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 ןיד,ד-לבי
 אלי ננלה אשר הגאע.ם, טתקופת גנ,'-קדם', חדש כאור חנ.כ., טאר,שטחתנ.

 ההל אשר זה נ:חך לך , אר,ה כחך, .שר : טלא בפה יקיר, לך, קורא הננימידה.
 לנו לד,כ'א ונתעיהה כתרה כית-ייטואל את והצ*ח טנ-קדם לפעמך דיתח

 וחביבי, כטוך,יקירי וטי הגדייס. באוצוות-עולם טגנזי-נסת-ות קדש א:צרותאוהות-טאפל,

 ,אל הגדיה התקופה את אורות בנלוי לנו להאיר הואת הגדיה לעבודה נאטןאטן
 וכי,8ואל בתורה הכוחר כתוכנו נמע אשו עלם וחיי תורת-אטת טסית-אמת,שלשלת

 אשר ופוטבדיהא סויא גאוני הקדט:נים הגאונ.ם רבותינו ארץ טוסד' האיתנים ש~יריעטו

 הים ח..נו אהצר לנו !ט10ט-דם
 הגדי

 טעחם רוצעם, אים התלסוד-בנלי ים 'דים, ורחב
 ישראל. יצל חאהם :ביתוטשנבם

 שרירא רכ "אנות אח וליופז לאוי ל.זוצ'א דרכך את ד, הצליח כברוהנה
 נאון-

 לפני"האגדת4 הלרסת וככר כטפרותנו; עיד היתה לא 'צדוגטתו נפרא תףוק סדרבמרץ,

 דיא ואנכי גאון4 שוירא רב תולר:ה : היקי ספרך את על.ך, ריבכה ד' נ.ר רכבכשרק
 אפם אשר הגאו:ים,, אהצר הגדול כאהנרך והכב'רה הגדיה עכודתך את.דעת.טשכבר

 מתורת חיים כאוצר עולם אור וכהגלותו אתך, וחתום גניז עודנו וכילו לפנינו נגלהקצהו
 הלכה רבי-רכ, ספרי הצאר ווהצלמ. ככל' ההלסור אמיקי סני על יזיח הקדטוניםדגאונים
 כטוואכים. 4-אשונ.ם ישראל רועי של רכם ורחש. טתה-תןואגדה

 אנשי והטדע, התורה אנש' עליך, הנלו'ם .רעיך אתה ההיל, גבור כאת, הנהועתה

 רישי 'עקכ גאוני העול: אבות של הרוח לדרך חדשה מסלה לפ4ל והטיץהרוח
 ספרים ולע'צות נפזרים לאסוף יישראל, ה,וה 'צאה טהם אשר מתיכתא', ורישיכלה
 אכק וגל' עפר מערמות להחיות 'שראל לבית תע'טה אשר טוב רכ -טה קדם'.גנוי

 ! הקדש אדמת על ננרא לעםחיי-נשטות
 מטתי ספומ טתוך היהנאת הכוללת הטפרה אל לטרחוק הצופיה העין רקוהנמ

 אשתויה8, בפסקיהס, שירושייס וביאריהם הראשון'ם הואונים דברי של הללוקדש



 :קגה,ת'הם, ג:וסחעות."מ :ט;ה:יהס, 1.:.ח.ת'הכ נכהב'הם והקש'ע'ס, השלמ':בטאטיידס
 הגדולה עכירתך עיך את להער'ך ת:כל ה,את הפק:הה הע'ן להס-רק אשר1כל

 אנש'-סגולה ה-בה "עם--תה'ה" בקיכ ע:ד ש'מצאו אנ' במוח !-אילם וי:אטנההכבירה
 עט:קה הכרהוכעלי

 איט-

 להמודות אשך הגדול הערך אה בלב-טתנה 1-רע: יכ.ך:
 יבד באןכה בהן מטפל שאתה הוי:,הגנו,:ת

 :נאמ:-

 לקבצם כך כל גר:לה :כמם'יות
 מום-. חז:ק ידיך, אה .חן.קי 'הד :כולם :ל;קקם לבררם יהג'הם לצרפםולאחדם,

 אשי תקיפת-הגאונ'ם .טל 'ןחסן הה-ל כי את הם:על אל הכה סן לה,ציא:חטיי
 ח"ך, 'מ' מ'טב ואת טיצך אתלהמהקדשת

 עט: וב'שראל בת.-ה ךביהי בד' בטה :גבורך, אמ.ן מלא חב.ב' א'סואה.ה
 כייה:ללמר א:הס טיא א.?- והצרץ האמתובחכמ'

 א-חות :מיטסט, חק דבי ל"ט-אי
 באמנה שה'א הגאונ'ם בת;נפת יג:י-ה ה'ל ליוסיץ וא:'ן הזק קר:ש'ם, ורעקמ"ם

 כחתולה עודנה וה'א לב'ת-י'2יאל א'"י הסנ'מ'ים בח"-הר:ח ע:לם ריתתקופת
 הנך הב'ב' :אתה, 'טם, :ע'ר שם זע'- 0מנה להכקע ההל: א,רות נצ:צ- :רקבערפל
 בל אה להיצ'א נוציה לכך אשי הא.שבאמת

 הא:-

 להראות ההל אשך הנעלס
 אלה. גנ;'-קרם" כתב'מתיך

 אלקיס בק-נ- ט:ב :שכל הן .הטצא :תצל'ך ת'טכ'ל ר-כ'ך -בכל אהך רי'ה'
 ונפ,ט לכ ככל פעל'ך .מיק'י הטהבבך הנאטן אוהבך וכ:ם'ט ה'קיה כנפשךיאדס

 קוק הכהן יצהק ~לברהמםהק' .,



 :"4ן 6 וף איכפפיד)כ.י
 ."1ל( .11ט11 טן."

