"כ
 ע"ש, סיכתא חנה בר כל איתא א' ע"דדבב"ב
 דבב"ב שכ', קפ"ה, מאמר אהרן ברכת בס'וראה
 סיכתא, חנה בר בר כל הגירסא באמתשם
 בש"ס אחרת גירסא היתה התוס' דלפניוצ"ל
 כלל הי' לא דשמו כ' שם ב"ב וברשב"םשם,
 זוכר עין בס' וע' עי"ש, אבא אם כירבה

 גאת האי רב בשם ז', אות ק' מע' ז"ללהחיד"א
 ע"ש נקרא חנה בר ורבה אשה שם הואדחנה
 דגם י"ל ולפ"ז חייא, ר' של בתו שהיתהאמו

 ג"כ נקרא ותלמידו יוחנן ר' בימי שהי'רבב"ח
 אחיו הא' הי' חנה בר רבה שני )כי זקנתוע"ש
 אמנם תלמידו( והב' שם כבסנהדרין ר"חשל
 בש"ס כי האי רב דברי דחה שם זוכר עיןבס'
 כתב ואיך ר"ח של אחיו בן היה שרב"חאמרו
 עיי"ש. בתו בןשהוא
 קנ"א אות ב' מע' אלי הליכות בס' וראהב(
 בכללן, שהאריך מה זצ"ל אלגאזילמהר"ש
 בר, בן ערך כאן וראה לכאן, וצרפועישה"ט
 לכאן, וצרפו אהרן ערך ח"ב בספרי היטבוראה
 בר אבא ערך פ"ח דף ח"א בספרי הדק היטבוראה
 במה בכפילא לבא רציתי לא כי לכאן וצרפוחנה

 לחקר בס' היטב וראה בספרי, פ"א כברשהארכתי

 מרגליות מוהר"ר להגאון בתלמוד וכינוייםשמות
 וראה לכאן. וצרפו עשה"ט י"ט אות ס"א דףז"ל
 לכאן. וצרפו חנה בר ערך יצחק פחדבס'

 מדרשו לבית בא היום אותו - יומיהבר
 פי' ועודתחלה,

 רק שלמד תלמיד - יומא דחד רב ביבר

 אחדיום

 תלמיד ישיבה, בן צעיר תלמיד - רב ביבר
 ועוד הועד, בית חברחכם,

 מדף אידי רב ערך ח*ה בספרי ראהא(
 יעקב דרבי אבוה אידי דרב ש"ש והלאה,חכ-ח
 יומא, דחד רב בי בר רבנן לי' קרו הוה אידיבר

 תלתא אזיל דהוי רגיל דהוה ע"ב( ה')בחגיגה
 ג' )מהלך רב, בבי יומא וחד באורחאירחי

 מביתו ונוסע המדרש, לבית מביתו היהחדשים
 לשמח לביתו וחוזר אחד, יום ולומד הפסחאחר
 כמה הבאתי ושם רש"י( הסוכות, בחג אשתואת

 ענינים כמה ועוד בפרש-י, ובאוריםנירסאות
 ההוא איתיביה מ"ט, משבת שם והבאתיבזה,
 והערוך, מרש"י והפירושים יומי' ברמרבנן
 נדול אריכות עי"ש זצ"ל* פיק ישעי' ר'והג'
 מדברי שניות בידים לבא רציתי לא כיבזה,

 עישה"ט בספרי, כבר שהארכתי במהסופרים
 כללים ענינים כו*כ שם ויש לכאן,וצרפו
 וראה בכללן. ופירושים שונות וגירסאותופרטים
 יומיה, בר וערך רב, בי בר ערך בערוךהימב
 וראה עישה"ט. לכאן וצרפו שם השלםובערוך
 אברהם מהר' לסוגיהם וכנרים תוארים אוצרבס'

 רב, בי בר ערך תשי"ח, אביב תלאורנשטיין

 הנ*ל בספרי וראה ע"ש. יומיה ברוערך
 במה אקצר וכאן בזה, ובאוריםפירושים
 עישה"ט. בספרישהארכתי
 אמר רב בי בר ב'(, )פ"ה עירובין ראהב(
 מקום לי הראה א'( )ע"ד חשם )בתמיה(,הכי

 ובמשרשים, עי*ש וכו' אותו, לשאול ואלךמגורו
 וראה עישה*ט, לעיל שהבאתי בהמקומותוראה



תקמא ן ר הא הש"םכללי רז יבנפחתי

 שם ובפרם וכו', בר בן פרך זה בספריהיטב
 לבא רציתי לא כי לכאן, וצדפו בריבי,בפרך

 נזכד ב' ק"מ ובשבת באומר, קצרתי וע"כבכפילא,
 ערוך וראה בכ"מ, ועוד פעמים ק~ברה רב ביבר

 בי ערך השלם וערוך ערוך וראה בערכו,השלם
 עי"ש רבנן, בי רב, בי ובערך עיי"ש, וב'א'

 לשון אוצר בס' היטב ודאה לכאן.וצרפם
 מדף רב בי עדך ז' כרך קאסאווסקיהתלמוד
 הנ*ל הלשונות כל וקיבץ שאסף והלאהרצ"ג

 על ובמפורשים עישה"ם הש"ס בכלהנמצאים
 ח"י אהרן בית בספרי היטב וראה שם.המקומות

 לכאן. וצרפו והלאה רנ"ד מדף רב בי אמרופרך

 בן חשוב, אדם מכובד, אדם - פחתיבר
גדולים

 לדב א"ל דר"ח ע"ב י"ג בדכות ראהא(
 בן פי' כתב פיק הגר"י ובהגהות פחתין,.בר

 נ"ם נזיר ע"א, כ"ם ע"ב, ג' שבת עייןגדולים,
 מ*ג בברכות שם וע"ע ע"כ, שם וברש"יע"א

 בר פי' ובגלית פחתי, בד )לרב( ר"ח א"לע"א
 ע"א ג' לשבת ציין הגדי"פ ובהגה'גדולים
 ע"ב. מ"ו ברכות וע"ע גדולים, בן שםופו,ם"י

 בר לרב חייא ד' א"ל ע"ב ג' שבתוראה
 להגאון הש"ס ובגליון גדולים בן ופרש"יפחתי,
 איתא ושם ע"א, כ"ם דף לקמן לעי' צייןרעק*א
 בן ופרש"י פחתי, בר )לדב( חיהא רביא"ל

גדולים.
 לדב( חיהע )ר' א"ל ע"א נ"ם נזירוראה

 ע"ש, חכם תלמיד של בנו ופרש"י פחתי,בר

 אינו נזיר במס' לרש"י המיוחס שפי'וידוע

 מן אברהם רבינו בפי' ועי' האמיתי,מרש"י
 גדול אדם פחתי בר שפי' שם נזיר עמ"סההר

ע"ש.
 : ]פירשם[ פחתי בר ערך בערוך וראהב(

 נדכתיב רברבני בר פי' ]מג[ )מד(ברכות
 דאמדי איכא ט"0, ה' )נחמי' הראשוניםוהפחות

 )במדבר מואב פאתי ומחץ כדכתיב פאתיבר

 שמעביד בשעה פחת' בר ]יג[ )יד( חשםכ"ד(
 עי'ש. וכו' עיניו ע"גידיו

 הערוך ע"ד שכ' שבערכין בהפלאהועי'
 פרהם"י וכן גדולים בל פרש"י ג' ובשבת יהנ"ל
 ת"ח, של בנו רהם"י פי' נ"ם ובנזיר כ"ם,עו"ש

 פי' נדפס מ"ג ברכות שלפני הש"ס דבגליוןודע
 זה פי' לדפוס לקדם להו הוי ובדין גדולים,בר
 ודאי הקדים שלא דבינו ואמנם )די"ג(,לעיל
 כבודו, לפני שכחה היה ולא עמו, ונימוקוטעמו
 וכתב דדי"ג סוגיא להאי אייתי בסמוך מידדהא
 משום מהנדאה ולכן האי, רבינו שפידשמה
 נוסחת )דמ"ג( מברכין כיצד בפ' לרבינודהיה
 בא זה ועל פאתי בר דאמרי ואיכא פחתיבר

 מואב, פאתי מלשת הוא דפאתי לפרשרבינו
 איכא שם חונה אשד מקום להביא הוכרחולכן

 ע"כ. פאתי בדדאמרי
 שכ', ח"י צד השלם לערוך במבואוראה

 מואב פאתי מתרגם פאתי בר גרס צמחורב
 ר' של ובעדוך דע"ב(, קפ"א )שם ע"כרברבי
 א"ד שם ת"ל דאמדי איכא כפירושו ממשנתן
 ולפי' ע"כ, מואב פאתי ומחץ כדכתיב פאתיבר

 באצבע מראה וזה רברבני, ג"כ פי'ראשון
 גאון צמח ר' של בערוך השתמש נתןשדבינו
 שתקנו גירסא עוד מביא פחתי בר ובערךעי"ש,
 חיי~ג דר' אחתיה בר שהי' רב מול אחתיהבר
 ובברכות הגירסאות כל לשבש אפשר שאיוכ'
 עיניו נגד הי' לא שאז ואולי כלום פרש"ילא

 עי"ש. וכו'הערוך
 דא"ל ה"ג פ"ד ביצה בידושלמי וראהג(

 בן ופנ"מ הק"ע ופי' פיחה" "בן לרב חייאר'
 פיחה" "בן הוא התואד דבירושלמי הדיגדולים,

 שבבבלי. פחתי" "ברבמקום
 השלם לערוך במבוא שהעיר מה ועלד(
 בספרי עוד ראה וכו' כלום פרש"י לאדבברכות

 מרש"י סתירה להקשות אין ערך ח"ח אהרןבית
 פלא זה דאין ותראה והלאה ד' מדף רש"יעל

 לזה דוגמוות הרבה ומצינו רש"י של דרכו כןכי

 אקצר. וכאןע"ש
 ע"א נ"ם בנזיר המפרש מדברי והנהה(
 רב של שאביו משמע ת"ח, של בנו פחתיבר
 פ"א הלכה ממנו ונזכר חכם, תלמיד היהאייבו

 קאימנא הוה אייבו אמר ע"ב, מ"ד דף סוכהבש*ס



 חצה כיעש מן ן ך הא האו"םצללי ת יבתקמב

 ופרש"י משמו שם ואמר צרוק בר' דר"אקמיה
 בתתו"א העיר וכבר עי"ש, רב של אביואייבו
 ר' שם וצ"ל רב נכר ~ריבו הי' דזה רבערך
 שם סופרים הרקדוקי כגי' יצחק בראלעזר
 היפוך זה כי בזה, נבוך אני אבל עי"ש, ט'אות

 כי הדבר יתברר רב בערך ואי"הפירש"י,
 הנ"ל בהמקומות שפרש"י ומה עי"ש,אכמל"ב
 ר' מדף ח"ח אהרן בית בספרי ראהבשינוי
 ראה לך בעהי"ת, מירי קשה דלא ותראהוהלאה
 לא כאן מנזיר ובפרט בע"ה, תתענג ואזשם
 דרש"י שם והוכחתי ביררתי כאשר מידיקשה
 מש"ב בח"ח ע*ש האמיתי מרש"י אינומנזיר

 לבא רציתי לא כי אקצר, וכאן גדולהבארוכה
 וראה עי"ש, בספרי כבר שהארכתי במהבכפילא

 ערך נ"י ארנשטיין א' להר' תוארים אוצרבס'
 עי"ש. פחתיבר

 שלו מחלוקת בעל - פלוגתיהבר

 המשנה דרכי לזכר הוחק בספר ראהא(
 שכתב ל"ו, כלל ז"ל, אבעלזאן יהורהלמוהר"ר
 פלוגתיה בר משום לשונו התנא דשינהמצינו
 לאחת, אחת מ"ו פ"ד ביצה התוי"ט מנםאשר
 מ"י, פ*ב ב"ב מ"ז, פ"ד מכלאים מוסיףוהוא
 ביבמות רק בביצוג לעיין רמז המקומותובכל
 ישנה שלא לומר ונראה לעיק, העיר לא מ"הפ"ו

 זה דאין פלוגתיה בר משום לשונו עצמוהתנא
 משום לשונו שינה המשנה שהמסדר אלאסברא
 מ=ב פ"ט עירובין התוי"ט וכ"כ פלוגתיה,בר

עי"ש.
 רפ"ז מדף ח"י אהרן בית בספרי וראהב(
 ופרטים כללים כו"כ תרוייהו, אמרי ערךוהלאה,
 רק תרוייהו אמרי לשון שייך לא אםבענין
 אפש"ל ומתי מקום, בכל פלוגתיה ברכשהוא
 ועור פלוגתיה, בר הי' שלא אע"פ תרוייהואמרי
 אמוראים מכו"כ בזה רוגמאות וכמהבזהע

 כבר שהארכתי במה ואקצר בארוכהעישה"ט
 רפ"ב מדף ח"ה בספרי היטב וראה בספרי,פ"א

 ערך שלי ובכללים לכאן, וצרפו ז( מאותוהלאה
 הלכה, כרבים, הלבה ורבים יחידפלוגתא,

 בשם לומר הרב דרך אין ערך ח"זובספרי
 לרבו שיאמר התלמיד דרך אין וערךתלמידו,

 ערך שלי ובכללים עישה"ט, וכו' אמרתאת
 עי"ש.רי"ש

 תנא הי' אי קפרא,בר

 מדף איתמר ערד ח"ט בספרי היטבראה
 בדף שם ובפרט כלו, הכלל כל והלאהרפ"ה
 ופליג תנא אי קפרא בר ערך ל"א סימןשנ"ג

 וראה בזה, שם והארכתי תנא, דהואעישה"ט
 ולא כאן אקצר וע"כ שם, שהבאתיבהמקומות

 עישה"ט בספרי, פ"א בו שהארכתי בדבראכפול
 קכ"ח אות שע"ב בדף גם שם וראה תתענג,וחם

 דברי בס' וראה עי-ש, מאיר הבית ב~8םמש"ש
 ד"ה ה' אות ופליג הוא תנא רב ערךסופרים
 עי*ש. כ"ד, דף קפ"א סימןתוספות

 דרופ בריה או רופבר

 שה(שרכתי וקכ"ה קכ*ד דף ח-ד בספריראה
 אחרים רר"פ בריה או ר"פ דבר וללבן לבררשם
 בריה, בשם ופעם בר בשם נקרא ופעםהמה,
 לדחות בארוכה בזה שם שכתבתי מהוראה

 סרר הבעל את לדחות שרצה התתו4אדברי
 בריה ובין רופ בר בין לחלק ורצההרורות
 וזה ברורות, בראיות בעהי4ת עישה"טרר"פ,
 בארוכוג עי"ש לרינא, גרולה ונפק*ם נחוץכלל
 בת. בר בן ערך כאן וראה כאן, אקצרוע"כ

 מקורות, וכמה נמה יעיי דאבוה, כרעיהברא

 אצלינו הרגילים חז"ל, ומאמרי ופתגמיופתרונים
 מקורם יודעיםולא

 הערך עלסקירה

 למצוא נלאו מגאונינו הרבה אשר רואיאחרי
 הרגילים חז*ל ומאמרי לפתגמי ומקורותפתרון
 להגאון חפץ אבני במפר מצאתי וכן -אצלינו
 יצ*ו, רישא אבדק-ק ז"ל לעווין אהרןמוהר"ר



תקמנ ן ר הא הש"םכ~י ה יבנ דאבוה כרעיהבוא

 ממנו שנשאל להשואל שהשיב כ"םוע0ובה
 ולא חפ)10 כי כל, בפי הי0גור א' מאמרמקום
 יחיד איננו הזה דהמאמר ודע : לשונו וזהמצאו,
 כך נמצא, ולא כל בפי שגור שהוא זה,בפרט
 ממשמשים כל שיד כאלה, רבים מאמריםישנם
 שנמצאו ומהם כלל, נמצאו שלא ומהםבהם,
 ולדוגמא שגורים, שהם מכפי אחרת בצורהרק

 מאמרים י"ג ומזכיר עכ"ל, מהם אחדיםאזכיר
 ולא לל בפי השגורים כאלה ומאמריםוממיים
 וכן עיי"ש, וכו' רבים, עוד ישנם מקורםנודע

 ע"א דכ*ם ד' שמות יומף פרדם במפרמצאתי
 אינשי, דאמרי היינו הרבה יש ובש"םשכ'

 יש וגם א"ב עפ"י אותם מנה תלפיותובמדרש
 ומפתח הישר, ונתיב דרבנן מילין במפרהרבה

 וגם כ"ם, מימן חפץ אבני שו"ת וע"עהאגדות,
 אך ומדרשים, בש"ם נמצא שלא הרנטויש

 אורח בם' אותם ומנה העם, בפי הםשגורים
 נאמנים, מקורים להם יש ובטח הנדמ"ח,מישור
 כל שיד מאמרים אותם רק לצייןובאתי

 ומדרשים, ב~0"ם מהם רמז ונמצא בהם,משמשים
 ע"כ, שגורים שהם מכפי אחרת בצורהורק

 מאמרי בהם שנכלל מאמרים כ"ח והולךוחושב
 מדרש בם' וראה עיי"ש, הנ"ל חפץהאבני
 שער אינשי דאמרי היינו ענף ה' אותתלפיות
 שעמדתי מיום אמ"ה ט(כתב קמ"ג דף תיואות
 בתורה יבוקש שלמה מצטער הייתי דעתיעל

 בטלים דברים שנראים אינשי דאמרימלתא
 למה למצוא טרח מהתלמוד ובכ"מ מלבם,שבדו
 החיפוש ואחר התורה, מן ממך אינשידאמרי
 מזה שהרגיש ע"א דם"ם ז"ל אהרן בלבמצאתי
 הביאה בהקדמה כמוה, אין נכונה תשובה51ירש

 בעל והרב כהרמב"ם, הא-להייםמהפלומופים
 לזה, ממכימים האומות חכמי כל וגם ז"ל,העקידה

 תעיד אחד דיבור על העולם המכמת כיוהוא
 ידוע והדבר שאומרים, דבר אותו אמיתתעל
 התורה ממנו תחמר לא אמיתי שהוא מהט(כל
 מנא מרי, ילרב רבא שואל הי' לזה בה,דכלא
 מהתורה לנו מאין ירצה אינשי, דאמרי מלתאהא
 לה דאמרי כיון בודאי אמת שהוא מילתאהא

 בוודאי וא"כ האנשים כל בה וממכימיםאינשי

 בה והפוך בה דהפוך התורה, מן תחמרשלא
 כל כי בתורה, מילתא הא מנא וא"כ בה,דכלא
 שהיא כיון בה, תחמר שלא צריך אמיתידבר
 והשכל מדע הכל כלולה שהיא מוכרח אמתתורת
 על )0אול הקפיד הטעם ומזה וכו'אמיתי

 המאמף ואני עי"ש, וכו' שאול הכההמחוללות
 מהמקובלים זאת להקדמה וחחק ראיה לומביא
 המפירות היותם שמכריע ז"ל טל בשפע עייןז"ל
 כדאיתא עשר אחד ולא טואר תשע ולא)ת8ר
 עשרה אחת כף על נשא פ' במד"ר וכן יצירהבם'
 עישה"ם עכ"ל, בלימה מפירות עשר כנגדזהב
 ותתענג. כלו הכללכל

 בכללי כדרכי והחיפוש העיוןואחרי
 הביאו האלו הגדולים כי לדעת נוכחתיהקודמים,

 לי הניחו כי וראיתי מזה, קטנים קטעיםרק
 הטובה ה' כיד עליהם ולהרבות להומיףמקום
 עיני כאשר העיקר על מרובה בתומפותעלי

 גבי על כננם בשבתי כי יביטו, לנכחהמעיין
 בעזהי"ת לי צלחה הנ"ל הגדוליםהענקים
 בדקו המה כי ובמדקין, בחורין ולהרבותלהומיף
 אי (ע0ר הגדולה חכמתם של האבוקהלאור
 קטן נר אבל ובמדקין, בחורין להכנימהאפנ0ר
 המדקים בין גם עצמי את הכנמתי כמוניוכהה

 כמוני לעני גם הניחו ולקם הקטניםומקומות
 עמהם יד בתת התלמידים לצעירי להועילהיום
 הדרך ולהראותם החיפתם עול מעליהםלהקל
 נאה במדר הענינים את מדרתי גם בה, ילכואשר
 בנקל, בו הקורא ירוץ למען ביתא, אלפאלפי

 כוונתי עיקר היתה החיפוש יגיעתולחמוך
 אשר ויראה חידתי ימצא בעגלתיוהחורש
 נדול חמרון בעזהשי"ת זאת במלאכתי]תמלא
 עתה. עד בץה הי'אשר

 להגמהרצ"ח בינה אמרי במפר היטבוראה
 שם )שואריך שם ובהג"ה ג' ב' א' מימןז"ל

 וראשונים בז[5*ל המובאים דברים כו"כבענין
 עיי"ש לזה והמיבה מקורם, נמצאו ולאואחרונים
 צריך אני לקצר כי לכאן וצרפו גדולהבארוכה

 הטדיכים היקרים דבריהם כל את וראהלך
 במפרו היטיב וראה תתענג, ואז לכללןונחוצים
 בזה והאריך מש"כ שלתשים פרק התלמודמבוא



 דאגהה כרעק; מו ן ך הא הש"שכללי ין יבתקמד

 ם"א ברכות וראה לכאן וצרפו הדקעיישה*ם
 וילך דכתיב הי' הארץ עם מנוח אר-נע-א
 מעתה אלא רנב"י יה מתקיף אשתו, אחרימנוח
 אנש[ו אחרי אלקנה וילך דכתיב אלקנהבבי
 ח"ל כ' אלא ד-ה שם 11ט[ום' וכו', וכו'וגבי
 ל" ול"ג המקרא בכל זה פסוק שאין הואשבוש
 ע"ב ח"י ובעירובין כאן, מהרש"ל וראהעכ"ל,
 לקצר כי שם, ונו-כ ובמפף שם, הצד מןובהג'
 יומף להגמוהר"ר הש"ם ובגליוני צריך,אני
 תודה לחמי 1012"ת ציין כאן ברכות זצ"לענגל
 וראה ע"ש, רל"ה, מימן ה41י ושו*ת כ.טמימן
 תום' וראה כאן, גוטמאכער אליהו מוהר"רבהג'

 שם, ובמפורשים דכתיב ד"ה ע-א ב'עירובין

 ותום' שם, ומפורשים ותום' ברש"י ע*א ם4הושם
 ע"ב קי"ח זבחים ונתן, ד"ר ע"א קכ"חשבת
 צ"ג סנהדרין שם, ובנו"כ הש"ם ובממורתברש"י
 ורש"ש ובמהרש"א וכו', יפנה אשר ובכלעה"פ
 יגור, לא תוד"ה ב' י*ב חגיגה וע' שם, ונו"כוהג'
 ובנוש("ם שם ונו"כ ותום' ברש"י ב' נ"השנ[[
 בהג' וכו' מעשרותיכם מכל א' ל"ב עירוביןשם,

 ומנחות מ"ג, פפחים ונו*כ, שם ותוס' שםהב"ח
 הש"ם בממורת ע"א ט' ב"ב הב.ח, בהג' בזהנ"ח,
 וברש"ש ע"ב נ*ז מוכה שם, ומהרש"א שם,ונו"כ
 ב.ק אמא, ויחזק ד-ה ע*א ד' מגילה רש"ישם,
 מהרש-א ובנו-כ, עיי1ם וכר מצוות ואלה ע"אפ.ז

 עיי"ש, ימאס, לא כביר אל עה"כ ע-א ח'ברכות
 וכמה בכמה ועוד שם, וברש"ש ע"א פ"זמנחות

 בקיאות ערך זה בספרי היטב וראהמקומות,
 ואז עיישה"ם לכאן וצרפו בפמוקים ישראלחכמי
 להגאון ט"ז מימן האגדות תהלוכות ובמפרתתענג
 זצ*ל, מץטאוועל שטערן זכרי' יומף מוהר"רהנורא

 ערך זה ובמפרי עישה"ט, גאונותו ברובמש*כ
 ובספרי עישה"ם, וכו' משה פסקי' דלא פמוקאכל
 וכו' הקרא במ~ון לדקדק הדרך אין ערךח"ז
 כעי"ז, בהגאונים מצינו וכוכ-פ ולהלן, ת"גמדף
 שיף מהר"ם ובהג' מקומות כו"כ בכללן כאןראה

 וראה מקומות, ובכו"כ שם, ובהג' ע"ב נ-גפסחים
 בהגה' ע"א ב' פסחים ע-א, קי"ט זבחיםרש"ש
 סי' יו"ד מהד"ת נוב*י שו"ת ז-ל, לאנדאמהר"י
 1כ1, מקיפין אין החם תנן ע"א מ' קידושיןקמ"ד,

 ובתום' ע"א ק"ד חולין שם, ונו-כ הש"םובממורת
 עירובין שם, ובנו-כ חו-ל חלת ד-השם
 ד-ה תוס' ע"ב כ*ד יומא והתנן, תוד-ה ע"בע"ח

 פ"ח ושם מ"ד פ"ה טביעט[ תוי*םוהמקטיר,
 במפר וראה לעיל, שציינתי מקומות וראהמ-ב,
 עיי*ש, בכזה ג"כ מאואריך צ' מימן טובמבשר
 וראה עיי*ש, לאור יצא עתה רק כי ראיתיוועתה
 בשם מ"ש מרפון דר' אחתי' בני ערךכאן

 עי-ש, 1"להמהרצ"ח

 נמצא לא דאבוה כרעיה ברא הפתגםא(
 מהיכן למצוא נלאו ורבים מקום, בשום זובצורה
 בעידובין איתא זה בעין דק הזה, הפתגםנולד
 הוא, דאבוה כרעיה יורש דילמא ע"ב, ע'דף

 חזקה זו הרי ד"ה ע"א מ"ב ב"ב רשב"םוראה
 דאבוה כרעיה דיורש שנים, לג'שמצטרפין

 את לירש הבן שדרך יודעים ויהכל וכו',הוא
 רב דשה ע"א קי"ג ב"ב וברשב"ם עיי"ש,האב
 וראה עי"ש, הוא דאמיה כרעיה דיורש אמראשי
 דע"כ שכ' מקמי ד*ה ע"א ג' יבמותתוס'
 אח, מאשת טפי קרובה בנו אשת עריותלענין

 תוס' ודאה עי"ש, וכו' הוא דאבוה כרעי'טשהבן
 גובה דבע*ח שכ' חוב, בעל ד*ה ע*א ט"וב"מ
 נינהו, דאבוהון דכרעי' פהמום מהיתומיםההיבח
 שישג, סימן תשו' פענח צפנת בספרוראה
 שכ' דרי"ח חקב יצחק כוכבי בספרומובא
 דאבוה כרעי' בגדד עצם כמו הואשהיודש
 נדמ*ב ב"ב ורשב"ם ג', יבמות ע',עידובין
 רש"י וראה עכ*ל, עצם הוי בן ולכןודמ"ה[
 דראובן חוב כבעל ד*ה עשא צ"בכתובות
 ובפרט ולהנ*ל עי"ש, הוא דאבוהכרעי'

 שדרך יודעים שהכל הנ"ל דמ"ב ב"בלהר,טב"ם
 של מקורו להבין אפשר אביו, את ליר,טהבן

 אבל יורש, איתא דבגמרא אף הזה,הפתגם
 הפתבם נולד וע"כ יורש, שהבן יודעיםהכל
 כוכבי בספר וראיתי דאבוה, כרעי' בראהזה
 כרעי' דברא אחד בשם שכ' ד'כ ח"איצחק
 באמת אבל עליו וכ' כגופו, דבנו משוםדאבוה
 ברא ולא דאבוה כרעי' יורש הלשוןבגמ'
 עומד ממונו דיורש משום נ"ל דהטעם וכ'וכו',

 גריר גופי' בתד דממום ל"ז כביצהבמקומו



תקמה ן ר הא הוש"םכללי וע ינב דצכוהבדשכרעיץ

 ת"ש ד"ה שם ועתום' כן אמרינן גר לגביוגם
 אבל בזה, להאריך מקומו כא אין והנהעי"ש
 דלענין ג' יבמות דהתום' להך יענה מהבמכ*ת
 הוא דאבוה כרעי' שהבן אמרינן ג"כעריות
 ודו*ק.כנ"ל

 בנים, עשרה לפרנם יכול אחד אבב(
 - אחד אב לפרנם יכולים אינם בניםועשרה
 מ"ס סוטה וראה ד"כ, צופים נופת בספרראה
 שלקח וכו' תומרתא אשכח הונא דרב במעשהע"א
 ערך ח"ב ובספרי כעי"ז, עיי"ש, לבנו ונתןמאביו
 בפרם עיישה*ט, והלאה רם"ב מדף האדםאהבת
 שס"ד מדף אביו על הבן רחמי ערך י"טבסימן
 עיי"ש.והלאה
 דואג ואינו דמיו איבוד על דואג אדםג(

 אינם ימיו עחרים אינם דמיו ימיו איבודעל
 מדר,ע וראה א', י' החיים ספר ראה -חחרים
 כעי"ז. כ"ג ה'שמואל
 תנא ראה - הזמן כאבידת אבידה איןד(
 ולא דאזלא לינקותא לה אוי ט"ז זוטא אלי'דבי

 עיי"ש.מהדרא
- לחלוש שצריך לגבור אויה(  מדדש ראה 
 מ"ב סימן ד' שופטים ילק"ש ב', כ*בתהלים
 עיי"ש. וכו' לחולשא רבעי גוברא דהעוךכעי"ז
 התבן ואת העלח את מעשרין האיך אבאו(

 כ"ה תולדות רש"י ראה בש"ס, נמצא לא זה-
 כ"ח שם ורש"י ח"י תולדות תבחומא ודאהכ"ז,
 המלח אבא הלשון ושם י', פם"ג ובר"רכ"ם,
 ליצחק עה2ו שאל כך במעשר, חייבו שתהאמהו

 עיי"ש. במצות, מדקדק שהואלהראות
 גבוה( )מל בכפישה הזה הבחור אבדז(
 אשה שנשא יפה אדם על אומרים כך -הזאת

 א'. כ"ד תהלים מדרשמכוערת,
 )לגלגל דאנטליא לגלגלא דמי עלמא אהןח(

 הבאר( מן מים לדלות דליים בושקשורים
 דבה רות פל"ד, ויקד*ר - מתמלאדמתרוקן
 רומה למה פל"א בשמ"ר וכיו"ב ה',פר,עה
 התחתונים שבה חדס כלי שבגנה לגלגלהעוה*ז
 כך ריקנים, יורדים והעליונים מלאים,עולים
 למחר, עשיר הוא היום עשיר שהוא מי כללא

 למחר, עני הוא היום עני שהוא מי כלולא

 עי"ש. שוחוזר הוא גלגל ע"ב קנ"א בהעבתוכיו"ב
 )אומן מליל באומנותיה מליל כד אומנאט(
 )פתגם - אומנתו( אודות חבירו עםמרבר

- א' דק"ז משפטים בזהר ונמצאאשכנזי(  וז"ה 
 פון ערצעהלם טישלער "דער : אהעכנזיפתגם

 וו. ז. (ג שיסטעריי* פון שוסטער דערטישלעריי,
 ורהע"י ז', תהלים מדרהע לכותל- אזניםי(
 לכותל, אזנים ערך ח"ד ובספרי ע*ב, ח'ברכות
 להרצ"ח בינה אמרי בם' היטב וראהען2ה"ם,

 וצרפו באריכות עש"ב דתת"ך ב' סימןז"ל
 פי' עם פ' סימן חסידים ספר וראהלכאן,
 שם. חסדמקור

- חרטה קטטה כל אחריא(  נמצא לא 
 אין ל' שמ"ר ממדרש לקוח ואולי מקום,בשום
 וראה עיי"ש, מריבה מתוך שלום ואין טובדבר
 דכ"ם. שמות יוסףפרדם

 בעלה רצון העושה בנשים כשרה איזהיב(
 תנא בשם ס*ם, סום"י אה*ע ברמ*אמובא

 כ"ם. שמות פרד'י וראה אליהודבי
 תאותו וחצי העולם מן יוצא אדם איןיג(
 מי ערך כאן וראה וג', פ"א קהל"ר ראה -בידו
 וכו'. מנה לושיש

- כלים בלא אומן איןיד(  בשום נמצא לא 
 שואין נגר מ', פרהעה טהעמו*ר לקוח ואולימקום
 או"ח פמ"ג וראה ע"ש, נגר אינו ארגילאבידו
 כ*ט, שמות פדד"י וראה ע"ש, הראשונהאגרת

 אומן קי"ט, סום"י ז"ל ב"ב מהר"ם תשו'וראה
 עיי"ש, להדיוט דומה בידו אומנתו כלי לושאין

 אומנתו כלי ואין אומן זה הרי פכ"בובאדר"נ
 וירא )חכם קרדום בלא עצים חרש איןבידו,
 אין ואם קרדום, ]למה[ חרש אין ואםחטשם
 בבית מובא תמודה מדר,ע וכו', חרש איןקרדום
 )מובא מ"ח הרועים ילקום ק"ו, ח"אהמדרש
 עיי"ש. דק"פ( מדרשיםבאוצר
 נמצא לא - אורח מכנים אורח איןטו(
 ע"ב, צ*ח בב*ב איתא כעי"ז אך מקום,בשום

 ולא מאונים, בכף שקלתי הכל סירא, בןבשם
 בבית הדד חתן מסובין וקל מסובין, קלמצאתי
 ובדרך ע"ש, אורח, מכנים שרח מחתן וקלחמיו,
 הרי אורח מכניס אורח איתא ח' פרק זוטאארץ



 דאכהס כרעיה כרא ן ך הא הש"םנללי ת 'בתקמו

 דרך ע*א, צ"ד חולין וראה עיי"ש, מגונהזה
 ממה ליתן יכולין אורחין אין פ"ט, רבהארץ

 אא"כ הבית, בעל של ולבתו לבנושלפניהם
 ובמפורשים, עי"ש, הבית מבעל רהבותנטלו
 וראה עישה"ט, א', ז' המוסר מראה בספרוראה
 נמצא שלא ג"כ שכ' כ"ט סימן חפץ אבניבשו"ת
 וראה עי"ש, נ"ט אות בפרד"י וכ"כ מקום,בשום
 בעה"ב דאין סק"ד, קם"ח סימן או*חמג"א
 וראה וכו', לחבירו נותן אחד אורח אםמקפיד
 סקם"ח או"ח חיה נפש בם' בזה מש"כהיטב
 באורח י"ז סעי' כ"ח סימן לאה"ע וציין א',סע'

 בעה"ב אצל שיושב בשעה מחלקו אשהשקידש
 בעה"ב שאם סק"ד קע"ה סי' ומג"אדמקודשת,

 בסעודות שעושין כמו השלחן על הקנקןנותן
 ע"ש ועוד, בו חלק להם כיש הויגדולות
 האורח אי בענין כהב"כ שם ובמילואיםבארוכה
 בלק בזהר ום"ש לברך, הבעה"ב לכבדיכול
 הסעודה דאם ע"ב, מ"ו ברכות ורשב"א א',קפ"א
 ובעה"ב הסעודה בעל האורח נקרא האורחלכבוד
-כאורח  אות ניצוצי א' ס"ב אחרי זהר ועיק 

 לכאן. וצרפו עישה"ט רע"א, רע"ב עקב רע"םה',
 נמצא לא - בנמו מכיר הנם בעל איןטז(
 ל"א בנדה וכעי"ז הוא, רגיל ופתגם זו,בצורה
 ע"ב. ר' ח"ג זהר כ"א, חקת זוט' פסיקתאע"4ה

 - בשר באוכלי מצויה החכמה איןיז(
 א'. כ"ד אליהומדרש
 אין אם עצמו את ממליך המלך איןיח(
- אותו ממליכיןהעם  י*א. פרד*א 

 ולא אדם של בכחו תלוי העת0ר איןיט(
 ע"א. כ"ט עחםר ערך הקמח כד -בשכלו
 המוסר מראה - בושה העניות איןק
 נוספות. א' עם במשליהובא

 שעות אלא דפין מונה הקב"ה איןכא(

 נמצא ולא הלומדים, בפי מאוד, רגיל פתגם-
 י', דף ל' אות יועץ פלא וראה מקום,בשום
 דפין מונה הקב*ה שאין וידוע שכ' ואפילוד"ה
 שלא הוא חשהעיקר דבריו, כל עיי=ש שעותאלא
 שאפילו מאחז"ל בידוע מועט זמן אפילולבטל
 בא תמנע, לוטן ואחות פסוק היום כללומד
 הר המרבה וא' ואהלות, בנגעים כעוסקבהםכרו

 אליהו סדר וראה עיי"ש, וכו' וכו'הממעיט
 מקרא לא אדם של בידו אין אפילו פ"ב,זוטא
 לוטן ואחות היום כל יושב'וקורא אלא משנהולא
 אליהו ובלקוטי ע"ש, בידו תורה שכרתמנע
 )מובא דרמ"א ח"א שכטר בגנזי מכת"יזוטא

 הגירסא ל"ו( אות כ"ב פ' ל"ו בראשיתבתו"ש
 בן שהוא מובטח הלכות ששונה כל אמרומכאן
 ואחות היום כל וקורא יושב אדם אפילועה"ב,
 בילקקש איתא וכן בידו, תורה שכר תמנעלוטן
 מכאן, שלקוח ואפשר עיי"ש, תנ"ה רמזח"א
 וראה כמובן, הדפין ולא השעות אלא העיקרדאין
 הממעיט, וא' המרבה אחד שנינו ע"ב ה'ברכות
 עהםה"ט ו', סי' ק"ש ה' זרוע אור ובם'וש"נ,
 לכאן.וצרפו

- עינים בראיית אלא השביעה איןכב(  
 ע"ב ע"ד יומא וראה רי"ג, ב' טוב שכלמדר,ם
 דומה אינו 4ן אין ערך ח"ו בספרי וראהכעי"ז,

 והלאה, תרט"ז דף מסוף בסלו, פת לו שישמי
 שם, ובהציונים עישה"ט, תשכ"ב, דף שםובפרט

 וראה עי"ש, ח' ט"ז בשלח זוטרתאובפסיקתא
 ס"ה-ט'.בר*ר

 המור צרור - מוף בלא התחלה איןכג(
 ק*ו.ואתחנן
- מפרים בלא חכם איןכד(  בנימין גבול 

 היטב. שם עיין תקי"ג, דף ח"ז ובספרי אן,א'
 כל בפי רגיל - נמיון כבעל חכם איןכה(

 שער עקידה ראה מקום, בשום בש"ם נמצאולא
 ע"ב. י' דאבות מיליי"ד,

 המאמר על אלא האומר על יהבים איןכו(

 פלקירה טוב שם בעל לר"י הויכוח אגרת ראה-
עיי*ש.
 לא - שעה לו שאין דבר לך איןכז(
 שאק דבר לך אין ג' ד' אבות פ' וראהנמצא,
 מקום,לו

 תנחומא - האנשו מן קנשו לך איןכח(
 ף.וישב

 אין מדרש, מפי הלכה למדין איןכט(
- באגדהמקשין  מדר,ב, מפי הלכה למדין אין 
 הקשו והאחרונים סקכ"ט, קכ*ח סימן או"חמג*א
 ובירושלמי בדחז"ל, נמצא לא זה מאמר עיקרדכל



תקמז ן ר הא הש"טכללי ת י בנ ד(וכוה כרעיהברא

 ההלכות מן לא למדין אין איתא סה"ד, פ"בפאה
 מן אלא התוספות מן ולא ההגדות מןולא

 שיאמר עד מורין אין שמכולן ע"ש,התלמוד
 ע"ב קכ"ב חולין תוס' )ועיין למעץבה,הלכה
 סמך מזה למצא שאפשר אומרים ויש עור(,ד"ה
 זכרון הגאונים ובתשו' זה", מאמר לא "אבללזה

 מקשין אין דת"ר מובא שנ"ג סימןלראשונים
 אמרו למו"נ בהקדמתו הרמב"ם כתב וכןבאגדה
 בהערות עיין מקורם, נודע ולא באגדה מקשיןאין

 חיה נפש ובספר ש"ע, ע' שם הגאוניםלתשו'
 עיי"ש. י"ט סע' קכ"ח סימןאו"ח

 סי' לראשונים זכרון הגאונים דבתשו'ופלא
 באגדה מקשין אין "דת"ר" בלשון זה מובאשנ"ג
 ספה"ע מברכין ערך כאן וראה עיי"ש,וכו'

 הרא"ש על שמקשים שם שהבאתי וכו',בעמידה
 נמצא ולא ברייתא, דהוי בתנ"ר הדיןשכ'
 לכאן. וצרפו עיי"ש וירחטלמי,בש"ס

 ערך ח"א אהרן בית בספרי היטבוראה
 קס"ו, חדש זהר תקוני וראה לכאן, וצרפואגדה
 שלטי וראה ה', יצחק תולדות א', ז' רזאפענח

 דנזיר בפ"ז א"י תלמוד בשם דע"ז פ"קהגבורים
 עייוש, שכר וקבל דרוש הם אמנה המדרשותוכי

 הני כתב סתרים במגילת גאון שריראוהר"ר
 ואגדה, מדר,ב ומקורו מפסוק, דנפקאמילי

 המאור מנורת ספר בהקדמת הובא נינהו,אומדנא
 מסיים, הנ"ל הגבורים בשלטי והריא"זעיי"ש,
 החכמים אמרו שלא מבואר הדבר לךהא

 ועיי"ש, וכו' ועיקר אמונה דרך עלהמדרשים
 ע"ב רמ=ה זצ"ל הנגיד לר"ש התלמוד מבואוראה
 מה אלא ממנה ללמוד לך ואין שכ' והגדהד"ה

 עליהם, סומכין אין והשאר וכו' הדעת עלשיעלה
 גאת והר"נ ז"ל, להרשב"א מצוה מלחמותוראה
 סומכין אין כ' טמיא דאוביא מעץבה על הרואהבפ'
 הנ*ל ח"א בספרי ראה ועוד ועוד אגדה,ע"ד

 פ"ג הוריות ירושלמי וראה אקצר. וכאןעישה"ט,
 מאור ועיין ב', ז' נזיר וירחטלמי עי"ש,ה"ה
 תתקע"ב רמז ילק"ש פ"ו קהל"ר ו', ט'עינים
עי"ש.

 זה - בשבת אלא תפילין מניחין איןכט(*
 מקורו, למצא ונלאו כל בפי רגיל נפלאבאמר

 קדמות, מדבר בקרניים, הפליאה, בספר ראהאבל
 פליאה המדרש את שמביאים אליעזר,דמשק
 ובכ*מ אגדה, ערך ח"א בספרי וראה עיי"ש,הזה

 נאבדו רק מדרשים הרבה שהי' שלי,בספרים
 הנוטריקון לס' ובמבוא עי"ש, אצלינוואינם
 חכם ויבא המדרש, ע"ז כתב מ"ו אות ח"ידף
 ר"ת הוא ב'ש'ב'ת' מלת כי הסוד, ויגלהאחד

 )לתש"י( ת'פוח ב'מקום )לתש"ר( ש'ערב'מקום
עי"ש.
- בראשית ימי ממאאע מרובע איןל(  ראה 
 בארוכה. ומש"ב והלאה תנ"ז מדף ח"חבספרי

- בב"ד מתחיוין איןלא(  תצא זהר ראה 
 מדרשים אוצר ע*א, רל"ד פינחס ע"ב,רפ"א
 ביום מתחילין אין רע"ג, עקב ובזהר שנ"ג,דף
 )כ"י( האסופות ובספר בד', מסיימין ואיןב'
 לא ב', ביום מתחילין אין איתא ב', קכ"גדף

 לפי מלאכות, שאר ולא מסכת, ולאכתיבה,
 ואין הגיהנם, נברא ובו טוב, כי בו נאמרשלא

 ונבר(ע המאודות נתלו שבו ד', ביוםמסיימין
 אין כך בב' מתחילין שאין וכשםהמזיקין,
 אין כך בד' מסיימין שאין וכשםמסיימין,
 מש"ש, בראהחית בחיי רבינו ועי' עכ"ל,מתחילין

 ואותם וז"ל שכ' נ"ט סי' חסידים בספרוראה
 להתחיל כגת מצוה, לעשות להם שיש אדםבני

 ואומר אחת, במצוה להכניס או תינוקות,ללמד
 עיי"ש ניחחם זה שאין אע*פ ר"ח עדנמתין
 בסמ*ק ועיין כ' שם חסר ובמקור בארוכהכ"ד
 המסכתות להתחיל קדמונינו שנהגו מה קל"וסימן
 מחו"ל, הבאים להבחורים להמתין זהובר"ח
 יסובב שלא אך זהו אמנם וכו', טוב לסימןואף
 ע*ב, קנ"א אומץ יוסף עיין תורה ביטולעי"ז
 ליום נשאת ובתולה ילבש, קודש ב"דסימן

 אין תנינן א' רע"ג עקב רע"מ ועייןהרביעי,
 זהר ניצוצי וכ' בד' מסיימין ואין בהטנימתחילין

 דבשני י"ד-ט*ו אות ב' רפ"א תצא שם ט"ו,אות
 כתיב חסר מארת וברביעי טוב, כי כתיבלא

 תענית ירחצלמי עיין מתענין, משמר אנשישלכן
 ביו"ד ועיין ב'( קכ*ט שבת )ועיין ה"ג,פ*ד
 ח"ב אסאד מהר"י שו"ת ב', סעיף קע"טסי'
 מ"ד, סימן יו*ד צדק אבני ושו"ת כ"ד,סימן



 דאבחק כרעיה ברא ן ך הא חש"פכללי ת 'בתקמח

 נבדא לא וה' ד' ב' ביום מיעד פי"ז כליםוראה
 הקדוש שיום ונודע טומאה, יש ג' בא' טמא,דבר
 דאש, אד"ו לא כי ו', ג' א' בימות יחוללא

 עיי"ש. עכ"ל הכפודים, יום אג"ו לאוממילא
 תנינן הא תימא ואי א', דע"ג עקבובזהד

 דהיינו בד', מסיימין ואין בב' מתחיליןאין
 וכף מצוה, שליח הוו דלא רב עדב עםבב"ד
 לשבת ציין ט"ו אות זהד ובנצוצי עיי"ש,וכד
 ב', דפ"א תצא דע"ב, נאח אחדי זהר ב',קכ"ט

 סנהדרין הדאן חי' דפ"ג, סימן הדמב"ןושו=ת
 א' קנ"ו שבת ודאה קע"ט, ר"ס יו"ד ב',ס"ה

 נ"ח אחרי ובזהד וכו' בשבא דבחד מאןהאי
 רע"מ לזהר ציין ב' אות זהד ובניצוצידע"ב,
 א' )ס"ט שה"ש, חדהם לזהד ציין ושם א',דל"ד
 הדביעי, ליום נשאת בתולה למה דע"ג(ושם

 שזהו נ*ט סימן חסידים ספר על מה"תובהגהות
 זהר וראה מצוה, בעניני לא אבל חול בעניניאך

 י' אות שם זהד ובניצוצי ב', קס"טוישלח
 והציונים, הזוהרים בכל תעיק וכאשדעי"ש,
 לב"ד, הנוגעים הענינים כל היטב לךיתבארו

 כמה בזה יש כי עשה"ט, צריך אני לקצרכי
 ס*ב, קע=ט סימן ביו"ד ואכמ"ל, ופרטיםכללים
 הגולה ובאר ועטו"ז בב"ד, מתחילין שאיןנהגו

 תצא א', רע"ג עקב א', דרל"ד פינחסובזוה"ק
 וגם ורביעי, בשני טבא סימנא לית ב',רפ"א
 מסיימין ואין בשני מתחילין אין שםאיתא
 ביומא אתברי דגיהנם בגין וגם ע"ש, וכו'בד'

 ע"ש, דביעאה ביומא דנהודין ולקותאתנינא
 ע"א ג' דף א' מע' שלום עושה בס'ודאה

 איזהו : ה"ח ע"ז מה' פי"א מהרמב"םשמקשה
 ורש"י רע, פ' יום טוב, פ' יום האומרמעונן

 ושעות עונות לשון תעוננו לא ע*פקדושים
 שעה למלאכה, להתחיל טוב פ' יוםשאומד
 ובסנהדרין בתו"כ איתא והכי לצאת, קשהפלוני
 שרשי ובס' ממש, מעונן הוי זה הדיס"ה,
 בפ' המהראנ"ח עפמש"כ ומתדץ כן תמההים
 ישראל האי כ"ט בתענית עמ"ד שתמהתצא
 באב מיני' לישתמיט גוי בהדי' דינא לי'דאית
 ותי' מעונן, הוי דה*ז באדר נפשי'ולימצי
 מיחם הוא לצאת סוב הוא פלוני יוםדהאומר

 חה בעצמו היום ואל המזל אל ההיאהצלחה
 רוומם הגודם אין בזה אמנם גמור, מעונןבודאי
 בטוב הי' טובה, ליום לומד ודצה ההוא,ליום
 ההוא, ביום עהג רחמים ומדת הטוב, יתן ה'גם
 נאמר לא ב' דביום בב"ד מתחילין אין אפ"לוזה
 סימנא המאורות, בהם נתלו ד' וביום טובכי

 דליכא בהם מלאכה להתחיל שלא הואמילתא
 ד'ס יו"ד ועטו"ז ע"ש, ההם בימים דחמיםמדת
 כהבום בב"ד מתחילין דאין הטעם שכ'קע"ט

 יע"ש. קשים הם בהם הצומחיםדהכוכבים
 שהוא ע*ע לומר האדם מן נאה איןלב(

 מדר,ב - בו מעידים אחרים יהי' אם אלאטוב
- א' קי"חתהלים  )אייגעני הוא האהצכנזי ופתגם 
 שטינקט(.לויב

- בעירו נביא איןלג(  שמואל מדדש ראה 
 הקדהמים את המחלל עה"מ מט"ו פ"ג אבותפרקי
 הר"י מפי שלמד ז"ל החסיד בשם שכ'וכו'
 לכל, קודם הי' חולין שאומר המחלל ז"לשושן
 אדת"ל זה ומטעם עליהם, ש"ש חל כי ידעולא
 ובהיותו ביניהם שהודגל לפי בעירו, נביאאין

 מעלתו בשלימות לצייר יוכלו לא מהםכאחד
 עולם אהבת בספר וראה עיי"ש, וכו'עליהם

 ל,בון ג"כ שמביא כ"ה עמוד אלגאזילהמהר"ש
 בדחכז"ל. מקומו נמצא דלא ופלאזה,

 כ")ם הכשר לפני פרצה נותנין איןלד(
 סי' מצורע ה' סי' וישלח תנחומא - הגנבלפני
 בהם"ם וכעי"ז תתקי"ח, רמז איוב ילקוטה',

 ספרי וראה לגנב, קורא פרצה ע"א, כ"וסוכה
 ל' עדכין ע"א מ"ה וגיטין רמ"ב, פיסקאתצא
 ק"ט וסנהדרין גנב, חורא אלא גנב עכבראלאו
 לגנב. אורחא לי' יהבתע*א,

 - בחסרונה אלא הט)בה נכרת איןלה(
 ע"ש, יוסף אחי ויראו פ' ויחי מחשבתמלאכת
 האור ויתרת עה"פ מוסר בספרי שדדשווכמו
 החושך.מן

 בר"ר - טב רישא מה ג)פא נסיב איןלו(
 עיי~ש. י'ק'

 - אוהבים לשני צר המחט נקב איןלז(
 סנהדרין כעי"ז וראה רפ"א, ד' כ"ה הפניני'מבחר

 הוה רחימתין בי ואזיל קאמר דהוה ההוא א'ז'
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 וכן עיי"ש, וכו' שכיבן דספסירא אפותיאעזיזא
 תורה ילקוט אחד דף על ישנים ורוירים שניאין
 )משלי מתנים זירזיר מל' הוא והלשון ק"ל,רמז
 כל אוצר למלחמה, חיל אזור תרנגול וענינול'(
 ג'.דף

 המור צרור ראה - בנשים טוד איןלח(
 ב'. מ"גויצא

- לאגדות ותכלה טוף איןלט(  האשכול 
 בית בספרי וראה שרירא, רב בשם דמ"זח"ב
 עיי4ש. אגדה ערך ח"אאהרן

 מוף שאין וכט(ם טובה, לאשה טוף איןמ(
 מד' - רעה לאשה טוף אין כך טובהלאט~ה
 עיי"ש. א' נ"גתהילים
 חברתה בירך אלא מתחדדת טכין איןמא(

 )בגדי כלידימ לוב~ם ולא מלך עבד איןמב(
 י"ב. מ"א מקץ רש"י ז', פ"ט ב"ר -שרים(
 כמושכל עתטר ואין כפתיות, עניות איןמג(
 ר"י. המליצות פניני -ויושר

 הפנינים מבחר - כבריאות עושר איןמד(
 תנ"ז. ט"ומ"ג

 בה"נ - הנפשות כחכמת עתטר איןמה(
 ס"ג.א'

 אובד אובד ואין שיחור קטא קטא איןמו(
 כ"ב ע"ז ה"ג, פ"ח תרומות ירושלמי -מרנליות

 הנאה בשביל בסכנה עצמו המכניס פי'ה"ג,
 עי"ז יאבד ולפעמים פחם, להשיגמועטת

 ינאי ר' אמר כך ע"ב, קי"ב פסחים וע'מרגליות,
 עי"ש. סכנה במקום עצמן להכניסלהרוצים
 טיומו, עד הדבר לשבח לאדם ראוי איןמז(
 - בדבריו ויאחו ויתבדה גרעון בו ימצאשמא
 יש רגיל ופתגם א', י"ב בזו"ח הנעלם,מררש
 דבר, חצי לשוטה מראיןשאין

 עיוור כשהלך מועיל העין ראות איןמח(

 תט"ז. ח' מ"ב הפנינים מבחר-
 עצב בלי מצב ולא פגע, בלי רגע איןמט(

 יוהכ"פ בשל"ה מובא כ', ה' ביד כוס כוסות ד'-
 פ"ב. א' בה"נ ב', רל"ה מוסר תוכחת חייםררך

 הספיקות מהתרת יותר גדולה שמחה איןנ(

 ל"ח. המעלות צל ראה-

 בש"ס נמצא לא - כברה תוכה איןט0
 כיו*ב וראה כל. בפי שגור כי אם מקום,בשום
 )אין כגלויה סתרה אין ופע"ה, פמ'הבבר"ר
 ע*ב יומא ור(וה ובנו"כ. עי"ש כברה(תוכה
 חכם תלמיד אינו כברו תוכו שאין ת"ח כלע"ב

8"י"שן.
 מכילתא - לראיה שמיעה דומה אינונב(
 ספרי ח"י, י"ג שלח זוטרתא פסיקתא ט', י"טיתרו
 שומע דומה לא אחר בלשון כעי"ז ח'. א'דברים
 גדולה שמיעה תהא לא כ"ה, ר"ה וראהלרואה,
 עיי"ש.מראייה
 לא במורא טורא פגע, באינש אינשנג(
 ס*ו, ודף י"ב, דף תש"ה, ג' שבת נרות -פגע

 וכ"כ וברו*א, בש"ס מקום בשום נמצאולא
 בשום נמצא שלא כ"ט תשו' חפץ אבניבספר
 עייאש.מקום

 דיין ולית דין לית דיין ואית דין איתנר(

 רפכ"ה, ויק"ר צ"א, יתרו זהר ו', כ*ו בר"ר-
 א' קה"ר ח', דר"כ פסיקתא ו', מ"ז תהליםמדרש

 ה' ד' בראשית בת"י מובא א', כ"ה מדר"שד',
 ד' קידהשין ירושלמי וראה להבל, קין אמרשכן
 וראה כ"ט, כ=ה בראשית זוטרתא פסיקתאא',

 ומררש אבד, ד"ה וברשב"ם ב' ע"ח ב"בכעי"ז
 ע"א. ע"ב יומא קל"ז, תהליםמכירי

 - רטיה בלא כמכה שתיה בלא אכילהנה(
 אבן דרשת א' ע"ו פראנקפורט המוסרמראה
 עיי"ש. כעי"ז א' מ' ברכות וראה מ"ד,שועיב
 מביתו, לאכול עמו שיש אף אכטנאינו(
- אצלו שמתאכסן האתטפיוא אצל יקנהמ"מ  
 חקת. רש*י ט"ו, סי' י*ט פ' חקת רבהמדר,ם
 אבל חויר, בבשר אפנמי אי יאמר אלנז(
 - כך על גזר שבשמים ואבי אעשה ומהאפגטי
 כ"ו. כ' קדושים ורש"יספרא

 בין יבכה ואל הבוכים, ביו ישמן אלנח(
 י'. כלה פ"ז, רבה ארץ ררך -השמחים
 דא"ר - הבריות מנהג אדם ישנה אלנט(

 ישנה אל ב' פ"ו ב"מ וראה פ"ה, זוטא ד*אפ"ז
 וראה ה"ה, פ"ג שם ותוספתא המנהג, מןאדם

 הלך לקרתא אזלת פמ"ח ובר"ר פמ"ז,שמו"ר
 פ"ט, פ"ה, ב"מ פ"ו, כתובות ותוספתאבנימוסה,
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 המדינה ממנהג משנין אין ועוד ועודפי"א,
 עי"צה"ט פ"ב, רמז וירא ילקוט וראהעיי*ש
 שלא ז'[ ןקהלת - הרבה צדיק תהי אלס(
 פכ"א, במדב"ר התורה, על מוותר אדםיהא

 שלא שם, כהונה ובמתנות ג', סי' פנחסתנחומא
 עיי*ש, התורה שצותה ממה יותר מדעתולעשות
 בב"י מובא הט"ו, אי"ב מה' פי"א בדמב"םועי'

 בארוכה הנ*ל ובספרי עיי"ש, קצ"ד סימןבטיו"ד
 ח"ז ובספרי מוצדקתך, הזהר ערך כאן וראהבזה,
 והלאה. קס"ד מדף המותר את לאסור איןערך

 ילך כי ליופי או להון אשה תקח אלסא(
 י"ב  שעשועים - הדופי ונשאר והיופיההון
קכ"ד.

 ר,צ*י - מגרונך אלא מהונך תקרי אלסב(
 עשר פיסקא רבתי בפסיקתא ומקורו ט', ג'משלי
 זהר ועיין בקולך, מהונך הגירסא ושם ב',תעשר
 באבער תנחומא י"ב, ראה תנחו' ב' צ"גיתרו
 תקרי אל ב', כ*ו רבתי פסיקתא וראהט',

 משלי וראה עי"ש, וכו' שחננך ממה אלאמהונך
 וספר ב', כ"ו רבתי פסיקתא רקם"י, ט'ג'

 וראה עי*ש, תתקכ"ג רע"ה קכ"ט סיסןחסידים

 והלאה ת"א סדף תקדי אל ערך ח"טבספרי
 י*ב סימן תל*ז מדף שם ובפרט כלו, הכללכל
 והלאה ת"נ ומדף וכו', החילוף אופני כלערך
 עישה"ט מגרונך ה' את דכבד בהך שכתבתימה

 שחייב תקכ"ח דף ח"א ברוך ומקור לכאן,וצרפו
 ואפילו אותו שחננו ממה ה' את לכבד אדםכל
 לכבדו חייב הגרון של ערב בקול רק חננואם

 בגיטין עפמיש גם וכו' וכו' ותשבחותבשירות
 יעוחה הצדקה מן המתפרנם עני שאפילו א'ז'

 צמצום ויש אכילתו מהנאת לקמץ ומוכרחצדקה
 ע*ב מ*ט סוכה עיין הגרון, ומניעת אכילההנאת
 עיי=ש. הבליעה בבית כשהוא אכילה הנאתדעיקר

 מוסר בספרי עפמ"ש בד"מ, נראהולפענ"ד
 ראה ה' את לכבד גדולה עבודה ישדבאכילה
 גדולה, בארוכה דו"ד א' מערכת יועץ פלאבספר
 האכילה בעבודת בזה מלאים יראים ספריוכל

 האסורים מדברים עצמו למנוע וכןלהשי"ת.
 להשי"ת גדול וכיבוד גדולה עבודה וזהוכי"ב,
 עיקר זה כי גדולה בארוכה עיי"ש ע"ז,שצונו

 קטן בצעטיל וראה השם, לעבודת גדולויסוד
 לפענ"ד המדרש כוונת וזה מוסר. ספריובשאר
 האכילה ע"י כנ"ל מגרונך אלא מהונך תיקריאל

 כנלענוד.ודו=ק
 על כתב כ"ט סימן חפץ אבניובהצו"ת

 נמצא דלא מגרונך אלא מהונך תקרי אלהמאמר
 מכל פרש"י ט'( )ג' ובמשלי עיי"ש, מקוםבשום
 אלא מהונך תיקרי )אל מקול אפילו שחוננךמה

 סימן ועב"י מקום, בשום נמצא לא וזהמגרונך(
 י"ב אות שם ובאה"ט לקט, שבולי בשםנ"ג
 על מרגליות מהגר"ז ובהג' פסיקתא,בשם

 בפרד"י ג"כ מובא רבתי ובתניאהפסיקתא
 ע*ב. תקע"בתולדות
 מילה, ברית בכל חבל לוקח אליהוסס
 מתכפרין אליהו של כסא אצל העומדיסושכל

 אחותי נכד של מילה הברית על -עוונותיהם
 דאליהו וכתוב נרמז היכן שאלה, נשאלהע"ה,
 שעושים מילה ברית כל את בעיניו רואההנביא
 ע"י מילה ברית שבשעת מרומז היכן וכןישראל,
 העומדים של עונותיהם מכפר השי*תאליהו
 מאמר תשרי חודהם יששכר בני בספר וראהשם,
 באתו שיש שמעתי כך ע"ז שכ' ז', אותד'

 אחד בספר ראיתיו אבל ראיתיו, ולאמדרש
 העומדים שכל המדרש בשם ששמע ג"ככתב
 עיי*ש. עונותיהם מתכפרין אליהו של הכסאאצל
 וז"ל כ"ט פרק הגדול דר"א בפרקיוראה
 אליהו פה לך מה לו ואמר הקב"ה עליונגלה
 לעולם הקב"ה לו אמר קנאתי, קנא לואמר
 העריות גילוי על בשטים קנאת מקנאאתה

 חייך מקנא, אתה וכאן אלעזר, בן פנחסשנאמר
 שאתה עד מילה ברית עושין ישראלשאין
 עושים שיהיו חכמים התקינו מכאן בעיניך,רואה
 הבדית ומלאך שנאמר הברית למלאך כבודמושב
 ובביאור עכ"ל. וכו' בא הנה חפצים אתםאשר

 תשא בזהד רמז ע"ז דיש כתב שםהרד*ל
 ר"ם רבתי תניא בשם ומביא עיי"ש, ע"אק"צ
 מאמר שמביא קיירא דר"ש הוג לשון שמביאצ"ו

 הלכות ביור*ד וראה עיי"ש, וכו' וכו'הפר"א
 ובספר שם, ובמפור,מים סי"א רס"ה סי'מילה
 שפוז דף המנהגים טעמי בם' )מובא דפרקאאגרא
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 מקרלין מהר"ש הגאון בשם כתב קמ"ו(אות
 הקב"ה שאמר בשעה המררש בשם שאמרזצ"ל

 מילה ברית בכל להיות שיצטרךלאליהו
 מקנא שאני ירעת אתה אליהו אמרשבישראל,

 בעל הברית בעל יהי' אם הנה יתברך,לשמך
 והבמיחו שם, להיות לסבול אוכל לאעבירה
 ריקן יהי' ואז הברית לבעל שיכפרהשי"ת

 בעל המוהל יהי' אפשר עוד והשיבמעבירות,
 השיב לו, גם שיכפר השי-ת הבמיחועבירה
 בעלי שם העומדים הקהל יהי' אפשרעוד

 שיכפר השי"ת הבמיחו לסבול, אוכל ולאעבירות
 אליהו הוא בפנחס מרומז שזה וכ' ע"כ, הקהללכל
 הואיל כי בנ"י, על ויכפר לאלהיו קנא אשרתחת
 ולא ברית כל אצל להיות והוצרך קנאהומדתו
 כי לישראל, הכפרה גורם עי"ז לסבול,יוכל
 מלאכי והנביא כנ"ל. להבטיחו השי"תהוצרך
 ופתאום לפני דרך ויפנה מלאכי שולח הנניאמר
 ומלאך מבקשים אתם אהםר האדון היכלו אליבא

 א'( ג' )מלאכי בא הנה חפצים אתם אשרהברית
 אליה את לכם שולח אנכי הנה כ"ג( )פ'ושם
 כעין שכ' א'( )ג' שם רד"ק וראה וגו',הנביא
 רוד מצורת וראה הנז"ל, דר"א הפרקילשון
 : ע"א י"ג דף בהקדמה ח"א זה"ק וראהשם,

 למהוי טאסין בארבע עלמא כל דטאס אליהודא
 ואצטריך קרישא דקיימא גזירו בההואתמן

 דא בפומיה, ולאדכרא כורסייא לי'לתקנא
 אי' א' דצ"ג לך ובפ' וכו', דאליהוכרסייא
 להאי לאעלי' לבריה אסיק דב"נ בזמנאבזוה"ק
 לתקנא נש בר דבעי תנינן וע"ד וכו'ברית
 כרסייא דא ויימא רילי' ליקרא אחראכרסייא
 רשימא דהאי אתר בכל חייך א"ל וכו'דאליהו
 תזדמן אנת בבשרהון בני לי' ירשמוןקדישא
 כסא להכין לחוק זאת ע"כ עשה"ט, וכו'תמן

 מילה. בשעת בכ"מ הברית מלאךלאליהו
 לא דשמעתא חדוותא הרע יצר אלמלאסד(

 זהר ובניצוצי ע"א, קל"ח תולדות זהר -להוו
 דשמעתא חדוותא גרס שהרד"ל כ' שם ה'אות
 עשה"ט. עכ"ל ליהוילא

 אין אם תיע0ים אין גדיים אין אםסה(
 - רועה אין צאן אין אם צאן איןתיע0ים

 מ"ב, ב*ר מרר*ר ב', י' סנהרריןירחשלמי
 ישעי' ורש"י מ', שמיני תנח' ד, י"א,ויקר"ר

 ה'. מ"ה ירמי' רש"י א', י*ב בא מכילתא ח"י,ח'
- למעלה דין יש למסה דין אין אםסו(  
 מנורת וראה ח', משפטים תנח' ד', ה'דב"ר
 כ"ו בר"ר וראה ט', כלל ג' נר פ"א ח*בהמאור
 דין יש אם ]ד[, משפטים באבער תנחו'י"ר,
 ה' משפסים תנחומא למעלה, דין איןלמטה
ע"ש.

- מנין הבדלה דעת אין אםסז(  ירושלמי 
 ב'. ח'ברכות
 תקום ביהודי לשכוב הולך אתה אםסח(
 איד ש ווי זיך לייגט מען חז : באשכנזכיהודי,
 תקון בספר רחה - איר א ווי אויף מעןשטעהט
 מוהר"ן אדמוור להה"ק המטה על שמעקריאת

 ויהי מן שמקורו רס"ד, זי"ע, זצוקלה"המברסלוב
 בוקר אותו לך שיהי' ערב איזה בוקר, ויהיערב
 עיי"ש. לךיהי'

 שאינו באחיך לדבר לשונך הרגלת אםסט(
 דופי-דבר=ר תתן אומתך בבן סוף אומתךבן

 סי' פקודי ובתנחו' יוחנן, ר' מימרת ט', ו'פרשה
 בבן לדבר סופך אחיך שהוא בעשו דברת אםז'

 לנכרי עה"פ כ"ג, דברים אברבנאל וראהאומתך.
 שהוי בנכרי אם כי הותרה לא הנה וגףתשיך
 נכרי יאמר לא אדום לזרע ואמנם אומותמז'
 בלא ונכלל הוא אחיך כי אדומי תתעב לאשנ'
 האומות ושאר ישמעאל וכן )שם( לאחיךתשיך
 בארוכה, לשונו כל עי"ש נכרי בשם יקראולא

 ג'. ערך כאןוראה
 בגוים חכמה יש אדם לך יאמר אםע(
 איכ*ר ראה - תאמין אל בגוים תורה ע0תאמין

 י"ז.ב'
 שער שלוה ראה - השם ירצה אםעא(
 רגיל בה' המאמין שכ' ע"ב ס' דףהאותיות
 לעשות שבדעתו ופעולה מעץןה כל עללומר
 לעולם במדר,ם נזכר זה מנהג השם, ירצהאם
 המקום בגזירת אלא דבר לעמבות אדם יאמראל

 היא ה' ועצת איש בלב מחשבות רבותשנאמר
 רוצה שהו(ו פעולה בכל אדם ינהג וכךתקום,
 רות הי"א תקום הי"א ה' עצת וסימנךלעץבות
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 הנעלם מדרש ודאה עיי"ש. ה'שם י'דצהא'ם
 שם. עיין דרע"ג מדרשים באוצרמובא

 הט(כל, הוא מהחיים טוב דבר יש אםעב(

 דבר יש ואם העושר, הוא כמוהו דבר ישואם
 כמוהו דבר יש ואם הכסילות, הוא מהמותקשה
- הדלותהוא  כ"ד. והנזיר המלך בן ראה 

 - תעזבך יומים יום אותה תעזוב אםעג(
 תעזבה יום אם בש"ס, מקום בשום נמצאלא

 מגילת בשם רפ"א שמואל אגדת תעזבך,יומים
 ברכות, סוף ידושלמי וראה עיי"ש,חסידים

 את שתעזוב במדה ד"ל מ"ה, פיסקא עקבוספדי
 לשנים וכו' כפלים אותך התורה תעזובהתודה
 זה ופגעו מציפודין ואחד מטבדי' אחדשיצאו
 מזה זה לפדוש הספיקד לא טהבכנא בחדאבזה
 זה דחוקים נמצאו מיל וזה מיל זה שהלךעד
 וידושלמי(. שמואל אגדת )שם מילין שנימזה
 פט"ז רבה תד"א כ"ד פדק דר"נ אבותוראה
 ולשכח שנים עשד תודה ללמוד אדםיכול
 פ"4ג שמואל מדרש וראה ע"ש, וכו' שניםבשתי
 כמטד יעדוף עה*פ וע"ש האזינו, ספרי זהוכעין
 שמיני זהר וראה פכ"ה, סירא בן וראהלקחי,
  אעזבך יומים תעזבני יום אם כד"א ע"אל"ו
 ולא ה*ג כד"א תיבת על כ' אורות ובניצוציוכו'

 במגילת הוא אלא בפסוק אינו דזהדכתיב
 ר,ם"י כתב וכן דבדכות, פ"ט וידחםלמיחסידים,
 זהר ובנצוצי עיי"ש, במגילה וכתוב עקבבפדשת
 לעיל ע' ה', כ"ה סירא בן וז"ל כתב א'אות

 אורות בנצוצי ועמש"כ ה', אות ב' ל"דבראשית
 בדאשית ודאה ע"ש, רפ*א שמואל ובמדדשהכא,
 שייך ע*מ כתיב בלשון שהאריך הנ"לל"ד

 בארוכה.עשה"ט
 הוא מי שאל אדם להכיר תרצה אםעד(
 חכמים ומשלי ע*ה ד' א' חכמים משלי -חבירו

 ט'. המוסר איגדת דס"ו,ב'
 ממשלה לו תן האדם להכיר תרצה אםעה(
 בשם ק"ד ט"ב ל*ד צדיק צמח - יתגאהוהרשע
 עיי"ש.אריסטו
 - תמיד בקר שישנאיך תרצה אםעו(
 ת"ג. ד' ל"ט הפניניםמבחד

 רב א"ל שמך מה פפא לרב ליה אמרועז(

 אם א-ל פיך, ולא זר יהללך והכתיב א"לפפא
- פיך יהללך אז זראין  בש*ס נמצא לא 

 שו"ת וראה פמ*ד, ופרח כפתוד ראהובמדרשים,
 ב' קצ"ג בלק זהר טפ*ד, בהראשונותהרשב*א
 ב' פ"ו פסחים ודאה ט"ז, אות שם זהדונצוצי
 עיי"ש. וכו' הונא דב לך קראתי מ*ט בזהקצת
 אות י' מעדכת טהרה שיורי בספר היטבוראה
 זהר ודאה בזה, גדולה בארוכה כ"ה ואותב'
 ז' אות שם זהד ובניצוצי ע"א ו' הקדמהח"א

 תקכ"ב, סי' חסידים ובס' עישה"ט, שם,ובציונים
 שם. חסדובמקור
- רגלים לו יש אמתעח(  א"ב מדרש 
 ערך וראה נ', בדאשית שמעוני ילקוטדד*ע,
 רגלים. לו אי!שקר

 - ת'כריכים מ'טה א'רון ר"ת אמ"תעט(
 ק"ו. ד' חיים תוצאות ויחי הטודיםבעל

- שעיטש לאדם שאומרים חיים אמותאפ(  
 עוסהם אדם נמצא לא יעקב עד דאיתאזע"פ
 וכו' ע*ז דחמים ובקש יעקב שבא עדוחיה,
 פנ"ב, ובפרד"א תתקכ"ז רמז איוב ילקוטוכו',
 ובילקוט מדפא, ד"ה ברש"י ב' נ*ג ברכותועיין
 להשם להודות בעטישה אדם חייב ע"ז דמז לךלך

 ח-יב לפיכך ועי*ש, לחיים ממות שנהפךיתבדך
 הזה המות שנהפך חיים בעטישתו לומראדם
 דהמתעטהם סקי"א קע"ד סימן או"ח ועפ"מלאוד,
 חדא לישועתך ואח"כ תהיו בדוכים תחילהי"ל

 בהערה ט"ה )וע' התחילו דהם ועוד תחלהדנענה
 דף המנהגים טעמי בספד וראה ש"ו(לסעיף
 סכר מערכת תשבי וראה שם ובהערותתצ"ד
 ומתו רוחם פדחה מתעטשין כשהי' לפעמיםשכ'

 לו אומרים מתעטש כשאדם המנהג באלפיכך
 רפואה. אואטותא

 - הם תורה והמשלות החידות אףפ04
 אל ח' א' שהש*ר וע' א', עקא תיליםמדרש
 עומד אדם הכהצל שעקי בעיניך קל הכהצליהא
 תורה. דבריעל

 שהוא ימין על השופט לך אומר אפ"לופב(
- לו שמע ימין נ0הוא שמאל ועלשמאל,  ספדי 
 עיי"ש. א' י"ז שופטיםורהב"י
 - לחברתה דומה לא חיטתא אפילופג(
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 אין ערך ח"ו ובספרי די"ט, סנהדריןירחטלמי
 לחבירו. דומהאדם

 יוהכ"פ עוברין המועדות כל אפילופד(
 ובירחמל' פמ"ו פרדר*א אחרי ספרי - עובראינו
 על הכוונה זכור, לפ' ביוצר ומובא ב'תענית

 י"ט, ובר"ה תענית במגילת הכתוביםהמועדים
 בטלה ערך זה בספרי כאן וראה ב' ט'מד'ש
 עיי"ש. לכאן וצרפו תעניתמגילת

 ר"ט ויקהל זהר - נימא כמלא אפילופה(
 כ"ג. י"ד בראשיתוע'

 לא שמי' מבלעדי קלילא ציפורא אפילופו(
 שבועות ירחמלמי - איניש בר שכן כלמתצדא
 ד"ה ע"ב ט"ז ע"ז תוס' א', הלכה ט'פרק
 עיי"ש.דימוס

 - ממונך תאצור כאשר לשונך אצורפז(
 אבות מאירי שמ*ז, י"ב ל"ב הפנינים מבחרראה
 ל'. כ"ח פרנקל מהדורת סירא בן וראה מי"זפ*א

 זבוב, עכשוב, אדם, אויבי ארבעהפח(
 ג'. צ"ו תורה מעשה - נחשגמל,

 תם, רשע, חכם, : הם בנים ארבעהפט(

- לשאול יודעושאינו  י"ג ח' בא מכילתא 
י"ד.

 הארץ קטני מחוכמים חכמים ארבעהצ(
- שממית ארבה, שפנים, הנמלים,הם  משלי 
 ג'. אמור באבער תנחו' ט"ו, ב' שהש"ר כ"ד,ל'

 טובתן שאין הר)ם)נים הם ארוריםצא(
 תנחומא ז', פ"ט פרשה בר"ר -שלימה
 של טובתן זה כעין נ"ג יבמות וראה ג',מקץ

 פסיקתא וראה צדיקים, אצל היא רעהרשעים
 פסיקתא וראה כ"ד, ל"א ויצא ורש"יזוטרתא

 א', קמוא תולדות זהר וראה ה', א' שמותז'

 לאו דלהון דטיבותא דרשיעי-א עלייהוחבל
 למדר*ר ציין שם זהר ובניצוצי שלים,איהו

 שאין הרשעים הם ארורים ז' פ"ם פ'בראהצית
 עיי"ש. שלימה טובהעושין

 יקידת יקידת ודרא קטלת קטלא אריאצב(

 סנהדרין וראה מוג, איכער ג', י"ג שהש*ר-
 קטלת. קטילא עמא ע"בצ"ו

 מנחת היא אם לאו על עוברת אשהצ0
 דברים יונתן תרגום ציצית- לובוטת אותפילין

 א', צ"ו עירובין הגמרא הפך וזה ה',כ"ב

 כ"ב רבתי פסיקתא ג', ב' ברכותירושלמי
 שאול( )בת כוש בת מיכל י*ג בא מכילתאה',

 היתה יונה של ואשתו תפילין מנחתהיתה
 עיי*ש. לרגלעולה

 ידע ולא םפרים, לקנות יגע אשרצד(
 יאכל ולא מםפוא נתטא כחמור הדברים,בפתרון
 ב'. ח' המוסר מראה -השעורים
 שו"ע - עדן בגן אגח צג אשרצה(
 ס"ב. ס"ג סי'אבהע"ז

 לעול כשור עצמו השם האדם אשריצ0
- להטואוכחמור  ב'. ה' ע"ז וע' ד', ר' תנד'א 
 - בו ואין אותו שחושדין מי אשריצז(
 ב', קי*ח משבת ולקוח כל בפי רגילמאמר
 אותו שחושדין ממי חלקי יהא ב', ח"ימו"ק
 בי. הוה ולא דהצדן לדידי אר"פ בו,ואין

 שלך נשוינו את שלך אינו שלך אתצח(
- לךלמה  של ב' יום יוצר ב', זוטא ארז דרך 

שבועות.
 ראשין ב~מני חבל לתפום רוצה אתהצט(

 תרכ"ח, לבוב דפוס ה"ב המדרש בית ראה-
 רבש"ע א"ל שס*ד(, דף מדרשים באוצר)מובא
 ראשין בשני חבל לתפוס אלי בא אתהבעלילה

 אני לקצר כי הנורא הענין כל עיי"ש וכו'וכו'
 בשני החבל את אוחז ל"ט בר"ר וראהצריך
 תנחומא א', ז' דבר"ר וראה עיי"ש,ר(נשין
 ו'. ל*ט וב"ר רפוי, ויקר"ר ו',ואתחנן
 דעלמא גדא אתא דביתא גדא אתאק(
 מזל בא ישראל, בית של הבית, מזל בוא)עם

 כ', מ"ם בר*ר יוב, ע*א בר"ר -העולם(

 דבר*ר ו', ואתחנן תנחו' רפ"ו, ויקר"ר ז',ל"ם
 י"א.ז'

 אנן ברם לכון מוקרא אורייתכוו אתתקא(
- לן דמוקיר נש בר לית ממונא לן ליתאי  

 ד'. ב',אסת'ר
 או*ח - סמכינן הבית דבעל אתכאקב(
 שם. וב"י ב' סעי'קע"ט

 ומלאך שנתו, תערב לאיש אתמהק0
 קי*ג-קי"ד. ז', שעהעועים - מטתו על עמוהמות
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 ע"ב פ"ח ב' זהר - סעודתא אתקינוקד(
 שם. זהר ניצוצי וע' ע"א,ועע"ש

 ספרי - טעות לכלל בא כעם לכלל באקה(
 ספרא שם, ורש"י כ"א, פסוק ל.א קפיטילמטות
 לזקני לצבי, ד' צמח בסה"ק וראה כעי"ז,שמיני
 מנאדבורנא מגיד צבי מוהר"ר והטהורהגה"ק
 משה, ויקצוף י וז"ל שכ' חקת, פ' זי"ע,זצ"ל
 נא בשמעו וכן טעות, לכלל בא כעס לכללבא

 משה כעס לא שאם כך, שהפי' שמעתיהמורים,
 בגמ' דאיתא טעות, הי' לא הסלע את שהכהאף
 שילם למלאכים בעצמו אאע"ה שעשהמה

 הנני לחם, פת ואקחה בעצמו, לבניוהקב"ה
 כו' מים מעט נא יוקח כו', לחם לכםממטיר

 משה ואי' שליח, ע"י הקב"ה שילם שליחע"י
 שהיא המפורשים ופי' הדבר בזה מתנבאהי'

 משה, של גרונו מתוך מדברת שהיתההשכינה

 מים גם הי' הסלע אל מדבר משה הי' אםנמצא
 ע"- אך הסלע, משה הכה ולזה הקב"ה,ע"י
 מסתלקת שכינה הכועס כל ואיתא שכעסמה

 ולא שכינה, דבור אינו הדבור גם נמצאממנו,
 הי' הכעס שע"י וזהו הסלע, להכות צריךהי'

 עי"ש.הטעות,
 סנהדרין תום' - מנוחה בא שבת באקו(

 וע' ב', ב' בראהצית רש"י חצבה, ד"ה א',ל"ח
 ויכל. ר"ה ט' מגילהרהב"י

 וכסיל החמור, יוכר אזנים באורךקז(
- לשוןבאורך  תק"א. אלפים ג' ישראל משלי 

 ממך בחזק הדרתם, אל ממך בגדולקח(
 במכוסה תדע, בל ממך במופלא תחקור,בל
 לך ואין וא[בונן, שהרשיה בפה השאל, אלממך
 סירא בן בשם ח' פר,צה בר"ר - בנסחרותעסק

 ב"ס, בשם תתקנ"ז, רמז איוב ילקוטוכעי"ז
 בכ"י מובא הגדול מררש כ"א5-4"ב, ג' סיראבן

 בשם א', י"ג בחגיגה גם כעי"ז ומובאמתימן,
 פנים בז' נשתנו האלו והמאמרים סירא,בן
 המעתיקים ע"י צורתם שינו וודאי מקומות,בז'

 בספרי וראה שונים, ובזמנים במקומותהשונים
 שע"כ ש"ש ספרים הגהות כו"כ אימא ערךח"1
 בדברי מתמיהים מאמרים כמה על לדוןנוכל
 שזה וכיו"ב סתירות או וראשונים בש"סחז"ל

 כל, אוצר בס' וראה המעתיקים, סיבתג"כ

 עי"ש. י' דף לאוצרמאוצר
 ואין העם, בפי שגור - צדק בהןקט(
 א' מ"ט בב"מ כעי"ז רק בש"ם, מקור זהללשון
 צדק. שלךהן

 )מקיניה( מכניה בוצינא אינשי אמריקי(
 בספרי וראה כ', ל"א וילך זוט' פסיקתא -ידוע
 עי"ש, בוצין וערך מקרא טב בוצינא ערךזה

 משעה ופי' בגמרא, לזה רומה הבאתיושם
 יהי' אם ניכר השרף מתוך ויוצא חונטשהפרי
 א'. מ"ח ברכות וראה ילד, על משל וזהטוב,

 ישראל נגאלו דברים ד' בזנוחקיא(
 ולא ולשונם, שמם, את שינו שלאממצרים

 פרוצין היו ולא שלהן, )פודווו( מסהוריןגילו
 ל"ב ויקר"ר ד', קי"ר תלים מדרש -בעריות

 תרנ"ז אמור ש' ילקוט כ"ד, ד' שהש"רה',
 ולא לה"ר, אמרו ולא ולשונם, כו' שלא יהגירסא
 פסיקת' כ"א, כ' ובבמ"ר ערוה, פרוץ בהןהיה
 כ"ה, באבער ט"ו, בלק תנחומא ו', יאב באז'

 צ"ד, ה' תרצ"ח ירחבלים ילינקבהמ"ד

 ו' שמות ז' ובפסיקתא ב', כ"ח באובמכילתא
 תשס"ח, בלק ילקוט עיעש, קצת בשינויב',

 פדר"א א', י"ז דבא"ר תנא י"ז, י"גבמדבר"ר
 היטב. עי"שספמ"ח,
 - מהכבדים אבותיהם הבנים בזכח[קיב(
 טב ברא "כד ב' ס' נח ובזהר ה' ויקראתנחו'
 ושמעתי לטב", לאבוי לי' דכרין עלמא בניכל

 מאונגוואר אלימלך יוסף מוהר"ר ההגה"צבשם
 ומה ע"ב, י' דף בפסחים המשנה לפרהבזצ"ל

 צריך יהא שלא כדי בצינעא, יניחנושמשייר
 יניח הבנים היינו שמשייר מה אחריו,בדיקה
 צריך יהא לא וע"כ צנועים, שיהיובצניעות
 שגם סימן טובים בנים כי האב, אחרילבדוק
 היו. טוביםהאבות

 דעהו משלו אוכל שאדם בזמןקיג(
 מיושבת דעתו אין אחרים משל עליו,מיושבת
-עליו  פכ"ז, רבה תגדב"א ל"א, פרק אדר"נ 

 חבריה מן דאכיל ה"ד: פ"א ערלהובירושלמי
 בהת ערך ערוך וע' ע"ש, ביה מסתכלצבהית
עש"ה.



תקנה ן ך הא הש"םכללי רז י12 דושוה כרעיהברא

 תימה לא איזגרין, ביה דאית בחקלקיד(
 וגבעות הרים שי"ב בשדה - דממטוריןמילה
 מאחורי אדם שומע שמא סתד, דבר תדברלא

 אזנים ערך בספרי ודאה ב', ע"ד בד"דההר,
 וכאן.לכותל

 בשבה, כמו יתירה נשמה ליכא ביו"םקטו(

 זהר וע' רבי, ד"ה ב', ק"ב פסחים תוס'-
 נשמה יש ביו"ם דגם ב' ודמוב ב', קע"גג'

 כתוס', כ' סק"א תצ"א ומג"א ע"ש,יתירה
 שו"ת וע' כהזהר, כ' סע"ב ק"ב פסחיםוהרשב"ם
 תר*ב, סי' ח"ב ורדב"ז ר"ץ, סי' ח"גהרשב"א
 וזמני ירחי רישי בכל ב', פ"א לך בס"תוראה
 )כ"ב ת"ו בתקו"ז כו', לנשמה נשמה נחתיושבתי
 וביומין דחדשא וביומא דשבתא ביומאא'-ב'(
 הה"ד : סע"א( )ל"ה תי"ם וכו', אתפתחתטבין
 יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת סגוריהי'

 יתירין נשמתין דאינון כו' יפתח[ החודש]וביום
 בשבת יתירה נשמתא ב'( )מ"ה בתכ"אכו',

 מוסף[ שי"ב יום ]בכל מו5פין ובכל טביןוביומין
 חבל בס"ס ז"ל מפאנו להרמ"ע שבת עניניוראה

 פנחס הזהר על זהר בניצוצי כ"כנביאים,
 א', כ"ז תענית וראה עי"ש, י' אות ב'דרמ"ב

 ערך שלי הפוסקים בכללי וראה א', ט"ווביצה
 עי"ש. פליגי כי וכו' וירושלמי זהר ובבליזהר

 נ"ה אות נ' מע' טהרה שיורי בס'וראה
 הנז"ל, דרמ"ב ח*ג הזה"ק שמביא אחרישכ',
 אמירת בנוסח שם דעמד ע"ב, דמ"ה בתקוזה"קגם

 בשבת יתירה נשמתא אבל : וז"ל חי, 2לנשמת
 עלאה אימא איהי מוספין, ובכל טביןוביומין
 תצ"א סי' א"ח ובטוש"ע ע"כ, הקדש, רוחתוספת

 הבשמים על במיו"ם מברכין דאין הטעם הב"יכ'
 מרן זכר ולא יתירה, נשמה ליכאדביו"ם
 דבמיו"ם מודו הם דגם לומר ד"ע אלאמזה"ק,
 דמברכין במו"ש דשאני כהמום מברכין,אין

 שאבדה יתירה הנשמה על כואבת דהנשמהמשום
 פלוג ולא א', שבוע שיעבוד עד חוזרתואינה
 בכל מיעום דהוא השבוע באמצע יו"םבשחל
 קרוב הוא דלעולם במויושט משאוכהשנה,
 עי"ש. וכו' כ"כ בואבת אינה ולכן לשבתיותר

 דביתא למרי מפני תותבא בייא בייאקטז(

 ויקר"ר מביתו, האזרח את מגרש האורח אי-
 איכה למדר*ר פתיחה י*ג, ב' דבר"ר ז',י"ז
כ"ב.

 משלי - נסכלו נבונים ונשים, בייןקיז(
 ב'. י"ם כ*ס בשם קל"ם אלפים ד'ישראל

- הפאו נבקע וווזאב הרועה ביןקיח(  
 עירובין וראה כ4ה, ה' שמו"ר ו', ואראתנח'
 קרירא, ולא חמימא לא שותפא דבי קדירהג'

 אמרי ג' ס' בר"ר וראה ב', כ"ד בב"בוכ"א
 דעלובותא ברא אזיל למחבלתא חייתא ביןאינשי
עישש.

- חייהו נדע אדם במוחקים(  סירא בן 
 ל'.י"א

 בספרי ראה - הלמו חם הברזל בעודקכ(
 קוץ זיל יקיד אדמוקדך ערך ח"ב אהרןבית
 מקרא, טב בוצינא ערך כאן ובמפרי וצלי,קרך

 צפור טוב בע' כאן וראה לכאן, וצרפועישה"ם
 דר"נ אבות ודאה בשמים, ממאה בימיםאחד
 האור בתוך שהוא זמן כל וכו' ברזל ט"ז,פרק
 ובמפור,מים, עי=ש ממירצה כלים כל ממנועושין
 עס לאנגע זא אייזען דאס שמיעדא לומרורגילים
 כד פרזלא נגיד פ"ד, ישראל משלי וראהגלוהט,
 שמות יוסף פרדס בספר וראה עי"ש,רתיח,
 בשום כזאת בצורה נמצא שלא שכ', כ"ם,דף

 עי"ש.מקום,
 ת0מע אפאו ליקח הולך שאדם בשעהקכא(

 אינון מה )103מע( מצית הוא מנבחין, כלביאקול
-אמרין  קאז, רמז תורה ילקוס ספנ"ם, בר"ר 

 לזה ומקור פתרון למצא נלאו המפור,מיםוכל
 דמ"ב, לאוצר מאוצר ערך כל אוצר ובס,עשש
 כ"ד( )בראשית  עה"פ מסתמך המאמר שזהכ',
 במקום ריביא וצ"ל וגו', השואבות צאתלעת

 העיר(, )בנות ריביא קול שומע כלומרכלביא,

 הבאר, אל בצאתן השואבות הנערות דרך כןכי
 מהנגלות בעיר נקץמה אשר מכללספר

 בספרים להגיה עלי קשה אך ע"ש,ומהנסתרות,
 מגודל מפרים, הגהת ערך ח"1 במפריוכמ"ש
 את שמכנה כ' התירהש ובס' להגיה,האיסור
 הסובבים מנבהים כלבים בתואר לה=רהמספרים
 ישובו ז' נ"ם תהלים הכ' וכל' ערב לעתבעיר



 דאבוה כרעיה ברא ן ך חא חש"םכללי ון 'בתקנו

 תורה בחף וראה עי"ש, וגו' ככלב יהמולערב
 באדוכה מש"ב כ"ד-י"א בראה2יתשלמה

 וצרפם שם, מעט מקד,2 תהלים וראהעישה"ט,
 צריך. אני לקצר כילכאן

 בחלב בשר איסור יהי' בחלב, בשרקכא(*
-במל  לא עה"פ משפטים, בחיי דבינו ראה 
 : דז"ל אמרו בתוה"ד, שכ' אמו, בחלב גדיתבשל
 מפנ"מ לישראל, להם מגלה הקב"ה לבאלעתיד
 שכן זמן ובאותו וכו', וכו' אסוד בחלבבה2ר
 עי"ש וכו', וכו' בטל, בחלב בשר איסודיהי'

 כתבו וכבר צריך. אני לקצד כי בזה,אדיכות
 לזה, מקור מקום בשום מצינו שלאהאחרונים

 תם"ג דף כ' כרך בראשית שלמה תורה חו'וראה
 ה' קמ"ו, תהלים מדרש וראה ע"ש, י"טאות
 כל י"א אסורים, מתיד מהו ; אסוריםמתיד
 הקב"ה אותה מטהר בעוה*ז שנטמאתהבהמה
 ומה שיהי', הוא שהי' מה וכה"א לבא,לעתיד
 היו טהורים שנעשה ומה שיעשה, הואשנעשה
 נתתי עו2ב כירק להן וכה"א נח, לבנימקודם
 החיה אף לכל, נתתי ע,2ב ירק מה כל, אתלכם

 לראות אותה אסר ולמה מתחלה, לכלוהבהמה
 וי"א כו', מקבל, אינו ומי דבריו, שמקבלמי
 עישה"ם, ום' וכוי לבהא, לעתיד מתירןאינו
 במאמר דופי להטיל שרצו דיש ! הביא שםובהג'
 בדרך, עור המשגים מאחד הוספה שהואזה,

 עיון להאברבבאל משיחו ישועות הם' שלובמבוא
 להוכיח הביא שהמפקיד מה כ' פ"גרביעי
 לר' רבתי מבדאשית שהוא זה מאמדלשיטתו
 תיאש וראה עי"ש, וכו' מקץ, בפ' הררשןמשה

 כאן וראה ע"ש, ש*ה דף י*ט כרךמשפטים
 וצרפו ובא לעתיד ערכי כל הנשה, גידערך
 ו?"כ עישה"ט, זה בענין הארכתי שם כילכאן
 מקדש בתהלים הדק היטב וראה כאן.אקצר
 כ', אוה קמ"ו תהלים אהרן בית בפי'מעט
 עי"ש אסורים מתיר דה' ע"ה והאריךמש"כ

 אני לקצי כי לכאן, וצדפו גרולהבאדוכה
 חזיר שמו נקרא למה בערך כא: וראהצדיך,
 כבר : לאמור כ' שם אהרן והבית עישה"ט,וכו'

 עד קי"ט סי' מן שוח"ם המדרש כיהערותי
 המררשים מן מאוחר בזמן הוספה הואגמידא

 מ"ש מקומות מכחכ עי"ש וכו' וכו'שונים,
 עישה"ט. ויתידנו דיחזור אפ"ל איךבענין

 מישראל, גונב לסוף גוי, מן גונבקכב(
 לג:., מכחש לישראל, נשבע לסוף לגוי,נשבע
- לישראל מכזעםלסוף  ודאה פכ*ח, תנרבא"ר 

 ומובא תק"ד, רמז תורה ילקוט פט"ו,תנדבא"ר
 אות א' סעיף רל"א סי' חו*מ הגולהבבאר
 שמכדתי מעשה רבי האיש( )אותו לי אמרב',
 במדידה וחיסדתיו וכו' תמדים כידים ד'לגוי
 המעות את נטלתי ואח"כ תמדים, סאיןג'

 במקום והנחתיו שמן, א' כד בהןולקחתי
 ונשפך הכד נקדע התמרים את לגוישמכרתי
 שאין המקום ברוך לו, אמרתי לו, והלךהשמן
 לא י"ם( )ויקרא אומד הכ' פנים, משואלפניו
 עי"ש. תגזול ולא רעך אתתעשוק

 להתירו יחזור לבא לעתיד הנשה גידקכג(

 הנשה גיד מע' שלמה בנין בשו=ת כ"כ-
 )ראה פעמים, ב' ש"ל חמד בשדי מובא ע"ו,אות
 והקושיות חזיד(, שמו נקרא למה בערךכאן
 אחת מצוה חעו שתתבטל אפשד והאיךע"ז

 כו*כ גדולה, באדוכה חמר בשדי ראהמתוה"ק,
 כללים חמד שדי וראה בזה, ופרטיםכללים
 ג' מערכת השדה פאת ע*ו, כלל ג'מעדכת
 השדה פאת ז', אות ג' מע' הפאה שיודי ז'סימן
 :אז ח', אות ט"ז וכלל ח' כלל החי"תמע'

 במה אקצר וע"כ הנוראה, מבקיאותותתענג
 עישה"ט. כבד,שהאריכו

 מביא ע*ו, כלל הג' מע' כלליםובשד'ה
 שלמה בנין בספרו הכהן שלמה מו"ה הגאוןבשם

 לעתיד הנשה דגיד ע=א, י' דף השניהבהקדמה
 בטלות אין מצות למ"ר אף להתירא, יחזורלבא
 הנשה רגיד אמדינן ק' דבחולין והקעוהלע"ל,
 שיש רבר משום לא ואמאי בדיה משום בטללא
 )בהג' הרש"ל שכ' כעין לעת"ל, מתיריןלו
 בתיקו שנאסרה דחתיכה הא"ז, בשם ש"ר(על
 אליהו יבא דאם מה2ום דבשיל"מ הוילא

 הי' לא דמעולם למפדע יבורר הריויטהרנה
 שפיר טעמא האי לאו דאי ומשמע כלל,איסוד
 וראה בארוכה, עי"ש מתידין, שי"ל דברמקרי
 וכו', בטלין יהיו המועדין כל ערך כאןהיטב



תקנז ן ר הא הש"םכ*י ת י ב חצה כר,שבמ

 לבהמות נותץ לויתן וכו', חזיר שמו נקראלמה
 וצרפם עישה"ט וכו', מתיר הקב"ה ולעת"לוכר,
לכאן.

- לבישייא ומפלגא בחזורין גייפאקכד(  
 רבה ובהםמות ד', פרשה קהל"ר ג', פרשהויקר"ר
 לחולים", ומחלקח בתפוחים "מנאפת כעי"זפל"א
 ונותן ומפזר במשפט, ולא עושר העהבהר"ל

 תפוחים בשכר מנאפת כאשה דמיונולאביונים
 הנואף תרגום וכואבים, לחולים אותםומחלקת
 זהב תפוחי וגיפתא, גיפא י'( כ' )ויקראוהנואפת
 חא"ג וראה ע"ש, דדהבא חזורי י"(0 כ"ה)משלי

 עי"ש. א' ס"ז כתובותמהרש"א
 כהוב לא אגטר מכה וכל חלי כל גםקכה(

 - צדיקים מיתת זה וכו', הזה התורהבספר
 בשום נמצא ולא הדרחם בספרי שכיחמאמר
 כ"ט. תשו' חפץ אבני שו"ת בס' וכ"כמקום,

 - האבנים ואל הפצים אל דברקכו(
 כעי"ז וראה בש"מ, נמצא ולא כל בפישגור
 אודנין על דמליל מאן זכאה ב', קפ"ו ב'בזהר

 ולא אזנם ערלה י', ו' ובירמי' ע"ש,ד,במעין
 להקשיב.יוכלו

 נכנסים הלב מן היוצאים דבריםקכז(
 מקום, בשום נמצא ולא רגיל מאמר - הלבאל
 יראה בו שיש אדם כל ב' ו' ברכות ראהאבל
 ישראל שירה בס' וראה נשמעין, דבריושמים
 וראה עי"ש. קנ"ו, דף עזרא אבן טהםהמר'
 בשום נמצא לא שכ' כ"ט סי' חפץ אבנישו"ת
 ע"ש.מקום

- ברמיזא לחכימא דיקכח(  נמצא לא 
 כ"ב משלי ממדר,ם לקוח ואולי מקום,בשום
 בכורמיזא ולשטיא ברמיזא לחכימא אמרמתלא

 וראה בכורמיז(ה תרגימו כ"א, שמות)באגרוף,
 בס' וראה לכא0' וצרפו באגרוף ערך זהבספרי
 לקמן וראה עי"ש, כ"ם דף שמות יוסףפרדס
 שג(.אות

 בחוץ רק שייך דינא דמלכותא דינאקכט(
- ישראל בארץ ולאלארץ,  נדרים ר"ן ראה 
 בתוספות, וכ' : וז"ל שכ' במוכס ר"ה ע"א,כ"ח

 דמלכותא דרינא אמר האומות במלכידדוקא
 אם להם לומר ויכול שלו, שהארץ מפנידינא,

 אבל הארץ, מן אתכם אגרש מצותי תעשולא
 ישראל כל ישראל שארץ לפי לא, ישראלבמלכי
 יצחק פחר וראה עי*ש, וכו', וכר בה,שותפין
 ובכללים צ"ד, ד' דינא דמלכותא דינאערך
 או"ח חת"ס, שו*ת וראה אקצר, וכאן בערכו,שלי
 עי"ש. כ"חסי'

 חבלא חויא, לי' דנכית אינשי( )אמריקל(
- לי'מדחיל  שדומה החבל נדהם, שנשכו מי 
 ד', ןא[ ז' קה"ר י"ד, א' משה*ש מפחידו,לנחש

 מקליה מכלבא, דנשיך מאן א', מ*ה ב' זהרוראה
 שנכוה מי אינשי אמרי וכן עי"ש,אזדעזע,
 שיט(. אות לקמן וראה בפושרין, נזהרמחמין

 קנית דעת קנית, מה חסרת דעתקלא(
- חסרתמה  א' ויקרא תנח' מ"א, ז' קה"ר 
 עי"ש. ו' חקת תנח' ב', באבערתנח'

- שוי סגי כו' אורחיה דשייםקלב(  מי 
 שוה לעשייתו קודם ומעשיו ררכיושמחשב
 עי"ש. ג' ט' ויקר"ר לעצמו, טובה שמביאהרבה,

 ובס' - האביב יבנ0ר לא אחד דרורקלג(
 ס"ו, סי' ממהורשד"ם מביא ד' מע' יצחקפחד
 אברהם בס' וראה קיץ, יעשה לא אחדדרור
 קידושין לרש"י וציין פ"ג, אות ד' מע'אזכור
 המאמרים מכלול ובספר ע"ש, ע"בדס"ד

 ל"א שלמה בית בשם זאת מביאוהפתגמים
 וזה מהנ*ל, עיניו והעלים עי"ש, ח'הגדרים
 : לומר רגילים באהבכנז גם הבריות, כל בפירגיל

 מאכען". זאממער ניכט קען שוואלב*איין
- לתורה קדמה ארץ דרךקלד(  תנדבא"ר 

 כיו"ב ופל"ח, ט' פרשה רבה ויקרארפ*א,
 דרך ג'(, )בראשית החיים עץ דרך אתלשמור

 תנדא*ר תורה, זו החיים עץ ואח"כ ארץ, דרךזו
 וראה תר"ע, רמז תורה ילקוט שם,ויקר"ר
 יעקב רבינו רגיל ב', פ"ה יומא ישניםתוס'
 ארץ, דרך לגבי טפל תורה רתלמודלומר

 ארץ, דרך עם ת*ת יפה פ"ב( )אבותמרקתני
 בהג' גם מובא וכו', עיקר ארץ ררךאלמא

 אוצר ובס' תורה, תלמוד מה' פ"גמיימוניות
 בש"ס. נמצא ולא עי*ש, דח=י לאוצר מאוצרכל

 הפסולת את מראין התגרין דרךקלד(*



 וזוכהה כרעהק נרא ן ך הא חש"םפללי ת 'בתקנח

- וא~בחאת מראין ואח"כתחלה,  פט"ז במדב"ר 
 י"ב. סי' באבערותנחומא ו', סי' שלחתנחו'

- נפל אפוי על לעיל דרקקקלה(  פתגם 
 שפוקקט, הימעל דען געגען )ווער ג"כבאשכנז

 פ"ז, קהל"ר קאפף( דען אויף עס פאללטדעם
 על ונופל חוזר הרוק ממנו, למעלההרוקק
פניו.

 מיתין משוחין וידיא דחכים, קל האקלה(*

 תורה, נוצר חכם קול קולו פס*ה,בר"ר-

 )משל תכריכיהם, המתים את מפשיטיןוהידים
 מלאו וידיהם בשקר המתחסדים הצבועיםעל

חמס(.
 דמיך שתא בריש דדמיך מאן האיקלו(
-מזליה  סי: טואו"ח משה בדרכי מובא כן 

 הטו"ז מביאים וכן ר"ה, מירושלמיתקפ"ג,
 אור, תורה פרק רקה מס' ושל"ה שם,והגר"א

 בינה אמרי בס' וראה בירח2למי, נמצא לאאבל
 בארוכה מש"ב תתצ"א דף א' סי' ז"ללהמהרצ"ח

עי"ש.
- קטן עולם הוא האדםקלז(  ספר 
 רי"ב.יצירה

- למלך דומה בשוק פירות האוכלקלח(  
 הגמ' היפך זה ולכאורה אוכל, ערך יצחקפחד

 דאיתא, פ"י, רבה ד"א מס' ב', מ'קידח2ין
 כלב. של חבירו בשוקהחיכל

 אמרו שלא מי ב~סם דבר האומרקלט(
- לעולם קללהמביא  רמז כה2לי ילקוט 

 כלה, סוף ועי' ט"ז, ו' משלי מד'תתקל"ח,

 בשם דבר אומר ערך ח"ג בספרי היטבוראה
 עי*ש.אמרו,

 הורג הוא הרע, לשון האומרקלט(*
- עליו שנאמר ומי והמקבלו, המספרו,שלשה,  
 ב'. נ*ב תליםמדרש

- דמי כהלולא עלמא האיקמ(  כעי"ז 
 ושתי, חטוף ואכול, חטוף א', נ"דעירובין
 ר,2"י דמי, כהלולא מיניה דאזלינןדעלמא
 שחולפת לחופה דומה אינו, ולמחר ישנוהיום

 לא הראשונה בצורה אבל עי"ש, מהר,והולכת
 עי"ש. הלולא, "כבי" הגירסא יעקב ובעיןנמצא,

 העולם כל אוז"ל ע*ד הילולא, "דבי"וטעם

 וכו', חרובין בקב לו די בניוחנינאוכו'

 רוב וע"פ תיגרא, בי' דלית כתובה ליכאוהנה
 מחמ"זו שמחה, להם אין בעצמםהמחותנים

 שותים הם הילולא, "בי" של האנשיםורק
 הצדיק, בשביל ניזון העולם שכל כמוושמחים,
 המנהגים טעמי מעוה"ז, הנאה לו איןוהצדיק
 כ', פענח צפנת ובס' ת"ד. דף א' ס'בשם

 כהלולא עלמא על מוהר"ם, מהמגידשמעתי
 וטרחות, עובדות כו"כ שיש הלולא כמודמיא,
 להכלה, החוע שיאמר "לי" בשביל הכלותכלית

 "לי" אמירתו ובלא "לי", מקודשת אתהרי

 שיזכה האדם עניני כל כך וטרחו, עמלושוא
 "לי" תיבת וזהו תדבק, ובו כמ"ש בה',לדבוק

 אחרת שמואל בית ובס' שם. ע*כ וכו', לאוואם
 הכלה, מקדש דהחתן עיקר החתונה דהנהכ',

 ודרך וכדומה, ושוררין סעודות עושיןועכ"ז
 להיות אם משגיחין אין הקידושין עלהעולם
 שאולה' בטבעת החתן מקדה2 ולפעמיםכדין,
 העוה"ז כן ומטריחין, משגיחין הטפל ועלועוד,
 כדי הוא לעולם האדם שבא התבליתדעיקר
 משגיחין אין העיקר ועל הבורא, אתלעבוד
 בנ"א, אצל עיקר עוה"ז צרכי הטפליםודברים

 בילדותי ואני עי"ש. להלולא, העולם דימהלכן
 דהנה דמיא, הלולא *כבי" דחז"ל, לפרשאמרתי
 חהקידושין, החופה היינו מועט בזמן הואההלולא

 בד' זמנם האנשים מבלין החופה קודםרק
 עד העולם, כדרך וכיו"ב, בטלין ודבריםשטות

 האי אז"ל וע"ז ההלולא, היינו להחופהשמגיעים
 וההבל, התוהו כעולם דמיא, הלולא "כבי"עלמא

 כי הלולא, "כבי" וז"ש הזמן, שמבליןמפני
 רק שהוא הלול(ג "כבי" לא אבל מצוהההלולא

 ובס' פעם. בכל רואות עינינו כאה2ר הזמן,ביטול

 "בי" חז"ל ע"פ פי' )מסעי(, צדיקיםשפתי

 תבן, בו המונח בית שפי' מלחא, "ובי"תבנא

 אחר, בבית ומטעמים המאכלים מכינים כאןגם

 אשר ובבית הלולא, בי נקרא הביתואותו
 "כבי" עלמא האי ח"ש הלולא, נקרא בושמחין

 בעלמא הוא עצמו ההלולא אבל דמישהלולא
 דרך ובס' שם. מובא וכו', שטרח ומידאתי,
 דהפי' כ' ז*ל, מפרשיסחא הצדיק בשםאמונה



תקנם ן ך הא הש"םכללי רע י בנבראכרעיהדאבוח

 ושכח הנשואין צרכי כל שהכין מי דכמוהוא
 היגיעות כל נמצא קידושין, טבעתלקנות
 בזה שעמל האדם וכן הועיל, ללא הי'הרבות
 אע2 חובק ולבסוף א"ע, לקדהם ושכחהעולם
 עי"ש. בשרו את ואוכלידיו

 הנבראים, כל אצל אמת האמתקמא(
 התמר, ספר - האומות לכל שוה הואהאמת
 ק"צ. ג' ספרקרית

 רגיל פתגם - דרכו יורה האמתקמב(
 שמנה רמב"ם א', ט' משלי ראב"עבספרים,
 ולא דרכו, יעשה האמת פ"ד, סוףפרקים
 בש"ס.נמצא

 ראה - האדם את מכבדין הבגדיםקמג(
 מכבדותא, למאניה קרי יוחנן ר' ב' קי"גשבת

 המדרש בית ילמדנו ממדרש אחרוןובקונטרס
 רכ"ה(, דף מררשים באוצר )מובא ל"ח אותח"ו

 אדם, בני אלקים הדר אומר סירא בןאיתא,
 בחסיד מעשה חמם האדם, את מכבדיןוהבגדים

 בגדיו נוטל הי' השוק מן עולה כשהי'א'
 בשוק אותי מכבדים הבגרים א"ל וכו'ומקפלן

 וראה עי"ש. וכו', בבית, אותם מכבר אניאף
 ד*א וסוף פי"ח, שמו"ר ב', סי' צותנח'
 שבת וראה כסותו, זה אדם של כבודוז',

 עישה"ם. כ*א וב"ק ב'קמ"ה
 אני אף בשוק, אהעי מכבדים הבגדיםקמד(

 הבגדים פ"ה, ו' בהמ"ד - בביה אותםמכבד
 הבגדים ערך וראה ס"ה, ילמדנו האדם,מכבדים
 האדם. אתמכבדים
 מדרש - הלב גחלי מכבית הבכיהקמה(

 ע"ר. דף ח"א טובשכל
 - החולי בצער מאמין אינו הבריאקמו(
 ולא כל בפי פתגם זה ו כ"ז עבר שפתמכתבי
 בש"ס.נמצא

 לשור, הסבל לאריה, הגבורהקמז(
 הבניין לעכביש, האריגה לעגור,החכמה

- לנמלים האוצרות ועסדיתלדבורים,  
 ר"נ. ז'שעשועים
 נמצא לא - פטור הגנב מן הגונבקמח(

 ב', ס"ב מב"ק נלקח אך הלזו, בצורהבש"ס

 כפל, תשלומי משלם הגנב אחר הגונבאין

 ד' משלם הגנב אחר הגונב אין א', ע"וחמם
 וטעמא גנוב גנבא בתר ב', ה' ברכות וראהוה',

 סנהדרין ירושלמי וראה שם, רש"י וע'טעים,
 לא קדושים פ' וספרא ה"ב, ופי"א ה"גפ"ח

 תוספתא וע' הגנב, מאחר שלך אתתגנוב
 עי"ש. פ"ו,ב"ק

- לפרקה הגיעהקמם(  אלף ישראל משלי 
 ספ"ה יבמות תוספתא בשםתתעים,
- לך וישועחוו )להשר( לשחוור הדבקקנ(  
 ובר*ר ח"י, ט"ו, לך לך רש"י ו', דבריםספרי

 עי*ש. לך, וישחון לשיחון הגי'ט"ז-ג',
- מבאיש מראג~ו הדגקנא(  העם, פתגם 
 תדבא"ר מתוכו, אלא מבאיש הבשר איןכעי*ז
 ירך ב', ל"ם סנהדרין בש*ס כעי"ז כ"ם,פרק

 מסרחת.מתוכה
- למים ייהפך לא הדםקנב(  פתגם 
 צדיק צמח וואסער(, קיין איז )בלוםהאנשים,

 ]ח"י[.ג'
 חי' - ישובח ולא יגונה לא ההכרחקנג(

 ב', נ' מאירות פנים א', פ' ב"ב מהרש"אאג'

 חכמים פניני האסור, מהיר ההכרחכיו"ב
 פרדס ובס' ע"ב, ז' חולין מהר,ם*א וראהל"ם,
 נמצאו שלא הדברים בין חשבו רכ*םיוסף
 עי"ש. כזהבסגנון

 קמו אמרה והיא סולת אמר הואקנר(

 כתיב סולת, קמח א', פ"ז מציעא בבא ראה-
 שהאשה מכאן יצחק, א"ר סולת, וכתיבקמח
 ופרש"י האיש, מן יותר באורהים צרהעיניה
 ובמהרש*א עי"ש מולת, והוא קמח אמרההיא

 בזה, האריכו התורה ובמפורשי שםובמפורשים
 קמה שכ' כן משמע לא ו' ח*י ויראומרש"י
 טבחים של לעמילן קמח לעוגות, סולתסולת,
 בזה והארכתי עי"ש, וכו' הקדרה, אתלכסות
 קמצניות. ערך נשים מע' שלי בכלליםכבר
 שום הנ"ל פ"ז בב"מ "זה לפרש"י איןוהנה
 וראה זאעע, רש"י יקח מאין יודעים ולאמקור
 במה ואקצר ב"א, אות כאן וירא תמימהבתורה

 סתירת וברבר שלי, בכללים כברשהארכתי
 הנ"ל, פ"ז ב"מ בגמרא לרש"י מהחומשרש"י
 להקשות אין ערך ח"ח אהרן בית בספריראה



 חשה משכיי" רן הא הוט"םכללי ת יבתקם

 לפני דהי' ואפשר עישה"ט, רש"י, עלמרש"י
 כ"פ כאן כמ"ש ונאבד כן מדר,2 איזהרהצ*י
 וראה מאתנו, ונאבדו היו מדרשיםדהרבה
 ערך שלי ובכללים אגדה, ערך ח"אבספרי
 פעמים. במה בכללן וכאןמדרש,

 תוציאם שלא עד דבריך את דן הויקנה(
 רפ"ה. כלה פ"ג, דא"ז -מפיך

- הרצועה הו)ורהקנו(  א', כ"ח ויקר*ר 

 א' קה"ר א', כ"ה מדמ"ש ח', דר"כפסיקת'
 קה"ר ע"ב, קצ"ו א' זהר ע"ב, קע"ז ג' זהרב',
 בש"ס. נמצא ולא רגיל פתגם י"ג,י"א

 אוצר ראה - מוצדקתך הזהרקנז(
 זקן מאיש מעשה של"ט, דף מעשיותמדר,2ים
 ומן הצבועים מן עצמך תשמור לבנושאמר
 חוץ הרבה בחסידות עוסקים שהמההאנשים
 שהם עצמם מראים כך כי הבריות,לטבע
 והזהר בלבם, הן תועבות שבע אבלחסידים

 אף מהכומר, המעשה וכו', וכו' וצדקתך,מן
 וכו' וצדקתך, של הצבועים מן הואהכומר
 המעף2ה. כל בארוכה עי*שוכו',

 פלכתיה, על עזיל דמעזילה כמה היקנח(
- בפלכתיה לי' פליקכן  הכעסן, על הוא משל 
 המטוה, לו עולה כן פלכו על טוה שהאורגכמו

 עי"ש. כ"א ז'קהל"ר
 פתגם - ויברח ומחר כאן היוםקנט(

 ב' ישראל משלי א', שבעה נחלת ראהרגיל,
 דוד בר' שמואל ר' בשם תשי"א,אלפים
הלוי.

 ירוש' - איננו ומקר עודנו היוםקס(
 :"ב, ב' ישעי' יונתן תרגום ספ"ו,סנהדרין
 קכ"ב. זוט'פסיקת'

 מן מכורכין ני'תנו והמקל הככרקסא(
 י"ב. יאא עקב ספרי ח', ל"ה ויקריר -וצ~מים

 פררר"א - הראגם אחרי הולך הכלקסב(
 כעי"ז רק בשוס, זו בצורה נמצא ולא מ"ב,פרק

 ב', פרק תענית תוספתא א', מ"אעירובין

 פ' רבר"ר וראה עי"ום, אזיל, גופא רי)סאבתר
 הדבר למה תת"ב, רמז דברים ילקוט י',א'

 מתי עד י להראש הזנב שאמר ועה, לנחשדומה
 לך, א"ל תחלה, אלך אני תחלה, מהלךאתה

 כו', לתוכה והשליכו מים של גומא ומצאהלך

 לו, גרם מי כו' לתובן והשליכו קוציםמצא
 כשהגדולים כו', כך הזנב, אחר הראה2 שהלךעל

 ע"ש וכו' נופלים הם הקטנים, אחריהולכים
 די"ג, לאוצר מאוצר כל אוצר וראהובנו"כ,
עי"ש.

- הקור אצל חולים הכלקסג(  ש"ע 
 אצל : גורס צ'-ח"י, ובקצש"ע ח', רע"ואו"ח
 ע"ש.הצינה

- בלשון הלוי הכלקסד(  מצורע תבחו' 
 ב'. נ"ב תלים מד' ד', באבערב',

 תורה ספר אפילו במזל תלוי הכלקסה(
-שבהיכל  וראה וירושלמי בש"ס נמצא לא 
 ורגילים ע', ותקונא ס"ט תקונא הזהרתקוני
 שיקזאל. אייגענעם זיין הטט בוך יערערלומר
 זהר במזלא, תלוי הכל ב' ט' קהלתתרגום

 כ"ח ומו"ק א', קנ"ז שבת וע' א', רפ"טג'
 זהר ובניצוצי עי"ש במזלא אלא ד"ה תוס'ע"א
 בענין ציונים כו"כ י"ב אות א' רפ"טשם
 מזל, נקרא מה בציונים וע"ש עישה"ט,מזל
 ואמר פתח ר"א קם א', קל"ד נשא זהרוראה
 ותיקואז בהיכל, תורה ספר ואפי' במזל תלויהכל
 מהר"ם בלקוטי וע' סע"ב( )צ"ט תס"ה,ריש
 שדי וראה שם, זוהר ניצוצי וע' חולין, סוףשיף
 זאת עוד ד"ה ל' למע' המחבר בהתנצלותחמד
 ע"ש. בערכו שלמה קהלת בס' וראהע"ש,

 א' חכמים היד-משלי לשון הכתיבהקסו(
 הקולמוס ט'-ז', כת"ר י"ט, ב' חכמים משליכ"ה,
 שליח הקולמוס קצ"ח, חכמה נובלות הלב,מליץ
 ע"ש. בהקדמתו דוד לבית כסאותהלב,

 - כביאה יציאה טא,הא הלואיקסז(
 תהא א', ק"ז ב"מ וראה א', לאטאבדר"נ
 עי"ש. חטא, בלא כו', לעולם כביאתךיציאתך

- ליעקב שונא שעשו בידוע הלכהקסח(  
 בר,ם"י ומובא י' ט' בהעלותך ספריראה
 ז"ל מלאסק הגאון ובהערות ד', ל*גוישלח
 מ"ש על כתב שס"א, דף ח"א בפרד"ימובא

 מה ליעקב, שונא שקף12 בידוע הלבהר,2"י
 סי' דעה ביורה דאיתא ונראה לזה, הלכהענין
 וגבינה בשר לאכול אסורים זא*ז דמכיריםפ*ח,



תקמא ן ך הא הש"פכללי רז ר בנ ןאבוה כרעיהבוא

 ר,צאין ועכו"ם דישראל בכו"פ, וכ' אהד,נשלק
 גדולה שנאה לך דאין אחד, שלחן עללאכול
 וראה עי"ש, הלכה, מזה ונלקח דתות,בהםני
 ובערך בארוכה, מש"ב קמ"ה דף ח"יבספרי
 ו' סי' וכו' לחדהם ר,צאי נביא אין קולבת

 סתידת בערך וכן בזה, מ"ש והלאה יא(מאות
 עישה"ט.רש"י

 ע"ז עובדי והללו ע"ז, עובדי הללוקסט(

 פדעה, חיל פסוק בשלח ראדבניילקוט-
 עי"ש. ע"ב, ק"ע ב' זהר ה', ט"ו תליםמדר'

 חלק לו אין לדעת עצמו המאבדקע(

-לעוהוב  למצא מאוד שנלאו לקמן דאה 
 ח"י ע'ז ה', ט' נח וערש"י הזה, למאמרמקור
 שמחות א', ק"ד כתובות ב', נ"ז גיטיןא',

 שבט וראה ודו"ק, עי"ש פ"ח, ב"ק ויש"שרפ"ב,
 לדעת עצמו שהמאבד ידוע וכבר שכ' פ"כמוסר
 בקורת איגרת בס' וראה לעוה"ב, חלק לואין

 בהג' ודאה עישה"ט. דתק"ו ז"ללמהדצ"ח
 יהושע הפני על שתמה שמ"ה, סי' יו"ד שאוליד
 לדטת עצמו במאבד שנאמר שכ' דנ"טב"מ
 נמצא לא דהא עי"ש, וכו' לעוה"ב חלק לו)מאין
 ועמ"ש לעוה"ב, חלק לו אין דמאע"למפורש
 וברמב"ם שם, ובהג' אבל מה' פ"ג המלךביד
 א"ע ההודג וכן וז"ל: כ' מרוצח, ה"בפ"ב
 בי*ד, מיתת בהם ואין לשמים מיתה חייבכו'

 ההורג זה כו', שופך שנא' הדין, שכןומנין
 בהורג שייך דאיך ותמוה שליח, ע"י שלאבעצמו
 נח חמדה בכלי וכ' ביד*ש, מיתה חייבעצמו
 חלק לו אין דמאע"ל ראיה יהי' דמזה ג',אות

 הנפש, מיתת היינו שמים בידי ומיתהלעוה"ב,
 בארוכה. עי"ש ס"ד, דף ט' נח בפרד*ימובא
 כובס בהאי דק"ג, כתובות בחי' מהרי"טוע'

 דמזומן קול בת דיצא ו ומת מאיגראדרמי
 ומביא לדעת, עצמו דאיבד אףלעוה"ב,
 עוונותיו, לכפרת עצמו להמית דשרימירושלמי

 יעקב בשבות וכוכ שם, מקובצת בשימהוכ"מ
 כ' פס"ה, בר"ד וביפ"ת קי"א, תשו'ח"ב

 ואגדתא במדרשא דאיתמר עובדי וכןדאסור,
 סי' יו"ד יוסף ברכי וראה עבד, כדיןלאו

 מדרש וראה ואקצר, הנ"לי פרד"י ובס'שמ"ה,

 קע"ד, דף יתדו פרד"י וראה שכ"כ, ק"כתהלים

 הפי' דזה ב', דפ*ב צופים מרמתיםומביאים
 חלק לו אין בחיים הקץ כל פ"ו, דב"אבתנא

 תלפיות ומדר' ע"א, פרק ביוסיפון וע"עלעוה-ב,
 שמות פרד'י וראה עי"ש, עוה"ב חלקענף
 התשבי, על מבשר רגלי בהג' ודאה כ*ט.דף
 ויצו ט"ז( ב' )שמואל עה"פ נ"ה, דף סכרמע'
 למדרהב שציין )דאחיתופל( ויחנק ביתואל

 דנראה וכתב עוז, שדרש מה מצורע פ'תנחומא
 אין לדעת עצמו המאבד לומר לקחו שמזהלו
 ולתשו' הנ"ל, שאול להיד וציק לעוה"ב, חלקלו
 נמצא שלא בזה, ארוכה תשובה שכ' יקדהאבן

 המדרש עפ"י האחיתופל ואת דלמדו ונ'מקורו
 פרדס וראה בארוכה, עיאש וכו' וכו' הנ"לתנח'
 דכ"ט. שמותיוסף

 אין דלאחיתופל מ"ב, פ"י סנהדריןוראה
 עוד ואפשר כ' י"ב אות ובתפא"י לעוה"ב, חלקלו

 א"ע, מדהמית חלעוה"ב לאחיתופל איןדלהכי

 לדעת עצמו דהמאבד דאינשי בפומאוכדמרגלא
 שכינו מהשם דמוכח וכנ"ל חלעוה"ב, לואין
 אבד דבאמת ש"מ א"ע הורג ולא א"ע, מאבדלו
 בשום לזה סמך מצאתי לא ואעפ"כ נפשו,את

 כן שמצא כ', כאן שמים בלחם רקמקום,
 בפ"ב שם כן מציעוי ולא דשמחותבתוספתא
 כתובות המהדי"ט אולם א"ע, ממאבדשמדבר
 עצמותם, על עונותם ותהי שאחז"ל כ' ב'ק"ג
 וכו' חלעוה"ב לו שאין לדעת א"ע המאבדזה

 שם. תיו"ט וראהע,*ש

 אות ע"א צ' סנהדרין הים מדגליותודאה
 ק"כ, תהלים ממדרש הוא שהמקוד שכ'כ"א,

 לו שאין א"ע שהרג בדואג מוצא אתהשכ'
 ש,באלו ב', נ"ז גיטין וע' ע"ש, לעוה"ב,חלק
 עוה"ב, לחיי באין אנו בים טובעין אנואם

 דלית דאמר מאן אית סע*א קכ"ז נשאובזהר
 תמהע דאמר בנין עלמא בההוא חולקאלי'

 מביא שם זהר ובנצוצי פלשהים, עםנפשי
 שאין אלו שבכלל ה"ו, פ*ג תשובה ה'להרמב"ם

 המאבד ובכללם דמים שופך הוא חלעוה"בלהם
 הוג פ"ב רוצח ה' רמב*ם ע' לדעת,עצמו



 בתכרעיהואנוה ן ך הא חש"פנללי ת 'בתקסב

 קס"ם אות ר"א משנת אגור מדרש וראהע"ש,

עי"ש.
 - למוטב מחזירו שבה המאורקעא(

 ב', לאיכ"ר פתיחה וראה הלומדים, בפירגיל

 מחזירן היה שבה המאור ז' א' חגיגהירושלמי
 עי"ש.למוטב,

 וחברו דולק הנר לנר, מנר המדליקקעב(

 שהש"וי ט"ו, ופ' פישג במדב"ר - חסראינו

 וכעי"ז צ"ג, פיסקא בהעלותך וספדי א',פדשה
 באתדוג המדיח וכעי"ז ו עי"ש ב' פ.ו יתרובזהד
 פ' במדב"ר חסר, אינו והאתרוג נהנההוא

 ע"ש, הנ"ל ושהש"רי"ג,

- ראיה צריכין אין המפורסמותקעג(  
 מזכירו בחור ור"א י"ט, ל=ז, פ"כ, מוסרשבט
 פ"ח. הגית מלת וברמב"ם חרוו,בדרך

 - גמור לו אומרים במצוה המתחילקעד(
 בחפץ וכ"כ כזה בסגנת מקום בשום נמצאלא
 כ"ב- פרשה מטות מדר"ר ראה למטה, הנז'ד'
 במצוה שהתחיל מי אמר פנחס, שלח למהד',
 דבד העושה ע"ב( )י"ג בסוטה וכעי"ז נומר,הוא

 הכתוב מעלה וגמדו, אחר ובא גמרו,ולא
 פרד"י וראה עי"ש, עשאו כאלו שגמרו מיעל

 עקב ותנחומא רש"י וראה )י*ג-י"ט(,בשלח
 פ"ה בר"ר וראה ל', צדיק צמח וראה א',ח'
 ב'. ס' ופס=ד עיושד'

 שדכנות, לענין יעקב, שבות שו"תוע'

 חו"מ תשובה פתחי וע' הגומר, עםדהדין
 במלואים והמעשה המדרש בס' וראהקפ"ג,
 מגילה רש"י שמביא התוספתא על ע"ב,דקל"ה
 עשה, דבצלאל בקוד,ם, דמעלין דיליףכ"ו,

 משום דזה דמנ"ל מקימו, ממנו גדול שהי'ומשה
 שמו על שיקרא משום דלמא בקודש,מעלין
 הגומר, הי' ומשה הגומרה, ע"ש נקראתדמצוה

 במדרש ואיתא היא נחמיה ר' דתוספתאוי"ל
 ששלמה אע"פ דוד ע"ש נקרא דביהמ"קתלים
 ולר' הבנין, במחשבת המתחיל הי' דדודבנאו,

 אפשר במנחות אבל עיקר. המתחילנחמיה
 משובח, דהגומר וס"ל נחמיה ר' עלדפליג

 לדינא נפק"מ ויהי' עש"ה, ממתתות יליףוע"כ
 יעקב שב בתשו' שלמד "םדכנותבסרסראות

 הנ-ל הליס ומדרש דסומה מהסתירה י"ג,סי'
 פקודי ובפרד*י הגומר, או המתחיל קודםמי

 קפשה, חו"מ שלום משפט לם' עוד צייןדשפ"ב

 תשו' משת אליעזר כהבנת ובס' הרבה, בזהשכ'
 המדרש ולפי עישש, נ"ז דף רב צבא וס'ד',

 שנויה, במחלוקה זה דבר לכאורה הנ*לוהמעשה
 והנה לפענ*ד, צע"ה וד"ז בזה עוד אניונבוך
 מזה ילפינן ואעפי"כ באגדה הוא זה דברמקור
 וצדפו אגדה ערך ח*א בספרי היטב ראהלדינא,
 והתחיל הואיל א' ל.ג יומא וראה עישה"ט,לכאן
 ז' ופסיקתא ו' עקב תנחומא וראה ע"ש,גומר

 י ו' סי' עקב פ' תנחומא וראה י"ב, כ"דחיי
 ובתנחומא אותה, גומר הוי במצוה ההחלתאם
 גומר, הוא במצוה גמו~תחיל מי ג' ס' מטותפ'

 ח', א' ר"ה ה"ה פ"ו פסחים ירושלמיודאה

 במצוה פא(חחיל כיון  ועוד, ה"ג פ*אוביצה
 ס' פרןנה בד"ר וראה "מרק-, לואומרים
 עי"ש, גמור ההחלת ק-ז, רמז תורהוילקוט
 מח האמ, געזאגט א' ווער לומר רגיליםואצלינו
 פוב מגילה ירושלמי וראה זאגעה ב'אויך
 המתחיל ט"ו שמות זוט' פסיקתא וראהה"ז,
 חפץ אבני שרת וראה עי*ש, העיקר הואדבר
 כ"ט.סי'

- א"ע מכרזת המשובחת הסחורהקעה(  
 אליין( זיך רוממ ווארע )גוטע מאוד, רגילפתגם
 רשי בשם י*ד ג' ב"ת ע"ה, המקנאיוסף
קרא.

 מן כרוכים ירדו והספר הסייףקעו(
 ספרי ח', ל"ח ויקר"ר ב', ד' דבריר -ונומים
 י*ב. י*אעקב

- קרועים במנעלים הולך הסנדלרקעז(  
 היך תרעיא, ב', ס"ז בר"ר ראה אך נמצא,לא

 לחדש שאומרים משל ומקולקל, פכורתרעך
 ושלך לאחרים שעדים עושה אתה שערים,עושה
 עי"ש.שבור

 פרד"י ראה - נזשוגם אינו העולםקעח(
 הרי"ם חי' בשם שמביא ע"ב, ת"י דףח"ב
 משוגע" אינו "העולם אינשי דאמרי האז"ל
 חביב וממונו משוגע להיות יכול דיחידהיינו
 י*ג, י"א עקב אוה*ח וע, רבים, ולאמגופו,



תקמג ן ך דץ4* הוש"םגללי רן יבנ האבוהבראכרעיה

 דשל"ב חוא ופרר"י ע"א, דקמ*ב אהרן ביתובס'
ע*ב.

 עולה זה לסולם דומה הזה העולםקעט(
 לקוח ואולי זו, בצורה נמצא לא - יורדחה

 מזה נכסים נוטל ח', כ*ב פרשה במרברממד"ר
 ישפיל זה ה'( ע"ח )תהלים שנאמר לזהונותן
 211 כעין ו' מטות תנחומא וע"ע ע"ש, יריםוזה

 לזה, ומוריד לזה מעלה סולמות ועושהועו"ש,
 ק"מ. עמנואל מחברותוע'

 - העץ של טיבו על מעידין הפירותקפ(
 ע"ש ופ"ז פ"א יהושע ילקוט פט"זבר*ר
 וכו', יושב הקב*ה ערך כאן וראה ד', ס"חבר"ר

 עי"ש. כ"ט דף שמות יוסף פרדסוראה
 והעוה"ב שבת, לערב דומה העדה"זקפא(

 ע"ז השוה תק"ל, עמוד מחז*ו - לשבתדומה
 א'.ג'

- מסור הוא הפניםקפב(  דלבך טופסרא 
 ספע=ג בר"ר ב', צ"ו לך ס"פ זהר שכיח,באנפך

 ק"ל, רמז תורה וילקוט סירא, בן בשםח'

 בזמן וישב, בראשית זוט' פסיקת' כעי"זוראה
 ו' ברכות וראה מוריקות, פניו זועףשאדם

 הראשונה בצורה אבל א', כ"ז ומו"ק כעי"ז,ב'
 מחוזי ו' ויקרא זהר וראה מקום, בשום נמצאלא

 ובניצוצי עי"ש, בלבבך מה אשתמודעדאפך
 שלח זהר וע' ע"ש, י"ב אות שם לךזהר
 סימן חיה נש0 בם' הדק היטב וראה א',קנ"ז
 לכאן. וצרפו בארוכה מש"ב י' סעיףרכ"ה

- לפריו והנזע לגזעו, ידמה הפריקפג(  
 ע"ש. י*ב, פ' רזאפענח

 פתוח למצוה, פתוח שאינו הפתחקפד(
-לרופא  ב', י"א ר' פסיקתא י*ז, ו' שהש"ר 

 פתוח דלא )השער( תרעא י"א ט' במדב*רוראה
 לאסיא. פתוח הואלמצוותא
 תטוא רש"י - שטן מעט(ה הצליחקפה(

 ה'.ל"ב
 - מרפא הוא מכה, שהוא במה הקב"הקפת
 תנחו' ג', כ"ג שמו*ר כ"ח, ט*ו בשלחמכילתא
 בדבר גורסין ויש ב', קע=ג ג' זהר כ"ג,בשלח
 ע"ש. מכה,שהוא

 מנ0פיל סולמות, ועת0ה יושב הקב"הקפז(

- לזה ומריםלזה  באבער תנח' ד', ס"ח בר*ר 
 וכו'. העוח*ז ערך כאן וראה ט',מטות

 סקח בר"ר - זיווגים מזווג הקב"הקפח(
 רפ*ט ב', צ*א א' זהר ח', תשא תנחו'ר',
 תנחומא ד', פ במד"ר פ*ח, ריש ויקר"רא',

 תנחו' ז', כ"ב במדב*ר וע' ט', מטותבאבער
 ח"י, במדב"ר ב', בראשית באבער תנחו'וישלח,
 ע"ש. קנקה ה'בהם"ד

 פסח, של בהגדה - שיניו את הקההקפט(
 פסיקת' ב', כ"ז ב"ק וראה י"ד, י"ג באמכילתא

 ואמור שיניו את שבור ג' כ"ב סהמפטיםזוט'
 עי*ש. וכו'לו

 מענין הדבור ישנה בדבור, הקולקצ(
-להפכו  בסוף שנדפס הזכרון, ספר ריטב"א, 
 ערך ח"ו ובספרי עי*ש, נ"ו, לנדהחירושיו

 ההלאה, שצ"א מדף לחבירו דומה אדםאין
 לכאן. וצרפועישה"ט
 של"דע - הכוונה מעורר הקולקצ(8
 א'. ו' ש*עקיצור

 רגיל פתגם - רשע נקרא יד הרמהקצב(
 ידו המגביה רק זו, בצורה נמצא ולאמאוד
 סנהדרין רשע, נקרא הכהו שלא אע"פ חבירועל
 ל"ר, א' שמו"ר כ*א, קרח תנחו' וע' ב',נ"ח

 סנהררין וראה י"ג, ב' שמות ורש"י נ"ז, א'זהר
 סוטר כאלי חבירו של לועו הסוטר ב',נ"ה
 ח', קרח תנחו' וראה עי"ש, שכינה שללועו

 הפושט כ"א, קרח באבער תנחו' י', ח"יבמד"ר
 נקרא הכהו שלא אע"פ לחכותו חבירו עלידו
רשע.

 בחזרה תתיגע ש:א בהליכה המעםקצג(

 י"ב. י"א ר' קהלת ט', י"א קהלת ילק"ש-
 וכו' למקום ?1 יו[ שלוחין הרבהקצד(

 ע"א, כ"ח ב' זהר ז', י' בר"ר כ"ב, ח*י במדב"ר-
 רש"י ח*י, תענית וע' א', ש"ד ע"ב, ל"וג'

 משפטים רש"י ל"ב, ט"ז בשלח זוט'ופסיקתא
 ז'.כ"ג

- טבע נעשה הרגלקצה(  שגור פתגם 
 בפחד ה', ד' אמונה שביל איש, כל בפימאוד
 יומא ו;' שני טבע הרגל הרגל, ערךיצחק
 ח'. ל"ב קצש*ע א'פ"ו
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 רא"ש - עדותו חיק יו לשקר הרוצהקצו(
 קם"ט, סי' הרשב"ש ובשו"ת י"ג, ו'שבועות

 י"א בר"ר וראה עדותו, את ירחיק לכזבהרוצה
 שם. ומת"כ ובפרש"יה'

 פתגם - בבזיון מרגיש אינו השוטהקצז(
 רכ"ב, ו' ח"י הפנינים מבחר העם, בפירגיל
 נפגע. שוטה אין ב' י*ג שבתוע'

- המכ?ה בשעת מקטרג וענטןקצח(  ראה 
 באבער ותנחו' ט' מצורע חגחו' צ"א--י"ב,בר"ר
 וזהר י"ד, ט' בראשית זוט' פסיקתאי"ז,

 א' ל"ב בשבת וכעייז ע4ב, דקע"דבראשית

 אין ערך ח"ה בספרי וראה שםוירושלמי
 וערך והלאה, תקכ"ד מדף הגס עלסומכין
 והלאה, תע"ב מדף שם נסים  ממעשה נהניןאין

 תצא ד', מ"ב מקץ רש"י א', ויגשתנחומא
 א',כ"ג

- לבור השליכוקצט(  תשא פ' ראה 
 לבור והשליכו ופרהם"י מידם ויקח)ל4ב-ד'(
 ובאגרת ב', ק"ג סנהדרין ברהם*י ומובאבתנחומא
 לזה מקום ידענו ולא כ' להמהרצ*חבקורת
 דשכ"ח. תשא בפרד"י מו' מדרשבשום

 השוטים מן אפילו אדם, מכל ויחכםר(

 תלים מדר' וע' העם, בפי שגוך מאמר-
 ח"א הגדולה כנסת וע' א', ל4ד ושם ה',קמ"ז
 בסופו פרי עץ ובס' סובלסקי, למהר"ידקמ"ה
 וראה מדרש, בשם לפידות רא"מ הגאוןמביאו
 עי"שי כ"ט דף יוסף פרדסבס'

 מה אתיא, ולא דאזלא להדא לה ווירא(
- ינקותא אר"חהיא,  דא"ז א', קנ"ב שבת 
 מפורשת גמ' זה ולכאורה ט"ז, תנדבא"זי',

 שם.בשבת
 חגיגה - כלום משמעם לא וילוןרב(

 השם מדרש ע"י באידיש, הפתגם מכאן ב',י"ב
 מתלווה שאינו לרצון )הרצון( וויללען"וילון"
 כלום. שאינובמעשים
- ויקרארג(  התינוקות מתחילים הם למה 

 צ"ו תנחו' ויקרא, בספר ללמוד דבן ביתשל
 ז' ויקרא זוט' פסיקתא ג', ז' ויקר"רי"ד,
 ע*ש. יותר ארוך אחר בלשוןכ"ו,

- בדוחק ליע8ב וישרח  בפי שגור 
 בכ*מ. המהרש*א סלשון ולקוח והעם,הלומדים
- הפקר העולם וכירח(  רגיל מאמר 

 מדרש ראה אבל בש*ס, מקום בשום נמצאולא
 ראית הפקר של עולם וכי ן א' פרשהאיכ"ר
עי*ש.

- אהוב אין ובלעדו הב זה זהברו(  אולי 
 על ידו בידו שהכסף כל מ*ד, מב*מלקוח

 כ"ט, דף שמות יוסף פרדס וראההעליונה,

 תנ0בח דעניא באפרקטתא זימניןרז(
-מרגניתא  בש"ס, נמצא ולא רגיל מאמר 
 אויך ווייזהייט שטעקט אפט אומריםובאהצכנז
 זהר וראה ראק, שמוטציגען איינעםאונטער
 וראה זה, לשון נמצא ששם ע"ב קנ*ז דףשלח
 אשתכח שושנה זימנין ע', תקונא הזהרתקוני
 דארנען אונטער אויך לומר ורגילים קוצים,בין

 ר.א צוואת חיים אורחות וע' רויזען,והאכסען
 ע"ש. כ' סי'הגדול

 שזכות במקום עומדת מלאכה זכותרח(
- לעמוד יכולה אינהאבות  סי' ויצא הגחו' 
 חביבה ן ק"ל רמז תורה ילקוט וכיו*ב,י"ג
 תוספתא וראה עי*ש, אבות מזכות המלאכההיא
 דר-נ אבות משפטים, מכילתא ז', פרקבוק
 פעוד. בר"ר י"א,פרק

- עלינו יגן זכהעורט(  בפי מאוד רגיל 
 של בניו מבני אנו : כ*א וירא תנחו' ראהכל,
 וכ"א לנו, יעמוד זכותו כו', צדיקאותו

 אלף ישראל משלי וראה מ*ג, ב14בערבתנחומא
 צדיק שם )כשמזכירים עלינו, תגן זכוחןתתכוט,
 זכותייהו פ"ו: חולין וראה פטירתחלאחר
 עי"ש. וכו' אעלמא מהניאדצדיקי
 - לברכה זכרונו לברכה, צדיק זכררי(

 ס' ז"ל, צ"ל אין פטירתן, אחר ת"חכשמזכירין
 שם, חסד ומקור ותתקפ"ד. תשמ"החסידים
 קידושין וראה הגדולה, כנסת רמ"ט, סי'יו"ד
 לברכה, צדיק זכר ז', ישראל משלי ורצה ב',ל"א

 כתב אחא רב ב', מגילה בירושלמיומובא
 בר"ר נח, רש"י א', ל"ז יומא וע'זצ"ל,
 א'.מ"ט

 ס*ג ברכות - מינה קנה קבוץ זלתריא(
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 וילקוט ה', סי' משפטים ובתנחו' וברש"י,א'
 רואה שאתה פרקמטיא כל י תהפ"ח רמזתלים
 שסופה בה, עסוק לך בארץ, ונתונהשנפלה

 עי"ש. משתכר ואתהלהתעלות
 עקריה ועל לאוירא חוטוי זרוקריב(

-קאים  ז', פ"ו ספנ"ג, בר"ר כל, בפי שגור 

 כ"א, כ"א וירא זוט' פסיקתא י"ז, בלקתנחו'
 נופל, לעיקרו לאויר מטה זרוק וכעי"ז ו',ל"ט

 כ"ו. בלק באבער תנחו' כ"ג, כ'במדב"ר
 אבנים, לכיפת דומין ומשפהה חבורהריג(

 - מתרועעת כולה אחת אבן ממנה נוטלאם
 מו"ק ירושלמי דוגמתה: ק', פרהחהבר"ר
 ה"ז.פ"ג

 - ישראל מגזל הנכרי גזל חמורריד(
 שם, מהתוספתא אברהם במגן פ"י רב"קתוספתא
 וספר א', ס"ז כתובות מהרש"א אג' חי'וראה

 סי' חו"מ הגולה ובאר תתרע"ד, סי'חסידים
 בשיטה ז"ל המאירי דברי היטב וראהשמ"ח,
 וראה ואקצר, עיי"ש א', קי"ג לב"קמקובצת
 שם. סה"ח על חסדמקור

- ישראל כל חבריםרטו(  מורה סוף 
 ובנוסח ו', ג' חגיגה ירושלמי וע'נבוכים,

 חגיגה וע' החודש, כשמברכין נסים שקהבהמי
 תנחו' וראה חברים, כולן עהחאן הכתוב א',כ"ו

 ז', ט' במדב"ר א', נשא תנחו, ג' נשאבאבער

 הם. ורעים אחים ישראלכל
 פתגם - התורה מן אמור חדשרטז(
 חטינויים, חד,עות לעשות הרוצה על לומררגיל,
 ז'. אות א' חלה ותפא"י ט', ג' ערלהראה

 ותיקון הגוף בתיקון הנפש חורבןריז(
- 'הגוף בחורבןהנפש  לפיה"מ בהקד' רמב"ם 
 י"ז. השכלמאמר

 אביו כבכבוד חמיו בכבוד אדם ודיבריח(

 קל"ג, רמז שמואל ילקוט ז', תהלים מדרש-

 מס' נמצא, לא ובש"ס ח"י, יתרו מכילתאכיו"ב
 ובנו"כ סכ"ד ר"מ סי' יו"ד וראה פ"א,עמלק
שם.

- נתקלל וכנען חטא חםריט(  בתמיה, 
 בש"ס וכעי"ז ט"ו, סי' נח תנחו' פל"ו,בר"ר
 חטא טוביה א', י"א מכות ב', קי"גפסחים

 קל"ד, רמז תורה ילקוט וראה מינגר,וזיגוד
 ואחנא חטא שילו פכ"ה, ובר"רותשפ"ח,
 ויקר"ר ע', סנהדרין וע' )בתמי'(,משתלמא

 ה'.י"ז
 דלא מאתן מן טבין דעבדין חמשיןרכ(
 דעבדין ר"ל ה*ט, פ"ח פאה ירושלמי -עבדין
 חפהטים לו שיש מי מ"ט, פ"ח פאה וראהפירי,
 עי"ש. יטול, לא ה"ז בהם, ונותן נחטא והואזוז

 י"ב ב"ב ראה - מנביא עדיף חכםרכא(
 וכו', מנביא עדיף וחכם אמימר אמרע"א,
 וראה )בתמיה(, הוא נביא לאו חכם אטוועו"ש

 זקנים דברי חמורים ה"ד, פ"א ברכותירושלמי
 ובמפורשים. עי"ש נביאיםמדברי

 לי עמדה היא באף, שלמדתי חכמהרכב(

 ט', ב' ועקה"ר י"ב, ג' ת"ת ה' רמב"ם-

 שם. הרד"לובפי'
 הלבבות חובת - מפרים נושא חמוררכג(

 ק"א חדש זהר תיקוני פ"ד, ה' עבודתשער
 ספרא דמלי צנא ב', כ"ח מגילה וראהג',

 על להשגותיו בהקרמתו רמב"ן שם,וברש"י
 ד'. ע"ז יתרו המור צרור המצוות,ספר

 בפי רגיל פתגם - יעבור ולא חקרכד(
 וע' המשניוו4 על תוי"ט הקדמת ראהכל,

 עי"ש. יעבור, ולא נתן חק ו', קמ"חתהלים
 כל, בפי שגור - הנפש חשבוןרכה(

 ע"ש. תס"ג אלפים ב' ישראלכהחלי
- למלך דומה חתןרכו(  רניל מאמר 

 ע"ש. ט"ו פרק בפרדר"א רק ונמצא כל,בפי
- ע11נותי1 כל על לו מוחלין חהןרכז(  
 ג'. ל"ו וישלח רש"י ג', ג' בכוריםירחטלמי
 ממאה כפותא כיפרא חדא טבארכח(
 ערך כאן וראה ר', פרשה קה"ר -פרחיין
 טוב א', פרק אבדר"נ וראה מקרא, טבבוצינא
 ע"ש. ונופל אמה ממאה ועומד טפחיםעשרה

 לא וביש תעביד, לא לביש טבארכט(
- לךימטא  הרשע, את תהנה אל אינשי( )אמרי 
 א', חקת תנחו' י"ז, כ"ב בר"ר רע, יגיעךולא
 ע"ש. ח' ח"י במדב"ר סירא, בןבשם

 מוהר בשיפתא גליפא דטיפסא טהרארל(
 ב'. רצ"ח ג' זהר בשפתים, ניכר הלב מחשבת-



 האבוה נרעיה במ ן ך הא הש"םשללי ת 'בתקמו

- מהרחוק הקרוב הדבר טוברלא(  חיבור 
 בית בספרי וראה א', ל"ז 5הישועהיפה
 וכאן וכו' ובוצינא בוצין ערך זה חלקאהרן
 עי"ש. מקרא טב בוצינאערך

- לכל רע לכל, טוברלב(  בפי שגור 
 ע*א דע"ח במבוא באבער בתנחו' ומקורוכל,
 ע"ש רע, ההש ביותר טוב שהוא דברשכל

 כ"ב.בהערה
 בלא מהרבות בכוונה מעט טוברלג(

-כוונה  או"ח בטהם"ע רק בש"ס, נמצא לא 
 עיי"ש. ד' סעיף א'סי'

 ממחבר מועילים, דברים מעהיק טוברלד(
- בטליםדברים  תפ"ט, אלף ופתגמים משלים 

 רל"א. אלפים ד' ישראלמשלי
 מם(תשבחוני חי, ואני טאוחרפוני טוברלה(

- מתואני  תק"ד. ה' ל"ט הפנינים מבחר 
 בשמים ממאה בידים א' צפור טוברלו(
 ציפרא חדא טבא ד', פרשה קה"רראה
 ערך ח"ב בספרי וראה פרחין, מאה מןכפותא

 ובחלק וצלי, קרך קוץ זיל יקידאדמוקדך
 לכאן, וצרפו עי"ש מקרא, טב בוצינא ערךי"א
 ערך וכאן כ"ט, דף שמות יוסף פרדסוראה
 מהרחוק. הקרוב הדברטוב

 רגיל מאמר - בידו ושרץ טובלרלז(
 בזה"ל, בש"ס, נמצא ולא מוסר, וספריבהלכה

 אדם א', ט"ז תענית ראה אחר, בסגנוןרק
 בו, חוזר ואינו ומתודה, עבירה בידושיש
 בידה שרץ שתופס לאדם דומה: הואלמה

 עלתה לא שבעולם מימות בכל טובלשאפילו
 א', פרק שם תוספתא ודוגמתו עיעש, טבילה,לו

 רבתי פסיקתא וראה עי"ש, ה"א פ"בוירושלמי
 לעבירותיו וחוזר תשובה עושה אדם אם : א'מ"ה
 והשרץ לטבול אדם ירד אם תשובה,אינה
 כ"מ ישליך יעשה מה טהרה, לו איןבידו

 וראה עי"ש, וכו' ויטהר, יטבול ואח"כשבידו,
 ועי' ל"ג, ג' איכ"ר וראה שם, תעניתירחמלמי
 רע"ג. ג' זהר ג', ב' תשובה ה'דמב"ם

- זכו חיים טועמי'הרלח(  לטעום מצוה 
 לכבודה, שבת של התבשילין טעם שבתקודם
 בשם ב', קל*ב שבת מס' של"ה כל, בפישגור

 מ"ב, דף י"ז סי' רבתי תניא וע'הירחשלמי,
 הלקט שבלי קע*ד, דף קצ"א ויטרימחזור
 עשה"ט. ח', סי' חסידים וס' פ"ב,סי'

 אינו כתפיה, על אינש דתידלי טינארלט(
- משא שלישאלא  ר,ם"י להרים, אותו שמסייעין 
 וסוטה כעי"ז, א' צ"ב שבת וראה כ"ג, י"גשלח
 א'.ל"ד

- חחר לעולם טעותרמ(  בפי שגור 
 מכירה ה' וברמב"ם רל"ב, סי' חו"מהעולם,
 וראה לעולם, חוזר שהוא בבל טעהרפט"ז
 עוש. חוזר בטעות קנין כל כעי"ז א' י"דגיטין

 - טפפוין עמא דכל סבר טפ)0ארמא(
 פ"י.קה"ר

 כל, בפי שגור - דציבורא טוקארמב(
 וראה קצת, אחר בלשון א', ל"א מברכותולקוח
 יותר הצבור את מטריחין אין ב', י"דתענית
 ירחמלמי וראה ז', א' תענית ובירושלמימדאי,
 עי"ש. ג', ב'שקלים

 שלישי טורח, שני אורח, ראיטון יוםרמג(
-סורח  כ"ג, תהלים מדר,ב פכ"א, בר"ר 

 עיוש. י"ז פנחסתנחומא
 הארץ עם עם לה'תחבר טוב יוהררמד(

 שעצרן ת"ח עם מלהתחבר במו"מ בממונוווהרן
-וקפדן  שלמה קהלת שכ"ג, סי' חסידים ספר 
 ס' בשם שם חסד מקור וראה א', אות ו'מע'
 א'( ב' שם בהקדמה )מהתקו"ז דפרקאאגרא

 שאינו ממי יותר גרוע שקמצן שםדמשמע
 אות שם זהר ובניצוצי עי"ש, תפיליןמניח
 ח'.ו'

 העני, עם עושה שבעה"ב ממה יותררמה(
 פלאד, ויקר"ר - הבית בעל עם עו)%1והעני
 ה'. פר,םה רבהרות

 שגור - צרווץ ובביה בקברות יחםרמ0
 פשוטה, מלאכה לעשות שמתביהם העם,בפי
 ב' ישראל משלי ביתו, לפרנס במה לוואין

 ומוסר חכמה א', נ"ג מנחות וע' תר"ס,אלפים
 ולא אבהן בר א' נ"ג ממנחות לקוח ואולי י',דף
 שמות יוסף והפרדס תיכליה, אשא אוריץבר
 עי"ש. כזו בצורה נמצא שלא כ'כ*ט

 בפי שגור - שבע מגרונו ייןרמז(



תקמז ן ך הא הש"םכללי רצ י בנ דאבוה כרעיהבוא

 אינש שבע שכי ב' מ"ט מסוכה ולקוחהלומדים,
 בלגימות ששותיהו ע"י שבע" מגדוניהחמרא
 כאוכלין ואינו משביע, הוא מלא וגרוןגסות
 עי"ש. כרס במלוי בא שלהםששובע

 דוחה, שמאל תהא ואט(ה תינוק יצררמח(
 קע"ז ג' זהר א', מ"ז סוטה - מקרבתוימין
 מכילתא פ"ב, שמחות מס' ב', ק"ז םנהדדיןב',
 ה"ב, פ"ו סנהדרין ירושלמי כעי"ז, בשלחפ'

 ה'. פדק דבה ארץודדך
 שבנחשים טוב הרוג, שבגוים טוב א[רמט(

- לגיהנם שברופאים טוב מוחו,רצוץ  זה 
 במכילתא ראה אך מקום, בשום נמצא לאהםגנון
 ועוד וילקוט תנחומא י"ד בשלחורש"י
 הכשד כזה: ג"כ גידםא ויש זה, כעיןשאיתא

 מוחג רצוץ שבנחשים הטוב הורג,שבמצדים
 י"ד(, )שמות וגו' בחור רכב מאות ששויקח
 מצרים כהבל א"ת כו', הבהמות היו מימשל
 מקנה כל וימת ט'( )שם נאמר כבר הלאהיו,

 וא"ת כו', היד פרעה משל וא"ת כו',מצרים,
 של היו מי של אלא כו', היו ישדאלמשל
 למדים נמצינו ט'(, )שם ה' דבד אתהידא
 תקלה היו הם ה' דבר את הירא שהניםהמקנה

 שבמצרים הכשר י אומר ר"ש הי' מכאןלישראל,
 מכילתא מוחו", רוצץ שבנחשים "הטובהורג,
 תנחומא ודאה ח', םי' בשלח תנחומאבשלח,
 ובצוק קפ"ו, דמז שם וילקוט כ', ואראבאבער
 בהחליפם שונים, מעתיקים ידי בה חלוהעתים
 בוצחומא עוד )שנשאדו שבמצרים" "כשרהמלות
 שבעובדי ,כשר במלות שם( התורה עלובדש"י
 רוצץ" "הורג והמלות שבעכומ"ז( )אואלילים"
 גם הנוםחא יצאה ומזה רצוץ", "הרוגבמלות
 ה"י, פט"ו מופדים ממס' התום' בעלילפני

 עי' הרוג" מלחמה בשעת שבעכו"ם"הכשר
 עי"ש, מודידין, ולא ד"ה ע"ב, דכ"ו ע"זתום'
 הגהת ערך ח"ו אהדן בית בםפרי היטבוראה
 מה באדוכה, מש"ב והלאה קע"א מדףמפדים
 בכה, וזה בכה זה השונים, המעתיקיםשעשו

 בהחליפם המימדות, של וטעמם צודתםשינוי
 מן איזה על גם לדון נוכל ושלזההמלות,

 התלמוד, חכמי בדבדי המתמיהיםהמאמדים

 המעתיקים ע"י היתה שזו והראשונים,המדרשים,
 י"ד- שמות דש"י וראה באדוכה, עי"שהשונים

 שבנחשים טוב הרוג, שבמצרים אכשר שכתבז',
 מוחו-. אתרצוץ

 הרג הרוגיו כהרג אם ז', כ"ז ישעיה וראהב[
 שם, וכפרש"י המצרים, על חז"ל לדעתשהכוונה

 רוצץ שבנחשים _הטוב וכן שם, בילקוט גםוע'
 רצצה _אתה ע"ד( )תהלים מלה"כ הושאלמוחו"
 המצרים על הכתנה שם שגם לויתן",ראשי

 ובפסיקתא שם, והדד"ק וכפרש"יכתרגומו,
 מופדים ובמס' שבגוים-, "טוב גורם שםזוטרתא
 ובחנחומא שבעכו"ם" "טוב הגירםא ש,לפט"ו

 רצוץ שבנחשים "הטוב הגירסא כ', ואראבאבער
 והזהיר ובם' הרוג", שבמצרים והכשרמוחו,
 וארח באבער ובהג' כן, הגירםא ג"כ ע"א ג'דף
 הרוג" שבמצרים "טוב גורמים שיש מביאכ'

 וגו' מצרי תתעב לא הכ' אמר ועכ"זעי"ש,
 גיטין וע' ו', פר,בה דבר"ר וע' כ"ג(,)דברים
 בלקט גוים עניי ביד ממחין אין מ"ח,פ"ה

 תוםפתא וראה שלום, דרכי מפני ובפאה,ובשכחה
 ודמאי ה"ט, פ"ה שם וידושלמי ספ"גגיטין
 ומבקרין וכו', גוים עניי מפרנםין ה"ג,פ"ד
 וכ"כ כו' גוים מתי וקוברין כו', גויםחולי

 יו"ד בטוש"ע ודאה ספ"ו, מלכים ה'הדמב"ם
 ומנחמים עכו"ם מתי קוברים שנ' ם"א שם"זסי'

 ועולה בבאר וראה שלום, דרכי מפניאבליהם
 ג"כ שחייב הכלבו ד' בפי' שכ' הב"י בשםשם
 בס' ודאה  עץ~ה"ט, וכו', וכו' הגוי אתללות
 עי"ש. מ"ג פ"ז סנהדרין המשניות על סופדקול

 שגודס ז', י"ד בשלח בחיי רבינו והאהג[
 ה"י פט"ו מופרים וכבמם' מלחמה, בשעתג"כ

 שם, ובנח"י שבכותים, הטוב נאמד ושםשהב"ל,
 שיוכל ביותר, ליזהר דצדיך דוקא,במלחמה
 מהשונאים א' להרוג הי' שכוונתו אמתלאליתן
 מ"י, פ"ח שביעית למשנה סדד יש וע'עי"ש,
 ע"ש א' לשר השיב וכן עכו*ם, ולא מצריםדצ"ל

 משבט מביא דק"ו בשלח ובפרד"יבארוכה,
 חקשיב בזה, וויכוח שהי' מ"א, בגזידהיהודה
 אמדו וד"ע דר"ט ע"א, ז' במכות לפמ"שח"א
 מעולם, אדם נהרג הי' לא בםנהדדין היינואלו



 דאבוה כרעיה ברא ן ך הא  חש"םכללי ת 'בתקסח

 מרביל דהיו א' ורשב"ג הרג, טרפהדשמא
 שבגוים טוב פי' וזה בישדאל, דמיםשופכי
 הטוב הרגו אמרו לא כי ההרוגה משפטהוא

 הרוצח להרוג משפט כי "הרוג" ורקשבגוים,
 כרשב"ג הרוצחים ירבו שאל"כ טוב,הוא
 עי"ש.הנ"ל,
 לגיהנם שברופאים טוב כ' יהודה ובשבםד[
 שהרופא דהיינו עמלק של שוחפו שבטבחיםוטוב
 אם לפניו פתוח גיהנם תמיד שיראהצריך
 נפשות, לסכנת ויבא יטעה שלא איש,יהרוג
 אכזרי שיהי' עמלק של שותפו שבטבחיםוטוב
 ע"ש, לעולם, בהמה יהרוג לא שאל"ב עמלקכמו

 שיודע צדיק אחד רופאים מיני ב' שישעו"כ
 הב' כו', ה' רפאנו ומתפלל ה', שליח רקשהוא
 בש"ע רפאנו ומחסר בה' מאמין שאינורופא

 "טוב" וז"ש ברכות, י"ז רק והויברכות,

 כמנין ברכות י"ז רק מתפלל שאינושברופאים
 דלפעמים כ' עוד עי"ש, לגיהנם מעותדטוב
 לרחם ולא אכזר ולהיות אבר לחתוךצריך
 לגיהנם, מעותד טוב שהוא ורופא סכנה,במקום
 לגיהנם. שמרחם שברופאים טוב הפי'וזה

 וראה וכו', הרגלת אם ערך כאן וראהה[
 שהרעיש שם, להרמב"ם ובפיהמ"ש מ"ז, יובכלים
 וראה בארוכה, עי"ש הנכרי את המטעיםעל

 שאסור באדוכה מש"כ ה"ח גנבה מה' פ"זרמב"ם
 א' צ"ד חולין וראה עישה"ט, העואכ אתלהטעות

 נכרי, של דעתו ואפי' הבדיות רעת לגנובאסור
 רכ"ח סי' וחו*מ ה"א, מכידה מה' פי=חוברמב"ם

 תתרע"ר, תרס"א, נ"א, סי' חסידים וספר א',סעי'
 וראה שם, חסד ומקור ובנואכ תתד*פ,שצ"ה,
 תוספתא וע' תחלל, דלא תעשה בלאסמ"ג
 ס*ז, כתובות ומוהרש"א שם, ובנחכ פ"ו,ב"ק

 ב"ק מקו' ושיטה שמ"ח, סי' חו"מ הגולהבאר
 ה"ד, פיט נדרים ירחשלמי וראה ב',קי"ג
 בוה האריך אחרת ואחרון קדחשים, פ'תךכ
 הציתים וטביא קס"ה דף חכמים לשון אוצרבס'

 בכל תעיין וכאשר עישה"ם, שע*זהרבים
 להטעות חז"ל הקפירו האיך תראההמקומות
 ולא צריך, אני לקצר כי עישה"ם לגוי,ולעול
 "בשעת הגי' סופרים ובמס' המ*מ, רקהבאתי

 כש"כ זה, מובא לא ובירחשלמי עי"ש,מלחמה"
 המאמר בזה יש והנה בערכו, לדחז"ל היכלבס'
 היטב ראה שונים, ופירושים גירסאותכו"כ

 אות ז' פסוק י"ד בשלח שלמה תורהבחומש
 שם ובמלואים נ"ט, אות ט' ואדא ובפ'ל"ב,
 עישה"ם. בזה גדול אריבות קל"ד דף י"םסי'

 שם ירושלמי קידושין, סוף במשנה וראהו[
 שברופאים "טוב פם"ו סופרים ומס'הי"א,

 עמלק", של שווופו שבטבחים והכשרלגיהנם,
 דיו הרבה והנה ע"ש. ג' כ"ב תצא ת"תוע'

 אומנא אבא והלא האלה, המאמרים עלנשפך
 הרמב"ם ירחינאה, ושמואל ב'( כ"א)תענית
 רמב"ם וראה מובהקים, רופאים היווהרמב"ן,
 על שכתב ישראל" *כל לפיה"מבהקדמתו
 לפי הש"ס חכמי ע"ד המלעיגיםהרופאים
 וכו' מהם, יותר ונבונים חכמים א"עשחושבים

 כאלו, רופאים על הכוונה ואולי בארוכה,וכו',
 טוב כי פי' מביא בערכו לש"חובאוצר

 בהחעה ורחמן, לב טוב פירושושבדופאים,
 החולה( )לרפואת באזמל, לחתוך להתאכזרשנחוץ
 הנתחז בשעת וזעקתו כאבו על הבטמבלי
 לחו' ובמלואים א', דרצ"ט ג' זהר וראהע"ש,
 פתגם שזה כ' י"ט, סי' וארא שלמהתורה
 שמתרשלים הרופאים נגד חריפה ובקורתבעלמא
 בכל ונשנית האחראי תפקידם כראוילמלא
 וראה עישה"ט, וכו', שונים בסיגנוניםדהחפות
 חייב שמצינו ש"ש חייב אין ערך ח"זבספרי
 אין ובאמת חריפה, בקורת כעין רקמיתה
 בס' וכן הנ"ל התו"ש בזה והאריך מיתה,חייב
 רהב*י וראה עישה"ט, בערכו חכמים לשוןאוצר

 שכ', כו' שברופאים טוב ד*ה ב' פ"בקירושין

 בריאים מאכל ומאכילו החולי מן יראאינו
 נפשות שהורג ופעמים למקום, לבו משברואינו
 טוב ע*ש, מרפא, ואינו העני לרפאות בידוויש

 וחס לידו באות טרפות ספיקי כו',שבטבחים
 הזקן רוי תוס' וע' ע*ש, ומאכילו ממונועל
 מלמד שוהאומטת דמפר,חי ואית וכ"ששם,

 כעמלק ורע אכזרי שבהם הטוב אפי'אכזריות
 מש*ב ח' פס' כ"ב תצא רמב"ן וראהעיקש,

 טוב כ', כאן קידווחין והמהר,ם*אבארוכה.
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 ולמומחה לטוב עצמו שמחזיק וכו',שבדופאים
 על ביותד וסומך כמוהו שאיןשברופאים
 טועה הוא ולפעמים גאוותו, מתוךהמחאתו
 בדפואותיו החולה את וממית החולה זהבטבע
 לישא לו יש אבל זה, לחולה שמזיקבדבר
 סכנת שהוא כיון הדופאים שאר עםוליתן
 הך על המהרש"א מ"ש וראה ע"ש,נפשות
 צבי מו"ה הגהות וראה עמלק, שלד,בותפו
 בעיון היטב וראה כאן, קידושין בערליןהירש
 כאן, קידושין יעקב העין על יוסף ועץיעקב

 לקצר כי בארוכה עישה"ם זו, גמ' בפי'בהם"כ

 בארוכה כאן ותפאא תוי"ט וראה צדיך,אני
 בלי אף לפעמים כי לפדש ולענד"נע"ש,

 יוכל אונס, מחמת או טובה, ובכוונהירדעים,
 ולהמית לטעות נפשות בעניני המתעסקהרופא
 שברופאים, טוב זצ"ל אמדו וע"כ הנפש,את
 יוכל ג"כ לבריות ומטיב הטוב הרופאהיינו
 אמר לא וע"כ בגיהנם, שידון לעצמולגרום
 לגיהנם, אמר רק לגיהנם, שיבא או רשע,התנא
 לגיהנם, ידה על לבא שיוכל הכנה לו ישר"ל

 ולא בעהי"ת כנלענ"ד כאן, המפורהמיםוכש"כ
 וידע יראה כאן בהציונים והמעיין כלום,קשה
 בהציונים ודאה לפניו. אשר את היטבויבין
 פ' סופרים מס' תרצ"ז יארק ניו סופריםלמס'

 בזה, מקומות כו"כ היטב עי"ש רפ"א, דףט"ו

 לקצר ואני שציק, המקומות בכל לעייןוכדאי

 התפא"י של לשונו כל היטב ודאה צריך,אני
 עי"ש. דקידחטין טי"רפ"ד

- לקצר שעה ויש להאריך שעה ישרנ(  
 ספדי פכ"א, שם מדר"ד בשלח,מכילתא
 ע"ו, תלים מדרש ודאה ק"ה, פיסקאבהעלותך

 פ"ג שם ותוספתא ב', כ=ח ובדכות ל"ז,וסוטה
 עי"ש. קצרה תפלהבענין

 י"ג( ג' )איוב - לי ינוח אז ישנחידנא(
 )צריך מ', בגימ' לי שעות, שמונה בגימט'אז

 שעות ח' וי"א במע"ל י"א שעות, ח' לישןאדם
 מ"כ "לי", כמנין מע*ל ב' של שעותלמ'

 כ"ב(. ב'איכ"ר

 כל, בפי שגור - פבא ישראלרנב(

 וברש*י ו', ד' שהש"ד ח', ע"ר בד"רראה
 עי"ש. לחיים, הוא אף ר"ה ב' ה'תענית

 סוף תוי"ם ראה - תורה שניתנה יוםדנג(
 במ' ומסיים מאימתי במ' מתחיל רמשניותעוקצין
 בהםה ובתורת תורה, שניתנה יום מ' נגדשלום,

 מיני' תני דאחז"ל הא כ' ע"ב( )דמ"ג שמיניפ'
 ופר,ם"י בכיסי', דמנח כמאן לי' ורמי זימנימ'

 וקרא תורה, שניתנה יום ע"ב( )ז'מגילה
 פהבנתו שישנה שנה מ' ר"ל משנה, ספרורבי
 תלמוד ספרו אהםי רב קרא ועד"ז זימני,מ'

 למד פרידא ר' ע"ב( )נ"ד בעירוביןכמחז"ל
 ע"ש למוד, ת' ותלמור פעמים ת'לתלמידו

 כ"ז, סו*פ העמורים בווי של*ה וע' מזה,עוד
 ולא זה מגילה ברש"י מצאתי לאובעניי
 בחקתי בפרד"י כ"כ שם, שנסמן מקומותבוטאר
 להקשות אין ערך ח"ח בספרי וראה ע"ש,דשל"ג
 התוס' שכ' בענין שכ' מה רש"י עלמרש"י
 וצרפו עי*ש ברש"י נמצא ולא ר,ם"יבשם
 ספרים הגהת אימא ערך ח"ו בספדי וראהלכאן,

עישה"ם.
 אמז רבא, שמיה ויהקדש יהגדלרנד(

- מברך רבא שמיהיהא  עי"ש. א' ק"ח ב' זהד 
- לך ויתן ויחזור יתןדנה(  ס"ו בד"ר 

ג'.
 - עשה כאגטר ולא זמם כאגטרדנו(

 ב' מכות ברש"י מובא אך בש"ס, נמצאלא
 ע",צ. ב' י"א חולין ורהם"י הסוקל ומה ד"הע"ב

 לו תצסרך שלא עד רופאך את כבדדנז(
 ז'. כ"א שמו"ר ה' ג' תענית ירוש'4

- וחשדהו כבדהודנח(  רדך מם' ראה 
 לזה, דומה מאמד שם שאיתא ה', פדקארץ
 עי"ש. אחר, בסגנוןאבל

 ח"י שמ"ר - בגדו אדם של כבודודנט(
 ב', צו ובתנחו' ב', וקמ"ה א', קי"ג שבתה',

 של כבודו פ"ו, ד' ובהמ"ד ג', באבערותנחו'
 מכברים הבגדים עדך כאן ודאה כסותו,אדם
וכו/

- כביכולדס(  בוו"ס פעמים כו"כ 
 בהקב"ה נאמר י לפרעב רגיל ורש"יומדרשים,
 ערך אוצ"י ועי' כן, להאמר שיכולכבאדם



 דאבוה כרעיה ברא ן ך הא הש"םכללי ת 'בתקע

 שהוא מביא בערכו יצחק ובפחדכביכול,
 לואלוק, ו'לא כ'ן י'אמר ב'אדם כ'ינוטריקון

 מגילה וראה כן, בו להאמר שיכול במי כמוופי'
 מ"א.פ"ד

 פלגא תיעול כולא, מילא תיעול לארסא(

 ילקוט ד', פנ"ו בר"ר לה"ר(, על פתגם )וזה-
 סט([. אות בהשמטות ]וע"ע ק"א רמזוירא

 שותעין אין אתת אותר אפילו כוזברסב(
-לו  בדברי מונק ע"פ ויחשע מדרש ראה 

 קמ"ז( דף מדרשים באוצר )מובא א' צדחכמים
 שאמר לעקידה, שהלך אבינו אברהם שלבמעשה
 אומר שאפילו כוזב של עונשו כךלהשטן
 וכו' וכו' מאמינך, ואיני לו, שומעין איןאמת
 המעשה. כלעי"ש

 פני ראה - כותית ישא לא כותירסג(

 י9 כותי ד"ה לרש"י ב', ע"ה קידושיןיהחשע
 איתפרש לא כו', ישמעאל כר' ס"ל כותית,ישא
 כו. בברייתא ולא במשנה לא אתמר,היכא

 חצ"ר, סי' או"ח חיה נפש בם' וראהעי"ש,
 לקצר כי לכאן וצרפו בזה, מש"כבהשמטות,

 צריך.אני
 העם בפי שגור - הים תן כטפהרסד(

 כמר ט"ו: מ' ישעי' וראה בש"מ, נמצאולא

 המלקק ככלב ב', מ"ח וסנהדרין וגו',מדלי
 ע"ש. הים,מן

 במדבר - תחשבון יצאה אש כירסה(
 המוחרים "תחשבון במשל העם פתגם כ"ח,כ"א

 התריבה". אש]ותלקחת

- והחתה האף תפני יגורתי כירסו(  
 ועל כעסן, אדם על העם פתגם י"ט, י"טדברים
 לומר רגילים וכן לפחד, יש באף שמעקםמי
 פעמים האף בעקימת היינו איש, הרגו באפםכי

 איש.הורגים
 - אותנתיה בר שונא אותן כלרסז(

 בראהבית תנחו' ב', ל"ב בר"ר כל, בפירגיל
 באבער תנחו' ב', מצורע ט', תזריע תנחו'ח',
 א', ל"ו א' זהר ו', י"א תהלים מדרשז',

 עי"ש, ד' ב' בראשית יונתן תרגוםומקורו
 )ולא אומנתו שונא אומן כל אומריםוהעולם

 א'. ק*ז שמות זהר וראה אומנתו(,בר

 - ביתו בתוך תלך ואחד אחד כלרסח(
 רש"י וראה ב', י"ב מגילה כעי"ז פכ"ח,אדר"נ
 וראה ע"ש, בביתו שר הגרדן אף ב' ס'כתובות
 עשה. בעה"ב לך שיאמר מה כל ב' פ"ופסחים

 בחופניה, זכותיה ואינש אינש כלרסט(
 הקתח יוצא האדם זכות שלפי אותריםהמוחנין

 דעשרת פ"ד רבתי פסיקתא - הרחייםתן
 א'. פ"א פאה ירושלמיהדברות,
 - רע הוא ביחער טוב דבר כלער(

 לכאן. וצרפו לכל רע לכל טובע'
 זכרהו חיים רוח בו שאין דבר כלרעא(
-ונקבהו  הראב"ע, בהעם כ"ח, ז' הבחשם ערוגת 
 א' תלמוד ובבית מ"ב, פ"ב נזיד בתוי"טוכן

 רק זה כלל חידש הראב"ע שלא כ'קפ"ה
 עי"ש. שקדמוהוהמדקדקים
 גדול חסרונו החבירו, הגדול כלרעב(

 שנה הכרמל וראה העם, בפי שגור -תתנו
 דהבצ"ב.א'

- שוטה ארוך כלרעג(  מעשה בם' ראה 
 שכ' הרביעית ד"ה ספ"א השפל עולםטובי'
 תקור תצאתי ולא שוטה, ארוך כל רז"לשאמרו
 ע"ב מ"ה בבכורות לפניו שהי' ואפשרלזה,
 ב"ב וראה שוסה", "ארוכה שמיסה( אריכא)תחת
 בכור שאינו הואיל מאם, שבכור ע"ב,קכ"ו
 ובבר"ר סוכלא", "בוכרא קרוי לנחלה, גםגמור
 בכורתו )שניטלה שוטה, בכור זה הריפצ"א,
 או"ח חיה נפש בם' וראה וכו'(, ליוסףוניתנה
 בספרי היסב וראה ע"ש, ג' סע'תרמ"ה
 לסבא, שוטיתיה ליה אהני ערך ח"ב אהרןבית
 כללים ובקיצור שטן, ובכור בכור, ערךוכאן
 יעב"ז ובהג' שם, ובהציונים עישה"ט,שלי,
 נקוש! לאב ולא לאם שבכור תה כ', קכ"וב"ב

 הסלעים לנתינת בכור שהוא מפני שטיא,בוכרא
 ע"ש. שנים פי ללקיחת ולאלכהן

 נש ובר נש בר כל אינשי( )אמרירעד(
 לפי כלומר סלו(, )בתוך - קפתיה נוזכותיה
 ב', כ"ד ר' פסיקתא א', א' פאה ירחשלמימזלו,

 ז'. א' קידחשיןוירחשלמי
 ע' - ע"ז עובד כאלו הכועם כלהער(
 הרמב*ם על שתמה )קה:(, שבת מהרצ'חבהגה'
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 ולא חז"ל מאמר בשם הזה מאמר ג"כשהביא
 בפי שגור מאמר זה ובאמת מקום, בשוםנמצא
 ע*א ק"ה ובשבת מקום, בהבום נמצא ולאכל,

 רמב"ם וראה בחמהו, כלי שובר רקאיתא,
 הכועס כל חכמים אמרו דעות מה' ה"גפ"ב
 מאבות, ה"י פ"ב בפה"מ וכ"כ ע"ז, עובדכאלו

 מלובלין היובל ובס' ל"ב, סי' אלעזר ידועשו"ת
 נפשיה ועביד קפ"ב, תצוה זוה"ק וראהדנ"ט,
 בבראשית וע"ע זר, אל בגווי' ואשרי רוגזי'בגין
 שקלים וירח~למי ב', רל"ד ופנחס ע"ב,כ"ז
 רשב"ש שואת שם, חדתין ותקלין ה"ה,פ"ב
 וראה ע"ב, ל' שבת אג' בחי' מהרש"א ש"ע,סי'

 ס' על ובהג' עי"ש, כ"ט דף שמות יוסףפרדס

 עי"ש, ז"ל העללער מהגר"ח קכ"ה, מ"עהמצוות
 רס"ג, מדרשים אוצר ב', ג' דר"נ אבותוראה

 חמד שדי היטב וראה צ"ט, דף ב'בהמ"ד

 בארוכה, פהם"ב כ"ב אות ה' סימן הפוסקיםכללי
 רעיא זהר וראה מהנז"ל, עיניו שהעליםופלא

 שם זוהר ובניצוצי ע"א קע"ט קרחמהימנא
 הכועס כל מתניתין מארי אוקמוה דעלי'בזה"ל
 עולם מדרש וראה עי"ש, ע"ז עובדכאלו
 זהר וראה קי"ז, ו ד' ג' חדר בבהמ"דשנדפס
 וראה נ"ו, תיקת ריש זוהר תיקוני נח,חדש

 פרד"י וראה ב'(, )כ"א כ"ט תשובה חפץאבני
 שהבאתי הזוהר במקומות וראה מ"ד, דףח"ב
 ואקצר. ב' רמ"ג פקודי ובזהרלעיל

 הפורים וימי בטלין יהיו המועדין כלרעו(
 בטל אינו יוהכ"פ אף וכו', לעולם בטליםאינם

 ירושלמי וראה עי"ש, ב' ט' משלי מדרש-
 וראה זכור, לפרשת ביוצר ומובא ב', ב'תענית
 כללים חמד בשדי היטב וראה ע"ב, די*טר"ה

 סי' ג' מע' השדה ופאת ע"ו אות ג'מערכת
 השדה פאת ז', אות ג' מע' הפאה שיוריז',

 ובתשובת ט"ז, וכלל ל"ח, כלל הח'מערכת
 הקשו, קדמונים כמה וכן צ"ג, סי' ח"אהרשב"א

 התורה, מן אחת אות להתבטל אפשרדאיך

 ממנו, תגרעו ולא הדבר על תוסיפו לאוהכתיב
 בזה דכוונתם פי', תתכ"ח סי' בח"בוהרדב"ז
 כל שיהי' עד והעונג השמחה להםשתרבה
 כללים ובשד*ח עי"ש, כמועדים שויםהימים

 קמ"ה בשבת דאיתא עפי"מ פי' ע"ו אות ג'מע'
 שהם מפני שמחים שבבבל מועדים מפנ"מע"ב
 רק ומשתה במאכל ששמחתם עי"ש,עניים,

 כל להם שיהי' הטוב מרוב ולעת"לבמועדים,
 וראה עי"ש, המועדים שמחת ניכר יהי' לאהשנה
 לויתן כו' חזיר שמו נקרא למה ערך כאןהיטב
 לעת"ל הנשה גיד וכו', בסנפיריו לבהמותנותץ
 שאסר מה כל את מתיר הקב"ה לעת"לוכו',
 עישה"ט צריך, אני לקצר כי לכאן, וצרפםוכו',
 ח"א הרשב"א תשו' וע' בע"ה, תתענגואז
 תתכ"ח סי' רדב"ז בשו"ת וע' מש"ב, צ"גסי'

 ומדר"ר א', אות פ"ז ח"ג החיים בס' וע'מש"ב,
 פרדס וע' מתענית, פ"ב וירושלמי סופכ"א,פנחס
 שם, ובהציונים מש"ב, רפ"ד דף תצוהיוסף

 שם. חסד ומקור שס"ט סי' חסידים ס'וראה

 בורח הכבוד הכבוד אחר הרודף כלרעז(
 נמצא לא זאת בצורתו המאמר זה הנה -ממנו
 בעירובין נמצא לזה דומה אבל מקום,בשום
 בורחת גדולה הגדולה על המחזר כל ע"ב,י"ג

 מחזרת גדולה הגדולה מן הבורח וכלממנו,
 אבני שו"ת וראה ובמפורשים, עי"שאחריו,
 שמות יוסף פרדס ובס' ע"ש, כ"ט סי'חפץ
 בשבט מובא ימים אורך בס' וראה עי"ש,דכ"ט
 מי יבוא א', ג' ע"ז ובירושלמי פי"ז,מדסר
 הכבוד, מן שברח זה אחר הכבוד אחרשרץ
 ברייתא מדרשים אוצר וראה במפורשים,עי"ש

 הכבוד אחר הרודף כל רמ"ז, דףדישועה
 חסידים ספר וראה ע"ש, הישועה אתמרחיק
 שכ' ט', דף י"א אות נרדמים מקיציהוצאת

 וראה עי"ש, הכבוד, ודרפני הכבוד מןברחתי
 זוטרתי פסיקתא ד', וירא באבער הוצ'תנחומא
 ג', ויקרא תנח' ויקרא, וריש א', ד'שמות

 אחריו רודפת שררה השררה מן הבורחכל
 כל איתא, ג' ויקרא ובתנחומא ובנו"כ,עי"ש
 ע"ש, ממנו בודחת שררה שררה אחר שרודףמי

 הכבוז' אחר תרדוף אל ב', זוטא ד"אוראה
 א לעולם תתק*מ סהבלי ילקוט ה-אהעי"ש,
 יומא וראה עי"ש, וכו' השררה, אחר רץתהי
 ורצו כבודן להרבות בקשו אבותיך א'ל"ח
 במקומו מקום כבוד עכשיו המקום, כבודלמעט
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 פכ"ב רבתי פסיקהא וראה עי"ש, כבודן,ומיעט
 שמו"ר וראה עי"ש, וכו' שררה אחר רץ תהיאל

 היא השפלתי א', פרשה רבה ויקראפמ"ה,
 כשאני וכמ"ש השפלתי, היא הגבהתיהגבהתי
 משפיל וכשאני אותי, משפילים א"עמגביה
 דחק כיו=ב, שם, שמ"ד אותי, מגביהים עצמיאת

 לך שיאמרו עד ושב, מושבות ג' ב'ממקומך
 שיאמרו מוטב רד, לך שיאמרו תעלה ואלעלה,
 ויקר"ר דד, רד לך יאמדו ואל עלה עלהלך

 ובמפורשים, ע"ש פכ"ה אבדד"נ ה' א'פדשה
 עירובין וראה בעי"ז, ג' ב' מו"ק ירחשלמיוראה
 כ"ה משלי וראה י', ט"ז תהלים ומד' א',נ"ד
 לפני מהשפילך מזה עלה לך אמור טוב כיז'

נדיב.
- קשות התחלות כלרעח(  שגור פתגם 

 פ' במכילתא רק נמצא ולא כל, בפימאוד
 ומובא עי"ש, רע"ו רמז שם וילקוטיתרו,
 י' תעניה תוס' וע' כ"ה, י"ט שמותברש"י
 עי"ש. פסיעה ד"הע"ב

 - עביד לטב רחתנא דעביד תה כלרעט(
 נמצא לא הזו ובצורה כל, בפי שגורמאמר
 שתיא מן דעבדין כל אמר : ס' ברכות ראהאך
 עי"ש לטב(, רחמנא דעביד כל )ונ"אלטב
 לטובה זו גם ב', ק"ח סנהדרין וראהכאפ,
 זו. גם איש בנחוםעי"ש

 דאורייתא ופטפוטין בישין פטפוטין כלדפ(
 סוף בידושלמי אבל זו, בצורה נמצא לא -טבין
 ופיטטיא בישין פיטטיא כל איתאברכות

 וכדבייא בישין כדבייא כל טבין,דאורייתא
 גירסאות שם וראה עי"ש, טבין,דאורייתא
 עי"ש. א' פרשה שמואל אגדת ודאהשונות,

 אינו אתת בתחילתו שאין שקר כלדפא(
-תתקיים  כ', י"ג שלח דש"י א', מ"ט סוטה 

 דבעי מאן י הזהר בהקדמת והוא ב', ב' א'זהד
 בקדמיתא דקשוט יסודא יטול שיקדאלמימר
 ב', רט"ו ב' זהר וראה שקרא, ליה יוקיםולבתר

 ב'. קס"א ג' א',רס"ד
 נבלה דעה בו שאין הכם תלתיד כלרפב(

 רמז ויקרא ילקוט ט"ו, א' ויקר"ר - מתנוטובה
 באשה יעלה פגרה הנבלה כי בזה, המכותתכ"ט,

 אשר איש וועא רוח, עוד בה אין כיאחרי
 הכלם חכמים, לפני ולמד חחנה שקרא בורוח
 רוח גם ולהבאיש באשו, להעלות ידעלא

 אומרות, הבדיות כי הבריות, בעיניהתודה
 יומא וראה ת~דה, למדו שלא לבנ"אאשריהם

 מכועדין כמה דאיתם תודה שלמד פלוני א'פ"ו
 וראה עי"ש, דרכיו, מקולקלין וכמהמעשיו,
 בארוכה מש"ב י"ב דף חכמים לשון אוצרבס'

כעי"ז.
 הטאעיקה הוא תהרפו, לנצח זיין כלירפג(

 ע"א, כ"ג ויומא ע"ב, פ"ח משבת לקוה אולי-
 ח"א ופרדא י"ד(, )כ"ג דברים יקר כליוע'
 הנעלבין ב' ל"ו ובגיטין עי"ש, רצ"דדף

 משיבים ואין חרפתם שומעים עולביןואינם
 השמש כצאת ואוהביו אומר, הכ'עליהם

 דף שמות יוסף פרדס וראה עי"ש.בגבורתו,
 מקום, בשום כזו בצורה נמצא שלא שכ'כ"ט
 משעב. רצ"ד וישב ובפרד"יעי*ש

- פיו כן נלבורפד(  כ"ה תולדות ר,ם"י 
כ"ז.

- תבצק בינותא כתשחלדפה(  ערוך 
 ח' בברכות אבל כזה, מושלים שנמצאהשלם
 בינותא כמישחל איתא א', כ"ה מו"קא',

 עי*ש. קנ"ב א' בהמ*ד וראה עי"ש,מחלבא
- אליהו של כמארפו(  הסנדק(, )כסא 

 יהחחע ילקוט פכ*ט, סוף פדר*א ב', ר"ט א'זהר
 ע"ש.ט"ו

- תמזרים תטהר כמףדפז(  ע*א קידחשין 
 אלפים ג' ישדאל משלי כשרים, ומטמאא',

רל"ט.
 רגיל מאמר - חזיר של רגליו כשררפח(

 ראה אבל בש"ס, נמצא ולא פיסל( חזיר)כשר
 ר' תהלים וילקוט פי"ג, ויקר"ר פס"ה,בר"ר
 פושט רובץ שהוא בשעה חזיר : בזה"לתת"ל,
 ובנרכ, עי"ש טהור, שאני ראו : כאומרטלפיה
 בראהחית זוט' פסיקת' ו', פ' תלים מד'וראה
 עי"ש. ל*ד כ"ו תולדות ורש"י ל"ד,כ"ו

 הוא דעת לו שאין למי כנשעדברדפט(
- עפר לשוכני שולחן שיערוךכתו  ממוסרי 

 אחר, ונוסח ה'. ב' תרנ"ו, פפד"מהפלוסופים
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 לתי דומה אתה דעה לו שאין למיכשתדבר
 עיש. יבש, אילןשישקה
 אינש האי אכל לא אינשי( )אמדידצ(
 לו שאין אדם על - י1מיה מן דחטה5יתא
 מימיו, חטין פת טעם שלא כן, אומדיםבינה,
 ח' ט"ו בד"ד מחכימה, חטים שפתמפני

ובמפודשים.
 בפי פתגם - יער ולא דובים לאדצא(

 מ"ז בסוטה דק בש"ם, כזה נמצא ולאהעם,
 ה11 דובים ולא הוה יער לא כיו"ב, ישא',

עי"ש.
 שגוד פתגם - נברא ולא הי' לאדצב(

 א', ט"ו בתדא בבא דאה שקד, על העםבפי

 הדבדות עשדת פד' דבתי פסיקת'ודאה
 הכל : ג' תנדבא"ז ג', כ"ה ד' ופסיקת' ו',א'
 ש' ילקוט ודאה השקר, ממדת חוץ הקב"הבדא

 עי"ש. ג', ב' א' רמזבדאשית
 אעפ"י הכותל, מתוך ריאכינה זזה לאדצג(
 שמות תנחו' ודאה ב', ב' שמו"ד - חרבמיווא
 מכותל שכינה זזה לא מעולם ע"ב, ד' ב' זהדי'

 אות בהשמטות עוד ]ודאה ביהמ"ק. שלמעדבי
 [.ט(

 שבתות בכל מישראל שכינה זזה לארצד(
- זקול שבתוח אפי'וי"ט  ב', קע"ט ג' זהד 

 דחול תחת לארץ דחוץ הגי' כ' זהרובניצוצי
 [. עח( אות בהשמטות עוד ]וראהעי"ש.

 מאוד דגיל - יפופר כי יאתן לאדצה(
 כי תאמינו לא ה', א' מחבקוק ולקוח העם,בפי

יסופד.
 עד דמתיקא טעמא אינש ידע לאדצ0
- מריראדטעים  ע"ב. מ"ז תזדיע פ' זהד 

 )לעשות - התורה על מוותר יהא לאדצז(
 בא סוף התודה( שצתתה ממה יותדמדעתו
 ג', פנחם תנחו' ו', כ"א במדב"ר בזיון,לידי

 המותד. לאסוד אין עדך ח"ז בספדיודאה

 ופדח, כפתוד - עמכם בני ירד לאדצח(
 ובשעה י"ב צ"א מבד"ד ולקוח ת"ח, שלפתגם
 לא אומד הי' )לד"ט( בטלה דבד אומדשהי'
  ווחי' בשעה לזה קודם חמם עמכם, בניירד

 אומד הי' טדפון, לד' מתוקן דבד אומדאדם
 ופדח.כפתוד

 - מחכים בזכירה המרבה כי לארצט(
 אלף יש' משלי הזכדון( מן באה אינה)החכמה
תתם"ח.
 במדב"ר - עוקצך תן ולא מדובשך לאש(
 ו', בלק תנחומא א'--כ"ב, תלים מדרזםכ'-ט',

 עי"ש. כ"ב-י"ב, בלק ורש"י ט',באבעד
- ללתוד זוכה אדם הכל מן לאשא(  
 ושם ב', מ"ז מעידובין ולקוח כל, בפישגור
 הכל. מן "אין-הגי'

 ונוחרו בפנפיריו לבהמות נותץ לויתןשב(

 תנחו' וע' ד', נצבים תנחו' ג' י"ג ויקד"ד-

 עושה לבא לעתיד מ', איוב ש' ילקוט ב',שמיני
 ולויתן הבהמה מן לצדיקים סעודה)הקב"ה(

 ג', י"ג במדב"ד שמיני תנחו' שחיטה, שםואין

 וחכמים הנ*ל, יאג ובויקד"ד א', ע"הב"ב
 ולא )בתמיה(, היא כשירה שחיטה זואומדים

 והמגרה קציד ממגל חוץ שוחטין בכל תנןכך
 אמד אראב"כ חונקין, שהם מפניוהשינים,
 בדכיה א"ר תצא, מאתי הדשה תודההקב"ה
 לעבדיו לקןםות הקב"ה עתיד אדיסטוון ד"י,בשם

 נבלוה אכל שלא מי וכל לבא, לעתידהצדיקים
 נבלה וחלב הה"ד לעוה"ב, לראותו זוכהבעוה"ז
 לא ואכול מלאכה לכל יעשה טדפהוחלב

 לפיכך לע'ת"ל, תתנו )נץואכלו בשבילתאכלהו,
 זאת להם ואומד לישדאל להם מזהידמשה
 : שם הדד"ל ובחי' ע"כ, תאכלו אשדהחיה

 )ישע' תצא מאתי חדשה תודה הקב"האמד
 להיות, צדיך כן תצא, מאתי תודה חידושנ"(ק,
 פאת והשד'ח עכ"ל, שעה הוראת חידוש :וד"ל
 לפדש, בכוונתו כ' ז' סי' ג' כלליםהשדה
 שחלב התצוה שת)סתנה התדר'ש כונתשאין
 לעתיד גם דודאי מוחר, יהי' ולעתיד אסורנבלה
 שיעשה הוא שעה להוראת 'ורק אפור,יהי'

 עינו אגטר תחת אז יתענגו שהצדיקיםהקב*ה
 וכ"מ ה', תצחע לקיים בעוה"ז נפשווזםאת

 לכל ולא זה, היתד יהי' לצדיקים שדקממדרש
 בהיתד שוים היו במצוה שינוי הי' ואםהעולם,

 היא )ם)וה הוראח ודאי, אלא העולם, כלזה
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 ובידי במצוה, שינוי אינו חה בלבד,לצדיקים
 פי' תצא מאתי תודה חידחם ב' שםמשה
 אבל בסנפירין, נם לטם~ום מתיר הואהקב-ה
 אה לצרף התורה ניתנה להם אשר אדםלבני
 בסנפירי~, אסור להם רחמנוה בהם ולקבועלבבם
 דאנ"ב שכ' שד=ח ועי' עב"ל, בע-ח צער הואכי

 עי"ש. הג2וחם הוא הלויתן אלא המדרש,לשון
 יו"ד הנ"ל( בשד"ח )מובא חת"םודאה

 הפייטן בפי' וע' שב', ואמדתי, ד"ה י"םסי'
 מדרש דמייתי החוו,םן פ' של שחדיתבקדושת
 של בסנפיריו הבור שור ישחום-שהקב"ה

 שוחטין אין תנן הא הצדיקים ויהמהולויתן
 מאתי חדשה תורה להם, ישיב והקב-הבמנרה,
 חד)שו תורה שיחדש הכוונה ואין עי"ש,תצא,
 נשחום נמי אנן שאפילו אלא חלילה, חדשודין

 פנעתי שלא לי ברי לומר אפשר הי' אםבמנרה
 כן, לומר יכול אדם שאין אלא קרעתיולא
 לשער יבול מי בי לי' מהמנינן לא יאמד,ואפי'
 ברי לומר יכול בעצמו )נא2וחם הקב-ה אבלזה,
 תצא, דוקא מאהי חדשה תודה היינו וא"בלי,

 הנ"ל, משה להידי מסייע הפייטן ופי'עב"ל,

 ודו"ק. שוחםושהקב"ה
 נ', צד ד' קובץ מהפסגה מביאוהשד"ח

 ודבריו ז"ל הארדהםץ אבד*ק הה"ג בשםשכ'
 שהקשה ישנים שפתי דובב מאמד עלסובבים

 ד"ע סו"פ שבת בירוש' העדה הקרבןעל
 דא"ב טמא, דנ דלויהן מ"ד, דאיבאשכ'
 לעתיד לצדיקים סעודה ממנו הקב"ה יקמבהאיך
 חולין אג' בחי' המוהרש"א ד' הביא וע"זלבא
 הוא דלויתן מקרא שמוכיח ריב"ד על 'ב'ס"ז
 וב' סעודה, ממנו יעשא איך דאל*ב טהור,דג

 הניל, המדרש ע"פ תי' שם בחולין ארי'שבלב
 בעל חמ"ב תצא, מאתי חדשה תורה הקב"השא'

 הוא בפשוטו המדרש ד' נתפחם שאםהמאמר
 לא נצחית היא שהתורה הק' אמונתינונגד

 ה"ה פ"א מגילה כבידחעלמי זמן, בשוםתתחלף
 סי' ח"ב ודדב*ז צ"ג, סי' הדשב"אהמו"ת
 הלכה שתהבטל )ואו"ו שהאדיבו, ותדפ"חתדם"ז,

 ס"א דנדה סוגיא והביא מתוה-ק, אחה אותאו
 דמ"ש והעלה לעת"ל, בסילות מצוות גביב'

 בהמות שיתיר אסורים מתיד ה'במדרש

 בסנפידיו, לויתן שחיטת של הענין ובןהטמאות,
 דכיון בתחה-מ ויעמדו שמחו לצדיקיםהיינו

 לאחר אף המצ11~ן, מן חפשי נעשודכשתתו
 אבל בחייהם, טאאסרו במה הם מותריםראעחיה

 שיולדו הדור או לעת"ל, וקיימים החייםהצדיקים
 ניצחית התור'ה כי המצוהע בכל חייביםאח"כ
 עולמים, לעולמי זמן בשום שינוי שום הקבללא

עישה"ם.
 ובו', הנשה גיד ערך באן היטבודאה

 מתיד הקב"ה ולעת"ל ובר, חזיד שמו נקדאלמה
 בידים לבא דציתי לא בי לבאן, וצדפםובו',
 עישה"ם בבד, שהארבתי במה סופדים בד'שניות
 קב"ח דף שמיני פרד"י היטב וראהודו"ק.

עישה"ם.
 בכורמיזא ולשמיא ברמיזא, לחכימאשג(
 ב"ב משלי מדרש בבודמיזא ב4עדוףתרגום

 קב*ח. אות לעיל וראהט"ו,
 נלי למאן פומא נלי לא לפומא ליבאדהם(

 ישעיה ילקום פי"ב, קה"ד ט', תלים מדדש-
 ביו"ב, א' צ'ם ובסנהדדין )שם*ז(, תק"זדמז

 עי"ש. ובו', גליתיללבי
 - )נ"עמיה( דיין ולית דין ליתשה(

 פיסקא בהנא דדב פסיקתא דאה בש"ם, נמצאלא
 דיק, ולית דין לית הרצועה הותרה וביח'

 זהד וראה פי"44 קה"ר פכ"ח, ויקר"דביו"ב
 למעבד רצועה הותרה ובי עוב, דקצ"ומקץ
 עי"ש. דיבול מה כל נשבר

 בערסיה בלילה דנאים מאן לך ליתשו(
- דמוועא טעמא טעםדלא  קפ"ד וישב זהר 
 נ"ג בדאשית זהד ודאה ב', קם"ם ויוולחע"ב,
 מששים אחד שינה ב', נ"ז ברכות וראהב',

 ע*ש.למיתה
- אג2א בלא חננא ליתשז(  העם, פתגם 

 ע' נח זהר פייער(, אהנע דויך ניכם גיבם)עם
 תננא. עשן, תרגום עיאש, ב' קל"ז נשאע"א,

 - והמיה הברה קול ריק לכלישח(
 מב"מ ולקוח העם, בפי שגוד ה', חדשהמנחה
 עי"ש. קריא קיש קיש בלגינא איסתרא ב'פ"ח

 שעתיד חזיר, שמו נקרא למה א[שם(
- לישראל להזחירוהקב"ה  פ' עה*ת באוה*ח וע' 

 תתכ"ח, סי' ח"ב רדב"ז ובתשו' ב'(, )י"אשמיני



תקעה ן ך הא הש"םכללי ר2 י גנ דיובוה כרעיהבוש

 גילו ולא חז"ל, בשם הזה המאמדשהביאו
 דומה מאמר שמיני, ס"פ מדרש וע'מקומה
 זה החזיר ואת לגמדי, אחר בסגנת אבללזה,
 עטדה שמחזרת חזיר, שמו נקדא ולמהאדום,

 ציון בהד מושיעים ועלו הה"ד וכו'לבעליה,
 ומובא המלוכה, לה' והיתה עשו הד אתלשפוט
 בדבינו וכו', חזיד שמו נקדא למה הזההמאמר
 חזיד, ענף תלפיות ובמדדש שמיני, פ'בחיי

 גרה יעלה דלע"ל כ', הנ"ל, שמיניובאוה"ח
 גדה בלא שישאד ולא מותר, להיותויחזוד
 תמימה ובתודה תשתנה, לא התודה כיויותד,
 טבע תשתנה שלע"ל מצינו דלא מקשהשם

 יקרות אוד ובס' בזה, קדמוהו וכברבע"ח,
 והדדב"ז ע"ש, זיבוטא, לדג דכוונתו כ', ב',דמ"ז
 הותד כאלו משמנים יאכלו שישדאל כ',הנ"ל
 ועפ"י ח"ו, חזיד בשר שיותר לא חזיד,להם
 קטיגוד והוא חזריא"ל, חםמו אחד שד ישסוד

 עה"פ א', קה"ד וע' ע"ש, סניגוד, להיותועתיד
 ל' דף ח"ב והפדד"י שיהי', הוא שהי'מה
 עה"פ קמ*ו, שוח"ט ביפ"ת לעיק עודציין
 המצות טעמי דוד מצודת וס' אסודים, מתידה'

 פם"ז, ג' מאמר עקרים קפ"ה, מצוהלרדב"ז
 אמנה דאש הגלאנטי, בשם ישראל בביתשל"ה
 סופ"ד, שידה פדק על יעב"ץ בפי' י"ג,פ"ג
 פ' בידך זדע הכינוים, עדכי דאה, פ' דזאפענח
 דיטב"א פי"ז, ח"ב מח"ד מאמרות עשדהתזדיע,
 אדד חדהם מאמדי יששכד בני ב', מ"טקידחםין
 ל"ו, סי' בליקוטים חדש ילקוט ב', אות ז'מאמד

 ע"ו, אות ג' שד"ח י', קו' להפמ"ג נוטריקחס'
 ודוד, דוד בכל ד"ה הגש"פ על שלמהיריעות

 עישה"כ פ' סי' ח"י שנה מירחמליםהמאסף
 דדך ביכ הנותן בס' ודאה הנ"ל,בהמקומות

 בפדד"י מביא א' חכם ובשם ע"ש. כ"גדף
 דלע"ל שכ' השה"ח על שמקשה י"א,שמיני
 גרה בלא שיהי' ולא מותד ויהי' גדהיעלה
 דאפי' ע"ש, תשתנה לא התודה כיויותד,
 מן יוצא משום אסוד יהי' בסימניםישתנה
 ה"א פ"א ורמב"ם ב'(, )ה' וכבכורותהטמא,
 שיולד הג' דהחזיד וי"ל ע"ט, סי' ויו"דממ"א,
 להתידו, שיחזיד הוא בסימנים, שישתנהמאותו

 אף מותר אדם חלב איתא ממ"א ה"ג פ"בדבד"מ
 דק דיוצא אסוד, אדם דבשד הטמא מןדיוצא
 הש"ך וכ"כ ענטוו, מאיסור ולא לאומאיסור

 טהוד, יהי' השלישי ושפיר סק"ד, ע"טסי'
 דאתי דכל ממ"א, ה"ד פ"ג הד"מ שללהכלל
 שם, וכהה"מ כח"שו דהוי לוקין איןמריבוי

 גדידא, איסוד דק ד"מ לשי' מטמא שנולדוטהור
 סי' בפמ"ג אולם להתירא, יחזיר הג'והיוצא
 בס' וכ"כ אסור, ג"כ דיוצא כ' סק"א,פ"א
 ופדסה כתיב דבגמל וי"ל והדק"ל, דעת,יבין
 יגר, לא גדה והוא כ' ובחזיר מפריסאיננו
 טמא דחזיד הוא, מיעוטא "והוא" דתיבתוי"ל
 יום כהביבא אבל ינר" לא גהה "והוא זמןכל
 ע"ש, וא"ש למפרע, אסדתי לא יגר גדהוהוא
 לעת"ל בטילות מצוות ערך שלי בכלליםוראה
 סופד עט בס' היטב וראה לבא, לעחידוערך
 מש"ב ע"ב כ' דף טהוד מהטהוד היוצאעדך
 ודאה עישה"ט. מאמדות העשרה קחםיתעל

 שנטמאת בהמה כל קמ"ו-ד', תליםמדדש
 ודאה ע"ש, לעת"ל הקב"ה אותה יטהדבעוה"ז
 מעט מקדהם תהלים על כ' אות אהדן ביתבהגה'
  עישה"ם. בזה והאריך כהם"כ קמ"וקפי'

 מאוד האריך בכ"מ ז"ל חמד השדי והנהב[
 לע"ל, מותד יהיה דהחזיד א"ל דהאיך בהךמאוד
 אחדי יבא ומי אקצד, וע"כ בזה, ועודועוד
 גדולה, בארוכה היקדים בספדיו ראה לךהמלך,

 ופאת ע"ו אות ג' מעדכת כללים חמדשדי
 מעדכת הפאה חםיודי ז', סימן ג' מעדכתהשדה

 ח', כלל החית מעדכת השדה ופאת ז', אותג'

 הנוראה בקיאותו דוב עי"ש ח' אות ט"זוכלל
 תתענג. ואזוהנשגבה,
 מתרץ י"ג, פדק אמנה בדאהם האברבנאלג[
 בילמדנו עפמ*ש כו', חזיר שמו נקרא דלמההך

 יכדסמנה שנא' חזיד, שנקדאת אומה עלשנאמד
 להוראת המלחמות שמפני ואם מיעדחזיר
 להם שהתיר כמו לישראל ה' יתירהושעה
 טוב כל מלאים ובתים כמ"ש הארץ, כיבושבזמן
 מתיד ה' בילמדנו וכמאמדם דחזידי, קדליאעי'

 בשיודי והשד"ח עכ"ל, איסודים מתידאסודים
 ידידו בשם זאת מביא ז' אות ג' מע'הפאה



 ד(ובוה כרעיה ברא ן ך הא הש"םכללי ת יבתקעו

 יצ'ו, מפעטדיווא גראסס דוב חיים ד'הגאון
 ויש המלחתה, בזמן לה דמוקי הרי ומסייםז"ל,

 בענין באדוכה עי"ש זה, פידוש על הרבהלדקדק
 עי*ש וכו' וכו' לעולם תשתנה לאשהתודה
 תהלים על אהדן בבית ומובא גדולה,כאדוכה
 דהפי' כ', תרכ"ח סי' חוב והרדב"ז ע"ש,קמ"ו
 בשר להם הותר כאלו משמנים אוכליםשיהיו
 ואת כ' שמיני פ' הק' החיים והאודחזיר,
 שהוא פידוש יגד לא גדה והוא וכו',החזיר
 לבא, לעתיד יהי' וזה טהור יגר אם האבתנאי

 הנ"ל, והשד"ח עכ"ל, תשהנה, לא התודהכי

 בדף הלוי דב"א הדב דבריו הביא ע"זכ'
 חזידים עתידים כה2ז"ל שזהו וכ', ע*ג,ע"ח

 לטהד ישתנה שלו טומאה שסימן כלומרליטהד,
 ולא ע"כ, לישדאל, מותד יהי' ועי"זשיגד,
 שבס"ס בליקוטים וכ"כ עי"ש, הפי' לזההסכים
 ומראה הקמחי, ולדעת ל"ו, אות חדשילקוט
 ס"ם, סי' על ע"ד ל"ט דף פי"ג שםמקום

 ע"ש, ז' סימן ג' כללים פא"ה בשד"חמובא
 שכ' ומה ב' פדק ח"א מאמרות עשרה לס'וה"מ
 ע"ש. מאמדות בעשדה ג"כ הוא ל"ובאות

 שנת א' בדיבדת )החו,2( להמגיד והחוקרד[
 והוא הנ"ל, הקדוש האוה"ח על כ' כ' צדהתדנ"א
 טבע אך לעתיד ישונה למה שחר, לו שאיןדבד
 טבע ולא לישראל מותד יהי' למעןהחזיד
 והדמב"ם וכו', לישדאל, האסודים אחדיםבע"ח
 על יעלה אל ה"א( י"ב )פדק מלכים בה'כ'
 של ממנהגו דבד יבטל המשית שבימותלב

 בראשית, במע~2ה חידה2 שום יהי' אועולם
 ו'( )י"א כישעי' ו"ש נוהג, כמנהגו עולםאלא
 ישדאל שיהיו כלומר, וגו', כבש עם זאבוגד

 ; עי"ש וכו' עכו"ם ר,2עי עם לבטחיושבין

 שעתיד מפני חזיר שמו נקרא למה רץ4לומאמד
 על אם כי חזיר על נאסר לא לישראל,להחזיד
 שמיני במדר*ר וע' חזיר, בשם המכונה א'אומה
 שיהי', הוא שהי' מה פסוק וקהל*ד ג',ס"פ

 דבים משליטים שיצאה הגדולה השגגהותגלה
 דוח שאין שם וכ' עי"ש, וכו', הזה,במאמד
 כ' וכבד הק', האוה"ח של מהפי' נוחהחכמים
 והשד"ח מפעטדאווא גראסס דוב חיים מו"ההה"ג

 האוה"ח נגד בדבדים הפליג אשד עלנגדו
 סימן ג' כללים פא"ה שד"ח ראה ז4ל,הק'
 ערך ח"י בספרי וראה ע*ו, כלל ג' וכלליםז'
 חכמים רוח אין ערך ת"א, דף וכף דן איניאני
 עי"ש, גדול אדם על כן לומר שאין הימנונוחה
 האומה, על שהכוונה שכתב ומה לכאן,וצדפו
 כש"ל, כן, קמ"ו סי' תהלים במדדש איתאכבד
 הכדח מזה אין וכו' ישונה דלמה שמקשהומה
 ע"ש. השד.ח נש"כ וי,לכלל

 שתלד אשה עתידה א', צ"ו שבת ודאהה[
 בבל פידות שמוציאין אילנות עתידים יום,בכל
 לעת"ל א', ק4ג כתובות וראה שם, ועודיום,

 לחודש עושה ואילן יום, לם"ו עה2ההתבואה
 האזימ וספדי ב', קי"א כתובות וראהא',

 אילני כל עתידין וכו' חטה עתידה י*ד,קל*ב
 נדה פידות, שיטענו ישראל שבארץסרק
 ופלאים שינויים דברים כמה ועוד א',י"ג

 עדך האגדה אוצד ודאה ומדרשות, בגמ'לע"ל
 שינרים דיהי' הדי והלאה, תד*ב מדףלעת"ל
 וראה ואכמל"ב, ע"ז נשפך דיו והרבהופלאים,
 ע"ש. שי"ז סי' האזינוספדי

 תידוץ עוד כ' תתכ*ח סי' ח"ב והרדב"זו[
 וחריאל ת0סו אחד שר למעלה יש הסוד,ע"ד
 להחזירו הקב"ה ועוזיד ישראל, על קטיגורוהוא

 ובאבות עכ"ד, סניגור להם להיותלישו(!ל
 מיער חזיד יכדסמנה פסוק על ל"ד פדקדד"נ
 של דצונו עושים ישראל שאין בזמןאמרו
 ובזמן מיער, כחזיד עליהם דומים עכו"םמקום,

 יאוד, של כחזיד עליהם דומים רש"משעחצים
 החזיר ואת עה"פ שמיני בחיי ורבינועי"ש,

 לחזיר זו מלכות נסה2לה למה בתבחומא שאמדוכ'
 ויש הדין, מדת עליהם להחזיד הקב"השעתיד
 ליושנה, עטרה להחזיר שעהיד שכ"בנוסחאות
 81י א'  מיראל 81י נבנו המקדשים ב' כיוהענין
 שנתן כודש ע*י  ונעשה זרובבל, ע*י ב'שלמה,
 זו אומה עתידה השלישי בית אבל בזהרשות
 החריבו, שהוא ליח2בה להחזיר עתיד ח"שלבנותו,
 וכו' לנו להחזירו הקב"ה עתיד נ[כ' נוסחאותויש
 הרא"ש האבות עליו מ"ש וע' לשונו, כלעי"ש
 ע"א, דק"כ ד' בפ' דד"נ אבות עלבפי'



תקעז ן ך הא הש"םכללי ת יונ דאבוה נרעיהברא

 החזיר דואת זו ודרשה מסיים הנ"לוהשד"ח
 בויקר"ר נמי איתא האומה, אותה עלדקאי
 מזה ללמוד ואין עי"ש, י"ג ס"פ שמיניפ'

 חפץ אבני ובס' ע"ש, חזיר לבשר היתרשיהי'
 עי"ש. מקומו נודע לא כ' כ"טתשו'

 בחיק רבינו על )ביאור חיים תורת ובס'ז[
 חיים נפש ס' בשם מביא ב' אות שמיניפ'
 שההמון בחיי הרבינו עמ"ש שהקשה ח'מע'

 דלמה לישראל טהור יהי' שהחזירמבינים
 י"א קמ"ו סי' טוב בשוחר והרי בההמון,תלה
 וכ' לעת"ל, הקב"ה אותם יטהר הבהמותשכל
 יהי' שלעהיד עליו מוכיח דשמו חזירדשאני

 ההמון, בפי' תלה ולזה חזיר, דוקא ומשמעטהור

 והשד"ח ע"ש, בהמות משאר חזיר שנאדמאי
 עי"ש, דוהק וזה עליו כתב ז' סי' ג' מע'פא"ה
 וצרפו החוקר בשם שהבאתי מה לעילוראה
 יהי' החזיר בענין מש"כ שם שד"ח וראהלכאן,
 ואכמל"ב, בארוכה עי"ש מתירין, לי שישרבר
 בזה מ"ש כ"ט דף שמות יוסף פרדסוראה
עי"ש.
 שכ', ע"א, מ"ט קירושין ריטב"א וראהח[

 תשעה לעולם ירדו נגעים קבין עשרהעמ"ש
 כרכתיב "אדום" מפר,מים שיש החזירים,נטלו

 למה באגדה אמרו ועליהם מיעד חזיריכרסמנה
 לישראל להחזירו הקב"ה שעתיד חזירשמו

 י', שמיני אגדה מדר,ם וראה עי"ש.לעת"ל,

 לחזיר, שנמשלה הרשעה, ארום זה החזירואת
 והאיך הדין, מדת עליה להחזיר הקב"השעתיד
 מצוה שעהבה כ"מ כרוז, מוציא הקב"הלעת"ל
 הקב"ה אמר וכר, שכרה ליטול יבואפלונית

 והעכבר, השקץ, החזיר, בשר אכל שלא מיכל
 כל מתקבצין שעה באותה שכרו, ויטוליבא
 בשר אוכלי שנא' מענישם, והקב"ההגוים
 ה' בעם יספו יחדיו והעכבר השקץהחזיר
 ס"ו)ישעי'

 י4"
 מאמרות עשרה בס' וראה ע*כ.

 שכ', ל"ד, אות י*ז פרק ח"ב דין חקורמאמר

 םימני לקצתם שישלים אמורים מתיר ה'ולעת"ל
 די2י"ת יתיר ולעת"ל שם, יהודה ובידטהרה,
 בילמדנו ז"ל שדר,םו כמו עכשיו, האסורים מןגס
 העקרים ומפ' אימורים, מתיר אמורים מתירה'

 אמרו וכן העתיד, על זה דרהם פט"ז,במ*ג
 להחזירו שעתיד חזיר שמו נקרא למהבחזיר

 עישה"ם. ע"כלישראל
 דפום שבכתב תורה ערך בשלה*קט[

 הרע החזרת סוד ז"ל: ע"ב, ררפ"דאמשטרדם
 בס' מובא וכן למהר, חזיר עהיד בסודלמומב
 וכן תתק"ז-ע"ו, אלף כספי יוסף לר'שרשות
 וכ' ש"ל, שמיני בחיי ורבינו הקנה, בס'מובא
 שמו נקרא למה במדר,ם וז"ל יקרות אורבס'
 הראג2ון, להט[רו להוחירו הקב"ה שעהידחזיר,

 וע' עכ"ל, ז"ל ברמב"ן הובא הזההמדרש
 תשו' ז"ל חפץ משה לר' המצרף בס'בארוכה
 עי"ש.ע"ר

 בפ' פאלאג'י למוהר"א אנכי אברהם ובס'י[
 נקרא למה במדרש, איתא כ', ט"ו, סי'שמיני
 לרא[ירו להזחירו הקב"ה שעתיד חזירשמו

 למה וקשה ברמב"ן, הובא הזה המדרשהראשון,
 וכו' איסורין, משאר יותר החזיר ה'יתיר
 עליו כ' ח' כלל הח' מע' כללים והשד"חוכר,

 התורה, בפי' ברמב"ן המררש את שראהשנראה
 רבינו להגיה ורחוק ברמב"ן, ראיתי לאאבל
 משה תורת ובס' וכו', הרמב*ן במקוםבחיי

 למה במדרש דאיתא כ', שמיני ס"פלהחת"ס
 ופי' לעת"ל, לה~[ירו שחוזר חזיר שמונקרא
 במע' חיה נפש ובס' ע"ש, גרה מעלהשיהי'
 כברר מקום איה ששאלוהו כ' ה' אותהח'

 שעתיד לפי חזיר שמו נקרא למההמדרש,
 המרר,ם להם והראה לישראל, להחזירוהקב"ה
 אסורים מתיר ה' ע"פ קמ"ו, תהליםשוח"ט
 ויש לעת*ל, יטהר טמאה בהמה כלדלהי"א
 נמצא לא הנ*ל בלשון אבל חזיר, זהבכלל

 הביאו, אמנה ראתם בס' והמוהרי"אבמדרשים,
 כ', ג' פסקא פי"ג בתקר"ר יפהושהמ'והר"ש

 להרבינו תמק נברא, ולא הי' לא זהשמדרש
 רבים ספרים הביא ועוד )ש"ל(, ורדב*זבחיי
 עי*ש. ש"ל א' מ"ט קירווםין למריטב"אוציין

 להרבה קוהי' בודאי נרשוה הנ*ל לפי והנהיא[
 להתירא, שיחזירו הגירסא וקדושיםגאונים
 אימא ערך ח"ו אהרן ביה בספרי הבאתיוכבר
 תמצא המם והלאה קע"א מדף ספרים הגהתוכו'
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 בדחז"ל, שיבושים כמה שנמצאו השונותהסיבות

 ומי' כ"ב במי' בפרט 1ע"ש בהמדרשים,בפרט
 מדרשי כ1"כ שהי' אגדה ערך במפרי 1ראהכ"ד,
 עישה"ט מהם מעט רק לנו אין 1אנ1אגדה
 1שמות מכ1ם ערך ד' מי' ר"ו בדףבפרט

 אפיטר וע"כ הכלר, על עי"ש 1עודהמדרשים,
 אחרים מדרשים האל1 הקדושים לפנידהי'
 1כד1מה, החזיר את הקב"ה שיתיר זהבלש1ן

 ש"ל, קמ"1 תהלים ט1ב שוחר דבמדרש1בפרט

 בהמות בכל ואפ)~רי מובן דבר דזהנראה
 הותפה היתה כי ידוע גם עיט(ה"ט,הטמאות
 בתהלים ור(נה ש1נים, מד1יט[ים מן מאוחרבזמן
 שוחט מדרש על אהרן בית בהג' מעם,מקד,ם
 פא"ה שד"ח וראה ואקצר. עי"ש קמ"ו סי'טוב
 דף ואהלות מר לעיק שכ' ח' אות ח'מע'
 י', אות זו מערכה חדש יוסף ובלקט ע"ד,ו'

 דף ג' חלק שבסוף במכתבים הגרשוניילקוט
 המועדין כל ערך כאן וראה עי"ש, ט' סימןט"ו
 נותץ לויתן וכו' הנשה גיד וכו', בטליןיהיו

 וצרפם וכו' מתיר הב"ה לעת"ל וכו',לבהמות
 מע' המים טהרת ובס' ודו"ק. עישה"טלכאן
 דלעתיד דאמרי' הא : שכ' כ"ב, דף כ' אותח'

 חזיר והיינו לישראל, להחזיר מתירוהקב"ה
 חז"ל, מדרש בשום נמצא לא להם,דמחזירו

 בזה, שצידד מה וע"ש, ע"ד, סי' המצרףס'
 וע' )א"ה דפ"א, מ"ש הנקדא בקשל"הועמ"ש
 דברי בכוונת מ"ש חזיד ענף ח' ענף מ"תבס'
 אש"ן(. יע"ש הנזכדרבו

 שמביא חזיר, ענף תלפיות במדרש ודאהיב[
 ; במדרש החזיר, ואת : שכ' ז"ל, בחיי רבינובשם

 כי ליושנה, עטרה ולהחזיד לטהר חזירעתיד
 שני מקדש כי ישראל, ע"י נבנו מקד,בותב'
 ויחזיר עשו, ע"י נבנה יהי' והשלישי זדובבלע*י

 מעורב יצחק מצד שלו שהכח ע"י ליחצנהעטרה
 ויהי' כבש, עם זאב וגר וזה הכחות, שארעם

 שלמה בימי שהי' כמו ליושנה, עטרה זהושלום
 עכ"ל. שלו שהשלום שלמהעטרת

 שנכמין ננמים, שמם נקרא למהשי(
- לזה 1נגליןמזה  ונותנים מזה שזזים )זוזים 
 כו'(, כלום אינו מונה שאתה ממון כו',לזה

 ילקוט ו', מטות תנחומא לעת, מעת שהןמעות
 עי"ש. תתי"ב רמזתהלים

 את מתיר הקב"ה לבא לעתיד א[שי(8
 לבא כעתיד וכן דן קמ"ו תהלים מדרזם -הנדה
 תהלים מדרש שאמר, מה נל את מתירהקב"ה
 אומרים, יש אסודים, מתיר מהו : וז"ל ד'קמ"ו
 הקב"ה א1תה מטהר בע1ה"ז שנטמאת הבהמהכל

 שיהי' הוא שהי' מה א'(, )קהלת וכה"אלעת"ל,
 לבני מקודם היו טהורים וגו', שנעשהומה
 נתתי עשב כידק ט'( )בראשית להן וכה"אנח,
 אף לכל, נתתי עמםב ירק מה כל, אתלכם
 אותה, אסר ולמה מתחלה, לכל והבהמההחיה
 מקבל, אינו ומי דבריו שמקבל מילראות
 ויש שאסר, מה כל את מתיר ה1אולעת"ל
 ס"ו( )ישעיה שכה"א לעת"ל מתירן אינואומרים

 אוכלם שהי' למי אם וגו', החזיר בשראוכלי
 כש"כ, לא הטמאה הבהמה ומאבד מכריתהוא

 הנדה, מן גדול איסור אין אסורים, מתירומהו
 ולעת"ל לבעלה, הקב"ה ואסרה דם רואהשהאשה

 אשה ואל ח"י(, )ויקדא שנא' וכו', מתירההוא
 המטה תשמיש אף אומרים ויש טומאתה,בנדת
 שביום הוא, שכן לך תדע לעת"ל, אמ1רההיא

 לישראל התורה ליתן סיני הד על הקב"השנגלה
 )שמות שנא' ימים, ג' המטה תשמישאסר
 יום עליהם כשנגלה ומה וגו', נכונים והיוי"ט(
 שהשכינה לעת"ל ימים, ג' מתשה"מ, אסרןאחד

 אסורי אסורים מתיר ומהו אסורין, אינםביניהם
 עכ"ל. שאול ואסורימות

 הנדה את יתיר דהקב"ה המדרץם וי"מב[
 ותהי' הארץ מן הטומאה את שיבערדהכוונה
 עי"ש. והפתגמים המאמרים מכלול טהורה,תמיד
 קמ"ו סי' מעט מקדש בתהלים אהרן ביתובס'

 המדרש כי הערותי כבד כתב, הנ"לעהמד"ר
 הומפה הוא גמירא עד קי"ט סי' מן טובשוחר
 מצאו וע"ז שונים, מדרשים מן מאוחרבזמן

 עי"ש. קצת, תורה ביטול להוכיחהמופקרים
 שתבא נאמר שלא המונע מה כי כ' העקריםובעל
 ודם, חלב, כמו אסורים, קצת מתרת אלהיתדת

 ממצרים, נהביצאו מתחלה שנאסרו חוץ,חםחוטי
 אוכלין והיו השדים, בעבודת שטופים שהיולפי
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 ואחר וכו', והדם החלב ואוכלים הדם,על
 כולם ושבו העולם מן עבודה אותה עניןשנשתכח
 אפ"ל האיסור, טעם ובטל השי"ת אתלעבוד
 ז"ל, מרבותינו קצת דעת וכן ויתירנושיחזור

 וראה עי"ש. כו' אסורים מתיר ה' בילמדנושאמרו
 ומרן ד"ה ז', סי' ג' מע' פא"ה כללים חמדשדי
 ועוד, מהעיקרים החד,צים שמות בעניןכהב"כ

 וכו', הנשה גיד ערך כאן היטב וראהע-םה"ט.

 לבהמות נותץ לויתן וכו', חזיר שמו נקראלמה
 עישה"ט וכו', בטלין יהיו המועדיל וכלוכו',

 פה. לענינינו המה נחוצים כי לכאןוצרפם

 בטלין הקרבנו'ת כל לבא לעתידשיב(
 בטלות התפלות כל וכו', בטל אינו תודהוקרבן

- בטלה אינהוההודאה  תנחומא ז' ט' ויקר"ר 
 היטב ראה י"ט, באבעד תנחומא י"ד,אמוד
 למה וכו' בטלין יהיו המועדין כל ערךכאן
 וכר, לבהמות נותץ לויתן וכו', חזיר שמונקרא

 מתיד הקב"ה לעת"ל וכו', לעת"ל הנשהגיד
 אקצר, ובאן לכאן וצרפם וכו', שאסר כ"מאת

 והלאה רפ"ד מדף תצוה יוסף פרדס בס'וראה
עישה"ט.

 - גננא גנתא לפום אינשי( )אמרישיג(
 פרשה בר"ר גערטנער(, דער גאדטען דעם)נאך
 שיחב(ב גמלא לפום כעי"ז ג' ב' כהבה"ש א',פ'

 א', ס"ז כתובות לאסט(, דיא קעממען דעם)נאך

 וכעי"ז ועוד, קל"ה, פיסקא פנחס ספרי א',ק"ד
 פי"ז, זוטא תד"א ספ"ה, אבות אגרא, צעראלפום
 פסיקתא פ"ב, חזית מדרש טבחא, תוראלפום

 עי"ש. ס"ה פ' בר"ר וכעי"ז פטשו,זוטרתא

- רקוד זתי לפוםשיד(  תהלים מדרש 
 לך שיש ממעות יותר תקנה שלא והיינוט"ז,
עי"ש.

 )ו15רתא( ופרא אכול, חילך לפוםשטק

 - שרי דאת ממה ויתיר לביש, דאת מהמן
 וכעי"ז תתע"א, דמז תהלים ילקוט כ' פ'בר"ר
 ממה פחות וישתה אדם יאכל : ב' פ"דחולין
 לו, שיש כמה )במה( ויתכסה וילבוש לו,שיש
 וממשתיך, ממיכלך פחות א', קי"ד ובפסחיםוכו',

 ע"ש. דירתך, עלותוסיף

 הטעם - שנה ועשרים מאהשטז(
 וקמעדים מאה עד בברכת זא"ז האנשיםשמברכין

 כנגד שנה ק"כ חי שישעיהו אפשר, דוקא,שנה
 יותם, עוזיה, הללו: מלכים ד' של שנהק"כ
 ל"א ר"ה וראה כ"ב, ד' בהמ"ד יחזקיהו,אחז,
 הלל וכן שנה, ק"כ ריב"ז של שנותיו כלב',

 בשלח זוט' פסיקתא וראה ברכה, סוף ספדיור"ע,
 הולדו מיום כו' משה של שנותיו כל ט"ו,י"ז
 עי"ש. שנה, ק"כעד

 אולי - מזוני יהיב חיי דיהיב מאןשיז(
 רחמנא יהיב כי ע"ב(, )ח' תענית מגמ'לקוח
 בסגנון נמצא לא אבל דיהיב הוא לחיישובע
 כ"ט, טי' חפץ אבני בס' וראה מקום, בשוםהזה

 מצאו. שלא עי"ש ב"ט, שמות יוסףופרדס
- רבנן מלכי מאןשיח(  מודגל לשון 

 ע"א, פ"ב בגיטין ורק בהם"ס, נמצא ולאמאוד
 מקץ בתדגום וראה מלכים, מיקרי רבנן :איתא
 כ"ד( )ז' נשא אוה"ח וע' אברך, על מ"ג()מ"א
 בהקדמה ח"ג בפרד"י מובא למלכא, אבאדין
 מש"ב. עי"ש ה',דף

 אזדעזע מקליה מכלבא דנשיך מאןשיט(

 ג', ]א[ פ"ז קה"ר וראה א', מ*ה בשלח זהר-
 מדחיל חבלא חיויא דנכתיה מאן אמרמתלא
 וראה כאן, זהר בניצוצי מובא שם, ובמת"כליה
 קל(. אותלעיל

 נפש לאחר מאהר חלוק, לבית מביתשכ(
 ויציאה ממון לאבוד גורם דירתו המחליף4

 ט"ו, ל"ט בר"ר ימים, קיצור גורמת לעירמעיר
 מאיגרא גורס כ', מ"ב, בראהםית זוטר'ובפסיקתא
 אדם אפי' כ', נ' בר"ר וראה נפשלאיגרא
 טוב, שאויר- למקום רע שאוידו ממקוםשעובד
 פי"א. במדב"ד וראה עי"ש,ניזוק

 כל מעומד, העומר( )מפירת מברכיןשבשם
 בה שנאמר מצוה כל תעומד, מברךהברכות
 דברים שלשה - בעמידה שתהי' צריךלכמ
 ירושלמי, ברייתא, בשם הראשונים מביאיםאלו

 ואלו היום, עד מקורם נמצא ולארמב"ם,
 : שמובאיםהמקומות

 מ=א, טימן פסחים טוף רא'ש ראהא[
 "דת-- מעומד, העומר( ספירת )עלמברכין
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 בקומה' אלא בקמה תקרי אל לספור, החלבקמה
 וירושלמי, תוספתא, בש"ס, לא נמצא ולאעכ"ל,
 בפנים, שהבאתי הקדושים בזה שהעידוכמו

עי"ש.
 רשם מקומות בכו"כ הפוסקיםמביאים
 וזה מעומד" מברך [וברכות "שכלהירושלמי,

 בפנים. דאה בהירושלמי, מקום בשום נמצאלא
 "שכל ' בזה"ל הרמב"ם בשם הפוסקיםמ"ש

 בעמידה, שתהי' צריך לכם בה שנאמרמצוה
 היטב דאה וכו', העומר", ספירת לכלםואב

 מקוס בנ10ם נמצא לא ג"כ "זהבפנים,
 בפניט. דאה יותד ועודבהרמב"ם",

 שכ' מ"א, סימן פסחים סוף רא*ש רחהב[
 העומד(, ספידת )על מברכים וכיבתוה"ד:
 אל לספור, תחל בקמה "דה"ר" מעומדמברכים
 הגדי"ב ובהג' עכ"ל, בקומה, אלא בקמהתיקרי

 מכ' ובמחילה רים"ס, בכל מצאהי לא ע"ז,כ'

 אות תפ"ם םי' או*ח בע["ע הגולה בארהרב
 דז"- ודע כו', החל דבקמה מברייוזא שצייןד'

 ואין כ"ג, דין ומותפין תמידי1 מה' פ"זהכ"מ
 שזה גיאות, בן הרב כ' כו', מעומד, אלאמונין
 קרי דבקמה אקרא, ואסמכוה רבותינו מפיקבלה
 כח~ב שהי' מהנדאה לכן עכ*ל, בקומה,ביה

 ידע לא והמדפיס *דם"ר", בד"ת רבנן,דסמכוה
 ודאיתי "דת"ד", והדפיס עצמו מפי ותיקןלפתד
 שם הטו"ז וכן תפ*ט, סי' באו"ח הב"ישגם
 בקמה "דת"ר" הדא"ש, דבדי העתיקו ב',ס"ק
 דם"ר, וצ"ל הנזכר, תיקון צריך ולדעהיוכו',
עי"ש.

 מדישא להגאון אהדן בדכת בס'ודאה
 דיוקו לתדץ שכ' ג', אות קפ"ט מאמדז"ל,
 מעומד מברכין הנ"ל, הדא*ש על הגדי*בשל

 הדא"ש מ"ש כי להגיה, צדיך דאין וכו',"דת"ר"
 ורק דבנן, דתנו מן תיבות ראשי זה איןדת"ר
 שכן : וד'ל רמזה דתודה מן ר"ת הוהזה

 בקמה א"ת לספוד תחל בקמה בתורהמדומז
 שכתבתי כמו ולפענ*ד עי"ש, וכו' בקומהאלא

כנז"ל.
 הודאה, בדכות ה' האשכול, בס' דאהג[
 כ"ג, סימן נ' דף תדכ"ח, האלבעדשטאדטדפוס

 אם ששאלתם, על : בתשו' הגאון כ' : וז"לשכתכ
 ודאי מעומד מברך הברכוח שכל אסמכתאמצינו
 ויבדך ויעמד ח'--ו'( א' )מלכים דכתיב הוא,כך
 מקדמונינו", שמענו "כ1 ישדאל, קהל כלאת

 מהחל דכתיב בעמידה, ג"כ העומרוספירת
 שבקימה ללמדך בקמה, ח"ל מה בקמה,חרמש
 ובנחל וכו', מעומד, נמי ותקיש תספר,ועמידה
 דתמידין פ*ז בכסומ ! כ' י*ב אות שםאהבכול
 שתופרין מאבותינו" "קבלה דיצב"ג כ' :ומוס'

 הגאון ומלשק דבקמה, אקרא ואתמכוהומעומד,
 מל' 1כ1 ברייתא מאויא מו~מע אשכולשהביא

 בקמה תקרא אל ת"ר *פמחים" סוףהרא"ש
 מעומד, מונין שם מרמב"ם וכן בקומה,אלא
 הלכות לערוך דרכו ואין יצא, מיהםב מנהואם
 הקנה הביא ואם בתלמוד, שרשם שאי1בדבר

 : אמור פ' זום' ובפסיקתא בשמם, מפרשםמגאונים
 חרמש מהחל פב' בעמידה לכם לכם,ומפרתם
 שנא' המצוות בכל וממילא בקומה, כלו'בקמה,

 והי' ציצית לכם, המול מילה כגון לכם,בהם

 ונ' עכ"ל, הלכה, תה מדרש, וזה לציציתלכם
 דברים )סאר וגבי הלכה, הוא עומר גביפידהבו
 ד' הפסיקתא שאוסף ואע"ג בעלמא,מדרש
 כ"ח שבדף תתנ"ו, אחד הי' אליעזד בד'טוביה
 נפשם שמסדו במגנצא עליון מקדושימספד

 שמצא משמע הלכה", "זה מדסיים מ"מעקה"ש,
 שמד' שכ' במה נבוך ואני עכ"ל. בבדייתשכן

 שהיא דדעתו משמע האשכול שמביא ז"להגאון
 ואך כן, משמע האיך יודע ואיניברייחש4

 כן, משמע דבנן" "תנו בל' שכ' הדא"שמד'
 כהם"ב. בפניםוראה

 לך לך פ' זוט' הפסיקתא לשון וזהד[
 "ומצות תרמ"ד: ווילנא דפוס ב', ל"ט דףי"ז,
 מן העומר ברכה דילפינן מעומד לברךמילה
 )ויקרא לכם וספרתם בעומר וכהיבבקמה,
 לכם בה שנאמר מצוה כל למדנו ט"1(,כ"ג

 וכתיב העומר, דברכת דומיא בקומה,מצותה
 "לכם", והי' בציצית וכן "לכם", המולבמילה

 עכ"ל, הראשון, ביום "לכם" ולקחהם בלולבוכן
 הלקט בהםבולי ומובא כ', שם ותקוניםובהעדות

 ה' הנדפס ובשה"ל שס"ו, סי' י"ב עדוגהכא
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 ס"ס אתרוג ענין רבתי ובתניא קי"ח, סי'סוכה
 ד', סי' מילה ה' כ"י הלקט בשבולי וכןפ"ה,

 לברך כ' צ"ד, סי' מילה ה' רבתיובתניא
 עי"ש. וכו' מעומד המילהעל

 א', ס"ה דף אמור פ' הפסיקתאוז"ל

 חרמש מהחל שנ' בעמידה לכם לכם,וספרתם
 על למדין אנו וממנו -בקומה", כלומרבקמה
 וציצית, מילה כגון "לכס", בה שנ' מצוהכל

 לציציה, "לכם" והי' זכר, כל "לכם"המול
 חה מדרפז, וזה זקופה, בקומה מצותסשכולם
 סי' יו"ד ע' סום הרא"ם ובביאור ע"כ,הלכה,
 לעמוד צריכים כשמברכים והבן האב ס*ארס"ה
 כבאו"ח "לכם" ימול דכתיב ז"ל הגר"אוציין
 עי"ש. ח'ר"ס

 ויש ב', דקי"ג שלח פ' הפסיקתאוז"ל
 "לכמ" והי' כתיב מעומד לברך צריךאומריס
 כ"ג( )ויקרא מן לכם לכם ויליףלציציח,
 עטיפה אף מעומד ספירה מה "לכם"וספרתם
 מהחל ם"ז( )דברים דכתיב מנ"ג והתםמעומד,
 י"ז( )בראשית דכתיב מילה וכן בקמה,חרמש

 הפסיקתא בפי' והנה עכקל. זכר, כל "לכם"המול
 הלכה", .וזה מדרש", "וזה הנ"ל אמורבפ'

 ובם5שר הלכה, דעומר כתב, הנ"ל אהטנצלהנחל
 שלמה חורה ובחון עי"ש, בעלמא מדדשדברים
 הוא דספ"ה פי' מביא תש"ד דף י"זבראשית
 פסחים סוף הרא*ש כש"כ תקדי, באלמדרש
 ומילה ציצית דברים שאר : הלכה וזה)ש*ל(,
 אדרבא הא זאת לקח מאין יודע ואיניעי"ש,
 ונבוך ודו"ק, מספירה, למדין אנו דבריםשאר
 בזה.אני

 תשובה שערי הג~בנים בשו"ת וראהה[
 שכ', זצ"ל, גאון האי לרבינו המיוחסת ע"ם,סי'

 לכל דאסמנתא רל*, מקדמונינו הוא"וכך
 ויברך ויעמוד דכתיב מעומד, שיהי'הברכות
 מהחל דכתיב בעמידה כן כמו העומרוספירת
 עי*ש. וכו', בקמהחרמש
 השנה ראהט ה' ז"ל לרש*י הפרדס ובס'ו[
 בישיבה או סומצותמ לתרועה מצינו לאכתב,
 לכם, יהי' תרועה יום בה שכ' אף בעמידה,או

 , מעומ[ מגז"ש לכם לכס דגמרי אינשיואיכא

 בעמידה, מצוהה לכם בה שכ' מצוה כלוכן
 המברך כל ע"א( )ם*ב בסנהדרין מר דאמרוליתא,
 ואמר שכינה, פני קיבל כאילו בחי' הלבנהעל
 הוא )קבלה( הקמה מש'ום וטעמא בעמידה,אביי

 דגזוש לכם לכם סהמום הא בעמידהדמברכין
 נמי בעמידה קבלה בלא גז"סו דאילא,

 עי"ש. היא, סוילתא לאו ש"מ אלאמברכינן,
 צד עהרענרייך הר' ע*י הנמ*ח באבודרהםוראה
 וירא ובתו*ש עי*ש. בארוכה 'ובהערותיוקפ"ד

 לקמן סוהבאתי מה וראה עי"ש. ס"ו אותתתקי"ד
 דלבנה, הך על כהב"כ ח', סי' או"ח יוסףמהברכי
 הזה. להפרדס העיר שלאופלא

 פ"ה סימן לולב ה' רבתי התניא : ת"לז[
 בעמידה, לברך ומנהג והארשא, דפוס קפ"ז,דף

 ז"ל, הגאונים בתשר הטעם שמפרשמצאתי

 כתיב איזוב, מאגודת לקיחה לקיחהדילפינן
 י"ב( )שמות התם וכתיב לכם, ולקחתםהכא

 אף בעמידה, להלן מה איזוב, אגודתולקחתם
 לכם דילפינן מפרש טוב ובלקח בעמידה,כאן
 בה' וכ"כ ע"ש. וכו' וכו' העומר, מספירתלכם

 סי' מילה ובה' נ"ה, דף נ' סימן העומרספירת
 ביאהעי' מדכתיב סומכים ויש מוסיף ושםצ"ד,

 עי"ש, בברית העם כל ויעמור כ"ג( ב')מלכים
 לקם השבולי של דורו בן היה רבתיוהתניא
 עי' התוס' לבעלי סמוך מרוטנבורגומהר"ם
 עי"ש.בהקדמתו
 קמ"ה, סי' סמ*ק בהג' פרן ורבינוח[

 העומר ספירת על ומברבין הסמ"ק, עמ"סוכ',
 טבאמר מצוה ט(כל אמר: הרמב*ם י וז"למעומד,

 ספירת לכלם ואב בעמידה, טאעהי' צריך לכסבה
 וכחיב פי' לכם, וספרתם בה שנאמרהעומר
 קמה, דקאי היכי כי בקמה חרמש מהחלבי'
 מילה עומר, עמצ"ל וסימן בקומה, נמיאי

 ולקחתם דכתיב לולב, זכר, כל לכם המולשנא'
 מח"ב ובס' עכ"ל, לכם, והי' דכתיב ציציתלכם,
 מצאתי לא "כי וז"ל ע"ז בתוה"ד כ' ח' סי'או"ח

 מונין ואין שכ' דתמידין פ*ז אלאבהרמב"ם",
 הזכיר לא התם ואפי' לא, ותו מעומד,אלא

 רבינו ביד דקבלה לומר ודוחק מעומד,שיברכו
 שכ-כ כוונתו ואין הרמב"מ, אמר שכןפרץ
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 חדא "אמר", 1הרמב"ם דקא' 1היינ1בחיב1ר1
 דאמאי 1ה1 1כ1', מא1ד, הרחק בינייהו ט1ראדגבה
 הלכה דעת ללמד הכינו אשר בחיבורו כתבולא

 מש"כ כעין בארונה ע"ש וכו' וכו'למעשה,

 קצרתי. כי לשונו, כל עישה"ט ש*ל, יוסףבברכי
 רט"ו, תשו' ח"ב קטנות הלכות ובס'ט[

 כהיש"צ הקהל עומדין אין למה : שאלהכ',
 )מובא בירושלמי" "דאי' המצוות, ברכותמברך
 מעומד, המצחו ברכות דכל ח'( ר"ס או"חבב"י
 הו"ל הכי הדין דמן איברא : תשובה 1כ1',וכו'

 דבר נזכר שלא שכי1ן דאפ)0ר אלאלמיעבד,
 לעמ1ד, קדמונינו נהגו לא דידן בתלמודאזה

 שברכתן הן, מצות דשש "שמעתי" המני"חאמר
 לבנה עומר, ר"ל של"ם, על*ץ וסימנםמעומד,
 שקריתי 1הטעם מילה, לולב, שופר, ציצית,בחי',

 ומצינו לכם, כתיב בכולם כי ה1א,בספרים
 חרמש מהחל שנאמר מעומד, שהואבעומר
 וחמשתן בקומה, אלא בקמה תקרי אלבקמה,
 ויש בכולהו, דכתיב לכם, מלכם בגז"ש,למדין
 תרס"ה סי' בהםה מטה בס' )ע' לרמוזשרצה

 תקום, היא ה' עצ"ת בפסוק שלשהותתק"ל(

 שוה איננו וכ"ז תפילין, ציצית, שמר,דהיינו
 ובאבודרהם ק"ב, סי' מפאנו רמ"ע )ע,םו"תלי
 עי"ש. כשמתעטף(, ד"ה ע"ג דט"ו ווארשאד'

 של שחרית סדר אבודרהם, בס' וראהי[
 וחייב שכתב, כשמתעטף ד"ה ופירושהחול
 שלם", "עלץ להם סימן מעומד, עלי1לברך
 מילה, לולב, שופר, ציצית, בחי', לבנהעומר,
 לכם(, הנ"ל מצות בשש שכ' קודהם )המקראיוכו'
 מן למצוה מעומד שברכתן אחרות מצותויש

 כגון לחהם אין מעומד ברך לא ואםהמובחר,
 מצ1ה שכל לזה, כלל וי"א וסוכה, מגילההלל
 עי"ש, מע1מד, עליה מברכין הנאה בהשאין
 לכם, בהו דכתיב מצות על דרק דדעתההרי
 פאת שד"ח וראה הדין, מן מעומד שמברכיןהוא

 ואקצר. מש"ב ומה ד*ה כ"ט ב' מע' כלליםהשדה
 ג' שער ציצית ה' העיטור בס' וראהיא[

 ר' "1כ' שכ', ב' דל"ד לעמבערג דפוסח"ב
 לכם דיליף וכו', מעומד לברך צריךט1ביה,
 מעומד ספירה מה לכם, וספרתם דכ'לכם,

 בקמה, דכתיב מנ*ל והתם מעומד, נמיעטיפה
 אמר חביבי והרב לכם, המול דכ' במילהוכן
 וכו' מעומד" מברך ליהנות ניתנו שלא מצוהכל
 עי"ש.וכו'

 ספירת מצ' וין רלאד הלקט והשבלייב[
 יש מעומד, אלא מברכין ואין כ',העומר,
 ודרך לקצירה, ספירה דאיתקש משוםמפרשין
 חרמש מהחל דכ' משום וי"מ, מעומד,קצירה
 וראה עי"ש, בקומה אלא בקמה א"תבקמה,
 ושם עיטאו"ט, א', סימן ח"ב שאל חייםבם'
 רבו מהר"ם בזמן הי' הלקט שבולי דהר'כ'
 עי"ש. הרא"ש,של

 ברכות סימני זצ"ל הרוקח רבינו וז"ליג[
 "מצאתי תש"ך( ירחשלים דפוס ר"ז )דףשי"ט

 העומר ספירת מברכין להכי צרפהי"בק1נטרם
 קרי בקמה חרמש מהחל דכתיב משוםמעומד
 דלולב טעמא והיינו לספור, תחל בקומהבי'

 ובציצית לכם, מולקחתם גמרינן דבלולבוציצית
 ע"ש. לכםוהי'

 בר' אהבר לרבינו הפרדס ס' וראהיד[
 ט' שער ריש כ"י הרשב"א, של תלמידוחיים

 דצריך מהגאונים בידינו קבלה וז"ל:שכ'
 יש וסמך מצוה, של ברכה כל מעומדלברך
 עומד ישראל קהל כל ויברך הכתוב מןלהם
 במכתה"ג בעיני ופלא עכ"ל, ה' ברוךויאמר
 הרלב"ג והרי י"ד פסוק ח' א' במלכיםדזה
 בעזרה לישב רא1י שאין מזה למדנו כ'שם
 בעזרה ישיבה דאין דמטעם הרי עי"ש וכו'וכו'
 מעומד, צ"ל דברכות מחמת ולא עלהאתינן
 רגליו תחת אני ועפר במכתה"ג בזה אניונבוך

הקדחםות.

 תשובה כ"י הגאונים בשו"ת 'וראהטח
 אסמכתא וז"ל גאון, כ"ץ שמואל רבלרבינו
 ויברך ויעמוד דכתיב מעומד הברכותלכל
 מרבותינו קבלנו כך ואנו ישראל, קהללכל

 דכתיב בעמידה העומר וספירת זואסמכתא
 בהציורי מובא עכ"ל, מעומד ובתק"שבקמה
 להעיר יש כאן וגם ע*ש, ח' סי' או"חברכה
 הנז"ל, ב"ח אהםר לרבינו דהפרדס בהךכמש"כ

 לכאן. וצרפועי"ש
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 דף שע"ו סי' ויטרי מחזור וראהטז[
 מצוה כל ומצאתי : ת לולב, גבי שכ'תל"ז,
 וציצית, לולב, כגון מעומר, מברכין לכם בהשכ'

 כ"ג )ויקרא לכם, ולקחתם כתיב בלולבומילה,
 ט"ו( )במדבר לציצית לכם והי' כ'בציצית
 י"ז(, )בראשית זכר כל לכם המול כ'במילה
 )ויקרא לכם וספדתם דכ' מעומר, ילפי'וכולהו
 וררשי' בקמה דכתיב מעומד להלן מהכ"ג(,

 לפני )לשרת( לעמוד כ' ועור כולן, אףבקומה,
 איתקש י'( )דברים בשמו ולברך ~שרתו(ה'

 ע' שם ובהג' עי"ש, מצאתי כך לשירות,ברכה
 הה"א צריך, אינו אומר נתן ר' א' ל"חסוטה
 אף בעמירה משרת מה בשמו, ולברךלשרתו
 סי'  עמבין ובסמ"ג וכו', וכו' בעמירה,מברך
 בשו"ת וע' עי"ש, כעי"ז אחרת גי' הביאכ'

 ש"א ובדף עי"ש, א' סי' ח"ב יעקבשבות
 העומר מעשה שכל והעמידה כ' ק"דאות

 בקמה, חרמש מהחל כתיב וערד הי',בעמידה

 עי"ש. בקומה אלא בקמהא"ת
 סי' זמנים עמרד יראים בס' 'וראהיז[
 דכתיב בעמידה אלא מברכין ואין שכ'קי"ד
 אלא בקמה תקרי אל בקמה חרמשמהחל
 תקותה" ידעהי ולא שתעתי זו "דרשהבקומה,
 עישה"ט. ג', אות שם העמודים ווי וראהעכ"ל,

 : זצ"ל להחיד"א יוסף ברבי בס' וראהחי[

 ויברך המחבר עמ"ש ב' אות ח' סי'או"ח
 )הבאתיו הסמ"ק, בשם להב"י שצייןמימד,
 הר"ר וכ"כ זצ"ל( אלעזר דהמנחתבהך

 דהא וכ' חיים, באורחות וכ"כאבודרהם,
 ברכת על תעותר, הברכות כל בירושלתי,דאי'

 עכ"ל, הנהנין ברכת על ולא קאמר,המצוות
 פי' דאם ג', סי' או=ח נועם דרכי הרבוכ'

 דידן תלמוד על שחולק וראי כך,הירושלמי
 לעשותן שחייב למצוות טעמא למיהבדמהדר
 עליו והשיג ע"ש, לכם בהו דבתיב מטעםמעומד
 דירן בתלתודא תצא דהיכן נ"י, מאוהבינואחד

 הך הלא לכם, בהו דכתיב תשום אטעתאדמהדר
 כתבה הרוקח והרי כלל, דידן בתלתוד ליתאדרשה
 יראים ובס' צרפתי" "קונטרס ב~טם שי"טבפי'
 ידעתי ולא .שתעתי זו דרשה כתב קי"דסס"י

 שטפיה אגב הנז' הרב ובודאי עי*ש,תקותה",
 )הבאתיו רתמירין, ספ"ז להכס"מ וצייןכ"כ,
 אמור, פסיקתא ועי' ז*ל(, דהאשכול בהךלעיל

 דסתם וידוע לשונם(, לעיל )הבאתי לך,ולך
 דינים וכתה ז"ל, תרבותינו הואהפטיקתא
 תהפסיקתא, הוא דתקורן בהכס"ת כ'תהרתב"ם
 לזמן קרוב הי' טוביה רבינו הפסיקתאוהמחבר
 והשבלי פ"ה סי' תניא ובס' וכו',הגאונים

 הנ"ל תהפפיקתא לה אייתו קי"ח, סי'לקט
 גז"ש קשה דלא כ' והב"ח טוב, לקחשנקראת

 מעומד הברכות דכל בירושלמי אמרו האל"ל,
 בברכת לא אבל המצוות בברכת אלא זהדאין
 בסמ"ג דכ' וכו' ממילה אך נהנין, וציציתהנהנין
 א"נ ירושלמי, ירע דלא לו' ורוחקמגז"ש,
 אלא מעומר בעי לא בתלמודן רליתאכיון
 תמיר, העולת עליו והשיג עב"ד. גז"ש, דישבהנך

 ותי' לעטיפה, אתי הגז"ש ועור דדבנן,דברכות
 כברכה, התצוה דלירושלמי ב"ח דכוונת רבההאלי'
 מגז"ש מצוות כל יליף רירושלמי תי'והלבוש

 היא היכן גז"ש חקר לא אחד "ת0ום עכ"דזו
 מביא ג', דף חיים ובאורחות וטרי",ושקלי

 בלבד הברכות דאלו וי"א כ' ואח"כהירושלמי,
 הרי וכו', וציצית עומר מעומד, לברכןראוי
 היפך הירושלתי על חולק מגז"ש דיליףדתאן
 דאי' וי"ל רבה, ואלי' הלבהם, תמיד,העולת

 היו בפ' ממ*ש כהירושלמי, ס"ל לאדתלמודין
 הלבנה דברכת מעומד הלכך מהם א'בורקין
 שכינה פני דמקבל לאו אי נהנין, דאינהאף
 דהירושלמי לדחות ויש מעומד, בעי הוילא

 וכ"נ לחיוב, ואביי המובחר מןלמצוה
 והני למובחר, הוא מצוות דשארמהאבודרהם

 א"ק תמיד והעולת מהב"ח ונעלם חיוב,דגז"ש
 דגז"ש, הנך בכלל לבנה מני האברדרהםדשם

 דוד בית ועמ"ש וכו', איפכא, מוכחותלמודין
 יוסף ברכי וראה לשונו. כל עי"ש י"א,סי'
 בית כהרב ודלא כ' חבם שכ"כ, תקפ"ה סי'או*ח
 באיזה בגמרא היא זו דגז*ש שכ' שפ"ח, סי'דוד
 חוף על נתצאו לא ילפותות והני עי"ש,מקום
 והרשב"ץ וירושלתי, בבלי התלמוד יםיתים
 ואיני )ש"ל( הסמ"ק על כ' א' דכ"ח ר"החי'
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 עולת בס' וראה עישה"ט. גז"ש, לו מניןיודע
 חע--א', סי' או"ח ופרישה ח', סי' או"חתמיד

 באליהו היטב וראה שם, בב"ח היטבוראה
 מאמר בס' וראה בארוכה, שם ב' אותרבא
 שיורי וראה עישה"ט, ח'-א', סי' או"חמרדכי
 תקפ"ה סי' או"ח וברכ"י כאן, ח' או"חברכה

 ח'. סי' או"ח ולבחםעישה"ט,
 בפסיקתא איתא דכן הנ"ל, הברכ"יועמש"כ

 עי"ש בפנים, שהבאתי בכ"מ בזה קדמוהו)וכן
 להעיר, רציתי זו(, מהפסיקתא ודיברושהזכירו
 פסיקתא, וערך מדר,ם ערך שלי בכלליםדראה
 אות ט"ז סימן הפוסקים כללי חמד שדיוראה
 רבינו ושכ"כ וז=ל: הדברים בתוך שכ'נאט,
 התומפתא על ואמוראים תבאים בס' טו"עיוסף
 ונקראים מדרש ששמם וספרי מכילתאותו-כ
 הגדולים ובשם "ברייתא" וועלמודבלשון

 שם חשב מ', אות ספרים מע' ז"ללהחיד"א
 ספרי ספרא מכילתא רבתי הפמיר~וא אממדרש
 דר"ע, אותיות דר"א, פרקי אליהו דביתגא
 הפסיקתא על גם וכנ"ל ואקצר, לשונו כלעי"ש

 זוט' בפסיקתא חשיבתה גודל דראהזוטרתא
 השיבתה בגודל בהקדמתו באבער טובלקח
 להקרא ג"כ שראוי' ותראה בארוכה עי"שוזמנה

 פסחים סוף הרא"ש כ' ושפיר כנ"ל,"ברייתא"
 הברכי היטב ומובן וכו', וכו' דת"רהנז"ל
 להעיר, רק באתי ולא לפ"ז, נכת ותירוצויוסף
 בהרא*ש ולהגיה למחוק רצה הגרי"ב הנמוקיכי

 ואני רבנן, דסמכי רבנן דתנו במקום)כמש"ל(
 להגיה דאסור וכאן בספרי במק*א הארכתיכבר

 וראה לכאן, וצרפו בתירוצי כאן ראהבספרים
 או"ח על ז*ל להמלבי"ם ההוים ארצות בס'היטב
 הדק.  עשה"ט ח'סי'

 במשאכ הברכ"י בדברי קצת אני נבוךוהנה
 מרן גבר הורה מהרמב4ם דינים""שכמה
 הראה לא והנה מהפסיקתא, הוא דמקורםבכס"מ
 מהפסיקתא להרפב4ם שמ"מ כהבנה בכסףמקום

 מלכים בה' הכם"מ ע"ד כיון ואוליזוטרתא,
 עי*ש לבנו שררה מינוי בענין ה"ז()פ"א
 בפמיקתא נמצא לא זה במכתה"ג אבל הענין,כל

 מות אחרי פסקא הישנה בפסיקתא ורקזוטרתא,

 באבער הר"ש בזה העיר וכבר ב',דקע"ג
 כ"ט דף י*א אות טוב לקח למדר,צבהמבוא

 ערך ג' אות ז' דף במבוא וע"ש מהם"ב, עי"שב'
 עם זוטרתא הפסיקתא והחליפו טעורבים

 כל וע"ש ע"ש, הרבתי או הישנההפסיקתא
 כהנא דר' רבתי הפסיקחא מבוא וראההמבוא,
 בפסיקתא היטב וראה לכאן, וצרפולהרד"ל,
 וצרפו עישה"ט ד"ט, באבער ישראל ארץדאגדת
 את שהזכירו קדמונים כמה ומצינולכאן.