 המל1ת מן חסריס. 1ןאחיונים הה'כ::'ם 1הדפים ג,רד'ם ופ'ם שנ, בןקינטיס
 אחר, היא'ט1נה הןש1בה כיאש ה:-יון 'ט:ל אי איה 1טן הקו21-ם שניאיט רחסוא""בשמך
 יהט:וא 47?נ':1 ך1א הקו:טי: 1'א'2 כי ב-1ר נראההסבוא

 הטתהיי
 א'לין" שאילאתא

 הדאשונה השאלה לש1; ןן.-ון'י :א:ן הא' ל-ב 1ב1לן אהך'1 שנאו ההשוכ,ח לכל ה1א נ,ללסביא
 היאשונה החש1כה פ,ף ה1א. אהי '2ם 'טאה"כ הק':1כ1ה סך- אך נת:'יה, גם נטצא המנ1א1ראש

 נאוכסיורר, .ןן ן3 אהך ט:"' ו,? צד בגאי:יקא גם נמצא זה בכ.,ההסרה

 רחמ'בשמך
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 מר עיננא מהמדי קדמנא מן דשאיל[ו איליןש4וילאתא
 בר שמו4ול מר בר משה ומר עובדיה מר ברינחמיה
 קאבם ובמדינת ותלמ,די אינו; ק[שק[ם דכיריןג4ומע
 לבית דמתיבתא לבבא י( לקדמנא נפקו מערבא אתרמן
 ראש האיי ורבנא מרנא ר(קדם ישראל דכל דהנדולדין

 מוקיבתא ראש שרירא ורבנא דמרבא בריהמרקיברהא
 דמרנא בריה מת'בתא ראש חנניה ורבנא דמרנאבריה
 יוקהון וקרו ופקידבא !, מתיבתא ראש יהודהורבנא
 בהין דכוקיב מאי כר[ ע:( וקמבא בהון ועיבנאקדמנא
 מן י4נא דאח,ו לפוכם דיך[ה,ן תשובות וכתבוופקידנא
 מרקפטי4ש ושיגר במדי:ה היה ראובןשמיא.
 בא ומן ר4אך-ר למכרה אהרת י(מדינה חתנולשמעק
 בעסק לשמעו, ראובן דבר ולא שמעון עם ונתועדראובן

 וק[א חדשיכם כמה במדינה עמו וישב דברהמרקמפיא

 ונם 3( וחור אחרת למדינה ר4עובן והו4ך דבר לוהזכיר
 שנים כמה לאחר הפרקמטיא בעסק דבר לו הזכירלא

 הפרקממי4ע דמי לי תן לו ואומר לשמעק ראובןרקבעו
 וצויתני כהבך אלי המע כבר ואמר שמעון וענהושלי
 הודעתיך והרי לו נתתים וכבר לאבי הדמיםלתת
 ור4שובן שצתתני כמה לאבי הדמים שנרעתי אליךבכתבי
 כמה במקצתן וכתוב שמעו, של הכתבים הוצי4,זה

 שנים מנמה נפטר זה שמעון של ואביו שמעוןשאמר
 אם לאביך כלום לתת אליך נתבתי לא אנ. ראובן לו_אמר

 ,1היהטר1נע : א:ות יטכ, :פה,יק1 י טא,ר ן ה-ב שכהכ ו(וווא נ.ט. בחג"הפ.' עווכ1(

 ט. ה:י': בהג גכ נמצא ע"כ 3(טןראונן וכו, האי" רגבגאונית



 מרםגנוי

 ע"ב( 6)רף
 לו אמ' עליו ואעמוד כתבי הראיני שאמרת מדהאמת
 ואמר שמעק טען ועוד מצאתיו ולא עליו חפשתישמעון
 לא ולמה אליך כתבי הגיעו ]הרי[ שאמרת כמה הוא כןאם

 ונתוועדנו כשבאת דעוד י( מחאתך אלי ותכתב בימחיתה
 לי הזכרת ולא דהדשים כמה במדינה עמי ישבתשנינו
 ממך שמעתי אילו עוד ולא מיתהו ולאחר אבי בחיידבר
 ויעמידך אבי עכם מדבר הייתי קייכם אבי כשהיהדבר
 דהשבונות מפר והרי לתבעני באת ועכשיו דהשבונךעל

 ראובן לו אמ' וחשבק הוצאה עליך לו ויש מצוישלאבי
 לביישך רציו-עי ול4ן נו-עביישו-עי 4ילי כו(ביךכשהניעו
 כשנהועדתי וק עכ(י דברת שקר כ(ך ולומרולדהכלימך

 במה שרציתי משום הית לא ושתיקתי ביישתיך לאעמך
 במה רצ1תי לא אף לך צויתי ולא כתבתי לא אני כישעשית
 במקצוקו מכיר 4יני עלי של4יכיך והחשכוןשעשיוק
 שלר4יובן בטענווקיו יש אם הדין כיצד ג4יון 4ידוננוילמדנו
 ושמעק ר4יובן שהיו כיון כי ר4יינו כך ו( ל4ן 114ממש
 הידה ומנהגבם וה אכ( זדה שכותבק באגרוו-ע ונווקניןנושאין

 שמעק יתן דבר כ(וקוק שמעק אכ( ראובןשכשיכתוב
 הזו הדרך מן שמעון על ראובן מדקאוק ואיןבבו-עבו
 שהביע טוען ושמעון כרבריהם חשובות אגרוו-עיהםאך(א
 לתת אכ(יך כתכתי לא אמר וראובן ומאבי לתת אליכו-עבך
 לי אמרת אומר שמעון כאלו דומה דהדבר דהרילא:יך
 8( לאביך כ(תת ך י כ( א אמרתי לא אומר וראובן כ(אביכ(תת