 העיטור, טוביה, ר' בבנה, זוט'הפסיקתא
 רבתי ובתניא ד', סי' מילה ה' ב"י לקטהשבלי

 לפסיקתא מבוא וראה צ"ד, מס"י מילהה'
 ט'. דף באבער ישראל ארץדאגדת

 הרא"ש ד' בפי' יוסף הברכי במש"כוהנה
 הורה חסהרמב"ם זוטרתא, בפסיקתא היאדזה
 דראה להעיר רציתי מהפסיקתא דיניםכמה

 ברכת בענין שכ' י"ד סי' תפילין ה'בהרא"ש
 "וכ"כ הגאינים, כדעת שתים מברך איהתפילין
 אגדת הפסיקתא במבוא וכ"כ טוב",בלקח
 שקוראים ראשונים כו"כ בשם באבער לחר'א"י
 עי"ש טוב, לקח באעם זוט' הפסיקתאאת

 הרא*ש כוונת הי' אמ ולפ"ז גדולה,בארוכה
 הלקח בשם כן כותב הי' זוט' הפסיקתאעל
 להעיר. רק באתי ולאטוב,

 ח', סי' או"ח הדביר פתח בס' וראהיט[

 _דכל הירושלמי א"ח, בשם כאן הב"ישמביא
 הלז "דהירושלמי עליו, וכ' מעומד-,הברכות
 בס' לונז(פו די העמוהר"ם נמצא" לאכעת

 "דדבר כ', י"א סי' ז"ל הרב"ד הבי"ד זהבעדי
 ומהלבחם, ע4ש, בירושלמי", ימצא בלזה

 מי' או"ח השקל ומחצית ישע; ובגדיוהפרישה,
 והחיד*א הא"ר, וכ"כ העומר, מספירת דילפיח',
 דיליף שאל, וחיים עין, טוב שיו"ב, בברכ*י,ז"ל
 מגז-ש לאו והירונמכמי לכם, בהו דכתיב להגךרק
 כל מויברך מהפרדס מביא ובשיו"ב לה,יליף
 בהטם וב"כ ה', ברוך ויאמר עומד ינ18-אלקהל
 ויעמוד ז*ל הרא"ח כ' וכזה הגאונים,תשו'
 איתגלו דלא דמשום באופן כו,, ויברךשלמה
 לדעת רבוותא טרחי בדוכתייהו הירושלמי ד'לן

 וקציעה להמור וציין הירושלמי, לה יליףמהיכא
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 במקומו, הירושלמי דברי שראה מדבריושנ'
 עליהם הפתהוד ומקשה לשונו(, הבאתי)לעיל
 יליף לא נמצא אי אפילו הידושלמישהדי
 דהירושלמי ואפש"ל ועוד, מעגלון רקמגז"ש
 אלא אינו וכו' ויברך דויעמוד ילפותא דהךמ"ל
 הגז"ש ער דממך ארא די1 ואינו בערמאממך
 ישנים התוס' כ' וכעי"ז מעגלון, גם יליףוע-כ

 לא ודבא דאביי אלא ד"ה ב' ל"טכתובות
 ע"ש בהדיא קרא דגלי בתר אלא הכי משניהוו
 )ושו"ח יוסף הברכי מש"כ ומביא דכוותיה,ה-נ
 שכ' פרץ רבינו ע"ר להקשות ש"ל( ח'סי'

 אמר הרמב"ם ת74 "בעמידה-, ספ"ה עלומברכין
 בעמידה שתהי' צריך לכם בה שנאמר מצוהשכל
 נמצא לא "שזה וכו', העומר, ספירה לכלםואב

 והפתה"ד לשונו(, לעיל )דאה וכו' וכו'בהרמב-ם"
 היו מיגצש בן ור"י גיאת, בן שר"ימתדץ
 וא"ב באדוכה( )ע"ש הדמב"ם שלרבותט
 קבלה גיאת 1' מהר"י קיבל שהרמב"םאפשר
 פרץ, לרבינו והשמיעה וכו', דבקמהרבותיו
 מה' בכ"מ שהרי משמו כן פרץ א"רוע"כ

 ב1 הר-י בשם כ1 מביא פ"ז ומומפי1תמידין
 שכ' הסמ"ק, על ח' ההג' בשם ומביאגיא'ת,
 מה' ובפ"ז ד,טופר פ"ג הדמב"ם וכ' וכו',כעי"ז
 והטעם מעומד, הוי דספה"ע ומוספיןתמידין
 המחבדים הביאו אבל רבינו, שם כ' לאמבקמה

 גיאות 1' הר"י הרמב"ם של רבו בשם מבקמהזה
 ראינו כיון בחיבורו כתבה שלא ומה ע"ש,וכו'
 ולא גמורה גז"ש ולא בעלמא אסמבתאאלא

 וכו', וכו' הפוסקים כש"כ למצוה, אלאלעכובא
 ואקצד, גדולה בארוכה הטהור ל,טונו כלעי"ש
 אומד עדך ח"ג אהרן בית בספרי היטבוראה
 מכו4כ ש"ש והלאה שע"ו טדף אמדו בשםדבד

 במתמא אפי' הלמיד שאומר מה דכלמקומות
 בהדיא, דרביה מפומיה נפיס כאלו לןחשיב
 בסי' בזה האריך מלאכי וביד בארוכה,עי"ש
 הדביד הפחח דברי ולפ"ז עישה"ט,תדס"ג
 בס' הדק היטב וראה לפענ"ד, וקיימיםשרידים
 באדוכה מש"ב ח', סי' או"ח על החייםאדצות
 לבאן. וצדפוגדולה
 ס"ק ח' סי' או"ח השקל טחצית וראהכ[

 וגם מעומד, יהי' והעטיפה שהברכה שכ'כ'
 מעומד דבעי בגז4ש המטיפה יליףבירתנלמי
 ובמופר לכם כתיב ובעומר לכם כתיבדבציציה
 יליף ומיניה בקופה ודרשינן בקמהכתיב

 בעמידה בעי המצוות כל ברכת דגםהירושלמי
 דהוא בפירחב שכ' הדי עיוש, וכו'וכו'

 מזה מובא לא בהירושלמי ובאמתמהידושלמי
 בהך וראה במכתה"ג, פלא וזה בפנים, וכ"שכלל,

 ס"ל לא הידושלמי דאדרבא ש"ש יוסףדהברכי
 לכאן, וצרפו שם המר מהב"ח עי"שהגז"ש
 וצ'ע. ז"ל, המחצהש"ק של במכתה"ג בעיניופלא
 אהדן בית בספרי וראה כאן, הב"ח לשוןודאה
 לכנות רגילים היו הקדמונים כי פעמיםכו"כ
 נתחברו אשר וילמדנו ופמיקתות המדרשיםכל

 בינה אמדי בס' וכש"כ ירושלמי בכינויבא"י
 ע"ש. תתצ"א דף ב' סימן ז"ל מהרצ"חלהג'

 ומ"ש שכ', ח', סי' או"ח ב"ח וראהכא[
 דגמרינן פוסקים, ושאר בסמ"ק כ"כמעומר,

 בקמה בי' דכ' העומר מספירת דלכם בגז"שלה
 גרסי' הא לי למה גז"ש קשה ולאכקומה,

 אלא זה דאין מעומד הברכות כלכידושלמי
 ממילה קשה אך וכו', וכו' המצוות,בבדכת
 רכתיב משום מעומד בסמ"ק דכ' ותקיעהולולב
 המצוות, בדכת דהו"ל לי' תיפוק וכו', לכם,כהו

 ס"ל הוה א"נ הירושלמי, ידע דלאודוח"ל
 אלא מעומד בעינן לא שלנו בתלמוד דליתאכיון
 עי"ש, וצ"ע וכו', דלכם, גז"ש בהו דאיתבהנך
 כעי"ז. שכ' שם פדישהוע'

 ח' סי' או"ח חיים תורת כם' ודאהבב[
 משא"כ שאני, רקריאה בתוהוד, שכ' ג',אות
 שהוא זוטרתא מפסיקתא דק הוא מצותשאר
 בבדכ*י, ע' לגאונים, סילוק טוב לקחבעל
 אבל וכו', וכף לכתחילה, דדק בוודאיא"כ
 בפסיקתא יליף בעמידה, שיהי' המצוהגוף

 בגמ', מבואד דאינו כיון י"ל, וא"כמהגז"ש,
 מרבותיו, קיבל אא*כ מעצמו גז"ש דן אדםואין

 כל עישה"ט בדיעבד, מעכב אינו לכןכידוע,
לשונו.
 תפ"ט, סי' או"ח חיה נפש בס' וראהכג[
 א"ת בקמה דת-ר טעוטד, ב' ס*קעהטו*ז
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 על הגרי"ב להג' שציק בקומה אלאבקמה
 דרשה מצינו דלא )ש"ל( פסחים סוףהרא"ש

 לך, פ' זוטרתא בפסיקתא ומצאתי "בדרז"ל",11

 מהחל שנא' בעמידה, לכם שכ': אמור,ופ'
 למדים אנו ומזה בקומה, כלומר בקמה,חרמש
 מילה, כגון לכם, בה שנא' מצוה כלעל

 רט"ו' סי' ח"א קטנות בה' וע' וכו',וציצית,

 עיניי שהעלים במכתה"ג אתפלא והנה ע"ש,ע"כ
 במש"כ וגם כאן, שהבאתי הנ"ל ומכלמהברכ"י,

 "בדרז"ל", זו דרשה דל"מ הגרי"ב הג'בשם

 עיוש. בש"ם, רק כתב לא הגרי"בהרי

 מ"ח, סי' ח"א אלעזר מנחת בשו"ת וראהכד[

 הסמ"ק, בשם ציצית ה' הב"י מש"כ עלשתמה

 דגמר כהטום מעומד, בציצית להתעטףשצריך
 בקמה בי' דכתיב העומר מספירת לכםלכם
 הפוסקים ביד כח יש דאיך עכ"ל, בקומה,פי'

 מבעלי למדנוה ולא קבלנו שלא גז"שלעשות
 אינו בקומה בקמה ודרש הפי' וגםהתלמוד,
 ובכ"מ בעצמו הב"י וגם כלל, ובדרז"לבש"ם

 כ' גאות ן' שהר"י שכ' רק מדרז"ל, שז"אכ'

 קמ"ה סי' ובסמ"ק בעמידה, לעשות כןשמקובל
 מצוה שכל אמר ז"ל והדמב"ם כ', ר"פבהג'

 ואב בעמידה שתהי' צריך לכם בהשנאמר
 לכם וספרהם בה שנא' העומר ספירתלכולם
 קאי דהיכא דמשמע בקמה חרמש מהחלוכתיב
 ציצית, מילה, עומר, עמצ"ל, וסי' קומה א"נקמה

 תמוה והוא עכ"ד, לכם(, גבייהו )דכתיבולולב,
 ואולי ברמב"ם, זה כלל נמצא לאשבאמת
 ותמהני הרמב"ם, בשם איש מפי איששמעה
 מה דלכם גז"ש לעשות כן, יאמר קדווםפה
 מדינא שאינו ודאי אלא כנזכר, רז"ל למדושלא
 וכן לזה, סמך וכ' חומדא מצד כן קבלורק
 לעמוד נוהגין ולכן שכ', פרץ דבינו מלשוןנ'

 ע"ש, וכד לכם והבדלתם דכתיבבהבדלה,

 וזה לשבת בהבדלה איירי לא לכם והבדלתםוהרי
 ופלא חומרא, מצד ורק רחוק, וסמך רמזרק
 הדא"ש בשם שזהו שכ' ח' סי' באו"ח הגר"אעל
 ג"ש הסמ"ג ולמדו בקומה בקמה פסחיםסוף

 ולא כלל, בש"ם אינו שזה הרגיש ולאמעומד,
 ודאה הטהוד. לשונו כל עי"ש גז"ש בי'שייך

 זי"ע ממונקאטש להגה"ק ושלום חיים אותבס'
 וכ', בזה, ג"כ שהאריך ט"ו אות כ"הסי'

 קיימת בתמיה מ"ח( )סי' ח"א במנח"אלמ"ש
 הקדושים, דבותינו דבדי להבין זכינושלא

 בקומה, אלא בקמה א"ת לכם לכם דגמרלמש"כ
 וגם בש"ם, מקום בשום זה נמצא לא"ובאמת
 בברכת בשמו שהביאו מה מצינו לאבירושלמי
 ק"ב )סי' ז"ל מפאנו הרמ"ע וגםהמצוות",
 ד' ולא מהב"י בזה הביא לא שביעית(שאלה

 לא כלו' לי' שמיע דלא ומשמעהירושלמי,
 ולא בום"ם נמצא דלא כיון עיקר, כןס"ל

 מרבינו )רק שלנו, במדרשות ולא חז"לבדרשות
 בארוכה עי"ש וכו' וכו' זוטרתא( מפסיקתאטובי'
 או"ח נמוקי היקר בספרו וראה לכאן,וצרפו
 הגה"ק על ופלא עי"ש, כעי"ז, ג"כ שכ' ח'סי'

 מכ"מ. למש"ל העיר שלאזי"ע

 דברי על כ' ט', ט"ז דברים תמימהובתורה
 נגררו זה לשון ואחרי הנ"ל, פסחים סוףהדא"ש
 נמצאה אמנם כי לחשוב וסמכו אחרוניםהרבה
 זו דרשה אלא כן האמת אין אבל כזו,ברייתא
 עצמם, מהפוסקים נובע בעלמא, ודמז סמךהיא

 והלשון מתמידין, הכ"ג פ"ז הכ"מוכשאכ
 הגרי"ב, בהג' וע' והגה"ה, תיקת צריך"דת"ר"
 ע"כ, מקום, בשום כזו ברייהא אין שיהי'ואיך
 כאן, שהבאתי למה וכלל כלל העיר שלאופלא
 זה מובא זוטדתא בהפסיקתא גם כי ידעולא

 מהמדברים העיר ולא כמש"ל פעמים ג'הדרש
 בזה שכתבתי מה לקמן ורזשה וכלל, כללבזה

 ע"ש. כזו גירסא לפניהם דהי'דאפשר

 אות ב' מע' כללים חמד השדי והנהכה[
 או מה"ת הם הבדכות אם בענין האריך ז',ו'

 כללים השדה ובפאת עישה"ט, ואכמל"במדדבנן
 ובענין בזה האריך ג"כ כ"ט אות ב'מע'

 ואני תתענג, ואז ראה לך בעמידה,הברכות
 פה לענינינו הנוגעים דברים קטעי רקאביא
 המצוה ק~~יית בין ההבדל בדבר גאכועי"ש

 בשם ומביא בזה, ותי' קו' הערות וכו"כלהברכה,
 בנחמיה ממ"ש י"ל וז"ל יצ"ו, ראוונאהאבדק"ק

 ברכת ק"ו ועוד השם, את וברכו קומו ה', פ'ט'
 אלה ממ"ש ל"ונ סוטה ע' הדיוט, מברכתשמים
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 ובד"ה ע"ז, השד"ח מ"ש וע"ש עכ"ל, לבדךיעמדו
 הירת0למי בשם הקדמונים שהביאו במה כ'נחזור
 וכו' לזה הקום הראו ולא מעומד הברכותשכל
 ומביא לה( יליף מהיבא שיטות כמה שהביא)ע"ש
 הידושלמי מקום שהראה ואהלות מור ס'בשם
 לבי סלקי ור"י חגי ד' מברכין כיצד פ'בריש
 עבדית יאות ר"י א"ל ובריך ר"ח קפץחנותא,
 עבדית יאות ומלשון ברכה טעונות המצוותשכל
 אש עמודי וע' ישיבתו, ממקום שקפץבמה
 ודחאו עכ"ל, ל"ו אות הבדכות מעיןקונט'
 בשם ומביא עי"ש, כן ל"מ דקפץ מכ"מהשד"ח
 לפנינו נמצא שלא שכ' ג"כ אש עמודיהגאון

 עי"ש, וכו' וכו' מעומד הברכות דכלהידושלמי,
 מש"ב ב' סימן לי אוד בספדו היטבוראה
 השנה ראש מע' חמד שדי וראה לכאן,וצרפו
 שם שלום הנהד  ע"ד מש"כ ל"ו אות ב'סי'

 ושלא מעצמו גז"ש דן אדם שאיןשמקשה
 קדמוהו שכבר וכו' וכו' בש"ס מקוםנמצא

 וכו' יוסף והברכי הרהבב"ץ, האלו,בקחםיות
 לכאן. וצרפו עישה"טוכו'

 מביא כ"ח, דף ד"ה חי' הרשב"ץכו[
 לו מנין יודע ואיני עליו: וכתב הנ"ל,הסמ"ק
 ע"ז כ' קי"ד סוס"י ידאים בם' וכן זו,גז"ש
 והדוקח מקומה, ידעת' ולא שמעתי זודר)שו
 עי"ש, צרפתי קונטרס בשם זה כ' שי"טבסי'

 זכינו שכעת כ' ח' סי' או"ח תשובהובפתחי
 ד' כ' שמביא ב' שער ה"צ העיטורלבעל

 הוא טוביה וד' מעומד לברך דצדיךטוביה
 פמ"ג וע' עכ"ל, הברכ"י שמביאהפסיקתא
 היטב ודאה ג', אות תל"ב או"ח זהבמש'בצות

 כ"ט סימן כללים השדה פאת חמד שדיבם'
 ההמצוות המצוות בדכת בענין בארוכהמש"כ
 בקיאותו ברוב גדולה באדוכה עי"שבעמידה
 )קלויזנבודג לאבודרהם בהג' וע' ואקצד,הנוראה
 העומד מספירת למדין דאנו דהא דמבוארתדפ"ק
 בעמידה להיות צדיך גופה שהמצוה רקהוא
 ח'( א' )ממלכים ילפינן דברכה הברכה,ולא

 ישראל קהל וכל ישדאל קהל כל אתויבדך
 בס' וע' ב' סי' לי אוד שו"ת וע' ע"ש,עדמד

 ד' אות ח' סי' או"ח המחנות לכל מאסףהיקר

 מוד בס' ודאה עשה"ט. בקיאותו בדובמש"ש
 ובס' ח', סי' או*ח זצ"ל להיעב"ץוקציעה
 ישועות ובס' ח'-א', סי' או"ח מרדכימאמר
 בס' וראה עישה*ט. ח'-א', סי' או*חיעקב

 אליהו וס' א', ס"ק ח' סי' או*ח תמידעולת
 גדול אריכות הדק היטב וראה שם, ולבושדבא,
 ובפאת ז', ו' אות ב' מע' כללים חמדבשדי
 עישה"ט ויותר יותר עוד כ"ט אות ב' מע'השדה
 בם' היטב וע' שם, לראות שאפשר במהואקצד

 סי- זמנים עמוד יראים ובם' ב', סימן ליאור
 או"ר ז"ל להמלבי"ם החיים ארצות ובס'קמ"ד,
 הנורא הגאון למחף דוד חסדי ובס' ח',סי'

 או*ת על זצ"ל צימעטבוים סג"ל דודמוהר"ר
 מעדכת שד"ח היטב וראה עישה*ט, ח'סי'
 הדק, עישה"ט ל"ו אות ב' סי' השנהדאש
 שכ', שפ"ח, סי' דוד הבית בשם שםומביא

 וכו' מקום באיזה בגמרא היא )דקמה( זודגז"ש

 עי"ש. עליו, השיגוהוא

 הגאונים אשד דואי אחדי והנהכז[
 בל האלו דברים אשר כתבו, הנ"להקדושים

 ולא בירתאלמי, ולא בש"ם, לא הםימצא
 למצא ונלאו בפנים, שתראה כמוברמב"ם,
 למצא נלאו מהם והרבה מצאו, ולאמקומם
 בדחוקים ואפילו האלה להדבדים ופתרוןפשד
 ע"כ בארוכה, בזה בפנים שתראה כמושונים
 הקטנה, דעתי גם בזה לחוומ בנפשיאמרתי
 ויהיו והדיוקים השאלות כל תתודצוובעהי"ת
 : כנ*ל בעהי"ת החיפחם יגיעת ולחסוךלתועלת

 כו"כ אימא ערך ח"ו בספרי עפמ"שוהוא
 הבאתי י רי"ב בדף שם ובפרט ספרים,הגהות
 הנודא הגאת למחו' שלום דרכי ספרבשם

 מצוי דבר ; ת*ל שכ' צ'א, אות זצ"למבעדזאן
 בש"ם ואינו בש"ס גירמא להם שהי'בראנ0ונים
 פ"ו סימן חאו=ח חת"ם בתשו' ע'שלפנינו,
 אי ד"ה ב', ס"ט זבחים ותוס' מקומות,מכמה
 ע"ז רהם"י שצ"ד, סי' גיטין מדדכיטרפה,
 עוד יעו"ש דביצה פ*א מלחמדת וע' וע*ב,ע"א
 דהרמב"ם ג', ס*ק רה*ע סי' חו"מ ש"ך וע'בב"ז,
 נפיטטה, דהבעיא בש"ם, אחרה גירמא לוהי'
 בספרי גם ודאה עכ*ל, כה"ג מכ"מ שהביאע"ש
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 עישה"ט, ד' אות שמ"ב דף ה"ה אהדןבית
 הנ"ל ח"ו אהדן בית בספדי כעי"ז הבאתיועוד
 תלמוד. עדך שלי בכללים ודאה בספדיובכ"מ

 ודאי כמלאכים דהראשונים נלענ"דוע"כ
 גירמא לפניהם הי' וודאי מלבם, זאת בדולא
 ובירושלמי בש"ם ואינו ובירושלמי בש"םכזו

 בדבדיהם כלום להגיה צדיכים אנו ואיןשלפנינו,
 והטהודים הקדחטים המה דארים כיהקדושים,

 וכלל, כלל ספק שום בלי עליהם לסמוךזי"ע
 מהש"ם האחרונים הדורות גם הביאוםוע"כ

 הטהודים על בדיקה צורך הי' ולאוהירושלמי,
 די"ד דף הנ"ל ח"ו בספדי ודאה זי,ע,הקדושים

 מעויות רבו דבירושלמי בארוכה, ש"ש כ"ב,אות
 עישה*ט וכדומה, וחליף ויתיר בחמירהדפום
 בכפילא לבא דציתי לא כי לכאן, וצדפוהדק
 זה אין ודאי וע"כ בספדי כבר שהארכתיבמה
 כמש*כ מזה, כלום בירושלמי נמצא שלאפלא

 דט"ז דף ח"ו בספדי שם דאה גםבפנים,
 הג' עם בדאהצונה הנדפס דבהסמ"ק ב"זאות
 עי"ש, שיבושים הרבה עלו ז"ל פרץדבינו

 וכן לכאן, וצרפו שם שציינתי הרביםובמקומות
 בהרמב*ם עו דבר מצאו שלא פלאאין

 אך כזו, גירמא לפניהם הי' דודאישמביאים,
 קע"א מדף אהרן ביה במפרי כ"ש היאהאממ
 זה וש(ונים, המעתיקים מטעות בארוכהוהלאה
 של ומעמים צורוזם שינו בכה, 41הבכה

 ז*ל, הראשונים בד' וחלפו וחמרוהמימרות

 היתה ובודאי באדוכה, והטעמים הסיבותעי"ש
 לפנינו, מצוי ואינו בהרמב"ם, לפניהם כזוגידסא

 מגודל בספדי שם הבאתי וכבדכנלענ"ד,
 וצרפו הדק עישה"ט ספדים, להגיההאיסור
 והלאה ה' מדף ח"י במפרי הימב וראהלכאן,

 הפוסקים כללי חמד שדי ודאה הדק,עישה"ם
 לכתוב הרמב"ם דרך אין שכ' כ"ג, אות ה'סימן
 לא אבל בטו"ם, בהדיא המפורשים דיניםאלא

 מוכרחים ט(המ אף מפורשים, שאינםדברים
 אות הרי"ף בכללי ג' במי' רעיל ניי'ואמתיים,

 וכך ואקצד, מכ"מ, שם ג' ' ם וע' עכ"ל,ה',
 לפני דהיה שכתבתי כמו נותנת הסבדאכאן

 ואמתיי. מפורש כנ"ל בש"ם גירמאהרמב"ם

 בינה אמדי בס' למצא מאודהטמחתי
 שכ' תתצ"א דף ב' סימן ז*ללהמהדצ*ח
 דד' ואעפ*י הנ*ל, יוסף הבדכי עלבתוה"ד
 זאת בכל רש"י, של בזמנו הי' אחדון זהטוביה
 התלמוד חכמי של המדרשות ממפרי וקבץאמף
 מהד"ל עי' מאתנו, ונאבדו עיניו נגד היואגטר
 עכ"ל, דצ"ח דצ*ד המדרשות על בספדוצונץ
 טדפון דד' אחתי' בני בערך כאן היטבוראה
 עישה"ט. ז"ל המהדצ*ח בשםמש"ש

 שכ' א' י"ב מגילה מהרצ"ח בהג'ודאה
 נצויב בירושלמי ויליף מלמד, ד"ה ר,ט"יעל
 נגזד כי החפשית בית וישב וכתיב נגזרהכא
 רמז שום מצאתי  ולא בתוס', עי' ה',מבית

 וגם לזה, ובילקום במדרש וגםבירושלמי
 עוד מוסיף ובע"י וכו', מצאתי לאבתרגום
 להך ודרהם גז*ש, הידושלמי בשםבתוס'
 לא זה וגם ע*ש, זנב לה ועשה גבריאלדבא
 דרשות נמצא לא מגילה הירושלמי בכל כינמצא
 אגרת דבדי לקיים ובמאמד אמתר, מגילתעל

 נוכח שהיו מהירושלמי מאמרים כו"כאראה
 איזה ולדוגמא מאתנו, ונאבד הראשוניםעיני
 כ' זרעים סדר זה אמונת ל"א( )שבתמהם,
 העולמים בחיי שמאמין הירושלמי בשםהתוס'
 עד הוא אתה ברכה מ"ו סי' בטוא"חוזודע,
 נתקנה בדבים, שמו המקדש בדוך נבדאשלא
 וב"י ובטוד אצלינו, נמצא ולא הירושלמי,ע-פ
 ישתבח בין הממפר הירושלמי מטם נ"ד סי'או"ח
 סי' או"ח רמ"א וכו', בידו היא עבירהליוצד
 בריש דדמיך מאן האי הירושלמי בשםתקפ"ג
 הירת0למי בשם קנ"ח או"ח בפר"ח וכו',שתא
 לדוכן, למיסק אסוד נדה לי' דאית מיכל

 בזה, ברייתא הביא לתמיד פי' בסוףובראב"ד
 בהג' כעי"ז היטב ודאה עי"ש, אצלינו נמצאולא

 הגהו' וראה עישה"ט, א' כ"ב סוטהמהרצ"ח
 ענין על רמזו שהתוס' ב' ד' חגיגהיעב"ץ
 בכללים וראה עי"ש, לפנינו ואינו ק"דלשבת
 ותוס'. ברש"י הדפים ציוני עדךשלי

 ז"ל, הגדי"ב הגה' בד' נלענ"דעוד
 במקום רבנן דממכוה להגיה צדיך איןדבמבתה"ג

 אסמכתא רק דזעא דאף דאפש"ל רבנןדתנו



תקפמ ן ך דץא הש"םכללי ת יונ דאבוה כרעיהבוש

 עלה  שייך וכדומה בעלמא ולסימנא קבלהאו
 ועוד, תקדי אל ולשע רבנן", .תנולשון
 ח"ם ובספדי אסמכתא, עדך ח"י בספדיודאה
 ובהציונים בזה גדולה באדוכה תקדי אלעדך
 להעיד. דק באתי ולאשם,

 הנ"ל, הגדי"ב הגה' בד' נלענ"דעוד
 ומפודסמת נודעה בדייתא היא רבנן דתנודהכלל
 תניא, דבנן, תנו תלמוד, עדך שלי בכלליםכ"ש

 אנן אף עדך ח"י אהדן בית וכספריוכדומה,
 דהא בד"א, י"ל ומ"מ עישה*ט, תנינאנמי

 דק דזה אפש"ל ברייתא, היא דבנן דתנודהכלל
 שפיד שייך ואחדונים בהדאשונים אכלבש"ם,
 מפודש שאינו דבד על אף דבנן דתנולשון
 דבותינה שנו דכך ארץ דדך מכחבש"ס
 נמצא שלא מה על גם כך כתבו דהדו"אואפשד
 תנו בין ההבדל בדבר מ"ש שם ודאהבש"ם,
 באמצע דבנן לדתנו המאמד, בתחילתדבנן

 דאינה אף דת"ד הדא"ש כ' ושפיד עי"ש,המאמד
 אף הפסיקתא והנה בד"א, כנלנע"דברייתא
 ליקוט הוא מ"מ מאוחד בזמן כתבה טוביהשר'
 ערך ח"ד בספרי וראה ותנו"א, התלמודמבעלי
 בענין כעי"ז שכ' וכף, למתני ל"ל ס"ל לאאי

 והלאה תקם"ב מדף עי*ש יוסי מד' עולםהסדר
עישה"ט.
 שמביא פדץ רבינו על שמקשיםובהך

 וכו' וכו' לכם שנאמר מצוה שכל הרמב"םבשם
 תירוץ ע"ז וכתבתי ברמב"ס נמצא לאשזה
 בשם כאן כתוב שהי' בד"א עוד ונ"לכאן,

 מאמריו כ"פ שמביא וכמו טובי', הר' ווהמהר"ט
 וכתב  טעה והמדפים בשמו, רקמהפסיקתא

 המעתיקים עשו הימים בדבות ואח"כמהר"ם
 ואם כרגיל, הדמב"ם הוא שמהר"ם בסברםמזה
 ,בפנים כש"כ הספדים להגיה גדול מתנגד אניכי

 מדקע"א ספדים, הגהת אימא ערך ח"וובספדי
 הרגיל טעות דזה א( שאני, כאן עכ"זוהלאה,
 כספדי ודאה זל"ז, שדומים מ' במקום ט'להחליף
 אותיות, חילוף בענין מש"ש תקדי אל עדךח"ט
 בתידוצים ז"ל החיד"א בשם כאן הבאתי כבדב(
 "פרץ" רבינו הג' עם הנדפס דבהסמ"קשלי

 אפשד וא"כ עי"ש, שיבושים הרבה עלוז"ל

 כנלענ"ד, כזה קל בדבר שטעו בהמעתיקיםלתלות
 שכ' העיטור בעל לשון ווהבאתי כאןודאה
 יוסף, הברכי בלשון וראה מש"ל, טוביה ד'בשם
 קראו וכ"פ כאן, שהבאתי הדביר פתחוספד

 בפנים כמ"ש טוביה ר' בשם זוטדתאהפסיקתא
עי"ש.

 מהפוסקים עמש*ל להעיר דציתיעוד
 בין חילוק יש אם ח' סי' באו"חהאחרונים
 שציינתי בהמקומות ראה גופא, והמצוההבדנות
 מבדכים וכי שכ' פסחים סוף דמהדא"שבכללן,
 רק הבדכה על דק כוונתו אין מעומדמבדכים

 ושמחתי ספידה, למנות היינו מבדכים שלפי'
 סי' היראים ס' על דאם תועשת בהג'למצא
 לספור, היינו מברכין ופי' שכ', ט' אותדם"ב

 ברכה הראשונים בפי נקרא העומרדספידת
 דבם' זכד ד=ה א' ס"ו מנחות בתום'וכ"כ

 שכוונתי ובדוך עישה"ט, כו' לבדך יכולחשיכה
 בעהי"ת.לכעי"ז
 זצ"ל להחיד"א שאל חיים בס' וראהכח[

 דספידה הרא*ש בענין שהאריך א', סי'ח*ב
 ברייתות מביא לא הרא"ש דודאי וכ',הנ*ל,
 הוה דהכי אפ"ל ולא בש*ם, הוזכרו שלאבסתם
 אחרון הרא"ש דהדי בש"ם, הדאקשגדים

 מייתי לא הראשונים והקודמיםשבראשונים,
 קבלה, שזה כתבו ראשונים והדבה כזו,ברייתא

 ועוד מפסיקתא, לה ומייתו אקדא,האסמכוהו
 וציין עי*ש, וכו' בדייתא דאינו כדומה,ועוד

 דזה נ*ו אות א' מע' אוזן יעיר בספדולמש"כ
 ואינו למדן איזה בגליון נ0כתב בהרא"שתוספת
 דהרא"ש ונודע בהרי"ף, דאינו א( הרא"ש,מפסקי
 בקצור אינו וגם ב( וכו', הרי"ף ד'מעהיק
 בספר- עייאש מהר"י בשם ומביא הרא"ש,פסקי
 דרומו דהך שכ', א', דין ש"ס סי' יהודהשבט
 הרי"ף הביאוה ברייווא אלא בש"ס הוזכרהלא

 אלא דאינו דמשמע פסחים, סוףוהרא"ש,
 בהרי"ף דאינה ובאמת עי"ש, בעלמאאסמכתא

 כי הנ"ל אתן יעיר ובם' לשונו, כל עי"שוכו'
 באומד.קצרתי

 להמהרצ"ח בינה אמרי בס' היטב וראהבט[
 מכמה מאוד שהאריך א' סימו התפ"ו דףז"ל



 דאבח: כרעיה מ" ן ך הא הש"טכללי ת יבתקצ

 המדרשות המה שמרובים מקומות 1כ1"כתום'
 מאא[נו, נאבדו אשר וא[למוד ובעלימוא[נאים

 צריך, אני לקצר כי לכאן, וצרפו הדקעיט%["ם
 דעאינויים כי תתפ"ג בדף שם כתבעוד

 )ש[יו מפני הוא באגדה הן בהלכה הןוה"ילופים

 העהקוו[ נתהוו הזמן ובמשך קדמון מזמןכתובים
 בו יפול 'הכהב כי הרבה, ושבושיםשונות,
 נוסחאות השונות ההעתקות וגרמוהטעות,

 עישה"ט. וכו', וכו'מתחלפות
 האריך והלאה תתצ"א מדף ב' סימןושם

 מקורים ל'הם נמצא שלא בענינים מאודמאוד
 כל לכנות רגילים היו הקדמונים כיוכ'

 נתחברו אגטר וילמדנו ופסיקהותהמדרשים
 דקדקו ולא ,ירתטלמי" בכינוי ישראלבארץ

 המדרשים מן מדרש באיזה יודע ומיבלשונם,
 הקודם בפרק שהבאתי כמו מאתנו, נאבדאג0ר
 כו"כ שהי' בארוכה, מש"ב א' בסי')עי"ש
 מכו"כ ראיות ומביא ונאבדו( חז"למדרשי
 וליתא להירושלמי שמצייניםמקומות

 גם ומביא בארוכה, עשהשטבהירושלמי,

 הרא"ש וד' מעומד, הברכות דכל דידןהירושלמי
 עוד ומביא בארוכה, ע"ש הנ"ל, פסחיםסוף
 ירושלמי, בשם מובאים אשר דבריםכו"כ

 ט(לפנינו בירושלמי אג0ר מכפי מאודומשונים
 הר"ן, )0הרא"ש, עוד וכ' בארוכה,עי")0

 ככהבם הירושלמי ד' לפעמים העהיקווהמרדכי
 ובירושלמי המקום, וציינו הלכה, בעניניוכלשונם

 רמז שום מוצאים אנו אין היום, בדפום~א[נו
 מוכד[(ים אנו ובע"כ קבועוה, הלכותלאלו

 אינו לפנינו שג0ר הירושלמי נילהחליט
 הקדמונים, לפני בכתב שהי' כמובשלימות
 ה' במלאכת מעל מעלו הראשוניםוהמדפיפים

 נזדמן חסר כת"י או הכת"י, מן הרבהוהחסירו
 שנחסר בהקדמחו להרמב"ם בפהמ"ש וכ'להם,
 אצלנו ואולם טהרות, ס' הירושלמי מןלנו

 מצאחי ואני וכו', וכף קדשים סדר ג"כנחסר
 נדול הי' סדרים ד' משאר ירושלמי גםכי

 עתה הוא אשר מכפי הראג0ונים לפניבכמוו[
 בזה, שיהעורר מי ראיהי ולא עינינו,נוכח
 ודמיונווו ראיות ומביא נהנאל, קרבן מהר'חוץ

 הי' הירושלמי אם בענין מאוד )והאריךמכ"מ

 ועוד בבלי הלמוד המסדרים לפני מסודרכבר
 שם ג' ובסימן ואכמל"ב( ובבלימהירושלמי

 שלא דברים מכו"כ בקיאותו ברוב ג"כהאריך
 כי לכאן וצרפם הדק עישה"ם מקורם,נמצאו
 בשדי היטב וראה מאוד. מאוד לכללןנחוצים
 בד"ה 1' אות ב' סימן הפוסקים כלליחמד

 וכו', קמן וליתא בפומקים המובאירושלמי

 נ"ם אות ם"ז ובסימן ואם, וד"ה בו וכיוצאוד"ה
 המדרש בשם דבר לכתוב הקדמונים דדךערך
 וצרפו וכו' וכו' במדרש דבר אוהו נמצאולא
 בכל ועי)סה"ם לענינינו, מאוד נחוץ כילכאן

הפימנים
 הגאון למחו' תורה, דעת בספר וראהל[
 סעיף תקפ"ה סי' או"ח זצ"ל, מבערזאןהנורא

 וכו', מלכם דילפינן א', ס"ק להטו"ז שצייןא',

 פה לכם שבו דכתיב דמאי הדרישהולמש"כ
 הוא עכבה מלשון שבו האי די"ל החמורעם
 משום כ' תניא בשם וא"ר ישיבה, מל'ולא

 דין בעלי וקי"ל בדין, סניגוריא מלמדדשופר
 כמותן, דהוא בתקש"ץ יוצאין וא"כבעמידה,

 ואפי' מיושב, יוצא דבדיעבד המג"אועמש"כ
 לא הטעמים )וב' מחצוצרות, דילפינןלמ"ד
 דוד בית כהר' ודלא וירושלמי בבבלינמצאו
 נ' עכ"פ בגמ'(, היא זו דגז"ש שכ' שפ"חסי'

 נינהו גמורות לא דרשות הני דכל וכו',דיצא
 תניא לד' שנסתפק כהא"ר ודלא לעיכובא,ולא
 עי"ש, ברכ"י, מחצוצרות דילפי' הגאוניםבשם
 או"ח ז"ל יוסף להברכי ברכה בשיוריוראה

 לכאן. וצרפו עי"ש ח'סי'
 רבתי הפסיקתא במבוא היטב וראהלא[

 הפסיקתות בדבר כהב"כ ז"ל להרד"ל כהנאדרב
 דאגדת להפסיקתא במבוא וראה בארוכה,עי"ש

 ע"ה, באבער ממהר"ש כהנא לרב מיוחסתא"י
 לכאן. וצרפו עישה"ם הפסיקתות, בעניןמש"כ
 שלא קפ"ח סי' ח"ב המצרף בשו"תוראה
 ושמהר"ם הרי"ב, דברי השואל בעיניישרו
 דילן בפסיקתא זוט' הפסיקתא את החליףקוניץ
 איננה טובי' דר' הפסיקתא כי ידעולא

 אחרון הוא זה טובי' ר' כי הישנההפסיקתא



תקצא ן ך הא הש"פכללי ת י בנ דאבוה כרעקהברא

 את והביא ומבבלי, המדרשים מס' וקבץשאסף
 לומר אין ועליו תתנ"ו, ד"א בשנת וחיהגאונים
 אגדת להפסיקתא בהמבוא וראה וכו',דת"ר
 ולפענ"ד עישה"ט, מש"ב כהנא לרב מיוח'א"י

 לא אי ערך ח"ד בספרי שכתבתי כמובמכתה"ג
 הפסיקתות המדרשות דכותבי וכו' לי'סבירא
 ברייתות במשניות חז"ל מד' הכל כתבווכיו"ב

 דבריהם על אפש"ל ושפיר וגמרות,תוספתות
 ששנו מה בשם מביאים שהם מה היינו.דח"ר"
 המקורות על רק המסדרים על קאי דלאהרבנן,
 כנלע"ד.שלהם,
 )דתניא( דתנן א' ב' פסחים ראהלב[
 ובהג' כוכבים, של באורן אסור האור מןהנודר

 ברייתא" ולא משנה לא זה "אין לנדאמוהר"י
 יו"ד מה"ת בנוב"י כ' וכעי"ז עי"ש, צל"חוע'
 העובר כל ב' ד' ברכות וראה עי"ש, קמ"דסי'
 מ"ש בגמ' ומקשי מיתה חייב חכמים דבריעל
 הכא ומ"ש מיתה חייב קתני דלא דוכתאבכל

 והעירו כן, הקשה הרי"ף על ובר"י וכו',דקתני
 ע' אות שם הרא"ש על יו"ם במעדניבזה
 ר"י לפני שהיה ולדעתם שם, מהרצ"חובהג'
 שכתבתי מה כעין וזה עיהם, בגמ' אחרתגירסא
 לתרץ כאןאני

 הקחציוה~
 מבשר בס' וראה

 מש"ב. צ' סימןטוב
 נסבא פתחא מכניס, דשיקרא מהשכב(

 תרל"ח, רמז תהלים ילקוט ז', תהלים מדרש-
 של )ממון בחליטין דאתא כמה הוא זהוכעין
 קהל"ר )בחטיפה(, בחליטין אזיל הוא כןגזל(
 ב'. מ"ב ב"ר כ"בה'

 דבלביה מה רקמך, על דבלבך מהשכג(
-עלך  בהוספה ותנחו' א', כ"ז דברים ספרי 
 שם, דברים חכמים ושפתי רש"י י"ם,שלח
 עי"ש. י"ט שלח לפ' בהוספה באבערתנחו'

 רגיל, פתגם - מיומים היום מהשכד(
 ט"ז בשלח רש"י ו', ואתחנן כ"ב, ויראתנחו'
 ה', כ"ג ר', פסיקת' כ"ד, איכ"ר פתיחהכ"ב,

 ב', נ"ט בב"מ איתא כעי"ז אבל ע"ה, א'בהמ"ד

 וכן מיומים, *יום" מה ל"ג, תשאתנחו'
 ב'. ס"הבסנהדרין
 שמו"ר - הקברות בביה לכ'הן מהשכה(

 ד' שמוח ז' פסיקתא ה', וארא תנחו' ח"י,ה'
 מדרש ב', וארא באבער תנחו' ב', ח'כ"ב,
 הגדול לשבת ביוצר ומובא ה', שמותאגדה
 עי"ש. ירדתד"ה

 - המטבחיים בבית למלך מהשכו(
 ב'. ה' שמות בחיי ב', ח' שמות ז'פסיקתא
- תקומה לפועל מהפרצוהשכז(  עמנואל 

 ספרי לגנב, קוראה פרצה וכעי*ז שכ"ג,י"א
 כ"ב תצא רש"י א', כ"ו סוכה רמ"ב,תצא
 עי"11.כ"ג

 - היהכל יעשה הזמן שיעט(ה מהשכח(
 השני חום בס' ראה כל, בפי ורגיל שגורפתגם
 הזמן שיעןצה מה וי"ג כן(, שם )הנוסח ב',קי"ב
 השכל. יעשהלא

 קמ"ט יהודה שבם ר"נ, ב' תשב*ץוראה
 כת"ר וראה האמת, להוצאת מספיק הזמןכ"ו,
 יורה הזמן שיעשה מה יש שכ' כ"ה,י"ם

 וזעם נזק מכל ותנצל לזמן השכל הקדםהשכל,
עי"ש.

 ולא עלה עלה לך שיאמרו מוטבשבט(
 תנחומא ה', פוא ויקר"ר - רד רד לךיאמרו
 כאן וראה כ"ה, פרק דר"נ אבות א', סי'ויקרא
 טוב ז' כ' ומשלי חכבוד, חזר הרודף כלערך
 וגו'. עלה לךאמור

 - שלום דרכי מפני לשקר מותרשל(
 כל השלום, דפ' ברייתא ראה כל, בפישגור

 להטיל בשביל לשקר ומותר אסורים,השקרים
 א', פ"ז ב"מ וראה לחבירו, אדם ביןשלום

 הקב"ה שאפילו השלום גדול ב' ס"היבמות
 פ*א פאה ירהםלמי כיו"ב וכו', בשבילושנה
 ב' בר"ר וראה נמצא, לא זו בצורה אבלה"א,
 ט"ו. ויחי ורש"י זוט' פסיקת'ט',

 בראהעית יונתן תרגום - טוב מזלשלא(
 טבא. מזלא גד, בא פסוק על א',ל'

 ומרעתו לי, טוב לא אדוני מטובשלב(
- לירע  כ"ד. פתיחה איכ"ר 

 במד"ר - ההין נתמלא לטיפה מטיפהשלג(
פי*ז.

 יברך הוא חוחים שושן שיח בן מישלר(
- הכלה ואת החתןאת  כן איתא, הרב בסדור 



 ןאבהה כרעיה בת ן ך הא הש"םכללי ת יבתקצב

 בן מי מזמר, השמש או שהחזן נוהגין,אנו
 ואת החתן שע יברך הוא חוחים שושןשיח,
 ושאלתי דו"א, בש"ם שור-ם לו ואיןהכלה,
 ואין המנהג, לזה והטעם הפשט, ת"חמכו"כ
 המנהגים טעמי בס' מצאתי אח"כ לי,פותר
 שכ', תתק*ם, סימן אחדון בשנטדם אישותעניני
 על פ"ב(, השירים )שיר המדר,ם עפ"ישהוא
 עשרה שבעולם נוהג החוחים, בין כשושנהפסוק
 מהם אחד ואין המשתה לבית נכנסין אדםבני
 פיו ופתח מהם אחד ובא כו', לברךיודע
 לשושנה דומה, הוא למה חתנים, בדכתלברך
 מי השמש, או החזן שאומד וזה החוחים,בין

 שושנה, נקדא שהוא חהגים בדכת לברךשמבין
 ובילקוט ע"ש, הכלה ואת החתן את יברךהוא

 שכ' ג"כ מצאתי תתקפ"ד, דמז ח"בשמעוני
 עייוש. הנ*ל, 2והש"ד להמדד"דדומה

 סי' התניא בספר דאיתא עפ"מולפענד"נ,
 קודם הכלה ואת החתן את "שמבדכיןצ"א

 עי*ש, ', וכו' אלקים אותם ויברך שנא'החופה,
 סי' אישות עניני המנהגים בטעמי ג*כומובא

 ע"כ מברך", .דגדול הגדול וכהכללתתקנ"ו,
 בן "מי החופה, קודם השמש או החזןאומד
 ואת החתן את יבדך הוא חוחים" שושןשיח
 בין כשהמנה שהוא שיח הבן דהיינוהכלה,
 וכש"כ שבכולם, והמובחר הגדול כלומדהחוחים
 דאיהי החוחים, בין כהםושנה על כ"פהזהד
 זהד ראה כלא, על ומתעטרא וסלקאמעליא
 ע"ב, וק"פ ע"44 ול*ח ע"ב ל"ז דףשמיני
 הכתיבה תורה ובציוני ובציונים, עי"שובכ"מ,
 עישה*ט ב', אות ב' פדשה שהש"דוהמסודה
 שהצדיקים ובכ"מ הנ*ל, במדרשים וראהואקצר,
 וראה ובכ"מ, עי"ש החוחים, בין שהמנהנקראים
 החוחים בין שהמנה כ"א ל"ה בראהטית ר'מדרש
 לא קהל בין הנמצא וישד טוב לאישמשל

 עי*ש.טובים,

 העכברים מי, אצל לילך דרכו מישלה(
 קה*ר - העכברים אצל החיווע או החיווע,אצל
 ט"ז.ד

 - הקברות בבית כהן מבקש מישל0

 וראה קע*ח דמז שם ילקוט ה', פ'שמו"ד
 בביה"ק. לכהן מה ערך שכה( אותלעיל

 יועילנו לא עצמו, יחס לו שאין מישלז(
 ומקודו והנזיר, המלך בן הקדם' - אבותיויחס

 קל"ח. חכמים משלי כעי"ז, נ"ג, מנחותבגמרא
 -- מאהים רוצה מנה לו נחקש מיוצלח(

 לבה את ונתתי עה"פ פ"א, רבה קהלתראה
 פ"ג, קה"ד וע' מאה, תדתי בעי מאה לי'אית
 בסגנונינו אבל עי*ש, הענין, את ראיתיעה"פ
 בהקדמה המאוד ובמנורת מקום, בהמום נמצאלא
 בידו, האותו וחצי נפטר אדם אין גורם א',לנר

 ע"ש. ב' פרהסה קה"ר ודאהעי"ש,
 סוף שיף למהר"ם נחמדים דרושיםוראה
 אל ועושד ריש ח', ל' משלי עה"פ שכ'חולין,
 מבקש מנה לו יש כחדא, תרךיהו כר, ליתתן

 שיעשיד מה וכל בחלקו, שמח ואינומאתים
 יותד, הדבה לו יחסד כי יותר יענייותר
 בידו, תאותו וחצי העולם מן נפטד אדםאין

 א"כ מאתים מבקש מנה לו יש עולםמקשים
 בכפל עודף השנית מנה ואפ"ל חצי, לויש

 אצלו חשובה ההםנית דמנה )ד"ל הדאשת,ממנה
 פדדס וראה עי"ש(, הראהםון ממנה בכפליותד
 ע"א. כ"ט שמותיוסף

 טעם ניטל בהמ"ק שחרב מיוםשלט(
 בא, פ' רזא בפענח - בעצמות וניתןבשר

 ע"ש. כ"ט שמות יוסף פרדםוראה
 מן לה מסמכין מחוורא דלא מילהשמ(
 צרכו כל מבורר שאינו דבר - סגיןאתרין
 )ירושלמי הרבה, ממקומות ראיה לומבקשין
 ג'(. ב'ברכות

 טעון, חברך בר מית אינשי( )אמדישמא(
- פרוק חברךמית  השתתף רעך בן מת אם 
 אם אבל בצערך, ישתתף הוא כי בצעדועמו
 זוטר' פסיקתא הצער, מעליך פרוק דעךמת

 ויחי ילקוט ה', צ'ו בר"ד כ"ט, מ"זבראהצית
 שנ0. אות לקמן וראה עי"ש, קנ"ו,דמז

- בכוועל ראנטו מכהשמב(  דעם )שלאגם 
 אפשר ודגיל, שגוד פתגם וואנט( דעד איןקאפף
 ורשע שוטה, חסיד מ"ד, פ"ג מסוטהדלקוח
 יברע"ב פרחפים, ומכות פרהמה, ואשהערום,



תקצנ ן ר הא הש"םכללי רצ י11 דאבוה נרעיהברא

 כעוצם עצמו שעח4ה כו' פרח4ים מכותשם,
 הוא כך ומתוך בנשים, להסתבל שלאעינים
 כאן וראה לשונו, בל עי"ש בכותל, ראגטותכה
 עי"ש. מוצרקתך הזהרערך

 נפיק, לא טבא גורא ביפא תכלבאשמג(

 פכ"ה. רבה עולם סדר פי"ט, ויקר"ר-
 - כמנשו קם לא תשה עד תתשהשמד(

 אמורא או תנא בש"ס מצינו דלא הרמב"םהוא
 כה4וב אהרן ערך ח"ב בספרי וראה משה,בשם
 כוט דף שמות יוסף פרדס וראה לכאןוצדפו
 של"ז, דף מעשיות מדרשים אוצר וראהעי"ש.
 דעו : לאמור מטונוס קר,4קש חסראי ר'עה4לח
 משה האיש )אודות אמת הוא הענין כילכם
 עליו העידו כי וכו' וכו' משיח( שהואשאמר

 וכו' וכו' כת)0ה, קם לא תנוה ועד תתשהכי
 ואקצר. וסופה המעשה כלעי"ש

 שהש"ר - ורדא נפיק סניא תןשמה(
 ברח4. יעלה הנעצוץ תחת ועדה"פ ו',א'

 ג' ישראל משלי - שני טבע תנהג,שמו(
 מלאכת בס' חפץ כה4ה ר' בשם תשפ"ה,אלפים
 ה'. סי' תזריעמחה4בת

- הלכה תבטל תנהגשמז(  מאור רגיל 
 וב"ם רפי"ב, יבמות ירח4למי הלומדים,בפי
 וראה עישה"ט, ח"י, י'ר סופרים ומס'דפ"ו,
 היא, תורה ישראל תנהג תר"י, סי' אפדיםמטה
 תנהג נפסל, ד"ה ב' כ' מנחות תוס'וראה

 בתוה"א רשב*א וראה עי"ש, היא תורהאבותינו
 של תנהגן ל"ם, סי' ביו=ד מובא ל"ד,דף

 פסחים ירח4למי וראה עי"ש, היא תורהישראל
 כ"ה מגילה ברש"י ומובא מ*ח, ופרד"א א',ד'
 שוס סי' חו"מ וטור היא, תורה נשים תנהגב',
 היא. תילהא תנהגא גאת' שרירא ר'בשם

 כו*כ בזה ויש הרו"א האריכו בזהוהנה
 ולאו שונות, ח4יטות חילוקים, פרטים,כללים,
 לרוגמא: הלכה, מבטל מנהג אמרו מקוםבכל
 בממון אם ב( ותיקין, מנהג שיהא בעינןא(
 גם כן הדין אם ג( ותיקין, מנהג בעינןג'כ

 כשנקבע דוקא אם ד( איסור, בו שישבממון
 במידי ה( ההלכה, שנפסקה קודםהמנהג

 תודה איסור בין חילוק יש אם 0דאיסורא,

 לבין להקל בין חילוק יש אם ז( דרבנן,לאיסור
 כללים חמר בשדי היטב ראה ועוד, ועודלהחמיר
 קל"ה, ל*ח, ל*ז, רי"ז, רט"ז, כלל המ"םמערכת

 ובשד"ח ב' אות א' סי' השנה ראש מע'ושד"ח
 בזה שהאריך היטב עיוש פ' ~מת ס' מע'כללים
 לך הכללים שר המלך אחרי יבא ומי מאודמאוד
 עניני מכו"כ תתענג ואז שם הדק היטבראה
 ימות כריתות בס' וראה שם, ומהציוניםמנהג,
 על מררכי ובלקוטי י"ט, כלל ג' שערעולם

 בזה, נפלא בקיאות הפ"ו אות שםהכריתות
 וראה להפליא, עד מקומות ומראהוציונים
 מס' וראה שם, הכריתות על סופריםבעיטור
 ובהג' י"ד-ח"י, פרק תרצ"ז יארק ניוסופרים

 גבוה שלחן בס' היטב וראה מקומות, מכו"כשם
 עד ק"ל מאות והלאה, ז' מדף המנהגותכללי
 ותקצר בזה, גדול ובירור אריכות קנ"חאות
 כל ימצא הנ"ל במקומות והמעיק וכו',המצע
 בכללים וראה עישה"ט, מנהג לכללי שנוגעמ"מ
 להחיד"א זוכר עין בס' וראה מנהג, ערךשלי
 ע"ש. י"ם אוה מ"ם מערכתז"ל

 רגיל - בנים ירשו אבות תעשישמח(
 כמעשה ח"י, י"ז בראה4ית אב"ע ראה כל,בפי
 כך אמה נעובדי וכעי"ז בנים, יעשואבות
 ט"ז יחזקאל וראה א', ס"ג כתובות ברתא,עובדי
 ירושלמי קע"ג, א' זהר א', פ' בר"רמ"ד,

 ף. ב'סנהדרין

- ירחקוך ותעשיך יקרבוך תעשיךשמט(  
 העם, בפי שגור מאמר ה', פרק סוףעדיות
 פי"ח. תדא"ר א', חזיתמדדש

 שטר לגבות תקום חוב בעל תצאשנ(
-חובו  עה"ת ש' ילקוט ופצ"ב, פפ"ה, בר"ר 
 ק"נ. קמ"ד,רמז

- הכל על פרוסה והנגיאה תצודתשנא(  
 מקום. בשום נמצא ולא העם, בפישגור

 - תחמיצנה אל לידך הבא תצוהשנב(
 א' ל"ט יבסות וראה כזו, בצורה נמצאלא
 ובמכילתא מוצהינן, לא מצוה שהויי כל ב',מ"ז

 אלא המצוה, את מחמיצין אין איתא,בשלח
 עיוש. מיד, אותה עשה לידך מצוה באהאם



 ן ך הא הש"שנלל, ת יבתקצד

 א' ל' עדכין תוס' - העולם מקשיןשנג(
 ולא.ד"ה

- ושקר שטות מרבה דברים מרבהשנד(  
 סי' מרדכי מאמר שו"ת דצ"ז, ל"ותחכמוני

 דברים מרבה של"ו מ"ד תחכמוני ודאהנ"ה,
 ברב י"ט י' ובמשלי ימלט, מחדיש וכלילבט,
 ואבדד"נ י"ג, ג' ואבות פשע, יחדל לאדברים
 שתיקה. לחכמה סייג א'כ"ו

 נבואה ניחנה המקדש ביה משחרבשנה(
-לשוטים  ב"ב ראה אבל נמצא, לא זה בלשון 

 מן נבואה נטלה המקדש בית שחרב מיוםי"ב
 עי"ש ולתינוקות, לשוטים ונתנההנביאים

 החלום מקץ: בחיי ברבינו וראהובמפורשים,
 רבדים השינה בעת פצייד המדמה שכח מפניבא
 והנה בדמיונו, וחקקם בהקיץ, בהם חשבאשר
 הוא בהקיץ בו שיהרהר מבלי הבאהחלום
 לשוטים שניתנה שאחז"ל והוא קטנה,נבואה

 הטריחו ולא דעת להם שאין מפניולתינוקות
 המודגשים בדברים להשכיל בהקיץחושיהן
 שהם מה השינה בעת ולכן ברמיונם,ולחקקם
 באר בס' ומובא אמתיים, דברים הםמדמים
 בספדי וראה ע"ש, משמו, הלקט ובשכחתשלמה
 עי"ש. רשאי, נביא אין קול, בתערך

 ארונו( )ישא טעון דרחמך ברי' מתשנו(
- לבכות לך למה פרוק רחמךמת  ישלם מי 
 באבעד תנחו' ג', ויחי תנחו' ה', צ"ו בר"דלך,
 שמא(. אות לעיל וראהה',

 קצובין מ[ונה[יו השרי ועד מהשרישנז(
- מתשר"יחוץ  ראשי שבתות, הודה, ד"ת 

 הלומרים, אצל רגיל פתגם טובים, ימיםחדשים,
 אדם של מזונותיו כל א' ט"ז בביצהומקודו
 שבת מהוצאת חוץ יוה"כ ועד מד"ה לוקצובין
 וראה הסימן, וזה לת"ת, בניו והוצאתויו"ט,
 א'. ל'ויקר"ד

 הידים בכפות להמתכל נוהגיןשנח(
 במוצש"קובצפרנימ

-  תשכ"ג תהלים ש' ילקוט 
 ג'. סעי' דצ"ח סי' או"חש"ע

 ולא כולו העולם כל על למלוך נחשנט(
- ~דינים עטופי שני עללמלוך  שאין )לפי 

 י"ח תהלים מדרש ספכ"ה, אבדר"נ כברו(,תוכו
 עשה"ט.ל"ד,

- ונחזה מפר ניתישס(  כל בפי שגוד 
 נמצא.ולא

 לקנות וק)פה שונא, לקנוה נוחשסא(
-אוהב  תתמ"ה. רמז ואתחנן ילקוט 

- הדעת יצא היין נכנםשסב(  תנחו' 
 יצא יין נכנס א', ס"ה ובעידובין ה',שמיני
 באבעד תנחו' וע' נל, בפי רגיל פתגםסוד,
 נשא במד"ד וראה ע"א, ל"ט ג' זהר ז',שמיני
 סוד. נכנס יין יצא ג'כ איתא א'י"א

 שנכמים נכמים שמן( נקרא )למהשסג(
 תנחומא ח', כ"ב במדב"ר - כזה ונגליןמ[ה
 שמן נקרא למה שם, כהונה ובמתנות ו',מטות
 מתכלית ומופשט פשוט פשוטים, אין, הנאההון,
 קשה סלע באש, בוער נור, דין דינור,טוב,
כסלע.

 ונוחן ולוקה, מבאיש, דג אוכל נמצאשסד(
- דמיואת  תנחו' ה', י"ד בשלח מכילתא 

 ומזה דבה, בשלח ש' ילקוט ח', בשלחבאבער
 פיש פעדשטונקענע באהעכנז, הפתגםנלקח

 געטדיבען. ארויס שטאט פוןגעגעססען
 - בביתא טבא מימנא בביתא, מבאשסה(

 סירא, דבן ביתא ובאלפא בדאהבית, סוףזוהד
 ז'. כ"ז בחוקותי רש"יוע'

- נהור מגישס0  י"ג, ל"ד ויקר"ד דאה 
 עי"ש, נהודא, סגי ליה דקריין סמיאכהדין
 שקד דיבור לומר ראוי דאין אף לזהוהטעם
 הזהר עפמ"ש והכוונה מעליא, לישנאבשביל
 הסכלות מן לחכמה יתדת שיש ב' מ"זתזריע
 ממש הסכלות מן כי החושך, מן האודכיתדון
 אשתכח לא דאלמלא לחכמתא, תועלתאאתי

 וכו', חכמתא, אשתמודעי לא בעלמאשטותא
 דהביבות ומתגדל סגי העור שע"י כאן וכןוכו'

 דאה לך פ' השם תודת בספר מהדוא"ההנהור,
 בכללים ודאה עי"ש, תקמ"ב דף המנהגיםטעמי
 שקר. עדךשלי

 וחרש הצבע, על ישפוט לא מומאשסז(
- השירעל  עי"ש. ט"ו בינה אמדי עינים מאור 

 - שבעים ואינם אוכלימ מומיןשסח(
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 ח"ו בספרי וראה פס"ה, בר"ר ב', ע"ריומא
 בסלו. פת לו שיש מי דומה אינו או איןערך

- להליה ננב סוףשסט(  רגיל פתגם 
 מה ז' קה"ר וע' חז"ל, בד' נמצא ולאמאוד,
 רכיל הולך פ"ב, סירא ובבן לסתים,לקיש
 מהגנב, יותר יבוזו בוז שקר לדבר לשונוולומד
 ע"ש. לתליה, שניהםוסוף

 טוב כולך טוב, סופך אינשי( )אמרישע(
 כ"ח. מ"ז בראשית זוט' פסיקתא4

 ביד וכש"כ חכם ביד ממוכן סכיןשעא(
-שוטה  בש"ס. נמצא ולא ס', אות תשבי ראה 

 וכל בשבה, שובת הנהר סמבטיוןשעב(
 - גדולדת אבנים בתקפו מים מוציא החולימי
 י"א בר"ר שם, וברש"י ב' ס"ה סנהדריןראה
 עה"פ תשא יונתן תרגום בראשית, ובשאלתותו',
 ילקוט ד', סנהדרין ירושלמי וגו', עמך כלנגד

 מקץ, ס"פ באבער תנחו' תתקפ"ה, רמזשהש"ר

 שלח לפ' הוספה באבער תנחו' ל"ג, תשאתנחו'
 תקפ"ח שנת העתים בכורי ק"ג, ב' בהמ"רו',
 ח'. ר"ג ר' פסיקתא מ"ט,רף

 )למשל - תאניהא דאוקים סרכאשעג(
 ו'. א' שהש"ר טוב( פרי נושא טוב אילןשכל

- הארץ עם מקשן סתםשעד(  נמצא לא 
 כ"ט, תשו' חפץ אבני בשו"ת כ"כ מקום,בשום

 שם, שמובא רי"ט סי' יאיר חות שו"תוראה

 בתוה"ד שכ' אקרי ד"ה א' כ"ו ר"ה תוס'וראה
 שלי בכללים וראה להבין, וקל להקשותשטות
 ודו"ק. קשיא,ערך

- קרבנו בטל זמנו עברשעה(  ספרי ראה 
 בטל היום עבר אם קמ"ד---קמ"ה, פיסקאפנחס
 דעבר א', כ*ו בברכות אי' וכן עי"ש,קרבנו,
 נמצא לא זה בסגנון אבל קרבנו, בטליומו

 ס"ח פסחים וראה העם, בפי ושגורבש"ס,
 מצוה חביבה ויקרא ספרא א', ע"ב מנחותב',

 חיה נפש בס' היטב וראה עי"ש,בשעתה,
 מש*ב רפ*ו סי' או"ח ז"ל מרגליותלמוהר*ר
 עבר גורסים הנ"ל ברכות ובתוס' לכאן,וצרפו
 קרבנות, ד"ה י"ד תמורה ברש*י הוא וכןזמנו,

 ע"ב ד' סוכה ובירושלמי קרבנה בטל זמנועבר
 פקמ"ר פנחס ספרי וע' קרבן, עבר יוםעבר

 תמידין ה' וברמב"ם י*ד, י' כ,ח פנחסורש"י
 ח', כ"ח פנחס זוט' ופסיקתא ב', ח'ומוספין

 רנ"ד. ג'זהר
 נפ~אידו קטין עביד דשמינה עדשע0
- נפקהדקטינה  לראות זוכה שהעני עד פי' 
 ג' איכ"ר תחלה, נפשו תצא העמםירמפלת
ח"י.

 להוך הורה שיכנס מתפלל שאדם עדשעז(
- גופו להוך מעדנים יכנסו שלא יתפללגופו,  

 א', ק"ד כתובות בתוס' ומובא כ"ו,תנדבא"ר

 עי"ש. נהנתי, לאד"ה
- בטל עוברשעח(  העם, בפי שגור 

 כאלו מאה בן כ"ד, ה' דאבות ממשנהולקוח
 העולם. מן ובטל ועברמת

- הלב הרהור על באה עולהשעט(  
 צו ט"ו, תצוה תנחו' י"ג, לך באבערתנחו'
 ב'. ורנ"ד א' רמ"ז ג' זהר ג', ז' ויקר"רי"ג,

- הכל אשע ובורא שלום עושהשפ(  ראה 
 ר,ב"י בארץ, שלום ונתתי )כ"ו-ז'(בחקתי
 דבפסוק ובשפת"ח הכל את ובורא שלוםעושה
 ז'( )מ"ה ישעי' רע ובורא רק נאמר, לאזה
 בברכות וכ"מ מעליא, לישנא משום שינהאך
 בפרד"י כ"ב רפ"ג, סי' מלאכי יד וע' ב',י"א

 ע"ש. של"ג דףבחקתי
 תורה, של לגמרה סעודה עושיןשפא(

 ל"ז, סי' פ"ז ב"ק יש"ש פ"א, חזית מדרש-
 ר"ח שבין בימים בשר ערך זה בספריוראה
 לכאן. וצרפו עישה"טלת"ב,

 מן פטורים חזירים בה שיש עירשפב(
 מזווה ה' ברמב"ם מיימוניות בהגה' -המזחה
 בירושלמי נמצא ולא מירושלמי, זה מובאפ"ז

 פסקי שהביא שבת סוף הש"ם בגליוני ראהשלנו.
 פטורים חזירים בו שיש עיר כל ק"ל, שםתוס'

 שחםן ובס' מקור, לו ואין חידוש והממזחה,
 ובסמ"ג סוד, ע"פ טעם נתן ב' דכ"חעדות
 בירחם' שיש אומר יש 1 וז*ל כ' כ"ג עמםהעףעין
 ריב"א, ואומר ממזחה, פטורין חזירים שי"בעיר

 כו', מצא ולא בדק כי נאמר ולא הדברנשתקע

 שי*ב עיר ח', אות ערכין תום' פסקיוע"ע
 עכיל, האותיות כשמגולין ממזוזה פטורחזירים
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 ט' דף במבוא ידושלמי על עין טוב בם'וע'
 שכ' מ"ג, אות מזוזה ה' ד"ח והביאמש"ב,
 זה נמצא שלא כ' והרשב"א ירוחם, ד'בשם
 עי"ש. קס"ט דף יתדו בפדד"י מובא ש"ס,בב'

 ברשותיה קיימין לא ואודנין עייניןשפג(
- ברשותיה איהו ופומא נש,דבר  מקץ זהד 
 א'.קצ"ה

 - בנימוסה נהוג לקרו,א עלתשפד(
 שמו"ד ט"ז, מ"ח, בד"ד בנימוסיה(, הלוך)נ"א
 דדך ודאה ח' ל"ד תשא זוט' פסיקתא ו',מ"ז
 ממנהג אדם ישנה אל קט*ו ג' בהמ"ד ה' ז'ארץ

 ע"ב. קמ"ד ג' זהד עי"ש,הבריות
 לא - כדג לקרעו מותר הארץ עםשפה(

 עם ע"ב מ=ט פסחים וראה כזו, בצודהנמצא
 בשבת להיות שחל ביוה"כ לנחדו מותדהאדץ
 עי"ש. כדנ לקורעוכו'

 לא זה בסגנון - כמת חשוב ענישפו(
 קי"ט שמות בזהד איתא כן אבל בש"ם,נמצא
 קנ"ג, בהעלותך ל"ג, צו ב', קנ"ח תדומהא',

 ב', קי"ג בחוקותי זהר ודאה די"ט,פנחס

 ויצא ו', ג' איכ"ר ט', ע"א בר"ר ב', ס"זתק"ז
 ועניות הלשון ב', ז' נדרים ובש"ם א',ל'

 צו ותנחומא ע"א, ה' וע"ז ב' ס"ד וע"שכמיתה,
 ט"ו משפטים תנחומא כעי"ז וראה כעי"ז,י"ג,
עי-ש.

 לא ואוהב לו, מטיבים ימצא ענישפק
 משלי וע' ע"ז, אלפים ד' ישראל משלי -אחד
 כ'.י"ד

 - רגליכם כפות ו~חת אני עפרשפח(
 תנדב"א י"א, ב' ויקר"ר בספרים, רגילפתגם

 אלף ובישא צפרין, מאה טבא ערבאשפט(
-אלפין  גדול, עשיר אצל ממונו יפקיד לא 

 ולא פעמים, ק' חובו ממנו לגבותשיצטרך
 פעמים, אלפי אלף לילך שיצטרך עניאצל
 סירא. דבן ביחא אלפא יקבלהו, לא אזוגם

 בכל טאעתפנטט ישראל ארץ עתידהשצ(
 כעין אבל מקום, בשום נמצא לא -הארצות

 א"י עתידה א' א' דבדים בספדי איתאזה
 כתאנה, צדדיה מכל ועולה מתרחבתלהיות

 דמשק, עד מגיעין להיות עתידין ידה2ליםח2עדי

 עתידה איתא ח' פסוק פ*ז רבהובשה"ש
 עד מגעת ולהיות ולעלות להתדחבידה2לים

 דמז ישעי' ילקוט ודאה עוש, הכבודכסא
 כלו הערלם ככל וא"י וכו', עתידהתק"ב
עי"ש.

 ף בבהמ"ד דאה הנ'ל הספדי ד'וכעין
 א', קי"ב כתובות א', נ"ז גיטין ודאהקמ"ח,

 דאה תנחו' י', פה2פטים תנחו' ב', ל"בשמו"ד
 מחזיק עורו אין זה צבי מה עקב, דיש ספדיח',
 עליה שיושבין בזמן ישראל ארץ אף בשדהאת

 כ"ט סי' חפץ אבני ובשו"ת עי"ש, וכו'גמדא
 עי"ש. מקום בשום נמצא לאכ'

 ויתיישבו ליטהר ממזרים עתידיןשצא(
-בארץ  וע' ג', ד' קהל"ד ז', ל"ב ויקר"ר 

 דברים הטורים בבעל ומובא א' ע"בקידוו2ין
 זאת שהלא הגדולה הקח2יא ועל עי"ש, ג'כ"ג

 בשום תשתנה ולא מחרלפת תהא לא הק'התודה
 מתיר ה' לעת*ל ערך כאן היטב דאהפעם,
 לויתן וכו', הנעוה גיד וכו', שאסד מה כלאת
 וכר, חזיד שמו נקרא למה וכו', לבהמותנותץ

 לכאן וצדפן וכר, בטלין יהיו המועדיןכל
 ב', ע*ב קידושין רשב"א וראה בע"ה,ותתעננ

 שעה הוראת רק יהי' ליטהר עתידיםדממזדים
 עי"ש. לדודותולא

 תצמרך ואל בשוק נגילה פנפוםשצב(
-לבריות  בב"ב כעי'ז העם, בפי מצוי פתגם 

 נטח2 כהנא לרב רב א"ל קי"4 ופסחים א'ק"י
 תימא ולא אגרא ושקול בשוקא נבילתא)פשוט(
 ע*ש מילתא, בי ]וסניא[ וזילא אנא, רבאגברא

 עצמו אדם ישכיר שם, ב*ב וראהובמפורשים,
 לבריות, יצטרך ואל לו זדה שהיאלעבודה
 פי"א סנהדדין ה"ב, פ"ט בדכות ידושלמיוראה
 פסחים ודאה ב', פרשה חזית מדדשה"ב,
 א'.קי"ג

 חסידים ספר - טב דמרי צפראשצג(
 מכלול וראה כהצ"ב, פ"ט סי' או"ח וע' ח'סי'

 בעדכה והפתגמיםהמאמרים
 נמצא לא - נחמה חצי רבים צרותשצד(
 יוסף פרדס וראה מקום בשום הזהבסגנת
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 דברים ממדר"ר לקוח ואולי כ"ט, דףשמות
 וכל צרה, יחיד של שהוא צרה כ', ב'פרשה
 ילקוט וראה צרה, אינה יחיד של שאינהצרה

 פ' מחשבת מלאכת וראה תתכ"ו, רמזדברים

 שלמה לחם ועיין יגון, חצי רבים צרתתבא
 ששמעו לפי נצבים רבה מדרש וראהקע*א,
 הוריקו לא ולמה כו' פניהם הוריקו קללותל"א
 רבים, בל' נכתב ששם שבחקתי, בתוכחהפניהם
 אבל ד', ל' כבדברים נחמה, חצי רביםוצרת
 ע"כ נאמרו, יחיד בלשון הקללות תבאבפ'

 רבים צרת של"א, מצ' ובחינוך פניהם,הוריקו
 בם' כ"מ ל"א, סי' החנוכי ילקוט וע'נחמה

 לאיכה כספי אבן עי"ש, של"ו דף בחקתיפרד"י
 אעידך. מהעה"פ

- שאמרו ממי האמת קבלשצה(  לא 
 דף שמות יוסף פרדס וראה מקום בהמוםנמצא
 אסור ע"ב, ק' מסנהדרין לקוח ואוליכ"ט,

 דאית מעליותא מילי עכ"ז סירא בן בס'למקרי
 למם' בהקדמתו רמב"ם ועי' דרשינדביה

אבות.
 ונוסח י"ב, י"ט סופרים מ' - קדיששצו(
 ההפלות, בנוסח ח"א סוף רמב"ם ע'הקדיש

 באריבות. או"י וע' כ"ו, סי' ש"עקיצור
 מקול נשמע יותר םרק אילני קולשצז(

 ו'. ט"ז בר"ר ב', ז' ישעיה רש"י - פריאילני
- המזל ויטאענה אחר שם קוראשצח(  

 ב', ז' ברכות וראה ה', ט"ו בראשיתרש"י

 ב' זהר ב', נ"ח בראשית זהר ז', האזינותנחו'
 מאיר ר' וראה עי"ש, וכדומה גרים שמארכ"ג,
 ב', פ"ג יומא שמות, דורש כו' בשמאדייק

 תנחו' ל' בראשית תנחו' ט', ג' ר"הירושלמי
 מ"ב בר"ר וע' ל"ג, באבער תנחו' כ"ח,נשא
 ב/ י"ד לך זוט' פסיקת' ח', ב' דבר"רח',

 אהרן. ערך ח"ב אהרן בית בספריוראה
- בזול שהיא עד אותה קחושצט(  

 תשנ"ב, רמז תהלים ילקוט מ"ו, תהליםמדרש

 כו'. זלת ערך כאןוראה
 - וחיים חום םב עובדך קלקלתת(

 פי'
 י"ט בר"ר מיד, והתקן ראה מעןטיך קלקלתאם
י"א.

 במדב*ר - הדור ככל הדור ראגםתא(
 כ"ב. באבער תנחו' כ"ג, חקת תנחף י"ז,י"ט

 שגור - כבודו זה אדם של רצונותב(
 הזו, בצורה מקום בשום נמצא ולא כלבפי
 א', א' פאה ובירח~למי קנ"ב, סימן חסידיםס'

 משנה ובס' כבודה, היא רצונה ז', א'וקידושין
 דלקוח ובו' פכ"ד רבתי ופסיקתא ק"פ, דףכסף
מכאן.

 ק"ו בסנהדרין - בעי ליבא רחמנאתג(
 שם בר,ב"י אך בעי, ליבא הקב"ה הגי'ב'

 ובזהר הלבבוהג חובת בהקדמת הוא וכןרחמנא,
 בפי ושגור ב', רפ"א תצא ב', קס*בתרומה
 להראב"ע מורא יסוד בעי, ליבא רחמנאהכל
 אמרו הרי תק"ל סי' חסידים ספר וראה ז',שער

 כ"ח אות שם חסד ובמקור בעי, לבארחמנא
עי"ש.

 ז"ל אמרו כי ופתיחתה, התורה לסיוםטעם
 התורה, כל כולל לב ע"ב בעי, ליבארחמנא
 דף בטעהמנה"ג מובא אמת דברי בס'כ"כ
 ע"ש.ס"ט

 לבא לעתיד בטלווע תענפוו הלא רקתד(
 )מובא בנימין, נחלת הרב כ' - העשה לאאבל
 רי"ח( כלל המ"ם מערכת כללים חמדבשדי
 היינו לבא, לעתיד בטלות מצות למ"דדאף
 בטלות, אינן עשה המצות אבל תעשה,הלא
 תרנ"ח משנת ה' מכתב תלפיות בתלוכוכ
 דבזה וכ' מגדים, נועם ספר בשם כ"דאות
 דהלא משום תעןצה ללא דוחה עשה למהמובן
 להתבטל, עתידהתעףצא

 תתבטל לא והעש"
 זאת ודחה מש"ב הנאל ובשד'ח עי"שלעולם
 עישה"ט, לבא, לעתיד בפי' מש"כ וע*שעי"ש,
  תעזטה, ולא עשה ערך שלי בכלליםוראה
 קכ"ז דף שמיני יוסף פרדס בס' היטבודאה
 לכאן. וצרפו עישה"ט בארוכהמש"ב

 פתגם - תשובה חצי חכם שאלהתה(
 תשובה ה' עוז מגדל והעולם, הלומדים ביןרגיל
 שו"ת מ"ב, סי' אלשקר ר"מ תשף ה',פרק

 ק"ם סי' יאיר חות ובם' שכ"ו, סי' ריבותדברי
 איתא ג' א' הפנינים ובמבחר א" ק"ןדף

 עי"ש. החכמה חצי החכםשאלה
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- לתורה פנים שבעיםתס  דר"ע אותיות 
 דז"ל אמרו : תרמ"ג סי' ח"ג הרדב"זתשו'
 זהר ט*ו, י"ג במדב"ר וע' לתורה, פניםע'
 א', ק"ס א', רט"ז ג' זהר א', נ"ד ב', מ"זא'

 חנוך בספר קט"ז, ב' בהמ*ד א', רל"ט ג'זהר
 תורה מעשה ב', פ"ג ג' ובזהר נ"ז, זהדותקוני
 א'.ע"ז

- חזן ג"נ הוא שוחםתז(  אינשי, אמרי כן 
 שלשלת, וישחט שכ' ק' דף צו פרד"י בס'וראה

 ג"כ הוא ששוחט רמז שמבוון העולםואומדים
 רוממות ו'( )קמ"ט בתהלים רמז יש וגםחק,
 ע"ש. בידם פיפיות וחרב בגרונםאל

- מרגיש אינו שוטהתח(  בשום נמצא לא 
 כ"ט. תשו' חפץ אבני בשו"ת כ"כמקום,

- הממזר מן גרוע שוטהתט(  בפי שגור 
 של רובן קידושין: סוף מירושלמי ולקוחעם,

 ע"ש. ממנו, גרוע ושוטה פקחים,ממזרין
- לוקח וחנם נותן שוטהתי(  אדמו"ר 
 אינשי עמ"ש אמר זצ"ל מפרעמישלאןהר"מ
 משכיל אשרי זשה"כ לוקח, וחכם נותןשוטה
 2והעני ועי"ז לו, שנותן העני שמחכים דלאל

 דרס"ב ח"ב בפרד'י מובא משכיל, הואמקבל
עי"ש.

 בפי רגיל - תענוג בשבת שינהתיא(
 ראובני בילקוט הוא ומקורו בש"ס, נמצא ולאכל

 ע"ש. שב"ת של ר"תואתחנן
- הצדיק של שירייםתיב(  ראה מקורו, 
 החד,ב כשקדשו יוחנן דר' ג', ב' מו"קירושלמי
 הפירורין וקיבץ לשם הולך היה סעודהועשו
 וראה עי"ש, וכו' המצוה, חשיבות מרובואכל,
 אות חסד ובמקור תתפ*ח, סי' חסיריםספד
 סק"א א"א קס"ז סי' או"ח מהפמ"ג שםז'

 דשיריים ובעבה"ג, סק"א, א"א תמ"דוטי'
 סנהדרין כבירושלמי קדושה, בהו אית מצוהשל
 מסעודה הפירורין שלקט יוחנן בד' סה"בפ"ח
 משארותם ר"ח רמז בא ילקוט וע' מצוה,של
 זית ובהג' וכו', וכו' ומדור מצה שייריאלו
 הראשונה לילה עבדה כי אם קי"ב אות שםוענן
 מצות שיירי מ"מ ומדור מצה מצות עברהוכבר
 עישה"ט.הם

 מ)נא[ של גרונו מחוך מדברה שכינהתיג(

 ובזהר במדרשים, ולא בהם"ס נמצאלא
 פומיה על מדבר שכינתיה הלשון א' רל*בפנחס
 זהר ובתיקוני ב', ש"ו ג' זהר וע'דמשה,
 יעמו ואלקים ידבר משה עה"פ : ל"ח תיקוןסוף

 הד"ד בשכינתא ימלל משה זימנא בהאיבקול,
 סוף ראובני ובילקוט בו, אדבר פה אלפה
 והשכינה שמי את אזכיר אשר ! המגיד מס'יתרו
 רד=ל בהג' ספמ*ז שמ"ר וע' בפיך,תדבר
 א', רס"ה חשתחנן א' ז' ויקרא ובזהר כ"ב,אות

 דפסחים ספ"ו יעקב ובעין פא"פ, עה"פובאלשיך
 אות ו' יומא ובתפא"י לחמו, שמנה ס'בשם
 ע"ש.ב'

 ואינו הנכנסות את רואה רע שכןתיד(
- היוצאות אתרואה  פל"א רבתי בפסיקתא 
 נפקתא. מני ולא מעלתא מני בישאשיבבא

- לא ונדרש כתובים לה שלט(התטף  
 לה ויאמר בית, לה לבנות נובח, להויקרא
 ורמב"ן רש"י וע' תקע"ה, תורה מעשיבועז,
 לבנות. ד"ה ב' מ"ט קידחםין תוס' מטות,סוף

 קול הלב, את משמחין קולךת שלשהתטז(
- גשמים וקול תור'ה, וקולכמפים,  אוצר 
 שבט של"ט, תורה מקףםי קס"ח, דףמדרשים
 חז'ל. אמרו בשם פ"םמוסר

 א' לאדם, נקראו שמות שלשהתיז(
 וא' אחרים, לו שקראו וא' אבוועיו, לושקראו
- מלאכתו שם על ברייהו תולדות בספרשכ'  

 ויקהל ובתגחו' פכ*ג, שמואל מדרש ג' ז'קהל"ד
 ערך ח*ב בספרי וראה לעצמה שקונה אחדהגי'
 לכאן. וצרפו עישהעטאהרן

 ממון בעולם, מעטים דברים שניתיח(
- נאמן ואוהב )בהיתר(מותר  הפנינים מבחר 
 מ"ב.שעד

- לכת כוכבי שבעה חננ"ל, שצ"םתיט(  
 פרדר"א א', רפ"ז א', רע=ד א' רנ"א ג'זהר
 ח' בראהצית בהיי רבינו קס"ש ה' בהם"דו',
 בראשית זוט' פסיקת' ה', ט"ו במדב*ר וע'ב',
 קס*ח. ג' בהמ*ד י"ד,מ'

 בפי שגור - רגלימ לו אין שקרתכ(
 ילקוט 51, ג' בהמ*ד דר*ע, א*ב ראהכל,
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 וראה ע"ש, תכ"ה זהר ותקוני ג' רמז בראשיתש'
 איתא ד"ה ב', ט*ו דף ואתחנן ראובניילקוט
 שבת של ש' החול בימות שכ' יונה,בכנפי
 רגלים לו אין שקר והוא ק"ר, לאותיותסמוכה
 מדת אל שבת של ש' מתקשרת בשבתאבל

 אמ"ת, ר"ת רגליך משבת תשוב אםאמ"ת,
 ובשעת עדות הוא כי בויכולו לעמוד צריךלכן
 לא"י לכנוס רצה וכהצה לעמוד צריכיםעדות

 עכ"ל. וכו' רגלים לו שאין שק"רולהעביר
 א', קט"ז ב' וזהר א', ק"ד שבתוראה

 בפי' וראה עי"ש, קאי, לא שיקרא קאיקהצטא
 שמביא לשבת, זמירות על ישראלכנסת
 בשבת לאכול שנוהגין הטעם אחד, קדושבשם
 דשקר דידוע הרגלים, מן הנעץבה מאכלקודש
 רגלים, לו יש ואמח קאי וקושטא רגלים לואין

 בהב"ק רגל מאכל אוכלים לכן אמת, היאהצבת
 רגלים, לו ויש אמת הוא שבת כילהראות
עי"ש.

 - בבית מריבה בבית נשים שתיתכא(
 תצא. ר"פתנחומא
 - הדיבור מן כפלים יפה שתיקהתכב(
 גמ' וכעי"ז ג' ה' קהל"ר ה', ט"זויקר"ר
 משתוקא בסלע, מלה צ', ח"י מגילהמפורשת
 פעם תתחרט אם הפנינים מבחר וע'בתרין,
 רבות, פעמים הדבור על תתחרם השתיקה,על

 וכו' שתיקותא בתר זיל ב', ע"א קידהציןוראה
 ב' מ"ו גיטין א', ס"ה יבמות וראהעי"ש,
 ב', כ"ב דר"נ אבות י"ז א' אבותבמשנה,
 ב': הזהר בהקדמת וע"ע ו' ויצאתנחומא
 פסחים וראה הדיבור, מן כפלים יפהדשתיקה

 לטפשים, ק"ו לחכמים שתיקה יפה א'צ"ט
 המאמרים מכלול בס' וראה ז', זוטאדר"א

 שתיקה ד"ה תתס"ה אלף דף ח"גוהפתגמים
 שם. ועוד ועוד בזה, ציוניםכו"כ

 ל"ו תחכמוני מהשתיקה, טוב אמתודבר
 הדיבור כשיהי' כלימה, השתיקה תהי' מתירצ"ז,
 שנ"ח. א' ל"ג הפנינים מבחרחכמה,

 - הבית לבעל מפנה )הגר( תושבתכג(
 י"ג. ב'דבר"ר

 ההרים על ועצתך בשדה מודך תנהתכד(

 עצה נותנין אין שנ"ו, כ"ב הפניניםמבחר-
 אלא עצה נוטלים אין ההבווה רווח, במקוםאלא

 וראה הנ"ל, הפך רזה חקת, תנחומאבהבדה,
 לכותל, אזנים ערך ח=ד אהרן ביתבספרי
 לכאן. וצרפו והלאה פודמדף

 נשלם ולאתם

 לכללן מילואים עוד השמטה, דברוזה

 מבחר - נמצאת אינה השכל אבדתא(
 קאממט פערשטשנד אשכנזי פתגם ז', א'הפנינים
 צוריק.נימאלס
- מהדרה ולא דאזלא לינקותא לה אויב(  
 ט"ז.תדא"ז
 נהנה ואינו שמו, נמכוי באדם יש אברג(
 או"ח יוסף בית - שבת במוצאי אלאבאכילה

 ובאליהו הלבוש, וכ"כ הלקט, שבלי בשם ש'סי'
 וכאשר האדם, נתהוה וממנו שמיה לוז כתב,רבא
 יכניסו ואפילו נמוח, אינו הזה העצם האדםימות
 בפטיש נסחן, אינו וברחיים נשרף, אינובאש
 התחייה, לעת האדם יחיה וממנו מתפוצץ,אינו
 ועצם האדם, מיהען אחר ועונש עונג מקבלוהוא
 והא"ר עכ"ל, השמים מעצם ועקרו שרשוהזה
 משום נהנה אינו הזה שהעצם כיון שמעתיכ'

 מעץ נהנה היה לא א"כ הלבוש כמש"כאכילה
 כ"ח וארא ובזהר עכ"ל, נפסד אינו לכךהדעת
 תחות גופא מן ישתאר חד גרמא : וז"ל כ'ב'

 בעפרא אתבלי ולא אתרקב לא ההואארעא,
 פכ"ח, בר"ר וע' א', ס"ט נח זהר וראהלעלמין,
 ט"ז ב"ק ובתוס' שדר~ע של לרז ח"י, פ'וויק"ר

 תולדות הנעלם מדרש וע' וכו', והוא ד"הב'
 מקומות, מכו"כ שם זהר ובניצוצי א',קל"ז
 ג', לוז ערך ערוך וע' י"ב, ואות ט' באותע"ש

 וראה קי"ג, סי' ומט"מ שם, השלםובערוך
 בס' וראה תרנגולת, ד"ה ע"א ח' בכורותתוס'
 ה', אות ל' מע' ז"ל להחיד"א קדמותמדבר

 גם פ' פי"ב וקהל"ר ב', רכ"ב פנחס זהרוראה
 ש"ל, הזהדים בכל זהר בניצוצי וראהמגבוה,

 ולידע לחקור והרוצה צריך, אני לקצרואני
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 ברכות וראה הנ"ל, במקומות יעיין בזהיותר
 כו' הוהין תשסדי סרי תמני הני ב'כ*ח

 וראה שבשדרה, קטנה חוליא כנגדאריב"ל
 כנגד סמכוה המינין שברכת ב' שעדאבודדהם
 כתב וכן עי"ש, השדרה שבמוף קטנהחוליא

 סי' כלבו וע' ט', סימן וק"ש תפלה ה'האשכול
 שיהי' כדי היפ*ת כ' ש"ל פכ"ח הבר"ר ועלי',

 וממנו התחיה זמן יבוא אשר לבנ"אלאות
 הדוקח פי' : שם ובהרד"ל עי"ש, שניתיבראו
 כ"ח שבברכות שבשדרה קטנה חוליאשהביא

 קה"ר וע' שם, בבד"ר רש"י וראה עי"ש,ב'
 שם, מהרי"פ ובביאוד שם, ונו"כ ורש"יפי"ב
 וראה שם, ופמ"ג ש' סי' או"ח על בנו"כוראה
 ס' וראה המלכונ הלוואת מחיצה יעב"ץסידור

 וראה פ"א, ח"ג בצלאל ב"ר חיים למוהר"רהחיים
 ירושלמי ודאה פ"ט, סי' חיו"ד מהד"קנו"ב
 מאדם נשאר לא שנה ק"כ שלאחר ה"ב פ"זנזיר
 ל"ד פ' פרדר"א ודאה רקב, א' תרווד מלארק
 לרס*ג ודיעות האמונות ובס' וכו', אומרר"ש
 העבודה ח' הקודש עבודת ובס' ז', מאמרפ"א
 : ח"ל לוז, עצם עם אחת שהיא נ' כ' מ'פ'

 והוא קטן א' עצם האדם בגוף משאירהקב"ה
 ולא כלה אינו הזה והעצם שבשדדה,התחתון
 תרווד ז"ל רבותינו בל' ונקרא לעולם,נפסד
 ב' א' ל"ז יחזקאל מלבי"ם וראה עי"ש,רקב

 וע' עי"ש, ועוד דחיותא קסתא אותושקורא
 פענח בשם מש*ש קם"ט סימן ח"ב יעב"ץשו"ת
 של"ז, סי' חיו*ד חת"ס וראה ומהצ"ב,רזא

 מצוה חינוך מנחת וראה ע"ש, ל"ג ס"פובפדר"א
 קי"ג סי' הרדב"ז שו"ת וראה י' אותרם"ג
 טוב מבשר בס' וראה צריך, אני לקצר כיעי*ש

 בזה שהאדיך שפ*ח דף לח ע?םבקונטדם
 לח ונקרא משצד קשה הוא הזה והעצםעי"ש,
 נקרא ובאגדות הלוז, לפרי דומה שהואע"ש
 היהודים עצם נקרא האהמכנזים ואצל אדיד""אב

 כתב הנ"ל הרדב*ז על ובהערה)יודענקנעכעל(
 בניתוח הבקיאים הטבע חכמי כי מודעתכבר

 הלח את למצוא עמלו לשוא הפנימיםהאברים
 דבסידור ופלא לח, עדך באווי וכ"כ השדרהשל

 מחלק בפידושו בשנותו לדוד אצלהאריז*ל

 ישדאלים, בגופים דוקא עתה לח עצםלענין
 גופים בין שמחלק ל"א ע"ז חת"ס בחי'וראה
 עי"ש, סהצ'ונה שטבעם ישראלים לגופיםנכרים
 אני לקצר ואני בזה האריך טוב מבשרובס'
 ודאה לח, ערך יצחק פחד וראה כאכ"מ,צריך
 עי*ש, שדרה של לוז ערך השלם וערוךערוך
 ודע שכ', גיקטיליה לר"י אורה שעדי בם'וראה
 לח, ונקראת אדם של בשדרתו אחד עצם ישכי

 עי"ש, ושרהצו עקדו והוא אדם של עצמושההא
 נו"כ ובשארי ש', סי' ש"ח החיים בף בס'וראה
 שם. הש"עעל

 אישות ה' עח מגדל - מחכימות אותיותד(
 ובהסכמה שמו"ת, קריאת ה' של"ה ט',ד'

 ירושלמי וראה מאמסטרדם, הרב שללשל"ה
 העם. בפי רגיל פתגם וזה ח',ברכות
 י"(ג ע"ח בר*ר - חביב אחרון אחרוןה(
 ב', ל*ג וישלח רש"י ב', ל"ג בראשיתפס"ז

 בש"ם. נמצא ולא רגילפתגם
 חקת רומ*י - בלב ואחת בפה אחת0
 ב', קי*ג ובפסחים י"א, ט"ז במ"ר וע' כ*ד,י"ד

 ז' ובם"ר בלב, ואחד בפה אחד א', מ"טוב*מ
 ד'. ל"ז וישב רש"יד',

 רצון שעתטה כל כשרה, אשה איזוז(
-בעלה  ס*ם אבה"ע ברמ"א מובא ט', תדא"ד 
סקט.

 בפניו אדם של שבחו כל אומרים איןח(

 ד'. ל"ב בר*ר א', ז' נח אגדה מדרש-
 - מערבי מכותל חה השכינה איןט(
 שמות ת"ב ב', ב' שמו"ר ג', י"א תהליםמדרש
 רצג([. אות בפנים עוד ]וראהי'.

 ערך ערוך - הכלב מן פיקח לך איןי(
 תפ*ה. רמז ישעי' ילק"ש דברים, וילמדנואלם,

 שבתי נשמת - חידתם בלא מדרש איןי(0
 ירושלמי וראה ע*א, ג' חגיגה וראה נ',הלוי
 ד'. ג'סוטה

 בדרך אלא האדם את מוליכין איןיב(
 מכות וראה ג', י"ג שלח פס"ז רוצהי.-נשווא
 אותו, מוליכין לילך רוצה שאדם בדרך ע"בי'

 מ*ז תזריע ובזהר בלק, והגחומא מד*רוראה
 ליה, מדברין בה למיהך בעי נש דבר בארחויא'
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ר4-א ן ך דןא הש"שכללי ון

 בי' דאיתדבר דברותא בההוא א' נ' בשלחובזהר
 מקז א', ר"ז בלק זהר וראה ליה, מדברין נשבר

 שם. זהר ובניצוצי רע"ב,קצ"ח
 החולה את שאל הרופא, את תשאל אליג(
 א' פ"ג יומא היטב וראה העם, בפירגיל

 עי*ש. וס*ז, אלפים ב' ישראלומשלי
 מלדבר )הזהר לדבריך תשתחוה אליד(
 - לדבריך( עבד ותהי' אח"כ שתתחדטדברים
 ב'.דא"ז

 מה שבת בערב מתקן אדם אין אםטת
 קהל*ר ף, ר מדמ*ש ג', ג' ר"ר - בשבתיאכל
 יאכל בע"ש שטרח מי א' ג' עוז ור14ה ל"ו,א'

 בשבת, יאכל מהיכן בע"ש טרח שלא מיבשבת
ע"ש.

 אחרון ועל ראשון ראשון על אמורטז(
 י"ט, ל"ב וישלח רש"י וראה ב', דא"ז -אחרון
 סוטה ובתומפתא ז', ה' אבות ע"ב, י"חר"ה
 עי"ש, ראה2ון אחרון ועל אחרון ראשון עלספ"ו
 ראה2ון ראשון על אומר אני ב' י"ח ר"הוראה
 אחרון. ראה2ון על אומרוהוא

 מה מאבד אין שבשוטין שוטה אפילויז(
- לושנותנים  ופלא א', א' תרומות ידושלמי 

 המאבד וכו' שוטה איזהו דאיתא ממה היפךדזה
 ע-א, ד' עוב, ג' חגיגה לו, שנותנים מהכל

 א'. א'תרומות

 כאלו כחדשים, בעיניך יהיו יום בכליח(
 נצטוית ביום בו כאלו סיני, מהר היוםקבלתים
 כ"ו תבוא רש"י ו', ף ואתחנן פס"ז -עליהם
 א', תבוא תנח' י', י"ג יתרו ב' תנח'ט"ז,

 ל"ב, י"א דאה פם"ז ה', ו' ואתחנן ספרי ג',ת'ב

 ר,2*י וע' כעי"ז, ט"ז כוו תבוא ורש"יפס"ז
 ס"ב ברכות וע' ו', עקב תנח' א', י*טיתרו
 ב'. נ"ד עירוביןב',

 - את מאן אשתפודע דילך בפליןיט(
 דפ*(ב ח"גזהר

 כה2ה דרכי - לאותיות שנים ג' בןכ(
 קדושים תנח' וע' ממדר,צן ד' דמ"ה סי'טויו"ד
 ללמדו אדם חייב שנים ג' שבן נראה והכוונהי"ד,

 התורה.אותיות

 בהם יש המולם, כשלבי אדם בניכא(
 וע' תת"ו, מש"י - ובינונים תחתוניםעליונים
 א'. עוהיומא

- הקטנה בתך ברחלכב(  כ"ח בראה2ית 
 ומפורט. ברור תנאי על עם בפי שגורי"ט,

- לבטלה ברכהכג(  בפי שגור זה ביטוי 
 כעי"ז, בשוס נמצא ולא ולחנם, לשוא במובןכל
 צריכה. שאינה ברכה איתא א' לוג בברכותדק

 בית8ב ולא ידים בפועל משתלחת ברכהכד(
-בטל  ובדכך ע"פ י"ח, ט=ו ראה ופס"ז ספדי 
 תעץ2ה. אהצר בכל אלקיךה'

 שולטנותא לית טובים וימים בשבהותכה(
 א', רמ"ג ג' זהר - ולגיהנם ולנחשלממאל

 שליט לא גיהנם א' מ"ח א' זהר וראה ב',רפ"ח
 ב' זהר ב', רל"ז א' זהר בשבת, ~קידולא

 פס"ר רעוג, ג' זהר ו', י"א בר"ר א',קנוא
 ח'.כ"ג

- אלים גברכו(  וכעי"ז כל, בפי דניל 
 ב/ ל"ט ב"מ ב', כ"ז כתובות הוא, אלימאגברא

 שבט - גופא פלג איתתא בלא גבראכק
 דלא נש בר ב' פ"א ג' ובחור כ"ד, פרקמוסר
 ז' דף ג' זהר וראה דאתפליג, כמאן ההשנסיב
 ס*ב יבמות ועי' א', רצ"ו ב', קוט ב', פ"אע"ב,
 רצ"ו. ג' זהדב',

 גו וממכן שוקא גו עתיר נש ברכח(
- שוקא גו וממכן ביתיה גו עתירביתיה,  ירוו2ל' 
 ב'. ז'שביעית
 - המפינות תטבענה חבלים ברובכט(
 קל"ה. ה' בהמ"ד ב', ח' יפהחבור

 ותענוגי הבלו, ימי כל כצפור האדםל(
- לרגלו כרשתעולם  ו2ל"ז. אלף מ"ד תחכמוני 

 שמחליף הזאב כמו הרעה האשהלא(
 כ,ז הפנינים מבחר - טבעו מחליף ואינושערו

 כל, בפי רגיל - מתממכן הבונהלב(

 הבובה עפמשזאל זה מאמר מצטטים כה2לובדרך
 יבמות וראה ב', ק"ב שבת חייב, ויהא יבנהכמה
 מתמסכן. בבנין העוסק כל א'ס"ג

 מנורת - הראש אחר הולך הגוףלג(
 ב'. מ"ה סוטה ועי רט"ז, דףהמאור



 דאנוה בתנרעיה הרןא הש"טכללי ת יבתרב

- שלו כובע בוער הגנבלד(  יעב"ץ 
 דעם אויף : הביטוי ומזה קע"א, ספרמגילת
 היטל. דשס ברענטגנב

 בעונתה רדיא יליפא דלא תורתא הדאלה(
 והוא ו', כ"ב מדמ"ש - במופה עליהמתקשה
 כמו צעירים, כשהם הקטנים ללמוד משל,ע"ד
 בילדותו העול את לשאת השור את תלמד לאאם
 מע"ש ירושלמי וע' אח"כ, ללמדו לך יהי'קשה
 כוי(ג לא בשעתא כויא דלא גומרא כל ג'ה'

עי"ש.
 התיבה צוהר - אומן יעשה ההרגללו(

 "איבונג האשכנזי המליצי נצמח ומזהבהקדמתו,
 מייסטער". דעםמשכט

 אליה מתאוין והכל רעה מחלה הזקנהלז(

 תתק"מ. אלף מש"י-
- לבטלה דבר עושה אינו הטבעלח(  זהר 

 דלאו מלתא קב"ה ברא לא ודאי א', כ"גא'
 צריך.איהו

 עצומים ותשבר עצמות בה אין הלשוןלט(

 ע"ב, צ' השכחה עומר ט"ו, כ"ח משלי מאירי-
 החרבות. מן אחד הלשון ב' חכמים משליוראה

 - המצפון ושליח הלב קולמוס הושוןמ(

 בחיי וע' הבחינה, שער הלבבותחובת-
 א' משלי מאירי וע' א', ק"ב לבהרבהקדמה

 השכל. שליח הלשוןג'
- למכה רפואה מקדים הקב"המא(  פס"ז 
 שהש"ר ב', י"ג מגילה זה כעין א', ג'שמות

 א'. קצ"ו א' זהר י"ב,ד'
 בפי שגור - נועם מויהי בורח השדמב(

 הטעם יעב"ץ וראה רפ"ט, מוסר שבטהכל,
 עי"ש. במוצ"ש נועם ויהישאומרים
 נוזל )בשבת( השמשות בין מים השותהמג(

 פסחים תוס' ו', י"א תהלים מתיו-מדרשאת
 הבדלה ה' האסופות בס' וכ' והנ"מ, ד"ה א'ק"ה
 למעריב מנחה בין בשבת לשתות מותר ס"אדף

 בערב כ"א אסור ואינו המתים את גוזליםואינם
 להמתים להם ויש לבהכנ"ס להליכה סמודשבת
 ואדרבה וכו' בורות בכל והולכין גדולחום
 של שבארה לפי בערב[ ]בשבת לשתותמצוה
 מנחה בין בשבת מים כל עם מתערביםמרים

 אפילו מתרפ(נ ממנו שותה שהי' מי וכללמעריב
 הלב לפתיחת טוב הוא ועוד מצורע, היהאם

 י' תשובה ברוך ב"ר מהר"ם ועתשו'עכ"ל,
 פאפירש ממהר"ם הישר אור בס' וראהעי"ש,
 מנחה בין מים מלשתות נמנעים יש שכ'זצ"ל

 לי' דחש למאן בעלמא מנהג והואלמעריב
 דאסור דאמרו דהא וי"א הלבוש וכ'עי"ש,
 מים אבל נאמר הנהרות מימי על מיםלשתות
 לא איסור שאותו עוד וי"א מותריםשבבית
 בשעה השמשות בין שבת בערב אלאנאמר

 עכ"ל, במים מתקררין הגיהנם מןשיוצאין
 ונוסח בזה"ל, כ' )קס"א( סי' זאב בנימיןובשו"ת
 גן מסכת הנקרא בס' שנמצא מה הוא,אחרינא
 הלכות פרקי כעין והוא עדן, גן פרק אועדן

 כל זה: בנוסח שם וכתוב מרכבות,ופרקי
 שנה תוך לערבית מנחה בין בשבת מיםהשותה
 מפרש ושם מתיו, את גוזל זה הרי מת, לושמת
 ושותים בשבת יוצאים שהמתים לפיהטעם,
 ראוי אין ולכך הארץ מן היוצא הנהר מןמים
 את כבר קבל שנה לאחר אבל מתיו, אתלגזול
 על ישראל כנסת וראה עכ"ל, ומותרדינו

 מיכלזאהן יחזקאל צבי לר' וברהמ"ז,הזמירות
 מבעל שבת עונג וע' יצ"ו, ווארשא דעיר רבז"ל

 אוצר וע' יתרו, בחיי מדרש בשם ראובניילקוט
 משה מטה וס' עי"ש, פ"ט ודף פ"ג דףמדר,מים

 רצ"ב.סי'
 והחנוני בכום, עיניו נותן השיכורמד(
 ויקר"ר ז', ב' תנח' ח', שמיני תנח' -בכים
 רפ"ה. אסת"ר א',י"ב

 - כנשמות והטעמים כנויות התיבותמה(
 א'. כ' וי2מות א', שער מורא יסודראב"ע

- שנה אלף הקב"ה של יומומו(  בר"ר 
 צ', תהלים מדרש ב', וילך תנחומא מדרש ב',ח'

 צ"ז סנהדרין ב', קמ"ה ב' זהר ד', תולדותת"ב
 י' בהשמטות זהר ט"ו, ב' בראשית פס"זא',

ע"(ג
- פולטו כך כבולעומז(  ע"ב ל' פסחים 

 בשר מה' יו"ד בש"ע וכ"פ ע"ז, וסוף א'ע*ד
 לענין ומצטטין תערובות, ה' סוף עדבחלב
 והפסד. ריוח לענין גם וו2כחה,לימוד
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- צדוק דר' כגרוגרתמח(  נ"ו גיטין 
 וחלש. דזה אדם על ביטוי קמ"ט, א' זהרא',

 אנשים אחים, בין תריבה כשנופלתמט(
- עי"ז תרויחיןנכרים  לך פ' מנשה חצי ספר 
 ירה2למי.בשם
- כוז"1 בתוכס-ז כוז"1נ(  אלו אותיות 
 אלקינו ד' תיבות כנגד המזוזה, על לכתובנוהגין

 זהר בי"ת, באל"ף שאחדיהן האותיות והןד',
 ע"א. כ"ג ע"ב, י"חא'

 תנגעי חוץ רואה אדם הנגעים כלנא(
 לפי כל, בפי שגור מליצית הוראה -עצתו
 ה'. ב' נגעיםמשנה

 אחריו להוט הרע היצר הנתנע, כלנב(
 גנובים מים עה"ב י"ז, ט' משלי ראב"ע -יותר
ימתקו.
 פורש הציבור הציבור תן הפורש כלנס
 תמוז כ"ה בהצופה ראה כל, בפי שגור -תתנו
תש*ך.
 ראה העם, בפי רגיל - שוטה חזן נלנד(
 אלו חכם גערת לשמוע טוב עה"פ פ"זקהל"ר

 אלו כמילים שיר שומע מאישהדדשנים,
 התפלה, קבע על שמוסיפין והחזניןהתודגמנין

 הוא וכן ע"ג, פ"ח צד השלם ביוחסיןכה"ג
 בשם שגרס ברכות, ריש הרמב"ןבלקוטות
 על קאי כסילים דשיר הרי החזנין, אלוקהל"ר,
 וכו' חכמה אין מטעם קמ"א מ"ה וע'החונין,
 ערב לשירת התנגדו שגדולינו ומצינו ו ה'נגד

 ע' התפלה, בתוך החזנים ע"י הבלולוסגנונה
 הראב"ע פ"א, אבות ז"ל להרמב"םפיהמ"ש
 שו"ת קכ"ט, סי' הדוד פאר שו"ת י', ה'קהלת

 לחובת תבון אבן הקדמת תס"ט, אלףהר,2ב"א
 להתגולל בזה"ז בנ"א מנהג "כיהלבבות

 שדוצים מפני והוא עי"ש, וכו'ולהתעולל*
 תחת בלול וסיגנון ערב קול להשמיעבטפשותם
 טוב להחליף מזה יותר שטות לך ואיןהתפלה,
 כ"פ בעוה"ר מאה2ר כהתעוללות, נראה וזהברע,
 וע"כ החזנים, מפי כסילים קול שומעיםאנו

 שוטה. חזן כלאומרים
 דאורייתא וכדביא בישין כדביא כלנה(
 מלומר חוץ לדבר, אסור שקר דבר )כלמבין

 סוף ירושלמי - פלונית( מסכת יודעאיני
 )חרישא(, כרביא כל וי"ג ב', כ"ג וכבב"מבדכות,
 ט"ז. דף שם הירח2למי על ראה2ונים שלתודתן
 עשה, הבית בעל לך שיאתר תה כלנו(

 ב', פ"ו פסחים מפורשת גמרא - תצאחוץ

 זהר ראה הגידסאות, מפני כאן הבאתיואבל
 הגירסא פ"ו רבא ובד*א ט', כלה א', רמ"דפנחס
 מדבר חוץ מגיהים ויש כשרות, דבר כשהואחוץ

 הש"ס ובגליון סק"י ק"ע סי' ועמג"אאיסור,
 שם.פסחים
 כולו חייב כולו חייב, כולו זכאי כולונז(
 וראה בש"ס, כזו בצורה נמצא לא -זכאי

 וראה עי"ש, מקורו דשם ואפשד א', י"זסנהדדין
 ט"ו. ט"ו פס"ר ט*ז, תדא"ז א', צ"חסנהדרין
- חרטה סוף כעסנח(  העם, בפי שגור 

 דע"א. אלפים ג' מה2"י פ"ח, סי'ס"ח
 ש- מקרא, ביטוי - ופרח כפתורנט(

 בשעה י יפה דבר או מאמר על בומשתמשים
 הי' טרפון ר' לפני מתוקן דבר אומר אדםשהי'
 הוא והפסוק י"ב, צ"א בר"ר ופרח, כפתוראומר
 ל"ג. כ"הבשמות
 העם, בפי רגיל - ימופר כי יאותן לאס(
 יסופר. כי תאמינו לא ה' א' חבקוקוראה

- השתחים בין יבכה יאס(0  ז', ד"א 

 י'.כלה
- באורייתא רתיזי דלא תידי ליכאסב(  
 ט' תענית וע' כעי"ז, נמצא ולא רגילמאמר
 רמיזי דלא בכתובי דכתיבי מידי איכא מיע"א

 ועירא תלה דלית א' רכ"א ג' זהר וע'באורייתא,
 א' צ"ב ב"ק וראה באורייתא, לה תשכחדלא

 ובסקירה וכו' אינשי דאמרי מילתא האמנא
 כאן. הערךעל

 שהחזיר לזחיר, אדום נתשלה לתהסג(
 כאומר טלפיו את תפשיט רובץ שהואבשעה
 חזיר כשר העם בפי שגור ומזה - טהוראני

 פס"ז פ', תהלים מדרש א', ס"ה ב"רפיסל,
 תלים ילקוט ה', י"ג ויקר"ר ל"ד, כ"ובראשית

 רפ"ח. אות וראה תת"ל,רמז
 דאת תה תן ופרא אכול, חילך לפוםסד(
 ממה פחות )אכול שרי דאת תתה ויתירלביש,
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 בגדיך, מהוצאות מעט תפחית וגם לך,שיש
 ל', כ' ב"ד - נאה( שתהא דידתך עלותוסיף

 שטו([. אות בפנים ]ראה א'. קי"ד פסחיםוע'

 ולפי בבואו, איש יהולל בגדו לפיסה(
 משלי י"ח, אלפים ב' מש"ט - בצאתושכלו
 תדי"ד.ישראל
 חמדו ולפי איש, יכובד חכמתו לפיסו(
 אגוד משלי בשם דצ"ו, ישראל משלי -יאהב
נ"ז.

 בכל פעמים ג' משתנה מנהיום לפיסז(
 יום בכל ג"פ להתפלל האדם צריך לפיכךיום,

 ה'. שרה חיי תבחומא-

 האומרו שלשה, הורג הרם לשוןסח(
 מדרש י', ה' דבר"ר - עליו ושנאמרוהמקבלו
 וע' מצודע, ריש פס"ז ד', חקת תנ' י"ב,תהלים
 ויקר"ר א', פ"א פאה ירושלמי ב', ט"וערכין
 עי"ש. רכיל תלך לא על יונתן ותרגום ב',כ"ו

 כולא, מילא תיעול לא כד הרע לשוןסט(

- פלגאתיעול  א'. ס"א נדה וע' ד', נ,ו ב"ד 

 רסא([. אות בפנים]וע"ע
 ברחוק, שמכה כחץ נמשלה הרם לשוןע(

- במוריא וקטיל ברומי דאמור לשה"ר הואכך  
 א'. א' פאה ירושלמי ג', צ"חבר"ר

 הגדול, ולא קודם הקטן דברים לשלשהעא(
 מעשה - הכלא לבית המולם, לירידתליציאה,
 ו'. דא"ז תקס"ז,תורה

 את ולאהבה אוהביך את לשנואעב(
-שונאיך  שמואל עפ"י ב', ג' מגילה ידושלמי 

 כמה לומר צריך אחד, שקר לתקןעג(
 כ"ו. קמ"ג ק"י יהודה שבט -שקרים

 רגיל ומכאן - בוקר עת הוקר מאודעד(
 ולכ"ד, וללימוד לעבודה מסוגל דהבוקר כלבפי

 תתנ"ח. ישראלמשלי
 אורחיה ימדר בביתיה דאיהו מאןעה(
 רעותיה יעביד לי' מזמנין אי כרעותיה,ועובדיה

-דאושפיזיה  כל שאמרו ע"ד וזה קמ"ח, א' זהר 
 ב'. פ"ו פסחים עהצה, בעה"ב לך שיאמרמה

 איהו בעיניו( )קטן זעיר דאיהו מאןעה

 קס"ז א' זהד - זעיר איהו רב דאיהו ומאןרב,

 )פי' רגליך קטור לולבך קטר דאת מןעז(
 הסכנה( מפני בספינה תפליג לא הסוכות חגאחד

 ח'. ו' בד"ר ו', ב' שבת ידושלמי-
 בשבתות מישראל שכינה חה לא מעולםעח(
- חול של בשבת ואפי'1י1"ם,  קע"ט קדח זהד 
 ובניצוצי המדרש, בשם דרכים בפרשת ומובאב',
 ]וע"ע לארץ. חוץ ד"ת ש"חול= : כ' שםזהר

 [. דצד( אותבפנים
 בלי )הרגל מןומדה אנשים מצותעט(
 י"ג. כ"ט ישעי' -כוונה(
 עומד - חכמה מרבה מפרים מרבהפ(
 לאטיש עמנואל בן יצחק שו"ת ד', ע"גהשכחה
קכ"ג.

 - נהנה השלישי שניס, בין מריבהפא(
 מלדולא. דפאל מר' דודדרכי

 רגיל מאמר - מזל משנה מקום משנהפב(
 בלשון מקום בשום בש"ס נמצא ולא כל,בפי
 דברים ד' יצחק א"ר ב' טאז ר"ה ראההזה,

 מקום שינוי אף וי"א וכו' אדם של גז"דמקרעין
 וכו' נענין ואין צועקין ג' ב' ע*ה ועב"מוכו',
 אזיל ולא מתא בהא לי' דביש דאמריאיכא
 ה"ט פ"ו שבת ירושלמי וראה אחריתי,למתא
 מקום ששינוי פעמים גורם השם ששינויפעמים
 כ"ב כ"ו תולדות אגדה מדרש וראה עי"ש,גורם

 קי"א בהר זהר וראה עי*ש, מועיל מקוםשינוי
 מקום שינוי השם שינוי לי' למעבד בעיע"ב
 ב' רי"ז פנחס מהימנא וברעיא עי"ש,וכו'

 היטב וראה עי"ש, מקום שינוי הריוממולדתך
 ואקצר, עשה"ט לכ"מ, ציונים שם זהרניצוצי

 דא באתר זכי דלא מאן ב' קס"ו שלח זהרוראה
 עי"ש, ביה ויזכי אחרא לאתר גרמיה וינטליהך
 אתר בהאי זכה דלא מאן ע"א קפ"ז וישבובזהר
 ובניצוצי עי"ש, בי' ויזכי אחרא לאתריהך
 אברהם בס' ודאה ב', כ"ד תענית וראה שם,זהר
 בהאי ליה דביש מאן שכ' ט' אות מ' מע'אזכור
 סי' ת"א ר,חב"א עי' גודם, המקום דמזלמתא
 עעש, ע"ג דקע"ב משפטים פ' דוד וצמחי=ט

 ולא מתא בהאי ליה דביש ע"ב ע"ה ב"םוראה
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 נענין ולא מהצועקין הוא אחדיתא למתאאזיל
ע*ש.