 לטת ספק בו שאין שלראובן כתבו אליו יטהג.ע 'טטש .1"יג" כר פי על]:הי'ז
 ל: ונהת.ו לו לתת ראיבן לי אכר ,"טעון אכר שאלו כ,טם לאכי: הכרקטטיארכף

 כשם ווה :נפטר :שגע רא:בן בנהב לאב. נהת' נשאוכ- כן ונפמר :שבעבמאנד:
 ה.לנ' אם' רראבא משטא פפא רב ד?נ' שאמי: כמה ונכנר ניטכע לך ה~רתי: ד *מרשאלו
 כעד-ב[, לפיעו צ-יך אין חביו אתהטלוה

 והש~מח' בכ"י ע"כ ז( 1ים סי' בהניה ע:כ כתחין מנאן 2( 184, בג~,ניקא גם מחח.י טנאן((
 תאוניקא. חג"ה ;-[הטאי
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8 קדםגנוי

 התשי3ה גתחלת הגליון על כןרשומה כי הקינמרם. טן הרכיעית התשובה סוף כאןלפנינו
 אול' בכ.י כמו ממש השורות סדר גם בוה ינתתי חכר. ההמישית התשו3ח של הפוף ח'. אותהבאה
 ההשואה. ותקל הגניזה של בכ"י החסר עור'מצא

 ע.א( 7)דף
 למגא חכמ' רצו שאם דאמר שמעיה רב על דפליג תנא 3!א,* ע"ב ו' ר"ה*

 כסדרן אלא ליה דלית תנא והוא עושי, רצופי, שנים לחמראו
 הנ.ף1( ביום אלא חלה עצרת אי, דאמ' והוא היא אחריםואמקינ,
 עכדינן כסדר, אלמא מעכב ולא מקדים לא במיו, ששהדהוא

 שנדה ראש באי[וך[ באחד דתנן והא בי[חוד ה6
 דתק היא מאיר ר' מני מתניתין י עלה ואיתמר בהמהלמעשר ע"כ זי ר"ה*

 ולרבלים כהמה למעשר שנה ראש באלול באחד אומר מאירר'

 מאיר רי מיצעתה שמעו, ר' וסיפה רישה היא שמעון רימני
 ואחר הכל לדברי שלשה קאמ' הכי עד אדוננו לןליפרשה

 כי פתרונה זה הלל ובית שמא. בית מחלוקת בשבט10
 הפרק ראש ששנינו כיון זה פרק בתלמור כ, לפני פורשכבר
 היא הכל דברי למלכים ולרנלים למלכים שנה ראש בניסןבאחד
 הנודר כי המובר והוא היא שמעון ר' משנת לרנליםאבל

 שיעביו עד תאדקר בבך[ עובר אינו והמעריךוהמקדיש
 שמעון ר' היה וכ, תחלה המצות וחנ כמדרן רנלים שלשה עליו16

 עוכר אינו עצרת לפני נדר שאם חמשה פעמים רנליםאומ'
 המצות ומחג המכות וחג עצררע עליו שיעכר עד תאחרבבל

 וחג השבועות וחנ המצות חג שלשה כ,מתחיךאיןשלאחר
 2( 1 ל פ א רנלים שלשה עליו כשעברו סוכרק חכמ' אבלהסכות

 מתם שנינו ואשר תאחר בבל עבר הרי כסדרן שלא26
 פירש שלא פי על אף בהמה למעשר שנה ראש באלולבאחד

 דרעניא היא מאיר ר' בבריתא מפורש מאיר ר' דבריבמשנתנו

 אבך( ברגמדה למקהצר שנה ראש באלול 3אחד אומ' מאיר'ט2
 ר'

 עחח הנהוג האוחיוח פוור כטקום כ"4, הק2ור י(סיטן אינס הנ'ף עך( האיח הקוין1(

 412. צד העכרי ח' לרטש"ש היובל בסי חרככי )רשח קדטונים בדפוסים לפעטים שנטצאכטו

 שהיא אפילו כי גא1ןז'1 ר3האי אטר כן כי חכחיבהנכון הוא יור בלא אפ4211
 שנח החוקר בלעם, בן 'חודה יר' חענינש אוחיוס )ספר לו, ומן ף א טן טורכב חוא ח1טודלשון

 85(. 2ר ח'אבי



 מדםננזי4

 ע'ב( 1)רף
 משנתינו ראש נסתם ה,אך ושאלו כתלמוד התמיהו פיהןועל בתשר' באחד אומרין שמעק אליעזרור דת:ןי' עליו חלוקשמעון
 רב אמ' והשיבו עליו שמעון ר חלוקת הו~כרה כך ואחר מאירר' כדברי בהמה למעשר אמצעה ו:סתם שמעון ר' כדכרילרגלים
 שמעון כר לה סבר כרכלים דתנאיי אליבא לה 1( ינסי ה,א רכייוסף
 ותנא מאיר כר' לה סבר בהמה במעשר כואתיה מתאמהותנא

 שנינו היאך הכי 21( א שאלנו זו תשוכה פ, ועל כואתיהסחאמא
 והשיבו הן שנים ראשי חמשה והלא הן שנים ראשיארבעה

 נחמן דרב אחייו ואחת דראבא אחת תשובות שלש זאתעל
 שנים ראשי דהמשה שיש סובר שהוא ~יחד רזנא מאלהאין כי ראבא דברי פירוש וכן ~ישי ררב אחייו ואחת יצחקבר
 עשר חמשה שאין סוכר הוא כי ~ירבעה אלא לו אין מאירר'