- למד אתה מלמד שאתה מתוךפס  
 וזה תלים, מדרש בהמם תקל"ז, אלפים ב'מש*ט
 מכות ע"א, ז' תענית מכולן, יותד ומתלמידיכעין
 ע"א.י'

 כהנים, בתורת לתינוקות מתחיליןפד(
- וכו' טהורין והקרבנות טהוריןשהתינוקות  

 די ט"ז פס"ך 1"ך, צן תנ, ר  וורקר*ך
 פראה )פי' פשוטה וידי' חזר מתחמיפה(
 פשוטה וידו הדבר, רוצה ואינו כחוזדעצמו
 ט"ו. ע*ח בר"ר -לקבל(
 בדחז*ל, נמצא לא - דמעות של נאדפו(

 דמעתי שימה ט' נ"ו בתהלים פסוק הואאך
 שתשים ד', ד' בסליחה נעילה ובתפי'בנאדך,

 להיות. בנאדךדמעותינו

 מפי יוצאים כווא[ם הדברים נאיםפ"
 ל"ד בר'ר ספ'ח, יבמות תוספתא -עושיהם

 כעי"ז. ב' י"ד וחגיגה ב', ס*ג יבמות וראהב',
 נרי שמרת אם בידי, ונרך בידך נריפח(

 - נרך ואשמור נרי שמור נרך, מו~מראני
 תהלים מדרש ד', ל"א ויקר"ר ד', ד'דבר"ר

 מגלה הקב"ה לג' מוד, יצא יין נכנםפט(
 "יין" ומימנך ולנביאים, לישרים ליראיומודו,

- 4נ4ביאים "י"שרים.י"ראיו  תורה מעשה 
 בערכו. כאן וראהתקמ"ו,
 בשמחתם ברשות, מברי,צ(
 בשעת וכדומה מדנן סבדי שצ"ל בעניןא[
 טעמים. כמה נאמרו הברכות ושאריברהמ"ז
 : א'טעם
 שכ' ב' אות פקודי תנחומא מדרשראה

 מחריב אם וכו' העדים את חוקרין כיצד :וז"ל
 וכו', אותו ומשקין תחק טוב יין לו מביאיןסקילה

 של או קידוש של כוס בידו כשיש ש"צוכן
 הקהל ואומר מרנן, סברי אומר והואהבדלה
 עי"ש. הכום, יהי' לחיים כלומרלחיים

 ר*ל כ': הזה המדר"ת על יוסףובעץ

 או אבלים לנחם אלא יין נברא דלאדאיתא
 לאובד שכר תנו כמ"ש מיתה, המחויבלהשקות

 מדנן, סברי הש"צ אומר לכן נפש, למריויין
 הקהל ואומרים הכוס, בזה סוברים אתםאיך
 עכ*ל. הכוס, זה יהי'לחיים

 בו, כל מפר שבסוף הנאונים תשו'ובליקוטי
 סברי לומר ספרד מנהג ז"ל, האי לרבינושאלה
 אירומין וברכת והבדלה, קידוש לפנימרנן

 סמך לי ויש היין, שעל המילה וברכתונישואין,
 )סנהדרין ששנינו לפעמ מצרפת רבותיבשם
 ליהרג היוצא ה"ט( פ"ב שמחות ומס' א',מ"ג

 ע"כ דעתו, שתטרף כדי ולבונה יין אותומשקין
 שזה רבותינו בדעת שיהי' מרנן, מבריאומרים
 ולא לקללה, ולא לברכה למות, ולא לחייםהכוס
 לחיים לחיים עונין והן דינו, שנגמד כאותויהי'
 פקודי תגחומא המדרש כעין וזה למות, ולאיהי'
 זהר התקוני על מלך כסא בס' וראההנ*ל,
 מש"ב. נ' אות כ"דתקונא

 : ב'טעם
 וז'ל: שכ' כ4ד, תקונא הזהר, תקוניראה
 וענו דאמרין ואינון מרנן, סברי למימרוצריך
 באילבא לא דחיי באילנא דאתקשרו בגיןלחיי

 אמר וחד קדמאה, אדם בי' דחב גפן ואיהודמותא
 עי*ש, קשוט וכולא 4גפן" אמר וחד הי'חטה
 באר הקדוש ובס' כאן, נ' אות מלך בכסאוראה
 על ז"ל ממונקאטש מרנא להקדוש דואילחי

 נוראים בדברים האריך כאן, הזהדהתקוני
 הדק עישהעט מדנן, סבדי בכוונתוגימטריאות

 אות כאן הזהד התקו' על מלך ובכסא תתענג,ואז
 לחיים הוא זה יין שתיית לומר לחיי וענו כ'ג'
 שהכנה*ג ופלא הראשון, אדם של יין כמולא

 להנ"ל, העיר ולא הרד"א בשם זה טעםמביא

 עי"ש. מביאו קעח אות קס"ז סי' החייםובכף
 )פר,חת התום' מבעלי זקנים בדעתוראה
 ! וז"ל וכו', תשת אל ושכר יין עה"פשמיני(

 יין אותו ו~טביל האדם על מיתה שנקנמהולפי
 כשמברך העולם נהגו היה, יין הדעת עץכמ"ד
 ע"ש, לחיים עונים והם מרנן מברי אומרבצבוד

 כנ"ל כן עושים דלא כנז"ל ג*כ בזה אניונבוך
 הנ"ל. זהר להתקוני העירו שלא ופלאעי"ש,

 : ג'טעם
 הלקט, שבלי בשם כ' קם"ז מי' או"חבב"י



 חכוה כרעק נת ן ך ךץא חש"םמללי ת 'בתרו

 מסבירין אין הכלל, זה האי דבינו בשםשמצא
 מאי הפת, על אלא מרשין ואין היין עלאלא

 לאכול שלא רצה שאם רשות שהוא לחםטעמא,
 כולם שיסכימו כדי רשות נוטל בידוהרשות
 שזהם והבדלה וקדוש ברכהמ"ז אבלדעתם,
 מורי, סברי אלא רהצות לומר צדיך איןחובה
 כך אומר הוא הפחד, מפני שכרות, גורםשהיין
 כ' משה מטה ובם' עשכ"ל, לחיים עוניםוהם
 סברי אומרים למה : וז"ל ז"ל, יצחק רבינובשם
 נח בימי לעולם קללה הביא שהיין לפי הייןעל
 שיש תבינו כלומר מרנן סברי אומדיםע"כ

 ולואי קללה ממנו שיצא מדבד לשתותבדעתכם
 לך תהי' לחיים לו עונים והן לי, יזיקשלא
 או"ח על בהג' בעט"ז וכ"כ עכ"ל, השתיהאותה
 או"ח החיים כף בס' מביא וכן עי*ש, קפ"טסי'
 עישה"ט. ז"ל המהרמ"ץ בשם ק"ח אות קס"זסי'

 : ד'טעם

 כ' בו כל ספר שבסוף הגאונים תשו'ובלקוטי
 בתוך יין להם בא שאמרו לפ"מ שמעתיועוד
 הבליעה בית שאין לפי לעצמו מברך כאו"אהמזון
 פנוי הבליעה שבית ועכשיו א'( מ"ג )ברכותפנוי
 והם בה, לצאת בדעתכם היש וכו' להםאומר

 וכידוע עכ*ל, הוא התלמוד שלשון לחיקאומרים
 דאה הסכמה, מלשון הוא לחיי התלמודדבל'

 בחגיגה וכן לחיי, קמה בשלמא א' ט"ועירובין
 האבודדהם כ' וכעי"ז עי"ש, ב' ס"ז גיטין א',ט"ז

 דצ"א. אות המנהגים בטעמי וראהעי"ש,
 : ה'טעם
 החיים כף בספר מובא בכנה"ג,ראה

 טעם עוד שכתב ק"ח, אות קס"ז סימןאו=ח
 השכרות וע*י שכרות גודם שהיין לפימדנפשיה,

 דקם דמגילה כבפ"ק רבים, נזיקים לידיבאים
 מרנן סברי אומרים ולכן לר"ז, ושחטיהדבה
 מיתה, של דבדים יגדום ולא לחיים הכוםשיהי'
 שהשותה שהטעם כ' פקודי פ' התנחומאובשם
 אומר והוא בכוס יהא שלא המות מסםידא
 שלחיים כלופר לחיי הקהל ואומרים מדנןסברי
 ובאמת מהרש*ל, בהג' וכ"כ  צכ"ל, הכוסיהי'

 וצע"ק. כנז"ל, לחיים איתאבתנחומא
 לכאורה וה' וד' וג' הא' לטעם והנהב[

 על גם לפ-ז ולכאורה שכרות, גורם השכרגם
 באתי ולא מרנן, סברי לומר צריכים היינוהנ~כר
 בזה. לקמן ודאה להעיר,דק

 שלא הנ"ל כל על להעיר לנחוץ ראיתיעוד
 אחר לחיי או לחיים שיאמרו מקום בשוםראינו
 מאוד. מאוד בזה אני ונבוך הנ"ל, וברכותקידוש

 על חמודות הדברי למש"כ מאודחצמחתי
 אחדי ק"ה, אות ל"ד סי' פ"ו ברכותהרא"ש
 השבלי בשם קס*ז בסימן הב"י לשון כלשמביא
 שהשיג ז"ל ודמ"י כ' לעיל(, )שהבאתיהלקט

 ידע שלא מפני הוא ז"ל לרבו אלובדבדים
 הי' לא ידע אילו שהדי הדבדים לו יצאומאין
 בשם שהם אחרי ולכך בדבו הדבריםתולה
 לסבדתו ולשמוע מהם לנטות אין האידבינו
 המתמיהין מן ויהי' חד,צ מנהג לחדןצ כש"כז"ל
 הוא חובה נמי דפת עליו להשיג שישאע"פ
 וכש*כ וכו' שאכלו שלשה כבפ' ויו"טבשבת
 חובה יום בכל דבהמאז וצ"ל וכו' פסחבליל
 שאינו פת משא"כ חובה של יין שאדואגבן
 רבינו בשם שכתבתי מה ומיהו יום בכלחובה
 זה" מנהג ראיתי "לא לחיים עונים שהםהאי
 לחברו ומראהו כום שותה כשאחד במשתהאלא
 לחיים עונהו אז כמוהו הוא גם ישתה ס(כןוא"ל
 שעשה בר"ע מעשה אהםה במה בס"פ לזהוסמך
 אמד שהביא וכוס כוס כל ועל לבנומשתה
 דבנן לפום וחמרא חיי דבנן לפום וחייחמרא
 כמו סמש חה עי"ש, וכו' תלמידהוןולפום

 עי*ש, כזה מנהג ראיתי שלא לעילשכתבתי
 קףבה"ט, תפלה בעיון התפלות אוצר בסדורודאה

 שאומרים זה מנהג דאה שלא בשכנה"גוכוכ
 הדבדי כלשון כמעט עאש, וכו' במשתה אלאלחיים
 העיר שלא ופלא ע"ש, לעיל שהבאתיחמודות
 אומר ששותה שמי עכשיו דהמנהג עוד וכ'עוז,

 עצמו בפני לכ*א או "בשמחתכם" עמולמסובין
 אות קם*ז סי' או*ח החיים כף בס' וראהעי"ש,
 שמביאו.קאח

 דמדבדי קע"ד בסי' הב"ח מש"כ וראהג[
 אומרים היין על שמברכין מקום דכל נשמעכולם
 אף ולפ"ז הםעודה, בתוך אינו ואפי' מרנן,סברי

 נישואין וברכת אירוסין ברכתכשמברכין



תרז ן ך הא הש"םכללי ין י נ2 דאבוה כרעיהברא

 מברי ג"כ אומרים הכנמת בית לפניבחופה
 ז"ל שור הירהב הר"ר ממורי ראיתי וכןמרנן
 עי"ש, נוהג אני וכך מהגרולים, קבלחשכך

 קסאז סי' החיים הכף מביאו בהגב"יוהשכנה"ג
 כשמברנין דאף פשוט המנהג וכן כתב ק"חאות
 ישממ לא כלומר מרנן מברי צ"ל האבלבבית
 עונין והן בשמחה כום ונשתה ושבר שודמוד
 ר' אות קע"ר סי' היפ"ל וכ"כ עכ"ר,לחיים
עי"ש.
 שכ' ח' סעיף קע"ר סימן רמ"א וראהר[
 לצאת אתם סוברים ר"ל רבותי מבריויאמר
 כ"מ וכן רבותי ברשות יאמר ולא זובברכה
 שבתוך היין ברכת משום היין עלשמברכין
 שנתבאר מטעם סברי אלא ברשות א"אהסעורה
 וראה ע"כ, הלקט( שבלי בשם קפ"ז סי')ב"י
 הב"ח עכהם"כ שכ' י"ז ס"ק קע"ד סי'מג"א
 זקנים ובעטרת הכי, נהיגי לא רהאירנאש"ל
 במקום רדוקא שם המג"א עמ"ש שכ'כאן

 במקום סברי היין על אומרים רשותשנוטלים
 ר,בות נוטלים שאין ומילה בחופה אבלברשות
 וחולק והאריך מש"כ ע"ש כלל סברי לומראין
 בעט"ז וע"ש צריך, אני לקצר כי עישה"טעליו
 יוסף ברכי בס' וראה שם, הרמ"א עלמש"כ
 ג' אות קע"ד וסי' י"א אות קס"ז סי'או"ח
 כאן. הש"ע על בנו"כ וראה לכאן,וצרפו

 אות קס"ז סי' או"ח משה ררכי וראהה[
 לבצוע כשבא שכ' זרוע האור בשם שמביאא'

 שהוא אעפ"י הוא ענוה מרת מורי ברשותאומר
 בעצמו כמראה נראה יהא שלא מכולן יותרחשוב
 וא"צ שמים ברשות עונים והם החשובשהוא
 עי"ש. רשות ליטולב"א

 להר"ר ז"ל האר"י בסירור היטב וראהו[
 עפ"י נעלמים רברים מ"ש ס"ה רף ז"לשבתי
 וראה עישה"ט, מרנן ועל מברי על תורהסתרי
 דף יעקב קול בשם הנקרא מהאריז"לבסידור
 תורה סתרי פי על גבוהים דבריםקל"ז

 עישה"ט מרנן סברי וכוונת בפי'וגימטריאות
 בס' וגימטריאות בסודות בזה האריך וכןהדק,
 תשובה ררכי בעל להגה"ק רואי לחיבאר

 כ"ר תיקון הזהר בתקוני זי"עממונקאטש
עישה"ט.
 מרנן, סברי בענין ופרטים הכלליםויתר
 וקע"ר קס"ז סי' באווח היטב ראהברשות,
 וראה צריך, אני לקצר כי שם ובנו"כבסופו
 ק"ח ק"ז אות קס"ז סי' או"ח על החיים כףבס'
 אות ק"צ וסי' ונ"ה נ"ר אות קע"ר וסי'וק"ט
 ע"ש.ב'

 וכ"ר כ"ג סימן רבתי תניא וראהז[
 מה' פ"ז מיימוניות הג' ע"ב, נ"ה דףואבודרהם
 וברא"ש ברהמ"ז, ה' ריש ובכלבו ט', אותברכות

 ובטא"ח רבותי, מברי ל"ר סי' מברכין כיצדפ'
 דהנוסחאות ונ' מרנן, מברי אביו בשם קע"דסי'

 מברכין מי לפני הנפק"מ ורק פליגי לאהשונות
 לבר. סברי וי"גכנלענ"ד,
 ויש : שכ' ק"צ סי' או"ח בעט"ז וע'ח[
 ולא היין מל מברי אומרים ומה מממיםמאיזה
 וקציעה מור בס' וראה ע"ש, וכו' הט~כרמל

 דבכ"מ בהג"ה עמש"כ שכ' קע"ד סי'או"ח
 רבבהמ"ז ונ"ל סברי, אומר היק עלשמברך
 אינו שהזחיל קודם רשות נטל שכבראע"פ
 רשות ליטול צריך שהי' ד"א, שהוא לו,מספיק

 חחר ואמפ"כ לבהמ"ז, דעתם שיתנומהמסובין
 דקי"ל כיון היין, מל שיברך קודם מבריואומר
 אלא ממבירין ואין הפת מל אלא מרשיןאין
 בשתותי אפילו מברי לומר ונהגתי היין,מל

 עונים הם שגם המלווין המלאכים מפנייחידי
 ד,םייכי ש"מ שבת כניסת גבי כבפכ"כאמן
 תורת בס' היטב וראה עכ"ל, אמן בענייתנמי
 בזה עליו מ"ש יעז אות קע"ד סי' או"חחיים
 בארוכה. עי"ש עליווחולק

 ובגיממריא "ממון* בגיממריא מולםצא(
 הטורים בעל - ירום וזה ישפיל זה כי"מוני",
 י"ב. כ"חויצא

 י"ד הזהר הקדמת - אחרא ממראצב(
 בזהר. הרבה ועוד ב', ס"ט יתרוא',

 - האבות לממון רקב הבנים מכלותצג(
 כ"ו, י"ט שם גם וראה כ', כ"א משלימאירי

 הממון. רקב הוא מבישבן



 תיו בח14ונה ן ר הא הש"םמ*י ת יבתרח

 - הוא נעול כבית מפתח בלי ספרצד(
 מקום. בשום נמצא ולא העם בפירגיל

 הנר כבה שמן, לו תן דולק שהנר עדצה(
- לו מוטיל השמןאין  ובעי"ז פ*ד, ו' בהמ*ד 

 רכ"ה. אוצמ"ד תתקע"ט, רמז קהלתילק"ש
- פלוגתא פריש פתורא פתורצ0  א"ב 

 שערי מהעלם כד ב' נ*ט ב*מ וע' סירא,דבן
 בביתא. תיגרא ואתי נקישמכדא

 - הרבה פתאים עתמה אחד פתיצז(
 : העם בפי רגיל ה', דף ליעב"ץ ספריםמטפחת

 נערנים. פיעלע מחכט נעראיין
 יוכלו שלא מה להקשות יכול אחד שוטהצח(
- לתרץ חכמיםאלף  ז"ל ליעב*ץ קנאות תורת 
מ"ב.

 יוכלו שלא מה לקלקל יכול אחד שוטהצט(
- לתקן חכמיםאלף  ב'. ח' יהונתן בית 

 מילי - )בבזיון( מרגיש אינו שוטהק(
 וראה המוסר, שער הפנינים מבחר י', דףדאבות
 נפגע. שוטה אין ב' י"גשבת

 לזכור קשר לעשות המנהג שכחה,קא(
 ראה הוא, ורגילות כל בפי שגור - דבראיזה
 מדף ח"ז אהרן בית ובספרי ו', פ-ח בר*רהיטב
 עי*ש. נאמנים, מקורות מכו*כ והלאה,תנ"ג

 מקור - חובין מכפר שמא שינויקב(
 זהר מסוכן, חולה של שמו לשנותהמנהג
 דברים ד' ב' ס"ז ר"ה וראה ב', קל"גברחהחית
 רי*ז פנחם זהר וראה כו', אדם של גז"דמקרעין

 י'. אות שם זוהר ובניצוציב'
 בפי רגיל - אחד בנושא הפכים שניקג(
 מורה בשם תרם"ד אלף נהע*י וראההלומדים,
 ע*ה. א'נבוכים
 ומ"ט טהור פנים מ"ם נדרשת תורהקד(
 י', במדבר תנ' ב', ב' במדבר*ר - טמאפנים
 פנים שבעים בערך כאן וראה ר, י*דפס"ר
 ו'. כ"א ופסורלתורה,
 ספרי - א-י כתורת תורה אין תורה,קה(

 ז'. מ"ז בר*ר עקב,רופ
 ק'תמיות י,תרץ ת'שבי ר"ת תיקו,קח
-1,אבעיות  ובספרי עדיות, סוף יו"ס תוס' 

 תיקו. וע' אליהוערך

 מעוררות התפלה( בעת )הגוף תנועותקז(
 חקי שחיסה ה' ד*ק - החתפים והרגשתהכוונה

 בשעת להתנועע היסוד ומכאן הרמב"ן, בשםז'
התפלה.

 בזמן בתוזלה - וכדומה תקנובראשונה
 כו*כ התקינוקדום

 ט/ כלל ואמוראים תבאים בסדר ראהא(

 כך תיקנו בראשונה חנינו מקום כלוו*ל
 באבן וראה עכקל. הלבה כן חכם, שם ואיןוכך
 דהא דכוונתם שכתב, שם, תנו"א סדר עלציון

 תיקנו, ואח"כ אמרו, בראהבונה במשנתינודאמרינן
 ר*ה עי' תורה, מדברי הוא הלכה דבראשונההא

 כל בראהעונה ז'(, )משנה דברכות ופ*ג)כ*א(,
 )פ"ב שני מעשר ברכות, סוף וכו', שיודעמי

 התלמוד במבוא הוא וכן א'(, )כ"ז מו"קמ-ה(,
 ברלין מוהר*י בהג' ע*ש הנגיד שמואללרבינו

 נדרים ר-ע"י )ל*ט(, סוכה )כ"ח, ברכותז"ל
 דהר"ן א' ושיטה התוס', ובשיטת)צ"א(,

 בראשונה ב' כ"ה נדרים עי' הלכה,דהראהעונה
 צ*ג, סי' חו*י ובשו*ת שם ובר*ן אומריםהיו

 הגאתים בדברי מגיה הייתי דמסתפינאואילולי
 מה' פ*א כס"מ וע' ברמיזא, לחבימא דיכהלכה,
 עכשל. עי"ש הי"ט, הסומאהאבות

 קמ*ו מדף משנה דרכי בס' וראהב(
 להמקומות וציין בכללן, מאוד שהאריךולהלן,
 תועלת יש כי וכ' בראשתה, בהםשנזכרו
 הלכות מביא ולכן קדמונים, מנהגיםבידיעת
 נשתנו אהצר הראהמונים, ימים שלומנהגים
 דהנך וכ' ותוספתא, במשנה הבאים,בימים

 חכמים, הוראת פי על קצתם היובראשונה
 מפני ההלכה, לשעת רצו האחרוניםובימים
 או דרשה, איזה שדרשו או גדר לעשותשראו

 בלשון גם ונמצאים וכו', הראהצון הטעםשנתבטל
 פ*ו נזיר מוג, פ*ה כבכתובות ראגטונהמשנה
 עישוה*ס ובו', וכו' עוד וכו' מ"ו פוה גיסיןמ"א,
 ערך שלי בכללים וראה קצרתי, כי לשונוכל

 ערך יצחק פחד וראה עי"ש. ראהבתהמשנה
 רכ*א דף המשנה דרכי והאה עי"ש,ברחהיונה



תרט ן ך ךץא הש"םכללי וץ י21 וב"ש הואברוך

 וצרפו ראשונה משנה בענין מש"שעישה"ט
לכאן.
 אומרים היו בראה2ונה דוב עפ"י והנוסחג(
 לומר, חזרו או הדבר, את שינו ואח"כ וכךכך

 נזכר ולפעמים ועכשיו, פלוני, התקיןהתקינו,
 כהלכה הורו מתי עד העת, בברייתא, אובכה2נה
 לא ולפעמים הראה2ון, כמנהג נהגו אוראשונה
נזכר.

 ספר על אנדה תדרש - רבהבראשית
בראשית

 ספר על אגדה מדר,2 הוא רבהבראשית
 כברש"י ישראל, ארץ אגדת ג"כ ונקראבראשית,
 הוו2עיא דר' בראה2ית או ב'(, )מ"זבראשית

 רבה אושעיא דר' ברייתא או רבה, אושעיא()או
 וראה כו', פתח דבה אושעיא ר' : התחלתוע"ש
 והלאה תקע"ז מדף ח"נ אהז-1 בית בספריהיטב
 תקפ.ד דף שם ובפרס כו', אושעיא ר'ערך
 ויש רבה, בראשית וחיבר ערך י-בסיתן

 בעהי"ת שיתבאר כמו לאחרים המדרה2מיחסים
 הפלוגתא בארוכה מדר,2 ערך שליבכללים
 יתברר שם גם מחברו, הי' מי בעניןבזה

 בפסוק, לפתוח ושדרכו וסדורו, וסגנונותמשונו
 ועוד ועוד חבורו, וזמן ר"פ, פתח בלשתוהדבה
 רציתי לא כי עיישה"ט בראשית, המד"רבענין
 אנדה, ערך ח"א בספרי וראה בכפילא,לבא

 מכילתא, ספרי, ספרא, ערך שליובכללים
 לענין וא"י בבו ערך זה בספרי וראהמדרשים,
 על מסודרות שהדרשות שיש החורה,קריאח
 עי"ש בא"י, קרה"ת חלוק לפי הדבריםראה2י

 משפטים שלמה תורה חוכה2 וראהבארוכה,
 במדבר ערך כאן וראה יי24ר. ש"ט דף י"טכרך
 אחר. במקום שהארכתי במה ואקצררבה,

 מאיר ף התנא אשתברוריא,

 חנינא ר' בת היתה ברוריא הגדולההאשה
 התנא ואשת השם, קדוש על שנהרג תרדיון,בן
 בטבריא, השניה המאה בתחלת חיתה מאיר,ד'

 חשונה מלומדת והיתה אדריינום, רדיפותאחרי
 ובכללים ורבנן, טרפון ר' בין והכריעההלכות,
 הנדולה האג~ה בענין הארכתי נשים ערךשלי
 ע"ב ח"י ע"ז דר*ש, המקף2ה שם והבאתיהזו,

 לנסותה הבשמנים מתלמידיו לא' צוהשר"מ
 עד רבים ימים בה והפציר עבירהלדבר

 א"ע, וחנקה הלכה הדבר וכשנתודעשנתרצית,
 ועוד עי"ש, כסופא משום לאסא בדחור"מ
 מקומות, מכו*כ שלי בכללים ממנה מעשיותכו"כ
 עאב, נ"ג עירובין מהם, איזה רק אצייןוכאן

 דכלים תוספתא פ"א, ב"מ דכליםתוספתא
 כה2לי מדר,2 א', י' ברכות ה"ט, פ"דב"ק
 י"ב, ס"ם שמחות ע"ב, ס"ב פסחים ל"א,פרק
 בערכה, הדודות סדר וראה עי"ש, ע"א, ח*יע"ז

 צ"ג אות ב' שער למודים לשוןוכריתות
 שם.ובנו"כ

ברדלא

 או מקום שם הוא אם ברדלא, הבהןאבא
 ודנ"ג, ק' דף ח"א בספרי ראה ועוד, אדםשם

 לכאה וצרפועישה"ט

 שאומרים שבח - שמו וברוך הואברוך
 השם ה~כרת שמיעתאחר

 צריך בברכה דוקא אם ב. 1 מקורו א, :התוכן
 בלא השם בהזכרת אפילו או וב"ש ב"הלענות
 ברכת התחלת קודם וב"ש ב"ה ענחת נ יברכה
 שאסיר בכ"מ וב"ש ב"ה יענה אם ד. 1המזון
 ב"ה ולא שמו וברוך הוא ברוך ה. 1להפסיק
 אתה אחר לומר אם 1. 1 וא"ו בלא שמוברוך

 שמו. וברוך ה' ואחר הואברוך

 מקורו א.סימן

 עניית לענין המקור להראות נשאלתיא(
 שו"ת ראה : והשבתי שמו, וברוך הואברוך

 י וז'ל שכתב י=ט, אות ד' כללהרא"ש
 כל על אומר ונאקי' ז"ל תארי תאבאושמעתי



 וב"ש ההא ברור ן ר הא הש"פ%1י ת יבתרי

 הוא ברוך מקום, בכל שומע נש~י' וברכהברכה
 ע"ה, רבינו משה שאמד הוא וזה שמו,וברוך

 אפילו ועוד לאלקינו, גודל הבו אקרא ה' שםכי
 שנאמד לברכו, צריך ודם בשר לצדיקכמצמזכיר

 אושח בטור ומובא עי"ש, לבדכה צדיקזכר
 בזה"ל. קכ"דסי'

 רמ"ב וי"ז, ט"ז מד"ם מ"ע חרדים ובם'ב(
 גודל הבו אקרא ה' שם כי עה*פ כ'ע"א,

 שמו מזכיד שאני בשעה : מדרש בשםלאלקינו
 מכאן לאלקינו, גודל הבו אתם הקב"השל

 עי"ש, השם, הזכרת על ובוש הוא ברוךשעונים

 שמביאו קכ"ד סי' או"ח ברכ"י בם'וראה
בקיצוד.
 עכ"ז המדדש, זה מצינו דלא אףוהבא

 ששת ראה שבודאי הקדוש החרדים עלינונאמן
 כרעי' ברא ערך זה בספרי וראהבהמדרש,
 בספרי, ובכ"מ אגדה, ערך ח"א ובספרידאבוה,
 דף ב' סימן ז"ל להמהרצ"ח בינה אמדיובם'

 עישה"ט, מאתנו, נאבדו מדרשות שהרבהתתצ"א,
 בע' מ"ש דקם"ב, דאברהם צלותא בסידורוראה
 בספרו מלוניל הרא"ה וז"ל שאמר,ברוך

 מביאים ב'(, )כ"ד ואבודרהם חיים,אורחות
 זה הלבב, ורך הירא האיש "מי מדרשבשם

 ע"ש, התפלה" סוף עד שאמר מברוךהמדבר
 אבל זה, מאמר נמצא לא שלפנינובמדרשים

 רבותינו לעיני היו המדרש מאמרי הרבהכידוע
 עכ"ל. אינם, שלפנינוהראשונים,

 אומר, רבי תניא ע*ב, ל*ז יומא וראהג(

 להם אמר ל"ב(, )דברים וגו' אקרא ה' שםכי
 של שמו מזכיר שאני בשעה לישראל,סהבה

 יהושע ר' אחי חנניה גודל, הבו אתםהקב"ה
 נביא להם אמר לברכה, צדיק זכראומד,

 עולמים צדיק מזכיר שאני בשעהלישראל
 המקשיבים אתם שם ובר"ח בדכה, תנואתם

 שם ברוך אמרו כלומר לא' גודל הבוושומעין
 במשנה א'( ל"ט )יומא וראה עי"ש. מל"ו,כבוד
 צריך הי' לא אומר ר"י חטאת, לה'ואומר
 בשכמל"ו אחריו עונין והן לה', אלא חטאתלומר
 שם במשנה וכן השם(, את כשמזכיר)רוש"י,
 עונין והן תטהרו ה' לפני וכו' אומר הי'וכך

 גירסאות שם ויש עי"ש, בשכמל"ואחריו
 ואכמל"ב.שונות
 אהך קדש, ר"פ בא מכילתא וראהד(

 אקרא, ה' שם כי הנז"ל, דר"י אחי חנני'דר'

 העתין אלו לאלוקינו, גודל הבו המברך,זה
 ע*ש. בשכמל"ו, עונין הן מהאחריו,
 כבר ובאמת כ' ברכות ערך ובאו"יה(
 בהלכות שמו וברוך הוא ברוך נוסחתנמצא
 דברים ספרי וראה ע"ש. הגאונים, מזמןגדולות

 עי"ש. כ"ט, תהלים ומדרש האזינו,פ'
 איתא ה', סעי' קכ"ד סי' או"ח ובש"עו(
 מקום בכל שומע שאדם ברכה כל על :בזה"ל
 ובביאור ע"ש, שמו, וברוך הוא בדוךאומר
 א', ל"ז ביומא כמ*ש ע"ז: כ' שםהגר"א

 הגר"א שגם הרי ע"ש, כו', חנני' כו' רביתניא
 מהפר"ח וכ"מ כהן"ל, הנ"ל, מיומא הערהמקורו
 קכ"ח בסי' וכ"כ ע"ש, ה', ס"ק קכ"ד סי'או"ח
 עי"ש. ומ"ש, ד"ה י"גאות

 הנז*ל, והטור בתשו' הרא"ש מלשוןוהנה
 שומע )פוי' וברכה ברכה כל על אומרשהי'
 טאטמע מנהג רק דזה נראה וב"ש, ב"הבכומ
 המנהג זה עוד הי' דלא וכנראה ז"ל,מאביו
 ולפענ*ד כן, נהג אביו רק המקומותבכל

 הנ"ל יומא מהגמ' מקור לזה ישלכאורה
 מהמדרהצ זשל החרדים של עדותו ולפיומכילתא,
 כמעט שמביאים והטור מהרא"ש שנ' וכמוכבזקל,
 וראה בזה, אני ונבוך הנ"ל, דיומא הגמראלשון
 דף דאברהם צלוחא הסדור בשם מ"שלקמן
 חיובא ואינו מנהג אלא טואינו שכ'קנ"ט
 וכ"כ בראג12נים, החכר ולא דגמראמדינא
 ולא מנהנ אלא שאינו ח' קכ"ד סי' הרבבהטו*ע
 בארחות מביא וכן לקמן, דאה חכמים,תיקון
 אמן דרק הפר*ח בהמם קכ"ד סי' או"חחיים
 ובם' לקמן, ראה וב"ש, ב"ה ולא מרינאהוא

 חפידים דמו2נת : כ' ברכות סוף לציוןראשון
 ע"ש מהגמרא, עיקר לזה ואין הרא"ששנה
 השיירי בשם מש"ש לקמן וראה הבאתיו,ולקמן
 הרא"ש ואביו מרב"ה לנו יצא וב"ש דב"הכנה"ג
 ומובא קכ"ד, בסי' הלבוש וכ"כ עי"ש.ז"ל

 ב"ה דעניית מ"ח, פ"ח ברכות לדודבשושנים
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 לא זה נזכר שלא כלל, חיובא כאן איןוב"ש
 מדינא לאו הרא"ש וגם בגמרא, ולאבמשנה
 שהי' ז-ל מארי מאבא שמעהי כ' אלאקאמר,
 ברכות לדוד שושנים ובט' עי"ש. וכו'אומר,
 חידש וב"ש ב"ה לענות זה שדבר מ"ח,פ"ח

 עי"ש. ז"ל,הראהם
 יענה אם בערך כאן הדק היטב וראהז(
 בשם מש"ש להפטיק שאטור בכ"מ וב"שב"ה
 ע"ש מנהג, אלא שאינו שכ' הדביר פתחהם'

 טהרה שיורי בס' וראה לכאן. וצרפובארוכה
 ולא סנהג אלא שאינו ג"כ שכ' ט"ו, אות ב'מע'

 עי"ש. מדינא,חיובא
 ג' בברכות הוא, ברוך תואר ומצינוח(

 כמו הקב*ה, של לשסו ע"ב, ל"ז יומאע"א,
 הוא. בריך אומרים ובקדיש ע"ש, ב=ההקדוש

 ב"ה לענות צריך בברכה דוקא אם ב.טימן

 ברכה בלא השם בהזכרת אפילו אווב"ש

 ל"ז, דיומא מהגמרות לכאורה הנהא(

 מקום הי' ש"ל, ומהחרדים לעיל, המובאל"ט,

 החיוב ברכה בלא השם בהזכרת דאפי'לומר
 טי' או"ח חדש בפרי ודאה וב"ש, ב"הלענות
 ל"ז דיומא הגמ' שמביא אחרי טק=ה,קכ"ד
 לענות יש שג"כ למד אתה ומכאן : שכ'הנז"ל,
 כהנים בברכת י"ה שם הכהנים כשמזכיריןאמן

 וכו', בהשמטות בשיכנה"ג וכ"כ הוא,וברור

 הנ"ל דמהגמרות טקי"ג קכ"ח בטי' וכ"כעי"ש.
 אלא דליכא דאפי' מוכח ל"ט, ל"ז,דיומא
 )בבהו"ש לברכו צריך גרידא השםהזכרת
 לעיל שהבאתי המכילתא מל,םון אבלעי"ש(,
 זה שכ' קאמר אברכה דדוקא משמע,במקודו
 עי"ש. וכו'המברך
 על כנה"ג בשיירי בהשמטות וראהב(
 קושטנדינא, דפוט ע"ב, קכ"ז דף קכ"ח טי'או"ח
 דהר"ד משמי' בה ומטו אומרים, שמעתי !שכ'

 בברכת וב"ש ב,ה לומר דאין ז"ל, יהושעעזריא
 מפני טעם ונתן וישא, יאר, ביברבך,כהנים
 ה', אתה ברוך אחר אלא וב"ש ב"השא"א

 וב-ש, ב"ה אומר אינו לבד ה' 3שמזכיראבל

 לנו יצא וב.ש דב*ה לזה, טמך מצאתיולא
 שהי' דממ"ש ואיברא ז"ל, הרא"ש מאביומרב"ה
 דוקא לדקדק יש וכו', וברכה ברכה כל עלאומד

 בהבמע וכו' אקרא ד' שם דכי ומהראי'בברכה,
 שם כי ותאסר שתדחוק ואף לבד בהזכרהאפי'
 אפי' אח"כ ממ"ש אבל דוקא, ברכה ע"י אקראד'

 מוכח זצ"ל, שנא' לברכו צריך לצדיקכשמזכיר
 הש' החכם השיב ויפה בעלמא, בהזכרהאפי'

 שא"ש כוננת, אתה מתפילה ז*ל, עזרא ן'מוהר"ש
 שם את שומעים כשהי' והעםוהכהנים
 שאע"פ הרי בשכ"מ, אומרים וכו',המפורש
 היו בעלמא הזכרה אלא ברכה שם הי'שלא

 דס"ם חוא פח"י ור(8ה עי"ש. בשכמל"1,אומרים
 ג' בזה דיש כ' רצ"ה, טי' שמואל ודברע*ב,

 טי' אבדהם אשל בט' וראה עי"ש.מנהגים
 כהונה כתר ובט' קמ.ה, דף צ"צ וט'קכ"ד,
 אור וט' עי*ש, ט"ד דף כפים נשיאתע"ה
 וילמי טק"י, קכ"ח טי' או"ח ברכ"י טי"ב,חדש
 י-ד, ס*ק קכ"ד טי' א"א פמ"ג דקמ"ה,צבור
 קכ"ח טי' באה"ל וראה ע"ש, הפר.ח עלמש"כ
 טי' שמהשל דבר שו"ת בהצם שמביאטקכוח,
 על אף בהוב*ש לענות נוהגים שישרצ*ה,
 הזכרת אחר בין כהנים שבברכח היטםהזכרת
 וראה עי"ש, כהנים הזכרת אחר וביןהמקרא
 כ"ח. טי' תשו'כנה=ג

 כ' דקנ"ט, דאברהם צלותא ובטדורג(
 אלא לאמרו שלא העולם מנהג אבל :בתוה"ד

 השם את דמזכיר משום שי"ל כיון ברכה,על
 מנין דאר"י ע=א כ"א בברכות מיהוככתבו,
 ה' שם כי שנ' מה"ת לפניה התורהלברכת
 סהעתעי בברכה קרא דהאי ט"ל א"כ וגו',אקרא
 ובט' ע"ש, מהשיכנה"ג לפנ"ז מ"ש וראהעי"ש,
 שמביא אחרי טקכ"ד קכ"ח טי' או"ח חייםתודת
 דאין חולקים ודבים כ' והפר"ח השיכנה"גמש*כ
 האידנא, משא=כ המפורש השם מהזכרתראיה
עי"ש.
 כ' קכ"ד טי' או"ח אברהם אחטל ובט'ד(
 איננה כפים בנשיאת מביהמ"ק הפר=ח דאיתעל

 ככתבו, השם את מזכירין היו שם כימכדעת

 שלדהםיבת כהנים בברכת רק כוונתוואולי
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 שבבית מעין השם הזכרת הרי ב"כ שלהמצוה
 ב"ה בבר"כ השם בהזברת לענות וישהמקדש,
 ע"ש, וכמש"כ בברכה רק מנהגינו אךוב"ש

 בכנה"ג דבריו מחזק כ"ח סוס"י כנה"גובשו"ת
 בהזכרת וב"ש ב"ה לענות יש ברכה בלידגם
 כבוד אות נותנים פדענקען )הספרדיםהשם,

 מובא בספור( או בדיבור הקב"הכשמזכירים
 עי"ש. קכ"ד סי' או"ח החדש הקמחבלקט
 הב' מערכת טהרה שיורי בס' ראהה(
 דדוקא )ש"ל(, שמואל להדבר שציק ל"ו,אות

 לחוד ה' בהזכרת לא אבל בהוב-ש אומרננברכה
 האידנא עלמא ומדנהגו כהנים, בברכהואפי'
 ס"ל דלא משמע בבר"כ אף וב"ש ב"הלומר
 בדרך שאינו כל ה' הזכרת בכל אלאכו1תי'
 וב"ש, ב"ה לומר חייב התורה פסוקיקריאת

 הביא בשיו"ב ומהרח"א קכ"ד, בסי' פר"חוראה
 והשיכנה"ג, והלבוש, הא"ר משם כןלהלכה
 ח"א( ע"ב דכ"ה מנחם דברי בס' בזה)ועמ"ש
 כ', רצ"ו סי' אשכנזי אומץ יוסף והר'עי"ש.

 חייב בס"ת הן בתפלה הן הזכרות כלשעל
 מהמדרש, החרדים שכ"כ וב"ש ב"הל1תר
 לכן אקרא, דאסמכוהו מד"ס מצוה שהואוכ'

 בשעה לומדים או שבחים, האומריםאותם
 שיחה המשיחים וכש"כ התפילה, הש"ץשמחזיר
 מד"ס. זו מצוה ביטול בעונש נכשריסבטלה,
 יענה דאם במ"כ אינו זה בס"ת הן מש"כאלא
 דהש"ץ התורה, קריאת בסדר מכוין יהא לאאז
 לשמוע ומבטל שיענה, עד מלקרא יניחלא
 במק"א כתבתי זה ומטעם מקרה"ת, תיבותכמה
 י"ח יוצא שהוא בברכה וב=ש ב"ה לענותשלא
 י"ג, ס"ק ר"ג סי' הברכ"י של טעמומלבד

 בברכה אלא וב"ש ב"ה לענות דאיןונלענ"ד
 הקורא משא"כ ה', לפני אומר שהכל בתפלהאו

 נביא או משה דכתב מה וקורא דחוזרבתורה
 וב"ש, ב"ה לענות להשומע צורך מהאחר

 משה א5ר דכך אלא עצמו, מצד הזכירודלא
 מעט בס' מ"ש ע' )א"ה ודףק אחר, נביאאו
 עי"ש. ס"ב( סי'מים

 קכ"ד סי' או"ח השלחן ערוך וראה0
 לברכו שייך דמה אבין לא ובעיקר שכ' י'אות

 אתה ברוך שאומר מברכו בעצמו המברךהלא
 ה' שם כשמזכירים התפלה בכל דא"כ ועודה',

 עיניו שהעלים ופלא ע"ש, וב"ש, ב"הנא5ר
 כאן. שהבאתימכ"מ

 ברכת התחלת קודם וב"ש ב"ה עניית ג.סימן
המזון

 הזימון בברכת קצ"ב סי' טואו"ח ראהא(
 חיינו, 1בט1ב1 משלו שאכלנו ברוך עוניםוהם

 העולם מלך אי"א ברוך שמו, וברוך הואברוך
 הוא ברוך ומ"ש : שם הב"ח וכ' העולם, אתהזן

 מנ"ל לתמוה, איכא וכו', הזן אמ"ה בא"יוב"ש
 ולא בגמרא נזכר לא כי כך, לומרלרבינו
 בפ"ה, הרמב"ם ולא והרא"ש הרי"ף לאכתבו

 אבל מהרש"ל, וכ*כ הוא, סופר דטעותוי"א
 וכ"כ רבינו, ספרי בכל נמצא שכך מאדקשה
 לומר ברכות בה' אבודרהם ובספרהרוקח
 מאבותיהם, בידם 5קובל הי' דכך וצ"לבהוב"ש,
 לאק טעם )שכ' וכו' רבינו נמשךואחריהם

 אלא נתקן לא זה נוסח דמ"מ ומסיקעי"ש(,
 השם דמזכיר וכו' וכו'  בעמםרה,כש5זמנין
 כאן משה ובדרכי לשונו. כל עי"שאלהינו,

 ב"ה שאומר מזכיר אינו פ"ה ברמב"ם ימ'
 אומרים שאין מהמדקדקים הרבה וגםוב"ש,
 להפסיק כדי בזה רבינו שטעם ואפשר כו'אותן

 ידעתי לא אבל הזימון, לברכת הזן ברכועבין
 ורי"ף בגמרא, מוזכר אינו ני זה, לרבינומנין

 יתר דבר שנראה ואף ג"כ, הזכירו לאורא"ש
 דאחר ברכות, מלשאר יותר לברה"מ שייךואינו
 עיי"ש. כו' וב"ש, ב"ה לומר יכול ברכהכל

 כתבו לא כי והד"מ הב"ח מש"כוהנה
 בשו*ת נמצא וב"ש ב"ה שעניית אףהרא"ש,
 כוונתם ודאי תיקנו, והוא ש"ל ד' סי'הרא"ש
 המזון ברכת התחלת קודם הענייה מוזברשלא
 בסדור וראה 1ד1"ק, ברכות בשאר 1לאדוקא
 כעי*ז. שהעיר של"ג דף דאברהםצלותא
 שם טו"ז וראה זה, השמיט קצ"ב בסי'והבחתבר
 דא"כ עליו, וב' ז"ל, הב"ח דברי שמביאסק"ב
 י' דבין זה חילוק במשנה לשנות לתנא לווי'
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 מן זה לענין עיקר שום דאין נראה ע"כלג',
 עי*ש. ופומקים,הגמרא
 א' סעי' המחבר על כ' כאן ובעם"זב(
 וכן וב"ש, ב"ה לומר שאין משמע קצ"ב,סי'
 כיון וי' ג' בין מחלק והב"ח מהרש"ל,פסק

 הן, טעם דברי ודבריו אלוקינו, ברוךשאומר
 שהמהר"ל כ' כאן סק"ג והבאה"ט והמג"אעי"ש.
 בשם מם"מ וכ"כ לאומרו, כ' והלבושמפראג
 ופשיטא פנטיטא ביחיד אבל המנהג, וכןרש"ל
 עי"ש. וכו' יאמר.שלא

 קו' לתרץ כ' כאן, א' אות במ"זוהפמ"ג
 לר' גדלו אמר אסי רב י"ל דלהב"חהטו"ז,
 אקרא ה' שם כי ור"א ג' לזימון קאי וגו'אתי
 איזה צ"ל וא"כ קאמר, לעשרה )תוספת(וגו'

 עיקר ולפ"ז יע"ש, כו' ומלת בב"ח, לשוןחיסור
 משלו, 2ואכלנו אלקינו 'נברך משיביםהעונים
 לא בטור אבל תוספות, שזהו וב"ש ב"הוגם

 ועד"מ וב"ש, ב"ה אומר המברך כ"א זההזכיר
 בין להפמיק וב"ש, ב"ה המברך שאומרב'

 המברך יאמר א"כ התזון לברכת הזימוןברכת
 שעונים באמן מפסיקים הם כי העונים, לאכן

 אות ועא"ר עמ"א של"ה כמ"ש המברך,אחר
 בי' וכ"ש בג' וג"ש ב"ה לאומרו ועמ"אב',
 ע"ש. וכו' ביחיר, לאאבל

 שמביא להקיש"ע ציין התפלות אוצרובסדור
 שאמר עד שהמתין שנהג ז"ל, א"ש המהד"םבשם
 וב"ש, ב"ה אמר ואז ה', אתה ברוךהמזמן
 והיעב"ץ עי"ש, הברכה את הוא התחילואח"כ
 המחברים נחלקו וב"ש ב"ה באמירת כ'בסדורו

 אמן לענות מציעתא מילתא ונקטין כתות,לב'
 אחר וב"ש ב"ה עונה וכן בשם, המזמןאחר
 דג' בזמת גם להוסיף דלא הבו בשם,המזמן
 ביד מוחה אני אין ואעם"כ מעתה, דברלחדש
 עכ"ל, ברורה, הכרעה שאין אחר כו"כ,הנוהג
 רק זה א"א במוסגר שם איתא ברהמ"זוקודם
 אני ונבוך כ"כ לא דבהקדמתו פלא וזההמזמן,
בזה.

 שאכלנו בסוף איתא, ז"ל האר"יובסדוד
 מתחיל ביחיד כ' בהמ"ז וקודם וב"ש, ב"הוכו'
 קדושים דעת ובסדור ע"ש, וכו' הזן אמ"הבא"י

 וב"ש ב"ה אומר אינו יחיד ברהמ"ז, קודםכ'
עי"ש.

 לומר שדעתו נראה ש"ל ב' ס"קולהטו"ז
 בהגה"ם שכנה"ג וע' וב"ש, ב"ה המזוןבברכת
 מיישב שרש"ל מאחר כ' ברס"י והמג"א א',אות

 אותו, מזניחין אין האומרו הלבוו2, וכ"כהמנהג,
 אות ומאמ"ר א"ר  וע' א' אות סוף הר"זוכ"כ
 קצ"ב סי' או"ח החיים כף בס' וראה עי"ש.א'
 ש"ל, דאברהם צלותא ובסרור עי"ש, ו'אות

 ב' אות קצ"ב סי' הרב בש"ע וראהעי"ש,
 לכאן. וצרפומש"ב,
 קצ"ב סי' או"ח רבה אלי' בס' וראהג(
 ומ"מ ר,2"ל, בשם שכ' בכ"ג ע' שכ', ב',אות
 ברהמ"ז קודם וב"ש ב"ה לומר שלאול"ח,
 כתבו לא ערוך במ2ולחן וכן בעף2רה, אפילוכלל

 כשמזמנים אלא לאומרו שאין כתבוהב"ח
 שהטור כיון : ז"ל כתב מי"ט מיהובעשרה,
 ובה2"ס מקובלין, הי' שכך צ"ל כ',והרוקח
 אף לאומרה שדעתו משמע ע"כ, הנוסח,קצרו
 וכן ומהר"ן, רד"א וכ"כ בל"ח, ממ"ש וחזרבג',

 לאומרה, הסכים פ"ג דף בשל"ה ובןנוהגין,
 כ"ה, סי' הכלבו בשם שכ"כ בדבריו שתימהאלא

 ולא זכרו לא גופא ובכלבו א"ח, בס'וכ"ה
 הכלבו בשם שמ"ו, סי' במ"מ וכ"כפקדו,
 שהסכימו הפוסקים דאף ודע לאומרא,שאין

 וטעמא ביחיד, לא אבל בזימון היינולאומרה,
 שיהא כדי וב"ש בוה דאומרים בד"מכמ"ש
 שייך לא וזה לבהמ"ז, זימון ברכות ביןהפמק
 ולא אומרו המברך דדוקא נ"ל ועודביחיד,
 שכ' מאבודרהם וראי' עמו, שמזמניםר~טנים
 בס' מבואר וכן וב*ש, ב"ה עליהם ומוסיף :ז"ל

 הטהור שלחן ובס' ע"ש, מ"א דף עולםנתיבות
 שאין כ' קצ"ב סי' ז"ל מקאמארנאלהגה*ק
 קצ"ב סי' השלחן ערוך וראה כלל.לאומרה

 עי"ש. מש=ב ה'אות

 שאסור ככ"מ וב"ש ב"ה יענה אם ד.סימן
להפסיק

 לעסוק בחיבורי כוונתי שאין אםהנה



 וב"ש הוא נחך ן ר הא הש"םכ4י ת יבתריד

 כאהחר להמקורות נוגע זה מ"מ הלכותבפסקי
 בזה. השיטות אביא ע"כ בעהי"תתראה

 ט', אות קכ"ד סי' או"ח מג"א ראהא(

 רשאי שאינו במקום עסוק דאם ופשוסשכ'
 ובדגול עי"ש, וכו' לאומרו, אסורלהפסיק
 שהש"ץ בברכה וקוו ; וז*ל מוסיף כאןמרבבה
 יפסיק לא ומגילה, שופר, כגון י"ח,מוציאו
 באשל שם והפמ"ג ע"ש. וב"ש ב"הלענות
 בין אפי' מהחמע עמג"א כ' ט' ס"קאברהם
 ס"ו בסי' ועמ"ש דזמרה, פסוקי אוהפרקים
 דקנ"ט דאברהם צלותא ובסדוו עכ"ל.מזה,

 יענה לא שהציבור ז"ל זקנו בשם ג"כמביא
 כגון להפסיק, שאסור בכ*מ וב"ש הואברוך

 כגון י"ח, הציבור את מוציא שהש"ץבברכות
 בכוונת וכ' וכדומה, ומגילה, שופר,ברכת
 ואינו מנהג אלא שאינו לפי הנ"ל:המג"א

 בראשונים החכר ולא דגמרא מדינאחיובא
 ז"ל, הרא"ש אביו נהג שכך כ' הטור אלאז"ל

 למטה בהערותיו המגן אלף ובס' עי"ש,וכו'
 שלא הדין דהממציא כ' תקפ"ה סי'אפרים
 רצ'ה סי' שמואל דברי תשו"ת הואלהפסיק,

 עי"ש, להלכה כן תפשו האחרונים כלוכמעס

 ומוסיף, וסהצנה הפסק הו"ל כעונה דהשומעכיון
 ע"ש. דשל"ג דאברהם צלותא סידורוע'

 מ"ח, דברכות פ"ח לדוד בשושניםוראה

 בזה שהאריך זצ"ל פארדו דוד מוהר"רלהגה"ק
 בספרו שכ' אבוהב להמוהר"ש חהסכיםמאוד,

 שומע שאדם דבברכה רצ"ה, סי' שמואלרברי
 ומשנה כמוסיף והוי להפסיק, אסור י"חלצאת

 השומע לכן בברבות, חכמים שטבעומטבע
 הטהור, לשונו כל ע*ש תהלה, דומיה ולויחדל

 ובבאה"ס סק"ה, קכ"ד סי' יהודה מסה בס'וכ"כ
 אסור וב"ש דב"ה כ' ס', ס"ק ס"ו סי'ארח
 ובסי' ק"ש, בברכות או דזמרה בפסוקילענות
 ובהמ"ע להפסיק, דאסור כהמג"א כ' סק"יקכ"ד
 שאינו כיון ומ"מ כ' ה' אות קכ=ד סי' ז"להרב
 מפסיקין אין חכמים מהיקון ולא מנהגאלא

 אפי' הרהבות לדבר להפסיק שאסור בכ"מלאמרו
 בפסוקי כגון אמן לעניית להפסיק שמותרבמקום

 קכ"ד סי' או"ח תשובה ובפתחי עי"ש,דזמרה
 אין בתורה העוסק שאף אחרונים בשםמביא

 עי"ש, וב"ש ב"ה לענות כדי ממשנתולהפסיק
 כ"א ס"ק קכ"ד סי' או"ח ברורה משנהוראה
 עי"ש.וכ"ב

 ז"ל הגר"א של רב מעשה בס' וראהב(
 וב"ש ב"ה לענות הקפידו שלא שיש מ"ג,סי'

 ער ממתין אינו דהש"ץ מפני הש"ץ;בחזרת
 העונה ועי*ז העונים, מפי וב"ש ב"השיכלה
 שכיר פעולת )ובהג' ע"ש התפלה, חזרתמפסיד
 מעשה ובועס' בזה, טעמים עוד לו שהי' כ'שם
 סהצום וב"ש ב"ה לענות אוסר ווהי' שםרב

 ימהר שלא הש"ץ יזהר ולכן עי"ש(,הפסק
 עניית בשעת מעט יקוהה אלא הברכה אתלחתום
 ע"ש. וב"שב"ה

 א( אות ש"ל להד*מ המכים ב' אותוהמם"י
 ובס' ט', אות בקיש"ע וכ"כ להפסיק,שאסור

 עשושת : כ' סע"ה, קכ"ד סי' או"ח ודיםארחות

 אין בתורה שהעוסק שכ' מ"א, סימן רודדברי
 ושכ"כ ואמן, וב"ש, ב"ה לענות ממו~נתולהפסיק
 דיש בפ"ת וכ' ב', סימן רבים מיםבשו"ת
 מהיכן צ"ע באמן אבל וב"ש, בב"ה ע"זלסמוך
 מי לא אם דגמרא, מדינא שהוא זה,למד

 מפסיק דאינו וחבריו כר,צב"י אומנתושתורתו
 כמ"ש מק"ש, רפטור דרבים ת"ת אולתפלה
 בס' אבל ע"כ. ע', סי' ועב"י בברכותהרא*ש

 חמידים דמשנת : כ' ברכות בסוף לציוןראהבת
 ע"ש, מהגמרא עיקר לזה ואין הרא"ששנה

 זכ"ל וראה מרבבה, הדגול לד' לחוש ישוא"כ
 מעשה ובס' ח"י, אות ב' אות וח"ג ב' אותח"א
 ברכות, מה' פ"א הרמב"ם על הספרדירוקח
 הנז"ל, רצ"ה בסי' שמואל הדברי עלמשיג
 אפי' להפסיק דמותר וכ' ראיותיו,ומדחה
 ומגילה, שופר, כגת י"ח, מוציא שהש"ץבברכות
 נ"א סי' אן*ח שיק מהר"ם ועשו"תעי"ש,
 בברכה ובאש ב"ה לענות העולם מנהגשמיישב
 לב בס' העיד וכן עישה"ס, י"ח בהשיוצאין
 לענות נוהג קואי' לב חקרי בעל בשםחיים

 והמהר"ם יד"ח, בה שיוצאין בברכהבהוב"ש
 בביהמ"ד שגם הביא שהשואל : כ' הנ"לשיק
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 שופר בברכת וב"ש ב"ה עונין היו החת"סשל
 עי"ש. בהן מיחהולא

 שמביא אחרי קכ"ד, סי' או"חועתו"ח
 דציה, שמואל ורבר שם, ודג"מ סק"ט,להמג"א

 להמעשה הודה מהרי"פ שהרב כ' הרוקח,ומעשה
 מביא נ"א סי' שיק ושהמהר"ם להתיד,הרוקח

 הוה לא בסוף שאמן כמו והעיקר טעמיםב'
 דאמן היכי קאי והמג"א וב"ש, ב"ה ה"ההפסק

 הפסק.הוי
 שאין כ' רי"ג סי' או4ח יוסף ובברכיג(
 שיצא כיון אך הדעות, מן כא' להכריעבידו
 לכתחלה, ליזהר נכון להחמיד גדולים מפיהדבד

 וראה עישכ"ד, שעונה במי למחות אין מ"מאבל
 דבדיעבד שכ' קכ"ד סי' או"ח ברודהכהחנה
 בשם מש"כ גבודים מגן בס' ע' להחמיר,אין

 קכ"ד סי' או"ח חיים תורת ובס' עי"ש,דוקח,

 לא הדין שיודע שמי ז"ל אביו בשםמביא
 ב"ה שעונין עם בהמון לגעור אין אבליענה,
 עי"ש. וכדומה ומגילה שופר בברכתוב"ש

 דינים אסיפת ה' מע' חמד שדי וראהד(
 בדכה על וב"ש ב"ה אמירת ולענין ד"ה ט'כלל

 בברכת והן המצות בבדכת הן מחבירוששומע
 רי"ג, סי' להברכ"י שציין וכו',הנהנין

 שלא גדולים רבנים ג' בשם לדודולהשחמנים
 יהודה, ולהמטה בה, שיוצאים בברכהלענות
 אות ש' מע' או"ח אהרן ובית ש=ל,ודגמ"ד
 דבדי ק"ט, וסי' ח"ק סי' ח"ב חיים לבי"א,
 מאוד נאמנו החיד"א חמד' קכ"ד, סי'מנחם
 שמרן ועס לאחרים, למחות ואין ליזהרשצריך
 שיענו ביתו בני את האיש להזהיר כ'החבי*ף
 ליל בסדר הברכות כל על ואמן וב"שב"ה
 במה לו די לצאת דהרוצה אהדן בית וכ'פסח,

 לאבדהם זכור ס' וע' וב"ש, ב"ה בלבושיהרהר
 תשו' של טעמים הב' ומביא עי"ש, ג' ד'ח"ג

 העונה דכל א( נ"א, סי' או"ח שיקהמהר"ם
 אמן כשעונה וא=כ דמי מפיו כמוציאאמן
 כאומר אמן עניית בשעת הוי השופד ברכתאחר

 ב"ה בתחלה שאמר בכך ומה הברכה,כל
 שבועות מה' בפ"ב הרמב"ם עפמ"ש ב(וב"ש,
 שבועה כמוציא הוא אמן דעונה דוקאדלאו

 והאמנת קבלת דהוי דבר שאר ה"ה אלאמפיו
 וב"ש ב"ה ה"נ וא"כ אמן כמו הוידבדים

 אד"א בדוך מפיו וכמוציא אמן כמוהוי
 כעונה שומע הוי הבדכה מסייםוכשהמברך

 עי"ש כאן, יש הפסק ומה הברכה מסייםוכאילו
 כ' שופד בברכת יעב"ץ ובסדורבארוכה,

 המגילה ובקריאת ע"ש, וב"ש ב"ה לענותאסור
 אברהם אשל היטב וראה עי"ש. כלום כ'לא

 לכאן. וצרפו תצ"ד סי'או"ח
 קכ"ד סי' או"ח הדביי פתח בס' ראהה(
 מוהר"א הרה"ק בשם שמביא ע"ב, דקי"דס"ה

 על שמקשה חס=ל, בסידורו ז"לטובייאנה
 פוסק דאם וצעע : וו~ל הנ"ל סק"טהמג"א
 כבור מפני קיו בשו"ד כבוד מפנילשאול
 לענות, שאסור זקן הורה כבר מ"מהקב"ה,
 מ%~1מע בשעה וב"ש ב"ה במחשבתו יכויןועכ"פ
 להקשות הוסיף הדביר והפתח ע"ש, ה',הזכרת
 סע"ג מרן פסק על סק"ה ס"ו סי' גופי'ממג"א
 והוא פסוק, באמצע אפי' מפסיק וכו'דלקדיש
 כבוד מפני לשאול פוסק דאם טעם נתןעצמו
 : ליהמב ונ' ע"ש, הקב"ה כבוד מפני ק"ובו"ד

 מדינא, שחיוב1 בדבר אלא זה מטעם הותרדלא

 הותר לא מנהג מצד אלא אינו שקיובו כלאבל

 דמתתקבל סק"ו, ס"ו בסי' וכהמג"אלהפסיק,
 ע"ש, מנהג אלא אינו כי אמן יענה לאואילך

 משם צ"ו בסי' מ"ש כאן שציין למהודומח
 כשאו' ינדל ועתה יאמר דלא ז"ל, והדב"חשל"ה

 כיון להפסיק, שאסור במקום יתנדלהים"ץ
 אינו דא"כ 1כ11נה1 ע"ש, מהתיקוניםשאינו
 לא ממנהג אלא חיובו שאין וכיון מנהג,אלא

 בשם סק"ו שם תשו' מהשערי ולפמ"שיפסיק.
 דכיון הוא, פריכא דק"ו ז"ל שורהבכוד
 בשבח להפסיק לו אין מקום של בשבחושעוסק
 דנימא מסתיין והשתא בו"ד, בכבוד משא"כאחר,
 לשבח מפסיק מקום, של בשבחו דעסוקדהגם
 שאינו לדבר לא אבל מדינא, שחיובו בדבראחר
 ואילך מעלמיא יש"ר באמן כנון בומחויב
 או בחיובו, פלוגתא דאיכא שם המג"אכמ"ש
 מתתקבל אמן לענות או נא יגדל ועתהלומד
 והרב"ח, להשל"ה, ס"ל מנהנ, אלא שאינ1ואילך,
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 בשבחו עסוק שכבר כיון להפסיק דאיןוהמג"א
 וב"ש ב"ה לענות הדין הוא וא"כ מקום,של

 ז"ל והטור הרא"ש כמ*ש מנהנ, אלאשאינו
 טהרה ובה2יורי עי*ש, וכו', לשונם( לעיל)ראה
 לרין מנהג בין מחלק ג"כ מ"ד אות ע'מע'
 ע"ש.בזה

 ב"ה במחשבתו דיכוי1 עוד מ"שולענין
 מחשבה אי ", ה' "אזכרת סע0ומע בשעהוב"ש
 ע"ב, דכ"א ברכות תום' ע' הפסק חשיבאזו

 שם, ע"ד הצל"ח ומ"ש יגיע, שלא עדד*ה

 לצאת אפשר אם בענין א( למדתי,ומדבריו
 באי תלוי דזה וגם וב"ש, ב"ה לענייתבמחשבה
 ערך שלי בכללים )וראה הפסק הוימדה9בה
 כתיבה בערך מהשבה ריבור כתיבהאמירה
 בשם שהבאתי מה לעיל וראה השכמל"ב(עי"ש
 לכאן. וצרפו חמד רהשרי בהך אהרן ביתס'
 מרינא שחיובו ברבר בין בהחילוק בירורב(

 מצד אלא שאינו רבר לבין להפסיקדמותר
 בהמקור, א' בסימן למ"ש נפק"מ וזהמנהג,
 שאין אף ההפסק ענין כל כאן הבאתיוע"כ
 בכללים, רק דינים בפסקי לעסוק בחיבורידרכי
 הוא רברוך ג( לכללינו, גדולה נפק"מוזה

 ההבדל ר( מרינא, ולא מנהג רק הואוב"ש
 ש"מ, בשבחו לענות לבין ודם לבה9י לענותבין

 לענות צריך ג"כ ברכה בלא ה' אזכרת שעלה(
 ב' מע' טהרה שיורי בם' וראה וב"ש.ב"ה
 אות ע' מע' עור ועי*ש עישה*ט, ע"טאות
 מ'ר. אות ע' ומע'כ*ט

 הגאון למחו' תורה יעת בם' ראהו(
 ב' סעיף ס"ו סי' או*ח זצ"ל מבערזאןהנורא

 סק"ה נ"א סימן רב"פ הגהות בשםשמביא
 ברוך לומר דמותר י"ל המזמורים דביןשצידד,
 ברוך לומר להאוסרים אף שמו וברוךהוא
 בם' וראה עי"ש. דז5רה בפסוקי שמו וברוךהוא
 דף ג' אות ע' סי' ז*ל להחיד"א אומץיוסף
 הקמח בלקט וראה עי*ש. משכ"ב, ע*אצ"ב
 וראה עשה*ט. מש*ב וי"ב סק"י קכ"י סי'החדש
 עי"ש. וכ"ב כ"א אות קכ"י סי' ברורהמשנה

 ברוך ב"ה ולא שמו וברוך הוא ברוך ה.סימן
 וא*ו בלאשמו

 בשם שכ' יקי*ר שאמר ברוך בם'ראה
 הנוהגים כי פלא, דבר הקודם מדור ת"חזקני
 לומר בשעתם קבעו ימ"ש צבי שבתי כתאחר
 ד', אתה ברוך הש"ץ שאמר לאחר ב"שב"ה

 )תתי"ד צבי" *שבתי כמנין בגימטריאשעולה
 עולם( )לרראון לזכרון שמו יהי' למען814(

 עצמם שמנעו וחכמים גיולים כמה היוומפנ"ז
 והטור להרא"ש ובנוגע זה, לשון הזכרתמלענות
 לא בהם נתקיים כי אפ"ל, לעיל()שהבאתי
 הנזכרת הגימטריא כי את' כל לצדיקיאו2ה
 )בלא שמו ברוך הוא ברוך בלשת רקעולה
 הרא*ש ונוסח שני( ברוך בשם החיבורוא"ו
 ובנו הרא"ש כי להעיר )וראוי החבור,בהש"ו
 הכת פרצה טרם שנה מאות כשלש היוהטור

 לומר ישתרלו כי להעיר וראוי ההוא(,הארורה
 עי"ש. וכו' שמו וברוך החבורבוא"ו

 ואחר הוא ברוך אתה אחר לומר אם 1.סימן
 שמו וברוךה'

 הקמח בלקט ה"ר הש'ע על הרז*הבחי'
 כשאומר המנהג משנים מקרוב כ' קכ"ד,סי'

 וכשאומר הוא" *ברוך עונים אתה ברוךהמברך
 כמבואר הוא וטעות שמו", *וברוך אומריםהשם

 לומר צריכים שניהם אלא האר*יבסייור
 שלחן יבס' בעיני ופלא עי"ש, השםכשמזכיר
 וכ' צ"ל, שכן כ' ז"ל מקאמארנא להגה"קהטהור
 הו(ג ברוך אומר ארנ"י שם דאתהדהכוונה
 לשם שמו וברוך יאמר הוי"ה השםוכששומע
 כולו הוא, כולא השלם היחוד על להורותאדנ*י

 קול בסדור שכ"כ כ' שם ובהערות עי"ש, וכו'חי
 יכין סור בם' אבל קאפיל, יעקב לר'יעקב
 סעי' קכ"ח סי' וע"ש כך, לנהוג שלא כ'ובועז
 שם ודו*ק תצ"ד סי' או"ח אברהם ובאה9לי"ג,
 לכאן.וצרפו
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 בורא העולמים, חי כו' שאמרברוך
 העולמים, חי כף וחסרונן רבותנפשות
 העולמים חי וכו' שמךישתבח

 הברכה חתימת בענין כ"ז, סי' או"ח ע'א(
 וע' העולמים, )בצידי( "חי" או )בפתח(,"חי"
 צורי וברוך ה' חי ב' קצ"ג דף מקץזהר
 קמ"א, סי' ח"א יעב"ץ משחת שם ובניצוציכו',

 סי' או"ח הד"ט ובעקרי ד"ז, סי' יוסףברכי
 סע"א(, )כ' שבע באר חלק אור מאורינ"ד,

 גידוף בספק ליעול ומאן בעצמו חזרשהתוי"ט
 ויצא וע"ז בפתח, חי דוקא מסתברא לכךח"ו,
 בגין חי אקרי אמאי חי איש בן א',קס"ד
 העולמים, חי אקרי צדיק דהא צדיק,דאיהו
 ז"ל מרגליות להגד"ר זהר שערי בס'כ"כ

 אהל בס' היטב וראה עי"ש. א', מ"דברכות
 חי הקדיאה תהי' שכ', ף, אות ח' מע'יעקב
 שהוא העולם, בחי וישבע שנ' כעניןבצידי
 והוא העולמים של חיים עניינו ויהיהסמוך
 ואתה כאמוד עולם, של חיותו שהואהשי"ת
 סמוך, שאינו בפתח חי משא"כ כולם, אתמחי'
 עצמו העולם ואין חי, שהוא העולם ענינויהי'
 שאמר ברוך בתפילת וכן האמתי צד עלחי

 מ"ד פ"ז תמיד תוי"ט בציד"י, חי הנכוןוישתבח,
 ר"ו סי' באו=ח המג"א הסכים וכן יע"ש, לחייד"ה

 עכ"ל. שם, יוסף בדכי וע'סק"א,
 ובכל שונות, נוסחאות יש בזה והנהב(
 בח ית' שהוא והכוונה בציד"י, חי הגי'סדורים
 במע' החיים ובספד העולמים, שבכלהחיות
 באליהו וכ"כ בפת"ח, עולמים חי כתב,השמות
 מפראג המהר"ל וגם בו, חזר דהתוי"ם וכ'זוטא,
 ב' מביאים ישנים ובסדורים בפת"ח, לומדכ'

 בציר"י, כ' והגר"א ובציר"י, בפת"חהנוסחאות,
 בסידור יוסף, ועץ לשלום, אחרית בפי'ראה
 תפלה בעיון שם וראה ישתבח, על התפלותאוצר
 מאוד, מאוד בזה 5(האריך שאמר ברוךעל

 כמה ג"כ והביא צדיך, אני לקצד כיעישה"ט
 הדק.  9ישה"מ  והמ9מים, בזה וגירסאותשיטות
 על בפת"ח עולמים חי כ' היעב"ץובסידור

 בציר"י ולא העולמים, מחיה פעל, והואחי

 ב"שתבח. ג"כ ועי"ש שאמר בברוך עי"שכרז"ה.
 על דאברהם צלותא בסידור מצאתיאח"כ
 בזה האריך שם הברכה שבערך שאמרברוך
 ואז גאונותו, ברוב הדק עישה*ט למאוד,עד

 אחרי יבא ומי כלום, לדידי תצטרך ולאתתענג
 עולמים לחי על בהסידורים וראההמלך.

 שאמר, בברוך נפשות, בבורא והאמונה,בהאדרת
 הראיות, השיטות, הגירסאות,בישתבח,
 בזה. והטעמיםהמחלוקת,
 הג"ר בשם מביא דש"ט, סקץ בפרד"יג(
 בעלי לכל כינוי בפתח חי כי מוואלאזין,יצחק
 מלך כמ"ש לבדו, לד' רק בינוי בצירי וחידהים,
 אלוה, עצמו ע,צה פרעה כי וידוע עולמים, חיאל

 פרעה, בחי נשבע הי' לשקר כשנשבעומפנ"ז
 וע' הזה, הדבר כן אלוה הוא שפרעה כמופי',
 ואולם כ"א( )י"ד במדבר וע' כרמל, גדשבס'
 מיסודי ה"י פ"ב ובדמב"ם שם, וברש"י אנכיחי

 ססיכות לשון שהוא בצירי חי כ' באדם !התורה
 אחת, וחיי' שהוא להורות בפתח חי כ' בה'אבל

 והי' לאלוה עצמו עשה פרעה והנהעיי"ש,
 לפי בצירי, אמר יוסף אבל בפתח, חיצ"ל

 ט"ז, מ"ב מקץ עקדה בעל וע' הוא,שאדם

 ביפ"ת, וע' עשה"ט, דתמיד, מ"ד פ"זותוי"ט

 עי"ש, פכ"ו דבא דב"א ובתנא מ"ת, שאולודבדי
 הנצחון ספר בשם הפרד"י כ' דתמ"טובח"ב
 חי של"ד! אות בדניאל ז"ל, ליפמאןלהר"ר
 צד, מכל אחד וחיותו הוא כי השם,בפתח
 של חיותו ופשטו בצירי, נקוד פדעה חיאבל

 בדניאל וע"ע שנים, וחיותו הוא כיפרעה,
 שער הפרדס ובס' פס"ח, ח"א ומו"נ ז'(,)י"ב
 קמ"א, סי' יעב"ץ ובשאילת פ"ח, הכינויםערכי

 וכ' בפתח, חי בתפלה שצ"ל בראיותהאריך
 אברהם ויעןם בס' וע"ע בו, חזרשהתוי"ט
 בזה שהאדיך ורס"ב, דר"ג, שם זקניםבעטרת
עי"ש.

 אחד איש של שם במובן שאמר,ברוך

 ז"ל, להחיד*א הגדולים שם בס' ראהא(

 היה שאחד שהביא ב', אות ספריםמערכת



 עצם מ חע נרש ן ר הא הש"פכשי ת יבתריח

 שאמד, ברוך שנקרא והיינו תפלה, שם עלנקרא

 בר' שמשון הר' והוא שאמר, ברוך תפלתע"ש
 והיה מרוטנבדג, המהר"ם בזמן שהי'אליעזד,
 משום וזה קואמר, ברוך שכהמון ר'נקרא

 בכל אומר והיה מאב, יתום קטן ילדשכשהיה
 בקול שאמר בדוך הכנסת בבית בבוקדיום

 עואמר, ברוך חייו ימי כל אח"כ נקרא ולכןנעים,
 הובא זה ובשם שאמד, ברוך שמשון ר'והיינו
 בתשו' גם הובא וכן ל"ז, סי' רש*לבתשו'
 רסי' או"ח יוסף בבית וע' קל"ז, סי'מהרי"ל

 הד' שמו אחרון לחכם קונדריס שמצאל"ו
 בצורת ארוכה בדרך מדבר שאמד, ברוךיצחק

 במדבד והעית הדרזם ובס' עי"ש, וכו'האותיות
 דצה ומזה וכר מביאו, ב' אות קמ"םמאמר
 שכהצון שהר' לבד שלא הגדולים, בשםלשפום
 נעשה שאמד בדוך שהכינוי גם אך כן,נקרא
 והבאים בניו גם נקראים היו וכן כה~פחה,לשם

 כונת הנראה כפי כי זאת, דחה אבלאחריהם,
 עצמו אליעזד בר' שמשון ר' זה על יוסףהבית
 הקונטרס שחיבד הוא כי שאמר, בדוךשאמר
 וכמו יוסף, הבית שמזכיר השמות צורתעל

 ומה מ"ם, ס"ק ל"ב סי' רבה באליהושהביא
 ט"ס, ע"כ שאמר ברוך יצחק ר' בב"ישנאמד

 להיות צריך שאמר, ברוך יצחק ר'ובמקום
 עי"ש. שאמר, ברוך שמשוןר'

 אות הספרים שמות מע' בסדה"ד וראהב(
 אליעזר בר' שמשח ר' שאמר ברוך שכתבב'

 תפילין סופרים תקון שאמר ברוךהמכונה
 האותיות וצורת הדינים כל עם וס"תומזוזות
 כתב סלעו א"ח ובב"י כ"י, אצלו, הגהותויש
 עכ"ל. שאמר ברוך חבר יצחקד'

 בכל משמעותם אם בידוע, יודע, לי,ברי
 וואימקום

 דף ח"ד אהרן בית בספרי היטבדאה
 בידוע, יודע, לי, בדי הלשונות אם ערךתק"ג

 ספק גם לפעמים או ודאי, מקום בכלטהבמעותם
 שם כי לכאן וצרפו עישה"ט לודאי,קדוב
 לבא רציתי ולא בזה ופדטים כללים כמההבאתי
בכפילא.

 בנוגע כברייתו שלם דברבריה,
 ועודלביטולו

 לא באלף אפי' ובריה שקץ ק', סי'ביףד
 וברע"ב וכו', טמא דג מ"ח פ"ו ובתרומותבטל,
 שם ובירושלמי מותד, מתתק"ס פחותשם

 ושנות בר"ש וע"ש בחטעק"ס, בטלהשבדיה
 אות ק' סי' יו"ד ובהגר"א נו"כ, ושאראליהו
 בתתק"ס, בטלה דבריה הרשב"א, משם מביאה',
 י"א--מ"ב, שמיני פרד"י והקבלה, בהבתבוע'

 תתק"ס סאה מ' מקוה שיעור כ', כ"וובדף
 תרומות ירחחלמי ע' בריה, ביטול שיעורלוגין,
 הנפש, דם הוי דם דרביעית והטעם ה"ה,פ"ו

 כל א"כ א', כ"ב כבכריתות הם דמים מיניוד'
 לוגין, בתתק"ס ביטול וצדיך לוג, האדםדם

 לשיעור רמז ר"ם, סי' יו*ד חת"סועשו"ת
 חד שיתבטל אדם של לגופו ביחס מקוהטהרת
 ע"ש, בס' ביטול ערך כאן וראה עיוש,בתרי,

 שם. גר"כ ובכל ק' סי'וביו"ד

 חי אינו עצם בו שאיןבריה
 נח בפ' עה"פ ק"ח, סנהדרין ראהא(

 ובהג' הם, וךא משפחוועיהם יצאולמשפחותיהם

 לשון ר"י שינה מדוע ידעתי לא כתבמהדצ"ח
 מהרי"ב דדגה ונ"ל למשפחותיהם, דנאמרהתורה

 אינה עצם בה שאין דבריה ביון דהפי'כ',
 המבול ומשפט א', נ"ח בחולין חודש, י"בחיה
 מ"י, פ"ב עדיות ובמס' כבדש"י, חודשי"ב
 מתיבה עצמם התולעים יצאו לא ע"כא"כ
 ומובא יצאו, המשפחות ודק חיים, אינםדהרי

 בס' זה נזכד וכבד ע"א, דג"ם ח4אבפרד"י
 כתב יהונתן ובתפארת וכו', וכו' חכמיםאמונת
 נס, עפ"י בתיבה חיו עצם בו שאין מהדאפי'
 ליכא א"כ המזלות שכתבו ולא הואיל י"לוגם
 פ"ד סי' יו"ד תשובה דרבי וע' כלל,זמן
 לחיות יכולה כנפים לה יש באם : שכ' ק"אס"ק
 מב"מ, ש"ב ע"ש עצם, בה שאין אף הרבהשנום
 בהסכמת ע"א ז' דף ח"א פדר'י בס'וראה

 ובענין בארוכה, מש"ב זצ"ל זגיערשהאבד"ק
 עיקוא"ם. המבול בימי המזלות שמשודלא
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 ה"א, פ"ב כתובות הידושלמי ואנהב(
 גומד לאל דאקדא ע"ה כ', הי"ג, פ"וונדדים
 ויום שנים ג' בת בתולה ג'( נ"ז )תהליםעלי
 השנה ב"ד עבדו חוזדין, בחולי' איןאחד

 השנה מעיבור יתבטל דהטבע חוזדין,בתוליה
 בתולים וחזקת החשבון שנשתנה כיוןואמדינן

 עוד החשבון דעפ"י וכיון המזלות עפ"יהוא
 חוזרין בתולי' א', ויום שנים ג' נתמלאלא

 קפ"ם סי' יו"ד חם"ך סק"י, נעה סי' ועמג*אעי"ש,
 באדוכה, בזה דת"א ח"ב בפרד"י ומובאסקי"ג,
 שאין בבע"ח דכן וכ' דע"ב, בא לפ'וציין
 דזבחים ע"ה שתי' יעב"ץ בהג' וע' עצם,בהם
 דפרים ממדר"ר שהק' הא, ד"ה תוס' ב'נ"ט
 מום, בעל אינו דזקן והקדיבן, שלמה עדשחיו
 משא"כ הטבע, בדרך וז"ד כחו, ותש דכחושודק

 וכן נם, בדרך ימים שהאריכו הללובפרים
 איתן, טצפה בהג' וע' עצם, שא"בבבע"ח
 אמת ובשפת ע"ש, סופי"ב בנשא הואוהמדרש

 עוד, חיים היו הניחן דאם זקנה, דל"שכ',
 גם זה הא וקשה לידה, ידחי תשעהובהגש"פ
 החודש עבדו ב"ד אם הנ"ל ולהידחםלמיבעכו"ם,

 זה חוזרין, בתוליה א' ויום שנים ג' הי'ולא
 ע"ב ובדף עי"ש, בעכו"ם ולא בישראל רקהוא
 עפ"י המולד, בבדה"ח שמזכידין בטעםכ'

 שיפודא א' ל"ח בנדה איתא וכן הנ"ל,הידושלמי
 נפק"מ, דיש המולד, לידע תקנו ומשו"הגדם,
 אל כ' מטות בר"פ וא"ש חוזדין, בתולי'לענין
 נשנו דכאן זו, בפדק~ה דוקא ולמה המטות,ראשי
 וזה בבוגרת, ולא בנעודיה רק נדריםהפרת
 תודה אוד בידחת וע"ע המטות, בראשיתלוי'
 תשי"א, דף ח"ג ברוך ומקור י"א, סוס"יתרצ"ג
עי"ש.
 בהערות כ"א דף ח"ב פרד"י בס' וראהג(

 ראי' שמביא זצ"ל, מאסטדשוצאמאדמתד
 מחוסר דילפינן ד"ו מעאז הנ"ל, יונתןלהתפאדת

 ודלמא ופדיך החי, כל מקדא לב"נ אסוראבר
 א' קט"ו זבחים הגה"ז ותמה טרפה,למעוטי
 התיבה הא קדא למ"ל חיה אינה טרפהדלמ"ד
 הב' בשנה י"ז עד השני בחודש ז' מןהיתה
 טדפה לכנוס יכול הי' לא אאכ מיב"חיותר

 יצאו וטרם העולם קיום לצודך הי'דהכניסה
 דבמבול תתורץ ולהתפ*י ימיתו, התיבהמן
 בארוכה. עי"ש וכו' וכף יב*ח לחיות יכולהיה

 וגמראברייתא

 וצרפו וכו' תלמוד עדך שלי בכלליםראה
לכאן.

 שוות דעתם איןבריות

 אין עדך אהרו בית בספרי היטבראה
 ובציונים והלאה רלעד מדף שוות הבדיותדעת
 כבד שהאדכתי במה קצרתי כי עישה"סשם,

בספרי.

 דאמר כמאןברם

 דמ"ש כתב כוג ס"ק מ"ה סי' חו"מבשיך
 אלא חותמין עדים אין כמ"ד בדםבירחעלמי

 בהטאר הגי למ"ד דליכא אף וכד, בפ"זזה
 והכוונה נקם, דלעיל דלישנא סידכאשטדות,
 כן הדין היה אז הכי ס"ל דהוי מ"ד היהדאם
 אות ב' מע' שלום דרכי בס' ומובאע"ש,
 מש"ש ק"ע דף ח"א בספרי וראה עי'"ם.פ"א
 אקצד. וכאן עישה"ם, ופידושו בדםבעדך

 מיתתו תהא בשחיטה השבתניבשחיטה

 מימן והיאה ש"צ מדף ח"י במפריראה
 קףבה"ם. לכאן, וצדפו מש"במ"ד,

 ביניהם ההבדל ויצירה,בריאה

 : שכ' ב', מערכת יעקב נאות בס' ראהא(

 לשון בין חיל'וק דיש ז"ל, הדאשוניםכתבו
 אלא נופל אינו יצירה לשון יצירה, ללשוןבריאה
 גריאה ולשון יצירה, ממש לו שיש דברעל
 ממש, בו שיש דבר על בין דבר, כל עלנופל

 בדיאה ואם כמו ממהם, בו שאין דבד עלבין



בחבי,ברבי ן ך הא הש"םכללי יתבתרכ

 עי' ע"כ, דבד, האדמה פתיחת ואין ד',יברא
 מקרא וצ"ע בראשית, פ' יופי מכללבספר
 עדך הכנויים ערכי בס' וראה עכ"ל. אורדיוצר
 ובורא אור יוצא שכ' קע"ג דף ב' מע'בריאה
 ממש, בי' שיש אור מ"ה--ז'(, )ישעי'חשך

 כתיב ממש בו שאין חשך יצירה, בי'כתיב
 דכתיב עשיה בו שיש אור ואבע"א בריאהבי'

 הויה ואין א'-ג'(, )בדאהעית אוד יהי ה'ויאמר
 ביה הוי דלא חשך ויצידה, עשיה ע"יאלא

 הבדלה אלא עשיה בי' כתיב דלא ר"לעשיה,
 ב' ד"ב ]בהיד בדיאה ביה קרי בלבדוהפר,בה
 הנאות קושית לתרץ נלענ"ד ובזה עכ"ל,הג"ה[
 אור, דיוצר מקדא עיון וצריך שכ' ש"ליעקב

 ודו"ק. מידי קהטה לאולפ"ז

 סדר לבעל הכניים עדכי בם' כתב עודב(
 בריאה והלאה, קע"ג מדף ב' מע' זצ"להדודות
 דבר על ויצידה ממש, בו שאין דבד על אףנופל
 בקדבו אדם רוח ויוצר ומ"ש וצורה, ממששי"ב
 הגוף כלי יצירת על היא א'( י"ב)זכרי'

 וכל והלב, המוח והמה הדוח כחהמקבלים
 מאין וצאתו דבד התחדשות הוא בריאהלשון
 יוצר לכ"א מיצידה, גרועה בריאה ]שרשים[,ליש
 וישב[, ]נע"ח שם(, )ישעי' חושך ובודאאור

 הנשמה, אצל שייך ודוחניות, דקה יותרבריאה
 נשמת ]ם' הגוף אצל ושייך גסה יותרויצירה
 כ"כ, דקה אינה יצירה מאוד, דקה בריאהאדם[,
 בדאשית זב"ד שמות ]זהר מכולם עבעמעיה

 על נופל בריאה לשון הזהר[, בשם ג', ז'ד'
 דבר על נופל יצידה הצורה, על קהעיה ול'הגוף
 ובריאה לו, ודומה האדכ כחומר וגסותגוש
 להפך, שי"א ואף הנפש, ועל הדקות עלנופל
 המורה, כ' של"א[, ]מ"א לתורה פנים ע,אבל
 כי מאין, יש המצאת על יורה יצידה ל'אין
 השיג בדאשית( פ' )ריש וראב"ע בדיאה לשוןאם
 כתיב מכהם שי"ב אור בראשית[, ]אבדבנאלעליו
 בי' כתיב ממש בו שאין חושך יצידה,בי'

 ד' )עמום דוח ובורא הדים יוצר כמ"שבריאה
 בלשון ימצא לא בדאשית[, הבהיר ]ם'י"ג(

 חדוש ושתורה מאין יש כוללת מלההקודץע
 ופעל יצד בן לא ברא, דק אמצעי, בליהדבד

 לשון נופל בו מאיל יש בראשית[, ]מ"בועשה
 מיש ויש דק, דבד רוח בודא כמובדיאה
 גשמי שהוא הרים יוצד יצידה, בל'מכונה
 מחשבת על נופל בריאה ו'[, שעד הזהב]מזבח

 וכו' וכו' נח[ ]זב"ש המקמטה על ויצירהה'
 יצר 5לאכתו, נגמד שלא דבד על נופלברא

 בקיאותו. דוב עישה"ט ובו' ]פליאה[כהטנגמד
 ו' סי' או"ח חעא הדביד פתח בם' ודאהג(
 חלולים, חלולים יאמר ולא שם הטור עמ"שס"א,
 שהרי בדיאה שייך לא דבחלולים ז"ל מדןופי'
 מהגנת מביא שם, ב"ח וע' וכו', ממש, בואין
 ובורא אוד יוצד אמדו והתבונן וז"ל:אגוז
 נעדר האור בהיות והוא בריאה, במשךחושך
 מ"ש וכן וכו', וכו' המעשה תשלום החשךאין

 יעקב כשהזכיר ישדאל, ויוצריך יעקבבוראך
 תכלית שהוא ישראל כשהזכיר בוראך,אמד

 יוצד מן סוד וזה יצירה, בו נאמד וכו'הנוונה
 בחושך ובריאה באור יצירה חשך ובוראאור
 ה5עשה העדר על נופל דבדיאה הריוכו'

 אדיכות עי"ש וכו', וכו' המעשה תכליתויצידה
 צדיך. אני לקצר כי לכאן וצדפו בזהגדול
 ע"ג, רצאג דף ובספרו סאא סי' או"ח שםוראה

עישה"ט.
 א,, א' בראשית מלבי"ם היטב וראהד(

 ז*ל המלבי"ם על הכרמל ובם' ה,-ז', מ"הישעי'

 וראה בארוכה, עישה"ט ע]שו יצר, ברא,ערך
 שמוח באור בם' בזה גדול אריכומ הדקהיטב

 זצ"ל ורטהימר אהרן שלמה למוהר"רהנרדפים
 וראה עישה"ם, והלאה, פ"ב מדף יצר בראמע'
 עשה"ם ע"ב ח"י דף ברא מערנת ישע שרשבם'

 לכאן.וצדפו

 גדול שבדורו, חריף חנם - ברביבריבי,
 בפנים ראה פי', ועוד גדול, אדםבדורו,

 בריבי ב. י וביאורו מקורו פירושו א. :התוכן
 רבי של בנו בריבי ג. י הדור גדול שלבנו
 מסדר או - הנשיא בית בריבי ד. י תלמידואו

 או העצם שם הוא אם בריבי ה. יהברייתות
 ואמוראים התנאים שמות 1. ו ואימתיכינוי,



תרכא ן ך הא הש"םכללי ר2 יב1 ברביבריבי,

 שמובא ומקומות ברבי, בריבי, התוארנושאי
 ז. 1 העצם שם בלי ברבי, בריבי, לשוןבהם

 יו"ד בלא בריבי ח. 1 הקליר בריביאליעזר

 ר' כשאמר בין חילוק ט. י יו"ד עם אובאמצע

 כשאמר לבין בריבי אושעיא ר' משוםיוח2ן

 ברבי, שמעון רבי " 1 סתם אושעיא ר'משום

 יהודה ור' ברבי יא. 1 פירושו ברבי, גמלהחלרבן
 יתכן אם דפאה, ספ"ק בירושלמי המובאהנשיא

 או דרבי, פלוגתיה בר וה" חכם שםדברבי

 חילוק יב. י רבי על הזה בפעם וחלקבזמנו
 אומר בישיבתו אמורא או כשתנא ביןיש

 ישיבתו ובני שבדורו גדול חכם עלבריבי
 לקבוע ובין רומז הוא ומי מי אליודעים

 דורות לדורי עומדת אשר המשנה אוהברחתא

 כוון מי אל ידעו ולא וישכחו סתם יקבעואיך
 הוא בריבי יג. י שם הוא דבריבי מוכרחדאז

 המושג יד. 1 הישיבה בני כלומר רבי ביכמו

 וכללים. סכומים סו. י שונות בצורות באבריבי

 וביאורו מקורו פירושו א.סימן

 פ"א, ב' שער עולם בהליכות דאהא(

 ר"ש כמו ברבי, דאיתמר היכא כל : וז"לשכתב

 הוא, וחשיבות גדולה לשון בו וכיוצאברבי

 ברבי, יודן גבי ע"ב( )כ"א בקדושין פירש"יוכן

 דקרי היכא וכל בדורו, וגדול שמו היהיודן
 )וכ"ה ע"כ, הוא, וחריפומ חכמה לשוןברבי

 זה על וכתב ע"ש(. ע"ב ד"ז שמואלבכללי

 פרש"י וכן ז"ל(, מהריק"א )למדן הגמראבכללי
 הצלמים, בפרק ג"כ וכ"כ פ"ק, בקידושיןז"ל
 עליו ומוסיף החכם שם כשמזכיר דוקא"וזהו
 אלא שמו מזכיר כשאינו אבל ברבי,בכינוי
 דמכות בפ"ק עצם", שם הוא אז בלבד,ברבי
 ז"ל דש"י שם וכתב אוסר, ברבי ע"ב( ה')דף

 לא כתב אומר בדבי והתניא על דחוליןבפ"ק
 שם ועל היה בדורו גדול כי אלא מנוידענא
 חכמה תחלת בם' וראה עכ"ל. ברבי, נקראכך
 3"סן. כ"ט, כלל הגמרא כללי ג', משערפ"א

 הנדפם התלמוד כללי בקיצור וראהב(
 בסוף ווילנא בש"ם התלמוד מבוא עםביחד

 כמו ברבי : וז*ל שכתב ע"ב, דמ"ו ברכותמם'

 גדולה לשון בו, וכיוצא ברבי שמעוןדבי
 החכם שם כשמזכיר דוקא וזה הוא,וחשיבות
 מזכיר כשאינו אבל רבי, בכינוי עליוומוסיף
 בפ*ק העצם, שם הוא אז לבד ברבי אלאשמו

 אומר, )צ"ל אוסר ברבי ע"ב ה' דףדמכות

 עכ"ל, שמו, כך דש"י ופירש הגדי"ב(,הגהות

 כלשון ממש כתב ב' אות תושבע"פ)והשלה*ק

 עי"ש(. הנ"ל הגמראהכללי

 וכללי עולם הליכות בעל דברי הםודבריו
 הכללי דברי סוף ואת וקיצרם, ש"לועמרא
 לא דחולין פ"ק מרש"י שהביא במההגמרא
 צריכים שלפנינו הגמרא כללי ודברי כלל,הביא
 ונראה והשמטה, חסרון כאן דיש ניכר כיתיקון
 רש"י שם וכתב אומר ברבי דמכות בפ"קדכצ"ל
 והתניא על דחולין ובפ"ק שמו, היה כךז"ל
 גדול כי אלא מנו ידענא לא כתב אומדברבי
 וראה עכ"ל. ברבי נקרא כך שם ועל היהבדורו
 ה' מכות רש"י ע*ד שציין הגרי"פ,בהגהות

 ד"ה ע"ב י"א בחולין פרש"י לעי' הנ"לע"ב
 דשם א"ע סותר דרש"י הוא וכוונתווהתניא,
 היה בדורו גדול דאחד ברבי על פדש"יבחולין
 שמו, היה דכך פי' וכאן ברבי נקרא כך שםועל

 סתירה להקשות הגמרא הכללי כוונת ג"כוזהו
 הוא הגמרא הכללי וכוונת ז"ל, דש"י בדבדיזו

 מזכיר "דכשאינו עיקר הם במכות רש"ידדברי
 ועי' העצם", שם הוא אז בלבד ברבי אלאשמו
 רש' עאד שכתב ע"ב ה' מכות ברש"לג"כ
 בכ"ם שפי' כמ'ו הדור גדול כאן פירש ולאשם

 שלא מאחר אביו אמר לומר שייך שלאלפי
 במכות שם דאיתא )ור"ל ע"כ ודו"ק שמו,הוזכד
 בני אביו אמר וכו' אומר בריבי תנא ע"בה'
 הכללי כדברי ממש וזהו וכו'(, הוא ק"ולאו

 י"א דבחולין העיר לא שהרש"ל אלאהגמרא,
 לדש"י ס"ל שם וגם שיטתו, את רש"יסתר
 הגרי"פ ובהגהות בזה. אביו אמר לומרדשייך
 הרש"ל, על כן הקווה התלמוד כללי הקיצורעל

 דברי על עצמו מדעת כן הקשה שהוא עליוופלא
 במחכתה"ר ראה ולא עצמו את שסותר אלורש"י
 וראה ובנ"ל, הגמרא בכללי מרן בזה קדמושכבר



 ברביבחבי, ן ך הא הש"םכללי ת 'בתרכב

 בדברי ס אות לקמן וע"ע ב(, א( אות ה'סי'
 הכללי בדברי אחרת כוונה שהבין ממשחהכרוב
 ש"ל.הגמרא
 ר' על ע"א, נ"ג בעירובין עוד וראהג(
 וכל בדורו, גדול אדם פרש*י בריבי,אושעיא
 ק' ובפטחים פירושו, הכי בריבי דקריהיכא

 ופרשב"ם ברבי, יוסי לרבי רשב"ג א"לע"א
 כלומר חלפתא בר יוסי לר' רשב"ג קראוכך
 יוסי ר' והתיר ע"א כ"ו ובסוכה הדור,גדול
 והוא שבד1ר1, הריף החכם יוסי ופרשייבריבי,

 אמי א"ר ע"ב ק"ה וביבמות חלפתא, בן יוסיר'
 יוסי, ר' ופרץם"י נלמוד, ברבי שלמדבריו

 א"ר ע"ב כ"ט ובסוטה גד1ל, אדם לש1ן ברביכל
 של טעמו ופרש"י יודע, איני בריבי טעםיוחנן
 מהו, יודע איני הד1ר 1גדול חכח שה1א יוסיר'

 פרש"י ברבי גמליאל רבן ע"ב ל"בובקידושין
 ושם שבגמרא, ברבי כל 1כ1 גד1ל אדםכלומר

 שמע זה דבר יוחנן א"ר ע"ב פ'בקידושין
 ובמנחות ריב"ל, הד1ר גד1ל ופרש"יבריבי
 ברבי, יהודה ר' לי ומודה יוסי א"ר ע"בל"ד

 ר"א ע"א כ"ח ובחולין החכם, יהודהופרש"י
 ושם בד1רו, גד1ל ופרץם"י אומר, ברביהקפר
 פרש"י בריבי, הקפר אלעזר דר' ע"ב נ"וחולין
 בריבי של מדבריו ע"א נ*ז חמם שבד1ר1,גד1ל
 ושם בד1ר1, גד1ל שהיה חזקיה פרש"יניכר,
 תשובה, בריבי הקפר אלעזר ר' והשיב ע"בפ"ר

 בריבי ודברי ע"א קל"ז ושם גד1ל, אדםופרש=י
 רבי דקיי"ל בדור1, גד1ל שהיה ופרש"יקבלה,
 ע"ש. עמו נמוקויוסי

 הייתי פ"א אריב"ל ע"א, מ"ג ע"זוראה
 בדרך, בריבי הקפר אלעזר ר' אחרמהלך

 "בכינ1י" ל1 ק1רין 1כן גד1ל, אדם כלומרופר,ם"י
 וכ"כ במש"כ הגמרא בכללי מרן כוון ולזהע"ש,
 עולם הליכות בעל על ולפלא הצלמים. בפ'ג"כ
 בקידושין רש"י לד' רק ציינו שלא הגמראוכללי
 הני כל לפניך והרי  ע"א, מ"ג וע"ז ע"בכ"א

 מרן בכוונת ונלענ"ד כן. שפי' ברש"ימקומות
 דשם טהמום כ"א, לקיד1שין ד1קא דצייןזצ"ל,
 היכי" 14כל באמרו מק1ם, לכל כייל כללארש"י

 הוא, וחריפות חכמה לשון בריבי לי'דקרי

 קמפרש פרושי רק המקומות בשארימשא"כ
 ציין ע"א מ"ג רע"ז ולהך כנ-ל, מק1םבא1ת1
 רש"י, על מרש"י הסתירה העעורץ משםכי
 שמשם ג(, אות ה' סימן כאן שכהנבתיכמו
 רש"י בכוונת ועוד ברכה המחזיק לדבריראיה
 לכאן. וצרפו עישה"ם י"א,בחולין

 בריבי, אחאי ע"ב, כ"ד בכורות עודוראה
 בהגהות וראה בד1ר1. 1חש1ב גד1ל אדםופרש"י
 שציין ש"ל התלמוד כללי קיצור עלהגרי"ב
 ר' ע"ב ה' בע"ז עוד וכתב ש"ל, שברש"ילכ"מ

 ע"ב קכ*א יבמות כלום, פרש"י לא ברבי,יוסי
 פרש"י לא ברבי, אושעיא בר' מקהבה היה כךלא

 הערוך וגי' ברבי באושעיא איתא ]בגמראכלום
 ע"ש. בירושלימן אושעיא בר' ב' תריסבערך
 סתירה להק:זות אין ערך ח"ח בספריוראה
 עי"ש. 'י, בר,ם מצוי שזה רש"י עלמרש"י

 י"ד אות הבית מע' ממשח כרוב בם'וראה
 הכללי דברי שמביא אחרי שכ' ע"ג, ק"בדף

 ה1א אז לח1ד ברבי א1מר דאי הנ"ל,הגמרא
 העצם דשם ל1מר כ11נת1 דאין וכ' העצם,שם
 י"א בחויין רש"י דהא כלל, אחר שם ל11אין
 ועש"כ בדורו גדול א' אלא מנו ידעינן לאכ',

 דבריו, הביא בעצמו ז"ל והוא ברבי,נקרא
 לומר דצריך לומר נראה הי' דלכאורהואף

 רש"י וכפ"ז וכו', דחולין בפ"ק אבלבדבריו,
 דאם לומר, דכוונתו נ"ל מ"מ אדידיה, דידיהסתר
 לשון ברבי 1דאי אז 1ברבי חכם שםמזכיר

 איכא אי אבל העיקר", משמ1 "לבדחשיב1ת
 הי1 דלא פיר1ש העצם שם ה1א אז לח1דברבי
 שם ל1 ק1רים הי1 1לא ברבי אלא שמ1ק1רים
 בד1ר1 דגד1ל מש1ם ברבי ל1 ק1רים 1מ"טאחר,
 ריש ורע האחר, שמ1 איזה1 ידעינן לאאנל
 רש"י וכת' לומר וצריך בדבריו סופרטעות
 וראח עכ"ל. כצ"ל וכו', דחולין ובפ"ק שמוכך
 הבללי בד' אחר באופן שכ' מה ב( אותלעיל

 לכאן. וצרפו ע"שהגמרא,
 מרן של חילוקו על להעיר רציתיוהנה
 מזכיר דכשאינו ודעימיה זצ"ל הגמראהכללי
 בדבריו ההבנה ולפי העצם, שם ה1א אזשמ1

 ודלא י"א, בחולין רש"י ממ"ש א"עדסותר



תרכנ ן ר הא הש"שכללי ת יבנ ברביבריבי,

 כ*ם בסוטה רהלא הנ"ל, ממשח הכרובכדברי
 הוא, מה יודע איני בריבי טעם יוחנן א*רב'

 שמע זה רבר ב', כ"ט בסוטה שם עודועיין
 בריבי של מדבריו ב' פ' וקדושין וכו',בריבי
 ועכ"ז העצם, שם נזכר לא ג"כ וכו',ניכר
 המקומות ג' בכל ראה אבל הרור, גדולפרש"י
 שם, ברש"י וכן סוגיא, באותה שמםשנזכר
 יודעים כשאין רק ההש ההדגש עיקרולפ"ז
 ממי 3שיודעים אבל בהסוגיא, המדוברממי

 בריבי אצל השם מוזכר כשאונו אפי' אזהמדובר,
 באתי ולא ודו"ק, העצם, שם אינו ודאיהוא
 חולין הנ"ל המקומות בשלשה וכך להעיר,רק
 שם בלא בריבי מצינו ה', ומכות נ"ב,י"א,

 כנ"ל. בסוגיא, שמם מוזכר שלא היינוהעצם,
 רצ"ה. רף ח"א אהרן בית בספריוראה

 קיצור על הגרי"פ בהגהות עור וראהק
 כללי הקיצור על שם שכתב התלמוד,כללי

 שמעון רבי "כמו ברבי שכתב במההתלמוד
 ש"ל עולם ההליכות דברי הן )והןברבי"
 דוקא לאו ברבי ר"ש דהך עי"ש, א((,אות
 רבי, בן נשויה מפני אלא נקרא כן ע"שדלא

 ר"ש נקרא לפיכך ע"ב ק"ג בכתובותכמבואר
 והוא ברבי ר"ש ולפעמים דוכתי, בכמה רביבר

 ע"א ק"ו חולין ועי' ע"ש, רבי, בר מןהקיצור
 טהרות, ואוכל רבי של בנו ר"ג אתשאלתי

 בנו ופי' ברבי, גמליאל רבן הגירסאוברש"י
 הגירסא שם וברא"ש היה, טהרוח ואוכל רבישל

 אוכל בריבי ר"ג אתשאלתי
 טהרוח~

 וכתב
 ובר"פ רבי, של בנו פירש"י יו"ט,המעדני
 הדור גדול בריבי מפרש אחרים ובמקומותע"פ
 ע"ש, רבי של בנו שהיה מפרש האמ'תוכאן
 ר"ג את שאלתי שם הכ*י בנוסח גדק,סוראמה
 בכל וכ"ה כתב י' אות ובהגהות אוכל,ברבי

 ר"ג וכ"ה וברא"ש דברכות בפ"ח וברי"ףהכ"י
 ושאלוניקי רפ*ו וויניציא שונצינו בד'ברבי

 הספרים ובכל דברש"י להעיר ויש ע"ש.וברש"י
 בריבי. הגירסא כאן וברא"ש ברביהגירסא
 שכתב שם הגרי"פ בהגהות עוד וראהה(
 ורבן וכו' יהושע זה מה ע=ב ל"ב דבקדושיןודע

 אדם כלומר רש"י ז"ל וכו', עומד ברביגמליאל

 מוחק והרהן"ל שבגמרא, ברבי כל וכןגדול,
 מצינו רהא למה ירעתי ולא ע"ש, ברבימלת
 רש"י וז"ל ברבי גמליאל רבן ע"א קט"ובשבת
 קרי גדול אדם אלא רבי של בנו שהיהלא

 עכ"ר. קלר ערך בערוך בזה ועמ"שברבי,
 ו'. סי' כאןוראה

 הדור גדול של בנו בריבי ב.סיסן

 ערגי פ' ריש יהושע שדה הרב כתבא(
 האי דמייתי א'( )ק' דפרקין בבבלי וכו',פסחים
 הדור, גדוך בן כלומר ברבי, ר"י קאמרעובדא
 עכ"ל, ר,סב"ם בדכתב דהכא חלפתא רביוהיינו
 ב', סי' ב' מע' בקו*א הגרולים במערכתוכ'

 רבי וא"כ רבי, בן היינו ברבי דפירחט דהטברההש
 השין חלפתא, ר' על קאי הדור גדולשפירושו
 רק רבי בן הכונה אין ברבי כי כןהפירוש

 וכו' עצמו לאדם ורבנות שררה כינויהוא
עי"ש.
 כי שמביא רב, ערך תשבי וראהב(
 אדם, של בנו שהוא והיינו רבי, בן הואבריבי

 וראה הנ"ל, יהחשע השדה כמ"ש שפי'הרי
 ל"ו אות ב' מע' ז"ל להחיד"א אוזןיעיר
עי"ש.
 סי' או"ח יוסף זכרון בשיהע גם וראהג(
 ברבי לפרש נ*ל דבריהם ולולי שכתב,י"ג,
 קי*ב, סי' ברכה במחזיק עליו וכתב גדולים,בן
 נהירא לא גדולים בן ברבי לפרש שחשבמה
 עי"ש.כלל,

 גדולים תלתא הני לך העדתיוהנני
 בזה רואה השינני גדולים, בן ברבישמפרשים

 בר- תיבות משני מורכב התיבה כי כלל,דוחק
 הוה עובדא רבה אמר ב' מ"ו יבמות וראהרבי,

 אחטעיא ר' מתני יוסף ורב רבי, בר חייא ר'בי
 גרס אלפס שברב ציין שם ובגלית רבי,בר

 מורכבת, תיבה שהוא ג"כ מוכח א"כבריבי
 הדור. גדול של בנו להתפר,ע יוכלושפיר
 השה"ג בדברי היטב המעיין אמנםד(
 מסתבר דלא הוא טעמו דעיקר יראה,הנ"ל
 שמבואר בכ"מ, ארהם*י פליג דרשב"ם לומרליה



 נרנינהני, ן ר הא הש"םכשי ת יבתרכד

 הוא רק רבי בן הכוונה אין ברבי כימדבריו
 היטב וראה עצמה לאדם ורבנות שררהכינוי

 ותמוה ג(, אות א' סי' שהבאתי רןם"יבלשונות
 ר,ב"י ד' הביא לא מדוע זצ"ל הגחיד"א עללי

 יוסי ר' והתיר על שכ' ש"ל ע"א כ"וסוכה
 ידסי ד' והוא שבדורו חריף החכם יוסיבריבי
 טצמו יומי אר' דקאי מפור,ם והרי חלפתאבן

 כתב הוא כי ראיה, אין התשבי מד'וכן
 כמו אבותם ושם שמם שחתמו הפייטנים עלכן

 יצחק, ריבי בי שמעון קלירי, בריביאלעזר
 להדיא מבואר ושם יצחק, ריבי בירמאיר

 שבש"ס, בבריבי משא"כ פלוני בן דראלמלשונם
 קכ"ב אות ב' מע' אזכור אברהם בם'וראה
ע"ש.

 תלמידו או רבי של בנו בריבי ג.סימן

 וברבי כ"ד(: )עמ' יוחסין בם' כתבא(
 שבדור, גדול טו נקרא השם זה כי ידעתכבר
 זקנו ר"ג וכן מקומות, בהרבה שפרש=יוכמו
 מבעל לאפוקי כתבתי חה ברבי, נקרא רבישל

 אושעיא ר' הם דבי בני כי שאמר, עולם,דורות
 וזה ברבי הקפד ור"א ברבי חייא ור' ב"גור"ש
 רבים ובאחרים באלה בין כי גדול,טעות
 גדול אדם ר"ל שפרהב"י כמו בתלמודשנזכרו
 חמא ר' של בנו הוא אהשעיא ר' כיבדורו,
 בבלי בתלמוד שאומר מה ובירושלמי ביסנא,בר
 רבה, אושעיא ר' אמרו וכן דבה, קוראברבי
 דודו רבי של חבירו והוא רבה, חייא ר'וכן
 וכן אחא, בר אבא אביו שם חייא ור' דב,של

 יוחנן ר' תלמיד אחר חייא ר' בתלמודמצינו
 הקפר אלעזד ר' וכן אבא, אביו שםשהי'
 והוא בדורו, גדול פדש"י השוחט בפרקברבי,
 תגא הוא ר"א ובפרק אבות בפרקיהנזכר
 באבות מפורש זה גמליאל ר' אבל בדורו,גדול
 בכתובות וכן הנשיא, יהודה ר' של בנושהוא
 ע"כ. בניו שמעון ור' גמליאל ר' הנושא,פ'

 שהוא עולם דורות בעל דברי וליישבב(
 נ"ל, זה בשם שנקרא להראב"ד הקבלהס'

 ועד בבית הרועים מלוא בעל כמ*ש ידכוונתו

 ב', מ"ו ביבמות דמצינו אושעיא, ע'לחכמים

 דנע10ם רבי, בר חייא ור' רבי בר אחמעיאר'
 כבן, דתלמיד רבי בר נקרא דרבי תלמידודהי'

 נוטריקון ברבי כ' ב' ק"ה יבמות יעב"ץובהגהות
 לקצר אב ממלת האלף להשמיט ודרכם רבי,אב
 ר' רבין אבא, ר' שהוא רב לומר שנהגוכמו

 בון אבא, במקום בא אומרים ובירושלמיאבין,
 מדומזים בריבי בתואר וא"כ ע"ש. אבוןבמקום
 אלו כל וא"כ דרבי, תלמיד או רבי, בןשניהם,
 וד/ רבי, של בניו ממש היו ור"ג ר"שהחכמים

 כולם היו הקפר אלעזד ור' חייא ור'אושעיא
 ואמוראים תנאים תולדות ראה רבי, שלתלמידם
 לא, או קפרא בד הוא אם הקפר אלעזר ר'ערך
 הוא גם נקרא שפיר ע"כ מרבי, קבל אופןבכל

 סי'  וע"ע ודו"ק, כבנו תלמידו כי בנובתואר
 תלמיד אם בן טרך זה במפרי וראה ג(, אותז'

 לכאן. וצרפו בןנקרא

 הברייתות ממדר או הנשיא בית בריבי ד.סימן

 האמוראים ימי הראשונים בדורות כתבא(
 ר' על ברבי ומצינו ע"א( )קס"ז כ"ג ר*פח"ב

 מוזכר הנשיא, יהודא ר' של בנוגמליאל
 כל טל נאמר 1ברבי ה"ד, פ"ד חלהבירהשלמי
 ר' אמד ה"א פ"א ע"ז בירהצלמי וכןהנשיאים
 מהו ברבי גמליאל ר' שאלני לא ואניאבהו
 ששאל זה ור"ג וכו', לו ואסרתי לירידלילך
 ובכל רבי, של בנו אינו בודאי הלא אבהולר'
 טל נאמר שכן ברבי ר"ג עליו גם נאמרזה

 לר"ג גם כמו להקודמים וגם בכלל,הנשיאים
 וכו', מעשה ע"ב, ל"ב קידושין ע'דיבנה,
 יושבין אנו יהושע זה מה אליעזר ר' לואמר
 יהא לא ואנו וכו' עומד )ברבי( גמליאלורבן
 עפ"י הגיהו הש"ם ובגלית וכו', עומד ברביר"ג

 להגהות טעם ואין דרבי, גמליאל ר'הילקוט
 ויקשה ע"כ. הנכון הוא בגמרא שהוא וכמוכאלו
 נקראו חכמים דהרבה שמצינו ממה שיטתועל
 בסי' להלן ראה נשיאים, היו לא והם זהבשם
 בי נמו הנשיא בית מבאי נשויו יתכן אךו',

רבנן.



תרכה ן ך דןא הש"םנללי רן י12 ברביבריבי,

 מביא, זה ערך כבוד תהשרי ובאוצרב(
 רבי, נקרא המשנה שמסדר שסבוריםשיש

 שפירושו רבי, בי נקראים הברייתותומסדרי
 בתואר נקראו רוב ועפ"י רבי, מביתהלימוד

 תלמידיו תלמידי או הקדחם, רבינו תלמידיזה
 ברכות רש"י ראה רבי, לבית שהתיחסוהגדולים

 וחכתי רבי בית א', י"א מגילה ש"ס א',מ"ג
הדורות.

 כינוי, או העצם שם הוא אם בריבי ה.סימן
ואיתתי

 על זצ"ל פיק הגרשי בהגהות ראהא(
 התלמוד למבוא הנספח התלמוד כלליקיצור
 דמ"ו ווילנא( דפוס ברכות מס' בש"ס)הנדפס
 מקומות וכמה בכמה מפר,ב"י שהביא שאחרע"ב,
 בחולין אמנם : וז"ל כתב הדור, גדול ברבישפי'
 ברבי דתניא תנא האי כי דאמר הוא ע"ב,נ"ב
 היא ברבי מני הא דאמרי איכא כו'אומר
 שם ברבי : ר,ם"י ז"ל וכו', אומר ברבידתניא
 לא אומר ברבי חגי ע"ב ה' במכות וכןחכם,
 כך אומר ברבי רש"י ז"ל וכו' נהרגיןהרגו
 דתנא ברייתא הך דהא צע"ג ולכאורה שמו,היה
 בחולין הש"ס נמי מייתי וכו' הרגו לאברבי
 ברבי והתניא בזה"ל רש"י וכתב ע"בי"א
 בדורו גדול אחד אלא תנו ידעינן לאאומר
 בכיצד כדאשכחן ברבי נקרא כך שם ועלהיה

 ברבי אושעיא א"ר ע"א( )דנ"ג בעירוביןמעברין
 ברבי, הקפר אלעזר רבי ע"א( כ"ח )לקמןובפ"ב

 כתבתי קלר בערך שבערכין הפלאהובחיבורי
 הרש"ל על וצע"ג אלו, דברי בישוב נכוןפירוש
 י"א בחולין רש"י מ"ש ראה שלא ה'במכות
 עכ"ד.ע"ב

 ע"ד מהרש"ל כתב ע"ב ה' במכותוהנה
 שפי' כמו הדור גדול כאן פרש"י ולאר,ם"י
 תאחר אביו אתר לותר שייך שלא לפיבכ"מ
 הגדולה, הפליאה וזהו ע"ש, שתו החכרשלא

 ברייתא אותה ממש הוא ע"ב, י"א בחוליןשהרי
 בדורו דגדול ברבי שם ופרש"י ע"ב, ה'שבמכות
 אביו אמר לומר שייך דשפיר דס"ל והריהיה,
 שמה הוזכר שלאאעפ"י

 ע"ד קשה נ"ב בחולין מרש"י גם באמתאבל
 ולא חכם שם שם פר,ם"י דמדוע כאןמהרש"ל

 אמר איתא לא שם והלא מקומות כבשארפי'
 יותר יתכן בכה"ג מהרש"ל סברת ולפיאביו,
 הדור. גדוללפרש
 או"ח חלק מהדו"ת נרב בשו"ת וראהב(
 את זצ"ל פיק רשי הגאון ששאל קי"ג,סי'

 על ר,ב"י סתירת ע"ד זצ"ל, הנו"בהגאון
 שמו העצם שם הוא אם בש"ס, הנזכרבריבי
 מעלתו לגודל התואר שם או חכם אותושל

 מהרש"ל בזה הרגיש וכבר הדור, גדולופירושו
 : בזה"ל נו"ב בעל הגאון לו והשיב מכוועבמס'

 שנזכר היכא דכל בזה לי אומר לבי אשרואמנם
 בריבי אושעיה ר' כתו בריבי וגס העצםשם
 דבריבי אתרינן וכדותה בריבי הקפר אליעזרר'
 בדורו, הדור גדול )נאקיה שם על התואר שםהוא
 היכא אבל לו, היו שתות שני אתרינןולא

 ע"ב, נ"ב בחולין כמו לחוד בריבי רקשנזכר
 הדור גדול בריבי לפרש ל"ש ע"ב, ה'ומבות
 דעל סותם אלא ואינו לפרש בא כי כך,אתר
 ודור דור ובכל מרמז דור איזה ועל מרמזמי
 חכם, שם פרש"י לכן הדור, גדולי כמהיש
 ר' או אחםעי' ר' כמו שמו שנזכר היכאאבל

 אושעי' ר' עוד שהיה ולפי וכדומה,אליעזר
 כלומר בריבי, שהיה ר"א זה לומר שייךוכיוצא
 בכל רש"י דברי כל ובזה בדורו, הדורגדול

 לא בזה י"א בחולין זולת נכונים,המקומות
 במאמר דבריו סותר שרש"י לפי מרפאידעתי
 ורש"י ובחולין במכות מקומות בשני שהואאחד
 סי' ועי' עכ"ד, הללו במקומות דבריוסותר

 סי' או"ח יוסף זכרון דבשו"ת א( אותז'
 כדברי ממש זצ"ל הגרי"פ גיסו בשם כתבי"ד

 ה(. ב( אות ועע"ש ע"ש,הנוב"י
 דמרן שהבאתי ב( א( אות א' בסי'וראה
 עולם הליכות על הגמרא כללי בס'מהריק"א

 הסתירה הקשה הוא וגם הנו"ב, כדברי ממשכתב
 בחולין עמ"ש ע"ב ה' ממכות רש"יבדברי
 מהגאון במחכתה"ר זה ונעלם ע"ש, ע"בי"א

 זצל"ה.הנו"ב
 הקיצור על שם ארי' בן בהגהות וראהג(



 ברביבחבי, ן ר הא הש"םשללי ת יבתרכו

 הגדי"ם ע*ד ד' באות שכתב הנ"ל, התלמודכללי
 לספדו זכינו לא ואנחנו וז*ל א( באותש"ל

 במכות ר,ם"י דמש*כ ונראה שבערכין,הפלאה

 ז"ל רש-י כונת אין שמו, היה כך אומרבדבי

 והחכם שם הרש"ל )וכמ"ש עצמי שמו היהרזה
 אח"כ אלא מתולדתו לו הנקרא כאן(המחבד

 נדול כלומר ברבי, שמו היה חכמתו שםעל
 ר,ם"י וכוונת שם חולין ר,ם"י וכמ"שהדור,
 שם על ונקדא דבי בד כמו בדבי לפר,םשלא
 עכ"ד. שמו שזה אלא דבי בד ד*ש כמואביו
 עי*ש. ברכה דהמחזיק בהך לקמןודאה

 בקונם"א ב' עדך גדולים מע' בשה*גודאה
 ע*ב ד"ה במכות רש*י ומ*ש שכתב ב',סי'

 דבריו פיר,ם כבד שמו, הי' כך אומדבדבי
 לא אומר ברבי עצמה זו בברייתא די*אבחולין
 ומהאי היה, בדודו גדול אחד אלא מנוידענו
 למ"ש מוצאת תשובה דחולין דדש*ילישנא

 ומדבדיו ע"ש, במכות שם שלמה בחכמתהר,ם*ל
 כמו ה' במכות דש*י דברי שמפר,םנראה

 הגמרא בכללי אבל הנ*ל. אדי' בבןשפידשו
 מפרשים ש"ל נו"ב ובתשובת מוהדיק*אלמדן
 היא רהם*י דכוונת זצ"ל והגרי*פ מהר,ם*לכד'
 העצמי. שמו היהדזה

 קי"ב סי' או"ח בדכה במחזיק דאיתיושוב

 י3ת5 הנ'ל, בשה*צ לדבריו שהביא ג',אות
 למדנו דחולין רש"י דמדבדי מבוארתוכונתי
 כך וכל בדורו, גדול היותו על בדבישנקדא
 כי בדורו ידעו ט(כולם עד ברבי לתארוהורנל
 אבל שם, כמו לו ונעשה אליו רומז ברביבאמור

 לו נשאר התואר רק העצם שם זה שהיהלא

 באומרו במכות ר,ם*י כונת והוא העצם,לשם
 בסתם הכי ליה דקרי כלומר שמו, היהכך

 וכן מנו, ידעינן לא אנן אך בדודו,וניכר
 שכתב דנ"ב, עצמה חולין במס' דש"י כונתהוא

 די"א לעיל סודו גלה וכבר חכם, שםברבי
 )זכדון המחבר להדב דאיתי ועתה קצר,וכאן
 דש"י ודאה וכו'. לזה קדוב שכתב י"ד בסי'יוסף(
 : בדיבי הקפר ד"א שם הגמ' על ע"א מ"גע"ז

 "בכינוי" לו קודין וכן גדול אדםכלומד
עכ"ל.

 אהרן ערך ח"ב אהרן בית במפרי היטבודאה
 משמות שם שכתבתי מה והלאה הק"דמדף

 תה כינוים בשם שנקדאו בתלמודפסבדוניסים
 וכינוים שמות לחקד בס' היטב וראה שמם,היה

 מכו"כ בתלמוד פסבדונימים עדך א' סי'בתלמוד
 לבד בכינויים רק הו"א שנקראו בש"םמקומות
 שמם הי' חה שלהם העצם שם שהוזכרמבלי
 שזה עצמו ומרש"י בזה, נדול אריכותעי"ש
 ואקצר. עישה*ם כינוים, סיבת מחמת שמםהיה
 : בריבי גמליאל ד' א'י קם*ו שבת ר,ם*יודאה

 קדי גדול אדם אלא דבי של בנו שהי'לא
 עי"ש, כך קדי בכינרע והיינו ע"ש,בריבי,

 וכו' שמות לחקר ובספד בספדי הנ"לובמקומות
 בכינריו לאדם שקודאין דזה בפידושנתבדד

 עישה*ם. שמו קריאת נקדא כןגם
 חד ה"ה, פ*ג מוע*ק ידושלמי וראהד(
 קביל ולא דרשב*ל קומי דר*י הדא אמדברבי
 והנה כלום, פי' לא והמפור,מים עי"ש,עלוי,

 מפורסים, או הדור גדול חד דפי' פהבמעלכאודה
 ודעימי' ש"ל נמרא כהכללי דלא לכאורהחה

 שמו, הי' שכך פירושו העצם שם בלאדברבי

 ונבוך כן, משמע לא לכאורה ברבי" .חדוהלשון
 להעיד. דק באתי ולא וצע"ק בזה,אני

 שכתב בערכו סופדים דברי בספדודאה
 שמו היה ש3ך  יש'י %3נת י1181 פנ*ל1*פ

 אדי' לתשובת וציין כינויו, היה זה דקהעצם
 או*ח. סוף עילאהדבי

 בספרי ראה הנ"ל מפרש"י המתירהובענין
 רש"י, על מרש"י מתירה להקשות אין ערךח"ח

 מקורות מכו"כ שהבאתי ווולאה, רי"שמדף
 במקום לפרש רש"י של דרכו כן כינאמנים,

 להקשות ואין פירושו, שינה אחר ובמקום כךזה
 בספרי. ובכ"מ עישה"ט רש"י, עלמרש"י
 קי"ב, סי' ברכה מחזיק בס' וראהה(
 יהושע השדה בשם הדורות הסדר מ"ששהביא

 יהידה ור' בדבי שגורס דפאה, ספ"קבירושלמי
 לא הסדה"ד עליו וכתב חכם, שם ובדביהנשיא
 העצם שם שיהיה תמצא לא כי בעיניהוכשר
 ונראה ה', מכמע י"א בחולין אם כי ברבישלו
 ע"כ. הנשיא יהודה דר' פלוגתי' בר הי'שלא



תרכז ן ך ךןא הש"פנללי ר2 י11 ברביבריבי,

 עצמו הוא דהלא ברכה במחזיק עליוותמה
 חכם שם ברבי ר,ם"י שכתב נ"ב מחוליןהביא
 בר היה שלא שדחה ומה חדא, עוד ישוא*כ

 לומר דמצינו איריא, לא הנשיא, רר"יפלוגתיה
 אמנם רבי, על הזו בפעם וחלק בזמנושהיה
 כי דגם די"א בחולין רש"י מדברי מש"ללפי

 הוא הדור גדול הוא לבד ברבי סתםקאמר
 אחד תנא יהיה הקדוש רבינו שבזמןרחוק

 יהוא שם שום בלי ברבי סתם אותושקורין
 עכ"ד. הדורגדול

 זה, בערך לחכמים ועד בבית וראהו(
 נ"ז חולין מש"ם הנ"ל הנוב"י דברי עלשהעיר
 )פר,ב"י ניכר בריבי של מדבריו במערבאאמרי
 שמו נזכר ולא בדורו( גדול שהי' חזקיהבריבי
 שם דקאי בריבי שמו הי' לא ואעפי"ככלל,
 מדקאמר למטעי ליכא דהתם י"ל אך חזקיהו,על

 חזקי' דהוא וידעינן ניכר בריבי שלמדבריו
 ע"ב פ' ובקידושין לעוף, ריאה אין שםדאמר
 ופירושו בריבי שמע זה דבר יוחנן ר'אמר
 לחלק ול"נ ריבאל, הדור גדול פרש"י שמע,לא

 בריבי אומר בישיבתו אמורא או תנא כלדדוקא
 יודעים ישיבתו ובני שבדורו גדול חכםעל
 או הברייתא לקבוע אבל רומו, הוא ומי מיאל

 יקבע איך דורות לדורי עומדת אשרהמשנה
 נדע ולא נשכח הכל באים הימים בשכברמתם
 דורו לבני הרב כשאומר משא"כ כ11ן, מיאל

 הך ולכך ידעו והם בריבי מתם אמרולתלמידיו
 דחולין הך וכן ברייתא, דהוא ע"ב ה'דמכות
 ואע"ג חכם, שם הוא ע"כ ברייתא, הוא ב'נ"ב

 )שם ברייתא הוא בריבי הקפר ר"א כ"ח.דבחולין
 יודין בב' בריבי ולא ברבי הקפר ר"אגורם
 ובריבי ברבי או קפידא בוה יש אם א"יאך
 ריעותא, ליכא ובכה"ג שמו הוזכר ג"כ התםא'(

 ע"כ. הנוב"י על נ"ז מחולין הנאל קושי'ומיושב

 התואר נושאי ואמוראים התנאים שמות 1.סימו
 בריבי לשון בהם שמובא ומקומות ברבי,בריבי,
 הסצם שם בליברבי

 א', נ"ג עירובין - רבה אושעיאר'

 בר-רבי. גירסא יש ב' מ"ווביבמות

 ב'. כ*ד בכורות - אחאיהתנא
- הקליר אלעורר'  ז'. סימן ראה 
- הקפר אלעזרר' - א' מ"ג ע"ז   חולין 
 רבי תניא הזה, בשמו מוזכר ובברייתא א'כ"ח

 קנ"א שבת א', י"א תענית אומר חקפראלעזר
 א'. כ"ט מגילהב',

 אליעזר ר' או אלעזר ר' הגי'ובענין
 ואכמ"ל שונות, גי' בזה יש הקפר(,)הקליר,

 ריש. בערך שלי בכללים וראה כאן,בזה
- ברכי'ר'  פ"ב-ג'. רבה במדבר במדרש 
- הקדוש( רבינו של אביו )אבי גמליאלר'  
 ויש ב'. לוב קידושין ב', קנ"א א', קט"ושבת
 את מביא ט"ו( )פ"ה סופרים שבמס'לציין
 הגירסא ושם א' קט"ו בשבת המובאהסיפור
 ומצאו גמליאל ר' לפני שהלך חלפתא בר'מעשה
 ברבי. תואר בלאיושב,

-חוקי'  א'. נ*ז חולין 
 חייא( ר' בני הנ"ל, חזקי' של )אחיויהודה

 בירושלמי רק זה בשם בבבלי מוזכר אינו הוא-
 ה"ג, פ"ג בכורים ירח~למי פעמים כמהמחכר
 ה"א, פ"א ר"ה ה"ד, פ"ה ב"ב ה"ב, פ"זשבת
 ה"א. פ"ביומא

 ב'. ל"ד מנחות - אלעאי( )בר יהודהר'
- לוי בן יהתטער'  ב'. פ' קידושין 
 בכורות ב', פ"א קידו,ןין - בריבי יןדןר'

 יהודה הוא יודן ר' שזה דעות ויש ב',ל"ז
 חייא. ר' של בנוברבי

 ויש ה"א, פ"י פסחים ירושלמי - יומיר'
 ר' אלא חלפהטש בן יוסי ר' לא שזהסוברים
 יוחאי. בן שמעון ר' בן אלעזר ר' בןיוסי

- חל5תא בן יומיר'  חולין א', כ"ו סוכה 
 ברש"י. ב' כ"ט סוטה א',קל"ז

- ברבי בררמי  וגירסת ב', י"ז סנהדרין 
 כבוד תוארי באוצר וראה ברוכי בר רמיהדק"ם
 בענין מש"כ זה בערך תו"א ובתולדותבישראל

זה.
- חלפהא בן שמעוןר'  ברכות ירושלמי 
 ה"א.פ"א

 בריבי לשון בהם שמובא המקומוהואביא
 הננצמ )1(ם בליברבי



 ברביבחבי, ן ר הא הש"םכ~י ת יבתרכח

 דתניא הוא בריבי מני הא ב' נ"בחולין
 רש"י, וכו', דרוסה יש אמרו לא אומר,בריבי
 גדול ל"א ס"א הגי' ברש"ל חכם, שםבריבי
 דאמר הוא הגירסא כאן וברא"ש עי"ש,הדור

 אומר הב"ח( הגה' )בריבי, ברבי דתניאכבריבי
 בשם סופרים הדקדוקי כ' וכן וכו', אמרלא
 ובאו"ז ר' בכ"י וכ"ה כ' ובהג' הכ"י,טסח

 הוא )והוגה הוא רבי מני הא ה' ובכ"יובתוה"ב,
 עי"ש. אומר רבי דתניא כרבי(דאמר

 הרגו לא אומר ברבי והתניא ב' י"אחולין
 לא אומר: ברבי והתניא רהם"י וכו',נהרגין
 כך שם ]על היה בד]רו גד]ל אחד אלא מנ]ידעינן
 אר"א )נג.( בעירובין בכ"מ כדאשכחן ברבינקרא
 ברבי, הקפר ר"א כ"ח( )לקמן ובפ"בברבי,
 עי"ש, בריבי פעם בכל צ"ל כאן יעב"ץובהג'
 ובכ"י כ' ז' אות כאן סופרים הדקדוקיובהג'
 כך שם ועל הוה בדורו גדול יחיד אבלמנו
 ברבי אר"א בעירובין שם ברבי, אותוקורא
 הישנים הדפוסים בכל הקפר ר"אבפ"ב

 ]יוסי[ ר' שני בפ' ברבי, הקפר ר"אבעירובין
 מעברין ובכ"י כלפנינו, פפד"מ בד' והגיהוברבי

 יוסי ר' שני בפ' ; ברבי הקפר בר"אאוו2עיא
 ברבי יוסי ר' דסוכה בפ"ב שצ"ל ונראהברבי,
 כלל מקום מציק אינו הקפר ר"א ועל א'(,)כ"ו

 לקמן כמו שנזכר בכ"מ כמעט שמו שכדמפני
 עי"ש. טובא ובדוכתי ב', ופ"ד ב' נ"ו א',כ"ח

 הרגו לא אומר בריבי תנא ב', ה'מכות
 אמר הוא ק"ו לאו בני אביו אמר וכו'נהרגין

 כו', הדין מן עונשין שאין רבינו לימדתנולו

 הענין )וזה ע"כ, שמ] הי' כך אומר בריבירש"י
 אות כאן סופרים ובדקדוקי י"א( כבחוליןהוא
 דפוס ובילקוט אומר )רבי( חגיא ובילקוטק'

 כאן והמהר,2"ל עי"ש, וכו' )ב"ר(שאלוניקו
 כמ] הד]ר גדול כאן פי' ]לא רש"י: עלכ'

 מאחר אביו אמר ל]מר שייך שלא לפיבכ"מ
 שמות לחקר בס' וראה עכ"ל. שמ], הזכירשלא

 ז"ל מרגליות מוהר"ר להג' בתלמודוכינויים
 וד' ה', במכות רש"י ד' שמביא ג', אות כ'דף

 אמנם וכ' נ"ב, חולין רש"י שם,המהרש"ל

 ה', שבמטת מאמר אותו מובא ב', י"אבחולין

 א"ר א'( )נ"ג כבעירובין וכו' רש"י כ'ושם
 קכ"א יבמות א', ז' בחגיגה ]וכן בריביאה2עיא

 ניכן בריבי הקפר ר"א ב'[ קי"א כתובותב',
 א', מ"ג ע"ז א', י' נדרים א', י"אבתענית

 מהרש"ל כהבנת שלא הרי א'[ פ*דוחולין
 אין הרג] המאמר בעל בריבי ביןשהבדיל
 המק]מ]ת, שאר לבין לו השיב שאביוניהרגין

 הנ"ל קי"ג סי' או"ח חגיינא לנוב"יוציין
 א(. אות ה' סי' כאן וראהעיי"ש,

 רש"י ד' שמביא אחרי כ' כאן לנרובערוך
 שבן מפרש שהי' נראה מריטב"א אבלורש"ל,
 רבי בר גורס שהי' ואפשר כן, א]מר הי'רבי
 שהשיב הוא שרבי לו שפשיטא ממה נראהשכן
 לפירח2ו או הריטב"א לגי' אבל הוא, ק"ווהלא
 איפכא וכן הבן של שם הזכיר לא למהק"ק

 אך עכ"ל, האב שם הזכיר לא למה קשהלפרה2"י
 עונשין באמת סובר רבי דהרי לי קשהלפ"ז
 אות הרועים ומלא פ"א, נשא ספרי ראה הדיןמן
 לפי' נפרנס והאיך הדין, מן עונשין ערךע',
 עונשין שאין רבי( )על רבינו לימדתנו א"לזה
 שכ' כאן מכות בריטב"א וראה צע"ג, וזה הדיןמן

 וכו' דתניא הדין מן עונשין שאין רבינולימדתנו
 דקאמר הוא לבריה לחד]דיה דרבי שפירשויש
 הדין מן עונשין למ"ד אפי' דודאיליה,

 זוממין דעדים עונשין אין בהא )כ"ד(כבסנהדךין
 כבב"ק, חדה12 אלא בו לנו ואין הואחדה2
 לימדתנו שפיר לי' אהדר וברי' א*ל לחדודיהאלא
 הדין מן ע]נשין אין בעלמא דאפי'רבינו
 אינו הסוקל ומה דא"ל הא ומעתה כאן,וכש"כ
 ואפי' לד"ה פריך שפיר ז"ל לפרש"ינסקל
 ]נב]ך עכ"ל, הדין מן עונשין דבעלמאלמ"ד
 בעלהא דאפי' רבינ] לימדתנו במ"ש קצתאני
 כן מ"ל לא רבי דהרי הדין מן ע]נשיןאין

 מן עונשין אין ערך שלי בכללים וראהוכנ"ל,
 דף ח"א המשנה לנוסח מבוא בס' וראההדין,
 ובריבי רבי, איפוא הוא "אביו" ג"כ שכ'מ"ד

 ברבי ר"ש או ברבי גמליאל רבן פי')ברבי(
 גירסא גם ומביא כאן, דמכות הא עלע"ש
 כרבי דאמר הוא ומוגה הוא רבי מניהא



תרכט ן ך הא הש"םכלל' ת יגנ ברביבריבי,

 שלמה במלאכת וכ"ה וכו', אומר רבידתניא
עי"ש.