 כי ארכעה אלא לו אין שמעק ור' לרגלים, שנה ראשבניסן
 וכן כהטה למעשר שנה ראש באלול אחד שאין סוברהוא
 ~מד במשנתינו נתכוננו כן כי יצחק בר נחמ; רכ דכריפירוש
 ואלול ותשרי ניסן שנים ראשי כהן שיש הן חדשים ארבעהכי

 מותיבי מארבעה יותר הן עצמן שנים ראשי אבלושכמ
 ששה לעמר שנה ראש כניסן עשר ששה דתניאבריתא
 מעמיה לפום יראכא בין קשיא הלחם לשתי שנה ראשבסיון
 ארבעה סובר יאכא כי טעמ,ה למום יצחק בר נחמן לרבוכין
 ואחד באלוך ואחד בניסן אחד מאיר לר' בלכד הן שניםראשי
 בניסן אחד הוו ארבעה שמעון לר, מחלוקת ושבמבתשרי

 כתורתו בתשרי ואחד לרנלים בניסן עשי חמשה למלכים8צ
 ון. לע המצית וספר הגניזה וככ"י הוככי היצאח הגאינים נתשונוח הרבה אי,נטצא - או י( נסיב1(

6

10

15

0צ
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,3

 בהבנית טש1נח רנני-סורי בכתב 148(כתוב דף 2648 .8תו .1186 .4 46 )5צ א1כספורדכ"י

 עלית טעיר סגנ1נח גם תכנה יאולס וסופה. תהלתה חסר" הואת היקרה התשובהאומינית.
 בישיבת להנחיג רצה ן 1 א ג ה י ד ע ם ב ר גאון(.הנה האי לרב )אי א ר י ר ש ב ר לשהיא

 וח1תטין תאיר צי1ן על חרש יאור שאימיין טק : א,סר 1היה חרש" ואור ל1סר שלא א ר 1ם

 אלא הטשיח לימ1ת העהיד א1ר על 11 ברכה חכמים תקג1 שלא ... היא טע1תא המא1ר1תי1צר

 1 נ י ל צ א ה1א כך "לא : ואטר השיב ן 1 א ג א ר י ר ש 1רב יופ". בכל רואין שא:1 האורעל
 הונרח אלא מברכין האור איהי על ולא חרש ואור אומיים מע1לם ת 1 ב י ש י י ת ש באלא

 בספרר גם נהגי גא1ן סעדיה רב ומ:הג ע"א(. ו, השים שבה"ל )כלשין א1תו" שמזכיריןבעלמא

 ות אין כי תאיר ציון על חדש ואור אומריס אינס ם תי פ ר ,צ ה-א"ש כמש"כ בצרפתגס

 נ,פ( סי' א1"ח בטור ועיין כ' סיי רביע' כלל הרא"ש )שו"ת פתיחה* מעין ולא חתימה טעיןלא

 לבבל. רם"ג בא שמשפ ישראל וארץ טצרים ממנהגי וה היהיכנראה

 ע"א 134רף

 ידעיננא לא מפסוד דקדש אור דאמרד13אן
 כלל פסידא ביה ולית לנא סבירא ול4ןליה
 מאי הוא המאורות יוצר בופיה דדהותכםכיון

 מימד4ן ב4ומצע 4וימור מ4וי לן4שיכפרק
 ביותר דחזנותא ביתא אלף דקאמרק הניאמו6

 פרשתא או סידרא וענין שברז ענין בדה"דאירק
 ב4וור דמדקדק מא, הו4ן שמש מ4וורמענין
 4וור עך[ ברכו דעיקר י[מימרידה די[אדהדש
 י[מימר שביק היכי דהו4ו בר4ושירזמקמ2דה

 ר(מימר י(יה דהוי ודהוה נפיש4ורז4ן מיי[ידהני10
 ביתא 4ולף ד4ומ' מ4ון דכק[ בסידורידהרזחי[ה

 פרשה ענק 4וו שבת דוכרן 114 דחזנויזאומיע-י
 מדקדק דהכין וברזר הו4ו מפסידביורזר
 עך[ די[או דהדש אורבעסק

 עיקר היא 4וור האי
 פעט4ו מאי בציבר קדושה ועודברכה16

 כדמבדן(ינ, ועוד 4וור ביוצר מירזמר4וקיו
 שדהיא מב4ו י[יומ4ו שברז4ו דאפוקיב4ווררזא
 סדר מנינן קא י(או י[קדש קדש ביןדהבדעיה
 ברכדה עיקר וי[א י[חון( קדש בי,הבדן(ות

 4וע'ק נסי דהכ4ן אף הוא לחוך[ קודשבין0ש



 מדםגמיש

6

10

16

19

 ע"ב 43;צר
 כדמאני השמש 4שור על . רכדץ י עיקרד4יב[רר-ק
 4שדקריכם מ4שורווה מימ.4ש ב4שמצעבהדדה
 מימר4ש ב4שמצע 4שמר 4שי ד4שפיך(ו דהפסידי44ש
 י(יך(ה ומבי4ש יובכ[ ומעביר ערביכ:םמעריב
 דהיכי הפסיד ל4ש המ4וורורק יוצר דחרקיכםכיק

 וד4שי ב4שמצע דהדש 4וור דמאני מאןמפסיד
 'וצי ברוך המ4שויורה יוצר הך(ופי דהתוכם4שי
 4שבך( עיקרברכדה הוא דך(4וו הפסיד דהדש4שור

 י(מימר4ש מיך(רהא רהמיה4ש ב4שמצעמימריה
 קביעי מדראשי בידיתבהםם-אקומינהןוגא

 חדש למימרואור עדיק ודסוראדנהרדעא
 מתיבתא ליהראש סעדיהז.ך4הוהואע"פדרב
 .ומרק דקץ וטחק דקדש ויער י(פמרסך4קו 4%י בח"ד" .ופ,לו מיניה קבילו לאבסור.ן
 דלא חציב אמרק בחותם דמדקת אנת*ה

 לשעבר בק דמשמע יטראל גואלש ברוךלמימר
 ברי 4מ4ו ארען להבא"ומן

 דך"מ יטראל גאיא
 לרק גא על דדקודאדק מייןרקא דמעעניז-יכ4ו
 דממא5, קאמררק לאו מי מודי דקא דקואמצרע2[

 שבת של נוסח על ערער 4ולברצלוני ניוילי ב- יהורה ר' ןזעתים סי בעל ואולם1(
 בה ומסיטי יורוך הכון שכח בכי למימי רנהגו דאי נמי ,וכן : וכתכ ווור" ,יוצרבביכוק

 בבינה שמוסיפין חוא טעה אנפין סכסה הכי רעביר יטאן וווקא רלאו ין חזי , . . שבתשל
 וטום.פין יוס בכל סוויה שהיא כטנ הביכה שמסיי'1 ועור שבת ש. חכם,ם תקנו שר(אפה

 ברכה והלא בחו4 בין כשבת בין לשנווקה זי בכיכה ענין מק וכן אתייפ רבריםבסקומה
 בשבת בין אותה לוטר אנו וחייבין עשיה כשטנה כמו שאלה צירך בה ואין תיא שבחשל
 ביכות וירושי ע"ב קי.ז פס.קים י; ע 2( 151(. צר העוק'ם )סי חכמים" שחיקנוה כמו בחולבי1
 ראפהן. על וחבל חסר ואילך 8(מ:אן ע.א. ק.ח ח'א הש,ם ר(סיר"ע הביכות פ'.וטקור חלכחשיא
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ג.
 סלפנ,ו וחסי מוקן בלוא דפים שני בן מאר עו;,ק בידי שנמצא הנניוה סן כ'יקונטדס

 4שם כי עוד יהציל אין היאשוניס הס,מנים משני אכל כ. ק ססימן הוא מתהירןמאחריו.

 סנ(ים איוו ועוד "בעםק הנדר, אור~ת על הגדונ(' אדוננו נ(פני נשאיה,ש4רלה

 קרן'א מהס,מן בש.מותה. כטעט הרשימח גי( עמוד )ריש קל"4ר עד קכ.ב מסימןבורדוו;.

 .. . וכשהטעינו בהוהמס ... נקשר פיהן ;ל וקשור אנט כי עוד לקיוא אין .ע.1" בציוושדשונפ
 לגאון הה'טוכה מן רשיטח ...)ו,;יא גספינה הם שיגויפאב(בכד,ם

 שחובא-
 בהאשכי

 צד ע"ו ה' ת"ג

 מאד לקוי חוא ד' עמור הכל.ואולכו לקיוא ד'(אפשר עמוד קס"א)ריש עד ק.'ב נ'ח(.ומן סי,155רייפ

 כול'. מ'לה תורא חוב בעל דתפם ר.תט. בקאראההוא קכב 1(בחו'
 2(. ולהשכיר להשאיל העשויין דבריםוענין

 דשמר.3,. טלוגא גבה טפקדי דהוו איתתאוההיא
 פירק. ומה הקשה טה לך כתב' אאופתא 1.1 קכג *(ייסא
 לו. לחזור ט,תית כרשית שלא נישאת דתנן הא קכ.ד 5(יבסוז

 וצתש זה ראוי והש'א 3נות ושלש בנ.ם שנ. והול'דה אשה נשאראובןקכה

 מ.תה טחטת צוה פט'רתו וקודם 3אכטנ'ות וטת ה'ם לטרינת והלךטהן
 שני בין הכל 'ה'ו וטמלמל' כקרקע וכל ובטדינת' פה לי שיש סחורהכל
 שתי את שנהשאתי[ כשס בנרונ'א הנשארת בת. את ............. אחרבנ'1
 . . . אצלך הגדול לבנך 'ש כי יאטר כי ... האחרותואטרולובטת'

 ונתן......בולי. ונשא בעצטו הגדול כנו כלומנועטד[ עלי לו איןוהשינואטר

 הנר. לאור יקרא ולא 6ןדרג
 וקיטא על'1 1ל11ה חטורו ואת שור1 את או ש~דתו ואת עבד1 אתדטמשכןקכו

 העבד אותו וטזונות האונם.ן בכל ח.'ב שכר שנטד הטשכון על הלוה.לן
 והנאתן וטעש.הן ט. על וצורכיהן הבהטהואותה

 דבריר, ק'דש לא בטו.ד ב'ן בשוגג כ'ן שנ' בטעשר הטקדוט דתק והא קכז 7(קידושין

 מושטא דר3א בדיה אדא רב אמי ט'לי הני מנא עלה ואטר.קטאיר
 נול, טרנא לפרשה העץ טפרי הארץ טורע הארץ טעשר וכלדגמרא

 וצ,ל" גאון שרירא בז הא' ל"יב ק'קיה התשיב: 2(ה'א ע"נ' י פ יף כת,ביתין
 ע"א פ"ח כתובות 3( ע"4ר. נ"ב ב.מ פסקי ח"ר באו.ו לפלימ: לנושנשארה

 טבירוות חסש הוא שנם שהנרון יומא..ארואמשום ול4ר עיב י"ט ובחיכו צ"ל4(

 ב' ענוד פ"ו יבמות *( יומא'. וכחכ המעתיק או הכותכ ט;ה ביומא מקומועקר
 התעוב; )בערניח(.1,:יא6(קונטים