 לא למה הריטב"א על לנר הערוך קו'ועל
 בספרי ראה כנ"ל, האב שם וכן הבן שםהזכיר
 קשה, לא דזה ותראה דשמואל אבוה ערךח"א
 בפרט עימאו"ם בש"ם, בכ"מ רניל דברדזה

 לחקר הספר בתחלת היטב וראה והלאה,מדקי"ח
 עישה"ט. בתלמוד וכינוייםשמות

 בריבי, רבי לית ספ"ח סוטה ירושלמיודאה
 רבן בן רבן דאפי' גדול בן גדול איןפי'
 ופני עדה בקרבן עי"ש המלך לעבודתיצא
כהםה.

 הקליר בריבי אליעזר ז.סימן

 ה' אות ב"א סי' פ"ה ברכות יו"ט המעדניא(

 ר' שנקרא : שכתב קלר, ערך הערוך עלתמה
 בה כתוב שהי' אחת עוגה שאכל הקליר,אליעזר
 לעוגה שקורין מקומות ויש ונתפקח,קמיעא
 בראשי חתוס פיוטים בכמה דהלא ע"כ,קליר

 ולפי ספר' מקרית קליר בריבי ר"אהחרוזות
 ולרש"י מהדר, אעצמו דבריבי לומר צריךהערוך
 לומר א"א הדור גדול לשון שהואשמפרש
 דנ"ל אלא הדור, גדול עצמו את יחתוםשהוא
 מפורמם והי' קליר נקרא אביו ואבי ר"שדאביו
 בפיוטיו עצמו חמם לכן תאביו יווערבדורו
 בשו"ת וראה ע"ש, קליר בריבי אביו אביע"ש

 קליר לאביו שקרא שכ' א' סי' מאהבהתשובה
 עצמו חתם א"כ קליר, דנקרא מצינודאוצר
 זכרון בשו"ת ע"ז וכתב אביו, ע"ש קלירבריבי
 הגא' )הוא הרב גיסו משם י"ג, מי' או"חיוסף
 כמ"ש שם, הוא ברבי כי ברלין(, ישעי'ר'

 לר"א לו שהי' הערוך וסבר ה', מכותדש"י
 שמות, ב' לו והי' ברבי, עצם שם גםהפייטן

 ודומיהם, ברבי יוסי ור' ברבי הקפר ר"אכמו
 דחוק נ"ל דקצת אלא פירש, יפה עליווכתב
 יוחאי בן בד"ש ר"א שהוא להרא"שדאלו

 בן אליעזר ר' שהי' דוד צמח בעלולדברי
 מקוב בשום נזכר לא ערך בן ר"א אוהורקנום
 ברבי, עצם שם אחר שם האלה לחכמיםשהי'

 גדולים. בן ברבי לפרהב נ"ל דבריהםולולי
 דבמקום הנ"ל גיסו בשם כתב י"ד בסי'ושם

 וכיוצא ברבי יוסי ר' כגון העצם שםשנזכר
 לבד ברבי שנזכר ובמקום הדור גדולפירושו
 שתמה ומה אתו, האמת ע"ז וכתב חכם שםפי'
 ע"כ. יפלא, בעיני גם י"א דף בחולין ר,ם"יעל

 ברלין ישעי' ר' הגאון דברי והנהב(
 םי' או"ח מהדו"ת נוב"י בשו"ת ג=כ נזכרהנ"ל
 שם חמניהם שמות, שני לר"א שהי'קי"ג,
 הנוב"י מש"כ הנה ע"כ, קליר וגם אליעודהעצם
 רואה הנך דהלא מדויק אינו קליר, שםעל

 זה מי"צב שהגרי"ב הנ"ל יוסף זכרוןבתשו'
 שאכל שם על קליר דנקרא שס"ל הערוךלדעת
 אליעזר שמות שני שר"ל אלא ונתפקח,עוגה
 נקרא והי' העצם שם בריבי דגםבריבי,
 פשום. וזה בריבי, אליעזר שמותבשני

 לחולשת ואני : וז"ל הנוב"י השיבוע"ז
 תנא שם באב"ס מקום בשום זוכר אינניזכרוני

 שם ושניהם שמות בשני נזכר שהיה אמוראאו
 זה וגם יוסי ואבא שאול אבא זולתיהעצם
 שם אינו לדעתי אבא כי שמות שניאינו
 ועיין חשיבות, לשון התואר שם רקהעצם
 פלונית אמא פלונית )אבא ע"ב ט"זברכות
 דגילין היו שלא וכמדומה חהביבוהפ משוםקורין
 רגילים היו לא במקרא ואף שמות, בשנילהקרא
 ע"א קי"ז דף פסחים ועיין שמות, בשני כךכל

 ואמוראים התנאים בימי אבל ע"א, ס"הובחולין
 נדבר ולהלן עכ"ל, כלל רגילים היו לאלדעתי
 מקום כל כי הנוב"י שם כתב ועוד -מזה

 הקפר אלעזר ר' או בריבי אושעיא ר'שמוזכר
 במקום אולם הדור גדול פירושו אזבריבי
 אם כי פרטי לשם הכוונה סתם בריבישנאמר
 מי לדעת אפשר אי הדור גדול שפירושונאמר
 זה הבאתי וכבר מתכוין, דור ולאיזההוא
 הנ"ל יוסף והזכרון ה' וסי' א' בסי'לעיל
 וראה ואמת, ברור שזה וכתב זה ג"כהביא

 ג"כ שהביא קי"ב סי' או"ח ברכהבמחזיק
 אחר באופן לחלק העלה ואח"כ זהלחילוק
 ה'. בסי' לעילהבאתיו
 הערוך, על יו"ט המעדני קושית ובעיקרג(



 ברביבךבי, ן ר הא  הש"םכללי יתבתרל

 קליד, נקרא עצמו דד"א לומד אפשרדאיך
 הדוד. גדול שהוא בריבי עצמו חתם איךדא"כ
 בריבי תינמע יפרש לא דהערוך קטשה לאלענ,ד
 התשבי כפי' יפרש רק עצמו על שקאיכפרש-י
 גדול בן פירושו דבריבי הנ"ל יהושעוהג2דה
 וכדומה, רבי של תלמידו פירושים שאר אוהדור
 בריבי ד"א עצמו שחתם ממה קףםה לאוא"כ
 ג(. 4עת ג' וסי' ב' סי' ועי' ודו"ק,הקליר
 שיקדא מציני דלא הנוב"י מ"ש והנהד(
 ח,ב בפפרי מזה דברתי כבר שמות, בשניתנא
 שיש עליו השיגו נ0כבר באריכות אהרןערך
 עישה"ט שמות, בשני ואמוראים תנאיםויש

 בשמים הדי בשו"ת דאיתי וכעת לכאן,וצדפו
 ח"ב אה"ע החת"ס מ"ש שכתב קס"ו סי'ח"ב
 אדם שיהי' הש"ס בכל מצינו דלא י"ח,סי'

 מפ"א צל"ע דבריו כאחד, שמות בשנינקדא
 יוסי אבא משום יהושע א"ד מ"גדמכשידין

 דביתהו שלום אימא ב' נ"ט ב"מ וע' קופדא,חלי
 וכאלה שמה כך שלום אימא ופדש"ידד"א,
 ע"ש.רבות

 אבא ערך פ' עמ' ח"א בפפרי מ*שוראה
 העצם שם אינו אבא דשם חלפתא, אבאוערך
 שמה והבאתי הנוב"י כמ"ש חשיבות לשוןרק
 בשמים, הרי בעל שהביא מה יוסי דאבאהך

 בערך ולהלן תקי-ג מעמוד ח"ב בפפריוראה
 בשאדית ודאה כלו, הכלל ובכל זה בעניןאהרן
 דלא לזה ראי' שהביא א' סי' לשה"ג הנספחציון

 יוסי אבא ר' לקרותם מקום בשוםמשתמיט
 עומד גופא דאבא ודאי אלא שאול, אבאר'

 לשם תמיד הקדימו וע*כ דבי, שם תחתומשמש
 בסה"ד כמ"ש שמו מרי מדי אבא וכןהעצם,
 זולת ע*ש, היוחסין בס' כמ"ש ולא מ',אות
 לומר טוב יותר ל"ג( )שבת מדי שילאשם
 מלומד אחדיו והוא הוא הכבוד שם דקדמדי
 הרמב"ם כתב ובאמת שתים, בשמות נקדאדהי'

 מעלה אנשי מכנה והי' זרעים לם'בהקדמתו
 וכן ע"ש, שאול אבא כמו אבא בשםהזאת
 מצינו וכן פלוני, אבא ד"ה ב' ט"ז ברכותברש"י
 דמאי, יודן אבא דאנטוכיא יודן אבאברבות,
 פדש"י ט*ז( )חגיגה אלעזד מאבא שםוהביא

 דנקרא הכלל מן יוצ~ו דהי' דקמ-ל שמוכך
 כללא האי עיקר כל השולי עצמיים, שמותבב'
 זולת קאי ובדייתא שבמשנה התנאים עלדק

 )בור טדיא איש הושעיא אבא כמוהאמודאים
 פל"ב( אמוד )מ*ד אלכסנדדי בנימין וכןפנ"ח(
 או התואד שם דק ל*ה דאלכסנדרי י"לושם
 ע"ש. משפחה,שם

 כך דפדש"י קשיא לא שלום אימאוכן
 כמו דהעיבות לשון דאימא דכוונתו די"לשמה
 ע"ש ט"ו לחגיגה פנחס בית בס' ראהאבא,
 וכינויים שמות לחקר בם' עוד וראהבזוג

 פראשוניפ זה בענין מ"ש י*ד פרקנמעלפוד
ואחרונים.
 קי"ב סי' א"ח בדכה במחזיק ודאהה(
 אות ש8ל יוסף זכדון השו"ת ע"ד שכתב ג',אות
 דלא המחבד הרב גיסו עליו שפקפק דמהא(

 ערך בן ולר"א הגדול ולד"א לראב"שנמצא
 לתרוצי דאנן זה, מצד כלל דוחק זה אין זה,שם

 מחויב ואינו אתינן העדוך דרבינומילתיה
 ימאן והוא והרא"ש כהתוס' לפבורהערוך

 גיסו הדב לדברי נחזור ומעתה וכו',בדבריהם
 מ"ש ברבי העצם ד,בם לומר דצה דאםהנז'
 בדבי הקפד ד"א כמו שמות שתי לו והיואח"כ
 ברבי כי הקודם סותר הוא ברבי יוסיוד'

 רק העצם שם אינו יוסי ודד' הקפדדד"א

 והוא בכ"מ, שפרש"י כמו הדור גדולפירושו
 בדבי אומר כשהש"ס בין חילק נרווגופיה
 שהביא כמו בדבי ואח"כ שם שיש למקוםלבד
 כיון הוא שגם לא אם י"ד, בסי' המחבדהרב

 נדפס כבד זה וחילוק הדאשונים, דבריולסתור
 סה"ד הרב והזכירו פפד"מ דפוס הש"סבכללי
 קושית הוא עלה דאתאן למאי הדדןוכו',

 ע"ש( א( אות )ש"ל הערוך על יו"טהמעדני
 יוחסין ס' בהגהת שולם מהד"ש והנהוכו',
 יעקב ברבי אליעזר שחתם בפיוט דמצאכתב

 וקציעה, מדר הדב וכ"כ פפר, מקריתהקליר
 אלעזר חתם פיוטים דבכמה המעדיו"טולפמהם"כ
 פיוטים דבאותן מוכדח א"כ הקליר,ברבי
 הכדיחתהו הפיוט דוחק קליד בדבי אלעזרשחתם
 העולה היא ברבי של אחרונה יו*ד עללסמוך



תרלא ן ך הא הש"םכללי רן יצנ ברביבריבי,

 ורו"ק הערוך על ל"ק ובהכי יעקב תיבתבמקום
עכ*ד.
 אלעזד ר' די*ש ערך שלי בכללים ודאהו(
 אציין אך אכ"מ, כי אקצד וכאן מש"כ,הקליר

 הי', מתי הי', מי ממנו, שמדבדיםלהמקומות
 כן, שנקרא הטעם לא, או ישדאל מארץ היהאם
 ברכות רא*ש י"ג, חגיגה תוס' ראה ועוד,ועוד
 הרשב"א תשו' שם, יו"ם ומעדני נ"א, סי'פ"ה
 צל"ח י"ג, סי' יוסף זכרון תשו' תם"ט,סי'

 הרוו"ה א', סי' מאהבה תשובה ל"ד, דףברכות
 אפרים בית תשו' ובעל המחזור,בהקרמת
 סי' או"ח נובי"ת אהרן, קרבן למחזורבהסכמתו

 חתום פסח של בקרובות קלד, ערך ערוךקי"ג,
 ספר בספדו ר"ת תשו' קלידי, ברבילאלעזד
 רגמ"ה תשו' כ"ח, סי' הלקט שבליהישר,
 הראב"ע ז', סי' מילה ה' הלקט שבליז"ל,

 ס"ז, יומא ברש"י ומובא לקהלת,בפידושו
 הנ"ל, במקומות כמובא בכ"מ ובתוס'ובכ"מ,

 או"ח תשובה שערי הכוונות, בשער ז"ל האר"יס'
 הגאונים תשו' תקל"ב, סי' רדב"ז תשו' ס"ח,סי'

 עלי חביב אחרון ואחרון תש"ב, אסףירהמלים
 והלאה רל"ו מדף ח"ב הגדולים אוצר לם'לציין
 מוהר"ר המלם חכם הגאון לידידי תתל"ה,אות

 בחיפה ימיו ובסוף מטעטש זצ"ל קאהןנפתלי
 עישה"ט וגאונותו בקיאותו ברוב מאודשהאריך

 בערוך וראה הדבה. שאבתי וממנו תתענג,ואו
 אוצ"י ובס' וש"נ, ג', קלד ערך השלםוערוך
 עישה"ט. אלעזר קליד ערך קפ"ח דףח"ט

 יו"ד עם או באמצם יו"ד בלא בריבי ח.סימן

 העלה, זה ערך ואמוראים תנאיםבתולדות
 העצם שם עם ברבי תואר שנזכר מקוםשכל
 צ"ל כך ששמו וכ"מ יו"ד בלי "ברבי"צ*ל

 שנזכד המקומות בכל ועיינתי ביו"ד,"בריבי"
 יו"ד בלי רוב עפ"י ומצאתים העצםשם

 הדק"ם גירסת אשר ביו"ד מועטיםובמקומות

 שנזכר הם בש"ם מקומות וג' ע"ש, יז"דבלי
 י"(2 וחולין ה', מכות העצם, בשם דברייתאתנא
 ע"ש. יו"ד, עם בריבי נזכר נ"ב,וחולין

 במקכ הנ"ל להתותו"א לי' דפשיטא מהוהנה

 ש"ל, בהמקומות דהמעיין לזה, מסכים לאאני
 בריבי שנזכר כו"כ רמצינו ידאה שםובדו"מ
 אות ה' סי' כאן וראה העצם, שם עםביו"ד

 בהג' ז"ל הרועים להמלא הבול"ח בד'0
 ד"א כ"ח דחולין והא וז*ל שכ' שםהמעתיק
 ולא בדבי הקפד ר"א גודס שם : בדיביהקפד
 בזה יש אס יודם איני "אך יודין בב'בריבי

 עי"ש. הוא אחד ובריבי ברבי אוקפידא",

 משום יוחנן ר' כשאמר בין חילוק ט.סימן
 את8עיא ר' משום כשאמר לבין בריבי אושעיאר'

סתם

 פ"ה עירובין ירהמלמי למראה בנחמדראה
 כהבום יוחנן ר' דאמר דהיכא שהעלה פ',דף
 סתם מץכירו אלא בריבי אמר ולא אושעיאר'
 מר' יוחנן ר' בעי הבע"י פ' ביבמותכמו

 יוחנן דר' רבי' הוי לא רזה משמעאחמעיא,
 ע"ש א', נ"ג עירובין ע' אחרינא, אמוראאוא
 ר' ערך ח"ג בספרי היטב וראה לשונו,כל

 לכאן, וצרפו והלאה, תקם"ז מדף וכו',אושעיא

 עישה"ט. בזה הארכתי שםכי

 ברבי, גמליאל רבן ברבי, שמעון רבי י.סימן
פירושו

 הליכות מס' שהבאתי א( אות א' סי' ראהא(
 וחשיבות גדולה לשון ברבי דד"ש שכתבעולם
 כללי הקיצור בשם ח באות שם הבאתי וכןהוא,

 וכתב ע"ז השיג זצ"ל והגדי"פ שכ"כ,התלמוד
 שהיה מפני אלא נקרא כן ע"ש דלא דוקאדלאו
 לפיכך ע"ב, ק"ג בכתובות כמבואר רביבן

 ולפעמים דוכתי, בכמה רבי בר ר"שנקרא
 ודאה דבי, בר מן הקיצור והוא ברבי,ד"ש
 ג(. אות ה' סי'עוד

 ע"א ק"ו מחולין עוד הבאתי ח אותושם
 הגירסא וברש"י רבי, של בנו ר"ג אתשאלתי
 וכן דבי, של בנו ופי' ברבי גמליאלרבן

 דפרש"י כ' יו"ט ובמעדני כרש"י טדסהרא"ש



כץכי,כרכי ן ו הא הש"םכללי יתבתרלב

 בריבי מפרש ובש'מ ע"פ ובר*פ רבי, שלבנו
 של בנו שהיה מפרש האמת וכאן הדורגדול
 עי"ש,רבי

 כאן חולין ארי' הלב הערת בזה ותתורץב(
 דלרש"י די"ל הגמרא על רש"י מוסיףדמה
 דקדוקי ראה הכ"י, בכל וכמו ברבי הגירסאהי'

 גדולה לשת שההא לפרשו אפשר והי'סופרים
 של בנו שהי' האתת רש"י כ' ולכןוחשיבות

 של בנו שהי' לא פר,ם"י קט"ו ובשבתרבי,
 האתת ג"כ בריבי קרי גדול אדם אלארבי,

 בריבי ערך ח"א הגדולים שם וראהמפרש,
 לכאן, וצרפו קט"ו שבת כ"כ בפ' ואמרוד"ה

 לכאן. וצרפו ד( אות כל א' בסי'ועישה"ט
 הבי"ת מערכת כללים חמד שדי וראהג(
 ומחב"ר זו, מערכה ח"א להשה"ג שציין ע"ו,כלל
 וכו', קי"ג סי' או"ח ונוב"ת קי"ב, סי'או"ח

 של בנו ברבי ר"ש פרש"י ע"א ק"וובחולין
 דוכתי דבשאר דאע"ג המי"ט רבינו וכ'רבי,
 סוכת וע' האמת, פי' הכא הדור, גדולמפרש
 ע"א י"ד דף המלך בית בסו"ס אהטרדוד
 ציין ברבי מע' כללים השדה ובפאתע"ש,

 אות צ"ו בסי' הכללים לחלקי הערותלקונטרס
 עי"ש, ג', אות קי"ט ובמי'ג',

 סדר לבעל הכנויים ערכי בס' וראהד(
 קע"ד, דף ברבי ד"ה ב' מערכת זצ"ל,הדורות
 הדורות לסדר ציין שם שלום קב ובהג'ע"ש,
 בקונטרס ח"א חיד"א חםה"ג ברבי, ערךח"ב
 ב' ק"ה יבמות יעב"ץ והג' ב', לאותאחרון

 להשתיט ודרכם "אב-רבי", נ1טריק1ן *ברבי"כ'
 לומר שנהגו כמו לקצר, כדי אב ממלתהאלף
 אבין, ר' במקום רבין אבא, ר' שהוארב

 "בון" אבא במקום "באא אומריםיבירושלמי
 בדבריו להעיר שיש ומה עי"ש, אביןבמקום
 עישה"ט. ע"כ אריכא אבא ערך הדורות סדרעיין
 מדף רבין או אבין ערך ח"א ב"א בפפריוראה
 דף אביי ערך שם וראה מש"כ, והלאהקם"ה
 א1ת פ' דף אבא ערך שם היטב וראהקנ"1.
 1ערכי וכו', אבא ערכי כל 1ע"ש עישה"ט,ג(

 דדרך מש"כ כ"פ בפפרי וראה שם, רביןאבין
 הברהו, קלוון מפני לפעמים להשמטהאלף

 שמ"ב מדף ח"א ברוך מקור בס' בזהוהאריך
 עישה=ט,והלאה,
 דהרשב"ץ כ' ברבי מע' הגדולים ובשםה(
 רבינו בני ד,בני כ', קנ"ו סי' ח"אבתשו'
 דלפי ברבי, ור"ש ברבי ר"ג נקיאים היוהקדחם
 על לפר,בו מוכח אינו דבש"ס נראההאמור
 כאמור, חשיבות לשון ברבי אלא רבי שלבניו
 בבני איירי הש"ס אי מענינו הלמד דברחקוא
 לחקר בס' וראה לשונו. כל עי"ש הקדחם,רבינו
 עי"ש. ס"א דף בתלמוד וכינוייםשמות

 המובא הנשיא יהודה ור' ברבי יא.סימן
 שם דברבי יתכן אם דפאה, פפ"קבירושלמי

 וחלק בזמנו או דרבי, פלוגתיה בר והי'חכם

 רבי על הזהבפעם

 נחלקו לא תני ה"ה, ספ"א פאה ראהא(

 מן מחוברים פירות הלוקח על הנשיא ור"ירבי
 דרבי מ"ט וכו', ורבי הנשיא ר"י וכו', וכו'הגוי
 וראה הענין. כל עי"ש וכו' הנשיא דר"ימ"ט
 תמוה, דהדבר שכ' שם דפאה ספ"ק הש*סבגלית

 יהודה ור' רבי שיחלוקו מצינו לאדלעולם
 הנשיא ר"י ד"ה כ"ו ביצה ברש"י וע'הנשיא,
 רבי, של בנו בן הי' נשיאה ור"י רבי, שזהושכ'

 וראה עי"ש, וכו', ובכ"ד ב', ע"ו גיטיןכבר,ם"י
 ראהמונים של ובתורתן וצע"ק, כאן הפניםמראה
 ברבי גורסים מהראשונים רבים כ', כאןפאה

 שם "ברבי" מקומות בהרבה שמצינוורי"ה,
 הנקודות שחסרים נראה אצוי"ר( )בעל וליחכם,
 שם או יוסי ר' ר"ת והוא רב"י המלהעל
 כן ואולי ביו"ד, מתחיל ששמו אחרחכם

 הנשיא ר"י עם רבי שם שנפגווו מקומותבהרבה
 בכר שלמה ר' פי' עם ירושלמי ובתלמודעוכ.
 1ר' "ברבי" נחלקו לא הגי' ז"ל סיריליאויוסף

 ציין שם נתיב מאיר ובהג' הנשיא,יהודא
 אי כי הנשיא ר"י ערך ח"ב הדורותלסדר
 ומביא וכף, נכדו עם יחלוק שרבי לומראפשר

 שרבי לומר שא"א ג"כ שכ' יהושע השדהד'
 במקום ברבי לגרוס יש או בנו, בן עםיחלוק
 ולפלא ע"כ, ברבי שנקרא חכם שם היינורבי



תרלנ ן ך הא הש"םכללי ון י21 ברביבריבי,

 ובחולין ה' במכות מ"ש סדה"ד בעל זכרשלא
 סיריליאו מהר"ש ובפי' ע"ש, שמו כך ברביי"א
 )י"א( דחולין בפ"ק אהמכחן הכי גדסינן, ברביכ'

 עי"ש. שם,ובר,צ"י
 תדפ*ג ח"ד הדאשונים דודות בס' וראהב(

 כאן פאה הנשיא ר"י שזה שכתב ע"ב כ'דף
 ע"ז והתום' רבי, של נכדו נשיאה ר"יהוא
 יהודה ר' אותו וז"ל כ' אהצד ד"ה ע"א ל"ודף

 שהי' נשיאה יהודה ר' הוא כאן, הבזכדהנשיא
 והברייתא המשנה בלשון אלא האמודאים,בימי
 )בלשון אמורא ובלשון הנשיא אותוקודא

 בהירחמלמי ומבואד נשיאה, אותו קודאהגמדא(
 עוד והברייתא בברייתא, דבי עם עוד נחלקכי

 דר"י בארוכה ע"ש נחלקו, מה על בל'נשנית
 ודאה עי"ש, הנשיא ר"י גם נקראנשיאה

 שיזכה מהו הלוקח ה"ה פ"ב פאהידושלמי
 מוכר, של העומרין את מתרת שהי'בפיאה

 להמחלוקה והכוונה הנשיא, ור"י דרביבפלוגתא
 פאה בהידהשלמי פעמים ב' לפניך הדי עי"ש,זו

 ערך ח"1 במפרי וראה הנשיא ור"י רביהנ"ל
 להגיה שאין דמכש"כ ש"ש ספרים, הגהותאימא
 בשמן ל"ה ובע"ז עישה"ט, אחד ממקוםביותר

 בודאי הכוונה וכו' נמנו וב"ד הנשיא יהודהר'
 מיסתמיך א' ל"ז שם כמפודש נשיאה ר"יעל

 שמעיה שמלאי דד' אכתפיה נשיאה ר"יואזיל
 כשהתרנו בביהמ"ד אמש היית לא שמלאיא"ל

 ח"ג פ"ד ב"מ בירושלמי וכן עי"ש,השמן,

 אא"ל ובזה יוחנן, ור' הנשיא יהודה ר'פליגי
 ספק ובלי הקדוש, רבינו על יפלוג יוחנןדד'
 בס' וראה ע"ש, וכהתוס' נשיאה ר"יהוא

 של בנו ר"ג בן נשיאה ד"י ערךתותו"א

 ונכדו רבי דכאן שנ"ל באופו לכאן. וצרפורבי

 ברבי להיות ויוכל הספרים לשבש ואיןפליגי
 או ג"כ נשיאה ר"י כך כהמנקרא הנשיא,ור"י

 במכתה"ג פלא זה ואין הנשיא ור"ירבי
 מדף ח"א ב"א במפרי היטב דדאה דפליגי,לומר
 לחלוק יכול הבן אם ובנו אב ערך והלאהכ"ז

 דשמואל, אבוה בערך ושם תורה, בד' אביועל

 דרך אין ערך והלאה רמ"ה מדף ח"זובספרי

 והלאה שי"ז ומדף הלמידו, בשם לומרהרב
 וכו', לרבו שיאמר התלמיד דרך איןערך

 לא ואפי' מקומות, בכו*כ כזאת דמצינוותראה
 בגמ', ומובא דפליגי אפש"ל אחד בזמןהי'

 שם ובפרט אידי, רב ערך ח"ה במפריראה
 מראה היטב וראה עישה"ם. והלאה ת"למדף
 נשיאה דר"י מכ"מ שהוכיח כאן ספ"ק פאההפנים
 באן היטב וראה עישה"ט, הנשיא ר"ינקרא
 וצרפו ברכה המחזיק בדברי ה( אות ה'סימן
 הדק. יעשה"טלכאן

 אמורא או כשתנא בין יש חילוק יב.סימן
 שבדורו גדול חכם על בריבי אומרבישיבתו

 וביו רומז הוא ומי מי אל יודעים ישיבתוובני
 לדורי עומדת אשר המטונס או הברייתאלקבוע
 מי אל ידעו ולא וישכחו מתם יקבע ואיךדורות
 עצם שם הוא דבריבי מוכרח דאזכ11ן

 ועד הבית בדברי ו( אות ה' סי'דאה
 ד' ליישב בזה והאריך שכ"כ, ש"שלחכמים
 לכאן. וצדפו עושהבוב"י,

 בני כלומר רבי בי כמו הוא בריבי יג.סימן
הישיבה

 שכ', ע' דף הירחמלמי מבוא בס'ראה

 הישיבה, בני כלומר רבי בי כמו הואברבי
 דר' הדא אמד בדבי חד עוג פ"ב פוגמווק

 ג"כ והוא עלוי, קביל ולא דרשב"ל קומייוחנן
 כאן עד ברבי א"ל ה"א פ"ו פסחים כבוד,כינוי

 שמעתי, כך ר' בי א"ל ה"ב פ"ד ור"השמעתי,
 ר"ה דבי, בי יהודה וד' ע"ג ל"ט פ"ביומא
 כעי"ז וראה עי"ש, וכו' דבי בי יהודה ה"אפ"א
 והלאה, מ"ד מדף המשנה לנוסח מבואבס'

 בישראל כבוד לתארי אנציקל. ובס'עי"ש,
 את מנקדים יש כ' ארנשטיין אבדהםלהר'
 ובית שוואית, ריש פתוחה, בית ברבי,המלה
 בית תלמיד וגם בנו, ביתי, בן ופירושהצרויה,
 כאן וראה עי"ש,מדרשו

 סי~
 ד'.
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 שונות בצורות בא בריבי המושג יד.סימו

 ברבי, שונות בצורות בא בריבי המושגא(
 רבי, בר רבי, בי ובירושלמי וביריבי,בריבי,
 עי"ש ה"ב(, פ"ג יומא ה"א, פ"א)ברכות

 ב' במדב"ר וראה בכללן, שהבאתיובמקומות
 רבי, בר י"ג-ג', ושם אחת, במלה ברביי"ג

עי"ש.
 א"ר ה"ב, פ"ג יומא ירושלמי ראהב(
 העדה בקרבן ר', בר חלפתא בן לר"ש רובהחייא
 ע"ש, גדול אדם כלומר בריבי כמו ר'בר

 חייא א"ר איתא בירושלמי ה"א פ"אובברכות
 אדם פי' ובפנ"מ רבי, בי חלפתא בן לר"שרבה
 עי"ש.גדול,
 ברבי ערך הדורוח סדר בס' וראהג(
 בבבלי שאומר מה ובירושלמי בתוה"ד!שכ'

 חייא ר' רבה, אושעיא ר' רבה, קוראברבי,
 היוחסין. ס' בשם עי"שרבה,

 אבות פרקי על אבות מגן בס' וראהד(
 פ"ג זצ"ל דוראן צמח בר' שמעון מוהר"רלרבינו
 בר' פלוני רבי שנמצא שבכ"מ ודע שכ'מ"ח
 פלוני, ר' בי כתוב הישינים בספריפלתי,
 הקליר בפיוטי תמצא וכן פלוני, ר' בןכלומר
 גמליאל רבן וכן קליר, ר' בי הבתיםבראהםי
 רבי בן כלומר רבי, בי קריאתם הוא כןברבי,
 מענין מקומות מכו"כ שהביא ע"ש וכו'וכו'
 בארוכה. עי"שברבי

 וכללים מכומים טו.סימן

 ע"ב ה' מכות שברש"י הסתירה אודותא(
 שמו, היה כך אי ברבי בענין ע*ב י"אלחולין

 נקרא כך וע"ש היה בדורו רגדול שם עלאו
 ה"ע, על הגמרא בכללי כן הקשה וכברברבי,
 אות א' סי' ראה תיקון, צריכים שדבריואלא
 ה'. וסי'ב(,

 אדם בריבי שפי' בש"ס ברש"י ציוניםב(
 ג(. אות א' סי' ראה בדורו,גדול

 שמוחק מהרש"ל על הגרי"פ הערתג(
 תיבת עומד ברבי ור"ג ע"ב ל"בבקידושין

 ראה ע"א, קם"ו שבת רש"י ד' נגד וזהברבי
 ה(. אות א'סי'

 תיבות משני מורכב ברבי של תיבהד(
 בן הוא שהפי' לומר דוחק אין ועפי"ז י רביבר

 ג(. אות ז' וסי' ג(, אות ב' סי' ראהגדולים,
 על במ"ש השהוג של טעמו עיקרה(
 לומר ליה מסתבר דלא משום הוא יהושעהשדה

 מדבריו שמבהאר בכ"מ ארש"י פליגדר,מב*ם
 אות ב' סי' ראה רבי, בן הכותה אין ברביכי
ד(.

 שחתמו הפייטנים על שכ' התשבי מד'ו(
 קלירי, בריבי אלעזר כמו אבותם ושםשמם
 יצחק, ריבי ביר מאיר יצחק, ביריבישמעון
 בריבי על יאי' אין גדולים, בן היינודבריבי
 ד(. אות ב' סי' ראהשבש"ס,
 דורות בעל על להשיג כ' ביוחסיןז(
 ור"ש אושעיא ר' הם רבי בני כי שאמרעולם
 וזה ברבי, הקפר ור"א ברבי חייא ור'ור"ג
 אךת ג' סי' ראה לזה, וישוב וכו', גדולטעות
 ב(.א(

 בבלי בתלמוד שאומר מה בירושלמיח(
 רבה, אושעיא ר' אמרו וכן רבה, קוראברבי
 א(. אות ג' סי' ראה רבה, חייא ר'וכן

 רב. אב נוטריקון ברבי כ' היעב"ץט(
 כמו לקצר אב ממלת האלף להשמיםודרכם
 אבין, ר' רבין אב(4 ר' שהוא רב לומרשנהגו

 במקום בון אבא, במקום בא אומריםובירושלמי
 ב(, אות ג' סימן ראהאבון,

 רבי נקרא המשנה שמסדר סוברים ישי(
 שפירושו רבי בי נקראים הברייתותומסדרי
 ב(. אות ד' סי' ראה רבי, מביתהלימוד
 ע"ב ה' מכות מהרש"ל ע"ד תמיהיא(

 שמו היה כך בריבי שפי' שם ר,ם"י ע"דשכ'
 גדול דר"ל מקומות כבשאר פי' לארמש"ה
 מאחר אביו אמר לומר שייך שלא לפיהדור
 בפרש"י, ע"ב י"א מחולין שמו הוזכרשלא
 ג(. א( אות ה' סי' ראה נ"ב, חולין מרש*יוכן

 כן כי ברש"י סתירה להקשות איןיב(
 ובמקום כך זה במקום לפרהב ר,ם-י שלדרכו
 ד(. אות ה' סי' ראה פירושו, שינהאחר
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 נקדא מדוע הקליר בדיבי אלעזר ר'יג(
 ה(. א( אות ז' סי' ראה קליר, זהבשם

 הוא מי הקליד בריבי אלעזר דבייד(
 ה(. א( אות ז' סי' דאה בזה,מחלוקת
 אמורא או תנא היה הש"ס בזמן איט0
 בריבי דד*א י*ל אם ג*כ ונ*מ שמות,בשני
 ז' סי' דאה העצם, שמות שני לו היוקליר
 ד(. ב(אות

 שמות שני אינו יוסי אבא שאול, אבאטז(
 לשון התואד שם רק העצם שם אינו אבאכי

 ראה פלונית, אמא פלוני אבא כמוחשיבות,
 ד(. ב( אות ז'סי'

 חשיבות, לשון רק העצם שם אינו אבאיז(
 ה. אות ז' סי'ראה

 ז' סי' ראה שמו, מרי אם מרי אבאיח(

 ד(.אות
 דמרי לומר טוב יותר מדי שילאיט(

 דהיה מלומד אחריו והוא הוא הכבוד שםרק
 ד(. אות ז' סי' ראה שתים, בשמותנקרא

 לא וכללים בהמכומים כי בהתוכן,ודאה

 בהתוכן. מובא שלא מה דקהבאתי

 ראה ועוד, ושלום רעות אהבה קשר -ברית
בפנים

 י ומקורות והערות מובנו פירושו א. :התוכן
 ברית. מלת על פירושים עודב.

 ומקורות והערות מובנו פירושו א.סימן

 א"ד תניא ע"ב, ל*ח פסחים דאהא(

 אדם שיצא מהו אליעזר, ד' את שאלתיאילעאי
 כשבאתי וכו', וכו' נזיר ודקיקי תודהבחלת
 הן ברית לי אמר ר*א, לפני דבדיםוהדצתי

 איכא ו בסיני למשה לו שנאמדו הדבדיםהן
 לפהםה לו שנאמדו הדבדים הן הן בריהדאמדי
 דאמדי )איכא שבועה( בדית )רש*ימסיני,
 שבועה, ברית פי' רש*י הרי רש*י(, וכו'בתמיה

 זצ"ל אלגאזי למוהד"י יעקב בקהלתומובא
 עי"ש. ק"מ, אות ב' מע' ח*ב לשתמענה

 כבגמ' איתא פ"א-ד', חלה ובתופפתאב(
 שאלתי אלעאי א"ד מקורו, חפם ל*ח,פסחים
 דברים והרצתי כו', כו' תודה חלות ר"יאת
 בחורב נאמרו א'ד הבריה א"ל ראב"עלפני
ע"כ.

 העומר ה"ב, פ*ו שוה ירושלמי וראהג(
 ובה"א שכחה אינו בהם"א וכו', לגפה סמוךשהוא
 באלו ד"י את שאלתי אילעאי א*רשכחה,
 "בהורה לי אמר וב"ה, ב"ש פליגיעומרים
 )בתורה כד, וכו' לגפה הסמוך עומרהז~אע",
 את והרצתי וכשבאתי משה( פני בשבועה,הזאת,
 הברית לי, אמר ב"ע אליעזר ר' לפניהדבדים

 וראה בחורב, למשה שנאמדו הדברים הןהן
 כ' שם ראהמונים של ובתורתן עי,ש,פנ"מ,

 בברית, לי נשבע פי' במ,צ מהר"יבפי'
 פי על כדכתיב ההורה, ברית דאמריואיכא
 ובפי' עי*ש, בדית אתך כדתי האלההדברים
 דכתיב התורה, היא הבריה כ' סיריליאומהר*ש

 יש אתכם, צוה אשר בריתו את לכם ויגדבה
 הן שא"ד שמה ברית קאמד דהכי שפי'מי

 עי*ש. וכו', שנאמדוהדבדים
 הזאת" ד"בתורה בפשיטות ולענד"נד(
 כ"ד בדכות "האלקים" כמו שבועה לשוןהוא
 ובכ"מ עי"ש, שבועה ערך שלי ובכלליםע"ב,

 ע*ב, כ"ז כתובות הזה, המפון וכןבש*ס,

 וראה בתורה, שנשבע החשת בתודה פי' כאןוכן
 הזה, המעון ע"א, קס"ו ב"ב ודשב"םבערוך,
 במס' כדאיתא ובפרט המקדש, בביתנשבע

 וכו' תורה, בספד שבועה ע"א, כ*בשבועות
 הוא הזאת התורה לשון ודאי ובמפורשים,עי"ש
 ביי שתער איך אינשי וכדאמרי שבועה,לשון
 מעון ערך במ"ע וראה כנלענ"ד. תורה, ספרא

 בית בקדושת שבועה נוסח הזה המעוןשכ'
 התודה. בקדושת הזאת בתודה וכן עי"ש,המקדש
 את שמביא ה"א, פ"ו פאה בר"ש וראהה(

 הלשון כל ותוספתא הידחצלמי בשם דפאההך
 כדכתיב התורה, היא ברית פי' וסייםכנ"ל,
 עכ*ל, ברית אתך כרתי האלה הדבדיםע"פ

 הירחצלמי לשת מביא צדק מלכי בן מהד"יובפי'
 ואיכא בברית, ןו נשבפ פי', הבדית וכ'הנ"ל,
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 הדברים ע"פ כי כדכתיב התורה, בריתדאמדי
 עי"ש. בדית אתך כדתיהאלה
 כלשון איתא ה"1 פ"ג פאה ובתוספתאו(

 לדאב"ע הדבדים את והדציתי דקהידושלמי,
 מלה בלא למ"מ, שנאמדו הדבדים אלו ליאמד

 שם כ"י ובנוסחאות עי"ש, לי אמד אחדהברית
 ובמנחת עי"ש, התורה ג"כ לי אמד אחדגודס

 עי"ש. בשבועה, החורה כ', ו' אותבכודים
 סימן ט' פרשה נשא רבה מדרש וראהז(
 שהשביעם שבועה זה הכהן, אותה והשביעמ"ז,

 אשד הבדית דם הנה כ"ד התודה, אתשיקיימו
 והשביע וכו' שבועה אלא ברית ואין ה',כדת
 לעבדך כ"ט( )דברים כ"ד וגו', האהצה אתהכהן
 שבועה, אלא ברית אין ובאלתו, א' ד'בבדית
 שניהם נשבעו שם כי כ"א( )בדאשיתכ"ד

 מהדז"ו ובפי' עי"ש, שבע, בבאד בריתויכדתו

 שם אמר שבועתם על שניהם, נשבעו שםכי
 ו' סי' ו' פ' לויקדא וציין ע"כ בריתויכרתו
 יען שכ' בדית, עדך או"י ודאהעישה"ט.

 השתמשו לכן שבועה, היתה ברית בכריתתכי
 שבועה, בלשון "ברית" בשם לפעמיםחז"ל

 נתיב מאיד וד' עי"ש, ע"ב ל"חכבפסחים
 : הביטוי כ"פ נמצא בתלמוד כ' בדית, ערךז"ל

 שהחובה אומדת, זאת סיני,, מהר ועומד"מושבע
 ה' כדת מאז עוד היא התודה, דבדילקיים

 הרי עי"ש, סיני, הר על ישראל, עםברית
 ועומד. מושבע בלשון הבדית את חז"לדקראו
 עמ"ד להעיר, דציתי אורחא אגב והנהח(
 בכ*מ ועוד מ"ז סי' פ"ט נשא הנז"לבמדרש
 יש בדית לל' והלא שבועה" אלא ברית"אין
 לומד שייך ואיך ש"ל, כמו שונים פידושיםעוד
 אהדן בית בספרי דאה אבל זה, אלאאין
 גדולה באדוכה מש"כ והלאה תפ"א מדףח"ז

 מקומות בכו"כ שמצינו על זה, אלא זה איןבעדך
 במדרשים בידושלמי, בש"ס, זה אלא זהאין

 מקומות בכו"כ מצינו ועכ"ז וכדומה,ומכילתות,
 שאין עליו שכתבו הזאת התיבה אתשדרשו
 שם והבאתי ממש, אחד באופן כך, אלאפידושו
 וצדפו עישה"ט ע"ז, ותידוצים דוגמאותכו"כ
 שהאדכתי במה בכפילא לבא דציתי לא כילכאן,

 תתענג ואז ראה לך בעהי"הע בספדיכבד
 סדר לבעל הכנויים עדכי ובס' זאת.ותתודץ
 עי"ש. הנ"ל למד"ר ג"כ ציין ז"להדודות

 ברית מךת על פירושים עוד ב.סימן

 סדד )לבעל הכנויים עדכי בס' דאהא(
 והביא בזה שהאדיך בדית עדך זצ"ל(הדודות
 ט"ז(, ג' )תלים בדיתי ותשא תורה דד"למכ"מ
 שלח ]ספדי ז'(, כ"ד )שמות הבדיתספד

 בדית אין הבדית דבדי אלה בא[ומכילתא
 אתו היתה בדיתי פ"ג[ ]תדב"א תודה,אלא

 שנא' תודה, אלא בדית ואין ה'( ב')מלאכי
 כמו חת0בע"פ א'(, ל"ג )שבת בדיתי לאאם

 עם ברית ד' כדת לא ב', נ"ט גיטיןשאחז"ל
 עפ"י כי שנא' תשן~בע"פ, על אלאישדאל
 הבדית אותו בדית, עמך כדתי האלההדבדים

 היינו לפנחס, שיתן הקב"ה וא"ל למשה,הי'
 "ברית זהר[ בשם ]ז"ב תודה, שלפלפולו

 בדאשית[ פ' ]שם חכמים" "תלמידיגימטריא-
עי"ש.

 מכילתא גרים, פנחס זהד המקדש,בית
 ויקרא זהר ומילה, תורה הקב,ה,משפטים
 רע"ו, רמז יתדו ילקוט משפטים,ומכילתא

 והיתה ישראל ויגש( )מגיד בדית אותיומף,
 ושמרתם שבת, משפטים, מכילתא בבשרכםבריתי
 רמז יתרו ילק"ש שבת זו אר"א בריתיאת

 הברית, דברי אלה תבא בפ' תוכחות,דע"ו,
 שבטים, קבלה, עפ"י שם ועוד בחקתי()חזקוני
 שהבדית לומדים אנו מכאל דאהבונים,בדית
 תדע"ה דמז סוף בחקותי ילקוט לשבטיםכדותה
עי"ש.
 להגמוהד"ד חיים ישמח בס' וראהב(
 שכ', ע"א, אות ב' מעדכת ז"ל, פאלאג'יחיים

 ע"ב, דמ"א ילק"ר ובו', יצחק נקראברית
 יזכור ע"פ פכ"ח, סא"ר תנדב"א והתורה,העוה"ב
 ונקדא פנחס, זוה"ק ביהמ"ק, בנין בדיתו,לעולם
 נה פ' ודש"י כשז"ל וחיותו קיום לשוןברית
 צדיך הי' ברית אתך, בריתי את והקימותיעשפ
 יהרגוהו ח~לא ויעפשו ירקבו שלא הפידותעל
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 בריתי ב' סי' במלאכי וזכאה שבדוד,ר,מעים
 על והשלום כמשמעו והשלום החיים אתוהיתה

 הקשובה וק"ל, ויפסיד יפחת שלא הדברשלימות
 בריתו, להם ויזכור ע"פ ק"ו, סוס"י הליםרש"י

 המילה, וכו', נח סו"פ תנחומא מד'תושבע"פ,
 לעולם יתבטלו לא אלו דג' והשבת,התורה,
 ולא שכחנוך ולא באתנו זאת כל וזהומישדאל,
 תש"ם, לא והאדמה והסימן בבריתך,שקרנו

 וערבית, )ט1ורית ק"ש מ"ד, סימן החיים אדץס'
 בז"ח תראה עוד דפ"ח, סימן מנחה קדבןס'
 מלח, ק)שע, מילה, ברית, נקראו ה' ע"אד"ז

 עי"ש, וכו' וכו' עולם, כהונת בריתימורין,
 לך ס' רש"י הארץ, ברית אהבה שלברית
 עי"ש. ובינך, ביני בריתי ואתנה ע"פלך

 שני בין שלום הסכמת הפי', מלבדג(
 הנז"ל, הפי' ומלבד ושלום, רעות קשרצדדים,
 איוב לעיני כרתי ברית מצוה, חק ג"כ פי'ברית
 בריתי והיתה והמצוה, החק אוה א',ל"א

 לשפתים כרותה ברית ערך כאן ודאהבבשרכם,
 לכאן.וצרפו

 בהוראה, ביט~י - לשפתים כרותהברית
 שיצאה המלה כי ישנה, ולא הדבר של טבעוכך

 לרע או לטוב תתקייםמהפה

 לשטן יתן לא - לשטן פיו אדם יפתחאל
 הדברים ע"י רע למעשה ואמתלא פהפתחון
 מנבא כמו הוא ושבהם מפיו, האדםשמוציא
 ויקימנה השטן ישמענה שמא חשש רע,לעתיד

 משגה, - השליט מלפני שיצאכשגגה
 דבר אומר ידיעה, מ5סרון שנעשה מטוטהטעות,
 רעה כוונה בלי נכוןלא

 קושיות והערות, ביאוריש מקורות, א. :התוכן
 להגדיל לשמים בכוונתו אם" מ יותירוצים

 שמדה"ד בשעה דוקא ג 1 וכו' יפתח אל ה'חסד

 1 ראש וקלות שחוק לעג בדרך ד. 1 עליופתוחה

 ו. 1 כלום מזה מביא לא דהדמב"ם הסעםוג

 ועת סכנה במקום דוקא ז. 1 שאני למותעטה
 כל זה כי מיתה כגון חק בדבר ח. ;צרה
 1 לחיוב שלילה בין חילוק יש אם ם. יהאדם

 מדה יא. 1 לפורענות תחלה פיו יפתח לאי.
 כשהאומר דוקא אם יב. ; בזה מדובהסובה
 דאש יג. י ורעה פורענות באותו א"עבולל
 יד. 1 שאני הסליחות וימי כפור, יוםהשנה,
 1 בזה אקרא סמכינן למיסעי דאיכא היכאאם

 וכן הדבר, יבא שלא על 12הך אי הסרהטו.
 הוי דלא דשכיח אונם טז. ; הדבר שבאאחרי
 באונם שייך אם לאתנויי, ל" דאיבעיאאונם
 אל משום הפה מן להוציא דמתיירא ומררע

 וכו' יפתח אל שפך אם יז. 1 וכו'יפתח
 חילוק יש אם יח. 1 )ח"ו( ושלום חםכוואומר

 דאינו אונם לבין מאוד, ומר רע אונםבין
 שריחם דבריו דפירוש היכא יט. 1 ומר רעכ"כ
 1 ודין -ת של לימוד דרך כ. 1 לנו ונמחלעלינו

 בראשי אפה לשטן פיו יפתח אל שפך אםכא.
 משום הפסוק לשנות מותר אם כב. יתיבות
 אפי, באה צדיק קללת כנ 1 וכף פיו יפתחלא

 לא שייך לא כד. י שמים לשם הנתכויןעל
 דבריא באינש- תיבות בראשי וכו' פיויפתח

 לרעה, הם תיבות דהראשי היכא כה. ;מזלייהו
 לא שייי לא לטובה הם תיבות הסופיאבל
 כז. 1 בזה הסעמים כו. 1 וכו' פיויפתח

 אדם יפתח לא לשפתים, כרותה בריתהלשונות
 ההבדל השליט, מלפני היוצא כשננה לשטן,פיו

ביניהם.

 קושיות והערות, ביאורים, מקורות, א.סימן
ותירוצים

 )האבל( והוא : ע"א י"ם ברכות ראהא(
 העו', רבון ואומר הדין את עליו ומצדיקעומד
 מני אחד ממני נפרעח ולא לפניך חטאהיהרבה
 ופר' פרצותינו שתגדור א' ה' יהד"מאלף,
 לי' מבעי וא אביי אמר ברחמיך, ב"י עמךכל

 מזטמיה תנא וכן דארשב"ל הכי, למימרואינש
 לשטן, פיו אדם יפתח אל  לעולם יוסי,דר'
 היינו, כסדום כמעט שנ' קראה, מאי יוסףוא*ר



 נרותה. בחת ן ך הא הש"11ללי רן יבתרלח

 קציני ד' דבד שמעו נביא, להו אהדרמאי
 עוכ.סדום,
 ברכות יעקב, העין על בהכותב ראהב(
 שלא פי' לשטן, פה יפתח אל : שכ' ע"א,י"ט
 הודאת ולומר, לקטרנ לשטן פה פתחוןיתן

 למדת מקום נשאר ולא עדים, כמאה הויבע"ד
 מתודים שאנו ואע"פ אפים, להאריךרחמים

 עלינו, הבא כל על צדיק ואתה חטאנוואומרים,
 שנאמר מבלתי בלבד, העבר על דין להצדיקהוא

 כ' וכן הפרע, דמז2מע נפרעה לאועדיין
 כל על ד' אתה צדיק אלא יאמר שלאהפוסקים,

 ואת פרצתי את שתגדור יה"ר עלי,הבא
 ע"כ. ברחמים ישדאל בית עמךפרצת
 כי קשה כ', י"ט ברכות יוסף ובעץג(

 לולי ואמדו חסידות, דברי כוא כאן דבדולא
 כמעט שריד לנו הותיר בדחמיו צבאותה'

 להם הי' לא שאפ"ה ואפ"ל וכו', היינוכסדום
 שכוונתם ואפי' ר,מעים, אל לסדוםלהדמות
 אל "לעולס" ת"ש אל, חסד להנדילמשמים
 בכה"נ אפי' ולעולם" ר"ל לם(טן, פיו אדםיפתח

 לשטן, פיו יפתח לא עכ"ז ה' חסדילהנדיל

 לשטן פה לפתוח שאין וכיו"ב, כעס בד'כש"כ
עי"ש.
 עיין כ', א', י"ט בדכות יעקב ובעיוןד(
 מתוחה שמדה"ד בשעה דדוקא ואפש"לבהכותב,

 כמ"ש הסכנה, בשעת מקטרנ הנ2טן כיעליו
 עליו מתוחה מדה"ד שאז אבלות ימישבעה
 רבים ע"ב, ח' בכתובות אמרינן וע"כ ב"ב,ועל
 קציני ה' דבר שמעו הזה פסוק וכן לימא, לאישתו
 ישראל, בו שהיו צרה בשעת מיירי וגו'סדום

 וע' קפידא, דאין אפפ(ר ימים בשארמשא"כ
 עי"ש. שמ"ד סי' וביו=ד ח"י מו"קבחי'

 יוסף העץ על מוסיף גאונים ובחי'ה(
 דברו לא בישראל כי עוד, ו"ופשר וכ'הנז"ל,

 לנביא ואומרים כמלעיגים היתול בדרך אלאזה
 וקלות בשחוק לשטן פיהם שפתחו וכיוןוכו',
 אמרו דאלו סדום, קציני להם אמד ע"כראש,
 לומר ה' דבר שיבא יתכן לא שלם, בלבכן
 ההבבושכים, ה', יאמר זבחיכם רוב לי למהלהם
 פיהם פתחו ולזה כן, אמרו לעג דרך ודאיאלא

 ונו"כ בהמפורשים וראה עי"ש, פז( )כלילשטן
 שם. י"טבדכות
 בס' וכ' כלום, מזה מביא לא והרמב"ם0
 שאינו דרכו שכן י"ט, ברכות למשפטעינים
 וע' וכו', טבעים בלתי דברים בחיבורומביא
 דפ"ו(, )סי' להרמב"ן המיוחסות הרשב"אשו"ת

 שתילין הפילוסופיא חכמי כד' דלא מכאןקוהוכיח
 עיי*ש. הטבע, בחוקהכל

 פי' כ', א' י"ט ברכות חכמיםובשפתי
 דהודאת עליו, לקטרג לשטן פה פתחון יתןלא
 והא )מפר,צים( דמי עדים כמאה דיןבעל

 יבא אם יעקב ויאמד ט'( ל"ב )בראהביתדכתיב
 ויאמר י"ל וגו', והכהו האחת המחנה אלעשו
 ע"כ. מ*א( כ"ז )שם בלבו ע,מו ויאמר כמובלבו
 וכף כתיבה אמירה, ערך שלי בכלליםוראה

 וטו(. ב( אות כאן וראה לכאן, וצדפועי"ש
 שהקשו ח' דכחיבות בהך כאן וראהח(

 אמר דאביי שם, הטעם למצא ונלאוהמפודשים
 מדוע אבא בר חייא ור' כך, אינש לימאדלא
 מדוע בעיני ופלא בארוכה עי"ש לאמדו,אמר
 לומר דאתרו דרבנן מ"ט כאן, נם הקשולא
 בזה אני ונבוך וצ*ע דאביי להך חעע2וולא

 הנכנס ת*ד ע"א, ס' ברכות וראהט(
 מזה שתצילנו ד*א יר"מ אומר, המדחץלבית
 יארע ואם ועון, קלקלה דבד בי יאדע ואלכו',
 אביי אמד עונוחי, לכל כפרה מיתהי חהאכו',
 לש~, פומי' לפתח דלא הכי, אינש לימאלא

 יפתח אל לעולם יוסי, דר' מש' וב=תדאר"ל
 אהדר מאי וגו', היינו כסדים כמעט דכתיבוכו',
 עי"ש, וגו' סדום קציני ה' דבר שמעו נביאלהו
 כאן. מהרש"אוראה
 נוסח על תימה כ', ס' ברכות ובמהרש"שי(
 בשם של"ח סי' יו"ד בטוש*ע שב"מ שלוידוי

 ואולי כפרה*, מיתתי תהא אמות "ואםהרמב*ן
 לחלק, מנ*ל ק5(ה אבל שאני, למותדנטה

 וכף חדה תרב אפי' י' דף לעיל אמרינןהלא
 כאן וראה עי*ש, הרחמים, מן עצמו ימנעאל
 כאן. טז( אות וראה מש"ב, יב(אות

 סק"ז, רל"ט סי' או"ח מנ*א וראהיא(

 השינה, קודם שכ*מ וידוי לומר נוהגין יש :שכ'



ותרלפ ן ך' ךוא הש"םכליי ת יב, כרחה,..בףת

 אם לומר שלא ס/ נבברכות נכת שאינות.ל
 פיו ליפתח דלא וכו', כפרה, מיתתי תהאאמוח
 חטאתי הרבה יאמר שלא י"ט בדף וכןלשטן,
 דמשמע מאלף, אחד ממני נפרעת ולאלפניך
 פותח ונמצא ממנו, שיפרע מבקש הואכאלו
 מקום דמרחץ שאני דהתם וא"ל לשטן,פיו
 הוא, סכנה מקום נמי ושינה לילה הוא,סכנה
 עי"ש. וכו' רל"ח ר"סכמ"ש

 סעי' של"ח סי' יו"ד בש"ע ראהיב--יג(
 ובש"ך וכו', התודה לו אומרים למות נטהא',

 למות בנטה דוקא ומשמע הב"ח בשם כ'סק"א
 כדי התודה לו אומריו אין למות נטה בלאאבל
 ושם לשונו, כל עףבה"ט וכו', ליבו נשבר יהאשלא
 לפניך אני מודה מרע, שכיב וידוי סדר ב',סעי'
 שלמה, רפואה שתופאני מלפניך יה"ר וכו',ה'
 וכו', וכו' כל על כפרה מיהתי תהא אמותואם
 שמא שאני לננות דבנוטה הנ"ל בהם"ךוע"ש
 עינים בס' וראה ע"ש. וירוי, בלא פתאוםימות

 ברכות והמהרש"ש עי"ש, ס' ברכותלכהםפט
 הזה התם"ך מן עיניו העלים לעיל שהבאתיס'

 עי"ש.במכתה*ג
 חייא דרב הא כי ע"ב, ח' כתובות ראהיד(

 אבלים כנגד מילתא אימא וכף וכו' אבאבר
 ישתו, רבים שתו רבים וכו', וכו' ואמרפתח

 אביי אמר אחרונים, משתה כך ראשוניםכמשתה
 משתה לימא, לא ינעעו רבים לימא, שתורבים

 לימא, לא אחרונים משתה לימא,ראהטונים
 יפתח אל לעולם דר"י, משמי' וכ*תדארהבב*ל

 היינו כסדום קרא, מאי אר*י לשטן, פיואדם
 קציני ה' דבר שמעו לי', אהדר מאיוגו',
 עי"ש. וגו',סדום

 ע"ב, ח' כתובות אג' בחי' ובמהרש"אטו(
 מבואר, הוא וכו', פיו אדם יפתח אללעולם
 מדת את מעורר הדמיון 'הדרך גםשהדבור
 מודה החוטא להיות מקטרג שהשטן עדהדין
 וגו', היינו כסדום כמעט ו"ש לכך. שראויבדבר
 ובכן העונש, לענין הדמיון בדרך כןשאמר
 החטא ע"ש לכך דראוי לי', אהדר הדיןמדת
 וראה עכ"ד. סדום, קציני ה' דברשמעו

 כאן.בהמפורשים

 קמ-ג רף ח"א וחסדא חינא בם' וראהטז(
 רבים אביי אמר ח', כתובות הגמ' על שכ'ע"ד,
 פיו יפתח לא לעולם כו' דארשב"ל כו'שתו
 מה אבא, בר וריא ר' על להקטוות דישוכו',
 דס"ל ונ' לשטן, פיו ולפתוח כך לומרדעתי'
 חק, שאינו בדבר אלא אינו וכו', יפתחדאל
 איירי וכה"ג כיו"ב, וכל היינו דכסדום הךכגון

 כנון חק בדבר אבל עי"ש, וס', י"ט,בברכות
 הצריקים על וגם ארה"ר, מעת שנגזרהמיתה

 וכו' וכיוצא. רבע"ה ומט(ה כהאבווונמורים.
 האדם כל זה וכי הברכה, וזאת וכבמדר'וכר,
 דאין אבא בר חייא לרב ס"ל בכה"ג וכו',וכו'
 נחמה לרעתו חה פה, יפתח אל משוםשם
 רבר הוא זה דרבר הרבה, ויבכו יצטערודאל
 וכע"ה כחכם כולם יחר ועתיד עברההווה

 מ"מ זמנו, קודם ואפי' וכיו"ב, כמביןוכטבויר,
 ולבכות להצטער אין כך לידי לבא דסופוכית
 זה מטעם ס*ל ישתו וברבים מדאי, יותרהרבה
 אריכות וכו' וכו' עי"ש וכף נחמה,דהוי
 בזה.גדול

 ב', סעי' שע-ו סי' יו"ד רמ"א ראהיז(
 כיו"ב או מעשי. כפי נפרעתי לא אדם יאמרלא
 שמתו, מי בפ' )כ"מ לשטן, פיו יפתחשאל
 כ', שם יוסף ובברכי עי*ש, שם( אלפסובהג'
 כ"כ שאני, רבים כחטאינו, לא דכתיבוהא

 מקרא יליף דהש"ס מקשים ורביםמהריק"ש,
 כחיוב, שלילה בין לחלק יראה היינו,כסדום
 כחסאינו לא ע"ד שלילה בדרך אינו אםדצבור
 ומכ"ש ליחיד מצבור הששס ויליף כיחיד,הוי

 שלילה בדרך אף יחיד דגבי אמרינןובסברא
 אמר דאביי ע*ב, ח' מכתובות גם וניחאלשג
 האחרונים, ומשתה ישתו רבים לימאדלא
 מהריק"ש וקו' לחלק, יש ועוד ניחא,ועפ.ז
 עי*ש. אופנים, בכמה לתרץ ישג'כ

 כאן, ח' כתובות יעקב בעית וראהחי(
 חייא ר' פליגי במאי להסביר מאודשהאריך

 וראה בזה, גדול אריכות עי*ש ואביי, אבאבר
 ע"ד, קמ"ג דף חשא וחסדא חינא בס'היטב
מש"כ.

 דמיהה וחסדא חינא הס' בשם מש"לולפי



 כרותה נחת ן ר הא הש"םכ*יביהתרם

 פה יפהח אל משום בה ואין חק דברהוי
 דאפש"ל קושיתינו העזורץ אולי עי"ש,לשטן,
 דאביי. להך חששו דלא רבנן של הטעםדזה

ודו"ק.
 ירבעם ע"א, ק"ב סנהדרין וראהיט(
 אמר לי', גרמא מאי ישראל את החטיאאשר

 י'( ב' )מלכים שנא' לשפתים, כרותה בריתאביי
 הרבה יעבדנו יהוא מעט הבעל עבדאחאב
 וזה כ', יעקב העין על יוסף ובעץ ע"ש,וכו',
 ולשונו, פיו שמר לא ויהוא הכתובשאמר
 ה', בתורת ללכת מוכן הי' פיו שמרשאילו

 עי"ש, יקר( )כלי לשפתים כרותה בריהכי
 י', פ' קה"ר פע"ד, ב"ר ציק עיניםוביפה

 דמו"ק ובהך עי"ש. פנ"א, אג"ב ויצא,תנחומא

 ע"ה אבינו מצברהם ראיה מובא ע"א,ח"י
 לכאן. וצרפו שם סהם"כ וראהעי"ש,
 לכל יוחנן א"ר ב', כ"ז מו"ק וראהכ(
 פי' וחולה, מאבל חוץ שבו, להםאומרים
 שלך, בחולי שב שלך, באבלות שבדפהםמע

 וראה עי"ש. ע"ב שצ=ט דף שם ור"ן רי"ףוראה
 שם.בהמפורהצים
 ס*ד ברכות ע"א, כ"ט מו"ק וראהכא(

 לא מחבירו הנפטר י"ט, שופטים תנח'ע"א,
 המה מן הנפטר אבל בשלום, לך לויאמר
 פ"ג מו"ק ונמוק"י רי"ף בשלום, לך לויאמר
 לך למשה אמר יתרו שהרי הנפטר,בסופו,
 דוד לו שאמר אבשלום והצליח, הלךלשלום

 ח"ה משה מטה וראה ונתלה, הלך בשלוםלך
 נפטר ערך יצחק ופחד ו', אות דקט"זפ"א

 ד' שמות זוטר' פסיקתא וראה עי"ש,מחבירו,
 החי, מן הנפטר הגירסא ובמווק ושם-הוי,
 שם. בהמפורשים וראהעי"ש,

 וכ-ח, ט"ו, מגילה צ"ג, ב-ק וראהכב(
 בעיניך, קלה הדיוס ברכת תהי אללעולם

 דריחם, ברכו ודניאל ארונה, ברמ דודשהדי
 בעיניך, קלה הדיוט קללת ההי אללעולם
 כסדת לך הוא הנה לשרה, שאמר מאבימלךוראי'
 עיניו ותכהנה שנא', בזרעה, ונתקייםעינים
 שם. ונו"כ ובמפו' עישה"טמדאות,
 טקומות בג' ע"ב, מ"ב סוטה וראהכג(

 אחד הכשילו, פיו פי' רשע, לאותו פיולכדו
 עלי משמע פי' אלי, וירד איש לכםברו
 אם ואידך אתי, וילחם דהול"ל יגבדשהוא
 לעבדים, לבם והיינו והכני אתי להלחםיוכל
 והכיתיו, לו אוכל אני ואם אמר דהדר ואע"גפי'
 לדוד דקא"ל ואידך הות, לרעתו פיו פתיחתמ"מ
 נמי דוד במקלות, אלי בא אתה כי אנכיהכלב
 דוד ובכידון, בחנית בחרב אלי בא אתה לי'אמר
 צבאוה ה' בשם אליך בא ואנכי א"ל,הדר
 ואט פרהם"י חרפת, אשר ישראל מערכותאלהי
 ב' למשול בא אתה דקא"ל לרעה פיו פהיחתזו

 בה' בך למשול בא ואני ממש, בו שאין דברע"י

 ובהמפורשים הענין כל עי"ש שלו,שהנצחונות
 עישה"ם.1נ1"כ

 רבא, אמר ע"ב, ע"ה גיטין וראהכד(

 גט, יהא מתי אם גט, יהא לא מתי לאאם

 איניש מקדים לא גט, יהא לא מתי לאאם
 ללאו, קודם הן בעינן וכו', לנפשיהפורענותא

 חמם ה', סעי' קמ"ה סי' אבה"ע בש"עומובא
 כל עי"ש לפורענות, תחלה פיו יפתח ולאאיתא
 אם הראשט דדיבור שם, רעק"א ובהג'הענין,
 וכו' לשטן, פיו יפהח שלא רק הוא מתילא

 תקט אליהו יד וראה שם, בנו"כ וראהעי"ש
 תק"ץ דף פ"ז גיטין ר"ן וראה ע"א,ע"ד
 יצחק ופחד בגיטא, שמהאל אתקין ד"הע"ב
 לעולם ובעדך כותבין, אין בגט תנאיערך
 עי"ש. לשטן פיו אדם יפתחאל

 חסדא רב דבת ע"ב, י"ב ב-ב וראהכה(
 רבא קמי' יתבי הוו דאבוה בכנפי' יתבההוה
 אמרה בעית מינייהו מאן לה אמר חמא ברורמי
 הי' וכן בתרא, ואנא רבא אמר תרוייהולי'

 עי"ש רבא, ואח"כ חמא בר רמי קודםשלקחה
 שם. בהמפורשיםוראה

 ששך בר ע"א ס"ד דף ע"ז וראהכו(
 לכו למחזי דבעיא עינא לרבא, אמר פרסמלך

 דבר עיניה ופקע אמן אמר ורבא תיפקעבישתא
 ובהמפורשים. עי"שמעאך.

 שירה ומה ע"ב, י"א ערכין ראהכז(
 יצמיתם וברעהם אונם את עליהם וישבאמרו
 עד א' ה' יצמיתם לומר הספיקו ולא צ"ד(,)תהלים
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 בעלמא איליהא וכו' וכו' וכבשום אויביםשבאו
 הענין כל עי"ש בפומייהו להו דנפלהוא

 שם.ובהמפור,מים
 אזל דשמואל ע"א, ח"י מו"ק וראהכח(
 )לטופרי(י להו שקלת לא אמאי א"ל האבל,לאחיו
 כולי בי' מזלזלוע מי הוה, בדידיה אי ליהאמר
 כשגגה הואי אבל(, היית אילו )כלומרהאי,
 מילתא בי' ואיתרע השליט, מלפנישיוצא
 כרותה ברית לך לית א"ל וכו',בהבמואל
 כרותה שברית מנין יוחנן דא"רלשפהים,
 שבו נעריו אל אברהם ויאמר שנא'לשפתים,

 כה עד נלכה והנער האני החמור עם פהלכם
 מלתא ואיסתייעא אליכם, ונשובהונשתחוה
 ואיסתייעא ד"ה ובתוס' עי"ש, תרוייהו,דהדור
 מרובה, טובה מדה דלמא תימה י דהדורמילתא
 יפתח אל לעולם א', י"ט דברכות האוהול*ל
 בקה"ר איתא וכן עי"ש, וכו' לשטן פיואדם

 ה'. אותפ"י

 ח"י מו"ק מהרש"א אגדות ובחי'כט(
 יפתח דאל דההיא התוס', קו' על כ'כאן,
 באוהו טצמו את כלל כשהאומר אייריוכו'

 והטעם דהתם, הענינים כדמוכחי ורעה,פורענות
 יקטרג לשטן פה פתחון יתן שלא בע"יכמ"ש
 ולא דמי, עדים כמאה דין בעל הודאהולומר
 כו' אפים, להאריך הרחמים למדת מקוםנשאר
 ב~טגגה איירי דהכא לההיא לדמויי וליכאע"ש,
 בטובת או פורעניות ברעת האומר מדבריהיוצא
 בו והטעם לשמהאל, פנחס הענין כדמוכחזולתו,
 וכפרש"י ניבא, מה יודע ואינו ניבאכאמרם,
 עכ"ל, שניהם, שישובו נתנבא ונשובהבחומש,

 למדה טובה מדה בין לחלק סברא איןוהשתא
 בשגגה, האומר מדברי היוצאת בנבואהרעה
 התוס', קו' על כ' כאן מו"ק יעקב ובעיוןעי"ש,

 לשטן, פה יפתח דאל י"ט בברכותלפמ"ש

 דהרי ל"ק, מעיקרא א"כ צרתו בעה דוקאהיינו
 עי"ש. צרה, עה הי' לאלשמואל

 העיון רגלי כפות תחת אני עפרוהנה
 בעת הי' דמ"מ בזה, עוד אני נבוך אבליעקב,
 פנחס בצרת שהרגיש לשמואל וגם שם,צרה

 רק באתי ולא צרה, כעת לפענ"ד נחשבזה
להעיר.
 שנצנצה ג"כ כ' כאן מו"ק יוסף ובעץל(
 האומרים לשפאזים כרותה וברית בפיו,רוה"ק

 הדבר, שיתקיים זולתו בטובה אובפורעניות
 כ"ד.עי"ש

 לעיל, שהבחאץי ק"ב, בסנהדרין והנהלא(
 מהך לשפתים כרזתה ברית על ראי'מביא
 מביא לא באן מ"ק דהגמ' ופלא עי"ש,דיהוא
 התום' קו' יוקשה שלא בזה ונרויח משם,ג"כ

 דלמא וכר ואיסתייעא ד"ה כאן מו"קהנז"ל
 להעיר. רק באתי ולא מרובה, טובהמדה

 שבריתא הני ע"א, כ"ג סתובות וראהלב(
 נטורי דשמואל אבוה אותיב לנהרדעא,דאתיין
 נטרינהו, מאן האידנא ועד שמואל א"לבהדייהו,

 כולי בהו מזלזל הוית מי הווין בנתך אילוא"ל
 ואישתביין השלים מלפני שיוצא כשגגה הואיהאי,
 איתא וכעי"ז עי*ש, וכו' שמואל דמרבנתיה

 ובנו"כ עי"ש ה"ו פ"ב כתובותבירושלמי
 שם. הש"סובמפרשי

 בר" יהודה טאב, ס"ב כהובוה וראהלג(
 ויתיב אזיל הוה ינאי דר' חתני' חייאדר'
 וכי לביתיה, אתי הוה שמשי בי וכל רבבבי
 דנורשג עמודא קמי' חזי קא הוה אתיהוה
 ההוא חזי דלא כיון שמעתא, משכתיה חדיומא
 עואילמלי מטחו, כפו ינאי ר' להו אמרסימנא
 כשגגה הואי עונתו, ביטל לא קייםיהודה
 עי"ש נפשיה, ונח השליט מלפנישיוצא

 פ"ג בירחעלמי איתא וכעי"זובמפורשים,
 שם, ונו"כ כהםה ובפני עי"ש ד"גדבכורים

 שם. הש"סובמפרשי

 מחוזנאי שטרי ע"א, מ"ח ב"מ ראהלד(
 בשטרא לי' וכתבי אקרנא לרווחא לי'דזקפי
 לרב אמימר בר א"ל רווחא, דהוה יימרמי
 מהימן לקמיה אתו וכי הכי, עביד אבאאשי
 שכיב אי לדידיה דאיתיה היכא תינח א"ללהו,
 אביך יהא )אם מאי, יתמא קמי שטראונפל
 ומה ומאמינם, חסיד שהוא הפרעון לזמןקיים
 הוי רהש"י( הכל, יגבו היורשין ימות,אם



 כרותה בתת רן הא הש"םכיי יתבתרמב

 דאמימר, נפשי' ונח השליט מלפני שי1צאכשגגה
 ובמפורשים.עי"ש

 ה"ד, י"ד פרק שבת יר1שלמי ראהלה(

 חד אתא בלע, לי' הוה )דריב"ל( בריהבר
 מאן א"ל, נפיק כד ואינשם לי' ולדהם נשבר

 נ1ח א"ל פלן, מילה א"ל לי'לחשתה
 ה11~

 לי'

 לבן הי' טוב אמר )ריב"ל מיית הוהאיל1
 של השם זה מדבר יהנה ולא שימותבנו

 כשגגה כן לי' 1ה11ת כו' העדה( קרבן זו,טומאה
 אלא מהשם נהנה )שלא רג~לים, מלפנישיוצא
 איתא וכעי"ז משה, פני וראה העדה(, קרבןמת,

 עי"ש. ה' אות י' פרשה קהלתבמד"ר
 ר' ה"א פט"ז שבת ירושלמי ראהלת

 מה אי אמר דאגדה ספר חד חמא בא, ברחייא
 חד א"ל דכתבתה, ידה תקטע טבאותכתיב

 תקטע אמרת כן א"ל כתבה, גברא דההואאבוי
 מלפני שי1צא כשגגה כן, לי' והוית דכתבתהידה

 שם. ובנו"כ עי"שהשליט,

 ר' הם"ו, פ"ט מ1טה יר1שלמי ראהל"

 )חתך זית של עטרה ולבש שיבשבירמיה
 נייח ואמר שמואל שמע העדה( קרבןזמורות,

 והוות כן, עביד ולא רישיה איתרים אילולי'

 ובנו'כ עי*ש השליט מלפני שיצא כשנגהכן
 פרשה ואיכ"ר ה' אות פ"י בקהל"ר איתאוכעי*ז

 אהםר עם ע"ד-ם', פרשה בר"ר וראהלח(
 הי1צאה כשגגה 1ה1ה יחי', לא אלהיך אתתמצא
 וכו', רחל ותמת רחל ותגנוב השליט,מלפני

 עי' שמים לשם היתה שכוונתה)ואע"ם
 אות י' פרשה רבה קהלת וראה שם(,במפורשים

 מלפני הי1צאה כט(גגה השמש תחת רעה ישה',
 אם ל"א(, )בראהםית ללבן יעקב א"להשליט,
 הות וכן יחי', לא אלהיך את תמצאאשר

 רחל, ומיתת השליט, מלפני שיוצאכשגגה

 ובביאור עי"ש, ל"ו, פרק דר"א בפרקיוכעי"ז
 ובעץ י"ב, ויצא תנחומא ובמדר' שם,הרד"ל
 פרק בראשית אגדת במד' וראה שם,יוסף

 ותיקונים ובהערות בארוכה, מש"כנ"ב-ג',
 ל"א רמז ויצא שמעוני בילקוט וכעיוזשם,
 זוטרתא פסיקתא טוב לקח ובמדרש יעי"ש

 שלא גנבתם שמים לשם שרחל ל"א--ל"ב,ויצא
 הצדיק קללת בה פגעה אעפ"כ עובדם, אביהיהא
 חנם על אפי' חכם קללת רבנן דאמריהיינו
 ע*ב, צ' בסנהדרין א'( נ*ו )ברכות באה,היא
 עי"ש, רב א' ר"י בשם ע"א, י"אמכות
 בראשית טוב שכל מדרש וראה בהג',וע"ש

 רחל עלי מתה וכתיב ומסייםל"(4--ל"ב,
 וראה ע"ש, קללתו הגרמת על ו'(, מ"ח)בראהםית
 שלמה רבינו להק' התורה במדרשי הדקהיטב

 עד בזה שהאריך ויצא, ס"פ זצ=לאסתרוק
 להקל פרוץ להדור השכל מוסר שזה וכ'למאוד,

 להקל, ה1לכים 1בלש1נ1תם ובחרמות,בשבועות,

 לא לבן והרי תמצא אהםר עם אמר יעקבוכאן
 שחלה אז"ל ועכ"ז וכו', ללבן לקלל ורצהמצאם,
 עישה"ט. וכו' וכו' ומתה,עלי'

 ט"ז, כ"ה רבתי איכה מדר'וראה

 דעת ברבעה*ת וראה פ"ג, רבתיובפסיקתא
 חדש זהר הנעלם מדרש וראה מ"ח, ויחיזקנים
 למולים נש לבר לי' אמ1ר ע"ב, סי'שה"ש
 אפילו חכם דקללת בגין אחרא 1כש"כגרמיה,

 1בלק"ט, גנים, עפין כ"י 1ראה יתקיים, תנאיעל

 וראה עי"ש, תתקכ"ד סי' החד,ם חסידיםובס'
 כאן. ויצא תור"שבחומש

 מספרך נא מחני ל"ב, ל"ב תשא רשב"םראה
 ט"ז וער"ה כו', בר"ה נכתב שאדם החייםמספר
 הוא ומ"מ רשעים, של ספרן זה נא מחניב'

 שקללת בה, נזכר משה שאין תצוה בפ'נמחק
 קט"ז יו"ד ופר"ח בא, תנאי על אפי'חכם

 שיריים בשירי וע' לשפתים, כרדתהדברית
 לכלל עצמו שמסר משה דמה שם, יו"דלברכ"י
 בדבר להדיוט ועאכ"ו רושם, בו עקוהישראל
 חובל בדברים הדי1ט אפיל1 בזהר ואי'ר,םות,
 מובא מקללות, ירחק נפשו שומר ע"כ1מזיק,
 ע"ב. של"ג דף חיבבפרד"י

 ה', אות י' פרט(ה קהל"ר וראהלט(

 הוה רבה דאנטונינוס ב"ב זעיראאנטונינוס
 )מי קדמאה מאית מאן אמר הק' לרבינושאל
 וכו' אנא, א"ל אתה( או אני ראשוןימות
 הגטליט, מלפני שיצאה כשגגה לי' הות וכןוכו'
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 וכ"ז שם כהונה ובמתנות ובנךכ,עי"ש
 עי*ש. לשטן פיו אדם יפתח שאללהשמיענו
 הכהן עלי ה', אוח פ"י קהל"ר וראהמ(
 אין אף מקומי, יודשין בני אין לשמואלשאמד
 כשגגה לי' הות וכן מקומך, יורשיןבניך
 אף כהונה ובמחנוח השלים, מלפנישיוצא
 כו' אלקים לך יעהטה כה שנא' , כו' בניךאין

 שקללת מכאן הגולין הן אלו בפ' חז"לודר,טו
 ובנו"נ עי*ש באה תנאי על אפילוחכם

 בהקדמת ע*ב, ח' בראגטיח זהר ראהמא(
 בן כי ה' חי ואמר פומיה אפתח "דאיהוהזה"ק
 לנפשיה, דן ואיהו זאת העהשה האישמות

 הזהר על אמת ובדרך עליה", לי איתטרוניקא
 טענה ע"י עליו לי יש ממשלה פי' כ'כאן
 לברכות ציק זהר ובניצוצי ; ולענשו ליסרוזו
 עי"ש. א'י"ט

 עלי מתה ע"א, קע"ה וישלח ובזהרמב(
 נתכוין דלא אפילו היא צדיקא קללת כו'רחל
 יצר ההוא לה נטל מפומיה דנפקא כיוןבה,
 אמר יעקב דמכנה, בשעהא בה וקטרגהרע

 לא אלהיך את תמצא אשר עם ל"א()בדאהטית
 נש בר יפחח לא לעולם תנינן וע"ד וכו',יחי'
 וקטרג מלה ההיא דנמיל בגין לשטנאפומיה
 מלה או דחכם מלה כש"כ והחא לעילאבה

 עי"ש. וכו'דצדיקיא,
 חזי ותא ע"ב קצ"ה מקץ ובזהרמג(
 דאיהו לביש, פומיה נש בר יפהח אללעולם
 בר ידע לא וכד מלה ההיא נטל מאן ידעלא
 מרגליות וראה עי"ש, וכו' בה אתכשלנש
 זהר לד' שציין ד' אות ע"א ק"ב סנהדריןהים
 עי"ש. לשפתים כדותה ברית אביי דא' הךעל

 שכ' תקפ"ה, סי' או"ח בטור וראהמד(
 ולא בשוא, לחיים אומר הי' מדוטנבורגוהר"ם
 חיים לא משמע לחיים כי בפת'ח,לאיים

 ע"כ, וכו' חולין, לא כמו לחולין י"אכבנדרים

 שהרי ע"ז, תמה מפראג הר*א י שםובב"ח
 וכו', בפתח, בירושלים לחיים כתבבישעיה

 דכל לשיטתו, אזיל מהר"ם כי כ',ומהרש"ל
 וכמ"ש אקרא פמכינן לא למיטעי דאיכאהיכי

 עכ"ל, קפ*ז, בסימן לך נודה בענין ברהמ"זגבי

 בהשכיבנו יום בכל א"א דהלא מתיהטב אינוומיהו
 ובואנו צאתנו חשמור לחיים, מלכנווהעמידנו
 בר"ה אלא הקפיד שלא העיקר אלאלחיים,
 לומר מקטרנ והשטן בדין חלויין שאנוויוה"כ
 וראה לשונו, כל עי"ש וכו', וכו' הכשילופיו
 מש"ב. כאן בדדישההיטב

 דף ח"ב וחסדא חינא בם' ודאהמה(
 ששייך הסרה ל' בענין שהאריך ע"א,קצ"א
 הדבר, שבא אחרי ובן הדבר, יבא שלאעל

 אנא בסוף דבסליחות וכ' מכ"מ, ראיותומביא
 וכו' ודבד חולי כ"י ומעל' מעלינו הסרה'
 בדיבורו להזהר האדם צריך הימים דבאוחןכיון
 בשם הריב"ה וכוי*כ וכו' יפחח, אלמשום
 וכו', בשו"א לומד לחיים זכרינו גבימהר"ם

 וכיון ע"ש, ס"ו, תקפ"ב סימן או"חוכבש"ע
 יוהר 1י1"כ לר"ה קרובים המליחח; ימידאווון
 וכן וכו', וכו' מעלינו "ומנע" והמר לומרטוב

 14,עמנע" שתעצור מוסף, קודם ביה"דבשבת
 בענין והאריד לכאן, וצרפו בארוכה עי"שהמגפה
 בית בספרי היטב וראה ע"ש, למיטעיאיכא
 עד ט' מדף למיטעי איכא ערך ח"ואהרן
 עי"ש. ט"זדף

 מדף ח"א וחסדא חינא בספר דראהמו(
 בענין א( מאוד, מאוד )ואואריך ח;לאה,כ"ד
 ליה דאיבעי אונם הוי דלא דשכיחאונם

 להוציאו דמתיירא ומר רע באונס גם אילאתנויי,
 אי וכו' לשטן פיו יפחח אל מזטום הפהמן

 הדק. עישה"ט לאחנויי ליה דאיבעיאמרינן
 )חפ כט(אומר לשטן פה יפחח אל שייך אםב(

 רע אונם בין ההבדל ג( עישה"ט. ח"1ושלום(
 לבין מפיו, להוציא האדם מחיירא דודאיומר
 מחיירא שאינו ומר רע כ"כ דאינואונם
 לקצר כי עישה"ט, מפיו, להוציאו כ"כהאדם
 צריך.אני

 שכ'1 תט"ז, מי' חמידיפ מפר ראהטז(
 שומר ולשתו פיו שומר כ"ג(, כ"א )משליכתיב
 ר' של זרעו אחר דבי חקר נפשומצרות
 בני אה אקפח אומר שהי' א'( פ"ה )באםטרפת
 לכך לה יש בת אבל בן לו אין שאמרוונענש,

 ובאמו, באביו ולא בניו, בחיי לאדם ישבעלא
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 לאדם, ישבע ולא לעוה"ב, אזכה כך יאמרולא

 חושש, יהא אל לאו ואם יאמינו, לו יאמינואם

 על ז"ל מרגליות למוהר"ר חסד ובמקורעכ"ל.
 ושם א', י"ז שבת עי' כ', שם חסידיםהס'

 בני פס' בהעלותך ספרי פ"ד, ובתו"כקט"ז,
 בני ירד לא פצ"ט, ובבר"ר הכהנים,אהרן
 תבא מתי תאבני א', ט"ו יבמות וע'עמכם,
 באלמנה  מעשה א' ל"ה גיטין לידי, הבתצרת

 לא כו', מבני' באחד המות סם יהנהשאמרה,
 עי"ש. מבניה, אחד שמת עד מועטין ימיםהיו

 : לאמור כתב ת"פ, םימן חםידים ובם'מח(

 כליה, שמחויב עד חטאתי כך אדם יאמראל

 שהרי כליה, שמחויב עד עשיתי חטאיםוכך
 בסמוך וקדאם היינו, כסדום ט'( א' )ישעי'כתיב
 כן אמר מפיבושת ועוד סדום, קציני י'()שם
 ע"י ונתקיים חייבים, שאול שביהלדוד

 שהי' ד"ט של זרעו אחדי דבי חקרהנבעונים,
 אין בן שאמרו ונענש, בני את אקפ"אומר
 חסד מקור ובהג' עי"ש, וכו' וכו' לו, יש בתלו

 יפתח אל לעולם א', י"ט לבדכות צייןשם,
 כמעט שנ' קראה, מאי ואד"י לשטן, פיואדם
 דבד שמעו נביא להו אהדר מה היינו,כסדום

 יאמר לא קנ"ו סי' ועמג"א סדום, קציניה'
 לפי לי ראוי שהי' ממה יותר לי ישאדם
 וצ"ע כו', וותרן הקב"ה אומר דא=כמעשי

 אע"פ אחון אשר את וחנותי ע"ב י'מבדכות
 טובות, לחייבים הגומל בדכת וכן כדאי,שאינו
 עי"ש. וכו' וכו' רי"ט סי'ארח

 ס' על ז"ל להחיד=א עולם בדיתובהג'

 מוהריק"ש הקשה : כ' הנז"ל, ת"פ סי'חסידים
 עשה כחטאינו לא כתיב הא שע*ז, סי'ביו"ד
 דהכונה דמוכח התם דשאני ואפשר וכו',לנו,
 יראיו, בזכות לנו ומחל עלינו גמל מרחמיוכי
 ידאיו על חסדו גבד וכו', כגבוה כי שגמרכמו
 ונמחל עלינו שרה[ם דבריו דפירוש אלמאוכו',
 דגם קשה אך קפידא, ליכא ומשו"הלנו,

 ה' לולי כתיב מיניה דיליף היינו כסדוםחפסוק

 וכו' כסדום כמעט שריד לנו הותירצבאות
 לא דהתם וי*ל שריד, לנו הותיד קאמרלמה

 וע' וכו' פשעינו, והרחיק חסדו גברמפרש

 ע"ש. יוסף,בדכי
 דף ח"1 בםפרי הדק היטב וראהמט(

 שכתבתי מה בני את אקפח ערך מ', םימןת"ט
 דציתי לא כי לכאן, וצרפו גדולה, בארוכהבזה
 בספרי פ"א כבר שהאדכתי במה בכפילאלבא
 בעהי"ת. תתענג ואז ראהלך

 הירחטלמי על למדאה נחמד בס' ראהנ(
 והלאה, ע"ד מ"ח מדף ובספרו פט"השבת
 טרפון ד' על להקשות אליהו אגדת בשםשכ',

 א' ח"י במ"ק שהדי כו', בני אה אקפחשאמר,

 הניח שלא וראי' לשפתים, כרוווה בריהאחז"ל
 הכוונה אם ואף שם, כבגמ' בנו, בן אלאבן

 שאני מה שאינו הוא שמהנמנעות ר"לשכך
 כו', כו' בני את לקפח דוצה שאיני כמואומד

 דאוי הי' לא לשפתים כדותה דברית כיוןעכ"ז
 שיהי', כונה על יהי' בני, את אקפחשיאמד

 שוא לו מוחין היו לא דורו חכמי למה ק)שוגם
 נשבע, לש*ש טרפון שד' י"ל ואולי כך,יאמר
 מותם יום עד הגונים בניו יהיו לא ח"ושמא

 אותם אקפח לבורא, שיכעיסו קודםשימותו
 ואם מהחוטאים, שיהיו קודם שימותומסייע
 ולא להם יהי' זכות מותם יום עד צדיקיםיהיו
 לא וע"כ נשבע, טובה שלכוונה וכו',ימותו
 צ"ע. מ"מ בידומחו

 בדדשותיו המהדאנ"ח עפמ"ש לתרץונ"ל
 אף ודין, דת של לימוד שהוא דכל ע"ב,ד"א

 לבם ונכון לו, יחושו לא לשטן פהשינעזח
 וראי' רע, דבר ידע לא מצוה שומר כי בה',בסוח
 היום, כל הודגנו עליך כי ע"פ בחוליןממ"ש
 וכדש"י בעצמן, שחיטה ה' שטדאים ת"חאלו

 כגון ד"ח, מחוי עמש"ש העיר בני פ'מגילה
 אם ד"ח מחוי : וז"ל ר"ש, בי' דקאידהספדא
 לימוד שהוא דכל ע"ש ר"ש, מבני אחדימות
 עין הד' וכ*כ יע"ש רע, בו אין ודין דתשל
 בר*ט א"ל וכן יע"ש, שרה חיי ס' בדרהטותיוסף
 לימוד שהוא כיון רע, דבר ידע לא מצוהשומר
 כרותה ברית בי' שייך ולא ודין דתשל

 וכו' כ"כ, בו מוחין היו לא ומשו"הלשפתים,
 לימוד אופן באיזה בזה ט(האריך עי"שוכו',
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 כי ע"ז, שהקשה ומה זה, שייך ודין דתשל
 צדיך. אנילקצד

 בדכות יעקב חעיון עפמ"ש לתדץ כ',ועוד
 דוקא זה לשטן פה יפתח אל דאמרינן דהאי"ט,
 השטן כי עליו, מתוחה הדין שמדהבשעה
 כסדום דכמעט הך וכן המכנה, בו2עתמקטרג
 קפידא, אין יומי בשאר משא"כ צדה, בעתהי'
 לקצד כי גדולה באדוכה עישה"ט וכו',וכו'
 צדיך.אני

 או"ח עש"ע ח"ב הדביר פתח בם' ראהנא(
 הב"י עמ"ש שכ' ע"א, פ"ו דף ובספדו ר"כ,מי'
 שאין אומד, הי' ז"ל החסיד דד"י הכלבומשם
 ראשי שהוא לחמך, בשמחה אכול לךלומר
 ע"ש, בשמחה, לך יאמד רק "אבל",תיבות

 כלום, בכך דאין צמח מוהר"י משם כ'והברכ"י

 סלת בס' מיהו עי"ש, וכו' כסדר הפסוקוצ"ל
 ע"פ ז"ל האר"י מכתבי מביא זה סי'בלולה
 המטיבים ואומדים : שכ' חלום, הטבת בסוףסוד,
 מקובל לדב כת"י אחר ובס' וכו', בשמחהלך
 הפסוק והביא כתב ז"ל האר"י מגוריז"ל
 את הוסיף וכ' וגו', לחמך את בשמחה אכוללך
 הנ"ל, החסיד כר"י וזה עי"ש, אבל, להצטרףשלא

 לך בפ' תליתאה סדדא דבתי דבקהלתוהגם
 )להתנוקות ואומדת יוצאת קול בת אי'אכול

 לחמך, בשמחה אכול לך דבן( מביתכשנפטדין

 שם ועוד מונה א"ד וכן פיהם, הבלנתקבל
 שמראין לאדם אלא קפידא דליכא אפשרעי"ש,
 שלא חיישינן בכה"ג מזליה דאתרע רע חלוםלו

 ומשנים תיבות בראג2י אפי' לשטן פהלפתוח
 כתשב"ר, מזלייהו, דבריא לאינשי אבלהפמוק,

 וכיו"ב, לדניאל וכן עונותיהם, שנתכפדוויו"כ

 וכיו"ב רע בחלום מזלייהו איתרע דלאכיון
 כדכתיב, קרא לו כשאומרים אפילו קפידאליכא

 קצרתי. כי לשונו כלעי"ש
 וא"י בבל ערך זה במפרי היטבוראה

 שהארכתי מה משה, פמקי' דלא פמוקא כלוכו',

 ושלא כדכתיב, קרא לומר החיוב בעניןשם

 משום דעה לחד כאן וכנ' הפמוק, לשוןלשנות
 עיק גם כנ"ל, לשנווע, מותר לשטן פהפתחון
 לשנות דמותד ואופנים ופדטים כללים כו"כעוד

 לשנות מותד מפנ"מ ותתורץ לכאן, וצרפוהפסוק
 לא כי לכאן, וצדפו עישה"ט חלום, בהטבתכאן

 במה סופדים, בד' שניות בידים לבארציתי
 בעהי"הג אהדן בית בספדי הארכתישכבד
 תתענג ואז בזה הכל ותמצא שם ראהלך

 שכ' ר"כ, סי' או"ח יוסף בדכי ודאהבעהי"ת,

 בארחות הוא וכן כהכלבו, רבה אליהו ס'משם
 מלקם דהכלבו ידוע וכבד ע"ד, מ"ג דףחיים
 מהר"י בטעם וכ' עי"ש, חיים, אדחותמס'
 שהוא מה דאדדבא הכתוב כס' לאמדוצמח
 וס"ת בפסוק ביותד בשמחה נהפך בד"תלאבל
 שמחה הוא דעתה כל"ה, בשמחה אכוללך
 תיבות בדאשי דאף מכאן ונשמע עי"ש,כלה

 כנ"ל. להשטן פה לפתחון לחוש ישוכדומה
 אלא נקנית התורה אין ערך ח"ז במפריוראה

 ושם לכאן, וצרפו והלאה תנ"א מדףבמימנים
 ימוד לבנות אין ערך והלאה תרל"במדף

 עישה"ט, 1םודות, גימטריאות ע"פ דיןולהוציא
 עי"ש. וגימטדיאות סודות עדך שליובכללים
 מין או"ח יומף ברכי בם' וראהנב(

 לא תכתב טובה לשנה שכ' י"ג, אותתקפ*ג
 לחיים תכתב או טובה לשנה תכתביאמד
 מידי קללה לשון "תלט" ד"ת שהוא לפיטובים
 לחמך בשמחה אכול לומד שלא אמשז"לדהוה
 ז"ל אזולאי מהד"א מז"ה אבל, ד"תשהוא
 סי' מש"ל לפי משה, זכרון ס' בשם כ"יבהג'
 דאדדבא י"ל כאן גם צמח, מהר"י בשםר"כ
 ובסדד במילוי יהפך בד"ת קללה שהואמה

 ע"כ. טובה לשנהליכתב

 ע"ג, דף ד' מע' יועץ פלא בם' וראהנג(
 אם ואפי' לשטן, פיו שיפתח לאדם אסור :שכ'
 שכיב שהוא או צוארו, על מונחת חדהחרב
 טוב וידבר הרחמים, מן יתייאג2 ואלמרע,
 צריך : כ'  ע"ו ובדף עכ"ל, וכו' טוב,ויבא
 במתכוין, שלא לשטן, פיו יפתח שלא מאדליזהר
 יאמד זה, דבר עוד אעמבה לא אומד אםכגון
 ומאוד ובחיים, בבריאות לומר שנוהגיםכמו
 כשמדבד בפרט ע"ז המשמר על לעמודצריך
 ימצאי לא ח"ו תקלה תאדע שאם חבירועם

 מלפני היוצאת כהבגגה בדבריו, לתלותמקום



 כרותה בחת ן ר הא הש"םכ~י ת יביקרמו

 א' איש הלך שפע"א א' מחכם הםמעתיהשליט,

 נזכר כד שנפדד ואחר לויה, לו וקמםהלדרך
 לו לומר החכם רוצה והי' כו' א' דבר לולצוות
 להולך כן לומר טוב לא כי נזכר ותיכף תחזיראל

 לו ואמרלדרך,
 הם~

 הזהידו וכבר כו', בלבד
 כו', לאבל או לחולה לומר שלא כיו*ברז"ל

 וכו', וכו' הטרח, אל לו יאמר אלא תקוםאל

עי"ש.
 דף קללה מע' יועץ פלא בם' וראהנד(

 שמצינו חסידים, ספר משם שכ' ע-ב,נ"ד
 נתקיימו יואב את דוד שקילל הקללותשכל
 הקללות ולפעמים וכו', וכו' דוד, שלבזרעו

 וכמארז"ל והדיוט, קל איש מפי אפי'מהקיימות
 בעיניך, קלה הדיוט קללת תהי אללעולם
 בזרעה, ונתקיים לשרה קלל אבימלךשהרי
 לההקיים יוכל הרגע ולפי השעה לפיוהכל
 ; באפו ורגע רצון עה יש והקללה,הברכה

 אוי בהם יתקיימו אם ילדיו והמקלל וכו'וכו'
 בהכ יתקיים לא ואם הילדים, שוחטי שהםלהם
 מהמקלל או מזכיותיהם, להם שמנכיםבודאי
 שיתקיים ומבקש מקטרג שמדה-ד מהמקולל,או

 בזה. אריכות עי*ש וכו', וכו'הקללה,
 ערך ח"ג אהרן בית בספרי היטבוראה

 מדף מענ~ה העושה מן חמור אם בפיואומר
 לכאן. וצרפו יא( אות שם בפרט והלאהשע"ד

 ה' חסד להגדיל לשמים בכ11נת1 אפי' ב.סימן

 וכו' יפתחאל

 העץ בשם מש"ש ג( אות א' סימן כאןראה
 עישה"ט. י"ט ברכותיוסף

 עליו פתוחה שמדה"ד בשעה דוקא ג.סימן

 העיון בשם מש"ש ד(, אות א' סימןראה
 שם וראה לבאן, וצרפו א' י"ט ברכותיעקב
 נ(.אות

 ראש וקלות שחוק לעג בדרך ד.סימן

 החי' בשם מש*ש ה(, אות א' סימןדאה
 עישה"ט. ע*א, י"ט ברכותגאונים

 כלום מזה מביא לא דהרמב"ם הטעם ונסימן

 עישה"ט. בזה, כהם"ש ו(, אות א' סימןראה

 שאני למות נוטה 1.סימן

 לכאן. וצרפו יב(, ואות י(, אות א' סימןהאה

 צרה ועה סכנה במקום דוקא ז.סימן

 עישה"ט, משש*ב, יא4 אות א' סימןראה
 כט(. אות שםוראה

 האדם כל זה כי מיתה כגון חק בדבר ח.סימן

 בארוכה מש*ש טו(, אות א' סימןראה
 וחסדא. חינא ספרבשם

 לחיוב שלילה בין חילוק יש אם ט.סימן

 הברכי בשם מש"ש י*ז, אות א' סימןראה
 גם שם וראה עישה*ט, ז"ל, להחיד"איוסף
 מש"ב. ויט( יח(באית

 לפורענות תחלה פיו יפהח לא י.סימן

 משש"ב. כד(, אות א' סימן היטבראה

 בזה מרובה טובה מדה יא.סימן

 התוס' בשם מש"ש כח(, אות א' סימןראה
 הדק, עישהשט ואיסתייעא ד"ה ע"א ח"ימו*ק

 כט(. אות שםוראה

 באותו א"ע כולל כשהאומר דוקא אם יב.סימן
 ורעהפורענות

 בזה מהם'ש כט( אות א' סימן היטבר(8;
 ח"י דף מו"ק ז"ל המהרש"א בשםבארוכה
עישה"ט.



תרמז 1 ך יץא השו"םמללי ת י ונ כרותה...ברית

 ודין דת של לימוד דרך כ,סימן המליחות וימי כפור, יום השנה, ראש יג.סימן
שאני

 עישה"ט. ומה(, מר( אות א' סימןראה

 ממכינן למיטעי דאיכא היכא אם יר.סימן
 בזהאקרא

 עישה'ט ומה(, מר( אות א' סימןראה
הרק.

 הדבר, יבא שלא על שייך אי המרה טו.סימן

 הדבר שבא אחריוכן

 הס' בשם מש"ש מה(, אות א' סימןראה
 עישה"ט, וחסדאחינא

 דאיבעיא אונם הוי דלא דשכיח אונם טז.סימן
 דמתיירא ומר רע באונם שייך אם לאתנויי,לי'

 וכו' יפתח אל משום הפה מןלהוציא

 מש"ב, מו( %ת א' סימןרחה

 חם כשאומר וכו' יפתח אל שייך אם יז.סימן
 )ח"ו(ושלום

 מו(. אות א' סימוראה

 מאוד, ומר רע אונם ביז חילוק יש אם יח.סימן

 ומר רע כ"כ דאינו אונםלביו

 סו(. אות א' סימודאה

 עלינו שריחם דבריו דפירוש היכא יט.סימן
 לנוונמחל

 ספר בשם מש*ש נ(, אות א' סימןראה
 עישה'ט. הירהשלמי, על למראהנחמר

 אפילו לשמן פיו יפתח אל שייך אם כא.סימן
 היבותבראשי

 בארוכה משש"ב נא(, אות א' סימןראה
 בזה. ועוד ז"ל, הרביר פתח ס'בשם

 לא משום הפמוק לשנות מותר אם כב.סימן
 וכו' פיויפתח

 משש"ב. נא(, אות א' סימןראה

 הנתנוין על אפי' באה צדיק קללת כג.סימן
 שמיםלשם

 בארוכוג מש"ב לח(, אות א' סימןראה
עישה"ט.

 בראשי וכו' פיו יפתה לא שייך וא כד.סימן
 מזלייהו דבריא באינשיתיבות

 נא(, אות א' בסימן מש"ב היטבראה

עישה"ט.

 אבל לרעה, הם תיבות דהראשי היכא כה.סימן
 פיו יפתח לא שייך לא לטובה הם תיבותהסופי
וכו'

 בשם נא(, אות א' בסימן מש"ב היטבראה
 עישהוט, ז"ל,החיד*א

 בזה הטעמים כו.סיסן

 שכתב תרך.א, מצוה ההינוך בס' ראהא( הבדית בשם מש"ש מח(, אות א' סימןראה
 תקלל לא שנא' כו', מישדאל א' לקלל שלא עישה"ט. זשל, להחיד"אעולם



 כרותה. בחת ן ר הא הש"םנשי ת יבתרמח

 באיזה לדעת כח בנו שאין אע"פ כו',חרש
 בדיבור כח ואיזה במקולל, הקללה תנוחענין

 העולם בני מכל כלל דרך ידענו עליו,להביא
 האומות, שאר בין ישראל בין לקללות,שחחמשין
 תעשה הדיוט קללת גם אדם בני שקללווויאמרו
 והצער, המארה בו והדבק במקולל,רושם
 כי נאמר הבריות מפי זה דבר דעתינוואחר

 בפינו מהזיק השי"ת שמנענו המצוה,משרשי
 וכעין במעשה, להם מהזיק שמנענו כמולזולהנו
 כלומר לשפתים, כרותה ברית אמרז"ל זהענין
 לומר לנו ואפשר אדם, פי בדברי כחשיש

 הלק שבאדם המדברת הנפנ0 בהיות כילענ"ד,
 ות"א חיים, נשמה באפיו ויפח וכמ"שעליוני
 מה אפי' לפעול רב כח בה נתן ממללאלרוח
 כי תמיד ונ' ידענו וע"כ ממנה, חוץשהוא
 בעליונים ודביקותו האדם נפש חשיבותלפי
 לפעול דבריהם ימהרו והחמידים, הצדיקיםכנפש
 ומפורסם ידוע דבר וזה עליו, שידברו מהבכל
 עישה"ם. וכו' מדע ומביני דעת יודעיבין

 א' ם"ק ר"נ מי' או"ח מג"א ראהב(

 שבת לכבוד זוע שקונה דבר כל על ויאמרשכ'
 יחול הדיבור שע"י : שם השקל ובמחציתוכו',

 באדם הדיבור כי דבר, אותו על שבהקדושת
 עי"ש. הוא, ריק דבררא

 בשם ש"ש ב( אות א' סימן וראהג(
 ליתן שלא : הטעם שכ' יעקב העין עלהכותב
 בעל הודאת ולומר לקטרג לשטן פהפתחון
 למדה מקום נשאר ולא עדים, כמאה הוידין

 בשפתי וכ"כ עישה"ט, אפים, להאריךרחמים
 עי"ש. ז' אות שםחכמים

 בשם ש"ש טו( אות א' סימן וראהד(
 שכ' ב' ח' כהצבות זצ"ל מהרש"א אג'החי'

 מדת את מעורר הדמיון בדרך גםשהדבור
 מודה החוטא להיוה מקטרג שהשטן עדהדין
 וראה הדק. עישה"ט וכו', לכך שראויבדבר
 א' סימן וראה לבאן. וצרפו כט( אות א'סימן
 הזוה"ק. בשם מש"ש ומב( מא(אות

 לא לשפתים, כרותה ברית הלשונות כז.סימן
 מלפני היוצא כשגגה לשטן, פיו אדםיפתח

 ביניהם ההבדלהשליט,

 לשטן, פיו יפתח לא הלשון, בא רוב עפ"יא(
 חעאם ויש הדין, את עליו מצדיקכשהאדם
 דין בעל הודאת . לאמור עליו יקטרגט(רג0טן
 רחמים למדת מקום נשאר ולא דמי עדיםכמאה

 ומר רע דבור על בא ולפעמים אפים,להאריך
 מקטרג שרי0טן עד הדין מדוו אעושמעורר
 לשפהים, כרוחה ברית בענין מש"ל כעיןעליו,
 לענין רק טדיך לא כו' פיו יפתח דאלוכמובן
 סימן ראה לברכה, ולא קללה, או ומר רעדבר
 עי"ש. כח( אותא'

 רוב עפ-י בא לשפתים, כרותה ברית לשוןב(
 לשון אחרים על או עצמו על אומרכט(האדם
 קללה לשון 1כ1 כזה, משמעות או ורעפורענות
 או למקלל רושם עושים כאלו ודבוריםוכדומה
 חלק שבאדם המדברת נפנם בהיותלמקולל
 עושים הדבורים בברכה גם להיפך וכןעליוני,
 אבל המתברך, או המברך לטובוו עליו]ירושם

 יפחח לא ל' בענין מ~ם"ל כעין ג"כ באלפעמים
 לרע, בין לטוב בין כמובן ובא לשמן,פיו
 אות א' סימן וראה לברכה, בין לקללהבין
 שם. ועוד ל( ואותכח(

 על בא השליט, מלפני היוצא כשגגה לשוןג(
 ולא לשפתים כרותה ברית כמו ענינים על רובפי

 סובב תמיד אך כשלפנ"ז, השטן של פיויפתח
 ע"י בכוונה שלא שנאמרו דבורים עלהולך
 וכדומה, ידיעה מחסרון או טעות, אומשנה

 על גם לשונחע השלעאו כל באיםולפעמים
 או אחד דבר על בושונות וה"פ אחד,דבר
 בפנים הדק היטב וראה בפנים, ראהדומה,
 ולא באומר, קצרהי כאן כי הוא שכןותראה
 במה סופרים בדברי שניווע בידים לבארציהי

 בם' היטב וראה עישה"ט. פ"א,נ10וארכתי
 חסד ומקור ת"פ, וסי' תע"ח סי'חסידים

 עישה"ם.שם



תרמט ן ך :ק1* ?ש"םכללי יוצ בבחרספה:עירב

 הלכה מדרש מפר רב דבי ספריבו2אר

 ספרא, בעניף אאריך לא הזה בכללהנה
 שלי בכללים מקומו כי ועוד, מכילתא,ספדי,
 אציין דק מתם, ומרך וכו', מפרי מפראמרך
 שנקדא לספדי הנוגעים ענינים בקיצורכאן
 חברו, מי ובענין רב, דבי מפרי בשארגם

 על חולקים ועוד הספרי ואם נתחברה,מתי
 היטב יתבאר ומוד ומוד כמאן, הלכההש"ס
 ואקצר. הנ"לבכללים
 נחמן, רב תני ע"ב קכ"ד ב"ב ראהא(
 פרט לו ימצא אשר בכל רב, דבי מפרי"בשאר"
 וכו', אביהן מיתת לאחר יורשין שהשביחולשבח

 כהנים תורת היינו רב דבי מפראופר,2ב"ם,
 רב דבי מפרי "שאר" ויקרא, מפר שלברייתא
 המחנה מן מוישלחו במדבר מפר של למדרשקרי
 ומכילתא כו' הדברים אלה המפר מוףמד

 מד לכם הזה מהחדש שמות אלה מדרשדהיינו
 וכו' רב דבי מפרי שאר אקרי כולהו המפרמוף
 מכלתא זו שכתב, גדשום רבינו בפי' וע"שע"ש,
 תורת אלא רב דבי מפרי קרי דלאומפרי
 עי"ש. כאן, נמוק"י וראה עכ"ל, לחודכהנים

 ורב דבה דתנו ע"א ע"ד יומא וראהב(
 שאסור ליוה"כ מניין רב, דבי מפרי בשאריוסף

 דלאו מפרי, שאר ופרה2"י וכו' וכו'ברחיצה

 עכ"ל, הדברים ואלה וידבר ספר כהנים,תורת

 ב' הושע א', ל"ז שבועות חננאל ד' פי'וראה

 רב דבי ספרא טעות יש )ושם ב' ט' מכותא',
 שע"ב(, רש"י הוצאת ראה רב, דבי ספדיתחת

 בי ערך השלם וערוך עי"ש, פ"י פסחיםורי"ף
 עי"ש. ארבע ערך השלם וערוךרב,

 דבי מפרי "שאר ג"כ שנקראים והטעםג(
 שהי' ויקרא לם' ממדרש להבדילם כדירב"

 בכללים הבאתי וכבד רב. דבי מפראנקרא

 איננו שזה רב, דבי וערך רב, בי ערךשלי
 המדרש, בית כמו רב דבי דק רב, ע"ישנתחבד

 המדרש בבית חכמים שלמדו הלכות מדרשיהיינו
 מדף רב בי אמרי מרך ח"ו במפרי וראהעי"ש,
 ימשה"ם. והלאהרנ"ד

 חאגיז למהר"י חכמה תחלת בס' ודאהק
 כללי ג' משעד פ"א הכריתות ספר עלזצ*ל,
 בה"מ דאמרינן הא : וז"ל שכ' כ"ו, כללהגמרא
 ספר היינו רב, דבי מפרי בשאר פלוניתניא
 ומפרי הספר, סוף עד המחנה מן מוישלחווידבד
 הכי ומשום כהנים, תורת היינו גופיהדרב
 וכ"כ עכ"ל, רב, דבי מפרי שאר מוישלחוקדי

 גמרא כללי וע' פ"א, ב' שעד עולםבהליכות

 ושל"ה שם, עולם ההליכות על קארולמהר"י
 עי"ש. ברא תנא כללתושבע"פ
 צריך למקרא ע"ב י"א ברכות וראהה(
 הוא : מדרש רש"י לברך, א"צ ולמדדשלבדך
 שהם ומפרי, וספרא מכילתא כגון למקראקדוב

 מדרש, נקרא שספדי הרי עי"ש, מקראותמדרשי
 זה בענין משכ"ש נו"כ ובשאר בצל"ח,וע"ש
 על יו"ט מעדני וראה ואכמל"ב, רש"יעל

 מש"ב. ומפורשים נו"כ ושארי כאןהרא"ש
 ספרי סתם ע"א, פ"ו סנהדרין וראהו(

 והושב"ם סתם, עדך הערוך וכ"כ שמעון,ר'
 אות מלאכי היד כ' וכבר ע"ב, קכ"דב"ב

 א' שער סוף עולם ההליכות שכ' שמהתק"ג,

 בל"ל הכריתות וכן ישמעאל, ר' ספריסתם
 עד בזה והאריך טעות הוא י"ג סי' ב'שער
 דף המשנה דרכי בס' העיר וכן עי"ש,למאוד
 השגור והחילוף טעות שזה שם ומאריךרכ"ז

 כדרך ישמעאל ור' שמעון ר' ביןלהסופרים
 ובדף עי"ש, זל"ז, הדומים בשמותהסופרים

 גורם ג"כ ושהרמב"ם מקומות, מכו"כ שםכ"ד
 עי"ש. ישמעאלר'

 ויקרא לס' ז"ל המלבי"ם בהקדמת וראהז(
 חברו, מי )ת"כ( רב דבי בספרא שמאריךאחרי

 ז"ל להחיד"א הגדולים שם ס' בשםשמביא
 שראה ע"ז כ' והוא הספרי חבר שר"ששי"א

 קדושת זו אומר רבי שמזכיר שלח ס"פבספרי
 שבאת אחת באשה מעשה הפרשה ובסוףציצית,
 דספרא הדבר ישתקע וא"כ חייא, ר' שללמדרה12
 שהרי שמעון ר' חיברו וספרי יהודה ד'חיברו
 חייא שר' וכתב ע"ש, חייא, לר' זכר עשהבספרי
 עי"ש וכו' וכו' בספדי, פעמים כו"כמוזכר
 ואכמל"ב. וספדי ספרא בענין גדולאריכות
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 תכיל;עא ספרי ספרא ערך שלי בכללימוראה
 שנמצאים תנאים למדרשי כולל שם וזהוכו',
 דברים. ולם' במדבר לם'בידינו

 כ' רכ"ז רף המשנה דרכי ובם'ח(
 אחר תחבר יט( כי יבורר במפרידלהמעיע
 דם' לספרי אחר ומחבר בתדבר דמפרלספרי
 מתם הגירמאות לב' המקור שזה וכ'דברים,
 עי"ש שמעון, ר' מפרי מתם ישמעאל, ר'מפרי

 ערך ח"ז אוצ"י בם' וראה ואקצר,בארוכה
 בארוכה. מש"בספרי

 דזה בקיצור, להעיר לנחוץ וראיתיט(
 שהיו מאותם ועור, חייא ר' במפרישנמצא
 פלא, אינו שזה שמעון, ור' ישמעאל ר'אחר
 בשם החיד"א בשם כ"פ במפרי שהבאתיוכמו

 הממ'ך מע' ח"א לחכסים ובוער ח"ב,הגדולים
 הפומקים כללי חמד והשדי ספרים, במע'הובא
 מתם שאמרו דזה ג"כ, מביאו ד' אות ב'מימן
 דר"י הכוונה אין ר"ש ספרי מתם ר"ימפרא
 רבי שם דהוזכרו תזינא דהא אותם חיברוור"ש
 אליבא חיברם דהמחבר הכוונה אלא חייא,ורבי
 מאיר, ר' מתניתין מתם כמו דר"ש ואליבאדר"י

 חיבר דרב היד מפר בהקדמת כתבוהרמב"ם
 למאוד עד בזה האריך והווד"ח עי"ש,המפרא
 הרב בשם ג' באות שם שהביא דלפ"מוממיים
 אחרונים אמוראים שנזכרו דתתה יהורה,שבות
 בימי נמדרה שלא הכרח אין מופריםבממכת
 דברי בה הומיפו שאח"כ לומר, דישהתנאים

 המפרי לגבי לותר יש כן כתו וכו',האתוראימ
 שמ"א תדף ח"ט במפרי היטב וראהעי"ש,
 עישה"ט, ההוספות בענין שם מ"שוהלאה,
 במפרי. כבר שהארכתי במהואקצר

 בשל המחמיר, אחר הלך תורהבשל
 שני היו - המיקל אחר הלךסופרים
 אומר אחד או מטהר, ואחד מטמא אחדחכתימ
 התורה מן לאימור ]וגעת השאלה אם תתיר,ואחד

 באימור היא השאלה ואם המחמיר, אחריהולכים
 ועוד המיקל, אחר הולכימ חכתים מדברישהוא
 בפניםראה

 נגד ביחיד גם נאמר כללא האי אם א. :התוכן
 ב. 1 ובמנין בחכמה בתורה גדול נגד אורבים,
 גם אם ג. 1 כללא האי נאמר בסוסקים גםאם

 גם אם ד. 1 כללא האי נאמר לישנאבתרי

 שהוא בדבר או ע"ו ואיסורי שבתבאיסורי
 האי אם ה. 1 כללא האי נאמר סכנהססק
 פיוגתא דחוינן היכא רק נאמר לאכללא
 נאמר אי וה דבר על כבר הורו אם 1. 1בהדיא

 ומחמיר בחד מיקל דחד היכא ו. 1 כללאהאי
 ספק שהוא בדבר ח. ; כללא האי נאמר אינחו

 נאמר אי נפשסה שלא כבעיא עצמובמזלמוד

 דהלכה לכללא הוצרכו למה ט. ; כללאהאי

 כלל לפנינו שיש אחר באבל ול המ'כדברי
 וספק המיקל אחר הלך סופרים דבשלמפורסם

 בעצמם החולקים לגבי אם י. ; לקולאדרבנן
 הסותרות קולות בשתי יא. ; כללא האינאמר

 היכא יב. ; כללא האי נאמר אי זו אתזו
 אם ינ 1 כללא האי נאמר אי להחמירדהמנהג

 דחויה בסברא יד. י כללים שאר דוחה הכללוה

 הלך סופרים בשל טו. 1 כללא האי נאמראי
 1 לא או רשאי אי להחמיר בעי אי המיקלאחר

 יו. ; ורבו בתלמיד כללא האי שייך איטז.
 1 משנה סתם נגד גם כללא האי נאמראי

 אם כהמחמיר הוא דאמוראי דסוגהא היכאיח.