 העת.ם וספר נ"ב סיי שעי.ח נ"ם סי' שנחג.י
 שנןפסה בראשה החסרה התשובה ראש והיא נ"גע'א ורף ררנ"ב 7( 2**צד

 0*1 צדבגאוניקא
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 וטקשינן גה יפל אשר חרש כלי וכל עקיבא ר' דרש ביום בו דתנןוהא
 טרנא לפרשה פמא לטה לו דאיןטאחר
 שנ'ם אמילו הסדא רב עלק ואם' הגט נכתב בפנ' דמתנ'ת'ן פיסקאוהאי

 טרנא. לפרשא פסיל שני עד ה 1 מ ת ח עלטע'דין
 נ(. והלאשת. גפ רתקבל האומר 'דתנןוהא
 וטקש'ק :חולצת הונא רב ואטר כלים אטר לא מה' אם גימ.ך וה דתקוהא
 וליבם לעלמא דאס'רה כלום אמר לא ופרישנן קתנ' 3ל:ם אטר לאיהלא
 כול, אסיראנמי

 נואטאי רונו ווטלכוה ואמרי'[ הוננת שאינו מלכות כהב]לשס דתקוהא
 ............ מונין .............. וכהבת . , .. לה[קורין

 ההדש אף אומ' אלעור ר' והכלאים הערלה מן חוץ דמתמהן פסקאהא
 סופה. עד מונאלפרשה
 ט'נה שטע רבא אמ' טק~' אינה ראשונה ראש:נה אוכלת ה.הה דהנןוהא

 כף6( הלת אמ.[]טדרב
 אעזם רבא ואטר בכהיים טב'א לוקח לנכר' שדהו את המוכר דתנןוהא

 כף. להפק'ע 'שראל בארץ לגוי קניןשאין
 פ'רווטה. בשוק :ך).,לך ועטד וה מחל. טת' אם ניט'ך ~ה דהקוהא

 אלא אדם לכל מוהרה אה הרי לה ואמר אשת: את ריגרש דתקוהא
 כו,. ואיבע"לפלוני.
 על אצלו שיישן ופעטים אליו ויוצא נכנס ושמע, בפינדוק שוכןדאובן
 כיס..."י( פתתת כי לשטעי ראוי וחשד יד'דוהדרך
 11( פסיל.ן... הטוקדמין חוב שמי'דרג

 דרהמא ק' ,טמע, מן ראו,,.. דלך תפס.ר ראינואןכך

 . אלפרק .. ..... אן רא'נ: כך . של.ה טש:'א האשהוש'

 ]עבד[ אליעור כד' דעבד דיאנא האיוש,
 ה'סןי( למד'נת בעלה שהלך כהאשד דט.חלפא מש:םוש'

 עב'דת'הו14וכול' בע'דן כ'לה' מהא :ספר יאו. טבחא דרדק' טקי' רנא אמ'וש'

 טטכת מן הלכ:ת מן פצל ]ת[פטנ'ר[ עןסאלת

 צדו13 בנאוניקא שנדזפה בסופה החסרה התש:גה ראש וה.א ע"ב כ"ז רף סוטה1(

 ס'ב שכ 8( ע-ב ט"ו גיפיןז(

 ע"ב"
 ע"א. ס"ו שס 6( ע.א ל"ו קדושין ג( ע.ג ע"ב שם

 ב' חוגרת שנהה' בהצ~פה שנרפכה התש:בה 10(ה'א עי,א. פ,נ ו( ;.א 8ץ"ב ע.א. מ"ז0

 שב:עות ,1( צרגו2. תייי סי' הרכבי שבתשובת-הגאונים-הוצשת התשובה היא 11( 19יצד

 ע'ב. צ"ו ב'מ 14( 1"ב צ"ב 'בט:ת 18( ו_ו,. ,צ"ן גא:ן האי רגנו "נחב בוזח עי'ש ע"נ6)ח

 קכח 1(שוטה

 קכט ג(גש"

 קל ((1*"

 קלגגטיי

 קוג 4(קידי

 קלדקידוי

 קלה 7(גיט'

 קלו 8(גטי'
 סלו 9(גיטן

 קםשבו'

קסד

 קטהנש"

 קטו י1זשיו'
קמז
קמח
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ו.
 ע"ה דף שבת י(מס' נאק האי רבפירוש

 טצאתי י 1 ל 'שיאל פריפ' הכי.ל היב ע"י בפריו הקהלה לה שרכשה הגניוה כ"ישו
 העמור 111(. .ע )?11 מססן מאר עת.ק כ". שם.נ.ה( )כתנניח נ.ר אחר רף זו שנהבחשון
 האי וב טפ'יוש הזה הקטע כ' (' נתכיד השואה ע,י שורות. כ' בן יהשנ. י"ט בן הואחראשון
 אטנם א' עמיד נתהות המשפט ראש הוא. שבת לטסכת:און

 הס-
 עצטו הטשפט א~תו אך הוא

 י הא יב פירש, : גאין הא. רב בשם באית . אי "מגוש" ערך בערוך לפנינו נטצאבשיסוהו
 טוציאין ואין שותקין סעידהן סעת ב .מגיש,ן ש ומומ.ן ,שמעאל בלשין הנודעה היאאטיגשתא

 קוון טוצ'אין איא בפיהםדבר
 העתיכ( בסו היא )יכך כלבן" ינ:'טית 1 בנע.ט~ת ס-ותך 'טא.ני

 כי ו"ל האי רבינו .ואמר עברית(: ; )ב.;עתק הירושיס, תנח~ם רן כהב ובן גאון4 בשבפ 841צר
 התטעות נגיגת עפ"י ו~מר מ(מול א(א מתיתכית באיתיות דביר בלי בנעיסות זטזום הואמטש
 גאון האי רב 19(.פירושי צר כאבעי ה:צאת תנחים לר' הסספיק מסי )לקומים וכונתו" בחפצושהן