 כללא. האיבשמר

 נגד ביחיד גם נאתר כללא האי אם א.מימן
 ובתנין בחכתה בתורה גדול נגד אורבימ,

 אלא, ד"ה ע"א ק' פמחים תום' ראהא(
 אחר הלך מופרים רבשל ואע"ג : בתוה"דשכ'

 דע"ז בפ"ק כדאמר בשוין", דוקא "היינוהמיקל
 עכ"ל. ז',דף

 שכ', קפ"ט, אות ה' מערכת מלאכי ידוראה
 אחר הלך מופרים דבשל אתרינן לאדע"כ

 וכדמשמע חד, לגבי חד כשהוא אלאהתיקל,
 מטמא א' שנים היו בהדיא דקתני א', ז'בע"ז
 יהושע ור' וכו', סתיר וא' אוסר א' מטהר,וא'
 המחמיר, אחר הלך תורה בשל אומר, קרחהבן

 כריב"ק, והלכתא המיקג אחר הלך מופריםבשל
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 וכ"כ ממרים, בה' ספ"א הרמב"ם פסקוכן
 הרשב"א וכ"כ עי"ש, צ' סי' יו"דברשד"ם
 מצאתי וכן וכו', ע"ש רנ"ג סי'בתשובה
 אחר הלך דבש"ס דהא דגיטין, פ"קבירושלמי
 בס' וע"ע עוש, יחיד, אצל ביחיד הואהמיקל
 בד' למידק דאיכא אלא ג', דלוח הלכותשונה
 נראה דמשם רואין, ד"ה א' עוג ע"זהתוס'
 וי"ל רבים, נגד אף המיקל כיחידדהלכה
 לחודיה חד דכל כיון רבים מקרי לאדהתם
 דימי, ארב תרוייהו בהדיא פליגי ולאקאי
 עש"ב, ובמה דאימתי בכלל הכף באותכמ"ש
 הכללים שר על מאוד ואתפלא ק~2כ"ד,וכו'
 פמחים ה'תוס' לד' העיר שלא ז"ל מלאכיהיד
 רבים מיקרו לא דהתם שיישב מה גם הנ"ל.ק'
 תרוייהו פליגי ולא קאי לחודי' חד דכלכיון
 פסחים התוס' מד' במכתה"ג ו"סן, דימיארב
 ע"ש רבים, מיקרי בכה"ג דאפי' מוכח הנ"לק'

 מש"ב ס"א ושבת ע"ג דע"ז בהך כאן וראהוצ"ע.
 לכאן.וצרפו
 כ', כאן פסחים איתן מצפה ובהג'ב(

 בשוין דוקא דהיינו הנ"ל ז' בע"ז מפורשדלא
 הי' אם אמר דת"ק איתא, ד,2ם ההום',כש"כ
 הלך ובמנין בחכמה מחבירו גדול מהםא'

 ומשמע המחמיר, אחר הלך לאו ואםאחריו
 בש"ס ואמר ריב"ק פליג וע"ז בדרבנןאף
 דאמר דלריב"ק למימר ואיכא המיקל, אחרהלך
 מילתא אכולא המיקל אחר הלך סופריםבשל
 אחר דהולכין דאמר אהא דהיינו פליגדת"ק
 דלעולם אלא להחמיר, ובין להקל ביןהגדול
 באמת פירש וכך המיקל, אחר הלךבש"ס
 דלריב"ק ממרים, הלכות ריש מיימו'בהגהת

 ביחיד אפי' המיקל כדברי הלכה מופריםבשל
 וכ"מ בפשיטות, שם הכם"מ וכ"כ רבים,נגד

 כמ"ש כאן התוס' ודעת ע"ב(, )ם4ד שבתבתוס'
 ועוד במחלוקת, לאפושי לנו דאין שם,הלח"מ
 בחכמה גדול מהחולקין א' דאם היאדסברא
 להזכירו ריב"ק הוצרך ולא טפי עדיףובמנין
 וכ"כ בהא, עליו פליג ולא את"ק דסמךמשום

 וסייעתם להתוס' לה"ר ויש בתשובונהרשב"א
 בדרבנן דאף בהדיא דמסיק )מ*ו(,מעירובין

 במקום יחיד ובין יחיד, במקום יחיד ביןשנוי
 ח2"מ, דגיסין פוא בירושלמי אי' והכירבים

 וע' רבים, במקום ביחיד כמיקל קיי"לדלא
 חסדא דרב פלוגתא גבי דעירובין פקאברא"ש
 משום כרבה, פסק דמהר"ם שכ' ר"ה ברורבה
 הי' חסדא רב והרי בש"ס, המיקל כד'דהלכה
 החובל, פ' בב"ק המע"מ כמ"ש ממנו,גדול

 בגיסין אך )כ"ה(, וביצה )פ"א( בשבתוכ"מ
 לי' דקרי ממנו גדול הוה דלא משמע ע"ב()פ"ו

 כלל שמואל דברי בס' וראה ו"סד. וצ"עחבירינו
 לכאן. וצרפו ע"שכ"ח

 דיתמר ה"ב, פ"א גיטין ירושלמי וראהג(
 מוברין סופרין, בדברי מיקל שהוא כמיהלכה
 חכמים אצל ביחיד אבל יחיד אצל ביחידמימר
 כל עי"ש חכמים, אצל יחיד אפי' והכאלא

 קצרתי. כי שם בנו"כ וע'הענין,
 כלל א"ך סימן ח"ב מצוה נר בס' וראהד(
 רנ"ג בת~ו' להרשב"א שציין והנה, ד"הל"ס
 ובמנין בחכמה גדול שהא' נודע אם שכ'הנ"ל,
 'הפוסקים, רוב דעית הוא ושכו וכו', אחריוהולכין

 הרמב"ם, בדעת ממרים מה' פ"א בכ"מ מרןאבל
 האי נאמר בכה"ג דאפי' כ', קי"א ע~2יןוסמ"ג
 גט בס' חביב ן' המהר"ם מש"כ ומביאכללא,
 הש"ך דעת וכן ע"ש(, )ש"ל ה' כללפשוט
 ע"כ, עי"ש, הערוך בפסקו רמ"ב סי'יו"ד

 פ"ה, אות י' בכלל או"ח אהרן הידוהביאו

 מקראי בס' ויע"ע יע"ש, סדט"ו יעקבוהקהלת
 הס' בסוף בלשונות חיים עץ ובס' דקל"ה,קדה2
 דקנ"ה הנז' בפ' חיים צרור ובס' ע"א,ד"ז
 חקא וחסדא חינא בס' וראה ע"כ. עי"שע"ג

 עי"ש. מש"ב ע"ד ס"חדף
 סעיף כ"ה סי' חו"מ ברמ"א היטבוראה

 ובמפרי י=ס, ס"ק שם ובש"ך שם, ובנו"כב',
 מקראות משני יוצא אחד טעם אין ערךח"ז
 יחיד או רבים חשיבי טעמים משני רביםאם
 עישה"ט תקמ"ג, דף עד והלא'ה תקי"גמדף

 רשב"א וראה לכאן. וצרפו גדולהבארוכה
 הריב"ש ושו*ת שם, הר"ן וחי' ע"ב מ"גחולין
 ולחם נ"ד, סי' אלשקר מהר"ם ושו"ת ע"ססי'

 ה"ה. פ"א ממריםמשנה
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 עהצת בר ענני רבי ע"א, ס"ד שבת וראהה(
 ובתוס' ככבול, הכל אמר ישמעאל דר'משמי'
 מדאמר ענני כר' דהלכה ונ' כ', ענני רביד"ה

 תבא ור"י יוסי בר' ישמעאל דר' משמי'מילתיה
 המיקל אחר הלך סופרים דבשל ועוד ופליג,הוא
 בתוה"ד, כאן, התוס' על יהושע הפני וכ'וכו',
 נמי המיקל אחר הלך מופריס דבשל עודומ"ש
 ביחיד דוקא היינו כללא דהאי ראיה,ליכא
 משא"כ אמוראי, או דתנאי בפלוגתא יחידלגבי
 אלא כללא, האי אשכחן לא רביס לגביביחיד
 באבל, המיקל כד' הלכה שמואל דאמרבהך
 כאן המהרש"א מד' אך ע"כ, בעירוביןוכה"ג
 רבים לגבי ביחיד דאפי' התוס' כד'משמע
 עי"ש. המיקל, אחר הלךבש"ס

 הי"ם, דדהבא צנתרי הני על בעיניופלא
 דהתוס' כלל העירו שלא ועוד, המהרש"א,הפנ"י,
 וזה ע"א ה' פסחים בתוס' למש"כ סתריכאן
 ע"ג דע"ז בהך לקמן וראה בעיני. גדולפלא
 התוס', על כ' כאן שבת איתן מצפה ובהג'ע"א,
 ביחיד דאפי' ממרים, ר"ה מיימוני הג' כד'דזה
 הכ"מ וכ"כ סופדים, בשל לקולא קי.ל רביםנגד
 ה"ח, יווט מה' פ"ז הה"מ ממ"ש וכ"משם

 מ"ש וראה עכ"ל. יהושע הפני ק:'ומסולסף
 לכאן, וצרפו ע"ש ק', דפסחים בהךממנ
 סתירה להקשות אין ערך ח"ח במפרי ראהאבל

 עישה"ט. היו תוס' בעלי דכמה אהוס',מחוס'
 כלל ב' אות מערכת דרבנן ארעא ובס'ו(
 ממרים מה' פי"ב הרמב"ם בשם כ'קי"ח,

 אחר הלך דבש"ס קי"א, סי' והסמ"גוההג"מ,
 אבל גדול, יותר הוא דהמחמיד אע=גהמיקל

 בתשו' והריבוש רנ"ג סי' בתשו'הרשב"א
 דאם ס"ל, נ"ד סי' אלשקר ומור"ם שע"ט,סי'
 אחריו הולכין ובמנין בחכמה גדול שא'נודע
 פשוס גט בס' כ' הלכה ולענין בהב"ם,להקל
 דאם דמר וחומרי דמר חומרי דנקטינן א'כלל

 הרמב"ם כדעת נפסוק תורה בשלהמחלוקת
 נפמוק מופרים בשל המחלוקת ואםודעימי'
 שגדול מי אחר דהלך ודעימי' הרשב"אכדעת
 וכן להחמיר, ובין להקל בין ובמניןבחכמה
 ומהרשד"ם יע"ש, רמ"ב סי' יו"ד הש"ךדעת

 המיקל אחר הלך דבש"ס כ', צ' סי'חיו"ד
 מחמירין כשהרוב לא אבל שקול, במחלוקתדוקא
 בע"ז להתוס' העיד שלא ג"כ ופלאעי"ש,
 ציין ו', אות ב' מע' שומע לב ובס' הנ"ל,ושבת
 עישה"ט. הנ"ל, ממקומותלכמה
 כד' דהלכה כ"פ בספרי הבאתי וכבדז(

 ולאו וכדומה שלשה נגד שנים אפי'המרובים
 כנה"ג וראה יותר, או שנים נגד אחדדוקא
 ובספרי זאב, בנימין בשם ס"ו אות הגמראכללי
 כללים עי"ש הלכה, ועדך ויחיד, רבים וערךכ"פ

 רמ"ב סוס"י יו"ד ש"ך ודאה זה, בעניןופרטים
 רבו הוא הגדול דאס שכ' או"ה הוראתבהנהגת

 וראה עי"ש, כהגדול, הלכה לד"ה החולקשל
 עי"ש. הלכה ערך שליבכללים
 ההיתר את דואין ע"א, ע"ג ע"ז וראהח(
 כ': שם, דואין ובתוד"ה וכו', אינוכאילו

 בשל לפסוק לנו הי' דאדרבה זה טעםול"נ
 דמיקל דימי כדב והיינו המיקל כד'סופרים
 רבים דפליגי הענין, כל עי"ש וכו', מכולהוטפי
 סופרים דבשל הטעם התוס' כ' ועכ"ז דימיארב
 דעת רביס נגד דאף הרי המיקל, אחרהלך
 ביד וראה ע"ש, המיקל אחר דהלךראעום'
 מיקרי דלא שיישב ש"ל, קפ"ט כללמלאכי
 פליגי ולא קאי, לחודי' חד דכל כיוןרבים
 ברא"ש וראה ע"ש, דימי ארב תרריהובהדיא
 הלכה דאין רש*י עמ"ש שכ' כ"ח, סימןכאן
 רבין והחמיר יצחק ר' בא שהרי דימיכרב

 דינא דבעיקר מובנים, דבריו ואין וכ'והחמיר,
 בטל, ראהצון דראשת דאהצמעינן דימידרב
 למימר איכא ורבין וכו', יצחק ר' עלי' פליגלא
 ע"ש. כלל, עלי' פליגדלא

 עיניו העלים מלאכי דהיד בעיניופלא
 כאן מהרא"ש גם לתירוצו, צריך הי' ולאמזה,
 סופרים דבשל בתדא כלישנא והלכתא אח"כ,שכ'
 דבש=ס הך שייך לישנא בתרי דאף משמעהוא,
 היטב וראה לקמן, וראה המיקל, אחרהלך
 בה ועיין הרא"ש דברי כלכאן

 קפ*ט, כלל כאן מלאכי היד ומש"כט(
 כללי הכנה"ג בשם כ' ושם ש"א, לכלל גםוציין

 קפ"ד, כלל הלכות גופי וס' מ"ג, כללהתלמוד



תרנג ן ך ךץא הש"םכללי ון יבג תורה,..בשל

 כר' והלכתא בתרא הגוזל בס"פ הרי"ףעמ"ש
 יוחנן כר' הלכה וד"י ושמואל רב דקיי"ליוחנן
 שיטה, בחד קיימי לא ושמואל דרב משוםדהיינו
 וחד חד כל יוחנן ר' מל חולקים שבכללואמ"פ
 במפרי היטב ראה עכ"ד, ר"י לגבי מיקרייחיד
 כלל שמואל דברי שבם' ג(, אות שנ"1 דףח"1
 באריכות, ע"ש חזקוה בראיות זאה דחהכ"ם,
 כלו הכלל ובכל ד(, אות טוי"ם, דף שםוראה
 אם מרך ח"ז במפרי היטב וראה עישה"ט,שם,
 יחיד, רק או רבים חשיבי טממים משנירבים
 לכאן, וצרפו בארוכה מש"ב ווקלאה הקכ"דמדף

 שהארכתי במה בכפילא לבא רציתי לאכי
 טוב יותר הי' ודאי ולפ"ז כ"פ, בספדיכבר
 וצ"ע. וכש"ל, מהרא"ש להביא ז"ל מלאכילהיד
 ו', אות ב' מערכת שומע לב ובס'י(

 מיקרי דלא הנ"ל, מלאכי היד מש"כמביא
 המחי"ר דלאחר עליו וכ' כנ"ל, וכו',רבים
 דאפי' מוכח אלא ד"ה ע"א ק' פסחים התוס'מד'

 וראה עכ"ל, וצ"ע ע"ש רבים מיקריבכה"ג
 מספרים שם ובהציונים בזה לעיל שכתבתימה
 יחיד ערך שלי בכללים וראה לכאן, וצרפושלי

 שמחות, ובערך עישה"ט, הלכה וערךורבים,
 בם' היטב וראה א(, אות ולעיל עי"ש,עירובין

 בסופו, קי"ד אות הה"א מע' כללים חמדשדי
 וחסדא חנא ובם' עישה"ט, באדוכה קי"חואות
 ח"ד אהרן ביה במפרי וראה ע"ב, ד"נח"א

 לד( אות דקל"ם וח"ה וש"נ, יד( אותדתקמ"ז

 מי"שושינ

 כללא האי נאמר בפומקים גם אם ב.סימן

 שכ', הב' מע' פוג סי' מלאכי יד ראהא(

 הלך סופרים ובשל המחמיר אחר הלך תורהבשל
 תנאים לגבי אלא מתאמרא לא המיקל,אחר
 ישראל, לכל תורה יוצא שמהם התלמוד,וחכמי
 תלים תלי ומלה מלה כל על ודרשו חקרווהם
 נאמר, לא אחרונים לגבי אבל הלכות,של

 שדי וראה ע"כ, כ"ד, סוס"י אהרן זקןשו"ת
 קי"ח. אות הה"א מערכת כלליםחמד

 א"ך, סימן ח"ב מצוה נר בם' וראהב(

 ד' שמביא אחרי שכ' ט*ל, אות הפוסקיםכללי
 בכללי הכנה"ג בשם הנ"ל, ז' ע"זהתוס'

 נ"ד, סי' מהרי"ו משם ע"ב, אותהפוסקים
 בפופקים, אמרינן נמי דהכי ע"ג סי' זאבובנימין
 פומקים ב' שכ' רנ"ג, סי' בתשו' הרשב"אוכ"כ
 המיקל, אחר הלך סופדים בהצל וכו',וכו'

 דלנבי ש"ל, פ"ג סי' מלאכי היד ד'ומביא
 זכר דלא עליו, ומהפלא זה נאמר לאאחרונים
 האי נאמד בפוסקים דאף דס"ל דבוותאמהני
 נפרדים כללים גבוה שלחן בס' וראהכללא,
 דף ח"א וחסדא חנא בס' וראה עי"ש, מ"וכלל
 עי"ש. ע"אנ"ט

 כללא האי נאמר לישנא בתרי נם אם ג.סימן

 בשל דאמרינן דהא קי"א, עשין סמ"גראה
 אחר סופרים ובשל המחמיר אחר הלךתורה

 דאמרי איכא לשונות לשני הדין דהואהמיקל,
 מי כדברי הלכה נתברר ולא דאמריואיכא
 ממרים, מהל' בפ"א ההגמ"י והביאו ע"כ.כו'

 וכ' ל"ט, כלל ח"ב מצוה נר בם' ג"כומובא
 לעיל לישני תרי בהני הדיבור הרחבנווכבר
 ע"ש, קי"ו אות לקמן עוד וע' ע"ש, ח'סי'
 גדולה בארוכה ומש"ש ח"1 במפרי היטבוראה
 קמ"ט מדף וכו', וכו' אימא איבמיהבמרך
 ושיטות ופרטים כללים כו"כ שמ"ה, דףעד

 בעהי"ת,  תתענג ואז ראה לך בזה,וביאורים
 במה סופרים בדברי שניות בידים אקצרוע"כ

 מצוי נר ובס' עישה"ט, במפרי, כברשהארכהי
 במה ואקצר שם, שצייו ובמקומות ח"יסי'

 בספרי. כברשהארכתי

 או ע"ז ואימורי שבת באימורי גם אם ד.סימן
 כללא האי נאמר מכנה מפק שהואבדבר

 שמביא ב', סימן פוד שבת ברא"ש ראהא(
 מופרים בשל דאפילו חננאל רבינובשם

 כשל חשיב דשבת חומרא משום שבתבאימורי
 יעקב והקהלת עי=ש, לחומרא ואזלינןתורה

 הבית מע' דרבנן תוספות זצ"ל אלגאזילמהרי"ט



 תורה. בשל ן ך הא הש"םנללי ירן11תרנד

 דלא נראה ע"ב שם אבל וכ' מביאו, ס"באות
 ואזלינן בפשיטות דכתב הכי, להרא'עםס"ל

 בם' גם ומובא עי"ש. הוא, דרבנן דאיסורילקולא
 מצוה נר ובם' ד', אות ב' מערכת נחמדאוצר
 ע"ש. ל"ם אות כ"א סימןח"ב

 שכ', ל"ה, סי' דע"ז פ"ב רא"ש וראהב(

 בתרא, כלישנא פסק אלפם דר' לישנאבתדי
 לקולא, למיזל והו"ל הוא, סופרים דבשלאע"ג
 לחומראו אזלינן יינם דמתם חומרא משוםאפשר
 וראה ודו"ק. א' אות חדיפתא בפלפולאוע"ש
 בד' ב' בתי' הט"ו, פ*ו ברכות משנהכסף

 דמשום לישנא בתרי לחומרא דפמקהרמב"ם,
 ובמפרי עי"ש, לחומרא נקיט דמכנתאמילתא
 מדף עישה"ט, והלאה אימא איבעית מערךח"ה
 רציתי לא כי עישה"ם שמ"ד, דף עדקמ"ם
 דאמרי איכא בערך שם ובפרט בכפילא,לבא
 אות קצ"ה דף שם וראה הדק, עישה"ט קע"1דף
 בארוכה עישהשט שם, ובהציונים מש"שכט(,
 שהארכתי במה בכפילא באתי ולא לכאן,וצרפו
 בעהי"ת. בספריכבר

 היכא רק נאמר לא כללא האי אם ה.סימן
 בהדיא פלוגתאדחזינן

 שכ', פ"ב, אות ב' מערכת מלאכי בידראה
 היכא דוקא היינו המיקל אחר הלך סופריםבשל
 היכא אבל בהדיא, דתנאי פלוגתאדחזינן
 אז לא, אי קמאי בה אמור אי לןדממפקא
 מרדכי הג' מופרים, בשל אף לחומראאזלינן

 דף וזוטא רבא אליהו בסדר וכ"כ החולץ,פ'
 ישראל מקוה וע' ע"ג, מ' דף האדמה ובפרימ"ו,
 ע"כ, קפ"ג סי' אהרן זקן ושו"ת ב', ס"אדף

 ע"ש, ס"ב, סי' דט"ו יעקב קהלת בם'ומובא
 עי"ש, ודע ד"ה ל"ט כלל ח"ב מצוה נרובם'
 ס"ד ש"ג סי' או"ח ח"ג הדביר פתח בס'וראה

 קושייתו בכללן שמתרץ ע*ב, רקג דףובספרו
 דכי וכ' הענין, כל עי"ש ז"ל ומרן הטורעל

 כי סופרים, בשל המיקל אחר הלךאמרינן
 ברם דנפעאיהו אליבא אמוראי או תנאיפליגי
 אזלינן קהאי, רבנן בה אמור מאי פליגיכי

 היטב וראה בארוכונ עי"ש לחומרא,בפלתתייהו
 י"ד, סי' דמו"ק פ"ב הדא*ש על נתנאלבקרבן
 שלחן ובם' עישה"ם, לכאן, וצרפו פ'אות
 מביא ע"ה אות דרבנן ספיקא כלליגבוה
 הר"ש דכ' ומביא הנ"ל מדדכי בהג'משאכ
 דרבים א' סימן מלחמות משבית בם'לוצאטו
 עי"ש. שם כנה"ג עליה,פליגי
 נאמר אי זה דבר על כבר הורו אם 1.סימן
 כללאהאי

 עולם ההליכות על שמועה יבין בס'ראה
 דכי דבו בשם הריטב"א כ' וז"ל שע"ה,כלל

 דהיינו שקולים, כשהם המחמיד אחד הלךאמרינן
 יודעים שאנו אלא החתיכה על הורוכשלא
 הורו אם אבל מתיר, וא' אוסר א' יששכיו=ב

 אמרינן דהא המתיר, על לממוך יש החתיכהעל
 ונפקי ושרי, דרבא שיפורי נפקי סדנ"זבע"ז

 עשו דאמרינן הא וכן ואסרי, הונא דרבשיפורי
 בחלק הת"ח ג"כ והביאו עכ"ל, כדבדיהםב*ש
 יבמות מאירי וראה עכ=ל, י"ב כלל ההלכהפסק
 עי"ש. ב'מ"ד

 אי בחד ומחמיר בחד מיקל דחד היכא ז.סימן
 כללא האינאמר

 איכא תוד"ה ע"א י"ד ביצה ראהא(
 בשל אמרינן דכי ר"י בשם שכ' וכו'בינייהו
 דחד היכא היינו המיקל, אחר הלךסופרים
 היכא אבל לגמרי, מיקל וחד לגמרימחמיר
 ואידך בחד ומחמיר בחד מיקל ומר תרידפליגי
 אחר הלך אמרינן לא בחד ומחמיר בחדמיקל
 חד דכל כחומרי נקטינן אדרבא אלאהמיקל
 מכל וחומרא קולא יש וא' אחד דלכלהואיל
 ביבין ומובא הר"ן, וכ"כ לחומרא, עבדינןצד

 וארעא רפ"ט, כלל עולם הליכות עלשמועה
 נד ובם' עי"ש, קי"ח, כלל ב' מעדכתדדבנן
 עי"ש. ל"ט, אות א"ך סימן ח"במצוה

 הרא"ש על נתנאל בקרבן היטב וראהב(
 סי' דהטור שכ' פ' אות י"ד סי' פ"במו"ק

 אלמא הכריע מדלא הב"י וכ' וכר,תקל"ח
 לקולא דסופרים במילי והלכה לי',דמספקא
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 הא מ"א בס' והקשה וכו', מ"ג סי' מוכחוכן
 בשל לומר ואין רבינו כ' מ"א סי' דביצהבפ"ק
 צד בחד מיקל דמר המיקל אחר הלךסופרים
 דשם ומתרץ בצ"ע, והניח צד, בחד מיקלומר
 לחומרא, פסקינן וע"כ ס"ל, האיך ידעינןלא

 לחם ראה אבל קצרתי, כי הענין כלעי"ש,
 הדין על הא' בתירוצו הי"ב, פ"ג היו"טמשנה
 וראה עי"ש, בשניהם לקולא שכ' שם,שבתוס'
 עישה"ט ה', ס"ק תק"ד סי' או"ח הגר"אביאור
 לכאן.וצרפו
 ד"ה ע"א קמ"א דף שבת תוס' ראהג(
 לומר שייך ולא : וז"ל הדברים בתוך שכ'הני,
 הוא דאם היכא המיקל אחר הלך סופריםבשל
 עכ"ל, אחר, בדבר הוא חומרא אחד בדברקולא
 מערכת שומע לב בס' ומובא הענין, כלעי"ש
 עי"ש. ה' אותב'

 ציין כאן, שבת שעדים פתחי בעלובהג'
 במלומ וראיתי עי"ש, מגילה ה' למלךלמשנה

 ספק אמרינן דלא שכ' הי"א פ"א מגילהה'
 היתה אם ספק שהיא עיר בענין לקולאדדבנן
 אח"כ, או ב"ן יהושע בימות חומהמוקפת

 בשניהם פטרו אתה נמצא דא"כ בי"ד,דיקראו
 אינו שמא למימר איכא ויומא יומאדבכל
 ז"ל, הר"ן בשם הענין כל עי"ש זה, ביוםחייב
 הי"ב פ"ג יו"ט ה' משנה בלחם אבל שם,ודו"ק
 כש"ל. עי"ש בשניהם לקולאפסיק

 תקנת בענין א', ק"ח פסחים ד"ן וראהד(
 שני שיש פסח, בליל הכוסות בשתייתחכמים
 צריך הראשונים כוסות בב' אם בגמראלשונות
 צריך שלכן ואמרו האחרינים, בב' אוהסבה,
 בשניהם להקל אפשר שאי דהטעם, בכולם,הסבה
 תקנת תיעקר שא"כ להקל דרבנן מפקכדין

 מקואות ה' ובשעה"מ עישה"ט, לגמרי,חכמים
 רק מחמירים מצוה בספק שדוקא כ', ד'כלל

 איסור בספק אבל לגמרי, התקנהכשתיעקר
 עקיבא כר' מחמירים תקנה עקירת מבליאפילו
 שו"ת בס' מש"כ וראה עי"ש, ע"ב י"דבר"ה
 דדבנן ספק בענין ל"ח סי' או"ח חסדתודת
 וחומרא קולא כשיש מחלוקח, מחמת שלאהבא
 ספק. ערך שלי בכללים וראה עי"ש, צדלכל

 סימל חכמים דברי חמד בשדי מצאתישוב
 בקיאותו רוב עישה"ט בזה מאוד שהאריךס"ז

 אקצר הן"כ המלך, אחרי יבא ומי לכאן,וצרפו
 לכאן, וצרפו בזה גדול אריכות הדקעישה"ט
 וע"ד, ע"ג דס*א ח"א וחסדא חינא בס'ודאה

עישה"ט.

 כבעיא עצמו בתלמוד ספק שהוא בדבר ח.סימן
 כללא האי נאמר אי נפשטהשלא

 בארוכה, מש"ב בעיא ערך זה במפריראה
 זצ"ל חמד שדי להבעל לי אור שו'א[ בם'וראה
 באבל המיקל כד' הלכה בענין מש"ב י"א,סי'

 כבר שהארכתי במה ואקצר בזה,עישה"ט
 שצ"ח סימן או"ח בב"ח וראה בספרי,פ"א

 הלך אמרו שלא שכ' והשו"ע הרמב"םבדברי
 מנלוקת שיש במקום אלא בעירובין המיקלאחר

 דבר אבל מהיר, חה אוסר זה בדבר,חכמים
 נפשטה, דלא כבעיא עצמו נ~[למוד ספקשהוא
 להקל, בידינו אין שמותר, שיאמר מיואין

 בספיקות ל"ח סי' ח"ב בתשב"ץ ראהאבל
 עישה"ט. בכך, מחלק ואין להקל שדעתובעכו"ם

 כדברי דהלכה לכללא הוצרכו רמה ט.סימן
 מפורסם כלל לפנינו שיש אחר באבלהמיקל
 דרבנן ומפק המיקל אחר הלך סופריםדבשל
לקולא

 חמד שדי להבעל לחזקיה מכתב בס'דאה
 שכתב נ"ה דף י"א סימן או"ח בשו"תזצ"ל,
 כללא האי למיתני הוצרכו אמאי לחקורשיש

 דכיילו עלות מאחר באבל, המיקל כד'דהלכה
 המיקל אחר הלך סופרים דבשל כללא אידךלן

 וכו', דדבנן ואבלות לקולא, דדבנןוספיקא

 יוסף לקט בקונט' כתב וכיו"ב ל"ל, כללאתרי
 רבני מערבא דבי דרבנן משמייהו ע"דדק"ו

 לתרץ מ"ש בארוכה עי"ש וכו' ז"ל,ירחבלים
 טובא דאלים ובענין בכללן, שהאריך ומהבזה
 שאד למידחי באבל, המיקל כד' דהלכההכלל
 מיקל יחיד אי בענין גם והאריך מקמיה,כללים



 תורה בשל ן ך הא הש"פכללי ת יבתרנו

 אי גם כללא, הך שייך אי מחמידיםודבים
 אי להחמיד בעי אי ובענין בפוסקים, גםשייך
 לא, או דשאי דבדים במקצת אי לא, אודשאי
 ועוד כללא, הך שייך אי להחמיד דהמנהגהיכא
 גודל ולדאות היטב שם לעיין וכדאיועוד,

 גם הדבה תקח ומשם שם וגאונותובקיאותו
 המיקל, אחד הלך סופדים בשל כאן דידןלכללא
 צדיך, אני לקצד כי תתענג, ואז הדקעישה"ט
 עידובין, עדך שמחות, עדך שלי בכלליםודאה
 ספק.ועדך

 האי נאמר בעצמם החולקים לגבי אם י.סימן
כללא

 שם, ודיטב"א ב', מ"ג חולין דמב"ןדאה
 המחמיד אחד הלך תודה בשל דאמדינןדהא
 וספק כמי הלכה שספק לנו דוקא זהוכו',
 כיון עצמם, החולקים אבל להחמיד,תודה

 בשמועתו, עומד ואחד אחד וכל הםששקולים
 בדאודייתא לקולא ואפי' נדבדיו, נוהג אחדכל

 היו, ד"ה ע"א ז' ע"ז בדיטב"א וכוהעי"ש,
 לעשות הבאין דאחדים נמי ודאמד שכ'ועע"ש

 דוקא בדאודייתא המחמיד אחד הולכיןכהודאתן
 באותה אבל אלו שנחלקו כיו"ב אחדבענין
 הם ששקולים כיון בה שנחלקו עצמהחתיכה
 חל איסוד הודאת אין בה איפליגי הדדיוכי

 לאחדים להודות המיקל ודשאי חתיכהבאותה
 ולנהוג עליו לסמוך והדוצה חתיכה באותהקולא
 בידו, הרה2ות בה שהודה חתיכה באותהקולא
 בשל ודאי בהא דכוותי' אחדת בחתיכהאבל
 ע"ש. וכו' המחמיד אחד הלךתודה

 אי זו את זו הסותרות קולות בשתי יא.סימן
 כללא האינאמר

 שכתב ד', סי' פ"ב עידובין דא"ש דאהא(
 אין זו את זו הסותרות בעירוב קולותשתי

 ב', סי' פ"ג וע"ש המיקל, אחר בהםהולכין
 שם הדשב"א וכ"כ ז', אות שם נתנאלובקדבן
 מדבבה ודגול ת"ט ד"ס א"ח וב"ח ע"ב,דם"ז

 דף שם הריטב-א דעת כן לא אבל שצאד,סי'
 עי"ש. ע"במ*ו

 ד"ה ע"א מ"ו דף עידובין תוס' וראהב(
 סוף ומדדכי י"ג, סי' פ"ו שם ובדא"שקמ"ל,
 המשניות ובפי' שם, ודא"ש ובתוס'פ"ב,

 בשתי דאף כתב א', מ"ה עידובין ז"ללהדמב"ם
 ובאו שנים היו אם זו, את זו הסותדותקולות
 להם מורים בפנ"ע חה עצמו בפני זהלשאול
 ע"ש, ע"א מ"ה עידובין דמב"ן דאהלהקל,
 עידובין בענין נאמדו שם הדבדים כיואם
 סי' כאן ודאה כעי"ז, משם ללמוד נלע"דמ"מ
 מעידובין ללמוד שיש מה ותבין שם, וציוניםט'
 עישה"ט, בעידובין המיקל כד' דהלכהמהך

 האי נאמר אי להחמיר דהמנהג היכא יב.סימן
כללא

 שו"ת לחזקיהו מכתב בספד היטבדאה
 דף ז*ל חמד שדי בעל להגאון י"א סי'או"ח
 הלכה בענין בזה שהאדיך ע"א, נ"ח ודףע"ג,
 לכאן, וצדפו עישה"ט באבל, המיקלכדבדי
 הלך סופרים דבה2ל הך, היינו רהכלליםוכשכ"ל
 בעידוב, באבל, המיקל כד' והלכה המיקל,אחד
 סי' כאן ודאה עי"ש, וקודבה שייכות להםיש
 אוסר עדך ח"ג אהדן בית בספדי ודאהט',

 ודאה עישה"ט, והלאה תנ"ז מדף אסודאוסדים
 ע"ב ס' ודף ע"ב נ"ט דף ח"א וחסדא חינאבס'

עישה"ט.

 כללים שאר דוחה הכלל זה אם יג.סימן

 בעל להגאון לחזקיהו מכתב בס' היטבדאה
 נאו דף י"א סי' או"ח שו"ת זצ"ל חמדשדי
 וצדפו בעידוב כמיקל הלכה בענין מש"בע"ד
 כללים חמד שדי ודאה ט', סי' כאן ודאהלכאן,
 עי"ש. ד' אות ההאאמע'

 כללא האי נאמר אי דחויה בסברא יד.סימן

 להגאון לחזקיהו מכתב בספד היטבדאה
 דף י"א סי' או"ח שואת זצ"ל חמד שדיבעל
 עי"ש, ט' סי' כאן ודאה לכאן וצדפו ע"דנ"ו
 ע"ב. ד"ס ח"א וחסדא חינא בס'ודאה



תרנז ן ר הא הש"םכללי רן יננ לשלוםבשלום,

 אי המיקל אחר הלך סופרים בשל טו.סימן
 לא או רשאי אי להחמירבעי

 בעל להגאון לחזקיהו מכתב בס' היטבראה
 נ"ה דף י"א סי' או*ח שו*ת זצ"ל חמרשדי
 א' סי' כאן וראה לכאן, וצרפו מש"בע"ב

 ערך ח"ז אהרן ביה בספרי היטב וראהעישה"ט,
 והלאה מקם"ד מדף המותר את לאסוראין

 אוסר, ערך ח"נ בספרי וראה לכאן,וצרפו
 חמר ושדי והלאה, תנ"ז מדף אסור,אוסרים
 עישהוט. ט' כלל הה*א מע'כללים

 ע*ב( )דס"א למהריק"א הגמ' כלליוראה
 אמרינן אימתי ח*ב( )נ"ב ירוחם רבינובספר
 בכללים וראה המיקל, אחר הלך סופריםבשל
 המיקל כל וכו' באבל המיקל כל ערךשלי

 וכו', בארץ המיקל כל ובערך וכו',בעירוב
 ביותר הדברים יתבארו ושם הלכה,ובערך
עי"ש.

 ורבו בתלמיד כללא האי שייך אי טז.סימן

 הה"א מערכת הפוסקים כללי חמד שדיראה
 ע"ד דס"ו ח"א וחסדא חנא ובס' קי"ד,אות
 עי"ש. ע*ג נ"ט ורף ע"א, ס"בודף

 סתם ננד נם כללא האי נאמר אי יז.סימן
משנה

 ודף ע"ג ד"ס ח"א וחסדא חינא בס'ראה
 היטב לראות הוא והעיקר עי"ש, ע"בס"ב

 באבל, המיקל כל בענין הנ*ל שליבכללים
 עישה"ט. בארץ,בעירוב,

 כהמחמיר הוא דאמוראי דםוניא היכא יח.סימן
 כללא האי נאמראם

 ו' אות ס"ב דף ח"ה בספרי היטבראה
 עירובין הגאונים אוצר בשם עירוב לעניןמש"ב
 כמיקל הלכה דקי"ל דאע"ג שכ' קס"ה, אותתשף

 יהווצע, כר' דאמוראי דסוגיא הכא שאניבעירוב

 כל עי"ש וכו', וכו' הוא שמותי דר"אועוד
 לכאן. וצרפוהענין

 בהפרדם לרעהו איש ברכת - לשלוםבשלום,

 ע*ב, רס"ה דף ח"א יוסף פרדס בס'א(
 בשלוה, לישב ביקש וישב, בפ' פרש*יעל

 מקוטנא להג' מלכו ישועות ס' בשםמביא
 איתא, ס"ד בברכות כי ראיתי שכ',זקל,

 לך החי מן "בשלום*, לך צ"ל ממתהנפטר
 לברכו יש לכן לשלימות, מוכן החי כי.לשלום",
 מת משאקכ "לשלום", לך ואומרים אליושילך
 עם אלא להשלימות הולך ואינו ממצותשחפשי

 לך לו אומרים בחייו, לו שרכשהשלימות
 שעברו אחר סבר ויעקב העולימות, עם"בשלום"
 ורצה עוד, לו ינסה לא שהשי"ת כ"כ צרותעליו
 לו רכש שכבר השלימות עם בשלוהלישב
 להורות יוסף, של רוגזו עליו וקפצה חייו,בימי
 בו שיעמוד יוסף של נסיון לפניו יש כילו

 לובלימות להגיע "לשלום" לילך ועליובצדקו,
 עי"ש. גדוליותר

 ס"ד ובברכות כ', ע"א דל"ב ובח"בב(
 לשלום, לך יאמר מחבירו הנפטר כ"ט,ומו"ק
 לאבשלום שאמר ודוד הצליח כן שאמרדיתרו
 ו' נשא ובספרי נתלה, בשלום לך ט'( ט"ו)ש"ב
 שלום צריכים מתים שאפילו השלום גרולכ"ו,

 )לך בשלום, אבותיך אל תבא ואתהשנאמר
 "דלשלום" הסביר יעקב בעין ובהכותב ט"ו(,ט"ו

 שיוסיף בחי שייך וזה העתידה לשלימותמשמע
 בשלימות משמע "ובשלום" שלימות,לקנות
 סופ"ב בתפא"י ג"כ ומובא לו, יששכבר
 במג"א רק בפוסקים הובא לא וזה נ"א, אותדר"ה
 דרך מאבל ה"ד פ"ד ועכ"מ סק'ט, ק"יסי'
 וע"ע ז"ל, להגרי"פ, השכחה ובאומראגב,

 )כ"ב מ"א ו'( )כ"ט שקא כ"א( )י'ביהושע
 בשלום ט"ז( )י"ח דה*ב י"ב(, )מ"ג ירמיהכ*ט(
 דגמרא נמק"י, בשם לך בפ' בתו"ת וע'בחי,
 אבל לזה, רעיון שמשימים באנשים רק קאמרלא

 וע"ע קפידא, אין רע חחמבים שאיןבתמימים
 ציק ושם בזה, דכ*ט ויצא בפ' והערותבמלואים



בשלמא ן ך הא הש"םכללי ת 'בתרנח

 כ"ז(, )כ"ב ומ"א ל"א(, )וי"א ט', ח'לשופטים

 ותלמידי, רבי בשלום בא מ"ט פ"ב בר"הוע'
 יתרו וע"ע שם, נפ"ח ובס' שם, תפא"יזע'
 וצ"ע סק"ג, ר"ל סי' או"ח ובפרישה כ"ג(,)י"ח

 עם שישוב הפשט וי"ל בא"ר, וע"שדבריו,
 בלא שרוי אשה בלא דץ2רוי ס"ב, כיבמותאשה
 ובס' ס"ד, ברכות מהרש"ם הג' וע'שלום,

 כשיבא דחי הטעם כ' דהמהרש"א כ', מביןפני
 שמירה צריך מת אבל לשלום, צריךלמקומו

 בזכות בטח ויעקב בשלוס, ולכן הדרך,על
 על ורק שלום, לו יהי' למקומו כשיבאאבותיו
 טל וע' בשלוס, אמר לכן שמירה צריךהדרך
 ה"א, פ"ג שם ירושלמי בשם כ"ט, מו"קתורה

 דבזה ונראה בשלום, תבוא לצאה נמרהאס
 חזרה על בשלום גם לומר ויוכל קפידאאין

 ע"ש. ח' אות פמ"ז לך וביפ"תעה2"ה,

 בההבדל מלכו הישועות מש"כ ולכאורהג(
 הכותב שכ' כמו ממש הוא ללשלום בשלוםשל

 הכותב ד' על בחא"ג מהרש"א מש"כ ועי'הנ"ל,
 הר"ן דדברי וכתב אחר פי' מפרש והואבע"י
 הע"י על במפרשים וע"ע ע"ש, לדבריומטין
 הזו. הגמ' בפי'כה2"כ

 מיפטרי הוי כי ע"ב, ט' תענית ראהד(
 וראה "בשלמא", רבנן ליזלו להו, אמרמיניה,
 יחשוו2, לא קפיד דלא דמאן מו"ק, סוףבנמוק"י
 ק"י, לסי' חיה נפש לס' במלואים כ"כע"ש,

 אדם יאמר ואל סק"ט, מג"א ס"ד ק"י בסי'וו2ם
 בנפש ע"ז כ' לשלום, אלא בשלום לךלחבירו
 אבי בית אל "בשלוס" ושבתי מפסוק צ"עחיה

 את אתוץ "בשלוס" בשובי כ"א, כ"חבראשית
 מבני "בשלום" בשובי ט', ח' שופטיםהמגדל,
 מ"א "בשלוס" בואי ועד ל"א, י"א שםעמון
 בשלום באי ע"א, כ"ה ר"ה ובגמרא כ"ז,כ"ב
 עי"ש, שם ישראל תפארת וע' ותלמידי,רבי

 לך בין יש רחילוק דאפשר להעירורציתי
 לעצמו כשאומר לבין לאחר שאומרבשלום
 ואבשלום בדוד כמו ממש הוא בו'שלום

 כן כה2אומר קאי כאן הפסוקים וכלשנתלה,
 מידי קשה ולא בשלום, באי, בשובי, עצמועל

 עי"ש כמ"ש קצת שמשמע בפנים וראהלפענ"ד,
 הנז"ל. מו"ק הירושלמיבשם

 ל"ז-ד', וישב לשלום, דברו יכלו ולאה(

 א', ס"ד בברכות עפמ"ש הגר"א, בשםאי'

 לך אלא בשלום לך לו יאמר אל מחבירוהנפטר
 : וז"ש והצליח, לשלום לך אמר שיתרולשלום,

 לדבר יבלו לא ליוסף שונאים שהיודהשבטים
 ותפא"י יוסף, ועץ במהרה2"א, וע"שלשלום,
 יכלו שלא כ' בתו"מ והחת"ס דר"ה,סופ"ב
 לפ"מ אמרו כי לשלום, עמם שדבר מהלסבול
 עליך מצוה א"כ לרשעים אותגו חוו2בשאתה
 מצוה דרשעים פסחים ערבי כבפ' אותנולשנוא

 עבירה דבר בך רואים אנו וא"כלשנאותם,
 מצוה א"כ בעיניך החוטאים עם שלוםשאתה
 ע"ר דף וישב בפרד"י כ"מ ע"ש, לשנאתךגם

עי"ש.

 פתיחה קושיא, אין נוח, בשלוס, -בשלמא
 הוא הקושי אך וה בענין מתוקן הדברלקושיא,
 ועוד אחר,בענין

 לרבינו התלמוד כללי בספר ראה א(א[
 אומר לפעמים : שכתב ר"ח, סי' אה2כנזיבצלאל
 בשלמא ההוא קאי ולא וכו', בשלמאהתלמוד
 ]ד"ה ב' ע"א הרבית פ' ב"מ תוס'לבסוף,

 עכ"ד.בשלמא[,

 כסף עמודי בספר הזה הכלל וכ"כב(
 בשלמא, ד"ה הנעל לתוס' וציין ע"גדמ"ד
 במס' שור בכור בספר וראה ע"ש. כגון,וד"ה
 אי ערך בספרי היטב וראה ע"ב, ד=בר"ה
 מש"ב הניחא ערך שלי ובכלליס בשלמאאמרת

 מדן הכי אי ערך ח"ד בספרי וראהבארוכה,
 כבר שהארכתי במה אקצר וע"כ ולהלן,תקי"ז
בספרי.

 אלגאזי למהר"ש אלי הליכות בס' וראהג(
 ניחא הא בשלמא : שכ' קם"ז, אות ב' מע'ז"ל,
 חחר שאינו הוא הנהוג הדרך קשיא, האאבל

 התוס' מצאו אחת ובדרך הכי, דקאימהבשלמא
 קאי לא דבשלמא וכו', כגט ד"ה ע"א רףב"מ
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 בשלמא איכא נמי והכי ראיה והביאוח"ל
 עכ"ל. אחין דן פ' סוף קאידלא

 בהקדמתו, מהדשש*ך בס' דאה א(ב[
 או הניחא שאמדו בש"ס מקומות יששכ':

 שלא לכאודה הוא הלשון אותו אשדבשלמא
 דבא לשון לאותו מקום ונתתי וכו', הצודךמן

 הוי לא מ"ד לאידך נח הוה לא דאלולומר
 ע"ז, קשה אז לזה דנח השתא אבל ע"ז,קשה
 הניחא. ד"ה ל"ה כתובות שטמ"קוע'

 ע"ב, ד"ב ד*ה דמ"ס שוד בכוד ובס'ב(
 בשלמא לומד הוא הכי דגמרא דסוגיא אע"ג :כ'

 מדבותי קבלתי מ"מ למ*ד, הניחא אולמ"ד
 שנדאה כן, שאמדו בכ"מ טעם למצהא לעייןדיש
 שי"ל, ופיר,בו צ"ל, אין שניחא שמה יתדכשפת

 וכו', להקושיא והקדמה הנחה כמו הואדבשלמא

 )המהדשש"ך ישראל גדולי תדי הני הנדאהוכפי
 ודאה עישה"ם, נתבוונו אחד לדבד שור(,והבכוד
 ב(. ג[ אותלקמן

 : שכתב קי"א, סימן מלאכי יד ראה א(ג[

 דרך )בשלמא( הכי תלמודא דקאמר מקוםכל
 אמודא לאותו דוחק איזה להביאהמעיינים
 באדץ שמות בשלמא, הניחא עליהדאיתמד
 ודאה עכ"ל. סע"ג, א' דף הכפודים יוםבתוס'
 למהד"ש התלמוד מבוא על התלמוד כלליקיצור
 ווילנא בש"ס בדכות למס' הנספח זצ"להנגיד
 מלחמה, בו יש בשלמא בכל : שכ' ע"ב, מ"ודף

 שאליו ומי המלחמה שאליו מי יאמדדאל"כ
 אלא עליו, דבה שלמא ויהא יניחנוהשלום
 קצת נגדו יש השלום שאליו מי דגםנדאה
 בשלמא אמד כאלו והוי דוחק, אומלחמה
 לסבול נוכל דוחק קצת עליו שיש אע"גלפלוני
 עכ"ל. גמודה קווטיא קשה לפלוני אלאפירוזבו

 מע' ז"ל להחיד"א זוכר עין בס' ודאהב(
 למ"ד, הניחא למ"ד בשלמא שכתב ה', אותב'

 ריש דעה ע"ג דקם"ו שור בכור הד'כתב
 חוזק יהיה שבזה לדקדק שצריך שקבלר"ה,

 מקדם מראש להכי ואמטו דמקשה,לקווטיא
 הכי לאו דאי הניחא, או בשלמא קאמדאר"ש
 והמהד"ם עכ"ה פשום, דבד לומד אצטדיךלא
 בשלמא דכשאומד כ', יוה"כ תוס' דיש חביבבן
 לזה דוחק איזה למצוא המעיינים דדך הניחאאו

 ע"ש, בשלמא, או הניחא עלי' דאתמדהאמודא

 ואיכא הכי דאיכא ויתכן טובים, הדרכיםהטני
 הי דעתו נתן אליו בבא יבחן וצדיקהכי

 ובס' דקמיה, סוגיא לתדוצי שפיד סליקמינייהו
 דדרך כ', סע"א דפ"ז קרח פ' יצחקבירך
 קוט[יא, עלי' שיש אף בשלמא לומרהש"ם

 מינה דעדיפא אחדת קהטיא להקשות שדוצהלפי
 הוא אך מהדמב"ח למ"ש הוא וקדובעכ"ד,
 ב(. ב[ אות לעיל וראה ע"כ, אחד,בסגנון

 יצחק לרבינו הגמדא דדכי בס' דאהד[
 ע"א, ט"ו דף ח' אות ב' פדק זצ"ל קנפנטוןבן
 המקשה לו שמקשה קהטיא בכל בתוה"דשכ'

 אם מסתבל הוי מחלוקותו, לבעל אולמתרץ
 המקשה סבדת אצל ג"כ עומדת קושיאאותה
 פעמים שיאמרו תמצא ולזה לאו, אםעצמו
 וזה לדידך, אלא ניחא לדידי בשלמאהדבה
 אצל ג"כ עומדת הי' ואם כנגדו, עומדתבשאין
 עי"ש וכו' ניחא מי ולדידך לו יאמדהמקשה
 ובפדק לכאן, וצדפו י"ב אות פ*ג שםודאה
 לדידי, בשלמא : לאמור כתב ל"ז דף ג' אותו'

 שיקשה וידא חבירו כנגד הקשה כשהמקשההוא
 המוקשה לו וישוב קושיא אותה ג"ככבגדו
 דבריו בתחלת מזדרז הוא הנה ניחוג מיולדידך
 דומיא והוא ממנו, קהטיא לו שאיןומדאה
 עדוך וראה עכ"ד. הכי, אי או תימאדוכי
 לכאד וצדפו בשלמא ערךהשלם

 וכדומה, פלוני משום או פלוניבשם
 ביניהםההבדל

 בספרי גדולה בארוכה בזה היטבראה
 רן מזטום ר*פ אמר פ' א"ר ר"פ אמר ערךח"י

 ואקצד ע*ם, דף עד ל"ב מדף וכדומהפלוני
 עישה"ט. בספרי פ*א מאוד שהארכתיבמה



 יהודה דרנ נש:י ן ר הא הש"םכשי ת יבתרם

 בנזיקין תנויי כולי יהודה דרבבשני
הוה

 תציי משום אי ע"א, כ' בדכות דאהא(
 הוה, בנזיקין תנויי כולי יהודה דדבבשני
 אלא סדדים ד' של גמרא בכל גדולים היו)לא

 מתנינן קא ואנן דש"י( שלנו, בביבתלתא
 ע"א, כ"ד בתענית וכ"ה וכו', סדדישיתא

 פיק הגד"י בהגהות ועי' ע"ב, ק"ווסנהדדין
 בסדר פדש"י ובתענית, ובסנהדדין, י שכ'זצ"ל
 גידסא שיש שבע"י בר,ם"י ועי' ע"ש,נ1יקין
 ג"כ ועי' שם, יוסף בעץ וכ"ה דגילין היולא
 שבדש"י סתידה על שהעיד יוסףבעץ

 שלהם גמדא כל פדש"י ובתעניתדבסנהדדין
 מדבין היו שלא נזיקין בסדד אלא הוהלא
 הגאון בהגהות ודאה עכ"ל. לדדוש כךכל

 הגמ' על זצ"ל מגדיידיץ גוטמאכעד אליהומו"ה
 באדבעה ע"ב קי"ד ב"מ עי' : שכ' הוה,בנזיקין

 עכ"ד. ה"ג ד"ה בתום' וע"ש מצינן,לא
 הרש"ש כתב בבי בתלתא אלא דש"יוע"ד

 נזיקין כולה א' ז' בע"ז דאמדינן הא כמודהוא
 כי לבד, בבי התלתא דד"ל הוא מסכתאחדא
 הסדר, כשם נזיקין הוא בבי דג' המסכתאשם
 זה בשם מסכתא ג"כ יש טהדות דבסדדוכמו
 שפ"ט מדף ח"ח בספרי היטב 1ראהעכ"ד,
 ע"א, כ"ד תענית ודאה באר1כה. מש"בוהלאה

 דבשני מינייהו, עדיפינן אנן תנויי משוםאי
 קא ואנן הוה בנזיקין הבהי כל יהודהדדב

 ה"ג דש"י וכ' וכו', סדדין בשיתאמתנינן
 בסדד אלא גדול היה לא למודם הוה,בנזיקין
 בשני ע"ב, ק"ו סנהדדין ודאה ע"ש.נזיקין
 נזיקין )בסדד בנזיקין תנויי כולי יהודהדדב
 נזיקין בסדד אלא הוה לא שלהן הגמדא כלהיה
 קא ואנן רש"י( לדרוש, כך כל סדבין היושלא

 סידדי( בשיתא )נ"א בעוקצין טובאמתנינן
 שבע. בבאד ועי'ע"ש,

 בהפיר1ש, מק1מ1ת בהני רש"י דשני1הא
 טתירה להקש1ח אין ערך ח' חלק בטפריראה

 לך, ותתורץ והלאה ר' מדף רש"י עלמרש"י
 בע1הי"ת. תתענג 1ח1עישה"ט

 כולהו הגמדא על שבע בבאר ודאהב(
 טעמים, ב' ליתן נ"ל שכתב כו', בנזיקיןתנויי
 משום אחד דוקא, בנזיקין תנויי כולהולמה
 שיחכים הדוצה בתרא בבא מם' בסוףדתנן
 בתודה מקצוע לך שאין ממונות בדינייעסוק
 והשני כו', הנובע כמעין והן מהןיותד
 א'( ל' )ב"ק המניח בפרק דאמדינןמשום
 חסידא למהוי דבעי מאן האי יהודה דבאמד
 כו', דאבות מילי אמד דבא דנזיקין, מילילקיים
 לידי מביא והלימוד נזיקין, מסדד אבותומם'

 שלהן הלימוד כל עיקד הוה לא הלכךמעה~ה,
 מלאכי ביד ודאה עכ"ל, נזיקין בסדדאלא
 שנכספה חמנים ימים לי זה ; שכתב ק"י,כלל
 בימי זה למה בכון טעם לדעת נפשי כלתהגם
 דנזיקין בענין היה לימודם עיקד כל יהודהדדב
 בעל הדב ה"ה נפשי שאהבה את שמצאתיעד
 הנ"ל. הב"ש ד' שהביא ע*ש וכו', שבעבאד

 מש"כ ב' טי' דקל"ד ח"א בספרי היטבוראה
 יהודה, דב בעדך בתותו"א ודאה לכאן, וצרפובזה

 כטעם הוה בנזיקין תנויי שכולהו בהטעםשכחג
 שקדמו הזכיר ולא שבע, הבאד שלהשני
 הב"ש. בזהכבד

 ע"א, ל' דב"ק בהך פי' הד"ן והנהג(
 דשייך בבי תלתא דהיינו דנזיקין, מיליליקיים
 ודיבית, ואונאה אבידה וכהייב וגזל נזקיןבהו
 העיון והביאו שכ"כ(, בנמוק"י )וע"שעכ"ל
 בעבירות ליזהד והיינו : וכתב שם, הע"י עליעקב
 טעם לפי מאוד ומתאים לחבידו, אדםשבין
 ל' ב"ק הגמ' עפי"ד שכ' שבע שבבארהשני
 שפי' ע"א כ' בבדכות ר,ם"י דבדי הזוע"א

 ודו"ק. בבי, תלתא היינובנזיקין

 : שכתב כאן, סנהדדין דמ"ה ביד ודאהד(
 אלא ולהקשות לדדוש להעמיק מדבין היולא

 לפניהם הבאים מעשים מפני לבד, נזיקיןבסדד
 איכפת היה לא סדרים בשאד אבל יום,בכל

 שמועות ולסדד הכהבנה את לישב אלאלהעמיק
 מתנינן קא ואנן בלבד, האמודאים מפישנאמדו
 בכל ולהעמיק לדדוש מדבין אנו סדריששה
 מרגליות בס' ומובא באדוכה, ע"ש סדדים,ששה
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 ערך כאן וראה בקיצור, כאן סנהדריןהים
 לכאן. וצרפו בבוו[ ג'בבות

 קל"ו דף ח"א ב"א במפרי היטב וראהה(
 סובב נזיקין שסדר הרמב"ם לפמ"ש : ב'סי'
 אדם שבין ומריבות דינים עניני עלהולך

 רב מזהיר וע"ז וכי"ב, ומתן במשאלחבירו
 מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן האייהודה
 בענינים הדין משירת לפנים לעשותדנזיקין,
 לחבירו, אדם שבין בממון או בגוףהנוגעים
 טובות ומדות ארץ דרך בעניני האדםויזהר

 ושלא לביישו שלא לחבירו, אדם ביןשנוגעים
 ממדות וכיו"ב בדברים לקנטרו ושלאלהקניטו
 כמו נפשו את גוזל הוא בזה גם כירעות,
 ומקור יסוד וזה בממונו, או בגופו היזקבעניני

 נזיקין ובסדר יראים, בספרי כש"כהחסידות,
 תקח ממנו כי דרכיך, בכל החיים הדרךתמצא
 וכבר והיהדות, היראה מקור טובותהמדות
 נקבצו בו יהודה שרב הדורות, כותביכתבו
 בתתו"א וראה חכמים, שמנו טובות המדותכל

 וע"כ ע"ש, וקנ"ב, א', נ"ה בשבת וראהבערכו,
 טובות מרות הבעל חסידא יהודא רבדוקא
 מילי לקיים חסידא למיהוי דבעי מאן האיאמר

 היד שאלת בזה ותפשוט הנזכר, מטעםדנזיקין
 כל יהודה רב בימי דוקא זה למה הנ"למלאכי
 המקור זה כי נזיקין, בסדר הי' למודםעיקר
 ממס' ללמוד שאפשר כנ"ל, החיים כל שלוהיסוד
 כנלענ"ד, דוקאנזיקין

 ברכות מס' על אהרן ברכת בס' וראהו(
 עמ"ד שכ' קס"ב מאמר ז"ל, מרישאלהגאון
 תנויי כולי יהודה דרב בשני ע"א, כ'בברכות
 בנזיקין, לעסוק ר"י שהרבה דה"ט הוה,בנזיקין
 ערש"י בפומבדיתא, ראש הי' יהודה דרבמשום
 ס' גיטין ורש"י לא, ד"ה ע"א ע'קדושין

 הדבה שכיח הי' ובפומבריתא והא, ד"הע"ב
 פומבדיתא א', קכ"ז חולין עי' וגנבים,רמאים
 שגנבים משום ופר,צ"י אשפיזך, אשנילוייך

 דב דקאמר ע"א ו' כריתות וע' הם,מומחים
 אפדני ולא מחסיא דמתא אקילקי לבני'משרשיא

 היו, שליסטין משום ופרש"ידפומבדיתא,
 שלא הזה מאמר על פרש"י א' י"ב)ובהוריות

 היו נזיקין דיני שכל וכיון תרבות( בניהיו
 הי' רגיל וע"כ בפומבדיתא מאודשכיחים

 בהלכות שעוסקין כדרך תדיר בהם לעסוקר"י
 הצורך, בעת שגורות שתהינה כדיהשכיחות
 שם בב"ק יהודה רב מ"ש דגם י"ל ואוליעי"ש.
 מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאןהאי

 נזהרין היו דלא עירו לאנשי מכוין דהי'דנזיקין
 להוכיחם הי' רגיל וא"כ דעהו, את אישמלהזיק
 ההכרח חסיד להיות שרוצה ומי יעמבה לאשכן

 עי"ש, דנזיקין, מילי ויקיים היטב,שידקדק
 לכאן. וצדפו גנב ערך כאןוראה

 בכלל דגים איבשר,

 אות ב' מע' אזכור אברהם בס' ראהא(
 בכלל דגים אי הבשר מן הנודר שכתבי"ו,
 עין בס' וראה ע"כ, ע"ב דפ"ב סד"רעיין

 שכ' מה מבערזאן הנורא הגאון למחו'הרועים
 רנ"ג. דף בשרבערך
 תקנ"ב סי' או"ח חיה נפש בס' וראהב(
 שאסור פ"ו: ופרח כפתור מ' בשםשמביא
 שמיני באב"ע וע' לת"ב ר"ח בין דגיםלאכול
 משז"ל דק בשר, יקרא הדג והנה שכתב י',י"א

 עכ"ל, הדורות אלו דברי מנהג על הויבנדרים
 )ראה הים בדגת וירדו ב', נ"ט לסנהדריןוציין
 המח' עמש"כ שם במג"א וע' עי"ש,לקמן(
 "גדיים", שצ"ל "ודגים", וכו', מליח בשראפי'
 ע"ש. משכ"ב, בטו"זועי'

 עה"פ י"א(, )ב' ויקרא בא"ע וראהג(
 ובשו"ת בשר, נקראים דדגים תאכלו, לאמבשרם
 מה הקשה רל"ז, סי' ח"א קמא ומשיבשואל
 שקץ על וקאי מבשרם דכ' מכאן, זוראי'
 המים, שקץ מבשר בפירוש כ' כאלו הויהמים
 כתב דיפה קל"ב, דף שמיני הפרד"יוכתב
 ומכל המים שרץ מכל כ' מיני' דלעילהא"ע
 שיש מה כל והרי במים, אשר החיהנפש

 על מבשרם דקאי י"ל וע"כ בים, ישביבשה
 כ' ולכך דגים, על ולא במים אשר החיהנפש

 על גם דקאי ומבשרם, סתם דכ' כיון מ"מהא"ע
 למש"כ וציין ג"כ, דגים והיינו המיםשרץ
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 ס"ק תקנ"ב סי' ומג"א ב'( )רי"בבמשפטים
 אדה"ר ב'(, )נ"ט ובסנהדרין שם, ובטו"זב',
 בדגת ורדו מיתביה לאכילה, בשר לו הותרלא
 י"ג, סי' כו"פ וע' הוא, בשר שבכלל הריהים,
 נדרים וראה עי"ש, י"ג אות מ"א סי' תורהודעת
 מקרי לא דגים בשר דר"ע דלרבנן ב',נ"ד
 דדוקא ע"ז כ' דרי"ב במשפטים והפרד"יבשר,

 אדם, בני ל' אחר דהולכין כן, ס"לבנדרים

 הוא; מיני' לאו שליח עליו דמימלךומידי
 כבפ' בשר, מקרי דדגים מצינו תורה בל'אבל

 הים דגי כל את וגו', בשר לי מאיןבהעלותך
 מכאן ראי' הגמ' הביא לא מדוע ומקשהוכו',
 הם שהרי הוא, מיני' שליח דמימלך מידידכל
 אפי' והלא כו', דגי כל אמר ומרע"ה בשרשאלו
 כיון בהם, תאותם ישקטו לא עכ"ז להםימצאו
 עי"ש. כבשר, להם יחשב ולא שליח עלי'דמימלך

 הגאון למחו' הרועים עין בס' וראהד(
 אות קצרים בערכים רנ"ג דף זצ"למבערזאן

 דעוף בחלב( בשר )לענין קי"ל שכתב:ב',
 על עוז במגדל ועי' בשר, מיקרייא לאודגים

 בכלל אינו דשרץ שהעלה דמלכים פ"םהרמב"ם
 פ' השאילתות על שאלה העמק בס' וע'בשר,
 דדריש יאז מפסחים ע"ז שהקשה ו' שאילתאנח

 )והיינו וגו' קודהם בשר איש ישא הןלקרא
 בס' וע' בשר, דנקרא והרי בגמרא( יעו"ששרץ
 די"ל : שכ' סקי"ג, מ"א סי' ליווד תורהדעת

 איקרי, לא סתתא בשר אבל קודש, בשרדנקרא
 וע' כמ"ד, ועוד ט', בתמורה כה"גוכדאיתא

 עי"ש. סם"ז רלאב טי' שלום משפטבם'

 בשר קרוי )בצירי( חלב איבשר,

 להגאון י"א כלל לתורה ציונים בס'ראה
 בזה שהאריך מה זצ"ל ענגל מוהר"יהנורא

עישה"ט.

 בשר ג"כ נקרא לבדו עור איבשר,

 הדורות מדר לבעל הכנויים ערכי בס'ראה
 נקרא לבדו עוד : שכ' קע"ט, דף ב' מע'ז*ל

 קב )ובהג' לבשרי, עצמי דבקה שנ'בשר,
 העור וקרא הרד"ק וכ' ו', ק"ב תהלים שם,שלום
 נפשט שאינו הבשר הוא האדם שעור לפיבשר,

 צפד כענין לעור, ר"ל הבהמה:( כעורמהבשר
 ד' איכה עצמם על צ"ל )בהג' בשרם עלעורם
 )איוב עצמי דבקה ובבשרי בעורי ומ"שח'(,
 לאחד שבו והבשר העור כששניהם ר"ל כ'(י"ם
 בו דבקה שהעצם העליון העור אלא בוואין
 בדי יאכל והעור הבשר בכלל הבשר יזכרובן
 עי"ש, גופו בדי אמר כאלו ג'( ח"י )שםעורו
 בשר שנקראים דברים כמה  שם עודוראה
עי"ש.

 נקבה לשון או זכר לשון הוא אםבשר

 רי"ג אות ב' מע' אזכור אברהם בס'ראה
 פ"ה דוד בית ע' זכר, לשון הוא בשרשכ'

 חי, בשר דקרא וכלישנא יע"ש, מ"דדבכורות
 ובמשנה לפסח, זה בשר יאמר שלא חכמיםובל'
 עכ"ל. טמאהבשר

 בחלבבשר

 ששה של לזמן והערות מקורות א. :התוכן
 שעות השש ב. ; לחלב בשר אכילת ביןשעות
 זמניות, או לעת, מעת מכ"ד אחד חלק הםאם
 ; החמה לימות החורף ימות בין חילוק ישואם

 שעה חצי להמתין והמקור גבינה, אחר בשרב

 הקילו השבועות בחג אם ד. י לבשר חלבבין
בזה.

 שעות ששה של לזתן והערות תקורות א.מימן
 לחלב בשר אכילתבין

 למצא נלאו רבים אשר רואי אחרי הנהא(
 בשר אכילת בין שעות ששה של לזמןהמקור
 בעהיאת, לזה המקור להביא טרחתי ע"כלחלב
 החלי.וזה

 כד, עוקבא מר אמר ע"א, ק"ה חוליןראה

 הוה לא האידנא בשרא אכיל הוה כיאבא
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 אנא ואילו השתא, עד למחר עד גבינהאכיל
 אחריתא לסעודתא אכילנא דלא הוא מעודתאבהא

 ובמפורשים. עי"ש ובו',אכילנא,
 מפ"ם אמורות מאבלומ ה' רמב"ם וראהב(
 אחריו יאכל לא כו', בשר שאכל מיהכ"ח,
 אחרה, סעודה שיעור כדי ביניהן שיהי' עדחלב,
 הערה ומקורו עי"ש, שעות", "שש כסווהוא
 אכילנא אחריהא לסעודתא שא' עוקבא דמרמהך
 שעות שש למעודה מעודה בין ומפרשכנ"ל,
 על משנה ובלחם שם. בנו"כ וראהעי"ש,

 סעודה שבין רבינו, ומפדש : כ' שם,הרמב"ם
 בשעה ת"ח סעודת שכן שעות ששלסעודה
 ועד סשם וא"כ הוה, ת"ח עוקבא ומרששית,
 עכ"ל. אחרת, סעודה הוי שעוהשש

 אחר שכ' ה', מימן חולין דא"ש וראהג(
 פי' אכילנא, אחרינא במעודה עוקבא, דמרקך

 סעודח "סזסן דהיינו למעוד, אדם שרגילבזמנה
 חמודות ובדברי הערב" סעודת זסן עדהבקר
 עי"ש, שעות, שש שהוא : ע"ז כ' כ"ה, אותשם

 ב', אות פ"ם מי' יו"ד הגר"א ביאודוראה

 גבינה יאכל לא כו' בשר אכל המחבר,עמ"ש
 דסעודת וז"ל שעות, שש שישהה עדאחריו
 י' כבשבת ששית בשעה הוא ת"ח שלשחרית
 תו' ממעודתא שמואל ואמר ובפמחיםע"א,
 ד' שער ג' בית להרשב"א תוה"ב וראהעי"ש,

 ע"א, ו' דף )לבוב( ח"ב העיטור ר"ח,בשם
 ופסקו שם, המאירי ע"א, ק"ה חוליןהמאור

 נו"כ ושאר ה', מ"ק וש"ך מק"ב, כבטו"זכן,
שם.

 על פ"ט, סי' יו"ד מרבבה דגול וראהד(
 שעות ו' שהייה צריך דאין שכ' מק"ג,ש"ך
 הדג"מ, וכ' ע"ש, מאכילה אלא כו', זמןמאותו

 מסוף היינו שעות דו' להדיא, משמעמכאן
 וכן וכו', הגבינה, מעודת תחלת עד הבשראכילת
 במעודה אנא ואמרי שבגמרא, הדין בשורשמוכח

 מה' פ"ט בסוף הרמב"ם וכ' אכילנא,אחרינא
 סצינו לא והנה שעדת, ס~ם כסו שהואמ"א

 שעות, שש שהוא הרסב"ס לסד סקוםסאיזה
 וזסן הוה ה"ח עוקבא דסר הדבר, פי'והלח"ס
 הערב, עד והסתין ששית, בשעה שלוסעודה

 והממ"ע וכו', ה', מי' ח"מ בב"י מפו' וכןוכו',
 ששית בשעה הוא מעודה זמן שעיקרמודה
 וססוף ו', בשעה הוא מעודה זמן א"כממש,

 וכש"ל עי"ש, שעוה מאם הערב עדהסעודה
 כאן הש"ך וכ"כ עי"ש, הגר"א, בשם ג(אות
 סעודת עד הבקר סעודת זסן בכדי דהיינובפי'
 גליון וראה עי"ש. שעוה, ו' שהואהערב

 עי"ש. מק"א, מ"ז כאן ופמ"ג כאן,מהרש"א
 ג"כ מובא ט', מי' כ"ה פ' רש"ל וראהה(
 נהגו למה שתמה מק"ב, פ"ם מי' יו"דבטו"ז
 דרכי וראה והרמב"ם, הרי"ף נגד בזהלהקל
 משש שמדבר הר"ן בשם א', פ"ט מי' יו"דכהבה
 סעודה ווביעור ק"ו, מי' הכלבו וכ"כשעות,
 ורציתי עי"ש, שעווו, סע~ה הרי"ף לדעתאחרת
 הזמן זה כתבו לא והר"ן שבהרי"ף אףלהעיר
 שכ' ק"ה חולין ברי"ף ועיין שעות, שששל

 בשר אכל חמדא דא"ר דהא מהאושמעינן
 גבינה לסיכל שרי דלא גבינה, לאכולאמור
 הר"ן וכן שיעורא", סהאי "בפ'חוה בשראבתר
 גבינה ואח"כ דלבשר מובר, ז"ל שהרי"ף כ'שם
 ולא בעינן", "שהייה אלא הפה קנוח סגילא

 הרי"ף מדכ' נלענ"ד מ"מ שעות, ששהזכירו
 "שהייה משמו הר"ן וכן שיעורא", "סהאיבפחוה
 דלמעודה הפי' דמפרשים יוצא מפורשבעינן",
 כנז"ל לת"ח שעות )בשש שחרית אחהאחריתא
 שעות שש שהוא ערבית ואחת ועוד( הלח"מבשם
 וכן כנז"ל, לת"ח שחרית של הסעודהאחר
 בשהייה דתלוי כן מוכח בעינן שהייה שכ'להר"ן
 דאלו כנ"ל, שעות ו' שהוא לסעודה סעודהבין

 שרגילין בסעודתא לאו שם שכ' וסייעתםלהתוס'
 אפי' אלא ערבית, ואחת שחרית אחתלקהחות

 לא מותר, ובירך השלחן מילק אם"לאלתר"
 וכו', בסילוק רק שהייה בשיעור הדברתלוי

 הרי"ף בשם הנ"ל הקדהשים כתבו שפירוע"כ
 בספרי ראה זה וסלבד כנלענ"ד, שעות, ששוהר"ן
 דאבוה כרעי' ברא ערך וכאן רי"ב, דףח"ו

 ובשם שלי, בספריס וכוכ"פ ס"ה מברכיןבערך
 אות שלוס דרכי בס' זצ"ל סבערזאן הגאוןמחו'
 להם שהי' בראשונים מצוי דבר שכ'צ"א,
 שם ועוד שלפנינו, בש"ם ואינו בש"םגירמא
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 וא*כ בהראשונים, הוא וכן מפרים, הג'בערך

 ולא ודו"ק, ג"כ כזו גירסא להם שהי'אפשר

 עיכול בשיעור מש"ל וראה להעיר, רקבאתי
 עי"ש. חיים התורת בשם מ"ש לקמן וראהעי"ש.
 והראשונים חסדא רב של טעמו ובעיקרו(
 מהימנא רעיא זהר דראה בעהי"ת, נלענ"דהנ"ל
 אצטומכא שכתב: ע"א, רל"ה דף פנחספ'

 ואופה", )ם)נתין שית "עד כלא נטילבקדמיתא

 שעות, מאם הוא עיכול דשיעור הריעי*ש,

 לס' ציין ע"א, ק"ה חולין זהר שעריובס'

 עי"ש, כהמפטים, פ' סבא מהגר"א המורצרור

 "דמוף שכ' סק"ט, קפ"ד סי' או"ח מג"אוראה

 המור בצרור כמ"ש שעות" שש עכ"פ הויעיכול
 סק"ח שם ובבאה"ט עי"ש, וכו' משפטיםפ'

 הרופאים בשם שהביא אהרן היד בשםכ'
 וכן שעות, שש הוא בינוני עיכולששיעור
 מהר"ם וכ"כ קמ"ה, סי' ח"א בהלק"טהכריח
 וראה עכ"ל, שמורים מצות בס' ע'לונזאנו,
 עיכול דשיעור הרי עי"ש. סק"ט, כאןמחהש"ק

 לגבינה שעות שש פסקו וע"כ שעות ששהוא
 שם, בש"ע בנו"כ וראה כנלענ"ד, בשר,אחר

 תלוי שזה ותראה ב' סימן כאן וראהותבין,
 המור צרור ובם' לכאן. וצרפו ע"שבעיכול

 משפטים אמו, בחלב גדי תבשל לא עה"פכ'
 תאכל לא אמר ולא תבשל, לא ואמרכ*ג-י"ט,

 לאכול אסור כי האמת, חכמי כפי לנולרמוז
 ודינם חלב, אחר בשר וכן חלב, ואח"כבשר
 ", שבמעי' המזון שיתעכל "עד שיעור לעניןשוה

 כי לסעודה, מסעודה זמן שהוא שעות, ס~םכמו
 הוא האיצטומכא בישול על כאן האמורהבישול
 באיצטומכא והחלב בשר יתבשלו שלאבענין
 מאחרת איצטומכא שיש ולפי וכו', אחדבזמן

 לאכול אין שמו ולחושבי ה' ליראיהעיכול,
 וגבינה, בשר וכ"ש אחד ביום ובשרגבינה

 עי"ש, מעשה, ואנשי המדקדקים נוהגיםוכן

 בלולה ובמנחה פ"ט, סי' יו*ד תשובהובדדכי
 עמ' עינים ובמאור הקבלה, בעלי בשם כ'כאן,

 יוסף ברכי וראה עי"ש, המור הצרור כד'תי"ח
 ש"ה דף י"ט כרך משפטים תו"ש וראהשם,

 טעמים כו"כ והביא שהאריך ועי"שעי"ש'

 והלאה, ש"ב מדף עישה"ט בחלב, בשרלאיסור

 מדף וגו' גדי תבשל דלא עה"פ מ*שוע=ש
 עישה"ט. והלאהרי"ח

 חגיז מוהר*י לרבינו הלק"ט בס' וראהז(
 כיצד שאלה: שכתב קמ"ה, סימן ח"אזצ"ל
 הלבוש משוכ י תשובה פידות, עיכול שיעוריודע
 פירות, לאותם תאב שהוא ב"ז קפ"ד()סי'

 ןהרופאים ; כמוהו נמצא ולא שחדשו הואחידוום
 שעות, גשם הוא בינוני עיכול ששיעוראומרים
 כ,עתתן חילוק דאין מסתברא והבי חילקו,ולא

 בישול, לענין מועט לשיעור בקדירה בשרהרבה
 מיעוט בדבר האצטומכא שחום אפשרמיהו

 )פהוא נראה והעיקר המניח אמר ; מהריאכלנו
 פ"ט, סי' יו"ד הב"י מ' פסק ולכן שעות,שש

 נראה דהי' ועוף חיה בשר שאכלדאפי'
 גבינה יאכל לא אפ"ה קל, ועיבולםשבישולם
 ז"ל שהוא דנראה שעות מאם שישהה עדאחריו
 עיכול ששיעור הרופאים לדעת מוכרעתידיעתו
 לענין גם האמת שכ"ה ודו"ק וכו' שעות,שש

 מע"ל ובקה"י שם )ובאה"ט קפ"ד סי' וע'ברכה,
 עי*ש. ת"י(סי'

 דבברכות דאף להעיר לנחוץ וראיתיח(
 כל לר"י לעיכול, אחד שיעור יש ע"ב,נ"ג
 אכילתו, מחמת שיצמא כ"ז ולר"ל רעב, שאינוזמן

 בס' ראה ובמפור', עי"ש מילין, ד' שםועוד

 ולענ"ד : שכ' י"ב אות קפוד סי' או"ח חייםתורת
 אדם לכל עיכול שיעור ליתן מאודדקשה
 שעות, שש שהשיעור וחלב בבשר ושאניבשוה,

 לבשר עוד נחשב לא מ"מ נתעכל לא גםדאם
 שוה אינו המזון, ברכת לענין משא"כ לחלב,או

 מהר, מעכל לבד לחם אוכל דאלו עיכולשיעור

 שווים, אינם המשקים וגם דברים, שארמשא"כ
 האכילה אחר ההליכה פעולה עושהולפעמים
 שמביאין ועוד טובאק עשן ושאובתוכדומה
 צריך. אני לקצר כי עישכ"ל,רעבון

 בפסקי לעסוק בחיבורי דרבי איןוהנה
 לא ע"כ שלי בספרים פעמים כמה כמ"שדינים
 ופרטים הכללים הדינים, דהםיטות, כאןאביא
 וזשם שם, ובנו"כ פ"ט סי' ביו"ד ראה לךבזה,
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 אסיפת חמד שדי וראה עי"ש, הכלתמצא
 עישהוט. מש"ב י"ב אות בחלב בשר מע'דינים

 מכ"ד אחד חלק הם אם שעות השש ב.סימן
 ימות בין חילוק עם ואם זמניות, או לעת,מעת
 החמה לימותהחורף

 מ"ז פ*ט סי' יו"ד מגדים פרי ראהא(
 מכ"ד חלק הם שעות פאם והני י שכ' א',אות

 הטור בהג' הכנה"ג וכ"כ זמניוח, ולאמעל"ע
 מתעכל החורף בימוח לומר אין דודאי ו',אות
 עי"ש. פשוט, והואמהר,

 הפרמ"ג על כ' כאן, שלום והמשמרתב(
 שס"ל סק"ה ולחה"פ כהפר"ח דלא ר"ל :הנ"ל

 רק להמתין א"צ קצרים שהימים החורףדבימות
 ג"כ שדחה סק"ג, בל"י וע' בקירוב, נם)נותד'
 חלק דהם וכה"ג, ול"ח, מאו"וג והביא הפר"חלד'
 שהמה סק"ג, בפלתי וע' ביום, מכ"דאחד
 עבר הבשר טעם או העיכול דכי הפר"ח,על

 אין ולכן ארוכים, מימים יוהר הקצריםבימים
 בס' וגם י"ג, סי' מ' בלל בחכ"א וכ"ה ע"ש,להקל,
 פרח והרב קנ"ד, סי' המלך גן בשם מביאזכל"א
 על שחלקו חיי בני והרב א', סימן חיו"דשושן
 באם אך שו"ג, וכ"כ הכנה"ג, שכ' מטעםהפר"ח
 ד' כטו ועברו בשר החודף בימות שאכלאחר
 מותר גביבמ מעט פיו לתוך ונתן ושכחשעות
 ע"ש, לבטלה, ברכה יהא שלא כדי מעטלבלוע

 אחרי ה', אות י' סי' חיו"ד הד"ט בעיקריאך
 זו דאין כתב הנ"ל, האחרונים דברישמביא
 העיכול דכח יודעים הכל ואדרבה כלל,השגה
 לאדם אפילו והזמן המקום קרירות לפימט(תנה
 העיכול דבחורף מוכיח ונסיון בעצמו,אחד

 קמנות, שעוח במעם ודי במהירוח יוחרמתהווה
 למנחה ובסולת עי"ש, להפר"ח ממייעתווהסברא
 דאף הפר"ח, על כתב סק*ה, א' דין ע"וכלל
 משמעות נגד כ"כ מוכדחים דבדיושאין

 הרמב"ם וגם הפסיד, לא המיקל מ"מהפוסקים
 עי"ש, דוקא, דלאו משמע שעות שש כמושכ'
 גדול צורך דבמקום א', ס"ק בישי"ע עי'וגם
 חולי דלצודך כ' שם ובחכ*א ע*ז, לסמוךיש

 ויברך אחת, שעה רק שימתין להתיר ישקצת
 סי' חת"ס בשוות וכ"ה שיניו, ויחטטברהמ"ז,

 וראה עי"ש, ג', ס*ק תשובה בפתחי הובאע"ג,
 גלית ופת"ש, פ"ט, סי' יו"ד אפרים ידהג'

 שם. ונו"כמהרש"א,

 חצי להמתין והמקור גבינה, אחר בשר ג.סימן
 לבשר חלב ביןשעה

 בשר אכל אר"ח ע"א, ק"ה חולין ראהא(
 בשר, לאכול מותר גבינה גבינה, לאכולאסוד
 יוחנן מר' אסי רב מיני' בעא ושם ובמפו',עי"ש
 כלום, ולא א"ל לבשר, גבינה בין ישההכמה
 לבי שאיקלע יצחק מרב ב' ק"ד שםוגם
 עי"ש.ד"א

 דכל : סע"א קכ"ה משפטים זהר ראהב(
 בשעתא כחדא דאתחבר מיכלא האי דאכילמאן
 אתחזי יומין ארבעין חדא, בסעודהא אוחדא
 וסיעתא דלעילא אינון לגבי בקלפוי מקלסאגדיא

 דינין לאתערא וגרים בהדיה מתקדביןמסאבא
 עי*ש וכו', וכו' קדישין דלא דיניןבעלמא,
 חולין דילן הש"ס היפך לכאורה וזהכ"ל,
 וראח מותר, גבינה אחר דבשר ש"ל א'ק"ה
 קע"ג סי' באו"ח הזה הזהר ומובא מש"ב,לקמן
בב"י.
 פ"ח ק"ה חולין שלמה של בים וראהג(
 ברוך, בר' מהר"ם תשו' בשם שמביא ו',אות
 שלא בבנ"א מתלוצץ הייתי חורפי בימי ישכ'
 נראה הי' ואדרבא גבינה, אחר בשראכלו
 לסעודה מסעודה שפ"א עד מינוו[, כמובעיני
 להחמיר ע"ע גזרתי השינים, בין גבינהמצאתי
 ויש וסיים מש"כ, עי"ש וכו' גבינה, אחרבבהםר

 גבינה אחר בשר לאכול שלא ע"עמחמידין
 דכל משפטים, בזהר שכ' לפ"מ אחתבסעודה

 שהוא בעיני נ' ומש"כ, עי"ש, וכו', דאכילמאן
 כל י"ד אות דתקס*ח ח"ז בספרי ראהמינות,
 לכאן. וצרפו שםהכלל

 סקט"ז, פ"ם סי' יו"ד בש"ך וראהד(

 דלפ*מ ע"א, כ"ז לחכמה מצרף בשםשמביא
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 נוהגין בשר אכילת דאחר א' בסעי'שנתבאר
 מודה הזהר דגם אפשר א"כ א', שעהלהמתין
 ודו"ק, חדא ובשעתא חדא בסעודא רק אסרשלא
 משמע, הכי משפטים פ' דהזהר ולישנאעכ"ל,
עי"ש.
 י"א, אות פ"ט סי' יו"ד הגר"א ובביאורה(

 בבשר אפי' מחמירין ויש שם, הרמ"א עמ"שכ'
 סי' א"ח ובשי מהד"ם בשם )מרדכי גבינהאחר

 ואין ב"י, הנ"ל הוהר מד' משמע וכןקע"ג(,
 מחמירין היו הם שהרי הגמרא, על כחולקזה
 עי"ש. כו', להא אנא כמש"ש המותר, ג"כע"ע

 פנחס פ' מהימנא רעיא זהר וראה0
 וכו' ראשונים, מים אלו והתקדשתםדרמ"ו,
 וכו' וכו' לבשר, גבינה בין ואמצעיםוכו',
 וראה הנ"ל, הזהר היפך לכ~ערה וזהעי"ש.
 ו', אות פ"ט סי' יו"ד ז"ל להחיד"א יוסףברכי

 מי יש בשם שם ומביא בזה, והאריךמ"ש
 הוא אדרבא גבינה אחר בשר דלאכולשכתב
 ומה בארוכה, עי"ש וכו', הסוד, דרך עלתיקון

 וצרפו בארוכה עי"ש דבריו, בסתירתשהאריך
 הרא"ש על חמודות בדבדי היטב וראהלכאן,
 הוהר בענין כ"ג, באות שם מש"כ ה', סי'פ"ח
 לכאן, וצרפו בארוכה עישה"ט דילן, הש"סנגד

 וכו'. המצע תקצרכי

 מאוד נתלבטו האחרונים הפוסקיםוהנה
 הגמרא היפך ה2הוא הנ"ל, משפטים הזהדבדברי
 הזהד אם בענין מאוד והאריכו ע"א, ק"הדחולין
 איזה וכש"ל כהגמדא, דקי"ל הגמדא עלחולק
 ש"ל, חמודות והלחם והגר"א, הברכ"י,מהם,

 לפ' ממנ8פטים הזהר סתירת על העידוועוד
 בארוכה, מש"ב פ"ט סי' יו"ד בדכ"י ראהפנחס,

 בזה הקטנה דעתי גם לחוות אמרתי הפעוטואני
 בפי' ראה א( מהזהר, קשה לא ולפענ"דבעהי"ת
 הנ"ל, ע"א קכ"ה משפטים הזהר על אמתדדך

 חדא עד בשעתא מן גריס "לא ס"אשכתב:
 ולפ"ז ע"ש, סולם בזהד גם ומובא עי"ש,תניין"
 דילן, הש"ם היפך משמעוון שום הוה מהוהראין

 בשרא ייכול לא כך בגיני מקודם מ"ש עלוקאי
 סתם כאן וקאי וכו', קדישא זרעא כלבחלבא
 עי"ש כחדא דאתחבר בחלב בשר האוכלעל

 הנ"ל. פנחס להזהר סתידה כאן ואיןודו"ק
 דאפשר היכי דכל שלי, הפוסקים בכללי ראהב(

 לא ודאי, משמעותו ואי: אחרים, פי' בזהרלפרש
 כווכ בהזהר לפר,2 יש וכאן כסתירה, זהנחשב

 עי"ש הש"ך בשם ד( אות כש"ל שוניםפירושים
 סתירה, זה דאין לפענ"ד ועעכ קצרתי, כיועוד,
 ש"ש והלאה, תרט"ו מדף ח"ז בספרי היטבוראה
 אחר פוסק ומד' בפשום דעתו אומר א' פוסקאס

 מכח רק בפירוש אינו אבל להיפוך,מוכח
 בפירוש, שאומר כהפוסק לפסוק ישהוכחה,
 ערך ח"ח בספרי היטב וראה כעי"ז, שםועוד
 אחר של ודאי מידי מוציא אחד של ספקואין

 כי לכאן, וצרפו עישה"ט שם, כ"פכעי"ז
 ראי', ערך שלי בכללים וראה לזה, המהשווים
 ממשנה המפור5אז הברייהא דעדיף קושיא,וערך

 ואקצר. עישה"ם, בבירור, מוכח לאדפירתבו
 חמאה ויקח עה"פ וירא, החפץ מדרש דאהז(
 לבשר, והחלב החמאה שמקדימין מכאןוחלב,
 ובמדרהם האפלה, ואור הבאוד במדרש וכ"העי"ש,
 הביא ואח"כ ואכלו, תחלה חלב הביא : כאןאגדה
 טוב לקח ובמדרש מקרא, ט~ל הסדר על ואכלובשר
 ואח-כ חלב מיני להביא ראוי שבתחלה מיכן :כאן

 שאברהם הכוונה ובהערות בשר, שלתבשיל
 חלב הקדים לכן ע"ת, אפי' התורה כלקיים
 מכאן 1 כאן טוב שכל ובמדר,2 ע"ש,לבשר

 מיני ואח-כ חלב, מיני להביא ראוישמתחלה
 הלא שנאמר העובר יצירת לדבר סימןבנ~ר,
 וגו' תלבישני ובשר עור ואח"כ תתיכני,כחלב
 עי"ש, זה, אחר בזה לפניהם ויהן י"א( י')איוב
 יונתן התרגום כאן מש"כ לפרהב נלענ"דובזה
 כאורח וכו' תורי ובר וחלב שמין לואי עוזיאל,בן

 לפרשו, נלאו והמפרשים עלמא", "ברייתהילכת
 בריית הל' יובן הזה טוב שכל המד' לפיאבל

 כי בשר ואח.כ חלב קודס העובר יצירהעלמא,
 הפדדס בס' וראה כנלענ"ד. הבריאה, סדרזה

 בשר לאכול ומותר : שכ' ע"א, דקס"ד ז'ללר,2"י
 הרי הוא בשד אם ממנ"פ חלב, ואחר כחלאחר
 אוכל הרי הוא חלב ואי בשר, אחר בשדשבל
 מן יש וסמך ומקנח, במדיח חלב אחרבשר

 עשה, אשר הבקר ובן וחלב חמאה ויקחהתודה,
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 בקר, ובן והדר וחלב חמאה ויקח סהבמעהכי
 ובחזקוני עי"ש, ובמים, בפת בעי קינוחאבל
 גבינה לאכול לדבר, ראי' שאין ואע"פ כ'כאן
 לדבר זכר גבינה, קודם בשר ולא בשר,קודם
 ובדעת עי"ש, הבקר ובן והדר ותלב חמאהויקח
 תבשילין, עירובי אפי' ע"ה אבינו אברהםקיים י מדרש בשם מביא כאן התוס' מבעליזקנים
 בחלב, בשר אוכל הי' שלא מעורבין תבשיליןפי'
 בהצר, ואח"כ חלב אלא חלב, ואח"כ בשר לאגם

 אשר הבקר בן חהדר וחלב חמאה ויקחדכתיב
 אמטי דתיקון קמא קמא פרש"י נמי וכןעשה,
 ח"ח במפרי היטב וראה עי"ש, לקמייהוואייתי
 ומאוחר מוקדם אין ערך והלאה ש*םמדף

 קרא בחד וכש"כ ענינא דבחד מש-שבתורה,
 לכאן, וצרפו עישה"ט מוקדם, דמוקדםמאי
 לבא רציתי לא כי בזה, ופרטים כלליםכו*כ

 תולדות הגרול מדרש וראה עישה"ט.בכפילא
 אברהם קיים ר"א, ואיתימא רב אמר ה',כ"ו

 עירובי אף וי"א תבשילין, עירובי אפי'אבינו
 וחלב חמאה ויקח מן ראיה ומביאים בחלב,בשר
 שמא עליהם, עומד והרא עשה אשר הבקרובן

 ג"כ כאן והמלבי"ם עי"ש, בחלב בשריערבו
 בהער ואח"כ וחלב חמאה תחלה נתן כיכ'

 יצירה ספר ע"י הבקר לבן שעשאו כ' עודכנ"ל,
 כאן בבאמ"ח וראה עי"ש, בשר דין לושאין
 קודם לאכול וחלב חמאה הביא מיד לכן ג"כשכ'
 שיף מהר"ם וראה עי"ש, הבשר יתקןאשר
 ב'. ק"החולין
 ספכ"ו, כהנא דרב רבתי פסיקתא וראהח(
 אצל כשנשלחתם להמלאכים הקב*השאמר
 ואכלתם באחת וחלב בשר לפניכם הביאאברהם,
 וגו' הבקר ובן וחלב חמאה ויקחשנאמר
 ובמדר,ם קצרתי, כי לשונו כל עי"שויאכלו,
 אתם והלא ג"כ, אחר בסגנון פ"ח,תהלים

 בחלב בשר אכלתם אברהם אצלכשירדתם
 לשונו, כל עי"ש 1ג1', וחלב, חמאה ויקחשנ'
 שכ' ע*ב ד"ו בכורות מקובצת שיטהוראה

 שא"ל בחלב בסור דאכלו משמעדבירת0למי
 ויקח כדכתיב בחלב בשר אכלתם אתםהקב"ה
 לשונו. כל ע"ש חיצוניות תוס' וחלב,חהאה

 שמביא ע'ב ו' בכורות אלגאזי רי"טוראה
 כן, חיצוניות תוס' משם בב"י הכנה"גבשם
 העירו בבכורות )ובהג' דבריו שעי"ש

 ולפענ"ד עי*ש, זה נמצא לא לפנינודבירושלמי
 מדרש ערך שלי בכללים דראה פלא זהאין
 שקראו כו"כ דמצינו כ"פ ובספרי ירושלמיוערך

 שדי וראה ירושלמי, בשם ופסיקתאלהמדרש
 וראה נ"ט, אות ט"ז סימן הפוסקים כלליחמד
 חשלחן ב', אות רצ"א מאמר אהרן ברכתבס'
 בינה אמרי ובס' קס"ז, אות המנהגות כללגבוה

 מבא ובס' תתצ"א, דף ב' סיסןלהמהרצ"ח
 במה ואקצר עי"ש, ונ"ב נ"א דףהירחשלמי
 כבר(.שהארכתי
 היפך ממש הוא הנ"ל כל והנהט(

 אכלו דלא לפנ-ז שהבא'תי ומקומותמהמדרשים
 זקנים בדעת בזה העירו וכבר בחלב,בנטר
 בתורת חת"ס וראה עי"ש, ח' וירא התום'מבעלי
 צ"ל כן דשל כאן, וירא יוסף ופרדססהםה

 ערך בספרי וראה כאן, שנו חלוקותדמדר,מים
 בספרי בפרם שלי, בכללים מדרש וערךאגדה,
 הלכה למדין דאין טעמים ערך ת"ד דףח"א
 פתירות ורגילים ק0(ה דלא עוראה האגדה,מן

 והחת"ס שהארכתי. במה ואקצר עי"שבאגדות,
 אלא קנוח ואין קנוח בעינן רמ"מ : תירץהנ"ל
 ולא נדה שפירסה ע"י הביא לא ולחםבפת
 לענ"ד אבל ע"ש, בחלב בשר והוי קנוחהי'

 חוץ דבר בכל דלהלכה אגדה רק זהבמכתה"ג
 כבגמרא לקנח יכול וירקות תמרים,מקמח,
 עי"ש. פ"ט סי'וטוש"ע
 איתא ב' פ"ו ב"מ דבגמ' להעיר ורציתיי(
 אייתי דמטיא קמא דקמא וגו', וחלב חמאהויקח

 שנגמר לאכול שמגיע ראשת וברש"ילקמייהו,
 קמא פרש"י וירא בחומש וכאן עי"ש,בישולו
 ובעלי ע"ש, קמיההו, ואייתי אמטי 0,ויקןקמא
 שקודם כאן מרש*י דייקו הנ"ל ויראהתוס'
 בגמ' ובאמת בשר, ואח=כ וחלב חמאההביא
 ובקרא פרים ג' דעשה דאמרינן בזהמחרץ
 קמא תי' ע"ו אחד רק דכהבמע הבקר ובןמפרש
 ואולי כן, גרס ולא כן פי' לא כאן ורש"י וכף,קמא

 הנ'ל תוס' כהבע' בחלב לבשר גם נשמעמכללא
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 על מרש"י להקש1ת אין ערך ח"ח במפרי1ראה
 ותדאה לכ(ק, וצדפו והלאה רמ"ה מדףרש"י
 ומפרשי חכמיס שפתי וראה מידי, ק~~הדלא
 כאן.רש"י

 מכל שהבאתי אחרי לך, יקשה ואליא(
 וחלב חמאה מקדדם אמד דע"כ הנ"ל,המקומות
 אחר דבשר הוא מפורש ומקרא בשר,ואח"כ
 דאף הסובדים החמירו איך וא"כ כנ"ל, מותרחלב
 פ"ט סי' וכביו"ד לאכול אין גבינה אחרבשד
 והגר"א בנו"כ וראה וכמש"ל, בהג"ה ב'סעיף
 אין ערך ח"ח בספרי דראה המקודות,שם

 להיתר בת1רה המפ1רש דבר לאמור כחלחכמים
 בתורה מפ1רש נקרא מה ג' מימן שם1בפרט
 מ1תר ע"ע דלהחמיר י"ד מי' שם 1ע1דלהדיא,
 ךמנהג, אימ1ר בין תחילוק בענין ט"1 1מי'עי"ש,
 עישה"ט מידי, קשה דלא ותדאה שם ועודועוד
 בכפילא. לבא דציתי לאכי

 זצ"ל, מבעלז מהד"ש הגה"ק בשם ומובאיב(
 בחלב בשר )דאכלתם המדרשים סתירתשמתרץ
 חלב הבקר ובן וחלב חמאה דויקח להךכנ"ל(
 בשר דאסוד דהטעם איסוד, אין ובכה"גקודם,
 וקי"ל רחמים, וחלב דין ההא דבשד חלבקודם
 אתגבד בשר מקודם כשאוכל ע"כ גבר,תתאה
 דחמים חלב מקדדם כשאוכל אבל הדין,ח"ו

 מק"מ בס' מובא הזהר של הרמ"ז )בפי'מתערין,
 בחלב( בבשד זה טעם כתב דדל"א פנחספ'

 התחתונים את לנצח המלאכים שרצו ע"יאולם
 אדרבה א"כ גבר, דעילאה הלכה שורתותהי'
 מובא עי"ש, קודם חלב שאנלו מה איסורעשו

 ובס' עי"ש, דכ"ח דף המנהגים טעמיבקו"א

 היהודי בשם זה מביא קי"ד דף ויקראפרד"י
 עי"ש.הק'

 חולין הדי"ף על הגבורים השלטייג(
 הדין שמצד שסובד הדמב"ן בשם מביאכאן

 מסעודה לשהות צריך גבינה אחר בהמהבבשר
 וזה ע"ש, בשד אחד בגבינה כמולסעודה
 הך היפך וזה בפוסקים, מובאה לאהשיטה
 פלא. וזה הנ"ל, ק"הדחולין

 חצי לשהות בישראל המנהג והנהיד(

 1לא בשר, לאכילת חלב אכילת ביןשעה
 למפענח מחשבות וחשבתי לזה. המקורמצאחי
 הזה, ישראל למנהג הטעם למצואנעלמות
 בפומקים מצאתי לא כי אכחד 1לא אגידוהאמה

 שעה, חצי להמתנח מק1ר ש1ם1מפ1רשים

 חצי שיעור בהם שנמצא בהמקומותוחפשתי
 דאסור סע"ב, רל"ב סי' באו"ח כגוןשעה,

 מנחה לזמן ממ1ך שעה" "חצי לאכוללהתחיל
 להתחיל דאסור ס"ב רל"ה ובסי' עי"ש,וכו'

 עדבית, של ק"ש לזמן סמוך שעה חצילאכול
 אלא שעה חצי צדיך דאין ג' ס"ק שםועטו"ז
 ובמג"א עי"ש, הזמן לפני קטן שיעורבסמוך
 השוע על ונו"כ ובאה"ט, סק"ד, דל"בסימן
 במג"א דס"ז סימן או"ח וראה עישה"ט.שם,
 קודם שאכל ומה : וז"ל בתוה"ד שכתב ב'ס"ק
 ק1דם שעה חצי לאכ1ל שהתחיל היינוק"ש,
 בע"ש עדבית להתפלל והנוהגים 1כ1',זמנה
 לזמן ממ1ך שעה" *חצי כשיגיע מ"ממבע"י
 ודאה עי"ש, וכו' לאכול להתחיל אסודיןק"ש,
 לסי' וציין א', אות ובאה"ט כאן, שרדלבח~י
 במו"ש המג"א, בשם מש"ש ג', ס"קדלוה
 הכ1כבים, לצאת ממוך שעה" "חצי להתחילאמ1ר
 ומחהש"ק ב' סע' רס"ז סי' אפדים יד וע'עי"ש,
 לענ-ן ג' סימן פ"א בדכות דא"ש וראהשם,
 לאכול שאין השחד, עמוד שיעלה עדקשש

 חמודות ובלחם ויתפלל, שיקרא קודםולשנות
 בתפלת כמ1 שעה" "כחצי ד1קא כ' מ"ו ס"קשם

 קבל כ"ש כ"ח אות בפ"ד וכ"כ עי"ש,המנחה
 לאכול שמותד זו שעה" "החצי קודם השבתעליו

 ס"א ס"ס סי' יו"ד וראה קצרתי, כיעישכ"ל,
 לשדותו יזהר לכתחלה הבשד הדחתבהג"ה,
 חמם שם, בנו"כ וראה וכו', שעה" חצי"נגד
 ימים הג' תוך במים אותו שרו ואם י"גסע'
 .פחות אתדים ימים ג' עוד להשהותויכול
 לאו שעה חצי נ"ד ס"ק בש"ך וע"ש שעה"חצי
 שם גנו"כ ודאה עי"ש, מעס פחות אלאדוקא

 ק' כלל ש' מע' כללים חמד שדי וראהעישה"ט,
 ל"ב אות בפנים דוקא דלאו שעה שכ' כ"אאות

 עיו"ד דוקא, לאו שעה חצי כשאמרו דגםומצינו
 לעיין ויש נ"ד ס"ק ובש"ך י"ג סעיף ס"טסי'



תרממ ן ך ךץא הש"םכללי יץ י2: בחלבבשר

 נאו, סימן )חדש( שפר אמרי בס'בכללים
עכ"ל.

 פ"ו סי' חו"מ שלמה בית בשו"תוראה
 וראה עי"ש, רל"ה בסי' כהטו"ז דלאשפסק
 מש"ב, ס"ב רל"ה סי' או"ח חיים אורחותבס'
 וע' עישה"ט, ב', סע' רל"ב בסי' מ"שוכן

 דבתוך סק"ד רל"ב סי' או"ח מרדכימאמר
 הוי לא )ם)נה חצי וקודם סמוך הוי שעהחצי
 רל"ב סי' או"ח הברכ"י וכש"כ עשה"ט,סמוך

 תרנ"ב סי' או"ח רמ"א וראה ע"ש,בארוכה
 מחצי יותר לאכול התחיל ואם שכ' ב',סע'
 לולב( נטילת )של חיובו זמן שהגיע קודםשעה
 רבה אלי' וראה עי"ש, וכו' להפסיק א"צוכו',
 שעה, חצי שכ' הגזול לולב פ' ר"ן וראהשם,
 ובמאמר הנ"ל, פ"ו סי' חו"מ ב"ש שו"תוראה
 באיסור התחיל שעה חצי דתוך שם,מרדכי
 למנחה סמוך שעה" "דחצי במנחה כמוהוי

 סי' או"ח וראה עיקוה"ט. הוי, באיסורהתחיל
 ספירת דקודם שם ונו*כ סקי"א מג"אתפ"ט
 הזמן קודם שעה חצי לאכול אסורהעומר,
 סי' או"ח ברכ"י וראה שם, ברכ"י וראהעי"ש,
 משמע פסחים דבערבי : שכ' ה' אותרל"ב
 לא והתניא וכו', שעה חצי הוא למנחהדסמוך
 ולמעלה שעות מט' ויו"ט בע"ש אדםיאכל
 קודם, שעה חצי הוא למנחה סמוך אלמאוכו',

 מט' יאכל לא וקתגי ומחצה, שעות בט'דמנחה
 מ"ח סי' ח"א בתשו' מהראנ"ח וכמש"כשעות,
 גם לזה מקור הרי עי"ש, בזה ומאריךוכו'

 ובנו"כ ס"ד ה' סי' חו"מ וראה עי"ש,מגמרא,
 והיינו ז' שעה מתחילת בדין יושבין דאיןשם
 ז' שעה דמתחילת שם ועסט"ע קודם, שעההצי
 בקיאין שאין מחמת רק מנחה זמן עיקרהוא

 )עמג"א ז' שעה חצי עד מחפללין שאיןאחז"ל,
 חיים תורת בס' בארוכה בזה וע' א'(,רל"ג
 שם, ה' ס"ס בחו*מ ובנו"כ רל"ב, סי'או"ח

 דברים לעשות רשאי דאין שם בתומיםוראה
  "הרחקה" חז"ל קבעו כי קודם שעה חציאלו
 סק"א מ"ז רל"ב סי' פם*ג וראה עישה"ט,וכו',

 דאגן ד', ס"ק רל"ב סי' חיים בתורתמובא
 עישה"ט. קודם שעה חצי תע"א, בסי' גםקי*ל

 ז' ס"ק רל*ה סי' ארח חיים אורחותוראה
 יו"ד תשובה דרכי וראה עי"ש. וכו' שעה, חציד"ה
 גבוה השלחן בשם ר*מ, באות שמביא ס*טסי'
 אלא דוקא לאו שם דקאמר שעה דחצי נ"ה,ס"ק
 דאין משום העבירה מן האדם אח להרחיקכדי
 לאו שעה מחצי דפחות ברגעים, בקי אדםכל

 עישה"ט וכו' וכו' לדקדק, אדם שלאדעתי'
 שם.ובהציונים
 במקומוו[ היטב תעיין אשר ואחריטו(
 זמן הוא שעה חצי השיעור 4עטר ו[ראה,הנ"ל
 שהבאתי התומים וכנזט("כ "הרחקה", לעניןמוגבל
 וכנראה "להרחקה", חז"ל קבעו שעה דחצילעיל,
 שעה חצי של הזמן שזה הנ"ל, המקומותמכל
 שחז"ל במקום וחוקי, ומונבל, מסוים, הזמןהיה
 כאן גם וע"כ כנ"ל, דבר לאיזה הרחקהעשו

 את קבעו לבשר, מחלב "הרחקה" לעשותכשרצו
 כשרצו כבכ-מ וחוקי מוגבל המסוים הזמןזה

 חצי נקטו כאן גם וע"כ לדבר-, "הרחקהלעשות
 בעהי"ת. כנ"ל להרחקהשעה

 בזה הקילו השבועות בחנ אם ד.סימן

 משפטים, פרשת אלימלך נועם בס' ראהא(
 שלא השבועות בחג חז"ל שהתירו הטעםשכ'

 ימוה בשאר כמו ועטיעור הגבינה אחרלהמתין
 הקדחםוע תורה מתן שעת הוא שאז מחמתהשנה,
 המלאכים דוגמת שאנו עצמינו מראיםואנו

 טעמי וראה התורה, ע"י תורה מתןבשעת
 תרכ*ו. אותהמנהגים

 שאין יש : וז"ל כ' ק*ו סי' והכלבוב(
 מנחה בסעודת גבינה לאכול בעצרתחחמשין

 שההא כיון שחרית, מסעודת שעות ו' שאיןאף
 שיחצוץ ובלבד הבשר, נתעכל כבר לאבולתאב
 בא"ח יעקב וחק בבאה"ט, ומובא עכ"ל.שיניו
 בשם א"ז בשם כ"כ ובבאה"ט עי"ש, תצ"ד,סי'

 עי"ש.הכלבו

 ח', ס"ק תצ"ד סי' או"ח בבאה"ט וראהג(

 דלא בשר ואח*כ חלב שאוכלים ושמעתי :שכ'
 שאכלו אברהם אצל המלאכים שעשוכמו



 בין... ויין ניר ן ר הא הש"םכ*י ת יבתרע

 לישראל התורה נתנה זה שבעבור בחלבבשר
עי"ש.
 מס' מביא תצ"ד ס" או"ח יעקב ובחקד(

 הכלבו מש"כ ה', ס"ק ע"ו כלל יעקבמנחת
 משה, זכרון בשם שם כתבתי גם וכ')ש"ל(

 חלב מאכל לאכול בשבוטות להעניר טטםדעם
 ירחק נפו0ן שומר ומ"מ אחה, במטודהובשר
 וש(בוטות בחג דגם האחרונים המכמת וכןמהן,
 עי"ש. השנה, בכל כמו ליזהריש

 אות תצ"ד סי' אברהם באשל והפמ"גה(
 ואין ה', אות ע"ו כלל ות"ח ועב"י י כ'ו'

 השנה בשאר כמו כ"א כלל בשבוטותלהתיר
 גבינה או בשר אחר דוקא, שטות טא0להמתין
 עי"ש. וכו',קשה

 סק"ג מ"ז פ"ט סי' יו"ד פמ"ג וראהו(
 )בשבועות( מברך דמחמיר מאן ואפי'שכ'

 לאכול עצמם ומכינים חלב סעודת עלבהמ"ז
 דלא הבו חומרא גופא דהוא כיון אח"כבשר
 פ"ט סי' יו"ד יוסף ובברכי עישכ"ל,לוסיף
 שנהגו מה לבטל דראוי הפר"ח בשם כ' ו'אות

 עי"ש. בשר ואח-כ חלב לאכולבטצר1ז
 הטעם דזה כ', וירא צדיקים שפתי ובס'ז(

 ובשר, וחמאה חלב השבועות בחגשאוכלים
 אברהם אצל המלאכים שאכלו שע"ילזכרון
 התורה לקבל לבחצה גרם הבקר ובן חלבאבינו
 רכ"ח. דף המנהגים טעמיראה

 סיום, ע"י באב לט' ר"ח בין וייןבשר
 מצוה וסעודת סיוםועניני

 סיום ב. 1 והערות ביאורים מקורות א. :התוכן

 מסכתא על סיום ג. 1 הקודש ספרי מכ"דבאחד

 מסכתות ארץ, דרך מסכתא על סיום ד. ;משגיות
 ממלת אסתר, מנילת תענית, ממלתקסנות,

 ולעכב לאחר מותר אם ה. 1 ועוד ועודסתריס
 על או ס"ב בו שחל שבוע על סיוםסעודת
 חבל ליקח לאבל מותר אם 1. 1 דברשאר

 אע"פ וכן למד, שלא למי אף סיוםבסעודת

 יומים או יום גם אם ז. 1 הגומר אחדוחאין
 סעודת ח. 1 מצוה סעודת הוה הסיוםשאחרי

 תענית לענע סיום סעודת ם. 1 אבל לעניןסיום
 לענין סיום סעודת י. 1 פסח בערבבכורים
 סעודת 'א. 1 באב לם' ר"ח בין בשרלאכול
 וצדיקים הרשות מסעודת הנודר לעניןסיום
 סיום סעודת יב. 1 הרשות מסעודות נהניםקואינם
 וכבש"ע וכף ימים עשרה לצום הנודרלענין
 ועם לנשים סיום סעודת ינ 1 תקס"ח סיאו"ח

 לאכול מותד אם לביתו מחוץ יד. 1הארצים

 אי פיום סעודת טו. 1 וכדומה הסיוםמסעודת
 מצוה סעודת נקרא ומה מצוה, סעודת הויודאי

 כשעו,יה תחנון אומרים אין אם טו. 1ועוד
 שהשמחה לברך צריך אם יי. 1 מסכתאסיום

 בו שמתו ביום יח. י סיום בסעודתבמעונו

 לאכול אסור אם להתענות, דנהגו ואמואביו
 בסעודת לצמצם יש אם יס. ; פיוםבסעודת
 עשרה על להוסיף שלא ובדומה כסיוםמצוה

 הקרובים גדר כ. 1 התענית עד אב מר"חאנשךם
 וכדומה. כפיום מצוה לסעודתוהשהכים

 והטרות ביאורים מקורות א.סימן

 פמיקתא המכונה טוב לקח מדרש ראהא(
 השני איל את ויקרב עה"פ צו, פ'ווטרתא
 ראש על ידיהם את ובניו אהרן ויסמכווגו',
 טוב, יום עשאוהו היום ואותו בשמחה,האיל

 כך טוב, יום ועושה חובו את לפורעמשל
 עשאוהו הכלים ונתקד,צו הכהנים שנקד,טוכיון

 שכל חכמים ממכו -מכאן טוב, יום היוםלאוחן
 לחבירו טוב יום לטשוה צריך ממכתאהמשלים

 כהן עהטה הי' וכן לימודה*, שמשלים שכןכל
 בשלום יוצא שהיה בהצעה לאחיו טוב יוםגדול
 עכ"ל. הקוד,ח,מן

 עה"פ א'-ם', פרשה שהש"ר וראהב(
 ויעש וגו', לך נתון והמדע החכמה ג'()מ"א
 שטושין מכאן אלעזר, א"ר עבדיו, לכלמשחה
 וביפה עי"ש, וכו' תורה, של לגמרהמטודה
 קרי~אן כשגומרים תורה של לגמרה כ' שםקול

 וכן תורה, ב8ומחת טושים טאנו כמוהתורה
 משתה שלמה שעהטה וכמו "ממכחא", איזהבמיום
 ובשארי עי*ש לחכמונ זכה כאשר עבדיולכל
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 קי"ח דה2בת בהך המהדש"א וכש"כמפור,2ים,
 עי"ש. ש"לע"ב

 ויבא א', א' קהלת מדרש וראהג(
 ושלמים עולות ויעל ה', לפני ויעמדידושלים
 מכאן יצחק, א"ר עבדיו, לכל כה2תהויעש

 וראה עי"ש, תורה, של לגמר'ה סעודהשעושין
 לעיל שהבאתי שה"ש במדרש והנה שם,בנו"כ
 שהבאתי וכמו "יצחק", א"ר ולא .אר"א"איתא

 מצוי דבר שזה מדרש, ערך שליבכללים
 באור מחקו בחנם ולפ"ז עי"ש,במדרשים,

 יצחק", "ר' ועוד סוכה סוף אשרי ובהג'זדוע
 מובא שבמדרש מפני סופר טעות שזהוכ'
 מובא קהלת במדרש דבאמת "ר-א", בשםזאת
 הגר"א ביאוד ודאה עי"ש, יצחק ר' בשםזאת
 ודו"ק. תרס"ט, סי'או-ח

 שכ' סוכה, ה' סוף זרוע אור בס'וראה
 שמחת עושין אנו שמיני ספק ובתשיעי :וז"ל
 וחתני התורה, ומתחילין ההורה ומסיימיןתורה
 התורה, גמר לכבוד סעודה עושיןתודה

 סעודה תודה חתני עושים בשח2ני.אובמלכותינו
 להם ונותנים הקהל מבני ומזמניןגמורה,
 עיקרו ומצאתי ותרנגולים, אווזות טוביםמאכלים

 נב"ה משה בר' יצחק המחבד אני מנהגשל
 וכו', ירח2לים ויבא שה.ש, מדרשבתחלת
 שכולה הורה ט(הגומר יצחק ר' למדומכאן
 )ובמדר,2 ומ)0ווה סעודה לעשוה שצריךחכמה
 מס' סוף אה2די ובהג' ר"א( איתאשה"ש
 ע"ש. הנ"ל להאו"ז הביאסוכה

 בהג*ה, תרס"ט סי' או"ח בש"ע וראהד(

 טאטמחין לפי תורה שמחת האחרק יו*טוקורין
 הורה, של לגמרה משתה סעודת בוועושין
 בראשית והמתחיל התורה שהמסייםונוהגין
 משתה לעשות לאחדים וקוראים נדבותנודרים
 דעיקרו כ' שם והב"י שם, מהטור חהעי"ש,
 ויבא שה4ש בתחלת במדרש מנהגשל

 סעודה שעושין מכאן אר"י וגף,ירח2לים
 ערך זה בספרי היטב וראה הורה, שללגמרה
 לכאן וצרפו התורה קריאעע לענין וא"יבבל
 בדבדים מד"ס שניות בידים לבא רציתי לאכי

 אביי ואמר ע"ב, קי"ח שבת ראהה(
 דשלים מרבנן צורבא חזינא 4דכי ליתיתי

 טבא יומא עבידנא שגרסה(, )דש"י ""מסכ'תי'
 היה(, ישיבה ראש לחכמים )רן42ילרבנן",

 במדרש איהא הסעודה לזו וסמךובמהרש"א:
 נקראה וע"כ תורה. של לסיומא סעודהדעושין
 מסכמא, דשלים דבעי סיום בלשון זוהסעודה
 שה"ש המדרש על קול היפה וכ*כעכ"ל,

 דבמדרש העירו שלא ופלא ע"ש, א'--ם'פ'
 ראה "מסכהא-, יוצא מפורש צו פ' טובלקח
לעיל.
 דזה נראה, לפמש"ל להעיר ודציתיו(
 כשמשלימין טבא יומא לעשות וחיוב""מצוה
 .היתי איתא ש"ל, קי"ח בשבת והנהמסכ'תא,

 בספרי וראה וכו', טבא יומא עבידנא וכו',לי"
 והלאה, תנ"ז מדף וכו' אוסרים אוסר ערךח"ג
 הוא לי", "היתי דהלשון הראה2ונים בשםש"ש
 זהירות רק או בעלמא. חסידות מידהרק

 אני ונבוך עי"ש, וחיוב", "מצוה ולאבעלמא,
 דאביי משום ואפנטר להעיר, רק באתי ולאבזה

 בעצמו הוא כשאין אפי' מיירי קי"חבשבח
 וכש"ל, המסכתא חברי' כדשלים רקהלומד
 וצ"ע. בעלמא, חסידות מדה רק הואובכה"ג
 יהודה, לחם הבית בשם ש"ש לקמןוראה
 לכאן, וצרפו עי"ש באבל, כעי"ז לחלקשכ'
 חיה נפש בס' וראה לדבריו, שכוונתיוברוך
 לי תיתי בענין מש"כ א' סעיף ח' סי'או"ח
 מאמר אהרן ברכת בס' ראה וכן לכאן,וצרפו
 עי"ש. ב' אותנ"ג

 יעקב עיון בס' עפמ"ש נלענ"ד, אחרבאופן
 דאתי בב"ק, המהרש"ל בשם כאן,שבת

 לקמץ הי' אביי של שדרכו דאע"גלאשמעינן,
 הי' זה בדבר מ"מ נפשי', ולהכפין מקוםבכל

 בס' עפמ"ש נלענ"ד עוד עי.ש. וכו'וותרן,
 דאביי ב', אות רם"א מאמר ברכות אהרןברכת
 משקל, ד'ה א' קל"ג חולין כבתוס' עני,הי'

 בכחו הי' לא ובודאי ע"ש, ס"ח עירוביןובגמ'
 רבנן, לכלהו ושמחה משתה לעשותלוותר
 הי' מסכתיה מרבנן צורבא כשסייםואפ"ה

 שלא מה רבנן, לכלהו סעודה ועבידמוותר ע"ש. בספרי בהם הארכתישכבר
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 "תיתי אמד שפיד ע"נ עני, להיותו מחויבהי'
 ערך ח"ב בספרי היטב וראה כנלענ"ד,לי"

 בישרא אכלו תו אביי בי גרמיאדמגרמיתו
 ובפרט והלאה, קפ"ט מדף רבא בישמינא
 תתעבג ואז לכאן, וצרפו יא( אות א' סימןשם

 בכפילא. לבא דציתי לא כי עישה"םבעהי"ת,
 כתב )ש"ל(, כאן שבת המהרש"א והנהז(
 שעשה וכו', טבא" יומא "עבידנאבכוונת
 שאמדו כ"41--ח' א' שמואל וראה עי"ש,סעודה,
 וגו', נא תנה באנו טוב יום על כיהנעדים

 באנו לך שיש טוב ויום משתה סמך עלובדש"י
 יו"ט, למעודת אנו וצדיבין הי' עד"ה ד"אוכו',

 לגוזזים עושה אתה יו"ט כי שם בדד"קוכ"כ
 ובמצודת ומשתה, מאכל לרוב ותקנת לךאשר
 י"ט לעשות הי' דרכם סוב, יום על כי :דוד

 דיומא הדי הצאן, גזיזת בעת ושמחהומטשעה
 רש"י ודאה עי"ש, ומטשעה סעודה משמעטבא

 יומא עבידנא יוסף שא"ד ע"א, ל"אקידושין
 עי"ש, לתלמידים "סעודה" דש"י לרבנן,טבא

 חריך קטינא מתפח אי ע"א מ"ו בדכותוראה
 אעעפח לרבנן טבא יומא עבידנא זידא( )ד'שקי
 דעבידנא מקור וזה רבנן, לכולהו "סעודתא"עבד
 הנ"ל, המהר,ם"א וכש"כ סעודה היינו טבאיומא
 בכללן,ועוד,

 סי' ז' פרק ב*ק שלמה של ים ראהח(

 שלא עושה שאדם סעודה כל בתוה"ד שכ'ל"ז,
 שבח ליתן כדי אלא ושמחה, מריעותכדרך

 הנם, לפרסם או המצוה, לפרסם אולמקום,
 לפרסם הבן פדיון כגון מצוה סעודתקרוי

 הזכד שנמלס הנם, לפרסם ר"ת ולפי'המצוה
 דהסעודה כ', דס"ם סי' בספרו ומהר"יוהאשה,
 מצוה סעודת היא ללידה הסמוך שבתבליל
 נ' חנוכה, בימי שעהסים סעודות ואותןוכו',

 שהם שפ' כמהד"ם ולא מצוה סעודותוזהם
 ולא נתקנו ולהלל דלהודות הרשות,סעודות
 והמדדכי כהרמב"ם אלא ושמחה,למשתה
 שהוא בעיני נראה נמי הספר* "וסיוםוכו',

 דאמר כתבי כל מפרק ראיה וכן מצוה,סעודת
 מדרבנן צורבא ח,ינא דכי לי תיתיאביי

 ומשום לרבנן, טבא יומא עבידנא מסנתי'דשלים

 בסיום במעונו שהשמחה .לברך נ' הי'זה
 אלא הקב"ה לפני יווער שמחה לך דאיןמסכת",
 בעולמו להקב.ה דאין תורה, של ורינהשמחה
 הבן מפדיון גרע דלא הלכה, של אמות ד'אלא

 פ"א הודיתי וכן הוא, בעלמא מצוהדלפרסום
 הספר" .סיום ומ"מ וכו', וכו' למעשההלכה
 אלקים וירא וכו', וכו' לכ"ע, מצוה סעודתהוא

 שפיר וכו', ובמצות בתורה ביתו לחנךשרוצה
 לך אין מצוה בר וסעודת מצוה, סעודתהוא

 כל עי"ש וכו', וכו' מזו גדולה מצוהסעודת
 צריך, אני לקצר כי המתוקלשונו

 אחרי שלמה, של הים כ' ז', פרקובסוף
 לי תיתי אביי אמר קי-ח דשבח הךשמביא
 ישראל כל נהנו מכאן לעיל(, )מובאוכו',
 למקום והודיה שבח וליתן "בשמעתא"לסיים

 סעודה שעושין לכך שזכה שמחה אותהולפרסם
 יש ובר"פ תענית, ממס' ודאי' שמסיימין,בעת

 כ-ו"כ לישדאל סובים ימים היו לאנוחלין:
 דאמדי יוסף ורב דבה וכו', וכו' באבוס"ו

 עצים מלכדות בו שפוסקים יוםתרוייהו,
 היום אעעו שפסקו לפי ופי' כו',למערכה
 להם ונחשב שמחים היו גדולה, מצחולהשלים
 גדולה מצוה יך אין ספר "השלמת וא-כליו-ט,
 ספד אח"כ להתחיל שדעתו היכא ובפרסמזו",
 שמנהג שמעינן שמהא הד"ן שם וכ-כאחר,
 בהג~למת יו"ם ולעשות לשמח, הואישראל
 מי דאפי' כהסמע, קי"ח ד,סבת ומהךהמצוה,
 עם שישמוח רבה מצוה זו, *מסכתא" סייםשלא

 סיים, לא גופא דהוא אע"ג אביי דהאהמסיים,
 מזמין )שוי' ומשמע לרבנן, טבא יומא עבידא-ה
 קאמר ולא קאמר לרבנן דהא עמו, אחדיםאף

 דאפי' נמי וסהסמע וכו', וכו' ", *לי'עבידנא
 עמו, לסיים אחרים מחוייבים שסייםיחיד
 קצדתי, כי הטהוד, לשונו כל עישה*ם וכו',וכו'
 מ"ה, אות רמ"ו סי' יו"ד השלחן ערוךודאה

 בסיום במעונו שהשמחה ברכת בעניןמש"כ
 ואקצד. עי"שמסכתא

 ע"ב(, ל"ב דף ת"ב )הל' מהדי"ל ודאהט(
 מצוה, לסעודת שייך מסכתא דסיוםבמנהגים,
 כ"ז, ס"ק רמ"ו סי' יו"ד ש"ך וראהעי"ש,
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 )ש-ע0מחה לברך שלא אסיק דאר,צ"לשכ',
 עי"ש, סיום בסעודתבמעונו
 בהנ"ה, כ"ו סעיף רמ"1 סי' יו"ד ראהי(
 לשמוח מצוה "מסכתא" כשמסיים וז"ל:שכ'

 )נ"י מצוה, סעודה ונקראת סעודהולעשות
 כתבי(, כל פ' דאביי ומימרא נוחליה ישפ'

 סי' טינץ מהר"ם תשו' בשם כ' כ"ז ס"קובש"ך
 מעט ישייר מסכת לסוף דכשבאיןקי"ט
 בו לתקן דראוי יומא הכושר שעת עדבסוף
 הישיבה על לילך הבע"ב נהגו ולכך כו',סעודה
 כשבא להוריעם מנהג ולכך הזמן,בתחלת
 ג"כ הבע"ב שיבואו כדי המסכתא לסייםהרב

 אחר ויחזרו וסוף, תחלה שטה יהיו ואזלסיוטשע
 פפא, רב בני וי' דרבנן, קדיש לומרמנין
 חודש י"ב תוך אבל ראפי' מצוה סעורתוהיא
 ומביא וציין כד, שם, לסעוד יכול או"אעל
 )שהבאתי ל"ז סי' פ"ז ב"ק המהרש"ל אתגם

 קע"ב סי' מהרי"ל תשו' בשם והביאלעיל(,
 לההענות, עלמא רנהנו אמו או אביו שמתורביום
 דברים כמו דהוי מסנתא, בסיוס לאכולאסור

 סי' )כדלעיל איסור בו נהגו ואחריםהמותרים
 בד' קצת אני ונבוך לשונו, כל עי"ש וע=ש(,רי"ד

 המותרים דברים מטעם דא"כ זצ"להמהרי*ל
 חורש, י"ב תוך לאבל גם אסור יהי'וכף,
 בכללים וראה ועוד, ת"ב קודם ימים בט'וכן
 בו נהגו ואחרים המוחרים דברים ערךשלי

 צריך, אני לקצר כי עי"ש, מנהג ובערךאיסור,
 כאן הגר"א ובביאור להעיר, רק באתיולא
 בב"ב כמ"ש )ליקום( ב' קי"ח לשבתציין
 לפי וכו', מניסן ד"ה שם ורשב"ם ב',קכ"א

 ובהג"א בהג"ה תרס"ט סי' ואו"ח יום,שבאותו
 טהן"כ על כ' רע"א ובחי' עי"ש, סוכהסוף

 סי' או"ח בא"ר להתענות, עלמא דנהגוהש"ך
 אסור, התענית דטהעום מזה רקדקתקס"ח

 לאכול מותר לועעניוז הקודם בלילהוא"כ
 עקש, מילה ברית סעודת לא אבל פיום,בסעוהת

 דינים, ועוד לזה, והשייכים הקרוביםוגררי
 ס"ק וטו"ז שם ובנו"כ שהבאתי, במקומותראה
 שם ועור כ"וג ס"ק וא"ר תקנ"א, סי' א"חי"ב

ואקצר.

 י', סעי' תקנ-א סי' או*ח בש"ע ראהיא(

 ופדיון מילה, כגון מצוה ובסעודת : שכ'בהג"ה,
 בשר אובלין אירוסין, וסעודת מסכת, וסיוםהבן,

 לצמצם יש אבל לסעודה, השייכין כל יקושותים
 שם, ל"ג ס"ק ובמג"א עי"ש, וכו' להוסיףשלא
 עושין מצוה לגמר דגם שפר באמרי הר"אוכ'

 ל"ה ובס*ק עי*ש, תקס"ח סי' וע'סעודה,
 קורבה מהעום ההולכים ודוקא : מהרי"ל ז"לכ',
 עבירה לשתות ההולכים אבל ריעות, משוםאו
 דמר"ח במנהגים, כמ"ש פסק ובלבוש בידם,הוא
 לוקחין ויש מצומצם, מנין לוקחין ת"בער
 הסעודה, לבעלי השייכים הקרואים מלברי'

 מותרים לסעודה השייכות דנשים ומ"כעכ"ל,
 נשים שמזמנים במקום ודוקא ויין, בבשרג"כ

 לאכול, אסור לביוזו לו %0טולחין ומי זהלסעודה
 עדות פסולי דוקא ונאל ס"ב, תקס"ח סי'כמ"ש
 שלא מי אף מסכתא ובסיום וכו', קרוביםמקרי
 קורבה מז0ום עמהם לאכול יכול עמהםלמר
 רבנן לכולהו וכו' תיתי אמר אביי רהא ריעהזאו

 ובנו"כ.עי"ש,
 כ"ו ס"ק תקנ"א סי' או"ח רבה אלי'וראה

 השייכות דנשים שם המג"א כהם"כ עלשכ'
 אותן והיינו ע"כ, יק, בבשר מותריןלסעודה
 בזפן מילה כשהי' אף שם להיות שדרכןנשים
 מיקרי עדות פסולי דוקא בו', הקרוביםאחר,

 מחמת קרובים דוקא כ' ומהרי"ל )מ"א(,קרובים
 רק שם ההולכים אבל ריעות, א"נקורבה
 הבאה מצוה ה"ל הולכים היו לא ובלא*הלשתות
 עדות פסולי לאו דאי טהטמע ע"כ,בעבירה,
 ומזה אחר, בזמן להם מזמן שהי' כלמותרין

 נזדמן לא שאם מסכתא לסיום נמי ללמודיש
 כך משום יאחר או ימהר לא הסיוםבלימודו

 אפע0ר ימים בשאר סעודה עושה הי' לאואם
 כראוי כשנזרמן אבל עהה, נמי יעשנהשלא

 עמהם למדו שלא אוהם אף לאכולמווורין
 דאם ופשוט אחר, בזמן נמי הולכים היואם

 לזמן, מותר יין ושותין בשר אוכלין איןהנותרין
 מסכתא ומסיום ממילה לביתו מג8ולחיןמי

 במילה בין שירצה כמו לאכול ראסורפשיטא
 עי"ש. וכו' בסיום,בין
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 למוהר"ר חכמים פהענת בס' וראהיב(
 תדתי קהלת שאמר זה ; שכ' זצ'ל, חאגיזמשה
 והשמחה השחוק כלומד, וגף, ביין למשוךבלבי
 אחר אבל תועלת, שום בהם אין ודאיבעלמא
 אמרתי מסכתא, בסיום כגון בחכמה,שתרתי
 עי"ש. היק, אחר למשוך זהמחמת
 לא ענין הוא דהסיום בכ*מ ומצינויג(
 ה', סי' האזינו תנחומא מדרש ראהפשוט,

 בסיום שמו את וחותם ספרו שמסייםכאדם
 דמסיים בתר ר"א ב' ט"ז וברכות עיוש,טפרו

 עי"ש, דסיים בתד שם ועוד כו', אמרצלותיה
 כלה, בריש דפרקא סיומא ע"ב כ' ב*בוראה
 עי"ש.וכו'

 כרעי' ברא ערד זה בספרי היטב וראהיד(
 אומרים במצוה המתחיל ד"ה קעד( אותדאבוה

 גדול זכות שזה שם שהארכתי גמור,לו
 שבח ליתן ושצריך שהתחיל המצוהלגמור
 המצוה. לגמור האדם שזכה על להשי"תוהודי'
 מש"כ וראה מקומות. מכו"כ בארוכהעי"ש

 וק"ח, ק"ז דף מצורע פ' בדרשותיוהראנ"ח

 משתה עושים מסכתא בשלים דוקאדלאו
 פח"י וראה עי"ש, מצוה" "לגמר ה"האלא
 מהמג"א כאן הבאתי וכבר עי"ש, לי, תיתיערך
 שפר האמרי בשם ל"ג ס"ק תקנ"א סי'או*ח
 וכן עי"ש, סעודה, עושין מצוה לגמרדגם
 עה"פ ל"ם--מ"ג פקודי ורש"י במדרשיםמצינו
 המוגמר, על שברכם המלאכה את משהוירא

 וראה זה, בספרי שם שהבאתי מקומותובבו*כ
 ובמקור תתר"כ, סי' חסידים בספרהיטב
 ובהקדמת שם, עולם וברית א', אות שםחסד
 שהחיינו ברכת מענין ח"א אהרן ביתספרי
 כאן והבאתי מקומות, מכו"כ עישה"ט ספר,בנמר

 קכ"א, וב"ב תענית, ממם' ב"ק,מהמהרש"ל
 שמחים היו העצים(, )קציצת שפסקו יוםואותו

 עי"ש, גדולה, מצוה משלימין היו היוםשבאותו
 חסידים ובס' בספרי, כבר שהארבתי במהואקצר
 הסיום לטעם ואמת פגטוט מקור וזה הנ"ל,ונו"כ
 מזו גדולה מצוה לך ואין תורה לימודשל
 הלכה, של ד-א רק בעולמו להקב"השאין
 ערך שלי בבללים וראה בפנים, שהבאתיובמו

 ע"ב דקכ"א ב"ב בדשב"ם היטב ודאהתורה,
 כורתים באב ט"ו ועד מניסן י שכ' מניסן,ד"ה
 וכו', וכו' השנה לכל המעדכה לצורךעצים
 שבאוועו לפי שמחים, היו שפסקו יוםואותו
 עכ"ל, כזאת" גדולה מצוה משלימין "היויום
 שהיו ולפי שכ' גדשום ברבינו שם ראהאבל

 מתבטלין היו המערכה עצי לכרותעסוקים
 ועשאוהו פסקו יום אוהו אבל תורה,מתלמוד
 עכ"ל. בתורה, עוסקין היו ואילך שמכאןיו"ט

 ולא דבר העחשה כל ב' י"ג סוטהודאה
 על הכתוב עליו מעלה וגמרו אחר ובאגמרו
 וראה שם, בנו"כ ועי' עשאו, כאילושגמרו
 מש"ש דאבוה כרעי' ברא ערך בספריהיטב
 אומרים במצוה המתחיל בענין מקומותמכו"כ
 לכאן. וצרפו גמורלו

 הקודש ספרי מכ"ד באחד סיום ב.סימן

 ר' א', י*ז ברכות יהושע פני ראה4ק
 הכי, אמר דאיוב ספרא מסיים הוי כייוחנן
 אמר ועליו כו' בהמה סוף למות אדםסוף

 כד דר"י ונ"ל טוב, משמן שם טובשלמה
 סעודת לעשהע רגיל הי' דאיוב ספראמסיים
 עבדי הוי מסכתא בסיום דאפי' בבשבתסיום,
 בחכמה הוא פתח ומשו*ה לרבנן, סבאיומא
 דאמר דבריו להחזיק בדי זאת, באגדהלפתוח
 הי' גולה מעולי דאיוב השותפיןבס*פ
 להגאון אהרן ברכת בס' וכ' ע"ש, וכו'וכו'

 דמשמע קל"ד, מאמר ז*ל, דישאאבדק"ק
 דכי ע"ב, קי"ח בשבת אביי שאמר דמהמדבריו
 עביד הוה מסכתי' דשלים מרבנן צורבאחזי
 מסכת, בסיום דוקא דלאו לדבנן, טבאיומא
 הקודש ספרי מכ"ד אחד בסיום גם אפי'אלא
 דאיתא למה לדינא מסתייע ומזה הוא, כש"כועוד
 מסכה סיום דבסעודת ברמ"א, תקנ"א סי'בשוע
 שבין בימים יין ולשתות בשר לאכולמדתר
 כן, הוא מסכת בסיום דוקא דלאו לה"ב,ר"ח
 ואדרבא נ"ך, מספרי אחד בסיום ה"האלא
 יש ומזה מסכה, מסיום עדיף עוד כזהסיום
 דנוהגין בע"פ, בכורים תענית לענין ג"כללמוד
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 מסכת, סיום סמך על בכורים בתעניתלאכול
 וכו' הקודש, ספרי מכ"ר בסיום ג"כדדי

עי"ש.
 ט"ז ברכות סופרים ברקרוקי וראהב(
 מסיים הוה כי יוחנן א"ר הכ"י, בנוסחנאן,
 שכ"ה שם ובהג' דאיוב, ספרא "מאיר"ר'

 הנ"ל והפנ"י ; עי"ש ובע"י פ', ובכ"יבבנ"י
 בב"ב רבריו להחזיק כן רריש יוחנן שר'מעיר,
 ולפי עי"ש, הי', גולה מעולי דאיוב ע*א,ט"ו

 אמרה מאיר ר' שהרי זה יתכן לא זו,גירסא
 ח"ג בספרי עפמ"ש ונלענ"ד יוחנן, ר'ולא

 רמי שפ"ז, דף ובח"ג שלי בספריםובכ-מ
 נקרא אז פלוני בשם ההלכה להביאשממציא

 אמר ערך ח"ו בספרי וראה עישה"ט, שמועל
 ל"ב מרף וכדומה ר"פ משום ר"פ אמרר"פ

 לי' סבירא הוא גם אם מ5ומו דכשאומרוהלאה,
 לפענ"ד, הנ"ל הפנ"י ד' שפיר ואתי עי"ש,הכי
 הרשב"א ושו"ת א' סימן פ"ד סוכה רא"שוראה
 עי"ש. תס*רסוס"י
 סימן או"ח שלמה לך האלף בס' וראהג(
 להקל יכול מסכת סיום ע"ר שכ',שפ"ו,

 איזה סיום ועל וכו', להתענות הע"צלהבבורים
 וסיים תומו לפי למד אם כך החילוקנביא
 נביא סיום על אפילו להיות יכול פסחבערב
 למד אם אבל בקפיטלין קטן הוא אפילואחד
 גדולה מסכתא על אז סיום, לו להיותכדי
 שלא דהוי יהי' לו הלימוד, מעלה דהויכיון

 איזה לומד אם אבל סיום, נחשב נמילשמה
 מצוה, סעודת זה אין סיום לעשות כדינביא
עכ"ל.
 יו"ר על פתים מנחת ספר בהג' וראהד(
 שם הרמ"א ע"ר שכ', ב"ו, סעיף רמ"וסימן

 הדין והוא ; וז"ל עליו ומוסיף לעיל()הבאתיו
 מצוה, סעודת דהוי קודש פפרי מכ"דאחד
 עכ"ל. ט"ז ברכות יהושע בפניוכ"כ

 רמ"ו סי' יו*ד שלום טה2מרת וראהה(
 כשממיים כ*ו, סע' הרמוא על שכ' ו',אות

 במ"פ עיין מצוה, סעודת ונקראת כףמסכתא
 סעודת דהוי הקודש ספרי מכ-ד אחדדה"ה
 עי"ש. א' ט"ז ברכות בפנ"י וכ"כמצוה

 מכ"ד אחד עדיף דלא נראהומדבריהם
 שלמה לך מהאלף ואדרבא ממסכהא, קודשספרי
 מעטמע ומהפנ"י עי"ש, עדיף מסכתא דסיוםמוכח
 שכ' מלשונו, וכדמשמע עדיף, קודש ספרידכ"ד

 הוא רכש"כ הרי מסכתא, בסיום"דאפילו"
 הנ*ל. אהרן הברכת וכש"כעי"ש,
 הפני של במכתה"ג להעיר ורציתיו(
 ספרא בסיום רק הכי אמר דר"י רנראהיהושע,
 בצל*ח וראה כאן, המפור,2ים וכמש"כדאיוב,
 ברכות חכמים שפתי ובס' כאן, י"זברכות
 טוב בשם נפטר שאיוב שם על ג"כ כ'כאן
 איוב אחרית את ברך ור' מסיים איוברספר
 ראיה עוד אין רמכאן ולפענר"נ עי"ש,וגו'

 מכ"ד אחד על סיום סעודת דעושיןמספקת
 במכתה"ק הנ"ל האחרונים וכש"כ הקודשספרי
 וראה רגליהם, תחת אני ועפר שאני,ראיוב
 וח"ב קנ"ז, סי' ח"א או"ח משה אגרותשו"ת
 עי"ש. מקרא סיום בענין מש"כ י"ב, סי'או"ח

 משניות מסכתא על סיום נסימן

 בהא רבי קרי כי ע*ב ג' שבת ראהא(
 והיא אחריתי במסכחא תשייליה לאמסכתא
 בכללים וראה עי*ש, רבי שסירר במשניותמסכת
 תני ע*א ל"ד ובפסחים מסכהא, ערךשלי

 וכן הרומווז, מסכת ופרש"י רבה ביתרומות
 היא משנה האשה ד*ה ע"א, כ' ברכותפר,2"י
 וכן בתליסר, בד"ה שם וכן עוקצין,במסכתא
 לפ"ז וא"כ עי"ש, ע"ב כ4ד בתעניתפר,2"י
 שום בלי מסכתא השלמת בכלל הוה ודאימשניות
 למשניות בפתיחה התוי"ט בהקרמת וראהספק,
 מבעל בפתיחה וכן לכאן, וצרפה מסכת,ר"ה

 שנקרא והטעם הדק, עישה,ם שם שלמהמלאכת
 בפתיחה כמבואר יינה מסכה מלשוןמסכת
 ומעורבה מזוגה מסכתא כל כי הנ*ל התוי"םשל

 של מסכת בין חילוק אין וודאי שוניםבדינים
 שלי ובכללים עי*ש במשנה, למסכהאגמרא
 אחרים טעמים גם ועיוש פשום, חההנ*ל,

 וטה2נה לגמרא המה ואחדים מסכתאבסה2מעות
עי*ש.



 בין הו בשר 1 ר הא ה*"םכ*י ת יבתרעו

 מצות, התרי"ג עם זיטאמור ובתהליםב(

 רק לומד אם דאף צדיקים, כמה בשםמביא

 ופ"א מצוה, פעודת הוי נמי משניותמפכת
 זצללה*ה מרוזין ישראל ר' הק' הצדיקהי'

 תענית אחר מסכתא על סיום הי' ולאבכפר,
 משניות מפכת שילמדו שם להאנשים וצוהת"ב,

 חיים אורחות בס' כ*כ עי"ש, בשר,ושיאכלו
 עי"ש. ל"ה אות תקנ"א סי'או"ח

 סעי' תקנ*א סי' או"ח הורה דעת ובס'ג(
 דגם קאמינקא אבד"ק הגה"צ בהבם מביאי',
 עי"ש. מצוה פעודת הוי משניות פיוםאחר
 למשנה פדר אין ערך ח"ח בספרי היטבוראה
 בשם הגמרוה קריאה בענין מש"ש הק"זדף

 לכאן. וצרפו פדרים בשם פדרים ורישאהמפכתא

 מפכתות ארץ, דרץ מפכתא על פיום ד.סימן
 מגילת אפתר, מגילת תענית, מגילתקטנות,
 ועוד ועודפתרים

 דרך דמפכח ק"ב, סי' באו"ח הב"ח כ'א(
 מברכות ראי' והביא הורה, חשוב לאארץ
 בפירקא ונגרוס דפריך קרי, בבעל כ'דף

 קרי, לבעל דשרי ארץ דרך בה' פי'אחרינא,
 כ' ד', ס"ק שם במש"ז ובפמ"ג עי"ש,וכו'

 מם' ללמוד קרי לבעל מדמווור ראיתו,בכוונת

 ד' מערכת שלמה קהלת ובס' עי"ש, ארץדרך
 מסכת ללמוד דמותר מאי דהרי מקשה, כ',אות
 משום במשנה שם תר"י כמ"ש הטעם ארץדרך
 על גם דהרי ועוד בו, להעמיק צריךשאינו
 ארץ, דרך כה' ר"י דעשאן שם אמרינןבהמ"ז

 כ', וכו', שאכלו ג' במשנה פ"ג אבותוברע"ב

 הרעיש שלמה דהבכורי ועוד ת"ת, ידישמקיים
 אפתר "שבמגלה שכ' אפרים הבית עלבהשו'
 חכז*ל טרחו בחנם וכי ת*ת" יד*ח מקייםאינו

 לבטל להם הותר ומי אסתר, על המדרשבעלי
 הב*ח על גם קשה זו וקו' ע"ש, לפ"דמת*ת
 זמן, ביטול חשיב לא שזה אפנם"ל מ"מהנ"ל,
 להורה, שקדמה בד"א לההנהג איך לנושהורו

 הגאון קיהמציא במה י"ל לפ*זעכ"פ
 סי' חיים ארחות ס' על בהגהותיו ז'למבערזאן
 טק"ד ק*ב טי' בא*ח המש"ז דעפי'דתקנ*א,

 דרך מס' בסיום בשר לאכול היתר איןש"ל
 דלא נהי הב"ח לדעת אף הנ"ל ועפ"יארץ,
 מצוה בו העפק חשוב מ"מ תורה הלמודהשוב
 דאל,כ ארץ, בדרך להתנהג איך שידעבהאי
 לשוא וכי בו ולעפוק לבטל לחכז"ל הותרמי

 פעודת חשוב פיומו שפיר וא"כ כנ"ל,עמלו
 שגומר מצוה גמר ובכל הפצוה שגמרמצוה
 הסיום ענין עיקר דהרי מצוה, סעודת שייךהרי
 תקנ"א סי' או"ח ועמג"א ביהמ"ק, מחינוךנלמד
 עושין מצוה לגמר דגם שפר, אמרי בשםסקל"ג
 ע"ז, מוסיף כאן מהרש"ם הגאת ובהגה'פעודה,
 דבגמר מניסן ד"ה ב' קכ"א ב"ב ברשב*םשמצא
 ברכות מהפנ"י ומייתי לשמוח, נוהגין היומצוה
 לעשוה יש ההקראות מן א' לפיום דגםי"ז,

 מש*ב. ד( אות כאן וראה עי"ש,פעודה
 הוא ארץ דרך ה' דגם נלענ"ד ולפ"זב(
 וראה מפכתא, ונקרשע קטנווז מפכתותבכלל
 לומר לשתך למד מר דאמר עאא, ד'ברכות
 "במפכתא" מר דאמר שם, ובר,ע"י יודע,איני
 דבברכות מתר"י לפטהב"ל גם עי"ש, ארץ,דרך
 וגם בה, להעמיק צריך שאינו משום הטעםכ'
 עי"ש, לעצמי אני מחמיר אח"כ אמר בעצמור"י
 ודאי כועחז"ל, וכו' להורה קדמה ארץודרך
 וראה לפענ"ד, קטנוח, מפכהות כשארהוא

 מקומו שם כי מש"ב מסכת ערך שליבכללים
עישה"ט.
 שם, ובנווכ תקנ"א סי' או*ח וראהג(

 ח"1 אהרן בית בפפרי וראה צריך, אני לקצרכי
 ובכללים תורה, אמרה וערך רחמנא אמרערך
 מגילה בטלה ערך כאן וראה תורה, ערךשלי

 סיום לעשות אפשר אם מפופק ואניתענית,
 בימים בשר לאכול כדי 'תעניח" "מגילחלמם'
 ב' סי' הפוסקים כללי חמד שדי וראהאלו,
 להתלמוד קדמה אם ארץ דרך מסכתא ועלד"ה
 מדף ח"א הדביר פתח בס' היטב וראהע*ש,
 סופרים מס' כמו שהוא שם ודו"ק והלאהט"ו
 ואכמל"ב. עישה"ם ועודועוד

 אפילו מסכת דכ,ןמסיים נ' ולם"זד(
 מצוה, סעודת נקרא כן גם קטנותמהמסכתות

 איזו בטיום שלמה לך מהאלף שהבאתיוכעין
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 עי"ש, בקפיטלין קטן הוא אפילו אחדנביא
 קודם דנפדרו וי"א הם, ותורה מפכתות ג"כואלו

 וגם ממכתא, ערך שלי בכללים ודאההש"ס,
 ח"א בספרי וראה מהם, פסקינן דיניםבכו"כ
 מתוס' הנ"ל שלי בכללים וראה אגדה,ערך
 ל"א מגילה תוס' פז"ר, ד"ה ע"ב ד'ר"ה
 וכאן עי"ש מקומות, וכו"כ ראש, ד"הע"ב

 1כ1 כש"ל, תענית, במגילת אני ומסופקאקצר,
 "בסימן הדין מה אני מסופק גם סתרים,מגלת
 לפמש"ל ובפרם וכדומה", ערוך מהשלחן חלקאו

 או חורה של לגמדה שמחה דעושיןבהמקורות
 באם אני מסופק וכן זה, בכלל ודאי וזהמצוה,
 ובספרי וכש"ל, זה, בכלל נכנס ספרמחבר
 שהחיינו לברך שצריך בענין בהקדמתוח"א
 כתיבת בגמר וכן בארוכה, עי"ש ספר,בגמר
 ע' סי' חו"י בתשו' וראה עיקש, תורה,ספר

 הו"ל מצוה, דבר גמר מחמת שנעשיתדפעודה
 לענין גדולה נפק"מ חה עייש, מצוה,סעודת
 אכילת בע"פ, בכור כמו הלכה, עניניכו"כ
 מי לענין נפק"מ גם לט"ב, ר"ח ביןבשר
 מותר אם הרשות בסעודת לאכול שלאשנדר
 בפתחי וכמש"כ הנ"ל, הימים בסעודות לאכוללו

 ובס' עי"ש, ט"ז ס"ק רי"ז סימן יו"דתשובה
 ש"ע וראה הדק, עישה"ס ע', תשר יאירחות
 נפק"מ. עוד ס"ב תקסוח סי'או"ח

 החווו עפמ"ש נלענ"ד הדבריםובעיקר
 ודאי בסעודה דהדרוש ועוד ש-ל ט' פימןיאיר
 לקול מקשיבים 1ההמ11 הת"ח כולם כימפפיק
 עי"ש, מצוה פעודה ודאי היא ועי"זהדורש,

 ולצאת האחד מן היפנים טובים לפענ"דולכן
 טוב גדול ופפק קטן היוהר מחמאםאפי'

 בלי ודאי ותהי' בפעודה להמסוביןשידרשו
 כנלענ*ד. מצוה, סעודתפפק

 סי' באו"ח הב"ח על להעיר ורציתיה(
 לא ארץ דרך דמפכתא שכהבו: ודעימי',ק"ב
 גדולי הני על בעיני דפלא כנ"ל, תורהה~אוב
 ב' בין הבדל עשו ולא העירו שלאהתורה

 הם ודינים הלכה דעניני הראנ(וניםפרקים
 לך, כידוע שאח"כ לפרקים כלה, למם'ושייכים

 דרך דמסכתא א' ר*פ הגר*א בנוסחתרחה

 ב' חיבר הגאון רבינו וז*לי שכ' רבהארץ

 כלה, למסכתא זו ממסכתא הראגטוניםפרקים
 ארץ דרך שמסכתא ראשוניס בכמהומבואר
 וערש"י הג'(, )הפרק עזאי בן מפרקמהחלח
 עכ*ל, ב', נ-נ עירובין ותוס' א', נ"בברכוה

 עי"ש. ב(, אות כאןוראה
 כמלאכים מהראהטונים דמסהפינא ולוליו(
 כ"ב ברכות דהגמרא דלפענ*ד אומרהייתי
 אך ארץ" דרך "ממפכהא מדבר לא ש"לע*א
 כאי, בצל*ח וראה ארץ", דרך "מהלכותורק
 ברכת על רק שקאי פי' ארץ, דרך כהלכעושכ'
 כדמסיק ארץ, דרך מצד שזהו שלפניההמזע
 לאדם שאסור הוא סברא ע"א, ל"ה לקמןהגמ'

 מגיד בס' וראה ברכה, בלא מעוה*ז,ליהנות
 ארץ דדרך ארץ דרך כה' שכ' כאןתעלומה
 להשי"ת מכהפ"כ מוון לו שנות1 בעה"ב אתלברך
 ולא ויהנה יאכל והאיך לו ונותן המזעשברא
 ברכות על חכמים שפתי בס' וראה עי*ש,יברך
 ועפר בזה, אני ונבוך להעיר, רק באתי ולאכאן
 הנ"ל. הקדחפים רגלי תחתאני

 בכללים ראה קטנות, המסכתות ובעניןז(
 שנקראים א( קטנות, ומסכתות מסכתא ערךשלי

 דברים בכמה ג( נתחברו, מתי ב(חיצונים,
 ד( להגמרות, יתנגדו כי אף עליהםסומכין
 או שבעה אם קטנות, המסכתות שלהמספר
 ופרטים ענינים כרכ ועוד ועוד יותר, אותשעה
 יתבארו בזה, והשיטות בזה, השערות וכלבזה,

 היטב וראה אקצר, וכאן הנ*ל, בכלליםבעהי"ת
 רבתי, אבל וערך אגדה, ערך ח"אבספרי
 בערכם. ואו"י פח"יובס'

 יהי' מה א', דבר על להעיר רציתיעוד
 בהיר, ספר מדרשים, פסיקתא, בסיוםהדין
 משכן, טהטנת היכלות, פרקי קומה,שיעור
 וראה הם, תורה דם"מ רבים, לאלהוכיוצשו
 לכאן. וצרפו הפוסקים כללי חמדבשדי

 על פיום סעודת ולעכב לאחר מותר אם ה.סימן
 דבר שאר על או ט"ב בו שחלשבוע

 ארתות ס' על מהרש"ם בחג' ראהא(
 שכהב לאה, אות תקנ*א סי' ט"ב ה'חיים
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 אדי' שבתשו' זכדון, אבני תשו' וע' ח"ל,בתוה"ד

 שפסק הא"ר על שתמה י"א, סי' ח~ע"ח עלאידבי
 שבוע על פיום פעודת ולעכב לאחרדאפור
 י' ט' ממו"ק ראיה ומביא ט-ב, בהשחל

 ובתוי"ט פורתא, לשייר מוהר ביהמ"קדבחינוך
 ביהמ"ק, לחינוך דשוה מוכח מ"ח דתעניתפ"ה

 דהא"ד כתב לכן להתיר, נ' מהדמ"ם מלשוןוגם
 בכדי הלימוד פדר לשנות ברוצה אלא כ"כלא

 גם שירצה זמן עד קצה לשייר אבלל0יים,
 עי"ש. דשרי מודההא-ר

 תקנ"א סי' או"ח חיים ארחות ובס'ב(
 נ"ו סימן לאבדהם חסד שבשו"ת כתב ל"ה,אות

 כהא"ר כתבו פ"א ת"ב בה' ח"ב המלךובשעד
 ובשו"ת עי"ש, ומחטיא חוטא )שווא וכ'הנ"ל,
 מחזיק ואילך דמד"ח כ' מ*א סי' או"חדמ"ץ
 דבמוצאי שם כתב אמנם הנ"ל, הא"דבדבדי
 שסיים אף להתיד דיש מודה הא"ד גםת"ב

 השלחן עדוך ובס' לימודו, כדדך שלאהמסכהא
 להניח שאין כ'! כ"ח אות תקנ"א סי'או"ח
 ודבר בשר לאכול כדי אלו ימים עלהפיום
 דמותר מוכח א' ט' דבמרק אע"ג הוא,מכוער
 כדי מ"מ מצוה, לפיום הגמר מקצתלשייר
 שלומדים ויש יאה, ולא נאה לא בשרלאכול
 אפשד וזה האלה, בימים סיום לעמחותכדי

 לבקש אין אבל בתודה, יעסוק שע"ילעשות
 וכו' בפיום נהגנו לא ואנחנו ת"ח, דק הסיוםעל

 ביו"ד בעצמו הוא שכ' מה דאה אבלע"ש,
 קצת, עצמו דסותד דנ' ומ"ה מ"ד אות דמ"וסי'

 ואקצד.עי"ש

 תקנ"א סי' ארח חיים תודת בס' וראהג(
 התורה כבוד משום הפיום לאחר שכ' כ"זס"ק
 בדליכא ללמוד למהר אבל לאחר, מוהר עםורוב
 תחבולה שום בלי הפיום לו דנזדמן כיון זהטעם

 א"ר( )ע' לסיים כדי ללמוד שמיהרופעולה

 מש"כ בארוכה עי"ש וכו', המצוה שיאחרמהכ"ת
 גאונותו. בדוב עישה*ם הא"דבענין
 שהצדיק ב( אות ב' פימן לעיל וראהד(
 ת"ב במוצאי צוה זי"ע, מדחין ישדאל ד'הקדחש

 וצדפו עישה"ט פיום, ויעשו שילמדולהאנשים
 חה פיום, לעשוה כדי ללמוד דצוה הרילכאן,

 וכדומה, ימים על הפיום מלהניח רבותאיוהר
 ודו"ק.עי"ש

 פיום בפעודת חבל ליקח לאבל מותר אם 1.סימן
 הגומר אחד שאין אע"פ 1כ1 למד, שלא למיאף

 וא"י בבל ערך זה בפפרי היטב ראהא(
 סיום מענין באדוכה ההורה, קריאחלענין
 סימן שם בפדם תורה, בשמחת התודהווממחת

 כי יששכד מתיקון הבאתי י( באות חשםב'
 התודה את שמסיימין ישדאל ארץ אנשיאפי'
 מ"מ ומחצה, שנים ג' או שנים ג' בכלדק

 פעודה עם הורה בשמחה חבל ולקחוהשתהפו
 שנה בכל שלהם הורה בשמחח בבלאנשי
 וזה לבאן, וצדפו עי"ש עמהם, והתחברוושנה
 זה למדו שלא לאווזם שאפי' כמש"לג"כ

 בשמדאז חבל וליקח להנמוותף מצוההמפכתא
 קי"ח משבה משמע ושכן הלומד, שלהפיום
 יו"ד טו"ז וראה לעיל, ראה כן עשהשאביי
 אחרים דאפי' ש"ל, הרהם"ל בהמם סק"ט דמ"וסי'
 עי"ש. שסיים זה עם לשמוח מצוה פיימושלא

 הבעל .דאשת קל"ב בלל בח"א וראהב(
 עיוש. מפכתא בפיום אף מותרתפעודה"
 חי' שלום דהסהצמדת בהך מש"ל ודאהג(
 סי' הדא"ש תשו' בשם שמחות ה' ליו"דדינים
 לכנוס לארא חודש תי"ב לאבל שהתירמ"ח

 וכו' למד לא שהוא אף הש"ס בסיוםלסעודה
 מש"ש וע' עי"ש, הפמ"ג בשם ומש"שעישה"ם,

 למד אם בין לחלק יהודה, לחם הביתנהמם
 לכאן. וצדפו עי"ש לא, אובעצמו
 שכ' ע' סימן יאיד חות בשרת ודאהד(
 שלמד מפכתא שסיים יחיד אפי' המהדש"לבהמם
 בפעודה המפובים ת"ח לכל מצוה פעודהנקרא
 שכ"כ ח( אות א' סי' לעיל היטב וראהעי*ש,
 סימן ודאה לכאן, וצדפו באדוכה עי*שהיש"ש

 לכאן. וצרפו יא( אותא'
 דראהן שמ"ה, דף ויחי פרד"י ראהה(
 אצל למה ז"ל, מלובלין מהחוזה שאלהברזל

 ופהשקאות, י"ש בשתיית הוא ההתחברותהחסידים
 לו, והשיב ופלפולים בד'ת המתנגדיםואצל
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 תורה למד איך ור"מ אי', א' ט"ודבחגיגה
 ולא זרק, וקליפתו אכל תוכו וכהבנימאחר,
 פתם אסרו וחכז"ל לימוד, ע"י לונתחבר
 הרי בנותיהם, משום ויינם יינם, משוםחממנם
 עושים וע"כ התקדבות, יותד יש אכילהדע"י
 ע"ש, ביחד, ושתו ואכלו יחד שלמדוסעודה

 ויעש ט"ו(, )ג' מ"א על א' שה"שובמדד"ד
 תורה, של לגמדה סעורה שעושין מכאןמשתה,

 בסיום, המקוד וזה תקנ"א, סי' חיה בנפשוע'
 מצךה סע]דת דנקרא כ', דתנ"ג ח"בוהפרד"י
 זה איתא ב' צ"ב דבשבת הג]מר א' שאיןאע"פ
 הפעולה דנקדא הדי חייבים, א"י וזה יכולאינו
 שוד כ' ממון מנזקי ה"ה פ"ט ור"מ שניהם,ע"ש
 וכהמ"כ כפדה, צדיך א' כל שהדג שותפין ב'של

 עי"ש, ס"ה קע"ו סי' חו"מ וע' טובה,במדה
 ר,ב"י לחם, ויאכל וקדאן כ' ב' שמותוראה
 י"ז בשבת עפמ"ש וזה מכם, א' יקחשמא
 בנותיהן, משום ויינן יינן, משום פתן על גזדוב'

 שתון ולא מינן אכלו דלא ב' י"בובמגילה
 ואכלת ט"ו ל"ד ובתשא מינן, נסבו ולאמינן
 באין אכילה דע"י הרי מבנותיו, ולקחתמזבחו
 ח'ב פרד'י וראה והתחברות, התקרבותלידי
 סי' או"ח חיה נפש בס' ודאה שכ"כ, כ"בדף
 לכאן. וצרפו ט', סעי'ס"ו

 שהביא כוז ס"ק דמ"ו סי' יו"ד בש"ך דאהו(
 מסכת לסוף דכשבאין קי"ט תש]' מינץממהר"ם
 ויחזדו כ]' הכ]שר, שעת עד בס]ף מעטיט~ייר
 רב בני ועשרה דדבנן קדיש לומד מניןאחר
 דב תשו' מ"ט, צד ח"ב אשכול ]וראהפפא,
 שמות לחקר בס' ומש"כ זה, מנהג במקורהאי

 סופר, טעות ויש ס"ב, רף בתלמודוכנויים
 השם קידוש על נהרגו פפא דב שבניוצ"ל
 תדס"ג ההא קי"ב, אלפים ד' בשבת אחדביום

 ט' מו"ק וע' מצוה, סעודת והוילשטדות[,
 הוא כשאין ]אפי' וכו', פורתא לשיוראע"א,
 חזינא דכי לי תיתי אביי דאמד מצטרף,הלומד
 יומא עבידנא מסכתי' דשלים מרבנןצ]רבא
 הו"ל כי הרי רע"א, קי"ט שבת לרבנן,טבא
 לאשר המק]ר חה מסכתא, חברי, שלים כד,ו"ט
 סעודה וע]שים ש"ם לחב]רת להמנותנהג]

 הנ]מר אחר שאין אע"פ ת]רה, שללגמרה
 אינו וזה יכול אינו זה ב', צ"ב בשבתדאמדו
 הפעולה דנקר~אע הרי חייבים, שניהםיכול

 אינו חביר] שגם לפי כ"א, ע"שבשלימ]ת
 הדמב"ם וכ"כ בלעד], ז] פע]לה לגמ]ריכ]ל
 שותפים ב' של שוד ה"ה, פ"ו ממון נזקיבה'

 מהם שכ"א שלם כופר משלם מהם כ"אשהדג,
 שנדהצב טובה במדה כש"כ א"כ כפרה,צריך

 המדבה ואחד התורה, השלים כאלולכאו"א
 בסיום להם כחלק חלק שניהם הממעיטוא'

 ס"ה, קע"ו סי' בחו"מ שותפין כדיןהש"ס,

 כלי הקב"ה מצא שלא הסיום בשלובוהאדכתי
 התחברות, להם שיש השלום, כ"א בדכהמחזיק

 ועתיד הש"ס, כל גומר כ"א כאלו נחשבוע"י
 שפירקי עולמות, ש"י צו"צ לכל להנחילהקב"ה
 וכ"א ש"י, הן אשי ]רב רבינא שסדר]הגמ'
 וע' פדקים, הש"י כל בעצמו גמד כאלו לונחשב
 עה"פ קדושים פ' לתו"כ כהעאנץ הר"יבפי'

 כשאדם ויכלו ממדרש תשיחך, היא]הקיצותה
 לע"ל המסכת סיים ולא ונסתלק מסכת איזהלמד

 ועתה עמדת בכאן לו ואומרת מקיצוהמסכת
 סעיף תקנ'א או'ח חיה נפש בם' כ"בתמים,

 משניהם קצת לדקדק יש ולפענ"ד עי"ש,י'
 שעשוהו ב' בערך וראה וי"ל. דפסודיןשעשוהו
 שעשוהו ב' ובערך לכאן, וצרפו עי"שפטורין
 ב' בערך כאן ראה אבל עי"ש. בבהמותפטורין

 מחשבה רק או מעשה נחשב אי מצוהשעשו
 וצ"ע. לכאןוצרפו

 ה]ה הסיום שאחרי יומים או יום נם אם ז.סימן

 מצוהסעודת

 שכ' דמ"ו, סי' יו"ד תש]בה פהחי ע'א(
 סע]רת ה]י הסי]ם שאחרי בי]ם דגם חו"י,בשם
 ובערוך עי"ש, השלישי בי]ם גם ואפננרמצוה,
 דממו"ק כ' מ"ד אות רמ"ו ס" יו"דהשלחן

 עי"ש. ימים, כמה לשמוח דיכולים מוכח א'ט'
 סימן יאיר חדת בתשו' היסב ודאהב(

 שלאחריו, ביום רנם שכ' לעיל, שהבאתיע',
 עי"ש מצ]ה, סעודת הוי אחריו שאחר]גם
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 טימן כאן היטב וראה עישה"ט. ע"ז,ראיותיו
 מש"ש ט"ו טימן וראה לכאן, וצרפו ג( אותג'

 לכאן. וצרפו ע' סי' יאיר חות השו"תבשם

 אבל לענין סיום סעודת ח.טימן

 טע"ג, שצ*ג טי' ליו*ד שאול ביד ראהא(
 לילך לו אסור בכור והוא ז' ו~וך דאבלשכ',

 אסור אבל דהרי פסח, בערב הסיוםלשמוע
 הוריתי, וכן הסיום, גשאומע במה וא"יבד"ת,
 סמך הוא בע"פ, עי"ז לאכול הסיום נוףווקרי
 והמשמרת אסור, ודאי אבל כשהוא כש"כקלתם,
 כ*ג, אות ט' מע' שמחות לה' דינים חי'שלום

 עי=ש. להקל, יש חצות דאחר עליו,כ'
 ליו"ד דינים חי' שלום משמרת וראהב(

 רמ"ו סי' יו*ד הש"ך על שכ' שמחות,ה'
 אבל לענין מינץ, מהר*ם בשם הנ*לטקכ"ז
 בשבלי וכ*ה רבתי, תניא וע' לאו"א, חודשתי*ב
 הרא"ש תשו' וע' מ"ז, טי' שמחות ה'הלקט
 לכנוס חודש תי"ב לאבל ג"כ שראעיר מ"חטי'

 שום למד לא שהוא אף הגם"ם בסיום7סעודה
 ע"ש, הסיום, לומד הוא דעכ"פ כיוןמם',

 דייק סק"ט, תמ"ד סווט מ"ז או*חוהפמ*ג
 שסיים, יחיד דאף רמ"ו טי' יו"ד וש"ךמטו*ז
 תיב-ח ואבל מצוה, והוי לשמוח אחריםיכולים
 סי' ח=ב מהדו*ג טו"ט וע' שם, לאכ71מותר
 עי*ש. מד"ז באודךפ"ו,

 דדוקא ; דנ*ל טק"ג, שצ"א טי' בבל"י וע'ג(
 לאכול תיב-ח לאבל מותר אז למד עצמוכשהוא

 אם אבל מסכתא, סיום היינו מצוה סעודתעל
 אוסרים יש דהא לאסור, יש עמהם למדלא
 אבל ומכש-כ לביתו, חוץ מצוה סעודותכל

 שום על לילך רשאי שאין הארץ עםשהוא
 עיוש. וכף וכד מסכהא,סיום

 רמ"ו, טי' יו"ד יהודה לחם בית ובהג'ד(
 תוך אבל דאפילו מינץ המהר*ם עכהם*ככ',

 הב"ח אבל שם, לסעוד יכול או"א עליב"ח
 מסכתא, סיום סעודת על לאכול בזהאוסר
 וסיים המסכתא למד בעצמו הוא אם לחלקונ'

 בכה"ג אבל מוהל, כמו דהוי מותר, בודאיאותה

 החלה רק בעצמו למד דלא מינץדהמהר"ם
 כמש"כ מסכת, סיום על לילך אסור בודאיוסוף
 מצד שמה יהא לא בעצמו הדורש ת"חהב*ח,

 תקט"ח טימן מג"א וראה עי"ש, ט"חהדר)שו,
 עי"ש.טק"ה,
 תרט"ט טי' א"ח על כנה*ג בט' ראהה(
 )ר*א יצחק ר' ד' שמביא אחרי שכתבהגב*י
 שנוהגין, קי"ח, דשבת והך ש*ל( שה"שלמד'
 המטכתא לטוף כשיבואו ישיבה ראש אושהרב
 עד מעט ישייר אלא המסכתא כל יסייםלא
 נאה סעודה לתקן דראוי יומא הכושרשעת
 לקבץ ראוי ואז וההעלמידים התורהלכבוד
 שראוי מי כל לסיים הרב כשבא הקהלכל
 ההולך אבות ממס' וטמך המסכח(ג לסיוםלבא
 כל נהגו ולכן בידו, הליכה שכר עושהואינו
 מטכתא, כ,שמתחילים לישיבה לילך בתיםהבעלי

 המטכתא לסיים הרב כשבא להודיעם מנהגונע
 אחר טעם עוד וטוף, תחלה יהי' ואזוכו'

 וכר עם, אמיפת שם כשיש התורה כבודש'הוא
 ויתקן וכו'( ר-ם ובני הדרן קדיש מענין)ע"ש
 המסכהא, וסיום התורה, לכבוד נאהטעודה
 אבו"א על אבל "דאפילו מצוה סעודהוהוא
 למעשה הלכה ראיחי וכן שמה" לסעודיכול
 אוכלים "אבלים" שהבחורים קשישימרבנן
 קי"ט, טי' מינץ מר=מ המסכהא, סיוסבסעודת

 כל עיוש וכו', ל*ז, סי' ב*ק יש"שרש*ל
 הטהור.לשתו

 בכורים תענית לענין סיום סעודת ט.טימן
 פסחבערב

 אף פסח, בערב בכורים תענית לעניןא(
 מטכתא שטיום מקום בשום מובא לאשבש"ע
 בזה עצמם ולפדות לאכול להתיר להםמועיל
 יו*ד שאול מהיד לעיל הבאתי התענית,מן
 לו דאסור אבל לענין שכ', מע"ג, שצ*גסי'
 בד"ת דאסור פסח בערב הסיום לשמועלילך
 הוא פסח בערב עי"ז לאכול הסיום דגוףוכר,
 עוד טהם"ש גם דבריו, כל עי"ש קלוש,סמך
 וראה לכאן, וצרשו עישה"ט מכ"מ, אבללענין
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 דיכולים הלוי, מהר"ש בשם ת*ע, סי'מג*א
 והמחמיר מילה, סעודת על לאכולהבכורים
 בבכורות דהמיקל כ' שם והפר"ח עכ"ל,תע*ב,
 שם ולדעתו הפסיד, לא מצוה סעודת בלאאף
 אלא דוקא, לאו מתענין סופרים במס'מ"ש
 כ' וכעי"ז עישה"ט, בעלמא, עינויר"ל:

 קל תענית בע"פ הבכורים דתעניתהמהרי"ל
 מהרי"א שהגה"ק א' בספר ומובאמאור,

 ואמר התענה, ולא בכור היה זצ"למזידיטשוב
 נזדקר המנהג זה של מקור סופריםשבמס'
 מהענים, ולא מתענגים הבכורים וצ"לטעות,
 ז"ל ליפא סנדר מו"ה הה"צ בנו שגם שםומביא
 ובהג"ה ע"ש, בכור שהי' אף בע"פ התענהלא
 שרבי ה"א פ"י פסחים הירושלמי מביאשם
 לקמן. וראה עי"ש וכו' בע"פ אכללא

 ד"ה ע"א ק"ח פסחים תוס' וראהב(
 בכורים תענית של דהמקור שכ', ששת,רב

 ושם ע"ש ה*ב פכ"א סופרים ממס' הואבע"פ
 ניסן שיעבדר עד מתענין ואין לאמור.כתוב
 בשביל והצנועין בע"פ שמתענין הבכורותאלא
 והתלמידים בתאוה,  בה שיכנסו כריהמצה
 כבוד ומפני ה', חילול מפני וה' ב' בומתענין
 הלשון ומפשטות ע"ש, ע"כ שנשרף,ההיכל
 מזידיטשוב הה"צ של במכתה"ג משמעלא
 וכו' אלא דהלשון מתענגים, שצ,לזצ"ל

 שהלשה משמע וכו' והתלמידים וכו'והצנועין
 כפות תחת אני ועפר מתענין, הואהאמיתי
 ודו"ק. עישה"טרגליו,
 רבי ה*א, פ"י פסחים ירחטלמי וראהג(
 בגין אלא וכו', מצה, ולא חמץ לא אוכל הי'לא

 בכור הוה יונה רבי מונה א"ר הוה,דבכור
 מן אלא הדא מן לא תנחומא א"ר אכיל,והוא
 )ובפנ"מ עי"ש, וכו' הוה, אסטניס רביהדא,
 מתענין  והבבורות  הוה דבכוד בגין העדהוקרבן
 סופרים(. כבמס'בע"פ
 ה"א פ"י מהירושלמי לכאורה והנהד(
 לבכורים הסיום מועיל דלא ראיה ישהנ"ל
 ע"י בע"פ רבי אכל לא למה דא"כבע"פ
 לו דהי' שם קרבן השירי לפמ*ש ובפרססיום,
 כשהוא לשבת יכנס שלא כדי ביממא מעטלאכול

 אכיל, מונא דר' ראיה זה מה גם עי"ש,מעונה
 דלהירושלמי ודאי אלא סיום, לעצמו עשהדילמא
 להעיר, רק באתי ולא הסיום מועיל דלאאפשר
 וצע"ק. בזה אניונבוך
 שונות שיטות יש הירושלמי בפי' והנהה(
 : שכ' ת*ע, סי' או"ח יוסף ברכי בס' וראהבזה,

 והחוט קכ*ו, סי' הדשן התרומת על ק"קוכן
 דכלי פ*ו המל"מ על וכן כ"ה, סימןדהטני

 שרבי איתא ובירושלמי שכ', ט', סי'המקדש
 עב"ל, בכור שהי' לפי בע"פ מתענההי'

 ליתא, למסקנא אבל הקס*ד, לפי הוא זהדהרי
 שבלי ועל הרא*ש, על יהחטע השדה הקשהוכן

 נוסחת מייתי עוברין אלו פ' דהר*ן : וכ'הלקט,
 בכור הוה אבא אמר מונא ר'הירחטלמי

 "ולא-
 אמרן, הרמב"ן משם הר"ן דהרי וק"ק אכל,הוה

 כגירסתנו, מביא עוברין אלו ס*פובמלחמות
 כן, גורס ל"ג דף חמץ במאמר הרשב"ץוגם
 הקשה וכן וכו', והר"ן הרמב"ן ד' כ'ועלי'
 בד' נפל דט"ס ופשוט קרבן, בשירי הרא"שעל

 בגין אלא הירושלמי דממ"ש ליישב ונראההר*ן,
 בעולם זה מנהג דיש מוכח משם הוהדבכור

 ודעיסי' הרא"ש כוונת וזה מתענין,שהבכורים
 בהרמב"ן וכ"מ מהירחצלמי, "סמך" דישבאומרם

 המנהג ואין אביל דר"י מונא ר' ופריך שכ'שם
 ותרה"ד מן קץבין והסס"ג וכו', בכל ושוהפשום
 דמפרשי אפשר אמוראי פליגי דבירושלמישכ'
 הדר לא בכור דהיה בגין אכיל לא דרבירמ"ר
 לי' דסבירא דר*י משני תנחומא ר' אךבי',
 שינויא והאי הוה דאסטניס משום רבידטעם
 סופרים מס' על בפי' וכ*כ דוקא, יונהלר'
 משמי' התה"ר ומיהו בארוכה, עיוש ה"בפכ*א

 להא דדחה כ' והמרדכי לה קאמרדהמרדכי
 חיים ארחות ובס' בכור, עוהי' לפי מתענהשהי'
 דמנהג אמרו דבירחטלמי כ' י"ג אות ע"ודף

 עי"ש. להתענותבכורות
 התוס' הביאו לא דלמה לתרץ נ"ל ובזהו(
 לתענית המקור ששת רב ד"ה ע"א ק"חפסחים
 ווהביאו כמו הנ"ל, מהירושלמי בע"פבכורים

 טשום  קשה, לא  להנ"ל אבל הנ"ל,הראהבונים
 ופליגי כ*כ, פשוסה הראי' איןדמהירושלמי
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 בספרי שהבאתי הגדול וכהכלל כנ"ל,אמוראי
 או מברייתא ראי' להביא דאדרך פעמיםכו*כ
 משום במשנה כן שאיתא אף חם"מגמרא

 וראה וברור, פשוט יותד הוא מהאהרוןשהראי'
 ובירהם, : וז"ל שכ' ע"א נ' דף פסהיםבריטב"א

 קי"ל, דריב"ל כחעמי' סימון כר' אנן כו'אמרו
 מתענים הבכורים סופדים במס' אמרוובפי'
 נ"ה סי' ובכלבו וקיים, שריר מנהגבע*פ
 הבכודות שהיו הי' שמנהגם גזכר ובירחםלמיכ'

 שהבדכי ופלא עכול, הפסה בעדבמתענים
 ר"ע, סי' ברוקה אבל הביאם, לא הנ"ליוסף
 הוי לא רבי בירחםלמי התם ואמרינןכ':
 בכור שהוא מפני לא מצה ולא המץ לאאכל
 היטב וראה עי"ש, וכו' הוה איסטניס רביאלא
 פסהים הידחםלמי על וידחמלים ציון אהבתבס'
 ועישה"ט לכאן, וצדפו עישה"ט משכ"ב, ה"אפ"י

 עי"ש אכיל לא מונא דר' הגירסא בדברכהם"כ
ואקצר.

 בין בשר לאכול לענין סיום סעודת י.סימן
 באב לט'ר"ח

 א(, אות ב' וסי' יא(, י( אות א' סימןר(2ה

 תורה דעת בס' ודאה ה', וסימן ב(, אות ג'וסי'
 תשו' עי' שכ' תקנ"א סי' או"ה ז"ללמהדש"ם

 במוטב לאכול להתיר דיש פ*א, סי'רמ"ץ
 לסיים מיהר אם גם מסכת סיוםבסעודת
 עי"ש.המסכתא

 מסעודת הנודר לענין סיום סעודת יא.סימן
 הרשות ממעודות נהנים שאינם וצדיקיםהרשות

 ט"ו. סימן היטבדאה

 עשרה לצום הנודר לענין סיום סעודת יב.סימן
 תקם"ח סי' או"ח וכבש"ע וכו'ימים

 ט"ו. סימןדאה

 הארצים ועם לנשים סיום סעודת יג,סימן

 סימן וראה משש*ב, ג( אות ה' סי'ראה
 עישה"ט. ב( אות ו' וסימן יא(, אותא'

 מסעודת לאכול מותר אם וביתו מחוץ יד:סימן
 וכדומההסיום

 דמי ש"ש יא( אות א' סימן היטבדאה
 פשיטא מצוה מסעודת לביתו לוששולהין
 עי"ש. לאכולדאסור

 מצוה, סעודת הוי ודאי אי סיום סעודת טו.סימן
 ועוד מצוה סעודת נקראומה

 שהאדיך ע', סי' יאיר חווז בשו"תראה
 נקדא ומה פצוה, סעודת נקדא מה בעניןמאוד
 )ש"ל(, ב*ק ש"ש הים ד' ומביא הרשות,סעודת

 והודי' שבח ליתן כדי שעושים סעודהדכל
 מצוה, סעודת הוי הנם, לפרמם כדי אולמקום,

 תתקי*ט, סי' שנהגו מקום פ' בפדדכי שכ"כוכ'
 נשואין בסעודות אוכלין היאך למהר*םשנשאל

 שירות לומר נהגו לכן והשיב לע"ה, ת"הבת
 שע)שו החסד על להללו להקב"הותשבחווז

 סעודות או מריעחז שמחת לאפוקי וחוה, אדםעם
 מדדכי בהג' אבל אלו, עם אלו שאוכליםהנוכה

 מפני מצוה, סעודות ג"כ הנוכה שסעודותכ',
 דש"ל וכוכ וכו', ותשבהות, שירות לומרשנהגו
 בן שנעשה אחר שנעשה מצהו בר דסעודותשם
 מצד לא אם מצוה סעודות אינם א' ויוםי"ג

 משוי במסיבה תודה עסק דכל וכף, וכו'הדרתם,
 וכו' הדוד, גדולי ג' כש"כ מצוה, סעודתלו

 מעודת נעשה ועי"ז שדורשין לא אםוכו',
 נפל ולפ"ז ת"ה, שם יש אם ה"ה וא"כמצוה,
 ה"ח, שם יש דמסתמא בבירא הרשותסעודת
 שאינה סעודה כל שב"א א"ד פ"ג בפסהיםומ"ד
 ממנה, להנווז "רשאי" ת"ח אין מצוהשל
 ואין לע"ה, ת"ח ובת לישדאל כהן בת דוקאהוא
 אין כמו מחוייב, ר"ל "רשאי" דפי'לומד

 ב', י"ג תענית תוס' ע' וכו', רהטאיהבוגדת

 וכו' וכו' כ"ה, עדכין ל"ג, קידושין נ"ד,הולין
 אין מע' ח"ט אהרן ביה בספרי היטב)וראה



תרפג ן ר הא הש"םכללי רן ר בנ בין,.. ויןבשר

 בזה, גדול אריכות והלאה, צ"ד מדףרשאי
 לא ת"ח דפלפול י"ל ום"מ לכאן(, וצדפועי"ש
 לענין להקל מצוה סעודת הסעודה לעשותאלים
 בתוכה שת"ח מסעודה הנהנה כל ומ"שנדר,
 למדין איז ועוד, השכינה מזיו נהנהכאילו
 הת"ח הסעודה זולת כי והטעס מאגדה,הלכה
 מעודת נקרא המיוס טעודח 1כ1 באמיפתן,לומדין
 שת"ח מצד לא המיוס, שמחת מצדמצוה

 ממפיק ודאי בסעודה הדרוש אבל יחד,ממובים
 הד1רש לקול מקשיביס וההמ1ן הת-ח כולםכי

 כבמדר,ב מצוה, מעודת היא ודאי המיוםוסעודת
 של יום ה"ה ונ"ל תרס"ט, סי' או"ח ב"ימובא
 ימים ז' משתה  עוםה רע"ה בהםה שהריאחריו,
 ברכות ז' גבי כמ"ש אחריו שאחר שגסואפשר
 מאב-י המהדש"ל דאיית ומ"מ הילולא,מחמח
 עשאו דאביי דאפש"ל אף ב', קי"חבשבת
 בלבו, שמחה לו נתן שזה ותורה, מצוהלחיבוב

 וכמ"ש מצוה, סעודת דהוי משם ראי'ואין
 דאמר כד"י הלכה אין דא"ל מאן יוסףדב

 ס"ד וכי וכו', טבא יומא עבידנא פטורסומא
 ראיה צריך אין ומ"מ מצוה, סעודתדהו"ל
 הו"ל ודאי מצוה גמר מחמת שנעשיתדאחר

 הנס בעל שעושה סעודה נ"ל וכן מצוה,סעודת
 וכלי ס"ת שנתן מי או נס, לו שנעשהביום
 ביחד שלומדיס חבורה סעודת וכן ; לבה"כקודהם

 נקרא מה בארוכה, עי"ש וכו', וכו' מפר,כשגמרו
 ועוד הרשות, סעודת נקרא ומה מצוה,סעודת
 קצרת., כי עישה"ט בזה, וחדיפות בקיאותועוד
 כשהאמיפה רק מצוה מעודת נקרא דלאומסיק
 )0כבר הדרוש היתר או המצוה, בשבילהיא

 מחמת בא שהדרוש מפני הקדמונים מפייצא
 הדורש, לקול מקשיבים המסובים וכלהמעודה

 אפי' מספיק אינו ת"ח קצת שם שיש מהאבל

 ע-ב ע' במנהדרין וכדמוכח ד-ת, ביניהםיש
 גדולים רק שם דהי' החדש עיבורבסעודות
 של היא עצמה שהמעודה לולי ואפ"הות"ח,
 עישה"ט מצוה, סעודת בשם היהה לאמצוה,
 ויתר יותר. עוד תתענג ואז הנעומים דבדיוכל

 הלא מצוה לסעודת הנוגעים והפרטיםהדינים

 שהבאתי בהמקומות ומבוארים כתוביםהמה
 אני לקצר כי הנ"ל במקומות דאה לךבכללן,
צריך.

 סיום כשעושה תחנו1 אומרים אין אם טז.סימן
מסכתא

 אות ס' מערכת שלמה קהלת בס'ראה
 הספד בסוף ח"ב סופד החתן בשם שמביאל"ד,
 שלא מקום יש ממכתא מיוס כשעושהשכ',
 עי'ש. תחנון,ל1מר

 במעונו שהשמחה לברך צריך אם יז.סימן
 סיוםבסעודת

 שלמה של ובהים ח(, אות א' סימןראה
 השלחן הערוך בשם מש"ש וראה שם,שמובא
עישה"ט.

 דנהנו ואמו אביו בו שמתו ביום יח.סימן
 סיום בסעודת לאכול אסור אםלהתענות,

 בשם משיש ט(, אות א' סימן היטבדאה
 עישה"ט, בזה שכתבתי ומה מהרי"גתשו'
 בסעודה דבלילה דע"א, מחי' שהבאתי מהועי"ש
 סיום  בסעודת לאכול מותד לתעניתהקודמת
 מילדנ בדית בסעודת לאאבל

 כמיום מצוה בסעודת לצמצם יש אם יס.סימן
 אב מר*ח אנשיס עשרה על להוסיף שלאוכדומה

 התעניתעד

 ע"ש. יא( שת א' סימןדאה

 מצוה לסעודת והשייכים הקרובים גדר כ.סימן
 וכדומהכסיום

 מש"ב. א' סימןראה



 היענהבת ן ר הא הש"םפללי ת יבתרפד

 נמכרות ונוצותיו גדול עוף שם - היענהבת
ביוקר

 י"ם(, )כ"ג משפטים א"ע דאהא(
 יענה, מין נמצא ששם והודושבאפדיקה
 כי בה2דה, לאכול אפשד אי גדולהכשנעשית

 להתדכך אפשד ואי כבדזל, וקשה כעץ יבשהוא
 ימים של הקטנה הנקבה דק בישול, ע"יאפילו
 לכן לאכלה, ואפשד עדיין רך בשרהמועטים

 על דק להזהיד הצדיך לא הגדולה יענהעל
 ט"ו(, )י"ד דאה ובעה*ט בפע"ר פי' וכןילדה,

 שנקרא הטעם מובן ולפי"ז עי"ש, תלפיותובמדרש
 הנקבה בשר רק כי היענה, בן ולא היענהבת

 ובת בן ולן2ון לאכלה, ודאוי דך בשדההקטנה
 )כ"ב חולין יונה בני כמו הקטנות,להודאות

 וכתובות חריץ, ובן חדיץ )ק"ז:( וב"בע"א(,
 שדדך התוס' וכ' עוף, בן ישחום שמא)ה'.(
 פכ"ט ובכלים והקטנים, הדכין לשחוט אדםבני
 נקרא דקטן הרע"ב ופי' הפטיש, בן ידמ"ז,
 י"א שמיני יוסף פרדס בס' ומובא פסיש,בן
 בערך זה בספרי שכתבתי מה וראה ט"ז,אות
 לכאן. וצדפו עי"ש וכו',בני

 שכ', האב"ע, בשם מביא שםוהפדד"י
 האדנבת, כמו זכדים ימצאו שלא מיןשהוא
 לא דארנבת )ע"ב.(, דף תלפיות במדר,2וכ"כ
 חודש כי מוחלט, זכר רול זכד, במינהנמצא
 אחד לחודש ונסגר זכרות אבר בו יתגדלאחד

 שידוע אמת, שאינה המפודשים כ' אךלהיפך,
 בזה, דבים בת בשעד וע' ונקבה, זכדשיש

 של שהבת כ' שם משפטים בפ' עצמווראב=ע
 כן ולא ליחה מעט בה יש קטנה כשהיאיענה
 ערך ח"י בספרי )וראה הנ"ל היפךהזכד,

 ע"ש. המח'( א"מאנדרונינוס,
 על א', יום מעמדות על יעב"ץ ובחי'ב(
 הנ"ל, בפרד"י ומובא מי"ד, פיאז כליםמשנה

 תולין תוגרמא באדצות היהודים שמעתיכ'
 אדם לעורר כדי הכנסת, בבית וצעמיתביצת
 כה כי והנה, הנה יביט ולא הכוונה,על

 בדדך ומוציאה בדאייתה, ביצתה מחממתהיענה
 הדאות שחוש מה נדאה מכאן אפרוחיה,זה

 ענין וזה והסתכלות, ההבטה עוצם עםפועל
 שוכן ב'( )כ"ד בלק ובפ' עכ"ל, לתפלהנאות

 ב"מ ועיין הדעה, עינו בו הטיל פי',לשבטיו

 בדכה ובתוספת הדע, עין בענין הפליגוק"זי
 עין אפשד אם חקדו המדעים דבביתהביא,
 עמוקה, בחכמה מכה2ית פעולה  לקץ2ותהרעה
 אותו והדעיבו מיתה המחויב אחד אישולקחו

 ככר עיניו לנגד הניחו ואח"כ דצופים, ימיםג'
 וכדאותו להשיגו, ולא לדאותו שיוכל באופןלחם,
 עמוקה, בהבטה עיניו חצי בו שלחהככד
 צעדו נשוא נלאה כי עד ודעבונו, צערומדוב

 בו ומצאו הככר חתכו ואח"כ בולמוס,ותאחזנו

 ויחליטו חזקים, ואדסים רעלים מלא הואכי
 שהגיע האיש של ההבטה פרי זה כיהחכמים
 כמו בעין אדסי בכח ויש אדסו, חצילתוכו
 ע"ש, והיפנוטוזמי ומגנטי העלקטדי כחשיש
 הרבינו בשם הפדד"י מביא דכ"ח דף ויצאובפ'
 מפלאי המבע חכמי שכ' תזריע פ'בחיי

 שיתראו במדאה, נדה תסתכל שאםהתולדות,
 המבט שאפילו אות וזה דם, של טפיןשמה
 לבן בענין כאן השל"ה וכ"כ עי"ש, מזיק,שלה
 עישה"ם. לי, נשים דרך כי דחל שאמרהורחל
 צ"ו מאמד ויקדא והעיון הדרש ובס'ס
 לעיל, שהבאתי האב"ע את ומביא בזההאדיך

 עה"ת תוס' עם אשד יהודה במנחת שכ"כוכ'
 דכה שהבת לפי היענה, בת ואת עה"פכאן
 ומביא הקטן, הזכר כן ולא לאכלה ודאויהיא

 )אמד הקטנות להודאת בא בת או דבןדאיות
 על דכאן ומקשה עוף(, בן עדך דאההמח'
 י"ג בישעי' מצינו אבל כן, י"ל בשדאכילת
 תנים כ' מ"ג ושם יענה בנות שם ושכנוכ"א
 בנות בה וישבו ל"ט נ' ובידמיה יענה,ובגות
 ודק ח', א' מיכה יענה, כבנות ואבליענה,
 איכה במדבד, כיענים סתם יענה מצינופע"א
 בלשון הסדד הוא שכן שם עוד והאדיך ג',ד'

 השמות לפני בת אות בן שם להוסיףהקוד,2
 שגם וי"ל באדוכה(, בזה כאן עוף בן בעדך)דאה
 הוספה הוא דק בפג"ע שם אינו בת השםכאן
 שם דמקשה ב' ס"ד בחולין אבל יענה,לשם
 טמאה, ביצת זו אלא ליענה, לה יש בתוכי



תרפה ן ך וץא הש"םכללי ת י צנ הש"ס ונקטבתחילה,

 לשם נטמך שהוא בת שם מפרש דהגמ'משמע
 רק שהוא ולא יענה של בת הוא והפי'יענה
 האב"ע בטתירת והעיד עי"ש, יענה לשםהוטפה
 עי"ש.ש*ל

 שמצינו שמקשה מה לתדץ נדאהולפענ"ד
 אכילת אזהדת לענין לא וכדומה יענהבנות
 הפטוק אחדי בנ"ך דגדיר דאפ"ל קש~ה דלאבשד
 מצינו וכן ודו"ק, היענה בת שקראובתודה
 התורה. שמות אחר דגריר בנ"ךה"פ

 אות ב' מע' דרבנן אדעא בס' ודאהק
 והוא הואיל המצופה הנעמית ביצה שכ'פ"ח
 כבפי"ז עצם ככלי טומאה מקבל לעצםדומה
 וקדוב וז"ל דכלים רפ"א הרמב"ם וכ'דכלים,

 עכ"ל. מד"ט שטומאתןבעיני
 בחול ביצים תניח היענה היענה, בתה(
 שטומנת הבנים אצל ותניח האדמה,ובעומק
 ביצה ובאותה למעלה מוזרת אחת ביצהבאדץ
 לאפדוחיה מאכל תכין ובזה תולעים,יולדו

 הבנים בגידול טורחת אין מזה ויותרשיולדו,
 לבה הקשה האפרוחים שנולדו אחר גםכי

 לבה ותקשה ותתאכזד לה, לא בניהכאלו
 במדבד כיענים לאכזר עמי בת כמ"שמבניה,

 בבינה לה חלק ולא חכמה אלוה השהכי
 כיתר ואפדוחים הבצים כשמירת ט"ז( ל"ט)איוב

 שם, ואיוב ט"ז, י"א שמיני מלבי"םהעופות,

 ה)0לם ערוך היטב וראה עי"ש, ג'( )ד'ואיכה

 נולדו היענה בת לכאן. וצרפו יוכני ברערך
 בביצים מה זמן הטתכלותה ע"יהאפרוהים
 יורה וזה עופות, כשאר ביצים על יה4בתואינה
 נקודות דרוש ע"ח עין, בהטתכלות ממשותכח
 אות ב' מע' מחכימות אותיות בט' מובאפ"א
 עי"ש.ק"ה

 בענין מש"ש אהרן, ערך ח"ב בספרי וראהו(
 לקרוא נוהגים היו לא בישדאל לפניםאם

 בא, מקרוב חדש זהו כי אחת, בבת שמותבשני

 ח"י, טי' תשו' אהע"ז החת"ס משש"בודאה

 ובנחלת פ"ה, טי' אהע"ז אפרים בית שו"תוראה
 בזה והאדיך עי"ש, י"ב אות מ"ה טי'שבעה
 י"ד, טימן ז"ל מרגליות מהד"ר שמות לחקדבט'

 ביהודה והנודע עי"ש, שם, די בעליבערך

 מתיבות דאיה מביא קי"ג, טי' אואחבמהד"ת
 הם בשתים נכתבו כי אם יה, וכט היענה""בה
 ט*ה וחולין ב', קי*ז פטחים דאה אחת,כמלה
 תיבות משתי מורכב בשם גם הוא וכןב',
 לחש- בם' וראה לעומר, וכדד יה, ידידכמו

 שבפ- "בה השם כי שהביא שם וכו'שמות
 ועע"ש א', כ"ט מטנהדרין אחת כתיבההוא

 בקיאות ערך כאן וראה ואקצד. מקומותמכו"כ
 וצרפו תיבות ומנין אותיות במנין ישדאלחכמי
לכאן.

 באותח א"ר אר"י א', ב"ב טנהדריןוראה
 מפות, עשרה בשלש שבע בת קינחהשעה

 )במ"א והוא לפנ"ז המקרא את דדרישוברה4"י
 זקן והמלך החדרה המלך אל שבע בת ותבאט"ו(
 שיש המלך את משרת השונמית ואבישגמאד
 שבע בת השב שרש"י מוכח ומזה תיבות, י"גבו

 וע' תיבות, י"ד בו יש כן לא שאם אחתלתיבה
 שמות על בהגהותיו חאה"ע מרבבה דגולבט'
 להב"ש זה ראי' שהביא שמואל הבית שלנשים
 סוב בס' )וע' אחת תיבה שבע בת שםשדח4ב
 אות נשים שמות מרגליות מהרא"ז להבשוןגיטין
 קכ"ט טי' אה"ע הבאה"ט בזה וקדמו סק"ד(,ב'
 דף השינויים דרכי בט' והאה ע"ש, מ"הט"ק
 עי"ש. כ"ו אותע"ד

 לכתחילה והכוונה הש"ס דנקטבתחילה,

 ט"ה כלל ב' מע' חיים גנזי בטפר דאהא(
 היוצא מעיין בפי' ע"א דפ"א בב"ק עייןשכתב

 בפ"ה והדמב"ם מחדש, פי' דרש"יבתחילה
 ועיין במשמעו, בתחילה פירש ג' דין נ"ממה'
 אותו גובין בתחילה ע"ב ד"ג דהודיותבפ"ק
עי"ש.
 דהא כ' סקכ"ג מ"ב טימן חו"מ בש"ךב(
 אבל לכתחלה הכוונה בתחלה הש"טדנקט

 יו"ד בב"י כה"ג וע' עי"ש, דמי שפידבדיעבד
 הש"ט דנקט הא ז"ל הרמב"ם דלשיטת רנ"טטי'

 הא ד"ל בסוף הא בתחלה הא ה'בעידובין
 הביא הרב ובני עי"ש, בדיעבד האלכתחלה
 בי"ד אין פ"א תרומות מתוטפתא לזהראי'
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 כ"כ בתחלה, ועבדים נשים אפסרופיןעחשין
 דרכי בספדו זצ'למבערואן הנורא הגאתמחותני
 בכללים וראה עי*ש,פ"ב אות ב' מע'שלום
 בספר וכ"כ ע"ש,ודיעבד לכתחלה עדךשלי
 לשת ערך הנ"ל( הגאון )למחו' הרועיםעין

 קל"ג. דף ל"ג אותחכמים

 שם שיבתא, עין, בת מלך, בת חורין,בת
 רעה ורוחשד

 לעין יד ע"ב, ק"ח דף שבת דאהא(
 )נוח תיקצץ, דש"י( ידיו, שיטול קודם)שחדית

 ומסמתו היד על שודה דעה שדוח שתקצץלו
 ד"ה ע"ב י*ג נדה תום' ודאה דש"י(,וכו',
 עי"ש. מלך בת משום שכ'דינא

 גוע ר' תניא ע"א, ק"ט שבת וראהב(
 על השורה )הרחו זו, היא חורין בתאומד
 שידחץ עד ומקפדת רש"י(, נטילה, לפניהידים
 מלך, בת מעביד פוך יוחנן א"ר פעמים, ג'ידיו
 חננאל וברבינו דש"י(, לעיניו הזיקה)אם
 יש העין ]גב[ על ששורה דעה רוח פי'שם,
 ואינה אדם, בבני חודין כבן ברוחות כבודלה

 עי"ש, מעבירה ופוך פעמים, ג' עדעוברת
 כחול )פי' פוך אומד יוסי דבי הכי נמיתניא
 הדמעה את ופוסק מלך, בת מעבירעינים(
 במנודת וכ"כ עי"ש, בעפעפים שערומרבה
 דר"כ ובפסיקתא שי"ד, וסי' קי"ט, סי'המאור
 קצהג הסדד בשינוי סוערהעני'

 כתב, כאן שבת מהר,ם"א ובגליוןג(
 ובכפות פעמים, ג' שירחוץ הביא לאהרמב"ם
 דם"ל ב', מדיחה ד'ה ב' ע*ז יומאתמדים
 ורבנן כן, דם"ל הוא נתן דר' ור,ם"י,לדמב"ם
 כיון שם ביומא הוכחה להן ויש עלי',פליגי
 עכ"ל. שיבתא, משום מפרשיםשאינם
 חודין בת כתב, חודין בת ערך ובעדוךק
 ק"ט( )שבת פעמים ג' עד ומקפדת זוהיא
 ששורה דעה דוח פי' הילמי, עושין איןבגמ'
 הר*ח כלשון ממש וזה ע"ש, וכף, העיןע"ג

 ד"ח בשם בחי' הר79 וכ*כ לפנ"ז,שהבאתי
עי9ש

 מנשה, דבי תגא ע"ב, ע"ז יומא ראהה(
 במים אחת ידה אשה מדיחה שמררשב"ג
 עליו אמדו חחששת, ואינה לתינוק פתונותנת
 אחת, בידו להאכיל רצה שלא הזקן, שמאיעל

 אמד מ"ט ידים, בשתי להאכיל עליווגזדו
 לפי ידה, את מדיחה ופרש"י שיבת(ב משוםאביי
 שלא בידים הנלקח הלחם על שודה רעהשדוח
 ובר"ח עי*ש, "שיבחא" השד ושם שחרית,נטלן
 ובתום' עי"ש, רעה רוח פי' שיבתא:משום
 השודה דעה רוח פרש"י שיבתא, משוםד"ה
 מפדש ור"ת שחדית, נטלן שלא הידיםעל

 ידיו ליטול מותר לתינוק פת נתינתדבלא
 בטיט ממלוכלכת גדע דלא ביו"כ,שחרית
 וכו', תיקצץ לפה יד ק"ח: כבשבת וכו',ובצואה
 הוא, אחר ענין דהכא ושיבתא מלך, בתמשום
 בן לתינוק פת ליתן כשבא האוכל עלששורה

 שעה באותה ידיו נטל לא אם וחונקתו ה'ד'
 ובעדוך עי"ש, וכו' שחדית נטלן שכבדאע'פ
 וממה וכו', שנים ז' עד חד,עים ב' מבןכ'
 מנהר או הכסא מבית באה שאמו בשעההיא

 ישנים בתום' וכן עי"ש, לאלתר לבנהומינקת
 הערוך, פי' וכעין ר"ת שי' מביא סהבוםד"ה
 דהתם ק*ט, דשבת מלך בת היינו לאודזה
 כל אפי' ובכאן שחרית ידים מנטילתאיירי
 באדוכה, כ"ד עי"ש וכו', היום בחצי אפי'שעה
 משום התם ד"ה ב' ק"ז חולין התום'וכ"כ

 ורגם"ה כאן. כמו שם פי' ורש"ישיבתא,
 רוח משום כלומר שיכהא, גדם כאןחולין
 גיאות ריאץ ובהל' שחריוע, ידיו נטל שלארעה
 ששודה דעה רוח שיבתא: נ"ב צד יוה"כה'
 על שורה ידיו רוחץ וכשאינו אדם של ידועל

 שציין כאן סופרים דקדוקי וראה עי*ש,אכילה
 סיבתא, גירסא כי"ב בשם מביא גם לכ"מ,עוד

 עי"ש. שם ובהג' כאן הדא"ש תום' ודאהעי"ש,
 מילתא וא"ד ע"ב כ' תענית וראה0
 וכו', דמיא, כוזא מנח והוה גמיר, הוהדשיבתא
 למי שמזיקין שדים מנהג דשיבתא)מילתא
 דג' כהך דשיבתא, ידיו, נוטל ואינושיאכל
 שיבתא, מהבום אביי אמד ב'( )ע*זביומא
 היכי כי דמיא כוזא לההוא ליה תליוהוה
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 שהי' ב' ובד"ג דש"י( מינוע ידייהודלימשו
 הידים[ ]על המים( )על שורה רעה שדוחיודע
 יומא הב*ח ובהג' ע"ש, וכו' דמיא כחאותלי
 בפ ביומא כפרש*י כה4מע דכאן כתבע"ז

 הוא אחד דענין התום' כמ"ש דלאשיבתא
עי"ש.

 שיבתא ערך יצחק פחד בם'ודאה
 השורה דעה דוח פדש"י שיבתא שכתב, קפ"דדף
 שחדית, נטלן שלא בידים הנלקח הלחםעל
 התינוק על השודה שד היינו שיבתא פי'וד"י
 יומא הד"ן ע"ז, דיומא בהך בה4"ל וכו',וחונקו
 בספר וע' וכו', שיבתא, ד"ה ע"ב שכ*אדף
 ע*ב קי"ח דף ידים נטילת בדיני תורהכתד
 מחלק דר"ת קוסטנטינא, דפום ע*א קי*םודף
 "לא", ורש"י חורין, ובת מלד לבת שיבחא,בין

עי"ש.
 ב', ע"ז יומא כ', שיבתא ערך ובעדוךח(

 ידים, בה4תי שיאכל עליו וגזרו ק*ז,חולין
 כ'(, )תענית שיבתא, משום אביי אמדמ"ט

 פי' גמיד, הוה דשיבתא מלתא דאמריאיכא
 בצואד התינוקות האוחזת רעה דוחבתשו',
 אותם, ומייבשת הצואר שאחודי בגידיםבמפדקו

 ארמית בלשון ושמה שימו', עד והולךמתטונה
 ממנה ומתידא חדשים ב' מבן וזמנהשיבתא,

 מבית באה שאמו בשעה הי', וממה שנים, ז'עד
 אחר פי' לאלתד, בנה ומניקה מנהר אוהכסא
 ידא על דשריא היא דוחא ה4יבתאבה"ג,
 מימשי ולא במיכלא דנגע ומאן בליליא,דאנשי
 ומסכנא, מיכלא על רוחא ההוא שדיאידוהי
 לינוקא, ומיספא למימשא דבנן שדוומש"ה

 של השקה דתעניות, דשיבתא מילתאוי"מ
 עכ"ל.רפואה,
 בחולין חננאל רבינו פירוש זה והנהט(

 בתום' אבל ד"ח, בשם התם, ד"ה כבתום' ב'ק"ז
 ד"ת בשם הפי' זה מובא משום ד"ה ע"זיומא

 וכ"כ הערוך, את שהזכיד ישנים מתום'וכש"ל

 יש בערוך ובאמת עי*ש. כאן השלםבערוך
 דק באתי ולא עי"ש, התום' מלשוןשינוי

 כאן. הש"ס גליון וראהלהעיד
 אם וכן מלך, בת שנקראת בטעם והנהי,

 השלם בעדוך ראה הוא, חדא חודין ובת מלךבת
 מלך, בת וערך חורין בת ערך הערוךעל

 מביא ה4ם בארוכה, עי*ש בזה,שהאדיך
 מים וידדו מוחו על הכהו פ*ט, דב"קהתוספתא

 אה וסימא הוד בנ1ת ויצאו עיניו אתוחפו
 אפשד אברהם מגן בעל ופי' חודין, בן יצאעיניו
 מלך, נקרא הדאה4 כי ונ"ל הכי, קרי עיןדבת

 ברכות מה' רפ*ה ובבה*ג פל*א, דר"נכבאבות
 לכינוי הוו4אל מלך בת וא"כ עי"ש, וליתניד"ה
 וכו' הדשב"א, בתשו' שכ"כ לי וכדומההעין,
 משמע שם ומפו' שבת ומהגמרא עיקש,וכו',

 עי"ש, חודין, ובת מלך בת המהדאחדים
 המה דאחדים משמע ג*כ בשבת ש*ל ד"חובפי'
 כבן כבוד שי"ל ע"ש כן דנקדא נראהושם
 כן דנקדא מלך לבת אפש"ל וכן עי"ש,חודין
 דוח ג*כ היא ח4יבצזא מלך, כלבן כבודשי"ל
 היא מה מפני הדאהיונים פליגי אךדעה,
 לעיל. דאה אחדים פי' ועוד כמש"ל,באה

 העירו שהאחרתים דאיתי והנהיא(
 "בת" חודין, .בת" עין, ובת" נקראתדמפנ"מ
 בעדוך וראה בן, ולא בת נקראת מדוע, גםמלך,
 ונלע"ד מלך, בת וערך חודין בת עדךהשלם
 העין, אישון שפי' .בבה" הוא השודשדהנה
 בזכדיה, כמו בו, אשד הקטן לשחדות שםוועא
 ג"כ ובמקדא י*ב(, )ב' שם עינו "בבבת"נגע

 כאישת ח'( )י"ז תהלים ראה עין, בתמצינו
 שהמשעד שבעין, השחוד הוא וברש"י עין,בת
 אישון קדוי הוא שחדורותו וע*ש בו,תלוי
 וההש שם, ובדד"ק עי*ש, וכו' חושךלשת

 שנראת לפי אישון ונקדא המאור, שממנוהשחוד
 לפי להקמין 1הנ1"1 והוי"1 איש, צורתבו

 האמינון יו"ד תוספחע וכן קטנה, היאשהצורה
 כתב שם ציון ובמצודות עי"ש, וכו'להקטין,
 בו שנראה על אישון נקדא השחורוהוא
 הדבר, קוטן על יורה והנו"ן קטן, אישצורת
 משם העין גלגל והוא עין, בת הוא העצםה4ם
 וכמו נרדפים, בשמות הדבר וכפל האור,בא

 עכ"ל. י*ב, דניאל עפדאדמת
 דמדדך כ"פ, בספרי הבאתי כבדוהנה
 כאשר הראשונים, חז"ל בלשון וכןהכתובים
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 דומות או1עיות 0אעי אחת במלהתפ3שנה
 גימלי"ן, שני ביתי*ן, שני אלפי"ן, שניו1זכופחע,

 תשמם ההברה  9לות  רחברית לפעמים אזוכו',
 דף ח"א ברוך מקור בם' וראה מהן,אחת
 שהארכתי במה ואקצר בזה, דוגמאות כו"כשפ"ח
 הוא דהשורש כיון נלענ*ד, כאן וכן בספרי,כבר

 י*ב(, )ב' בזכריה עין בבבת וכמו"בבה",

 יתכן וע"כ ע*א, נ"ז וגיטין ע"ב ס"בברכות
 שהדרך כנ"ל, עין בבת תחת עין בת לומרשפיר
 ומזה כנז"ל, ותכופות דומות באוו]יוה כןהוא
 וכדומה מלך בת חורין, בת עין, בת מלתנצמח

 בבה ערך בקונקורדאנציא וראהכנלענ*ד.
 עיוש. בבה,דשורשו
 בספרי שהארכתי עפ"מ נלענ"ד, עודיב(

 בספרי עפמ"ש קול, בת שנקרא בטעםזה
 על מורה נקבה דלשון והלאה רמ"ז מדףח"ב

 הבאתי וכאן גדולה, בארוכה עי"ש הדבר,קטנו1ע
 העין שאישון ציון ומצודות מהרד*קלעיל
 קטנותו על מורה והנו"ן והוי"ו קמנההיא
 על להורות בן, ולא בת נקרא כאן ה3"כעי"ל,

 תתענג ואז הנז'ל בספרי וראה כנלענ"ד,קטנותו,
 ערך זה בספרי כאן היטב וראהבעהי"ת.
 שם. ובמ"מ אבבנין

 סדר לבעל הכנויים ערכי בם' וראהיג(
 גם מלכות, הוא סתם בת שכ' זצ"ל,הדורות

 הרי עי"ש, וכו' יו"ד הנקרא בבחינתה עיןבת
 דמזה ואפשר למלכות, שייכות יש עיןדלבת
 עי"ש. מלך, בת הל'נצמח

 יום, ה' מג"א דוראן, בתשב=ץ וראהיד(

 שהסכימו לפ"מ כבד, לב, מח, ר"ת מל"ךשכ'
 ראשיים אברים ג' באדם שיש הרפואהחכמי
 להם סימן וכבד, והלב, המח, והם הכוחות,לכל
 מהמח, בא העין דראות וכידוע עי"ש,מלך,
 שנקרא המח בת כלומר מלך בת נקראוע"כ
 כנ"ל.מלך

 אמה אחרי נמשכתבת

 האדם אהבח ערך ח"ב ב"א בספריראה
 קזהבת והוכחתי הארכתי ושם תי"ז, דףלקרוביו

 גדולה נפק"מ בזה ויש אמה, אחרינכהםכת
 וראה לכאן, וצרפו בארוכה עישה"טלדינא,
 האם רחמי ערך ה' סי' וע-ש כלו, הבלל כלשם
 שוים הם או בנה מעל נ~עה על יותר המההאם
 ערך שס"מ דף כ"ה סי' ושם ש"ט, דףע"ש
 וצרפם עי"ש כ"ה, סימן אמה על הבתרחמי
 שהארכתי במה בכפילא לבא רציתי לא כילכאן
 בנים ערך כאן וראה עישה*ט, בספריכבר
 במה ואקצר לכאן, וצרפו האם לאחידומין

 עישה"ט. הנז"ל אהרן בית בספרי כברשהארכתי

 האלקים מאת השלוח טבעי לא ק~ל - קולבת
 האויר בחלל ששומעים הברה קול או נבואה,כעין
 הוא ממי יודעיםואינם

 1 מקומות ומראה למקורות ציונים א. :התוכן

 נ 1 כך על הממונה מדה אותה קול בתב.

 שמתוך הקול של הד ד. 1 מלאך הוא קולבת

 שהוא קול בת ה. 1 אחד קול יוצא קולאותו

 י לשומעו הראוי אלא שומעו ואין במדהיוצא
 קול מדת ז. 1 ממש אליו קול שאינו קול בת1.

 קול ח. 1 המנשבת ברוח עצמה בפניהנמצאת

 נולד השפל לעולם שמניע קודם השי"תמפי

 נגלה ידו שעל קול בת ט. י קול עודממנו

 כמו והוא כל, בפי ומודגל אחד, דברוהובדר

 סימנים ע"י קול בת ה 1 אינור דאמריכל
 הדמיון חזק אדם שיה" קול בת ש3 1וגיחושים
 ק% בת יב. 1 לנפש חוץ קול שיחשובבאופן

 עוברת שמועה קול בת ינ 1 אדם בןקול

 1 החלום במראה קול בת יה 1 וכדומהבקהל

 קול בת סז. י השמיעה התפשטות קול בתסו.

 עניני קול בת יז. 1 אדם בני כללהסכמת
 מדוע יח, י מהשי"ת העולם והנהגתהשגחה

 בן קראוה לא ומדוע קול, סתם קושוהלא
 מאחודי קול בת יס. 1 קול בת אלאקול

 קול בת או השמים מן קול בת כ. 1הפדגוד

 כ"פ מציגו הקודש ורוח קול בת כא, 1סתם

 קול בת טשה לשון מצינו כב. 1 הםדאחד

 בג 1 קודש בכתבי גאמדו אשד מקראותש
 ותומים, אודים נבואה, הקודש, דוח קול,בת



תרפפ ן ך הא הש"םכללי רן יג2 קולבת

 בת כה. 1 הזה בזמן קול בת כד. 1מדרגתם
 להיי מזומן קול בת כו. 1 להתעוררותקול

 פעולות לגנות או לשבח קול בת כו. 1הצוה"ב
 בתה - בת מל' קול בת כח. אדם1במ

 י דממה קול בת כס. י וכו' שממהשענינו
 סתירת לא. 1 להלכה מכריע אם קול בתל,

 לב. 1 בזה והחילוקים קול בת בעניןההלכה
 עגונה היתר לענין ורוה"ק, נביא, קול,בת

 ל4 1 עליהם סמכינן אי המציאות בירוריושאר

 תורה מתן קודם אם ורוה"ק, נבמג קול,בת

 אגדה בעניני קול בת לד. ; עליהםסמכינן
 1 וכללים סכומים לה. , עליה סומכיןומוסר

 מעתה. דבר לחדש רוצאי נביא איןלו.

 מקומות ומראה למקורות ציונים א.סימן

 אקצר להמקורות שנוגע במה הנהא(
 בת ערך השלם טרוך בם' הביא וכברבאן,
 קול )ברת( בת על וסדודה יפה מסודהקול

 תרגום ידושלמי, בבלי, בש"סהנמצאים
 לקצר כי עישה"ט ומדר,טים, מכילתאירושלמי,

 צריך.אני
 מע' והפתנמים המאמרים מכלול ובם'ב(

 ברכות קול בת : וז*ל כתב תנ"ה דף קולבת

 פעמים וכ"ד בבבלי פעמים ס"ז לערך ונמצאב',
 ובזהר פעמים, ז' לערך ובמד"רבירושלמי,

 כ"א תענית עי' קול בת וענין - דרל"חא'
 ברש"י א' ל"ו סוטה שלמא, ד=ה רש*יב'

 קול, בת ד"ה תוס' א', י"א סנהדרין ב"ק,ד'ה

 סי*א ג' מאמר כוזרי פמ"ב, נבוכיםמורה
 ב' שמואל רלב"ג ברכה, ובחיי סע"ג,סמ*א,

 קול בת ערך תשבי דארא, דיקאנטי כ*ז,פ*א

 דף א' מע' חכמים לשון אוצר ובס'ג(
 קול בת של ענינו קצת דעת למען כתבמ"א

 פ"ו שבת ירושלמי ע"א, ל"ב מגילהעי'

 ג*כ ועי' והלאה, ורשב"ל ר"י ד*ה מןה*ט

 ענין נתבאר שם כי להרשי"פ, האוצרבם'
 עי*ש. נכון על קולהבת

 מערכת האגדה אוצר בם' היטב וראהד(

 וקיבץ שאסף והלאה, קמ*ז מדף קולבת
 מהמשנה, קול בת הענין בהם שנמצאמכוכומ

 הזהר, ום5רי המדרשים, התלמודים,התוספתא,
 בדברים בכתובים לבא רציתי לא כיעישה"ט
 בכללן, כאן וראה וקיימים. נכתביםשכבר
 קול בת או השמים מן קול בת בערךובפדט
 וראה עי"ש, מקומות מכו"כ ציונים הבאתיסתם
 ט"ו דף קול בת מט' יצחק פחד בס'היטב
 ציונים.כו"כ

 א', א' נזיר ז', י"ד יבמות תוספתא וראהה(

 ג' ברכות וראה ע"ש. ח', ג' שבועות ב', י"גסוטה
 גוטמאכער אלי' הר*ר והגה' איתן מצפה בהג'א',

 מהרש"א, בהג' א' נ"ב וברכות זצ"ל,מגרידץ

 קי"ג ופסחים ב' י"ג עירובין עינים יפהודאה
 יבמות לבדט ע"ב, ח*י מו"ק מהדצ*ח ודאהב',

 וג' י"א, סנהדרין ברלין דצ'ה והג'קכ"ב,

 מצפ"א, בהג' מ,ד וחולין שם, ומהרצ"חמהר,צ*א

 יבמות מהדש*ש וראה מהרצ"ח, בהג' ע"בוצ"ה
 מ"ד, חולין יוסף ופודת פ*ט, וסנהדריןקכ"ב,

 מ"ד, וחולין נ"ט, ב"מ לבהפ שם, עיניםויפה

 יפה ודאה בחולין שם מהרש"א וג'ולבוש
 עי"ש, ס"ו גיטין ורש"ש י"ד, יבמותעינים

 מכו"כ קול בת מע' תורה כללי בס'וראה
גמרות.

 כך על הממונה מדה אותה קול בת ב.סימן

 ואין : א' ל"ג סוטה ראה רש"י, שיטתא(
 והתניא ארמי בלשון מכידין השרתמלאכי
 קדשי מבית קול בת שמע גדול כהןיוחנן

 לאגחא דאזלא טליא נצחו אומר שהואהקדשים
 הצדיק בשמעון מעשה ושוב לאנטוכיא,קרבא
 שהוא הקדשים, קדשי מבית קול בתששמע
 שעה אותה וכתבו וכד, עבידתא בטילתאוסר
 קול בת אבע"א אומר, הי' ארמי ובלשוןוכיוונו

 שאני ד"ה וברשוי עבידא. דלאשמועישאני
 יודטת כך טל הממונה "מידה" אוחה : קולבת

 והיא להשמיט )פגושויה מפני לשונותבמובטים

 לזה, ופטמים לאו פעמים הלשונות לכלמג0הלחה

 סנהדרין לעיין ציין להגרעק*א הש*סובגליון



 ק%בת ן ך הא הש"םכללי ת 'בנתרצ

 מ"ו פם"ז ובתיו"ם קול, בת תוד"ה ע"אי*א
 הוה, גבריאל ואבע"א שם ואמר ע"ש,דיבמות
 ה"א. פ"ג מוע"ק ירושלמיודאה

 שהבאתי מה ב( אות ה' סי' לקמןוראה
 הוא קול בה כאן, סוטה דלרש"י ; יוסף עץבשם
 וע"ע ע"ש, קכ*א ב"ב לר,מב"ם וכ"המלאך,
 ש"ש הכנויים ערכי בדברי ג( אות ה'סי'

 ה(. אות ל"א סימן ועוע עישה"ט, לכאן,וצרפו
 בת של דהפי' יראה, הנ"ל סוטה בגמ'והמעיק

 איוב וראה כך, דנראה עי"ש מלאך, הואקול
 דממה משה רש"י, אשמע, וקול דממה ט"ז()ד'

 בקול נשתמשו שהראשונים מכאששמע,
 וקול בפטיש המכה כאדס קול, בבתוהאחרונים
 כאן מרש"י והנה עכ"ל, למרחוק נשמעההברה
 ש"ל י"א דסנהדרין התום' כפי' לכאורהנראה
 הנ"ל, ל"ג כבסוטה ודלא התום', בהםי' ד'סי'
 סתירה להקשות אין ערך ח"ח בספרי ראהאבל

 דזה מידי קשה דלא ותראה רש"י עלמרש"י
 עוד מ"ש ועי"ש עישה"ט, רש"י שלדרכו
 האמיתי מרש"י אינו סוטה מס' עלדרש"י
 בספרי, פקא כבר שהארכתי במה ואקצרעישה"ט

 קול, בת : וז"ל הבית אות תשבי ראהב(

 אין נ"ט(, )ב"מ קול בת יוצאת רז"לבדברי
 ואומרים מקומות, בהרבה וכן קול, בבתמשגיחין
 ומשפסקה קול, של בה אלא ממש קולשאינו
 ובעלי לפעמים, ,בו משתמשין היוהנבואה
 אחת מדה של קול שהוא אומריםהקבלה
 עכ"ל. הוא כן ואולי קול,הנקראת

 מתיקונים נשמט ! כתב מבשר רגליובהגהות
 בתרגום ת"ל בפנים לספרו המחברשעשה

 יהודא ויכר כגון קלא בדת קול בתירחםלמי
 )במדבר בפסוק וכז שמיא, מן נפקת קלאברת
 בחגוי יונתי בפסוק וכן בעם, ה' וישלחכ"א(
 שמית ואלה ב"ג( ב' )שמואל ובפסוקהסלע,

 הוא, מה ידעתי ולא קלא, בפום נפיקהגבורים
 מלשת והנה עי"ש, מהמחבר, התקוןעכ"ל
 בסוטה רש"י לפי' קרוב כהממע הנ"להתשבי
 בעלי דברי כעין כ' שר,ם"י חידוש וזההנ"ל,

 בס' וראה שלי, רש"י בכללי וראההקבלה,

 יד לרש"י )שו" שכ' רל"ב כלל מצוהנר
 בארוכה. עיגשו"ס בקבלה,ושם

 ו', סי' ז*ל להמהרצ*ח בינה אמרי ובם'ג(

 מדה ענין הוא דבת הרא"ש ד' שמביאאחרי
 בת א'(, ל"ג )סוטה רש*י ועי' י וז"ל כתבוכו'
 ג"כ היינו כך, על הממונה מדה אותהקול
 ע'ד כתב דר,ם*י לפרש ורחוק מדועמענין

 שהשוה עי*ש קול, בת ערך תשבי וע'הקבלה,
 ולפענ"ד, הרא'ש, שיטת עם דסוטה רש"ישיטת

 מיירי לא דרש"י בזה, אני נכוךבמכתה"ג
 מדבריו ונ' מדה, לשון הוא שבת מעניןכלום
 התשבי. כמ"שרק

 ב' מע' קפ"ב דף הכבץים ערכי ובם'ד(
 אחת מדה של קול שהוא אומרים קבלה בעליכ'

 עי'ש. המערכת[ מעריך וזהר קולהנקראת
 הוא קול דבת עמש*ל להעיר ורציתיה(
 בענין פמ"ב ח*ב נבוכים מורה דראהמלאך,
 עי*ש, קול בת כענין שהרא בהגרהמלאך
 עקש. פ*ו האגדות בתהלוכותומובא

 מלאך הוא קול בת נסימן

 ובשיטת רש"י בשיטת ב' סי' כאןראה
 בזה. שכתבתי מההתום'

 יוצא קול אותו שמתוך הקול של הד ד.סימן
 אחרקול

 ע"א י*א סנהדרין דאה תוס'. שיטתא(
 זכרי' חגי האחרונים נביאים משמתות"ר

 היו ואעפ"כ מישראל רוה"ק נסתלקהומלאכי
 קול, בת ובתוד"ה וכו', קול בבתכהמתמשין

 ו(פ[מיס מן היוצא קול שומעין היו שלאי"א
 כמו אחר, קול יוצא קול אוהו מתוךאלא

 היוצא אחר קול תטומע בכח מכה שאדםפעמים
 לכך שומעין, היו קול ואחעו למרחוקממנו
 הש"ם )ובגליון עי"ש, קול, בה אותוקורין

 דיבמות מ"ו פט"ז תיווט לעיין צייןלהגרעק"א
 ט"ז(, )ד' איוב ברש"י הוא וכןע"ש(,

 בבת והאחרונים בקול נשתמשושהראשונים
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 נשמע ההבדה וקול בפטיש המכה כאדםקול,
 בהנוגע א( אות ב' וסי' ה' סי' ודאהמרחוק,
 כאן. החוס'לד'

 התוס' ע"ד שכ' מהדש"א בגליוןודאה
 ז"ל הסדד סוף יתדו סדד רבות במדדשאלו
 קודא כשאדם אלא כו' יסף ולא גדולקול

 יוצא שהיה והקול קול בת לקולו ישלחבידו
 ודאה ע"ש, קול בת לקולו היה לא הקב"המפי
 סי' כאן וראה א(, אות י*ב וסי' ו' סי'לקמן
 ע"ש. בחיי הדבינו בשם מש"שכ"ג

 סי' כ"ח פדשה שמות מדד"ד ודאהב(
 דבנן וכו' יסף ולא גדול קול שם דאיתאו'

 האדם קול )כדדך קול בת לו היה שלאאמרי
 ובא כנגדו, קטן קול עוד נשמע הקולשעם

 הפשוטה האחדות הוא ה' כי לנולהדאות
 באחדותו הוא פשוט יצא מפיו אשר ההגהוגם
 בידי פי' וכן תואר, יפה ומשנה, כפל בוואין
 ולא יסף ולא פי' יהי' ולפ*ז והוסיףמשה,
 ובפי' היה(, א' קול אלא הבדה קוליוסף

 ד' הוא דשם דצ"ע וכ' כ"ט לס*פ ציקמהרז"ו

 ובפ' המדדש, בד' כאן הגי' רש"ש ובחי'ד"ל,
 אמד יסף, ולא גדול קול איתא ט' סי'כ*ט

 לחבידו קודא כשאדם אלא יסף ולא מהורהטב"ל
 מפי יוצא שהי' והקול קול בת לקולויש

 הברה, )קול קול בת לקולו היה לאהקב"ה

 קול שם היה שלא יסף לא וזהו כו' הקב"האבל
 שציין יתרו פ' סוף המד"ר ווהו מת*כ(,נוסף,
 סימן לקמן וע"ע א(, אות הנ"ל מהר,ם"אהגליון

 שנקרא הד על מורה קול דבת הרי ד(, אותי'
 שלא הנ"ל סנהדדין התוס' על ופלא הדים,הד

 השלם בערוך ודאה הנ"ל, המדרשיםהזכידו
 הד ולא ז'( )ז' יחזקאל וראה קול, בתעדך
 קולו נותן כשאדם הדים הד הרד*ק שכ'הרים
 הוינו ההדים מבין קול שיוצא ידמה ההריםבין
 השדשים ובס' וכו', שידמה כמו אחרקול
 ההרים בין היוצא הקול וי"א : כ' הידדעדך

 עד הקול אותו שילך שם קולו נותןכשאדם
 ההוא הקול וישמע לאחור וישוב כלותומקום
 ע"ש' הדים הד נקרא הקול ואותובעצמו
 קול שומעין היו שלא י"א קול, בתג(

 יוצא קול אותו מתוך אלא השמים מןהיוצא
 היו לכך שומעין, היו קול ואותו אחדקול
 רע"א, י"א סנהדדין תוס' קול, בת אותוקורין
 ס*ס לאיוב בפי' ז'ל, דש"י דבדי מטיןוכן
 שהראגטונים אשמע, וקול דממה ע"פי"ד

 והתוי"ט קול, בבת והאחרונים בקולנשתמשו
 לפי קול בת דנקט פי/ מ"ו דיבמותבפט"ז
 כו' הקול את וישמע כמ*ש לו, קולשאינו
 מעינו ההו זה קול אבל ממש, נבואהדזהו

 קראוהו ולכך ממנו, למטה במדדגהודוגמתו
 לא כחה ולתשות לאביה הבת שהיא קולבת

 דמגילה בתדא דס"פ ובהך יע*ש, קול בןקדאוהו
 משמע לא כו' קול בבת שמשתמשיןמנין

 כלל אוון יעיר ועיין ותוס' כפדש*ילפדושי
 יו"ד. אות ב' מערכת יעקב אהל א', אותה'

 הנ"ל דמגילה מספ"ב קשה דלאולפענ"ד
 ולסימנים בו להשתמש אחר קול בת מיןדזה
 מושאל, לשון דק הוא קול בת הלשוןוכאן
 ונחושים סימנים ע"י קול בת ערך י' סימןוראה
 וראה עישה"ט, ח"י סימן וראה שם,ודו"ק
 עישה"ט. י"ב וסי' עי"ש, ט'סימן

 תקנ"ו, דף וויטדי מחזור בספר ודאהד(
 מדת אלא מלאך אינו קול בת : וז"לשכתב
 המנשבת, ברוח עצמה בפני ונמצאת היאקול
 והקול ההדים בין קודא שהוא פי' סעדי'ודב
 שבסלעים, והמערות ההדים שבדי מבין לונענה
 את אלא ממש הקול שומעין שאין בתולשון

 הקורא אדם כנגד העונה ההר שנדאהשכנגרו,
 עכ"ל.אצלו

 הן הן גאון סעדי' רב שדברי דואהוהנך
 הנ"ל, י"א בסנהררין התוס' שהביאוהי"א
 הדא"ש פי' כעין הוא שבמחו"ו הא'והפי'

 סנהדרין וחיי חמדא ספד שבסוףשבשיטה
 בקהלת וראה ע"ש, א( אות ה' בסימןשהבאתי
 קמ"א אות חכמים לשון ח"ב מע*ליעקב
 ל"ה וסי' ד' אות ל' סי' נפש משיבתוספר
 ב( אות ה' וסי' א( אות ב' סי' וראה ו',אות

 ע*א ל"ג סוטה העשי על יוסף מעץשהבאתי
 מלאך, שהוא שם סוטה ר,ב"י מדברישהבין
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 בסימן עו"ש וראה הא', בפי' כאן כהמחו*וודלא
 לכאן. וצרפו נ(, ב( אותב'

 עה"פ ב'( ~ף פרשה רבה שה,ש וראהה(
 קול בת לו אין הזה השמן מה שמניךלריח
 עי"ש בעוה"ז, קול בת להם אין ישראלכך

 קול בת במלת שהשתמשו הריובמפורשים,
 עישה"ט. הקול של הדבמובן
 מ"ו פט"ז יבמות ישראל תפארת ועי'ו(
 שהוא נ"ל י קול בת עפ"י עהמש"ש ל"חאות

 הקול שמעו שלא אף ור"ל ]עכא[ בל"אהנקרא
 ביער כמדבר מהקול היוצא ההברה רקעצמו,
 המלות כאילו הרים, הד ששומע בעמק,או

 עכ"ל. בכפלנשמעות
 מהתפארת ובפרט מכ"מ, ועפכהם"לז(
 נלע*ד ו(, אות ראה מ"ו פט"ז יבמותישראל
 משורש קול, בת שנקרא הטעם לומר ישדעפי"ז

 וומם ז', ה' ישעי' בתה, ואהםיתהו בתה, -בת
 וריק, שממה ענין שהוא הבתות, בנחלי י"ט,ז'

 שם רהם"י וראה וריקניה, שממה ל' שםוברש"י
 בורות, שדות עמקים נחלי : הבתות בנחלי י"טז'

 בורות שדות הם בתות שם קראומהר"י
 ערך להרד'ק השרשים ובם' שם ציוןומצודות

 בעמק כשמדבר קול בת נקרא וע"כ עי"ש,בת
 בד"א, כנלענ"ד קול הד ששותע ושממהריק

 כעין שמם למקום שם הוא בתה במלוןודאה
 עי*ש.מדבר
 בת ערך התשבי על מבשר ברגלי וכ'ח(
 דפה הראב*ד בהערות ועיק ע"ב ד"חקול

 כמו מדה מלשון שההא שכתבו מהשליט"א
 תמופלא האברך תערוני וכן יוכל, בתאלפים
 אשר הכהן יעקב נפתלי מווק יפה שדעתוכהן
 להעתיקו התשבי ספר בראשתה קבלתימידו
 מה קשה דבריהם ולפי שלפניו, בתבשרש
 המדות, מכל ביותר בה ששמשו זו, מדהנשתנה
 שומעין היו שלא י"א סנהדרין התום'ועמ"ש
 קול יוצא קול אותו מתוך אלא עצמוהקול
 ושומע בכח מכה שאדם פעמים כמואחר
 היו קול ואותו ברחוק ממנו היוצא אחרקול

 ועפ"י דיבמות, מ"ו פס"ז תיו"ט ועי'שומעין,
 שכן קטנות מלשון היא בת שמלת נולדבריהם

 ובת בן קטנים דברים על לומר רז"לרנילין
 בירחםלמי וכן אוזא, בר דמועדא בראכמו
 לשון שאינו משמע ג"כ ומזה קלא, ברתהנ"ל
 נמוך, קול קול בת פירוש יהיה ולפי"זמדה,
 דקה, דממה קול בפסוק הנקרא לפענ"דוהוא
 ר"ל אחת בת וכן וחשאי, הברה בשרןעעיק
 כללים חמד שדי וראה עכ*ד, אחת קטבמעט
 עי,ש. ס"ה כלל ב'מערכת

 שומעו ואין במדה יוצא שהוא קול בת ה.סימן
 לשומעו הראויאלא

 לסנהדרין בשיטה ראה הרא"ש, שיטהא(
 עוא, די"א הגמרא על תדי חמרא בסו"םשנדפס

 דמפני מפרהמים יש וז"ל: הרא"ש בשםשמביא
 ואין במדה יוצא שהוא לפי קול בת נקראזה
 וכתב עכ"ל, לשומעו הראוי אלא שומעו אדםכל

 מלשון מפרש שהוא שנראה ז' סימן בינהבאמרי
 מ"ה )יחזקאל כמ"ש מדה, לשון הוא דבתמדה,
 יכיל בה אלפים או צדק ובת צדק ואיפתי'(

 וירא ס*פ הנצחון בס' וכ=ה כ"ח(, ז')מ"א
 לפי לכן בכח, ה' קול שנאמר משוםומוסיף
 הקול לצמצם צריך לקבל האוזן שיכולהמדה
 חיות מהר"צ ובחידוושי ד( אות לקמן וע"עע*כ,
 הגמרא. עלכאן

 א' כ"ד שרה חיי פ' בחיי ברבינווראה

 כלומר לו, היתה בת אחרים אמרו ומזהשכתב
 וכו' יכיל בת אלפים מלשון לו היתהמדה
 עי"ש. כאן עה"ת ברמב"ן וע'עי"ש,
 הב' מע' השדה פאת בשד,ח וראהב(

 הרב ידידי לי כתב וע"ז ; וז"ל שכ' כ"ה,סי'
 בשם מ"ש : וז"ל יצ"ו, בכרך יעקבמוהר"ר
 לשון בת מפרש דהרא"ש מוהרצ"ח, הג'ידידי
 לשון שבמקרא זה בת שאין מאוד, שגהמדה,
 סאה איפה כמו למדה שם הוא אבלמדה,

 איפת קול סאה לומר יתכן שלא וכמוודומיהן
 בת ההם דבריו לפי לומד יתכן לא ככהקול
 מ"א )יחזקאל הכתוב מ"ש ע"ז והמלצתיקול,
 הבת לכן ואהער וכו', אחד תבן והבת האיפהי"א(

 ועיין שלפנינו, למה כלל ענין אינושהביא
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 מ"ש )פכ"ג( וכו' שד"ל עם אהצתדלותבספרי
 עם יעקב עין ס' והשגתי יצ"ו, עכ"דשם

 סי' פ"ק ברכות במס' וראיתי יוסף עץביאור
 ואומרת כיונה שמנהמת יוסי דא"ר אההואי"ג
 דסוטה בפ"ז דלרש"י שכתב וכו' לבניםאוי

 סימן ןשיל וכו' קדל בת שאני בד"ה)דל"ג(
 דסנהדרין בפ"ק והתוס' מלאך, הוא א([ אותב'

 של מקולו היוצא קול הוא קול דבתכתבו
 של מדתו בת פירוש כתב הנצחון ובם'הקב"ה,

 קול שנאמר משום יכיל בת אלפים כמוקול
 לקבל האוזן שיכורה המדה לפי לכן בכח,ה'

 הכינויים בערכי ועיין הקול, אה לצמצםצריך
 להגאון דמסייע תניא ומצינו עכ"ל, ב'אות

 ראה לא זצ"ל שד"ח בעל )הגאוןמוהרצה"ח
 בינה אמרי בספרו מוהרצה"ח הגאתדברי
 וכמש"ל(, הנצחון הס' דברי בעצמושהביא
 דאף לי"2ב יש יצ"ו יעקב אביר ידידיוהשגת
 והוא למדה, שם הוא שבמקרא דבתדהאמת
 ליבש, וזו ללח שזו סאין שלש האיפהכמדת
 היוצא קול הוא קול בבת דהכוונה כיוןמ"מ
 שנאמר ראוי והיה הוצס', כמ"ש אחרמקול
 להורות אך אחר, מקול יוצא זה קול כלומר קולבן

 ט~הוא בת אמרו ובמשקל במדה יוצא הזהשהקול
 היו דאם מדה, להקול שיש רמז שם למדהשם

 זה, דבר לרמוז מקום היה לא קול בןאומרים

 או קול איפת לומר שייכות שום איןובודאי
 בן או הוא לומר ששייך מיה רק קולסאת
 יהצא זה שקול הוא שהכונה קול, בת אוקול
 במדה שהוא לרמח בת אמרו ולזה אחר,מקול

 עיש. עכ"דובמשקל
 בין סתירה כאן אין השד"ח לפיאדוהנה

 בראשונים שמובא הרא"ש לפי' ההוס'פי'
 קושית מיזשב ועפי"ד וחיי, חמדאשבסו"ס
 קול בת הב' אות ערך התשבי ע"ס הגהותבעל

 הנצחון ס' פי' על שהקשה לקמן()שאביא
 הרא"ש( )וכפי' קול של מדתו היינו קולדבת
 ברה שאמרו ומדרש התרגום לד' יענהדמה
 העץ ובמ"ש כמובן. א"ש הנ"ל ועפ"יקלא,
 מלאך הוא קול בת לשג סוטה דלרש"ייוסף

 ב"ב דלרהמב"ם שכ' י' חגיגה יהוסף זכרדאה
 לא מדבד מתי כלו שלא עד הגמ' )עלקכ"א
 מלאך. ע"י קול בת הוי משה( עם דיבודהי'

 כ' קפ"ב דף ב' מע' הכנרים ערכי בס'ג(
 בת כמו קול, של מדתו הוא, קול בת שלפי'
 בכח ד' קול שבא' כהצום כ"ו, ז' מ"איכיל
 האוזן שיכול המדה לכן כ"ט( )תהליםוגו'
 ס"פ נצחון ]ספר הקול את לצמצם צריךלקבל
 מנ"ה[. הג"הוידא

 התשבי ס' מתחי' שנדפס בהגהות ועי'ד(
 שאינו ואומרים התשבי ע"ד שכ' 20עמוד
 התוס' כדברי והוא : קול של בת אלא ממשקול

 הברה קול שהוא המו"ל הרב שמביאסנהדרין
 קורא כשאדם בסופו פכ'ט בש"ר ועי'ששומעין,
 קול המת"כ ופי' קול, בת לקולו ישלחבירו
 קול בת ענין התוס' כדבדי מבואדהברה,
 ומשיב שואל בעל מהגאונים הבאתי)וכבר
 שהעירו ז"ל חיות ומהר"צ מהרש"אוגלית
 ראה התוס' לפי' דאי' הזה המדדשדמדברי

 ובשם שם(, שציינתי מקומות ובהמראה ד'סי'
 של מדתו קול בת שפי' מובא ראיתי הנצחוןס'
 קול שנאמר משום יכיל בת אלפים כמוקול
 לקבל האוזן שיכול המדה לפי לכן בכחה'

 לדברי יענה מה אך ע"כ, הקול לצמצםצדיך
 העיר וכן קלא, ברת שאמרו והמדרשהתרגום
 כן פי' ז"ל הרא"ש שגם הבאתי )כבר המו"להדב
 פ"ו אבות על במחו"ו וכאה מדה, לשוןדמוא
 ע"א ל"ג סוטה בפרש"י הוא זה וכעיןמ"ב,
 מדברי הדא"ש ע"ד מהרצ"ח הגאון העידוכבד
 שו"ת ועי' לעיל(, שהבאתי כמו הנ"ל הנצחתס'

 )כבר קול בת נקרא למה מ"ש א' סי'הרי"ף
 על שתמה מהשד"ח ו( אות י"ח בסי'הבאתי
 אבל קול בת גם נכלל שבשאלתו הרי"ףתשו'

 קול( בת שאומרים ע"מ השיב לאבתשובה
 אמרינן למה שהעיר וע"ש כעת, לפניואינו
 בנין ולא אב בנין וכן אב, ולא למקראאם
 בנין כלל מדות י"ג בכללי שלה"ק ועי'אם,
 אהרן ברכת בס' וראה עכ"ד, שם ובהג"האב
 לכאן. וצדפו מש"ב ה' מאמר ז"ל מדישאלהג'
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 ממש אליו קול שאינו קול בת 1.סימן

 יבמות בתיו"ט ראה ההיו"ם, שיטתא(
 לאחר בו שנשתמשו קול בת שכתב מ*ופט"ז

 מהבורא לשעתו מחודש קול הוא הנבואהשפסקה
 קול בוז ונקרא ליראיו, סוד1 להודיעיהברך
 את וישמע כמ"ש אליו קול לו קול שאינולפי
 קול אבל ממזם, נבואה שזהו אליו מדברהקול
 במדרינה ודוגמתו מעינו הוא בו שאנוזה

 הבת שהיא קול ב~ו קראוהו ולכך ממנו,למטה
 אלא קול בן קראוהו לא כחה ולתשותלאביה,

 ככה ואם מדע"ה אמד הדדך זה ועל קול,בת
 תשש כו', נקבה בלשון ית' כינהו לי עושהאת
 זה לענין גם נתכוונו כנקיבה, משה שלכחו
 הנביאים כל על הי' גדול משה שלשכחו
 אלא כחו הי' שלא כנקיבה כחו תשועכשיו
 דלא דזה שכ' וע"ש ע"ש, הנביאים שארככח
 י"א. סנהדריןכתוס'
 ה' מע' אזכור אברהם בספד וראהב(
 בת יהי' דלעתיד יוסף פני בשם רם"זאות
 דשויות ב' של חשש דליכא משום ה' כקולקול
 סנהדדין כתוס' דלא לבאד התיו"ט ובמ"שע"ש,
 שואל בעל )להגאון שאול בבית ראה הנעל,*א

 שמות מד=ר ועי' שכ' משניות על ז"ל(ומשיב
 בארה ומשם ז' סי' כ"ט ופ' ו' סי' כוחפ'

 וראה עכ"ל, התיו"ט כדברי ולא התוס'כמ"ש
 התוי"ם. לשון כל א( אות י"ב סי'כאן

 ברוח עצמה בפני הנמצאת קול מדת ז.סימן
המנשבת

 ראה תקנ"ו(, )עמוד וויטרי המחזורשיטת
 בת ויום יום בכל דיב"ל אמד מ"ב פ"ואבות
 וז"ל המחו"ו וכתב וכו', חורב מהד יוצאתקול
 ונמצאת היא קול מדת אלא מלאך אינו קולבת
 כתב ובנוסחת וכו', המנשבת בדוח עצמהבפני
 כרוח  עצמה בפני ויוצאה איתא: אחריד

 ד(, אות ד' בסיטן שהבאתי גאון סעדי'יב דברי גם שהביא במחו"ו וע"ש ע"ש,המנשבת
עישה"ט.

 לעולם שמניפ קודמ השי-ת מפי קול ח.סימן
 קול עוד ממנו נולדהשפל

 ראה ז"ל, יונתן אהנ~ע בעל הנאון שי'א(
 לפ' בהפטרה ז*ל יונתן להג*ד יונתן אהבתבס'

 שתים אלקים דבר אחת כתיב שכתב,וושתחנן
 קודפ השי-ת מפי היוצא דקול פי' שמעתיזו

 וזהו קול, עוד ממנו נולד השפל לעולםשיניע
 החוזר, קול בת והוא קול, בת חז"ל בפישנקרא
 מיד, פעולה עחשה השי"ת שמאמרמפני

 נקודה ועחשה דוחני דבר ההא השי*תוהתפעלות
 יוצא ממנו כי דומז ויו*ד יו"ד, היא הנקודהוזאת
 ג"כ הוא ד' ו' עשר הוא יו*ד נקודת כי קול,בת

 וז"ש הראשון, כתואר הוא שהנולד וזהועשר,
 שמעתי, זו שתים אלקים דבר אחתהפסוק
 אנכי הקב*ה שאמד מציט וכן התולדה,והוא

 אחד בדבור והם לך, יהי' לא הואוהתולדה
 ומבואד כנ*לי וכו' אלקים דבד אחת וזהנאמדו.
 הסערה מן איוב את ה' ויען דכתיב מהג*כ

 השנית והמענה אלקים, דבד אחת הכוונהשנית,
 תולדה, ממנו נולד השפל לעולם שידדקודם
 מבואר וכן שנית, הסערה מן במ"ש לזהורמז
 מן והשלג הגשם ירד כאהחר כי דכתיבבמה

 הארץ את הדוה אם כי ישוב לא ושמההשמים
 דיקם דברי "שוב לא כן והצמיחהוהולידה

 נחמו, מלת כאן כפל ולכך נולד, שעושהר"ל

 דהיינו החוזר קול בת שמע שהנביאמפני
 והבח הקול והיינו נחמו, נחמו ואמרהתולדה

 שאמר במה שכפל מה על הטעם וביארקול,
 זה דבד אמר שהשי"ת הכוונה אלקיכםיאמר
 עליו להעיר ויש ע"כ. תולדה פמנוונולד
 ולא גדול קול ספכ*ט שמות במד'רממ"ש
 אמרי בס' וראה ע"ש, קול בת הי' שלאיסף
 עישה"ט.בינה

 דט"ז אות ב' מע' אזכור אברהם ובס'ב(
 דהי' כ' ואתחנן בהפטדת יהונתן ת"ת הדבכ'
 פני בספר עליו והקשה תודה, במתן קולבת
 חשוב המדרש, הפך דזה שופטים בהפטרתיוסף
 ה' בקול קול בת שיהי' קפידא אין דלעת*לכ'



תרצה רן הא הש"םטללי ייןנ: קולבה

 ועמ"ש מש-ב, הצ-ש רשויות, ב' חששדליכא
 ע"כ. וב' ע"א דלק"ט מת"למוה*ר
 בשם ראבות פ"ו שמואל במדרש וראהג(
 יוצאת, קול בת ויום יום בכל אלשקרמהר"ם
 נמשך כח הוא המקובל הררך כפי קול בתענין
 נעשה ואמרו בסיני שמעו אשר הקולממרת
 ע"ש.ונשמע
 ראבות פ"ו כאן ישראל התפארח וז"לק
 שגם ןיעאגראפיע[ בספרי הטבעיים אמרומ"ב

 שממעל באויר נשמע מיני להר מביבעמשיו
 דבדים רעם קול כעין הברה קול תמידלהר
 ירמ[ לאלה ולפע"ד פלא, דבר וזה מבין,ואין

 להאדם רמז יתנו שם הנשמעים שהקולותריב"ל
 הדור על ירעם עכשיו וכי תורה, מתןלהזכירו

 מצותיה לשמור כראוי אותה מכבדין שאינןעל
 הגדול מקול החוזר הקטן הקול וזהוכראוי,
 חה תורה, מתן בעת הקהל ביום אזשנשמע

 מקול שנולד קול ר-ל הכא, דקאמר קולבת
 ובערוך קול בת ערך בערוך וראה עכ"ל.אחר
 במדרשים בזה הנאמר כל וואסף מה שםהשלם
 באורך. ע-ש והפירושים וירושלמיובבלי

 דבר והוברר נגלה ידו שעל קול בת ט.סימן
 אינשי דאמרי כל כמו והוא כל, בפי ומורגלאחד,

 בני קול קול, בת של פתרת מצינוא(
 ומורגל אחד דבר והוברר נגלה שע*יאדם
 וכבבר'ר אינשי, דאמרי קול כמו והוא כל,בפי
 ונעשו מתו סייחין הרבה אומרת קול בתפם"ז

 א', נ"ב ובסנהדרין אמותיהן, ע"געורותיהן

 נפישי אינשי דאמרי היינו הגי' זה תחתכתוב
 ערוך וראה דהוגני, משכי דטעיני סביגמלי
 בכללים כאן וראה שכ"כ, קול בת ערךהשלם
 באן קול ובת עי"ש, דאבוה כרעיה ברא ערךשלי
 מחשאל. לשוןהוא

 בערך כ"ז פסוק ב' שמואל רלב"ג וראהב(
 הגאפעה קצת להמון כי שכ' ושבעה,הקןמרים
 במה יהי' אמנם וזה העהידווע, בידיעתאלקיח

 וכו' העחידים מהדברים רבים בושימכימו
 רז"ל יקראו מההודעה המדרגה זאת והנהוכו',

 השלם מהקסם חלק שהוא ואחשוב קול","בת
 עי"ש.וכו'

 וניחושים מימנים ע"י קול בת י.סימן

 ג'י אות ו' סי' בינה באמרי כתבא(
 למימן להם עשו אשר וניחושים מימניםאיזהו
 יחדלו או פלוני למקום ילכו אזי כן יהי'אם

 במגילה כמבואר קול, בת בשם ג"כמקדי
 שנאמר קול בבת שמשתמשין מנין א'ל"ב

 בלבו )אם לאמור מאחריך רבר תשמענהואזניך
 הולך לאו או הן או קול ושמע רברלהתחיל
 והני רש"י(, ניחוש, משום כאן ואיןאחריו
 איתתא וקול במתא גברא קול דשמעמילי

 לאו, לאו דשמע והוא הן הן דשמע והואברברא,
 ובת הוא מצוי שאינו קול במתא גברא)קול
 בירחשלמי כתבו ובתוס' רש"י(, אליו, באהקול
 שאין ואעפ"י תעוננו ולא תנחשו לא כתיבתני

 בחולין וכן ובמפורשים, עי"ש סימן, ישניחחש
 דאין אע"פ קי*ל פעמים דבג' אמרו ב'צ"ה
 וכן רשות, רק הוא אלו ובכל סימן, ישניחחש
 לו ונפל השכים ב' נ"ז ברכות יוחנן ר'מ"ש
 רלשיטתו משום קטנה, נבואה זה הרי אחדפסוק
 בכלל ואינו קטנה נבואה מקרי זה רבבגוןאזיל

 ר' שם 8"ה בחולין מ"ש זה ובכללניחוש,
 לי פסוק לינוקא ואמר בספרא בדיקיוחנן

פסוקיך.
 קול, בבת משחמשים א' ל"ב מגילהוראה

 ותום' וברש"י ה"ט, פ"ו שבת ירושלמיוראה
 הן קול, ושמע רבר להתחיל בלבו שאםשם,
 ניחוש משום כאן ואין אחריו ילך לאו,או

 זה לאמור מאחריך דבר תשמענה ואזניךשנאמר
 רף סנהדרין מאירי וראה בה, ילכוהדרך
 י"א ז' טהמופטים ע"ז רמז שמביאר"ן,

 בגמ' עי"ש ידיך, תחזקנה ואחר ירברו מהחממעת
 בשדה אהטה וקול בעיר איש קול שיהי'שצריך

 שרצו ור"ל יוחנן בר' מצינו וכן עי"ש,כו'
 אחר נלך אמרו בבבל שמואל אתלראות
 רבן בית של תינוקות ושמעו קול, בתשמיעת
 ולא לסימן הדבר ולקחו מת חשמואלשלמדו



 וימ 1 ר הא הש"םטשי ת יבתרצו
 ה"ם, פ"ו שבת בירחצלמי עי"ש לבבל,ירדו

 בארוכה, מש"ב ו' סימן בינה אמרי בס'וראה
 אדם. בן ע"י קול בת ערך כאןוראה
 שהאריך פ"ז האגדות בתהלוכות וראהב(
 מגילה דבגמ' והעיר הגירסאות, להשוותבזה
 בירושלמי דגם גירסא והביא כשכופל רקאמרו
 יש האולי איסטפי, ולא איסטפי לאגרסינן
 לאו לאו או הן דהן ל"ו משבועות לזהסמוכין
 והביא דמשקרי, לחחם אין ולכן שבועהלשון

 שמיעת אחר הולכין ר"א דאמר הנ=לדהירווסלמי
 הך עם אחד בענין מיירי דאינו נראההקול
 דהוצרך כיון הנ"ל מגילה בשלהי יוחנןדר'

 ראית' שוב גברא, קול דשמע וה"מלפרש

 במתא אפי' גברא וקול ג"כ שפירשלריטב"א
 חברותיהן, עם הן שדברניות בדברא רקובאתתא
 קול מה במ"ש ג' ברכות חן לוית לס'וציק
 עי"ש.שמעת
 לבת התיחסות להם אין אלו ועניניםג(
 כעין הוה השמים מן קול דבת השמים, מןקול

 כהטא"כ לו, לשמוע לאדם הוא וחובנבואה
 ניחוש בכלל זה דאין אמרו בעלמא הברהקול

 אלו. בקולות לצייתומותר
 סנהדרין בחי' מהרצ"ח דברי ואעתיקד(
 בסי' )שהבאתי קול בת התוד"ה ע"ד ע"אי"א
 ל"ב מגילה סוף עיין וז"ל עי4ש( א( אותד'
 ואזניך שנאמר קול, בבת שמשתמשין מנ,ןעשא

 היינו קול דבת ראינו מאחריך, דברתשמענה
 הן, הן דאמר והוא שם אמרו וכן הברה,קול

 כשאדם אר"ל יתרו, פ' סוף במדרש אמרינןוכן
 קול בת מקרי ועוד קול, בת לקולו ישמדבר
 פסוקיך לי פסוק ינוקא את ששואליןהיינו
 הפרשה, בסדר שלמד מה הפסוק אומרוהוא
 חפץ אהטר הענין עם מה וערך יחס לו ישואם
 שמיעת אחר הילוך מיקרי כן ועושהלדעת
 ור*ל ר"י דשבת, פוו ירושלמי עייןב"ק,

 נילך אמרו דשמואל אפי מחמי מתחמדיןהוי
 סידרי קומי עבריה קול בת שמיעתבתר

 ובש"ם מת, ושמואל דטליא קליהשמעיה
 ועי' סי', לענין זה ענין נזכר עוב( צ'ו)חולין

 ובסוף וחיי חטרא מכונה לסנהדריןחידושים

 הרא*ש בהצם והובא הראהמונים חי'נדפסו
 ואין במדה שיוצא מפני קו7 בת מיקרידמפ"ז
 או7י עכאל, 7שומעו, הראוי אלא שומעו אדםכ7

 הבת מדת שמצינו כמו מדה, 7שון בתמפרש
 ע"א( ל"ג )סוסה רש"י הרין יכיל, בתאלפים
 בכל אולם עבידא, דלאהטמעינן קול בתשאני
 היכא אכן סתם, קול בת רק נזכר לאאלו

 על לפר,ב אין בודאי השמים מן קול בתדנזכר
 כתבתי ואני המדברים, אדם בני של הברהקול
 בש"ס נמצא אהחר כ"מ לבאר מיוחד מאמרבזה
 עכ"ל. חשב"מ זהלשק

 באופן הדמיון חוק אדם שיהי' קו7 בח יא.סימן
 7נפש חוץ קו7שיחשוב

 שכתב פמ"ב ח"ב נבוכים במורהראה
 ואשתו מנוח ולא נביאה אינה המצריתהגר

 שעלה או שמעהע אשר הדבור זה כינביאים
 זכרוה אשר קול בת כדמות הואבדעתם
 לאיש ילוה אחד ענין והוא תמיד,החכמים
 דעת דלפי טוב שם בפי' וראה מזומן,שאינו
 באופן בדמיון חזק אדם שיהי' ההא ב"קהרב

 האפודי וכ"כ מנפש, ח1ץ ק71 שישמעשחושב
עי"ש

 אדם בן קו7 קו7 בת יב,סיטן

 ומשיאין במשנה  ע*א קכ*ב יבמות ראהא(
 צועקת קול שמעו ופרש"י קול, בת פיעל

 ברע"ב וראה בצלמו, אדם ראו ולא מתפלוני
 מת, פלתי צווחת קול שמעו אם וז"לשכ'

 מאווא ונ"ל רש"י, וכ*כ זה על התיו*סוכתב
 פעמים הרבה שנזכר קו7 מבה מושא7שם

 לאחר בו שנשתמשו קול שהוא רז"לבדברי
 לשעתו מחודש קול והוא הנבהאהשפסקה
 קול ואותו ליראיו סודו להוזקע יתברךמהבורא
 התוס' ד' שהביא )ואחר וכו' קול בתקראוהו
 כתב( א( אות ד' בסי' הנ"ל י*אסנהדרין

 לו קול שאינו לפי קול בת שנקרא נראהולי
 א7יו מדבר הקו7 אה וישמע כמ"ט( א7יוקו7



תיצז ן ר הא הש"פפללי ת יבנ קולבת
 הוא בו שאנו זה קול אבל ממש נבואהשזהו
 ולכך ממנו, למטה במדריגה ודונמתומעינו
 ולתשוה לאביה הבת שהיא קול בהקראוהו
 וכו' קול בת אלא קול בן קראוהו לאכחה
 כנקיבה בהחה של כחו תשש שאמדוורדל
 ככח אלא אז גדול כחו הי' שלא כו'נתכוונו
 מענין אינו דמשנתינו קול ובת הנביאים,שאד
 אדם שם מצאו ולא שהלכו לפי אלאזה

 לעיניט נמצא שלא כלפי השם זה לוהשאילו
 האמת לפי אבל ממנו, נשמע שהקול אדםשום
 דאילו וכו', לו והלך אדם שם שהי' דניןאנו
 וכעין דעלמא קול לבת אותו מדהבביםהיינו
 שאין דהלכה עליו םומכין היינו לאנבואה

 התום' כמ"ש דוכהעש בכל קול בבתמשגיחין
 שנתכוין נ"ל ולזה ע*א, די"ד דמכילתיןפ"ק

 במעשה ביאר אשד הוא קול בת שכ'הדמב*ם
 תחשוב שלא ור"ל ע*כ, בצלמון ובמעשהבאחד
 אם אפי' קול בבת ומשגיחים הם עניניםדשני
 שהקול ממקום שם אדם שאין בבידודידענו
 וכו', לםתוד מעשה הוי הכי דאי ועודנשמע,
 בת היינו לאו דהכא קול דבת כדאמדןאלא
 וכעין נ"ל, כן מושאל, שם ארא דעלמאקול
 שמשתמשין מנין מגילה מס' במוף לפרש ישזה
 במתא גברא קול ד,צמע וה"מ וכו', קולבבת
 שאינו קול ופרש"י וכף, בדבדא אתתאוקול
 לומר אפשד ע"כ אליו בא קול ובת הואמצוי
 קדינא קול ובת םימנא הוי מצוי שאינולפי
 דמשום ידחילמי בשם תום' כתבו שהדילי'

 העתקתי עכ"ד, ניחוש הוה ולא שדיםימנא
 ובםי' לענינינו, הוא נחוץ כי כאן דבדיוכל
 בקיצוד. דבדיו הבאתי א( אותו'

 להמהרצ"ח בינה אמדי בם' היטב וראהב(
 בת ערך כאן וראה לכאן, וצדפו ו' םימןזשל
 ד' םי' כאן וראה ונחחמים, מימנים ע"יקול
 עי"ש. ג(אות

 וכדומה בקהל עוברת שמועה קול בת ינםימן

 והאגשים י י"ז ש"א אבדבנאל ר"יראה
 יצתה אשר והחסדים הדברים )לדוד(השיבוהו

 עי"ש. אותו שיכה למי יעשא שהמלך קולבת

 החלום במראה קול בת יד.סימן

 עוד : ב' אות ו' םי' בינה באמדי כתבא(
 שמיעה הוה ולא בתלמוד ב"ק יצתה הלשתמצינו
 בד' א' נ"ח ב"ב כמו החלום, במראית רקממש
 למעדתא מטא כי מעדתא מציע קא דהוהבנאה

 עצמה בדיוקני ואמר קול בת יצתהדאדה"ד
 בת נפק ע"ב וע"ד ב' ע"ג ב*ב תםחבלי,אל
 קדטליתא בהדי לכו אית מאי לן אמדקלא

 דשדיא דעתידה דוםא בן חנינא דד'דדביתהו
 גיטין )דא"ש דאתי לעלמא לצדיקי בהתכלתא
 עכנאי תנוד גבי ב' נ"ט ב"מ מ"ו(, םי'פ"ד

 ד' אצל לכם מה ואמדה קול בתשיצתה
 א' פ"ו שם מקום, בכל כמותו שהלכהאליעזד
 נחמני בד רבה אשדיך ואמדה קול בתיצאת
 בסהוד. נשמתך ויצאתה טהורשגופך
 לפי שמה הנאמרים המיפודים עניניכל
 ודיטב"א חננאל ודבינו הגאוניםביאודי

 יעקב ובעין פ"ו ודף נ"ט ב"מובשיטמ"ק
 דק ממש בפועל היה לא כולם ע"ב ח"יברכות
 וכן המדמה, כח מדאה לפי החלוםבמדאה
 דדבה עובדי כל כי בתשובה אלפםי בשםהביאו
 הי' כ"ז יוכיח הגדול דד"א עובדא וכןבב*ח,
 זה ענין מצאתי ואנכי ע"ש, החלוםבמראה
 בחלומי ואתם אני ואף י"ד בחגיגהמבואד
 בת עלינו ונתנה סיני הד על היינומסובין
 מפורש בא אהצד ומכאן וכו', השמים מןקול
 שאד על תקיש החלום במראה הי' קולדבת

 בשם למעלה דמזנו אהצד בתלמודמאמרים
 קול הבת ה"ה החלום, במדאות דהיההגאונים
 ג"כ הי' אלו בענינים ד,צמעו שמה מסופראהצר
 זהד ודאה עכ"ד, לבד המדמה ובכחבחלום
 בת ופםקה נבואה פםקה השתא רל"ח דףויחי
 וכו' בחלמא אלא נשא בני משתמשי ולאקול

 י*ב. י"א י' ט' אות שם זהרובניצוצי
 שכ' ז' פרק האגדות בתהלוכות וראהב(
 צדיכין מקומות בהדבה ולכן : הללו דבריועל

 ועיקר השמים, מן להם שבא ממה בפועללפוהצ
 הרמב*ם בן הר'א במאסר כזה הובאראיתו
 רק ממש בסועל דהי' וי"ל חז"ל, אגדותבענין



 קתבת ן ר הא הש"םכללי רצ י11תרצח

 דדך ועל החושים, נתבטלו השמיעהדבשעת
 בו משתמשין והיו בו אדבד בחלוםשנאמד
 מ"ב פדק ח4ב ובמורה הנבואה, שפסקהלאחר
 בת כענין שהוא המצרית בהגר המלאךבענין
 ע"ש.קול

 משגיחין דאין ור"י דר"א בהך ובאמתג(
 היה שלא למעלה האמוד מכל מוכח קולבבת
 והראשונים התוס' הקשו מה דאל"כבחלום
 והשטמ"ק נבואה, גילוי שהיה וע'כ בזהסתירות
 ע"ש, אומרים יש בשם בחלום שהי' זההביא

 בתחלהו השמים מן שו"ת לס' בפתיחהוראה
 סי' וע"ע לכאן, וצרפו י"ט סימן וראהע"ש,
 בספר מש"ב הדק היטב וראה יב(, אותט"ז

 זצ"ל משאוויל הנורא להגאון האגדותתהלוכות
 כי לכאן וצרפו עשה"ט ובשה4ג, ד"ה ו'פדק
 צר-ך, אני לקצר ואני לענינינו מאודנחוץ

 גאונותו. בדוב בזה האריך הנ"לוהגאון

 השמיעה התפשטות קול בת טו.סימן

 המקרים ב' אות ו' סי' בינה באמריכתב
 הלזו וו2מיעה ונתפ~2ט אחד במקום קרואשר

 אינו אשר קצר בזמן פתאום בפתעלמרחוק
 בשם חז"ל כינו זה גם הטבע בהלוךבאפ)2ר

 מ! קול בת כמו הוי כזו ומהירות קול,בת
 ר' ב' י"ג סוטה חז"ל מאמר ענין וזהוע2מים,

 כנגד מיל י4ב על מיל י"ב אומר הגדולאליעזר
 משה וימת האומר משמיע קול בת ישראלמחנה
 לו מנין ידעתי ולא ע"כ. דישראל רבהספדא
 יונתן בתרגום והלא ממש קול בת הי' לאע~זה
 מן נפלת קלא ברת איתא ה'( )ל"ד דבריםב"ע
 מפורש א"כ משה, מיתת כל ע"ש וכו'שמיא
 השמיעה דהתפשטות ומנלי' נפק שמיאדמן
הי'.