 ועור. גנאח לר"'בו שים שר ה וספי ך 1 ;;י כטי אקי'ם ססקיסות גם לנולשבתידועים
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 בומ! שהמנושין ומומדה אך(ישמע4של
 בפיהכם דבר מוציאין _ ואק שורעקיןסעודרע!
 בנעימות מחורעך שאין קול מוציאק]אין4ש[

 ופוצעו דהך(וק הצד בך(בן.ודהנעימורע
 נשמתו נופל ודהוא דהי שפצעו פי עייאף

 ומקשינ! נשמדה נפילת 4שצל דהואמתעסק
 מודה תרויהו דאמרי ורבא אביי ודה4שעלדה

 שחותך מי 'מות ולא רישידה בפסיק ו~מען!ר'
 למתתי מתכוי! שני יאמר היאך שלד-יראשו

 ימווה וךא4ש ראשו 4שוה דקווהכין4שיפשר
 פציעתו מד-פאת פטור זדה ידה4שוהיאך
 בפוצע מילתא מוכהא הכא שאניופיקינן
 דמו וליציאוה להפציעו שקד שהואד-לוו,
 ן דנצלדקן דהיכי כי בו נשמרעועוד

 ציבעיי-
 דמפרש דנויוהא מסוכריא י(ענקאבך(
 שמעון ר' מודי בו יכיוצא דברש-ך(ה9(בגמרא

 משוכם דהייב רב דק4שמ'דהשודהט
 שהו4ש דמלרע4ש טעמ4ש ודה4שצובע

 כדי ד-שדקיטדה בירע ארע לצבועמוהפוי!19
 ע"א. וי כתובות 2( "צלח, ע' עינר עיין1(
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 1 נ')עטור
 נשוחם בקרוב וכי והוא דהי כי רואין א הו יש
 שהשוחם רב סודי ממנו לקנות מדהרוויו
 ו-ו~ש נשמה נטילת משוכםדוהנן

 שו--
 ר(רה תניניה וככר עשמו בפני אבו-!ץבע
 אחת שתים ו-יב בשבוק שיהשוחטוסיבר[
 השוחשו דתנן והוא :שמה נטיר(וקמשוכם
 1( אחי: אב והוא צובע משוםו~שדהרע

 מור(דק היינו וטקשינ; והמעבדוורסור(דהו
 משמא אביי אם, דהכין ור(או מעבדוהיינו
 ד,יפדה מצה ו-ן עורות שר(שוה :ידעור(ה
 וח,פה עיקר כד( מעבד ר(א טצדהודיפחרא
 וריש יוחנן ר' מליחה העיבוד תה,לח )שןסליח
 וסר(ידהיה עיבוד רקרוידהו ד~שמריר(ק"ם
 וקרו-עין למימנאנון צריכת ור(א היאדהדא
 אמרוק או מר(יךה דהינו מעבד אמרת גןואו

 עיבוד פירשן 'שיאל ארץ ות47מודשיטום ועיי חדא אפיק אלא מעבד והינומי-(ידה
 היוקה עבודדה מדה '(שימוטלוז-הכיןיאםרק

 מדהו בעורוו-ע מישרמשין שדה?בטשכן
 שהיא בשר טלידהת מסרג?"ןטשרטטין

עיבור
 אינש'  דעבד' צינה ובסקום קדר חל ישכעאל בלשון נקרא הו:א רב נר רבהורקחט-

 היא5([. כלאכה לאורחא רעבירלניחהווטאן

ן
 טמז ו*ל נאק ח14, רב של לשונו הוא כאן בוירו.סו חננאל ר:נו ולשין41
 אחר! אב והוא צובע טשיס ואחה נשסה נטילח כשוכו אחת שתיס חיב בשנח חשוחפ רב 1טכרשסחב:

 ? נפשכן חיח עיכור סה : חלשון בירושימי לפנינו 44 -אם. א אי נ4 ע"א' ט ע יף*4יקפי
 ; טשרטטין טת : פיישו שם והספישים ! לון טסדגלין לון טשרטט'ן סח כעורוח טשרטכ'ןשחוו
 חשאלח וכאסח חעדח(. טשיטם'ן-)קרבן היו ציך "יא.זה מהוחן4יו )פני ישרםום" הצרינו.לסח
 לי חנראח שכפי 1-111*8 צר ה?ת'ם סשר ?פ'" השלמתי 6(חמוקף ,טחו"סשרטפץ. רקחיפ

 ע"ש. אמגישהא על גשן חא'[ ןיכ פירוש שם חנ'א זה לש:1 וחרי גאון. חא' רב מ8'יושלקהחו
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ס.
 כ'דה. כ'ד: ברכורץ למם' גאון האיפירושרב

 שנ' נן קונטרס זו שנ,, בחשי' מצאתי כ,ונרון סוזעאום שבכרימיש .1ל(( 6558 (1 ) הכורבתיד
 בירושלמ' כמי וחונא_קינא ב:"י רימה והחית הה.א צ~ית גש סאר, עתיק כ,י .1* .51רטים
 למלה טלה בין השויות באסצע מש~.וו(. ככוכנ הסש~לשת בהערה 101 צר רש"ג אגות)ועיין

 העבך' להכהכ שקרמו וססויסל עת'ק ' ב ר ע נכהכ סל'ם א'11 כתובית ע'נ( 51 1י ביףפיחיי
 הוצאת בהאשכיל בסלה סלה כטעט נשנה כולו ב' עסור 5! דף בפנ'ם. להכתוב ענ'ן להןוא'!
 נאון. האי רכינו כתב בשפ 0?( ?ראיגק