 אדם בני כלל הסכמת קול בת טז.סימן

 עור : ה' אות ו' סי' בינה באמדי כתבא(
 דעות הסכמת קול בת בשם חז"ל דכינומצינו
 ראשונה בהשקפה אשר אחת פעולה על בנ4ארוב

 כי העם החליטו זה ובכל התורה למצותתתנגד
 כללי, טוב לענין רק זו עבידה של הגליתהאין

 בני כלל של כזו והסכמה לשמה, עבידהוגדולה
 כקול המון קול החכמים במאמר נכלל הואאדם
 הענין וזה קול, בת בשם חז'ל ובלשוןשדי,

 !( ק"ד )כתובות הקדחם רבינו דמיתתבמעשה

 רבינו של במיתתו שהי' מי קול בתשיצאה
 וכתב העוה4ב, לחיי ומזומן מוכןהקדוש

 חילול לידי אז שבאו על ומהרי"סבשיטמ"ק
 לעון זאת להם ידהםב שלא דואגים והיושבת
 שהי' מי דכל זו בפינה העם כל נתאחדולכן

 ועד"ז לעוה"ב, חלק להם יש רבי שלבמיתתו
 ששמחו דבעת א'( )ט' קטן במועד מ4שיתבאר
 לא שלמה של המקדש בנין בגמדישראל
 להם שנמחל ב4ק ויצאה ביוה"כ אזהתענו
 הפרו לה' לעשות עת שייך זה ובאופן עון,אותו

 ע"ש. שעה לפיתורתך
 בכאן גם הכדח וצאין ידאה הדואהוהנה
 דקאי להתפרש ויוכל מפשוטן הדבריםלהוציא

 בכתובות וכדמוכח ממתב השמים מן קול בתעל
 יצתה ומית מאיגרא דנפל כובס בההואהנ4ל
 עי"ש. לעוה"ב מזומן כובס ההוא אף קולבת

 : שכ' פ"ז האגדות תהלוכות בס' וראהב(

 בב"ב בעם המתפשט לקול החצאל בכ"מועכ"פ
 בת גברא הההא שמע חד יומא בהורדוס ב'ג'

 מצלח, השתא דמריד עבדא כל דאמרקלא

 המרידה על משמים קול בת שיצאה יתכןשלא
 וכמו האומה מצב לפי המון קול עלורק

 מחלוקת ליוסיפון היהודים בקדמוניותשנזכר
 נתן ידיו בחולשת אהיר הודקנוס עלהעם
 אהבר הורדוס ביד הממשלה הנהגת כחכל

 )וראה מלכותו, כסא על ולשבת להורידוהתעתד

 ק*ב ובסנהדרין ח'(, אות סוף ו' סי' בינהבאמרי
 שהרג מי קול בת יצאה ירבעם את כשהמליכוא'
 שלא וכו', גת את אתכם והוריד הפלשתיאת
 יעדו שאחיה אחרי משמים קול בת עליתכן
 )דהי"ב שמעיהו בנבואת וגם ישראל, עללמלך

 לביתו איש ולשוב מלהלחם שמנעםי"א--ד'(
 העם קול על רק הדבר נהי' ה' מאתכי

 המלוכה שבהתחלק כולם שהשכילו שדיכקול



תרצט ן ך דץא הש"מכללי רצ י21 קולבת

 ושישיבו האומה כח תחלש דודמבית
 האמה מתג בגת להחזיק ידם אתפלשתים

 למנות עוד בק~צו ב' ק"ד להלן וכןמפלשתים,
 לבבם שמו שלא המליצה ע"ד שהציגואחד,
 בין המדיבה אהצ כשנתגדל וגם אביו, כבודמצד
 שיצאה עד לכבודו לקנאות בהמ"ד ספסלייושבי
 לגנותו שלא מהאומה הכללי והסכם קולבת
 להאדם ושאין וכו' הבית כבוד שהקדיםמצד
 גם ומזה ממנו, במופלא ולגזוד בזהלחקוד
 ההמון קול שהוא ב' נ"ט בב"מ ר"אמליצת
 לחלוק שהדבו ההכמים על שהתדעמו שדיכקול
 עבדינן אי סבד בחייו ע*ב ד ובנדהעליו,
 ומשום באחדנייתא כותיה עבדינן בחדאכותיה
 דעת שהי' וממה בהו, מחינן מצינן לאכבודו
 על ומתלוננים ד"א לדברי יותד נשמעיםהעם
 השמים שמן הוכחה כענין הוא מחלקותובעלי

 דהלכה דב"ק בהך )שגם ויתכן עליו,הסכימו
 אחדי שנמשכו העם הסכמת על יכוויןכב"ה(
 ועלובין נוחין שהיו מצד ב' י"ג וכעידוביןב"ה

 לר' ג"ב וזה לדבדיהם, ב*ש דבריומקדימין
 לשמוע זשלא היא בהממים דלא בכלליהחמע
 לא במדום קולם המשמיעים מהעם קוללבת
 אחד אחד נכהמכים ובהיותם מת"ח הכרעהע"פ
 הסכמת על גם ויתכן כאמוד מדותיו הנהגתמצד

 ב"ש דבדי מקדימין היו שב"ה מצדהחכמים
 פ"ב סוכה ובידושלמי בהם, ומעייניםלדבריהם

 וחוזדים דב"ש שרואים אלא עוד ולאה"ח
 טעמא, מהאי כבתראי הלכה דפסקינן וכמובהם,
 קול בת על ג"כ משגחינן דלא לד"י ס"לומ"מ
 כל על נמנו שלא כל החכמים מהסכמתכזה
 בעל מצד שדנו מה רק עצמה בפניהלכה
 מחבידו יותר מקובל או חדיף שהי'המאמר
 ג(. אות י"ד סי' וראה לשונו, כלעיי"ש

 העולם והנהגת השגחה עניני קול בת יז.סימן
מהשי"ת

 עניני : ט' אות ף סי' בינה באמריכתב
 אלינו הנודעים מהשי"ה העולם והנהגתההשגחה

 שנוגע במה יום, בכל ממעשים נמיון ידיעל

 ג"כ מכונה בפרט, ישראל ולעם בכלללבנ"א
 יוצא קול בת נזכר זה מפני קול, נ~עבשם
 בצצ יום בכל ג"פ א', ג' בדכות כמו יום,בכל
 את החרבתי שבעונותיהם לבנים אוי אומדתקול
 כל יום בכל יוצא קול בת ב' י"ז שםביתי,
 ב' י"ח מו"ק בני. חנינא בשביל ניזוןהעולם
 לפלוני, פלוני בת יוצא קול בת יוםבכל
 מהד יוצאת קול בת יום בכל דאבות פ"ווכן

 ממה בנפש התפעלות המה אלו וכלחורב,
 דגשות ובפרט התחתון עולם הנהגתשרואין
 שניתנה מקום חורב בהד הבטה ע"יהנפש
 אשד החמודות לכל ביחם ידחמלים וחורבתהודה
 קדם. בימי שםהי'

 לא ומדוע קול, מתם קראוה לא מדוע יח.סימן
 קול בת אלא קול בןקראוה

 היוצא קול שומעין היו שלא מפניא(
 קול יוצא הקול אותו מתוך אלא השמים,מן
 קורין היו לכך שומעין, היו קול ואותואחד
 סימן ראה קו7, הד הנקדא וזה קול, בתאותו
 ומדוע קול, סתם קראוה לא מדוע ותתורץד',
 עוד. צ"ע קול בן קדאוהלא

 אדם כל ואין במדה יוצא שהוא לפיב(
 מדה, לשון הוא דבת לשומעו, הדאוי אלאשומעו
 כלו ה' סימן דאה קול, בת אותו קורין היולכך

עישה"ט.
 ואינו אליו, קול - לו קול שאינו לפיג(
 ולתשות ממנה, למטה במדדגה רק ממשנבואה
 כנקבה קול, בת אלא קול בן קדאוהו לאכוחה
 וסי' 9~בה"ט, ו' סימן דאה מהזכר, חלושהשהיא
 ח-ב אהרן ביח במפרי הדק היטב וראהישב,
 של כחו תשש בענין מש"ש והלאה רמ"זמדף
 וראה לכאן, וצדפו הענין כל עי"ש כנקבה,כהצה
 ביומא איתא כן ובאמת ג"כ, י"ב סימןהיטב
 א' י"א וסנהדרין ב' מ*ח וסוטה ע"ב,ט'

 בבת משתמשין היו ועדיק רוה"קנסתלקה
 וצרפו כ"ד, כ"ג, כ"4ה סי' כאן ודאהקול,
 עי*ש אב בנין ערך זה בספרי ודאהלכאן.

 שם.ובהציונים



 קולבת ן ר הא הש"םכללי ת יבנתש

 שזה ומפני קטנות, מלשון הוא דבתד(
 ערך כאן היטב דאה קול, בת נקדא נמוךקול
 קמ"ה דף ה"ב בספרי היטב וראה ברת, ברבן
 דבד מהו אווזא בד בביאוד כהם"ש ב'סי'

 לו, הדומה מהדבד הקטן דבד הואמשמעותו

 כאן וראה לכאן, וצדפו כלו הכלל כלעישה"ט
 ודאה עישה"ט, באדוכה מש"ב עוף, בןערך
 לא מדוע נפלא עוד ועכ"ז אב, בנין עדךכאן

 כמובא קטנות מל' ג"כ דבן קול בןקדאוה
 מש"ש ח( אות ד' סימן ודאה הנ"ל,במקומות

 ג"כ שכ' התשבי על מבשד דגלי הג'בשם
 שקול משום קול בת דקדאוה וצ"ל עי"ש,כן

 שהב*ל כעין כנקבה כח תשות על מודהנמוך
 כאן ודאה כנלענ"ד. התוי"ט בשם ג(באות
 ל"א( )כ"א שמות ודאה לכאן, וצדפו כ*טסי'
 בת או בן יבא כאשר יגח, בת או יגח בןאו

 קטן ד"ל אם או אב זכד ובלתי סמיכותבלתי
 זצ"ל לסהאד הכנויים עדכי בס' כ"כ קטנה,או
 עי"ש. קס"א דף בןעדך

 י שאלה א', סי' הדי"ף בתשובת דאהה(
 ולמסורת למקדא אם יש חכמים אמדו מהמפני
 ולא אב בנה זה אב בנין האמרו אב, אמרוולא
 קול. בן אמדו ולא קול בת ואמדו אם,אמדו
 לפעמים אלא כלום בזאת שמענו לא :תשובה
 וכף כתובים משני אב בנין זכד לשוןאומדים
 שעחשה שבמקום י"ל אלא דם, דכולהואבוהון
 קודין אחד דבד ממנו ללמוד עיקד דבדאותו
 הואיל למקדא אם יש שאמד וזה אב,אותו
 להודיע אלא אחדים לדבדים ממנו למדיםואין
 המסורת על או הקדיאה על סומכין מהעל
 אלא זכד לשון אינה שהקדיאה אם להםקדא
 פאה*ש בהצד'ח עמד )וכבד עכ"ל, נקבהלשון
 קול בת גם נכלל שבשאלתו כ"ה סי' ב'מע'
 שאומדים מה על השיב לא בתשובהאבל
 שד"ח( ס' )המחל המגי' שהדב והביא קול,בת

 דיבמות בתרא בפ' תיושט הדב דבדי ע"זהביא
 קדי הנבואה נגד קול הבת כח תשותדמשום
 הדי*ף, שבתשובת הדבדים אלה קול(. בתלה
 בציון דבד לנו נוסף ולא השד"ח ע"זוכ'

 אפשד היה נקבה לשון קול היה ואם זו,תשובה

 למקרא, באם הדי"ף שכתב כדוך קול בבתלפדש
 הדבה, וכמוהו גדול קול זכד לשון הוא קולאך
 לחלקי העדות בקונט' שהבאתי במהועי'

 עכ"ד. מאה אות צ"ו בסי'הכללים
 ז' סי' ה"א אהרן בית בספרי היטבוראה

 יש אמדו מה מפני וכו' ודאהסון דאשעדך
 והלאה, כ"ג מדף וכו' אב ולא למקדאאם

 מאמר אהדן ברכת ובס' לכאן, וצדפועישה"ט
 ע"ב, י"ג סוטה זכד, בלשון גם דנמצא צייןה'
 ע"א, ל*ג חשם משמעת(, )ולא משמיע קולבת

 בת שמע ע"ב ג' וב"ב אומר, שהוא קולשמע
 עי"ש. דאמר,קול

 שמדבד כמי קול של הד שהוא לפיו(
 נקדאת לכך וריק, שממה במקום בעמק,ביעד,
 עמקים, נחלי שפי' בתה בת מלשון קולבת

 ההד היטב נשמע ששם ודיקות שממותחשדות
 בפדט עישה"ט כלו, ד', סי' דאה קול,של

 שם. ו(באות
 סהשכינה ונובע נמשך שהוא מפניז(
 ל' היא ששכינה קול, בת נקבה בלשוןנקדא
 בשם ב( אות כ*נ סימן וראה כידוע,נקבה
 והיא מהשכינה נמשך קול דבת הקנהספר

 עישה"ט. וכו' שכינהבבחינת
 בסי' כאן מובא הקנה בם' עפמ"שח(
 ואינה שכינה מבחינת היא קול דהבתכ"ג

 וידוע שבכתב, חודה שהוא שמיםמבחינת
 שבכתב, להתודה תולדה נקדא פה שבעלדתורה
 בכללים ודאה קול, בת התולדה נקרא שפידוע"כ
 נקבה לשון איקדי דתורה וידוע תורה, עדךשלי
 לשת איקדי דתודה ע"ב ב' בקידושיןדאה
 ע"ב קנ*ו שמות בזהד ודאה עי"ש,נקבה

 עי"ש, נהודחא כנישת פה דבעלאורייתא
 ויקר"ד ל', פ' שהש"ד דאה בת, נקראתוהתודה

 תנחומא וכן לכם, ונתתי לי הי' א' בת כ'פ'
 הכנרים עדכי ודאה התודה, זו בידך בתינשא
 בת.מע'

 זוכד עין בם' ודאה בדבר סוד שישט(
 ברכה בחיי דבינו קול בת שכ' ז"ללהחיד,א

 בת למ"ש טעים וטעמא בענין סוד דישכתב
 קול דבת כ' קנה ובסה*ק קול, בן ולאקול
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 עינים פתח בם' דבדיו הבאתי מהשכינה,נבהטך
 האר"י לגורי הקודש ובכתבי עי"ש הזהבפ'

 לכאן. וצדפו כ"ג סימן ודאה ע"כ,דצ"ל
 ז"ל סדה"ד לבעל הכנויים ערכי בס'וראה
 בת גם מלכות, הוא סתם בת שכ' בתמערבת
 ה*יוד" וענין .יו"ד", הנקרא בבחינתהעין

 מציאת בינה לגבי אבל חכמה, לנבי בתנקרא
 ב' שהם ובתה אשה והיינו בת, נקראה"הה"
 נקרא ולפעמים מלכות, ובתה בינה אשה.ההיר
 ובר"מ בת, והמלכות הבינה קו כי קולבת
 אל קרוב כשהת"ת קול בת נקרא הת"תע"ש
 ואין הסוד, הוא שזה ואפשד עי"ש, כו'הבינה
 בנסתרות. עסקלי

 אחת מדה של קול שהוא העקרים לשי'י(
 היא שמדה מפני קול בת נקרא קול,הנקראת
 ז'. וסי' ב', סימן ראה נקבה,ל,צון

 השומע לאזני יורד הקול הי' כייא(
 מלמטה וקצר מלמעלה רחב שהוא הכסאכמדת
 קול בת לשון וזהו הבבור, כסא דמות כןכי

 דבינו כ*כ וכו', הכסא כמדת יוצא הקולשהי'
 עישה"ט, כ"ג בסימן לשתו כל כאן ראהבחיי,

 יתכן מלאך הוא קול שבת להשיטותיב(
 רל*ב בראהבית ובזהר קול, בת הלשוןשפיר
 וכלא נוקבא, ולזמנין דכר דלזמנין מלאךע"א
 וג'. ב' סי' ראה חד(4רזא

 השומע לאזני המגיע הזה שהקול לפייג(
 ט"ו( )שמות בו שכתוב הקול מאותו נמשךהוא

 עוד ובן א', ד' לקול תשמע שמוע אםוהי'
 והקול אליו, מדבר הקול את וישמע ז'()במדבר

 מאותו נמשך שהוא לפי בת יקרא הנשמעהזה
 ראה בחיי, רבינו כ*כ קול, בת ל' וזהוקול,

 קצת נ' וזה עי*ש, ל,צונו כל כ"ג סי'כש

 עי"ש. וי"ב ו' בסי' שהבצתי בהתוי*טדלא
 קודם השי"ת מפי היוצא הקוליד(

 תה קול עוד ממנו נולד השפל לעולםשיגיע

 זה לפי' אך ח'. סימן ראה קול, בתשנקרא

 ברכת בס' ודאה קול, בן קראוהו לא מדועקשה

 עישהוט. ה' מאמר זאל מרישא להג'אהרן

 ל"א דף ואתחנן ראובני ילקוט ראהט0
 בשהי' שב' ונו' שומעים אתם דברים קולד*ה

 העטרת, מן ניצוץ יוצא הי' קול בתיוצא
 בדבר קול בת אותו קוראים היו הזהולניצוץ
 וע"ז קול, נקרא והעטר*ת דבר, מתוךהיוצא
 וכתוב שומעים, אתם דקה דממה קולנאמר
 בת ונקרא שומעים, אתם דברים קול אומרא'

 בלשון נקרא ולכן אחרונה שהיא נקבהמלשון
 כאן וראה עב"ד, שני חלק יונה כנפינקבה,
 כ*ג,סי'

 בת מיני דבשאר להעיד לנחוץודאיתי
 י*ג, י"ב, י"א, י', סי' ט', סי' כאן כגוןקול,
 לשון רק הוא קול, בת הלשון כאן ראהועוד,

 דנקרא הטעם לידע נפק*מ אין וע"כמושאל,
 התוי*ט ובהצ"כ מושאל, רק שהוא מפני קול,בת
 עי"ש. כופ כאן שהבאתי דיבמות מ"ופט"ז

 הפרגוד מאחורי קול בת יט.סימן

 ואמרה קול בת יצתה א' ט*ו בחגיגהא(
 שמעתי כבר ושם מאחר, חוץ שובבים בניםשובו

 בבר שם ועוד וכו', בנים שובו הפרגודמאחורי
 וכו'. הפדגוד מאחורישמעתי
 מאחורי שמעתי כך ע"ב פ*ט בסנהדריןב(
 דברים ששה ט"ז חגיגה שם ובצ"פהפרגוד,
 הפרגוד מאחורי שומעין וכר, בשדיםנאמרו
 ד"ה ר,צ"י ע*ב ס"ג ביבמות השרתכמלאכי

 ושם למלאכים, שכינה בין שחוצץ פרגוד :גוף
 ימי מששת שנבראו נתונות ונשמותרוחות

 העתידים בנופים להנתן העתידותבראהציו2
 נ*ט דף ובב"מ ל"ב דף נדרים וע'להבראות,

 אונאה בפניהם ננעל הפרגוד אין ג'ע*א
 בתורה שעוסק ת*ח בל מ"ט דף וסו0ה וע"נגזל

 בפניו. ננעל הפרנוד אין אף וכו' הדחקמתוך
 מ"א סוטה א', ע*ז יומא ב', י"ח ברבותהצ*ע
 דומה לא )פ*ב( יתרו פ' במכילתא וראהא'.

 מלך. מפי לשומע פרגוד מפישומע
 ופרובת פ"ד הגדול דר"א בפרקי ודאהג(
 מתחלה שנבראו מלאכים ושבעה לפניופרושה
 הנקרא והוא הפרוכת מן לפנים לפניומשרתים
 זה לשון שמי' שם הרד*ל ובביאורפרגוד,
 בראשית ובז*ח דפרכבה, בברייתא אצלםמצוי
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 דאשי שעל דקיע על פדגוד פיר,צו א'י"א

 ודאה ז', פדק דד"א בפדקי שם ודאההחיווע
 צדיך. אני לקצד כי ודו"אבמפו'

 סתם קול בת או השמים מן קול בת כ.סימן

 מקום כל : ו' סי' בינה באמדי כתבא(
 מקום משאד או השמים מן קול בתשתמצא
 ענין דק מדמה כח אינו כי תדעמקודש,
 כמו אלקית, השפעה שאד או דוה"ק אונבואה

 השמים, מן יוצא קול בת א', יואסנהדדין
 סוטה קד,מים, קז,עי מן יוצא קול בתוכן
 שנזכד פעמים הדבה מצינו עוד וכו', א'ל"ג
 צדיכין דבע"כ מענינו ומוכח סתם קול בתענין
 עידובין וכמו השמים מן קול בת עללפרהם
 שיבדד פדידא ד' על קול בת שיצתה ב'נ"ד
 קול בת ענין נחסר ופעמים בעוה"ב,חלקו

 ומובן מענינו, הנמד דבר הוא ואולםבתנמוד,
 תענית כמו קול, בת על הכוונה דע"כמעצמו
 מדקיע שלמא לי' אתא אומנא אבא ב'כ"א
 שלום לו אומדת קול בת ופרום"י יומא,בכל
 ומדחם הואיל אמדד 8' פ*ה ב"מ וכןעליך,
 נודע וע"כ בדקיע, אמדו פרהם"י עליו,נדחם
 ע"כ. וכו' אליהו ע"י או קול בתע"י

 ומדרהמים בש"ס מקומות כל כאן ואצייןב(
 זה. סוג תחתשנכללים

 נפקת י', כ"ב בראשית ידחשלמיתדגום
 תדגום ב', סי' פ"ד רבה בויקרא קלא,בדת

 וראה כ"ב, ל"ה כ"ה, ל*ח בדאשיתידחצלמי
 שה"ש תרגום כו', קול בת יצתה ע"ב י'סוטה
 מגילה מדומא, שמי מן קלא בת נפקת י"דב'
 תדגום א', י*ב הודיות א', פ*ח שבת א',כ"ט
 משמי נפקת קלא בדת ה' כוא חוקתיונתן

 נפלת קלא בדת ט"ו כ"ח דברים שםמדומא,
 יצתה ט' פי"א דבה דבדים מדומ(נ שמימן
 ואומד משמיע קול בת ב' יאג סוטה קול,בת
 יונתן ובתדגום דישראל, דבה ספרא משהוימת
 יום בכל פ"ג; שמואל מדדש ה', ל"דדבדים
 בכל ומפוצצת יוצאת קול בת היתהויום

 דבה בדאשית ב', ל"ג שבת כולו,העולם

 קהלת שמיא, מן אמדה קלא בדת ו',פע"ט
 יומא קול, בת יצתה ב' כ"ג מכות פי"א,דבה
 תעניה ב', נ"ד עידובין ב', י"ב בדכות ב',כ"ב
 מוע"ק ב', נאו שבת ב', י"ד חגיגה ב',כ"ה
 מגילה ב', כ"א ד"ה ב', י"ד שבת ע"ב,ט"ז
 נפקת א' ד' שה"ש תדגום א', י"ב א',ג'
 א', צאד ב', ל"ט סנהדדין שמיא, מן קלאבת
 נאג מנחות א', ע"ד ב"ב ב', ק"ד ב',צ=ט
 בת נפקא ב' ע"ז כחובות א', פ,ז חוליןב',

 א', כ"א סוטה ב', נ"ז גיטין א', ק"ד שםקלא,

 ע"ג א', נ"ח ב"ב ב', פ"ו ב', א' פ"הב"מ
 שבת ירחצלמי היקג, פ*ט סוטה ידושלמיב',

 באהלי מפוצצת להיות קול בת עתידהספ"ו
 חדא קלא זמינא ב' קצ"ט ויקהל זוהדצדיקים,
 שובני ודננו הקיצו רימא קבדא בבילאתעדא
 בת עתידה ר ט"ו בדאשית חדש בזוהדעפד,
 ולא תם וכו', וציונא ציונא בכל לאתעדאקול

 מכו"כ קול בת עדך השלם בעדוך וראהנשלם,
 א' סי' וכאן לכאן וצרפו עישה"טמקומות,
עיוש.

 כ"פ מצינו הקודש ורח( קול בת נ44סימן
 הםדאחד

 הקודש, בדוח השהמשו ושלמה דדודכידוע
 שבת ע' קול, בת בשם דבדיהם חזולוכינו
 וגר, בני חכם אם קול בת יצאה ע"ב(,)י"ד
 חדמון כטל קול בת יצאה ב' י"ב הודיותוע'
 נעים ומה טוב מה קול בת יצאה ועו"שוגו',
 ב', צ*ו א', צ"ד סנהדדין עיין ובפדטוגו',
 א', ק"ד פטחים ע*ב, קמ"ט שבת א',ק*ד

 כי תמצא המקומות אלו בכל חלק,ובידושלמי
 מקראוון על קול בת יצאה בלשון השתמשוחז"ל
 ב'( )כ"ג מכות ודאה קודס(, בכהבי נאמרואשר
 של מדרשו בבית דוה*ק הופיע מקומותבג'
 דכינו הרי ממני, צדקה קול בת יצאהשם,

 יצאה דושדיות הך ועל קול, בת בג0םלרוה"ק
 אמר שמיני בתוקכ ראה וגף חרמון כטל קולבת
 יומא דבש"ס ואף ע"ש, חרמון כטל הקודשרוח
 היו ועדיין רוה"ק פסקה איתא מ"ח וסוטהט'
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היא קול דבת דמורה קול בבתסהטתכהטים
 בת ענין זאת בכל מדוה"ק, פחותהמדרגה
 וכו' נבואה מענין חלק הוא השמים מןקול
 סימן ז"ל להמהרצ"ח בינה אמרי בס' כ*כוכו',
 וסנהדדין ט', יומא מ"ח, מטוטה ההגה עי*ש,ף
 משתבהטין ועדיין רוה"ק נסתלקה שאמדוי*א
 רוה*ק, היינו לאו קול דבת משמע קולבבת

 ומצאתי וצ"ע, הוא, אחד דענין משמעומהנ*ל
 שהעיד דקי"ב, קול בת מע' תודה בלליבס'
 ע"ש. ליישב ומצוה ומסיים ג"ככן

 על קול בת יצאה לשון מצינו כב.סימן
 קודש בכתבי נאמרו אשרמקראות

 הקודש ודוח קול בת עדך כ*א סי' כאןדאה
 לכאן. וצדפו עי"ש המה דאחדים כ*פמצינו

 אורים נבואה, הקודש, רחז קול, בח כג.סימן
 מדרנתםותומים,

 אמד וללוי עה"פ בדכה פ' בחיי ברבינוא(
 מדדגות ד' כי ודע : וז"ל כ' ואוריך,תומיך
 "רוח ותומים", "אורים קול", .בח בנבואה,הן

 קול, בת הראחבונה וכו', _נבואה-,הקודש",

 קול, בן אמרו ולא קול בת שאמרו במה פודויש

 מהטני אב בנין וכן אב, בנה זה במ"שוכן
 אם, בנין או אם בנה זה אמדו ולאכתובים,

 ולא ולמסורת למקרא אם יש עוד במ,שוכו
 מבוובת בהשגחה נאמד הכל כי אב, ישאמרו
 דבריהם שכל האמת וחכמי יתירה,וחכמה
 קבלו גזדתם וספיר החכמה אדני עלמיוסדים

 הענין ובאוד מסיני, משה עד הנביאים מןכן
 בן, ולא בת שהזכירו קול בבת בכאן וכןוכו',

 לאזני המניע הזה שהקול לפי היה,מוכרח
 בו שכהוב הקול מאותו נמשך הואהשומע
 ה' לקול השמע שמוע אם והיה ט"ו()שמות

 הקול את וישמע ז'( )במדבר עוד וכןאלקיך,

 לפי בת יסרא הנשמע הזה והקול אליו,מדבר
 קול בה לשון חהו קול, מאוהו נמשךמע[וא

 כי קול בת לומר הוצרכו נמרץ אחר לטעםועוד
 הכסא כמדת השומע לאזני יורד הקולהיה
 דמוה כן כי מלמטה וקצר מלמעלה רחבשהוא

 רחבה מעלה של האש צור,ת 1כ1 הכבוד,כסא
 פאויה קול בת לשון וזהו למטה, וקצרהלמעלה
 היה זה קול ובת הכסא, כמדת יוצאהקול
 הדורות ולחסידי התלמוד לחכמי תמידנשמע
 אחד קול בבת משתמשין שהיו שני ביתבזמן

 אמנם וכו', ותומים אורים ופסקו הנבואהשפסקה
 ממררנת מדרנה היא כי באמרו ז*ל הדמב"ןדעת

 המעלות בסדר מכולן נדולה רוה"ק כירוה"ק
 נבואה, רוה-ק, הם, כך למטה מלמעלהלדעהו
 האחרונה קול בת וכו', קול בת ותומים,אורים
 קול בבת משניחין אין ולכך מכולן,ולמטה
 סי' כאן ודאה עכ*ל. וכו' הנבואה דברילפתור
 לכאן. וצרפו עי"שח"י

 כ*ח תצחה פ' עה*ת בדמב"ן ודאהב(
 הקדש רוח ממדרנה מדרנה וזאה וז"ל שכ'ל'
 קול מבה ולמעלה הנבואה מן למטההיא

 שפסקה לאחד שני בבית בהשמשתמשים
 שהזכידו כמו ותומים אורים ופסקוהנבואה
 ע"ב נ"ט ב"מ עינים ובפתח ע"כ.דבותינו
 עפ"י לפרהמ כתב היא בשמים לא דתורהבהך
 מ"ש וא-כ מהיאכינה, נמשך קול דבת הקנהס'
 בחינת היא קול הבת ר"ל היא בשמיםלא

 שבכתב, תורה שהוא שמים מבחינת ואינההשכינה
 שהוא שמים מבחינת הוכחה שאיןוכלומד
 להטות רבים אחדי נאמד ששם שבכתבתורה
 הסבמה בא שבכתב דמתורה האמת אלוכיוונו

 התומ' רברי לפי"ו יקרו מה ולילטברתם,
 דהסכים דב"ה קול בת ד,באני שינוייא לחדשם

 מ"ש הכא דהדי וכו', רבים אחדי דכתיבלתודה
 הוכחה שיבא עד כוונתם קול בבת משגיחיןאין

 מסכים קול שהבת והתם כאמוד, שבכתבמתורה
 בעין ועיין ע"כ, בדצון נתקבל שבכתבלתודה
 הקנה הבעל ום"ש מ"ב, אות ב' מע'זוכד
 זוה"ק בהקוני הוא כן מהשכינה נמשך קולדבת

 חדש זוהר בתיקוני וכן מ"ט, ותיקון ל'תיקון
 עי"ש. א'ק"א

 הביא ס"ה אות הב' מע' כלליםוהשד"ח
 מ*ב אות זו מערכה אחן יעיר בס' החיד"אד'

 ב"מ עינים בפתח ום"ש הנ*ל הבחיי לד'שציין
 זכר שלא עליו דתמה הקנה, ס' בשםנ*ט
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 שיוצנו מ"ה דיבמות בתרא בפ' התיו"ט ד'שר
 נבואה נגד כחה תשות דמפני לשבחבנךס
 הרא"ש ד' ג"כ והביא קול, בת ליהקרו

 חיות מהר"ץ ודברי חדי חמראשבסו"ס
 לשונו כל ע"ש בכללן שהבאתי י"אבסנהדרין

 קצרתי.כי
 ואם : י"א אות ג' מאמר בכוזרי כתבג(
 לשכינה הראוים במקומות ויהי' בחסידותיחזק

 למטה בעין עין אותם ויראה בפועליחברוהו
 החכמים טובי היו כאשד הנבואהממדריגת
 קול הבת חטומעים הצדרות רואים שניבבית
 בת וכן ע"ג אות ושם החסידים, מדריגתוהוא
 מדריגה והוא שני, בבית מהם פסקה שלאקול

 רחוק יהי' ואל והדיבוד, החזון ממדריגתלמטה
 קול בת שמעתי ישמעאל ר' שאמד מהאצלך

 ובמפרשים. ע*ש וכו', כיונהשמנהמת
 והכוזרי בחיי רבינו הרמב"ן וכדעתד(
 הוא לנבואה ממטה למדרגה קול בתשחשבו
 סי' ש"ל מ"ו פט"ז יבמות התיו"ם דעתג"כ
 בת עדך השלם ערוך עוד וראה א(, אותי"ב
 פסקה ע"ב מ"ח וסוסה ע"ב ט' יומא וראהקול.
 קול בבת משתטשים היו ועדיק הקודשרוח

 פחותה מדרגה הוא קול דבת בפירוששמודה
 י"א סנהדרין ודאה ובמ8רשים, ע"שמרוה"ק
 הים מרגליות וראה כן, יוצא שמפורשע"א
 עשה"ס, כ"ד סימן כאן וראה וי"ד, י"ג אותשם
 א' דפעם מהסתידה כ"א בסי' כתבתיוכבר

 הוא אחד קול ובת דרוה"ק בנמרותמשמע
 עי"ש. להיפך משמעופעם

 הזה בזמן קול בת כד.סימן

 נביאים טהטמתו ת"ד ! א' י"א בסנהדדיןא(
 ואעפי"כ מישראל הקודש רוח נסתלקההאחרונים

 מסובין היו אחת פעם קול, בבת משתמשיןהיו
 בת עליהם ונתנה ביריחו טרא ביתבעייית
 שתשרה שראוי אחד כאן יש השמים מןקול
 דורו שאין אלא רבינו כמשה שכינהעליו
 וביומא ב' מ"ח בסוסה איתא וכן ~ך,זכאי
 עליה נבנה היא חומה אם שם ואמרו א',ט'

 ארז לוח עליה נצור היא דלת ואם כסףסירת
 ססמגור טאי ססמגור, עולא אמר ארז מאיכו',
 כאשר מדוה"ק נשח~יר קול )בת קול בתאר"א
 ד"ח וראה רש"י, מועם, דבר הארז מןנשאר
 סנהדרין על הים מרגליות בס' וראהשם(,
 רבה ובשה"ש וי"ד, י*ג אות הנ"ל ע"אי"א
 מה ארז לוח עלי' נצור היא דלת אםפ"ח
 ניכר מקומה מטושכהטת שהיא אע"פ זוצורה
 הה"ד קול, בת נשתייר ביהם"ק שחרב אע"פכך

 שריד. לנו הותיר צבאות ה'לולא
 הות קדמאה בזמנא א'( )רל"ח ויחיובזוה"ק

 ידעין וועי נשא דבני עלייהו שריאנבואה
 דפסקה כית עלאה ביקרא למנדעומסתכלי
 ובתיקוני קול, בבת משתטשי הוי מנייהונבואה
 לתלת דביעאה קול בת ג'( )קט"ז חדשזוהר
 בארעהון ישראל בהת משתמשין דהוודרגין
 מססרא כד, קול בת רוה"ק נבואה תורהואינון
 הקול השופר קול דאתקרי דאמצעיתאדעמודא

 וראה ע"ש, כו' בקול יעננו והאלקים יעקבקול
 פסקא השתא ע"א רל"ח דף ויחי זהרהיטב
 נשא בבי מהצתמהצי ולא קול בת ופסקאנבואה
 לבר, הוא תתאה דרגא וחלמא בחלמאאלא

 וצ"ע, שם אשר ובניצוצי הזהד ל' כלעישה"ט
 סי' כאן וראה לכאן וצדפו י"ד סי' כאןוראה
 וצ*ע. וכ"אכ"ג

 הקודש רוח נסתלקה דאטרו בהא והנהב(
 שגם הדיבור והרחיבו האדיכו כברמישראל
 ליחידי הקודש לרוח במציאות ישנובזמנינו
 א' מאמר בתחלת הברית בס' כמ"שסגה~ה
 וראה עדים, כמאה זה על תעיד והנסיתוכתב

 פ"א גילךים פרקי השמים מן לשו"תבפתיחה
 המקומות מכל טהוד איש בזה שאסףמה

 בת בחינת מכש"כ לפי"ז א"כ בזה,המבוארים
 לאחד גם בהם שהשתמשו חז"ל קואמדוקול

 וכם*ש בזה"ז, גם נמצא בודאי הנבואהשפסקה
 היש*מ שאמר מה בהקדמתו למשה תהלהבס'

 שידעו כדי זה וגילה עת בכל כרוזיןששומע
 סי' עוד וראה הדברים, אמיתת אחרתדוד
 לכאן. וצרפו ש"ש עדן עצי בדברי ז( חותל"ב

 קי*ב סי' או"ח שלמה בית בשו*ת ראהג(
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 היה שלא הקדח2 האוה"ח על שאמר לא'שכתב
 בטלה אחרונים נביאים ומימות הקדש רוחלו

 וע*ז ר"ג, גבי ב' ס"ד מעירובין והשיברוה"ק,
 רוה"ק, דיש משמע פ"ט ח"א ומתדב"א ב',כ'

 כיונה נבואה סל רוה"ק דבטלה ב', מ"חוסוטה
 ח"ג לרח"ו הקדושה ובשער רוהיק, עלולא
 יחידי וראינו שפענו באזנינו : וד"ל כ'ש"ז,
 מגידים והיו רוה"ק, למדרגת השיגוסגולה

 אחר כי חז"ל, כווע וע"ז כ', ובש"ועתידות,
 כי לגמרי, נבואה פסקה וזכריה מלאכיחגי

 רוה"ק ונשתייר לגמרי נבואה פסקהאחריהם
 )והביא רוה"ק איקרי דנבואה ומצינוכו',

 סגנון, ד"ה א' פ"ט סנהדרין וערץ2"ימכילתא(,
 כמ=ש לנבואה פדרגה ג"כ שרוה"קומשום
 רוה"ק, בל' נבואה נקטו לכך פמ"ד, ח"בבמו"נ

 דל"פ ב', מ"ה וסוכה ב', כ"א יומאוערש"י
 שכינתא אנפי דפקבלי צדיקים פל"ועלמא
 החולץ, מסו"פ וק' המאירה, באספקלריאבכ"י
 באספקלריא רק נסתבלו לא הבביאיםדכל

 בזה, נדחק ומהרש"א ממשה, חוץ פאירהשאינה
 נסהלקה אחרונים נביאים דאחר י-לולהנ"ל
 מקבלים שפיר רוה"ק רק ונשארנבואה

 אי', ובב"ר 11, מדרגה המאירהבאספקלריא
 מן הנבואה שבטלה אע*פ ביהמ"ק שחרבמיום

 בשם בע"י וע' בטלה, לא החכמים מןהנביאים
 נבואת אבל בטלה וח1ון במראה שנבואהרמב"ן
 אלא בטלה, לא חכמה בדרך שהואחכמים
 והר"י ע"ש, שבקרבם ברוה"ק האמתיודעין

 עליו, שרתה שרוה"ק הרי"ף על אמרבעהתום'
 הראב"ד, בן ר"י של תלמידו עזרא הר'וכן
 כ"ה שבועות תום' הביאו אליהו גילוי לווהי'
 ר' בשם ודילמא, ד"ה פ"ח וגיטין רב,ד"ה

 של אביו חסיד שפואל הר' וכן הנבי~נעזרא

 ונביא, חסיד ר"ש בה1ם נקרא הי' החסידר"י
 רוה"ק דמעלת הרי כ"ט, סי' ר,1"ל תשו'ע'

 ר, שער העקדה ס' וע' נבח*ה, ג"כנקרא

 עליו שהעידו כפי הקדוש האוה"חובודאי
 רוה"ק בעל הי' דודאי בשה"ג ואזולאיהבעש"ט

 בארוכה, יע"ש י' שבת מהאוה"ח ה' חפץ בם'וע'
 בפ' האוה"ח מ"ש הביא שם מבהמ"חובהג'

 כן אמר ע*ע ואולי רוה"ק אתנו דאיןברשמ2ית
 המאירה אספקלריא ובענין ע"ש, ענותנותולרוב
 הלוי טודרום לר' י"ד חגיגה הבבוד אוצרע'

 י"א מאמר ח*ב הברית וספר הר,1ב"א,תלמיד
 ק.ה סי' יו"ד חיים דברי ושו"תבארוכה,
 שורק נטע ושו"ת אוה"ח, על שריברבפלמר
 המחבר על קשות שדיבר בשוחט ד' סי'יו"ד
 כ"ב ע"ונ, סה2ו"ב להעבירו יש אי יבוקמעבר
 עי"ש. פ"ד דף בראשית יוסף פרדםבס'

 להתעוררות קול בת כה.סימן

 ג' בברכות : כתב פ"ז האגדותבתהלוכות
 כיונה, מנהפת קול בת ויום יום בכלא'

 הסוגיא ע*פ דו,1 בדרך האריך חןובלוית
 קוהוזכר ב"ק ענין מה בפה2טות אך ל"א,דפגילה

 בת כפו ואינו כלום על להאתיר היה שלאשם
 הנבואה, בהיבטלה משתמה1ים וואיו משמיםקול
 המקום ורואה שם להעומד התעוררות קולורק

 שהפשם הקילוסין באמירת וכן ירחנלים,מחורבן
 הלב מפעמקי לקרוא יתירה להתפשיתגודם
 בת ויום יום בכל ענין ומה וכו', חורבנהעל
 וחנינא ב'( י*ז )ברכות חורב מהר יוצאתקול
 הפודגש על שהוא חרובין בקב לו דיבני

 הגורם המקום ועל בקרבנו הדופק וקוללעינינו
 גם פזה ואולי האדם, לבב בקרבלהתעוררות

 לי, פפיר פי קול מהבה ע"ד( )ב"בהמאמר
 בזכר עיין זו בסוגי' הפל"ם קח2י'ויסולק
 עי"ש. י' חגיגהיהוסף

 העוה"ר לחיי מזומן קול בת כו.סימן

 ובפרט כתב! ו' אות ו' סי' בינהבאמרי
 עולם לחרי ופזופן מוכן פלוני קול בת עניןמצינו
 איזהו פפני לדעת עצמם אבדו אה1ר באלוהבא
 רבי בפיתת הי' ו1לא כובם בההוא כמוסיבה
 לחיי דפזופן קול בת ויצאה הגג מןונפל
 א"ע הכובס שהרג שם בשטמ"ק )וראהעוה"ב
 בהספידו, נתעסק ולא שבת דחילל משוםפדעת
 כדין סקילה דהיינו ופית לאיגרא סליקולהכי
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 שלום בד בקטיעא וכן ע"ש(, שבתהמחלל
 )שם וקלצטונידי תדדיון בן ובד"ח ב'(, ז')ע"ז
 א'(, י"ז )שם דורדיא בן באלעזר וכן א'(,י"ח

 עצמו שהפיל אדון באותו א'( )כ"ט תעניתוכן
 שבעת של באם ב'( )נ"ז גיטין וכן הגג,מן

 קול בת ויצאה הגג מן עצמה שהפילההבנים
 לדעת עצמו המאבד כי והיינו שמחה, הבניםאם
 השם קידוש ענין ואולם לעוה"ב, חלק לואין

 יבואו שלא נדצה תכלית לשאד או כלליתלטובה
 ענין וגם איסוד, בכלל אי2ו וכה"גלבזותו
 וביאד שדי, כקול המון קול ג"כ היינו זהב"ק
 בת שיצא ע"ב ס"א בבדכות דאמדו מהשם
 בטהדה נשמתך שיצאה עקיבא ד' אשדיךקול

 בקושרים ידו שהי' ידי על העם ח,בודעדיין
 כמאבד 2חשב ח"ו המחצלת אומה נגדומורדים
 ע"כ לסכנה עצמו שהמציא ע"י לדעתעצמו
 שיצאה רע"ק אשריך הפעם עוד קול בתיצאה
 היתה כי עוה"ב לחיי ומזומן בטהדה2שמתך
 ודאה ע"כ, הקב"ה לפני ומקובלת דצויהכוונתו
 כולכם ואמרה ב"ק יצתה א' ט' במוע"קעוד

 העוה"ב, לחיימזומ2ים

 פעולות לגנות או לשבח קול בת כז.סימן
 אדםבני

 כל גם : ח' אות ו' סי' בינה באמריכתב
 או לשבח ההמק מן ההסכמה והחלטתדעת
 בלשק מכונה אדם בני של הפעולותלגנות
 וב2ו דר,צב"י כמעשה קול בת בשם ג"כחז"ל
 עוימי להחדיב קול בת שיצתה ב'( ל"ג)שבת
 העולם יתנהגו אם כי למעדתכם, שוביבאתם
 רק מיושבת הארץ תהיה לא אז דעתםאחדי
 דאמרו הא מתפרש וכן ושמם, חרובנשאר
 שגילה הוא מי קול בת יצאה א'( )ג'מגילה
 נ"ב )שבת נזכר צשר קול הבת וכן וכו',רז
 ב'( כ"ה תע2ית א', פ"ו ב"מ א', פ"ה שםב',
 מכללות חרוץ משפט מכונה המקומות אלובכל
 שמצי2ו מה לדהצוב יש זה ומענין זה, בשםהעם
 צאו העזרה צווחה צווחות ארבע א' 2"זפסחים
 העושים הכה2ים כי היינו וכו', עלי בנימכאן

 הכהנים המה מי משפטם החריצו הקודשעבודת
 כשורה 2והגים אי2ם אשר אלו המה ומיהכשדים
 מלחמות לדומיים ביוסיפון אולם להרחיקם,וראוי

 אלו בימים נשמע באמת כי מספדהיהודים
 בפנים משונות קולות במצור ידושלים הי'אשד
 ובכלל וכו', לחדוב המקדש עתיד כילהיכל

 דהודדוס ב', ג' בב"ב מ"ש להתפדש יוכלזה
 מצלח השתא דמרד עבדא כל קלא בתשמע
עי"ש.

 שפנינו בתה - בת מל' קול בת כח.סימן
 וכו'שממה

 אות ח"י וסי' ד', סימן הדק היטבדאה
 עי"ש.0

 דממה קול בת כט.סימן

 ז"ל הדורות סדר לבעל הכ2ויים עדכיבס'
 דממה, קול קול, בת כ' קפ"א דף ב'מע'

 השכינה אין שגלו החורבן ואחר קול, בתתרגום
 קב ובהג' ע"כ, קול בבת מדבד בחו"ל,שודה
 י"ג, י"ט מ"א כ' שכ"ו אות כאןשלום

 ולפע2"ד שי"ש, כן, ל*ת שלפ2ינוובתדגום
 קול בן ולא קול בת 2קרא דמה"טאפש"ל
 קול רק שהוא רם מקול כוחה שתששמשום
 התוי"ט. כעין תה ודו*ק,דממה

 להלכה מכריפ אם קול בת ל.סימן

 בת עפ"י הלכה להכדיע לע2ין ה2הא(
 נ"ט דבב"מ בזה, התנאים מחלוקת דמצינוקול,
 כר"א דהלכה קול בת עפ"י להכדיע רצוב'

 היא, בשמיפ לא ואמד דגליו על יהווצע ד'ועמד

 2ית2ה שבבד ירמי' א"ר היא, ב,ממים לאמאי
 קול, בבת משגיחין אנו אין סיני, מהרתודה
 רבים אחרי בתורה סי2י בהד כתבתשכבד
 2צחתי אמר רהקב"ה שם ואמרי2ןלהטות,
 דהלא כר"י, דהלכה התם ומשמע נצחוני,בני

 אמגם ושרפום, ר*א שטיהר טהרות כלהביאו
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 : וז"ל כתבו, היא בשמים לא בד"ה שםהתוס'

 כב"ה דהלכה )די"ד(, דיבמות בפ"ק דאמרוהא
 לחלוק שבא הכא שאני קול, בת דיצאהכהצום
 להטות, דבים אחרי דכתיב תודה, דבריעל
 דהוה לאו אי רובא ב"ה אדדבה התםאבל

 דב"ש משום דובא בתר אזלינן אי לןמספקא
 בת יצאה לא דכאן ועוד טובא, חריפיהוו
 השמים מן שאמר דר"א כבודו משום אלאקול

 דאמד היא יהושע ר' התם דאמר והאיוכיחו,
 לר' ליה שמעינן ולא קול בבת משגיחיןאין

 דד"א מעשה דהאי קול בת על אלאיהושע
 היא בשמים לא מדקאמר דייק התםדהכא,
 דבשום משמע מסיני תורה לנו ניתנהכבד
 במהרש"א וע"ש עכ"ל, משגיחין איןמקום
 דמתחלה לסיפא, מרישא קשיא דבריהםשכתב
 דיצאה משום כב"ה דהלכה הא ליישבכתבו
 היא, בשמים לא הכא כמ"ד אתיא דמציב"ק
 בשמים לא רמדקאמד דבדיהם, בסוף כתבוושוב
 ב"ק דיצאה משום כב"ה דהלכה הך סותרהיא

 לומר ואפשד בב"ק, משגיחין אין מקוםדבשום
 לן דאית לדידן אלא ליישב באו לאדמעיקרא
 ס"ל לא והכא ב"ק דיצאה משום כב"ההלכה
 בשמים לא דאמר לד"י אבל הוא, דשמותיכר"א
 כדקאמר בב"ק כלל משגיחין דאין ודאיהיא
 דהוו משום כב"ה דהלכה דס"ל ואפשרהתם,
 ומהד*ם מלובלין המהר"ם וכ"כ ע"ש,רובא
 יהושע, כד' קיי"ל דלא י"ל ולפי"ז ע"ש,שיף
 כוותי' דקיי"ל ע=ב נ"ט דב"מ הך דשאניורק

 ל"א. סי' לקמן וראה וכנ"ל, התוט' שכ'מטעמים

 בת ד"ה מ"ו פט"ז יבמות בתיו"טוראה
 קול בבת משגיחין שאין דהלכה : שכתבקול
 דמכילתין קמא פרק התוס' כמ"ש דוכתאבכל
 ששגה הרש"ש בחי' עליו וכ' ע"א, י"דדף

 אליבא אלא כן כתבו לא דהתוס'במחכ"ת
 קייל דהא הכי, קיי"ל לא אנן אבל יהושע,דר'

 התוס' וד' ע"ש, ב"ק לאחר כב"הדהלכה

 כדברי הן יהחצע ר' ד*ה ע"א י"דביבמות
 התוס' שמ"ש אלא הנ"ל, ע"ב נ"ט בב*מהתוס'

 ומ"ש הב' בתי' שם כתבו הא' בתי' בב"מכאן

 הא' בתי' שם כתבו הב' בתי' כאןהתוס'
עי"ש.

 גבי ע"א, ע"ה יומא יוהכ"פ בתוספותודאה
 לדאשון ט' בן אם לישראל מגיד שהיההמן
 היה דהאיך שדקדק וכו', לאחרון ז' בןאו

 בשמים לא הא הדין פוסק ע"ה דבינומשה
 קול הבת או דהנט דהיכא דכיון ומסיקהיא,
 וכן כוותיה, עבדינן אז ההלכה או לקראמסייע
 ההלכות פוסק ע"ה רבינו משה היה המןגבי
 בדין מפקפקין היו שאם אלא ההוכחותמכח
 של מופת או אות להם עמבה מלבם להוציאההוא
 ספדו בראש דוד בני בספר וכ*כ עיוש,עומר
עי"ש.
 פ"ט התורה יסודי בה' הדמב"ם והנהב(
 תורה מריני בדין הנביא אמר דאם שכ'ה"ד
 כדברי והלכה הוא כך שהדין לו צוהשה'
 אות שעשה אע"פ ויחנק השקר נביא ה"זפלוני
 בהממים לא שאמרה התורה להכחיש באשהרי
 דיצתה דיבמות פ"ק דאמרו הכ"מ ותמההי(ג
 דוכתא בכל הכי וקיי*ל כב"ה דהלכה לומרב"ק

 ואינו לדבר טעם נתנו הזהב ובפ' שםוהתוס'
 בנימוקיו להפר"ה וראה ע"ש, רבינו כפי"דעילה
 דאין יהושע כר' דקיי*ל לתדץ, שכתבשם

 דהלכה קול בת דנפיק ומאי קול בבתמשגיחין
 בכל דקיי"ל והא דב"ה, כבודן משום הואכב"ה
 אלא קול בת משום לאו כב"ה, דהלכהדוכתא
 ממש רובא בתר רבים אחדי כפשט לןדמשמע
 בדברי וראה עכ"ד, טפי חידוד בתרולא

 א( אות לעיל שהבאתי ע"ב נ"ט ב"ממהרש"א
 אות לקמן שאביא בשה"ג היטב )וראהעי"ש
 ע"ש(. אלו הפר"ה ע"ד משוכג(

 מ"א, אות ב' מע' זוכר עין בס'וראה

 פ"ט המדע לס' בנימוקיו הפר"ח עמ"ששכ'

 יהושע כר' דקי"ל הרמב"ם בדעת התורהדיסודי
 כב"ה דקי"ל ומאי קול בבת משגיחיןדאין
 רבים אחרי לן דמהצמע אלא קול בת משוםלאו

 טפי חידוד בתר ולא ממש רובא בתרלהטות
 היינו כב"ה דקי*ל מאי מצינו דהרי וקשהעכ"ד,
 ופסחים ר דף בעירובין ובפרט קול בתמשום
 הקשו הזהב ופ' דיבמות פ"ק והתוס'קי"ד,



 קתבת ן ר הא הש"םנשי ת יבתשח

 כביק ולא כב"ה דהלכה קול כבתדעבדינן
 דוד ראה9 בספדי וראה עי"ש כר"אדהלכה

 דבדיו. כל עי"ש ע"כ נצביםפ'

 להחיד"א הגדולים שם בס' דאה אמנםג(
 בפדם הדבה שהאדיך דכ"ד, אות 1, מע,ו"ל
 לא, או בב*ק סה9גיחין דאין כר"י קיי"ל אםוה,

 הוי, דרובא משום או ב"ק מטעם כב"ה הלכהואם
 הדמב"ם על דפליגי דמוכח נביאים הבלוהביא
 ההלכה כפי יאמדו הב*ק או הנביא דאםוס"ל,

 הדאב"ד דעת וזה כוותייהו, ועבדינןסה9גיחין
 מדדשיגו. בבית הופיע הקודש רוחשכתב

 הדמב"ן כמו דוקא היינו עליו החולקוהדמב*ן
 להיפך התלמוד מן הכדיע הדחבה בדעתושהוא
 לפי התודה פי על לעשות בידו הו"שותאז

 ועינינו להכדיע בידינו אין אם אבלדעתו,
 מערכה לקדאת מעדכה הפוסקים שנחלקוהדוזוות

 שהסכימו הפוסקים של הסברא על לסמוך ישאז
 החיד"א חוד וכן עלי', השמים מן קולבבת
 א' מע' זוכד עין בספדו אלו דבדיו עלז"ל

 וראה י,ב, אות נ' מע' לפי ודבש ס"ואות
 מחויק ד', חות ל"ב סי' ארח יוסף בברכיעוד
 פסקים אלי' יד ובהנו"ת ס"ו, סי' יו"דבדכה
 בב*ק. משגחינן מילתא גילוי דבמקום מ"גסי'

 שלא מה : שכתב לאבות בהקדמתו במאידיודאה
 היתה לפעמים והסבדא ההיקש בוהספיק
 ע*ש. וכו' תעלומה כל להם מבדדתהנבואה

 מ"ג, חעת ל' מע' אכוד אבדהם בס'וראה

 פ' דוד בדאש ז"ל החיד"א דבדי שמביאאחדי

 ובספדו א' ס*ב זבחים עינים פתח ובספרונצבים
 דהבת והיכא כ' ש*ל, ע"ב דק"ט לאדןככד
 יהווחע לד' אך אהני, דבים לאחדי מסכיםקול
 שיאמד כהן על וכן די"ה יבמות תוס' מהני,לא

 בו יש שלא גבוה הד ועל כהן, הוא כיאליהו
 דוד ובנשואי למעובדת חלוצה ובעניןע"ז,

 ב' בדדוש שלמה כסא למוהד*ר עייןלמיכל,
 דקפ"ב ק"י סי' ח"א יו"ד בחק"ל וע'לזכוד,
 ובספדו ע*ג, דקמ"ב נ"ט סי' ובאה"עע"ב,
 י' מע' ח"א שה*ג וע' ע*ד דדוש ח"במע*ל
 עי"ש, וב' ע"א דל"ד היין בית יהרב ח"י,אות

 וצדפו לענינינו השייך ל"א בסי' עודודאה
לכאן.
 יסוה"ת, מה' פ"ם שמח באוד ודאהד(
 קול כשהבת בין לחלק הדמב"ם שדעת !שכתב
 בדדך כמוהו  קואלכה פלוני איש על להודיעבא
 שהלכה במו קול בת על סומכין אזכלל

 משניחין אין זה באופן דגם חולק וד"יכב"ה,
 כשהבזק אבל כמותה הלכה אין ובזה קול,בבת
 בזה הדין שכך פרטי הלכה על להודיעבא

 מתמורה וראי' היא, בשמים לא דתורהקיי*ל
 אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים דג' א',ט*ז
 ותומים בושורים קואל ליהושע א"ל משהשל

 היח. בה9מים לא תורהוהשיב
 דבינו גה9ם ב( אות ל"א בסי' מ"שוראה

 קול דכשהבת לכאודה מדבדיו דמוכח גאוןנסים
 כמוהו דהלכה מסתבד יותד אז כלל עלבא

עי*ש.

 ד,כ, סי' יךד אסאד מהדי*א בשו"תה(
 סק"ב, של"ו סי' בחו"מ הש*ך עמ*שבותב

 שנוגע בענין דדוקא וכו' מעלין לא חלומותדדבדי
 לא חלומות דדבדי אמרינן וביחיד פדטילאדם
 ו', ונדדים ל' כבסנהדדין מודידין ולאמעלין
 ודאי ישראל לכלל שעגע הדינים מן דיןאבל

 כה"ג ודאי עליו חולק שאין כיון קאמדקח9טא
 השמים מן וה*נ השמים, מן קול בבתמשגיחין
 בוה9"י  ועיין אמתי, שהוא החלום עליוכיחו
 אמר החלום בעל ידע ומדדכי אסתדמגילת

 עי"ש. וכו' פ*ח סי' חו"ם בטו"ז ועייןלו,

 המכילתא על יתרו פ' המשנה במדכבת דאהו(
 אה9ד כל ויקץ9 חותנו לקול משה  וישסעשם
 אליעזד ר' יהח9ע ד' דבדי חותנו לואמד

 אמד אהעד ככל ויעש וכו' אומדהמוזעי
 אליעזד ד' פלוגתת ומצינו שכתב האלקים,לו
 בבת סה9גיחין אי דוכתי בכמה יהושעוד'
 קול בבת סה9גיחין אין סבר יהח9ע וד'קול
 התודה נחתמה בסיני וא"כ היא, בשמיםדלא
 הכדעה דאין הגבורה מפי משה נמלך לאוע*כ
 הנדול כר"א ס"ל המודעי וד*א השמים,מן

 השמים מן הכדעה ויש קול בבחדמשגיחין



תשט ן ך הא הש"מכללי רן יב: קילבז

 ז"ל מדישא להגאון אהרן ברכת בס' וראהעי"ש,
 ואקצר. באדוכה עי"ש לכאן וצדפו ע"ומאמר
 י"ז: סי' ב' אות השחד כמו בם' כתבז(
 בבת משגיחין אין לד"י תוס' כ' קי"דבפסחים

 דוב נגד דוקא ולדידן ספק, במקום אפי'קול
 אם וצ"ע מהני, ספק במקום אבל ב"ק מהנילא

 אין הב"ק מכחישין ברעתן חכמים כשרובדוקא
 אומד והב"ק חנויות דט' ברוב משא"כמשגיחין
 מהני מכחישו הרוב דאין המיעוט מןשהנמצא

 בירור אינו שרוב דב"מ פ"ק באס"ז וע'ב"ק,
 גליוני וע' ע"ש. רוב נגד בע"א קידושיןובפ"י
 ובגליוני ט"ז. כלל טוב ובלקח י"ג יבמותהש"ס

 ב"ק יצאה ביבנה ה"ד פ"א בדכותירושלמי

 ב"ק יציאת וכזה פ"א, סוף יבמותירושלמי

 הותדה ביבנה בסופה ה"ה פ"ז סוטהידושלמי
 עסק לכם אין ואמרה ב"ק יצתההדצועה
 זקנים נכנסו ושוב הי"ג פ"ט ושםבנסתרות,
 ביניכם יש ואמרה ב"ק ויצתה ביבנהלעלייה

 וראה המסכתא, סוף עד וע"ש לרוה"ק, דאויא'
 מעדכת ז"ל להחיד"א זוכר עין בס'היסב
 עישה"ט. לכאן וצרפו מש"ב מ"א אותב'

 מהתוס' א( באות לעיל שהבאתי ובמהח(
 בשלח הפדד"י ד' להביא ראיתי ע"ה, יומאיוהכ"פ
 גד ע"א ע"ה יומא ראה וז"ל שכ' ע"שדקכ"ט,
 הקשה שם יוה"כ ובתוספות כו', לישדאלהגיד
 הכה אם לסקילה הנוגע ז' בן ספקאיך
 בבית שנמצא העומד ע"י פוסקים היואביו
 רמב"ם ע' סומכין אין נביא על ואפי'זה,

 טיהד ל"ד, בשבת קשה וכן מיסוה"ת,בפ"ט
 כבירושלמי תרומה, ספק תודמסין ע"ירשב"י
 פני את ויחן גבי וישלח ומד"ד פ"ט,שביעית
 שהי' ההלכות על ר,עב"י שסמך ואפ"להעיד,
 וע' מחמידין, היו שזהכהנים אלא ספק, באותולו

 קול דבת דהיכי וד"י, ד*ה א' מ"ד חוליןתוס'

 רשב"י, סמך ולהכי כן, פסקינן להלכהמסייע

 רע"ה משה פסק להלכות הוכחות מבחוה"נ
 ואות סימן להם עשה בדבד מפקפקין והיוכן
 גדולים מע' שה"ג וע' בתו"מ, וכ"כ עומר,של
 תיב*ע וע' הסמים, קטדת ובס' בזה, דכ"דאות

 והראו מהרוג נפקין דמודנין ח'( )כ"אשופטים

 לבדר בא ערופה דעגלה מזה ונ' הרוצח,מקום
 בקונט' ובחמד"י הדוצח, נמצא מקוםבאיזה
 ב"ק מהרהצ"א ע"פ כ' דפ"ה, כיפההכנסת
 בקנס אף חייב אומדנא לד' דבמודה א'מ"ו
 לאומדנא במודה י"ל וכן בקנס מודה הוהולא
 תיוב"ע כוונת וזה לכיפה, שמכניסין עכ"פחייב
 ידונו וב"ד הרוצח יודה בטח התולעיםדע"י
 קול יצא דעי"כ או ע"ש, כיפה להכנסתאותו
 אותו ממיתין דהתולעים פע"ר וע' עדים,ויבואו
 ושו"ת י"ב, אות שופטים כל"ח וע' הב"ד,ולא
 י"ל וגם ה', אות קל"ג יו"ד יצחקבית

 פ"ג ורמב"ם מסנהדדין ה"ו פ"גכבירושלמי
 ע"י אפי' להרוג רשות לו יש דמלךממלכים,

 וע"ס מלך, דין לו הי' ומשה חמד"י, וע'ע"א,
 התורה חתימת דטדם ע"ב דצ"א טוביהעטדת
 היא בשמים ולא שמימי, ע"י לבדר אפשדהי'
 להתיר לצדף מענין ועיי"ש תורה, מתן לאחדרק

 סי' נפש משיבת שו"ת וע' חלום, ע"יעגונה
 קכ"ט מדף בשלח בפרד"י כ"כ וכו', בזהל"ה

 אומדנא ערך ח"ג בספרי היטב וראהולהלן.
 כל ועי"ש בזה שכתבתי מה והלאה קע"ומדף

 כלוהכלל
 ועריכתמ המשנה יסוד בס' היטב ודאהט(
 ערך כ"ט, אות י"ב דף זצ"ל מרגליותלמוהד"ר

 שההלכה קול בת יצאה טדם העם נהגואיך
 שיצא קול בת ענין מה ערך י"ד ודף הלל,כבית
 עישה"ט ל"ז אות בנסתרות עסק לכם איןביבנה
 פדד"י בס' היטב ודאה בזה, גדול אדיכותהדק
 בת בענין מש"כ ותי"ח דקכ"ט ושם דרפ"ותצוה
 מש"כ ב', דף ובח"ג היא בשמים לא ותורהקול
 ובהציונים דבריו כל עישה"ט קול, בתבענין
 מע' ח"ב לשון מענה יעקב קהלת וראהשם,
 לבעל הכנויים עדכי ובם' עי"ש, קמ"א אותב'
 קול, בת ערכי כל ב' מע' ז"ל הדודותסדר

 ובפרוך קול, בת ערך בעדוך ודאהעישה"ט.
 כי פישה"ם בזה ופלא הפלא בקיאותהשלם
 צריך. אנילקצר
 בס' היטב פוד ראה כללן ובפיקרי(

 פרך פ"א ז"ל מוהרצ"ח להגאון נביאיםתורת
 ומשפטים בהוראות ומעשהו הנביאמשפט



 קהבת ן ר הא חש"םכשי ת יבתשי

 ב' פרק 1שם 1הלאה, י"ב תדף וכ1'והדינים

 הדק, עיה"ט 1' ה' ד' 1פ"ג אליה1, ביר1רערך

 1' סיתן הנ"ל להגא1ן בינה אתרי בם'1ראה

 בם' היטב 1ראה באר1כה. תש"ב ק1ל בתערך
 ת"ש ע"ב ז' דף פ"1 אדת א' תע' שחרע1רה
 עישה"ט, ריב"ל אשת א1 אליה1 אשתבעניז
 י"א, כלל א' תערכת הפאה שיורי חתדושדי

 ע"ב, קל"ה דף ז"ל להחיד"א עין תראיתובם'

 ע"ב, דם"ג קי"ב סי' ח"א שלתה ביתש1"ת
 פתח 1בם' ר"כ, סי' י1"ד אסאד ת1הר"יש1"ת
 ובם' שם 1בתפתחות פ"ד ודף דצ"ג ח"בהדביר

 ובם' שם, ובתפחח ע"א א' דף של1םעושה
 ע"ד צ"ו דף לבישרי

 ק1ל ]ת בעניז ההלכה סתירת לא.סימן

 בזהוהחילוקים

 משום ב"ש נגד כב"ה קיי"ל להלכה הנהא(
 אלקים דברי ואלו אלו ואמרה קול בתדיצתה
 ב', י"ג בעירובין כדאי' כב"ה והלכהחיים

 בב"מ יהושע כד' דקיי"ל הדאשוניםוהקשו
 בכמה והתום' קול, בבת משגיחיל דאין ב'נ"ם

 נ"ט ב"מ ור"י, ד"ה א' מ"ד חוליןדוכתי
 נ"ב ברכות ב', ו' עירובין א', י"ד יבמותע"ב,
 קול בת דשאני חדא תירוצים, ב' תירצוא',

 ר' של לכבודו אלא יצאה שלא הזהבדבפ'
 קרא מסייע דב"ה קול דבת ועודאליעזר,
 אלא הוו רובא דב"ה להטות רבים אחרידכתיב

 טפי, מחודדים דב"ש משום לן מספקאדמעיקרא
 רובא, והוו פליגי רבנן אליעזר דר' ב"קאבל

 שם דקאמר בהא הקשו הנ"ל בברכותוהתוס'
 הא וב"ה דב"ש פלוגתא על דתלמודאסתמא
 לא והרי בב"ק, משגיחיל איל דאמר היא ד"ימני
 נגד הוא הזהב דבפ' דהב"ק לזה זהדמיא
 דהאי ותירצו להרוב, מסייע דב"ה והב"קהרוב
 משגיחין אין דאמר יהושע מר' טפי סברתנא
 דב"ש הואיל לב"ק מסייע שהרוב אע"פבב"ק
 כתבו הנ"י בחולין אולם ע"ש, טפימחדדי
 משמע היא בשמים לא דאמר כיון גופי'דר"י
 בב"ק, משגיחין אין דוכתא דבשום לי'דאית

 שם הרא"ש ובתוס' שירליאן ר"י בתוס'וראה
 לא דתורה לישנא האי דאמר דר"י מסיקבברכות
 לשמוע לנו אין דבר דבשום משמע היאבשמיע
 הואיל דב"ה כב"ק סוברים אנו אלאלהב"ק,
 להטות, רבים דאחרי האמת על להעמידנודבא
 דקאמר דהא מפרשים יש בשם שם עודוהביא
 משגיחין אין דאמר היא יהושע ור'בברכות
 אהך אלא קאי הנ"ל דבב"מ אר"י לאובב"ק
 דאמר כב"ש להורות ר"י שחזר ב' כ"בוחגיגה

 כב"ש לגמרי וס"ל ב"ש, עצמות לכםוענית-
 דלישנא כה2ום לי' ודחי טפי, דחריפיכה2ום
 בב"ק פה2גיחין אין דאמר היא ור"ידקאמר

 סי' ברכות על הראבי' אולם ע"ש, הבי משמעלא
 הגרי"ע והביאו קאי, דחגיגה דאהך מסיקקנ"א

 משגיחין דאין ולישנא : וכותב הש"סבגליוני
 האי דמצינו כהבום לפי"ז צ"ל כאן דאמרכו'

 היא הראי' עיקר אבל בב"מ יהושע לר'לישנא
 לבב יושר לס' שם וציק ע"כ, דחגיגהמהך
 פ"ה ב' חדר שני בית ריקי חי עמנואללר'
 אהלכתא הלכתא דקשה התוס' קושי' דמתרץמה

עי"ש,
 י"ט לברכות בפי' גאון נסים ורבינוב(

 שהבת תירץ, נ"ט לב"מ בשטמ"ק מובאא'
 אלא הזה בדבר כר"א שהלכה אמרה לאקול
 כי לומר ואפשר שאמרה, היא סתם מקוםבכל
 דברי ויהי' כונתה המקום זה זולתי מקוםבכל
 הבת כוונת היה שלא או קיימים, קולהבת
 הקבלה יניחו אם החכמים את לנסות אלאקול

 ויואל בס' וראה ע"ש, קול בת בשבילשבידם
 בזה. קנ"א סי' א' מאמרמשה

 התוס' קושי' שמיישב ה' חפץ בס' וראהג(
 נפקא הא פשיטא בברכות הגמ' דכוונתומפרש
 הלכה הוי דלא דעתין תסיק ומהיכן קולבת

 ר"י אבע"א ומתרץ לומר, דאיצטריךכב"ה
 דלא היכי וכי וכו' משגיחין אין דאמרהוא
 כו' משגיחין אין ר"י קאמר גוונא דבכלתימא
 מילתא דלהא וב"ש ב"ה גבי הכא גילהלזה

 יחיד דרק מקום לכל אב בנין והוי כב"קעבדינן
 ע"כ. בב"ק משגיחין אין רביםלגבי

 מתרץ א' י"ד יבמות לנר ערוך בס'ד(
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 כיון כוותי' קיי"ל לא דר"א ב"ק גבידלהכי
 נצחוני דקאמר הרבנן עם לבסוף הסכיםדהקב"ה

 דס"ל מר"י שפיד הוכיח ומכ"מ נצחוני,בני
 בשמים לא ד"י קאמר דהא בב"ק משגיחיןאין
 ע"כ. עמהם הקב"ה שהסכים שידע מקודםהיא

 מתרץ קול בת ע' הכנויים ערכי בם'ה(
 משגיחין שאין מה שם בב"מ המהרש"אלפמ"ש
 השרת למלאני תורה נתנה שלא מטעם הואבב"ק
 הטעם וזה בה, להעוסק רק להכריע איןע"כ
 מלאך, הוא דהב"ק א' ל"ג סוטה לרש"יא"ש
 היוצא הוא דב"ק י"א סנהדרין להתום'אבל

 דרבב"ח ע"ד ב"ב במס' גם הקב"ה, שלמקולו
 רבנן וא"ל מיפר, מי שנשבעתי לי אוי ב"קשמע
 מן הוא דב"ק מוכח לך, מופר למימרדהו"ל
 שליח ע"י מפירין אין דהא הקב"ה שלקולו
 הקב"ה של קולו מן הוא דב"ק מוכחוא"כ
 סובר א' י' בחגיגה והנה קול, בבת משגיחיןאז
 וקשה בי, והדרנא נשבעתי באפי יהושער'

 שיתיר למשה אמר לא למה ה' אף חרוןכשסר
 עפמ"ש וצ"ל העגל, במעשה שעשה כמונדדו
 לא מדגלים מעשה דאחר קכ"א ב"בהתוס'
 להתיר משה יכול הי' ולא למשה הדבורנתיחד
 אבל ה.' לא פא"פ דבור פי' וברשב"םהשבועה

 אחר קרח במעשה הקב"ה דיבר קול בתע"י
 הוא דב"ק לשיטתו ר"י ממילא מרגלים,מעשה
 אמר לכן בב"ק משגיחין אין אומר לכןמדה

 משה התיר שלא ומה בי והדרנא נשבעתיבאפי

 שאין ב"ק ע"י כ"א הדכור נתיחד שלאלפי
 רבב"ח אחר שהי' רכא אבל שליח, ע"ימפירין
 להפר ויכול הקב"ה של מקולו דב"ק ממנוומוכח

 שהקב"ה להקב"ה התיר לא ומשה ב"קע"י

 נשבעתי באפי אומר ע"כ לו שיתירו רצהלא
 א( אות כ' סי' וע"ע עכ"ד, בי הדרנאולא

 לכאן. וצרפו שם שציינתיובמה
 החכמה במעייני בזה מ"ש עוד וראהו(
 ברכות על ראבי' בס' וכן באורך, ב' נ"טב"מ
 חכמה סדרי דבספרו כתב בהגהות קנ"אסי'

 מדוע לדבד ומתקבל נכון טעם לתתהאריך
 דר' קול הבת מן יותר דב"ה להב"קהסכימו

 יצתה זמן באיזה שמה בירר וגםאליעזד

 פוק הירח~למי ועפ"ד כב"ה דהלכההב"ק

 עןש. קול בת יצתה ביבנה ה"דדברכות

 היתר לענין ורוה"ק, נביא, קול, בת לב.סימן
 עליהם ממכינן אי המציאות בירורי ושארעגונה

 על מ"ו פט"ז יבמות בתיו"ט ראהא(
 ונ"ל שכ' קול בת פי על ומשיאין שםמ"ש
 פעמים הרבה שנזכר קול מבת מושאל שםשהוא
 לאחר בו שנשתמשו קול שהוא רז"לבדברי
 אינו דמשנתינו קול ובת וכו' הנבואהשפסקה
 לבת אותו מחשבין היינו דאלו וכו' הזהמענין
 עליו סומכין היינו לא נבואה וכעין דעלמאקול

 דוכתא בכל קול בבת משגיחין שאיןדהלכה
 וכו', ע"א די"ד דמכלתין פ"ק התוס'כמ"ש

 א( אות י"ב סי' וראה דבריו, כלעשה"ט

 בארוכה. התיו"ט ד'שהבאתי
 מחשבין היינו דאלו התיו"ט מש"כ ועלב(
 צבי בהגהות כתב וכו' דעלמא קול לבתאותו

 אבד"ק הערש צבי מו"ה הגדול )מהגאוןתפארת
 אינו ולענ"ד זה, לו מנין ידעתי לאבערלין(

 שסומכין ממה יותר זה על נסמוך לא דלמהנכון
 נביא אתי ואילו אחד ועד עכו"ם אמירתעל

 ראיה שהביא ומה עליו, שסומכין ודאיואמר
 לכאן זח ענין מאי תמיהני י"ד( )דףמתום'
 טעמא כדתני אתמר הלכות פסקי לעניןרהתם
 בה' הרמב"ם ולד' היא, בשמים לאמשום
 סי' )ראה חנק חייב נביא גבי פ"טיסוה"ת

 משא"כ הרמב"ם( בשיטת מש"ש ד( ב( אותל'
 ובכל נהמניה, לא למה שנעשה מעשהלענין
 בני בס' וע' אליהו, יבא אילו אמרינןמקום
 מה' פ"ט במל"מ וע' שם הרמב"ם עלדוד

 עכ"ד. ה"ו סוףאישות
 מיכאלזאהן צ"י מו"ה הגאון נכדוובהגהות

 כן ועי' ויציב, אמת המה זקיני דברי כ'ז"ל
 היתר ויאמר, אליהו יבוא אם דק"ח שבתברש"י
 ברש"י ועי' הי~ג בשמים דלא בו תלוי איןואיסור
 כחבאיל לא והיתר דאיסור דמידי דמ"העירובין
 נאמר והיתר איסור לענין דדוקא משמעבאו"ת,

 רכ"ד, אות י' מערכת הגדולים בשם ועמ"שכן,
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 שור יעקב מ' הגאון ש"ב ידי"נ שהאריךומה
 מאיר בספרו בבוקאווינא דאדניא האבד"קשי'
 אלו והגהות ע"ש, וכו' מ"ג אות חכמיםעיני
 תפארת עוס ובמשניות וילנא בש"סנדפסו
 כ' משניות על יעקב תפארת ובהגה'ישראל.

 דאין דהא ולענ"ר וז"ל הנ"ל התירטע"ד
 שזה הלכה לפסוק היינו קול בבתמשגיחין
 שהוא כאן פהטא"כ התורה עפ*י לברד לנוניתן
 על ג"כ משגיחין מת שפלוני עדות תורתרק
 מ"ה דסנהדדין מפי"א לזה ודאיה קול,הבת
 נביאים ב' צריך דלהתדאתו שכתב בתיו"טע"ש
ע"ש.

 בפי' סק"ע י"ז סי' נשים בעזדתודאה
 היינו דמתני' דב"ק דמשמע כתבהדאשון
 או כב"ה הלכה ב"ק יצאה דאמרי'כבעלמא

 דלא והא חורב, מהד יוצאת ב"ק יוםבכל
 )דבשו"ע קול בת עפ"י דמשיאין הפוסקיםהביאו
 משום הוא דאדם(, קול היינו י' סעי' י"זסי'
 על שרגא ובנהור ב"ק, מהו בקיאין אנודאין
 שם מהיש"ש משמע שכן כתב קכ"ביבמות
 דהאידנא וכתב המשנה לשון שהביאהלכ"ב
 בת שמפרש משמע בב"ק להשהנמש כללליתא
 ל"ה סי' הראשון נפש במשיבת וכ"כ ממש,קול

 שהק' ומה ממש, ב"ק הוא דמלתאדפשטא
 הנה בב"ק, משגיחין אין דקיי"ל מהאהתוי"ט
 רק הוא ששקד משום הב"ק דחו לא נ"טבב"מ

 וא"כ להטות רבים אחרי בתודה שכתובמפני
 לאמת, שמוחלט כיון ב"ק ע"פ משיאיןודאי
 בת דמפרש משמע קפ"ה סי' מבי"ט בתשו'וכן
 אין בב"ק משגיחין דאין מהא וגם ממש,קול
 ניתנה כבר אמת שהוא אף דהבם כללראי'
 שהקילו אשה בעדות אבל השמים מןתורה
 גדע לא לאמת הדבדים שנכדין כלטובא
 שמשיאין ואפשד שהקילו ושפחה עד מפיעד
 בקול והיינו הטבע כפי שאינו אף ב"קע"פ
 וכ"כ ע"ש, לשד חיה~ינן דלא במתאגברא
 לידע רק צריך דלא דבעיגונא שרגאבנהור
 קול. להבת מהניהאמת
 שאין דהלכה בתוה"ד התיו"ט מ"ש ועלג(
 פ*ק התוס' כמ"ש דוכתא בכל קול בבתמשגיחין

 אות ל' סי' לעיל דאה ע"א, די"דדמכילתין
 במחכ"ת ששגה עליו כתב שהרש"ש שהבאתיא(

 יהושע דר' אליבא אלא כן כתבו לאדהתוס'
 דהלכה קיי"ל דהא הכי קיי"ל לא אנןאבל
 עוד. ועכהם"ש ע"ש קול בת לאחדכב"ה
 מוה"ר הגאון בשם ב( אות לעיל ובמ"שד(
 ראה נאמן, דנביא בעדלין אבד"ק הערשצבי
 הפוסקים באוצד מובא כ"ג סי' לדד"ט דודבבית
 אין אמת נביא על דגם ס"ב עמוד ג'כרך

 נבואה ודבדי לחוד תורה ודברי בעגונהסומכין
 שכתב מ"ה עמוד כתובות מאידי ועייןלחוד,
 עדות לך אין נביא ע"י שנתפדסם שכלשם

 שהביא ר אות בהערות וע"ש מזו,גדולה
 פשוט והנה שכתב ר"ח סי' או"ח ח"סמתשובת

 נפסק לא פסול שהוא א' על נביא יאמרשאם
 כ"ג סי' חקא אהע"ז בשו"ת וכ"כ זה, עלדין
 ושם לרבינו, לו יצא מנין בירור צריךע"כ

 מהגאון מעשה הביא בהשמטות כ"בבעמוד
 שהשליך שם ע"פ עגונה שהתיד כהן נפתליר'
 לבוא, צריך הי' חי היה שאם וביבשהבים

 שרק ונראה נבואה, כעין הוא דהלאוהרעישו
 משא"כ היא, בשמים לא שייך דברבהוראת

 חי, בעלה אם ידיעה כחסדון רק שהואזה
 שהוא לו נגלה שםוע"י

 מה~
 ממילא מותרת ואז

 היא בשמים ללא שייכות בזה ואין התורהעשי
 וכן בעלמא, מלתא גילוי כ"א שאינומאחד

 א"כ מהני קול דבת הדינים אלה לכללכאודה
 יהני. נבואהגם

 ה"ד יסוה"ת מה' בפ"ם בכ"מ וראהה(
 משמע וכן הנבואה, לדין קול בת דיןדמשוה
 תמה קס"ז עמ' עדיות למס' עדות ובשושןבגמ',
 ההלכה דכיון דהגם הרמב"ם פסק האיךדא"כ
 לו שומעין אנו דאין דנהי שקר, נביאהוא
 בשמים דלא משום נצטוה שכן בבירור שידענואף
 והרי לחנקו מעשה נעשה האיך אבלהיא,
 שיצתה מעשה כן אידע שכבר הדואותעינינו
 וע"ש בנבואה, כן שיקדה אפשד א"כ קולבת

 זה אז הוא שכך אומד דכשהנביאשמתרץ
 כן צוה שהקב"ה אומר אם אבל שיהי',אפשר
 בעמוד וע"ש באודך, ע*ש שקר נביא ההש אזוכן



תשיג ן ך הא הש"םכללי רן ינ2 קולבת

 רק תלוי דהדבר דהיכי ג"כ שמסיקקפ"ו
 מכחיש שאינו כך הוא או כך זה אםבמציאות

 בשמים אמרינן שפיר התורה וכתובי דיניבזה
 אך ההוא, הנביא או הב"ק לדברי ושומעיןהיא
 היא בשמים דלא ס"ל בכה"ג גם יהושעלר'
 מזה. קפ"ז עמ' ח"ג בספריוראה
 דפשיטא מ"ג סי' אלי' יד בהבו"ת וראהו(
 דהוי הטריפה מן הכשר לברר דלענין ג"כלי'
 וכ"כ קול, בבת משגחינן שפיר מלתא גילוירק

 יבוא אם לענין ה"ו אישות מה' פ"טבמל"מ
 ל"ב, סי' או"ח ובברכ"י דמציאות, בספקאלי'

 וחולין א' מ"א יבמות חיות מהר"ץובהגהות
 לענינינו השייך ג( אות ל' בסי' וע"ע ע"א,ה'

 לכאן.וצרפו
 ט"ז פרק יבמות עדן עצי בס' וראהז(
 קול בת שכ' ב"ק פי על טהביאין המשנה עלמ"ו
 שלמעלה כרוזין לשמוע שזוכה מי הואדכאן
 פקפוק, בלי זאת פי על אשה להתיר יכולושמע

 בבת משגיחין דאין דהא תמוהים התוי"טודברי
 בשמים לא דכתיב התורה דיני להכריע הואקול
 פי על אשה מתירין המסופק בדבר אבלהיא,
 ובעש"ט האד"י כמרן רוה"ק בעל או אמתנביא
 בעינא כאלו שבעולם ההוה בכל ממששצפה
 סמיכות בעל נפתלי רבינו מעשה עשה וכןחזי,

 ואין ששמע קול בת פי על אשה שהתירחכמים
 שוטה אלא זה על יתעקש לא מיחוש ביתבזה
 אלא סומכין אנו שאין ופשוט דעח, בושאין
 בלא דעיילי המוחזקין כמותם הדור גדוליעל
 קול בת ועל דעת, וחסדי טפשים על ולאבר

 עי"ש. ספק בלי סומכיןבודאי
 לא דאהרן ב', כ"ב שבת תוס' וראהח(
 תה ויודע בחביות תמהכל דהי' לאורו, צריךהי'

 מש"ב ל"ט, סי' ח"א יצחק בית שו"ת וע'שבחוכה,
 התוס' והק' כו', הרג טרפה שאלו א' ז'במכות
 אפשר דל"ה משמע שאלו מה שבתבמחלל
 במיתה, למקושש דדנו וק' שבח, למחלללדת

 באדם לראות כח לו הי' שאהרן א"ש,ולתוס'
 ע"ש, תצוה והעיון הדר,צ וע' טרפה, הואאם

 משום איך וצ"ב כתב, דרפאו תצוהובפרד'י
 נ"ט כב"מ הי(ג בשמים דלא למקושש נחייבזה

 ק"ח הבבת ב', קכ"ד חולין ב', ק"ב יבמותב',
 דף כפ"ת ק"י, סי' ח"ג לב בן הר"י ועףצו"תא',
 וי"ל י', אות גדולים מע' הגדולים ושםל"ב'
 ק"ד כבנ8בת א-י לחדש בא נביא אםדרק
 תבירור גרע דלא נאתן דבר תברר רק אםאבל
 ע.ה, כביומא ספקות מברר הי' מן וכןטבע,

 למתוך יש אי תציאות במפק ל"ב, או"חועברכ"י
 חושן ועףצית בתיב"ע, בפט"ו וע"ל הנביא,על

 מן דאיכטי דישראל דיניהת מהודע דבי'משפט,
 ט"ז תמורה וע' בשמים, דלא קשה וג"כדיני",

 היו לא לדין הנוגע בדבר א' מ"ה ועירוביןא',
 הי' דרק י"ל ולהנ"ל ותומים, באוריםשואלין
 דתיוב"ע ע"ה י"ל וכן במציאות ספיקותמברר
 עי"ש. בזה, דקכ"ה משפטים אמ"כוע'

 בשם שכ' א', נ"ד דף נח פרד"י ראהט(
 על אבילות נהג לא דדוד הטעם גדוליםכמה
 ג"כ כ' דתי"ח ובח"ב ואקצר, עישה"טהילד,
 כביבמות הנביא, נאתן תילתא דבגילוי זה,בענין
 בת קיד,ב דהא ויאמר אליהו יבא אם ב',מ"א

 אי אליהו היד שנסתפק וקשה היא, ויבוםחליצה
 לעיל( )ראה טרפה להכיר רוה"ק על לסמוךמותר
 אליהו יבא שאם מבואר הנ"ל מ"א ביבמותוהרי
 ממש בנבואה ולא ברוה"ק ואולי מבורר,יהי'

 בין יש גדול חילוק לפענ"ד )אמהמ=חנסתפק,
 ערך שלי בכללים ראה לרוה"ק, אליהוביאת

 שכות ב', ס"ד מעירובין להעיר וישרוה"ק(,
 אחר דהולכין ללמוד מנ"ל וא"כ ברוה"ק,ר"ג
 שלא ברוה"ק ידע ודילמא דרכים' עוברירוב

 לרוה"ק, נבואה בין נחלק לא ואםעעה"פ,
 צ"ל למתוך, אין תילתא בגילוי לא אםדברוה"ק

 ד,צרי הוא ולעצמו גלוסקין טול לר"א אמרדר"ג
 כן, אומר ר"ג הי' לא לאחרינא אבלברוה"ק,

 אי ויאמר אליהו לכשיבא ב', ל"ה ברכותוע'
 שם וברש"י א', ק*ח שבת וע' קביעות~גהויא

 וע' באליהו, תלוי אינו והיתר איסורהוראות
 וע' הב', והחלק סוד"ה לפיהקמ הר"מהקדמת
 הרשב"א ותשו' עפה"ד, בתוד"ה ב' ה'חולין
 ובפנים מאיר, בית בסוף הבית בצלעות ז',סי'

 נביא ע"פ ברוה"ק ידע שדוד י"ז, סוס"יבאה"ע
 אם א' ל"ד ובפסחים מיכל, על פלטי באשלא



 קלבת 1 ר הא חש"םכשי ת יבהשיד

 הביא ס"ו, סי' יו"ד אפרים וביד אלי',יבא
 נומעה הי' ז"ל שהאר"י מדח"ו, תורהמלקוטי
 דם, בה יש אם בה שישגיח בלתי צלוי'לביצה
 מהחוזה הביא ב' דס"ג או"ח מהרא"ך ובחי'עי"ש,

 אם ואמר בו והבים יקידוש יי, דלקחמלובלין
 דל"ו צחצחות עשר וע' נסך, יין או כשרהוא
 שבת וערהם"י כ', תכ"ז בדף ושם עי"ש,ע"ב
 אניסא, קרא סמך דלא ובה, סד"ה ב'כ"ב

 ל"ב ח"א בנעימים חבלים ובשו"ת וכי,ותוד"ה
 אות הדועים אביד ובס' ותתל"ג, תס"הוס"ח
 בשר של בריח הרגשה הי' בקאצק הביאע'
 לשמורה, פשוטה מצה בין הבחנה וגם כשר,אם
 אביו, בשם תרע"ג משפטים משמואל שםוע'
 בד"מ, יעסוק שיהכים הדוצה ב"ב בסוףדז"פ

 ורק רבותא, כ"כ אינו לרע טוב ביןדהיכר

 וההיכר ישראל, ממון ששניהם ממונות דיניעל
 בשלח בפ' וע"ש גדולה, רבותא הוא שייךלמי

 בדבר אכשל שלא ע"ב כ"ח ובברכותתדע"א,
 לא אם וקשה טהור, טמא על אומד ושלאהלכה
 ע"פ הרי"ם וא' ט"ט, על ל"י ממילאיכשל
 אך הותרה. דין דע"פ בעגונה, מהאו"חמעשה
 ובפוף שמוהרת, בפיו לומר יכול הי'לא
 בהלכה, אכשל שלא אף וז"פ ברגליו, ההרוגבא

 עי"ש. טמא טהוד על יאמר שלאהתפלל
 ק"א כלל א' מע' כללים שד"ח ודאהי(
 י"ד סי' או"ח בב"י מובא מהדאשוניםשמביא
 בת דנפק ע"ד דף הספינה דפ' מעובדאשלמדו
 דהבדיא דעתידה ב"ד דר"ח דדביתהו ואמדקול

 ותמוה ציצית, בעשיית כשרה דאהמה וכו'תכלתא
 לי אור ועבשו"ת קול, בבת משגיחין איןדהא
 ח"א הדאש אבות ק"ב סי' ועי"ש מש"ב, ע"זסי'

 כלל א' מע' כללים שד"ח ועי' ע"ב,דקע"ג
 ומש"ש לו, שומעין במציאות דבמפקצ"ד

 ומהמהרצ"ח נביא, מפי למדנו תורה מתןדקודם
 לברד דק היה דשם דע"ה ויומא ב' מ"איבמזת
 ובציוניו, עישה"ט וכו' הדין לברד ולאהדבר
 אם ערך קי"ב אות א' מע' כללים שד"חורחה
 המקומות בכל לשונו כל עישה"ט אליהויבא
 ערך זה בספרי וראה צריך, אני לקצדכי

 עישה"ם שם, ובהציונים יצירה ספר ע"יבהמה
 לכאן,וצרפו

 מתן קודם אם ורוה"ק, נביא, קול, בת לג.סימן
 עליהם סמכינןתורה

 הכנענית בן חםאול עה*פ בגו"א כ'א(
 אחותם, לישא לשבטים שהותר מה י' מ"וויגש
 אחיות, ב' שנשא יעקב וכן הקוד,ם, בדוחהי'
 ההיתר להם הודיע האיסוד להם שהודיעומי
 זה רוה"ק, או ב"ק עפ"י לעבור דאסור והאע"ש,
 מצוות בז' אבל התורה, קבלת לאחדדוקא

 קשה אך רוה"ק, מהני לא שוב נח בנישנצטוו
 שמע ואפ"ה מצוות מז' דמים דשפיכתמעקדה
 מוחזק דנביא כ' בכל"ח אך הדיבוד, מפיאבדהם
 הכדמל, בהד אלי' כמו נאמן, שעהלצודך
 בגדד אינו זה אחיות וב' אחיות לישאאבל
 הקיום והי' נצטוו לא דע"ז ועכצ"ל שעה,צורך

 וערמב"ן בדוה"ק, ג"כ ההיתר ויבאבדוה"ק
 אף להתיר יוכל שעה דלהודאת ד'( )י"גראה
 ר"ח סי' או"ח בחת*ס וכ"כ עקש, עריותבעניני
 א' פ"ז מפסחים ראי' ויש וכוי כאן וישד"ה
 וע' זנונים, אשת לקחת להחםע ה'שצוה
 שהק' בתוס' ב' ל"ה ובסוטה פמ"ו, ח"בבמו"נ
 דע"פ ותי' הכנענית לדחב דנסיב יהחםעעל

 בליקוטים יהודה קול בס' וע' הי',הדיבוד
 פרדס עי' במהדש"א, אדיכות דקכ"ג ב"בעל
 לחלק ולענד"נ שמביאם, ש"ל, דף ח"איוסף
 וכדומה, אלי' רוה"ק, קול, בת ע'י נביאותבין
 שליח, ע"י לא ובעצמו בכבודו הקב"הלבין

 שייך ולא זה, על לסמוך יש שפיד כזהדבאופן
 כל מלא הקב"ה כי היא, בשמים לא תורהלומר
 על לנו התורה הנותן הוא והוא כבודוהארץ
 מהאבות כלל קשה ולא בד"א, כנלענ"ד סיני,הד

לפענ"ד.
 ז"ל להגד"א אליהו יד בס' וראהב(
 לסמוך מותר אי שנסתפק מ"א, סי' ח"אמקאליש

 אי הכשדות, בין טדפה בתעדובות דוה"קעל
 לפשוט יש ולכאודה הטרפה, איזה בדוה"קמכיד



תשטו ן ך וץא הש"םמללי רז יבנ קולבת

 נביא כי א"א השב לאבימלך הקב"ה דאמרמהא
 הי' אברהם הא וק' בה, נגעת שלא ויודעהוא
 אחר דוקא רזה ואפ"ל הרוה"ק, מהני ומהכהן
 נ"ט כבב"מ היא בשמים ולא לארץ תורהמתן
 בשמים בעודנה התורה מקיים הי' אברהםאבל
 והפרד"י ע"ש, ברוה"ק להשתמש מותרודאי
 בגור המהר"ל קדמו שכבר כ' קכ"ו רףוירא
 )י"ג ראה וערמב*ן י'(, )מ*ו ויגש פ'ארי'
 ויגש פ' ובכל"ח ר"ח, סי' או"ח ובחת"םד'(
 כ' ד"ט ז"ך מגור מאדמו"ר ובהערותע"ש

 פ"ב וקירושין כ"ח כביומא כה"ת דקייםדאברהם
 ב' כ"ז ובכתובות כנ"ל, בשרה מותר הי'איך

 לאו ואם ידי מתוך ידה זזה לא הזההמעון
 והכה בידז ומקלו עומד שמלאך וי"לאסזר,
 כעדים, דהוי אפשר ומלאך לך, ורש"י מדרשע'

 עי"ש, עצמו שמל עד כהן נעף~ה שלאעוי"ל
 חדשות הרבה ימצא הנ"ל במקומותוהמעיין
 בעלי ערך כאן וראה צריך, אני לקצרואני
 כ"פ. ובספרי אמירתםחיים

 הפרד"י בדברי ח( אות ל' סי' עודוראה
 עטרת ס' בשם בתוה"ד מש"כ ש"ש בשלחפ'

 עוד וראה לכאן, וצרפו לענינינו השייךטובי'
 ש"ש. השד"ח בדברי י( אות ל"בבסי'

 סומכין ומומר אגדה בעניני קול בת לד.סימן
עליה

 כלך רל"ו עמ' אגרה ערך ח"ד בספריראה

 בת על סומכין ומוסר דבאגרה שכתבתיי"ז
 מקום, בכל האגדה מן למדין דאין אףקול,

 ואליהו קול לבת או להנביא שומעין איןוכן
 בכ"מ סומכין ומוסר אגרה בדברי אבלוכדומה,

 עי"ש. דבריהםעל

 וכללים מכומים לה.סימן

 רש"י, על מרש"י סתירה להקשות איןא(
 ב(. ב' סי'ראה

 האמיתי, מרש*י אינו סוטה עמ"ם רש"יב(
 א(. ב' סי'ראה

 ראה בקבלה, ושם יד לו היה רש"יג(
 ב(. ב'סי'

 ראה מדה, לשון הוא שבמקרא בת אםד(
 ב(. ה'סי'

 להר סביב עכשיו שגם הטבעיים אמרוה(
 קול תמיד להר שממעל באויר נשמעסיני

 ד(. ח' סי' ראהההברה,

 למקרא אם יש חכמים אמרו מה מפניו(
 זה אב, בנין ואמרו אב אמרו ולאולמסורת

 וסי' ה(, י"ח סי' ראה אם, אמרו ולא אב,בנה
 א(.כ"ג

 בכל כרוזין ששומע אמר משה הישמחז(
 ב(. כ"ד סי' ראהעת,

 על שאמר א' על שלמה הבית תשובתח(
 ומימות הקדש רוח לו היה שלא הקדושהאוה"ח
 כ"ד סי' ראה רוה"ק, בטלה אחרוניםנביאים

ג(.

 ה"ד, פ"ט יסוה"ת בה' הרמב"ם ע"דט(
 ב(-ד(. אות ל' סי'ראה

 רדברי דהא כ' )אסאך( מהרי"א בשו"תי(
 לאדם שנוגע בענין דוקא וכו' מעלין לאחלומות
 לכלל שנוגע הדינים מן דין אבל וביחודפרטי
 ה(. ל' סי' ראה קאמר, קושטא ודאיישראל

 לא דוב נגד דוקא דם"ל לדידן צ"עיא(
 דוקא אם מהני ספק במקום אבל קול בתמהני
 אין הב"ק מכחישין בדעתן חכמיםכשרוב
 אומר והב"ק חניות דתשע ברוב משא"כמשגיחין
 מהבי מכחישו הרוב דאין המיעוט מןשהנמצא

 ז(. ל' סי' ראהב"ק,

 ח'( )כ"א שופטים התיוב"ע ע"דיב(
 הרוצח, מקום והראו מהרוג נפקיןרמורנין
 ח(. ל' סי'ראה



 קיבת רן הא הש"םכלליביתתשמז
 דדרקא משמע מ"ה עירובין מרש"ייג(

 וחומים, באורים שואלין לא והיתר דאיסורמילי

 ח(. ב( ל"ב סימןדאה

 ויוכל נאמן שעה לצורך מוחזק נביאיד(
 א(. ל"ג סי' ראה עריות, בעניני אףלהתיר

 ע"י נביאות בין לחלק דיש לענד"נטן(
 הקב"ה לבין וכדומה, אליהו רוה"ק, קול,בת

 א(. ל"ג סי' ראה ובעצמו,בכבידו

 לברך זכני אשר לה' אודה המחבר,אמר
 ועד חי"א, אהרן ביזן חיבורי המוגמרעל
 לאורה, להוציא חנני, חנם וחסד הביאני,כה

 ויגיעה בעמל הכינותי אשר תורה,חידושי
 חסדו ה' שיגתור ובקשתי ותוחלתירבה,
 כל עולם לאור ולהוציא להשליםעמי,

 ביתי בזה ויבנה עמדי, אשרחיבוריי
 ן ר ה א ת יב

 ר ב ח מה



תשיז ח ת פמ

טנ-ט" בבות ג' -בבות ב. בית שמה ביתא, באלפא השניה האותבן
 בא, לחלק השני בשם ב'( )אותשבי"ת"

 החיבור בוא"ו דכתיב אע"ג כה2מע,ותרי
ב:

ב:-ג. בהחלה פי' התיבה בתחלתב'

 הרבה נשמט השימוש, ב'( )אות"בי"ת"
ג. התיבה בראשפעמים

 להוראת שבאה השיסוש ב'( )אות"בי"ת"
ג.-ם הפעולה את עושים שבוהכלי

 רשושון מלת בראש בא כשהרא השמושבי,ת
פ-ד. מחתלס ראשת שאינויורה

די יתירה בי"ת( )אות"בי"ת"
 אות במקום משמשת בי"ת( )אות"בי"ת"
ד:--ה. ל' אות ובמקוםה',

ה. מתחלפין פ' ואות ב'אות

ה.--יע כ"ף באות מתחלף ב'( )אות.בי"ת"
 ה;-ז. שימושים לכמה תשסה2 ב'( )אות"בי"ת"

 שם בא, - מקום אל הבא פעולתבא,
ז'--ח; בירושלמיאמורא

ח;--ם.באגרוף

ס. הזרוע בכח ש רוצה אתהבאגרוף

ס.באדם

ס.--ט: וכך כךבאומר

ט: כחובאי

ט:-י. כאחדבאין

" איטלליתובאיסקומדרי
י.-ירי אמרובאמת
יד.-יד: ביניהם ההבדל - מעין בור,באר,

טו.--סו; מצינא בשיתא מצינא לאבארבעה

טו:--טז. מרים שלבארה

 לומר התנא דרך אין אחד במקום בבותבב'
טק זו אף זולא

 פלוני דר' אמילתיה נאמר המדרשבבית
סזד--יג בש*ס קבעוהוהכי

 סדרים ובב' לפה2נה סדר אין מסכתותבב'
ט. סרר ישאי

 אבל בתורה, ומאוחר מוקדם אין עניניםבב'
 דמאוחר ומאי מוקרם דמוקדם מאיבחד

יז.מאוחר

 אמרינן אם אחד בנה2א פרסים )בתרי(בב'
יז.-יז; בזה גם אינו בזה שאינומי

יז! זו ואצ"ל זו לומר שייך אם תיבותבב'

 התורה קריאת לענין ישראל וארץבבל
יו:--עה.

 פסקינן, רבינו כה2ה רפסקה "פרשה"כל

 כל - פסקינן לא רבינו מה2ה פסקהדלא
 פסקינן לא אנן סה2ה פסקיה דלא"פסוקא"

עח.--קסתליה

קסה טפשאיבבלאי

 שרי בבלאי - מחמיר אתה כך כלבבלאי
קסהאיסורא

 התלמודים ב' בין ההבדל וירושלמי,בבלי
קסו: ועודועוד

קטו: ואתבדת נהרין תלתא בידך עברתבבלייא
 יש באוכלין אבל מרובע איןבבריות
קסז.--קטזימרובע

 בלי אחת, בפעם ביחד, הכל אחתבבת
קטז:--קיח.הפסק

קיח.-קיח: ביניהם ההבדל מעיל, -בגד

קיחמ--קיס! בגרתאה חנא רב אמוראבגדתאה,

קיט: פתגמא עיריןבגזירת



 ח ת פמתשיח

קיטה--קכ. ביניהם ההבדל גלמוד,בדד,

 שלא דבר הברייתא בשם ואומר מלבובדה

 תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים שלבהמתן

 בדרבנן תיובתא, מותבינןבדאורייתא
 תיובתא מותבינן והדר מעשהעבדינן

קכג.--קכה.

קכה---קכט:בה

קכט:--קל. לרבנן ר"פ זכינהובהא

 כפלוני", "והלכתא - כפלוני" הלכתאשבהאי
 ביניהםהחילוק

 כרבא לקי הוצאבהדי

 לך למה פלוגתאבהדי

 לה קתניבהדיא

 ביניהם ההבדל בם, -בהם

 עצמו את נהצא חי איבהמה,

 או כשרה היא אם להכיר אפשרבהמה,
קלב:--קלד.טרפה

 בהמה בכלל כלב ואם בכלל חיה אםבהמה,
קלר.--קלו' חיהאו

 אדם טרפות בין חילוק יש אם ואדם,בהמה
קלו.--קלו: בהמהלטרפות

קלז.--קלז: עוף על והכונהבהמה

קלז:--קלח. חיה ולא לקרבןבהמה

 צריכה אם יצירה ספד ע"י שנבראהבהמה

 קלח.--קלט: בזה דינים כו"כ ועודשחיטה,

 כ"ש לא עצמן צדיקיםע"י

בהן

בו

 ביוםבו

בוגרת

בודדות

בודקים

 '4,-י4

 ידיע מקטפי' בוציןבוצין
 דנהוראבוצינא

 מקרא טבבוצינא

בורכא

 חפר חרפה, כלימה,בו,שה,
ביניהם

קעח. לרבות ופעמים למעט פעמיםבזה,

קעח.בזול

קעחה--קעט.בזיון

קעט. האלו בזמנים - הזהבזמן

 חבורה, מפי נזרקה וגמרו, נמנובחבורה
 של חבורה - שבחבודה אריחבריא,
קעט:--קפג. ועוד הישיבה, בניחכמים,

 איש פנוי, רוק, עלם, צעיר, איש -בחור
 נקרא בחור ובשם - אה~ה לו לקחשלא
 נשוי גם אלא ופנוי רוק לבד לאג'כ
קפג.--קפד. אשהובעל

קפד. ליה אכיל קאבחורשיא

קפד.--קפו:בחירתא

 שאינו או משמע לגמרי ביטול איבטל,
קפו:--קצ:מצוי

קצף--קצב. תענית מגילתבטלה

נאמר

בדולח

בדותא

בדיחותא

בדיעבד

 ר"פ לןבדיק

קכ.-קכ:

קכ:

קכ:--קכא:

קכב.--קכב:

קכב:

קכג.

קל.

קל.--קל:

קל:

קלף--קלא.

קלא.

קלאה--קלב:

קלט4---קסז.

קסז.

קסז.

קסז.--~קסח.

קסח.

קסח.--קסח:

קסחה-קסט.

קסט.--קע.

קעה--קעא.

קעא.--קעב:

קעג.--קעה.

קעה.--קעה:

ההבדל-
קעהה-קעח.



תשים ח ת פם

 אדם כל אצל דעתובטלה

 חתיםבי

 נשאבי

 רב דבי רבנן רב, בבי רב,בי
 בית סופר, בית מדרש, בית רבנן,בי

רכו.רבותינו

רכו:ביאה

רכו: ביאה שמה אם במקצתביאה

 ביניהם, ההבדל וידיעהביאה
הזדווגות

 לעהטותבידו

בידוע

 אבידןבי

 דוקא לילה הכוונה לפעמיםביום,

 רלד. ביניהם ההבדל ההוא, ביום - אחדביום

 רלד. ביניהם ההבדל ליום, -ביום

רלד.--רלח. מצוהביזוי

רלח-ביחוד
רלח.--רמג: ועוד איסוריםביטול

 רמג4--רמה: גדול כהן יוחנן בן מתתיהובימי

 לדורו זו, משנה נשנית פלוני רביבימי

רמהף-ומו. זו משנה נשניתדוקא

רמו.--רמח: ביניהם או ביןבין

רמח: תוך שפירחמובין

 אחד, הכל וכדומה בין בין זה, ובין זהבין

 לזה דומה זה הפרש, אין זה, כןכזה
רמט.--רנא.

 ביניהם ההבדל - דעת חכמה,בינה,

רנא.--רנדי
רנדמ-וסא. בצעה ביעא,ביצה,

 קלא ביה תשדי לא מיניה דהבתיתבירא
רסאמ-,רסב.

רסב:בירם

 פעולה ע"י או חדשות, המצאות ע"יבירור
 דבר ע"י או נס ע"י הטבע, כדרךשלא

 בירור, הוה אי יצירה, ספר ע"ישנברא
רסג.--רסט. כעי"זועוד

 אפיה אחר ובישול בישול אחרבישול
רסט.-רסס:וצלי

רסט:-ער. מעושן ממעט איבישול

ער.-ער: שלוק בו נכלל איבישול

רעא. החהבמל כח ע"י בחלב בשרבישול

 רעא.--רעב: צלי על יאמר אםבישול

בשמש, או טבריה, בחמי נתבשל -בישול
רעב:-רעד: בישול נקרא אי כבחם,או

 בישול נקרא אי דרוסאי, בן מאכלבישול
רעד:--ערה.

ערה.-ערה:בישראל

ערה: אמרינן לא אהשביה )תרי(ב'

 רבים או כמה או הרבה, הוי אי )תרי(ב'
ערהה-לרעח.

רעח:---רעט. אחד ואיסור איסורין )תרי(ב'

 רעט.--רפ. בבות )תרי(ב'

 עליהם לומר שייך אי ענינים, או דבריםב'
רפ.-שג: וכי"ב כולן כולם, כל,לשון

 ב' בכלל וחצי אחד אם דברים, )תרי(ב'

דהב.דברים

 זה אחר זה יחד הכתובים דברים )תרי(ב'
דש;

 תנאי ובב' זא"ז שסותרות דרשות )תרי(ב'
דשי מצינואי
דש: דבר קרוים אי דבר חצאי )תרי(ב'

קצב.--רכד.

רכד.--רכד:

רכד:--רכו.

 רב, דביסבי

בעילה,
רכוד-לרכז:

רכזה--רלג.

רלג.--רלג:

רלג:

רלג:-רלד.



 ח ת פםתשכ

 מדמינן מ"מ שוים שאינם דברים )תרי(ב'
שה. להדדיאותם

שהר-שה: זל"ז מחוברים דברים )שני(ב'

 חשיבי אי אחד ממקרא טעמים )תרי(ב'
 מהם, יוצא אחד וטעם מקראות ב'ב',
 ח רבים חשיבי טעמים מב' רביםאם
שהי בזה ועוד יחיד,רק
 מלמדין אין כאחד הבאים כתובים )תרי(ב'

שו.
 ב' פירושים, ב' אימא, איבעית )תרי(ב'

 ב' טעמים, ב' לשונות, ב'גירסאות,
שו, וכיו"בתירוצים,

 )תרי( בב' וכן אמרינן, לא מיגו )תרי(ב'
שו.גופים

 שו:--שח. אחד בנושא הפוכים מחפגים )תרי(ב'

 שח. לרובא מצטרפי אי  מיעוסים )תרי(ב'

 עדיפא אי כתקנה שלא מצוות )תרי(ב'
עתג כתקנה אחתממצוה

 סוגיות וב' זע"ז סומכיז סוגיות )תרי(ב'
שח.-קוח:מתחלפות

 תרי וכן אטרינן, לא  ועוד  פצמים )תרי(ב'
שח! גדול דוחק הוי קאמר ועודחדא

ווח: חידהש הוי אי פעמים )תרי(ב'

 שח4--שי. רגיל הוי אי פעמים )תרי(ב'

 שי. אחד דבר הנביא כתב לא פעמים )תרי(ב'
 שי.-שי: קושיות )תרי(ב'
שי:--שיא. ראיות )תרי(ב'
 זב"ז ודבוקים גופים וב' ראשים )תרי(ב'

שיא.-שיב:
 מרובה הפסר לענין שותפים )תרי(ב'

שיב:--שיג.
 דומים, תכופים פעלים ב' או שמות )תרי(ב'

 משונה לשון באחד לכתוב דקראאורחא
שיג.מחבירו

 או מעשה נחשב אי מצוה שעשו )תרי(ב'
שינ כמחשבהרק
שים בבהמות פטורין שעשוהו )תרי(ב'
 לישראל השם קודם תיבות )תרי(ב'

שיגמ-שיד. תיבות ג'ולמלאכים
 חשיבי אי הרב נגד תלמידים )תרי(ב'

שיר.רגים
 ותרי חנא חד או טעמא וחד תנאי )תרי(ב'

שיד. אוקימתא לעניןטעמי

 יוצאי כל נקראים אביך, בית - אביהבית
 סהצפחת וכל האב אבי גם וכוללהלציו,
שיד.-נשטו! אביך בית בפירוש ועודאביו,

שטו: בכלל אמה אי אביה,בית

שטו4--שסז. המדרופ ובית הכנסתבית

 שטנ-שטז: דיןבית

 שלשה התירו אם נקרא שריא דיזבית
 רק הם אחד דבר רכולם והיכאדברים,
שסזי זה ל*ש נפרדותבמקומות

 הלכה אם אמרו, אחריהם של דיןבית
שטז:--שיז.היא

 מבן פחות מענישים אין שלמעלה דיןבית
שיז.-שנט,עשרים

שנט.-שס:בית

 משנה אינה הלל בית במקום שמאיבית

שס;--שסאי
שסאה--שעה:גיתו

שעה: דמיא דמליא כמאןביתא

 דקאי מורה וכדומה זה לשון אםבכולן,
שעה:---שעז.אכולהו

שעז,-שעט.בכור

שעט. שטןבכור

שעט. דוקא ולאו מקום,בכל



תשכא ח ת םמ

שעטמ--שפא. לאבל,

שפא. בבל מלך בלאדן מרודך, -בלאדן

שפא. כלוםבלא

שפא.-שפב. ובלבדבלבד,

שפב. אותה שונה אני יחידבלשון

שפב. חיים בבעלי ופליטהבליעה

 נחשת וכלי זכוכית בכלי ופליטהבליעה

שצח.-ווצט. דהבאיבן

שצם. הקצבבן

 בד וכדומה, צאן, בני יונה, בן עוף,בן
 אווז בדגוזלא,

 נפחא בר או הנפח,בן

 הקנהבן

 בת בן ביניהם, ההבדל וזכרבן

 אחר נקראים אם ויבםבן

 זכאיבן
 הכסת ציציתבן

 קופיאבן

 קרחאבן

 שוטה שלבן

 שלקותבן

 שנהבן

 תדלבן

 אוקימתאבמאי

 מיפלגי קאבמאי
 דבהבמדבר

 אמורים דבריםבמה

 ופירהשו שנויה,במחלוקת

 אמריבמערבא
 אדם בני או אדםבן

 סוסי בר אובן

 סיראבן

 פלוני בר אובן

 שפט. אחותו בת אחיו, בת אחות, בן אח,בן

 שפט. עליו עיין לו, איןבן

שפם.-שפט: חי אישבן

 הקדימו ולמה אביו, על לחלוק יכול אםבן
 לאביופעמים

 נפתלי בן אשר,בן

 הא הא בן בג, בגבן

 בת בר,בן,

 טובים בן או גדוליםבן

 גמלאבן

 בתיראבן

 בשמ אביו את לקרא אסורבנו

 להקנות יכול אין ובתובנו

 צלפחדבנות

 בנים בכלל אםבנות

 אברהם וזרע אברהםבני

 בראשית מדר"ר זקן, בימים, בא שנים,בן
 תם.--תכ: וכו' שנים לבן יק יפה ט"וצ"ח

 תכ:--תכב: טרפון דר' אחתיהבני

תכב: המן של בניובני

 כבנים הם אם בנות ובני בניםבני
תכב:--תכה:

תכה: בלישבא דייקא לא גלילבני

שפב.-שפב:

שפב:

שפב:-שפו:

שפו:

שפז.

שפז.

שפז:

שפז:

שפז:--שפח.

שפח.

שפח.-שפח:

שצט.-שצט:

שצט:--ת;

ת:-תא.

תא.--תב:

תב:

תב:---תג.

תג.-תג:

תג:

תם--תו:

תו:

תו:

תו:--תז.

תז.

תז.--תז:בנאים

תז:

תז:

תו:

תח.--תח:

תחי
שפם:--שצ.

שצ.

שצ:--שצג:

שצד.--שצה:

שצהה-שצו.

שצו.-שצו:

שצו:---שצח.



פפתהתשכב

 ביניהם ההבדל העיר יחשבי - העירבני
תכה4--הכו. זה בעניןתוד

 אלא תליא בזכותא לאו ומזוני חייבני
במזלא

 חבה מלשוןבני

 ישראלבני

 מעייםבני

 סמכא בר סמכי, בני סמיכי,בני

 צבעוןבני

 ביתו ובניבניו

 דאורייתא בניה תורה,בני

 האם אחר נגרדים אדם של ובנותיובניו
תלב.-תלב: האב מאחרטפי

 הנמצאים אותם רק הכוונה אי ובנותיובניו
תלב; אח"כ הנולדים גם אוכעת

 בסיום שאומרים והדרן פפא דב שלבניו
תלג.-תלה.

 אחד לבנם אינשי קרו אם בניי אובנים
תלה.-תלה:

 נקראים ואנדרוגינוס טומטום אםבנים,
תלה:בניו

תלה4--תלו. בכלל עובר אםבנים,

 של בניו נקראים תלמידים אםבנים,
תלו: אותםהמלמד

 בנים בכלל קטנים אם הכתוב בלשוןבנים,
תלז,

תלז4--תלח, האם לאחי דומיןבנים

 תלח.-תלח: בכלל וכלתם חתנם אם ובנותבנים

 ידיו מעשה בלשון נכללים אם ובנותבנים
תלח:

 ולא במשמע כשרים דוקא אם וזרעבנים
 תלח:-תמ. ובן זרע בין וההבדלפסולים,

 בנים נקראיס אם המגדלם עזוביםבנים
 תמ.--וזמ: חורגו בת או בן וכןלהמגדלם,

 אל האבות ורחמי האבות, אל דחמםבנים
תמ:הבנים

תמא. דגילה ביאה עוי שלא שנולדובנים

 אבבנין

 הוא אחד שם אם ומנימיןבניסין

תמא.-,זמכ: קדושים שלננן

תמב: באמצע והכותהבסוף

 לישנא, בהאי שמעתתא לה אמריבסורא

 וכו' מתניבנהרדאי

בעיא

 מיכסאבעיא

 הבעהבעל

 באגדות בקי אגדה,בעל

תנו.--וזכח!

תכח!

תכט.--תכט:

תכט4--תל:

תל:--הלא:

תלאי
תלב.

תלב.

תמא.

תמא.

תמב:

תמב4--חפח;

תפח4--תפט.

תפט:

תפטה-תצ.

 בעל הפול, בעל הלכות, בעל הוראה,בעל
 בעל מעשים, בעל כנפים, בעלזמורה,
שמועות

 כאשתובעל

 מוםבעל

 נפשבעל

 פלפולבעל

תצ.-"תצ:

תצ=-הצ(פ

תצא:

תצא:---תצג:

תצג;

 אם לו, שייך קוהדבר מי דבר, קניןבעל
תצד. אבנקרא

 צריכים( אנו כלו' בגמרא, )ביטויבעינן
 ועוד מהני, שפי' בעינן לשון מצינואם

תצד.--וזצד:

תצד:--תצה. כדכתיב קראבעינן

 גדול צורה, בעל קומה, בעל החוטם,בעל
תצה.--וזצה:הדור

תצו. החלוםבעל
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 לדבריו ראיה מביא לא עצמו המימראבעל
 תצו.--תצו: עצמו מדברי או קרא מאיבל'

תצו:--תצח. בולע אי חיבעל

תצח.--תק. אספותבעלי

 מזל או זכות כח בה שייך אי חיים,בעלי
תק.--תק:והשגחה

 אדם, נקראים אם לאדם הדומים חייםבעלי
תק:--תקא. בזה ענינים כמהועוד

תק(ג אחוה בהם שייך אי ודומם, חיבעלי

 קרקע גדולי בכלל הם אם ואדם חייםבעלי
תקא.--תקג:

 ועוד עונש בגדר הם אם ודומם חייםבעלי
תקג:--תקד:

 אמירתם ודוממים, צמחים חייםבעלי
תקד:--תקה:

תקה:--תקח. קמיירי לאבפלוגתא

 או בחיים רק משמע אי לפניו בפניו,בפני,
 לפעמים ר"ל ובפניו מיתה, לאחרגם

 בפניו, בבפני, כללים ועודבידיעתו,
תקח.-תקי:ולפניו

תקי: מילתא להא אמרבקטנותא
 בתנ"ך, והאמוראים התנאיםבקיאות

תקיא. ובברייתות בתוספתות,במשניות,

 עדיף מהם איזה וחריפותבקיאות
תקיח.--תקיד.

 ומקורם וטעמים, בנקודות חז"לבקיאות
תקיד.-תקטו.

 ויתירות, בחסירות ישראל חכמיבקיאות
 ומלות חסר, בכתוב הכתובותבמלות

תקטו!-תקטז: מלא בכתובהכתובות

 ומנין אותיות במנין ישראל חכמיבקיאות
תקטזה--תקכ. התורהתיבות

 תקכ.-תקכה. בפסוקים ישראל חכמיבקיאות

תקכה.--תקכיבבקר

 הוי אי הומ"ס, כשאומר פליגיבקראי
תקכח:דאורייתא

 ביניהם ההברל ודרישה, ושאלהבקווה
תקכח:--חקכט.

 אופן באיזה וצדיקים, מהמלאכיםבקשה
תקכט.-תקליהותר
 צריך אם הנפטרים ועל החולים עלבקשה

 ועוד אמם, שם או אביהם שםלהזכיר
תקלא.-תקלז:

תקלז:

תקלז:--חקלט.

תקלט.-תקכנ

תקמ.

תקמ.--תקכם

תקכא

תקמ:

תקמר--תקמא.

תקמא.--תקמב.

תקמב.--תקמב:

תקמב:

תקמב:

 לערךכולל
 כל, בפי השגורים מאמרים מאותחמשה

 רק שנמצאו ומהם כלל, נמצאו שלאמהם
 שגורים[ שהמה מכפי אחרתבצורה

תקמבף--תרח:

 וכדומה תקנובראשונה

 רבהבראשית

 מאיו ר' התנא אשתברוריא

ברדלא

בזה

 אמורא שם אבוברם,בר

 אריא בר אוריאן,בר

 אמורא שם אהינא,בר

 אוחבר

 אמורא שם חנה, ברבר

 יומיהבר

 יומא דחד רב ביבר

 רב ביבר

 פחתיבר
 פלוגתיהבר

 תנא היה אי קפרא,בר

 דר"פ בריה או ר"פבר

 הז: ~הערך ראבוה כרעיהברא

תרחף-אזרט.

תרט.

תרט.-תרט:

תרט:
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תרט:--תרכח: שמו וברוך הואברדד

 נפשות בורא העולמים, חי כו' שאמרברוך
 ישתבח העולמים, חי כו' וחסרונןרבות
תריז.--תריז: העולמים חי וכו'שמך

 אחד איש של שם במובן שאמר,ברוך
תריז:--תריח.

 בכל משמעותם אם בידוע, יודע, לי,ברי
תריח, ודאימקום

 לביטולו בנוגע בברייתו שלם דברבריה,
תריח:ועוד

תריח:-4תריט: חי אינו עצם בו שאיןבריה

 תריט: וגמראברייתא

תריט: שוות דעתם איןבריות

תריכת ראמר כמאןברם

תריט: מיתתו תהא בשחיטה השבתניבשחיטה

 תריס:--תרכ: ביניהם ההבדל ויצירה,בריאה

 תרכה--תרלה. ברביבריבי,

תרלה.-4תרלז.ברית

 אדם יפתח אל - לשפתים  בריתהברית
 השליט מלפני שיצא כשגגה - לשטןפיו

תרלז.-תרמח!

תרמט.-4תרנ. רב דבי ספריבשאר

 סופרים בשל המחמיר, אחר הלך תורהבשל
תרנ.--תרנז: המיקל אחרהלך

תרנז:-4תרנח: לשלוםבשלום,

תרנחה-,זרנט:בשלמא

 ההברל וכדומה, פלוני משום או פלוניבשם
תרנט:ביניהם

 הוה בנזיקין תנויי כולי יהודה דרבבשני
תרס,-תרסא:

תרסא:--:זרסב. בכלל רגים איבשר,

תרסב. בשר קרוי )בצירי( חלב איבשר,
 בשר ג"כ נקרא לבדו עור איבשר,

תרסב,-תרסב:

 תרסב: נקבה לשון או זכר לשון הוא אםבשר

 תרסב:--תרע. בחלבבשר

 ועניני סיום, ע"י באב לט' ר"ח בין וייןבשר
תרע.-4תרפג: מצוה וסעודתסיום

תרפד.-4תרפה: היענהבת

 לכתחילה והכוונה הש"ם דנקטבתחילה,
תרפה:--תרפו.

 שם שיבתא, עין, בת מלך, בת חורין,בת
תרפו.--תרפח. רעה ורוחשד

תרפח.-4תרפח: אמה אחרי נמשכתבת

 תרפח:-4תשטז. קולבת

 טעותתקון

 מענישים אין שלמעלה ב"ד בערך שי"זבעמוד
 ל"ג שורה ב' טור בהתוכן  עשרים מבןפחות
 לענין חילוק יש אם מה. וכצ"ל: בטעותנדפם
 חכמימ; לאינו חכמים בין שנה מכ' בפחותעונש
 מח. וכף; דבר על מז וכף; החוטא אםמו

  ומנ"ח. ו1נ"ז עמור ראה וכללים,סכומים
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