 א'( עס~ד 2ן)דף
 ומבית המרחץ מבית חוץ תורה בדברילהרהר

 הכסא לבית בתפליו ונכנס שכח הלכה, 1( א ם כה
 רנ?'ם מי החוור סילון צאה. החוזר עמוד 2( חונא.כרב
 על חנורה בטר(ירע סניא שמע לקריאת פלבושולענין

 בשרושלאדם. על צאה 8( לבו. על ולתפלהטוקניו6
 חיפדא כדרב 4( רבנן פאסקי קא הכסא בבית ידואו

 ליה ומטמיך שמע קרית ר(קרותדאסר
 עצמותי אקי

 מדההיא חמי*א דהא הנוף נקיווק ובאעית~שמרנה.
 5( . ד~ש ס י ח רב מסתייע דק~ש המטו:פיסדמבואות

 הבשמה כל מן בשמה נקיות דבאעי כרבא אמרתואו10

תה~
 נקיות צריכנן לא הכוף בקיות באעי ולא יה
 כל קימא כרבחיסדא דההיא כיון ך6( הולככלסיקר'
 צאת כגו, עיקר לו שיש רע רידק אבל . הואשכן

 חונא ררב נודףאדםאוכיוצאבהנמכוםהוריחה
 על ואף אמות ארבע העיקר מן ירחיק ליה.סבירא 61

 מבירא דהיסדא ורב קיר4ש ~שליו מגיע שו-ץריחפי
 אמיוק ארבע ח הרי שנפסק ממקומם ירדהיקלידה

 גאונ' בתשובות-י:גאו:יכ וע"ן וכו'. בד'ת להרהי מותר סקופ בכל ע-ב כ"ר גרכות!(
 כ"ר רף סוף שפ כות'ה והניא הינא רב כדברי 8( ע"א. ריוט כ.ה דו י( ל"ו. סי' וסערבסורח
 אנבק והןצאת 5ן צר 1.אשכול וע.ין 34 צר אספמ,א והי,ג פ.ג גרולות הלכית 4( ע'א כיהורייש
 רהלכה פר.ח ~כן 4( חסרא,. כרב נות ,פסק ו"ל האי רבינו והגאין : הקטן כהסאור וכן 19.צר
 רהלכחא ש"מ 1כ1. הסמונפיח טטביאות המיר רהא הונא רןב הלמיריה דהיא אע,ג חסראכרכ

 להוכב' .::ים גם חדש.ם עיין וכך. הויכך_הוא'ל 6( 46(. צר קל'א סי' ח"א )או,1כ~ותיח"
 ובאכער 187 8, צר שמיני הלק לדאשונים בוכ-ין הרככי סש"כ עור ועיין 4 צר ח"רגרפץ-שפ"ר
 88". צר 7 4 .8 %1,11 ישראל לחכמת חאנגלימהרגקון
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 בו( 2"עמור)וף

 רבריתא ואמרי חונא כרב להק דפסיקי רבואתאאיכא
 הלכתא לית ראבא אמ' חימדא רב מינהדאיסתייע
 עיקר לו שאין רש רידה לענין רבנן והניכואתיה.
 רםהו אמ' גארסק האכין ששת מיב מיניהדבעו
 והניגאנו קאגארסי דהני דבירב ציפי מהני חזותו

 ד4שמר מ4שן רבואתא מן ואיכא חישיק. לאאלמא
 צאת לענין בריתא כהא הילכתא לית ראבא א"יכי

 ו-ערננוך4יויי וצ4שו-עדהזיחכם
 שנתן כרםביכם ייצאת ורםוהרנומה ק4שט'בלבד
 ש"ש רס רידה רםענין 4וברם עורוו-עלו-ערך
 ,_ ק4ומר, רם4ן ע,סררם1

 לו שאק _ע ר,דק ורםענ,ן
 רב דבי מציפי ששוה רב דפשטעיקר
 4ומריוו( נ4ורסי ק4ו רדהני ננודהני

 רםדברי מירםי והני בדהדי4ובשמעוה4ו
 נמי תורה ולדברי ל4ו שמע לקריוה 4ובכ(והורה

 : 80( צד אלבק הוצ' האשכול )ספר-

 איכא ו"ל גא:ן האיי ר3ינונתב
 הונא. כרנ ל'ה דפסיקסרבו:תא
 סינה דאסת-יע דברייתאואטיי
 ל'ת רבא אטר הא חסדאלרנ

 ולענין מתנ.תא. הא כיהלכתה
 רנעי עקר ל: שא'ן רעריח
 גיסי' הכי ששת טר3טינ.ה
 הונא רב דבי ציסי הני חזואיתו
 לא אלטא גיסי מני גאטדהני

 דאמ' מרבוותא ואיכאח.יש'נן
 כי הלכתא לית רבא אמרני
 וצואת חזירים לענין טהניתאהא

 :לחרגומה קאמי בלבדחרנגיים

 לתוכה ש:הן כלביםלצ:את
 שיוש רע ריח לענ'ן אבלעור:ת
 ריח :לענק קאמר. לא עיקרל:
 רנ דפשט ע'קר ל: שאיןרע

 אסר" הא לה'תיאששת
 סלי הנ. בהדיאבשטעתא
 ושמע לקרית אנל תורהלדברי
 לא נסי תירה :לרנר'לא.
 אנל בדחבר.ה אלאאסרן
 גרסי רקא :כיון לא.בדידיה
 ואע"נ טסת'יע' קא הכיבהדיא
 בהא מסיימ' דלאדאיכא
 טימ-א. הא'שמעתא

6
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 ומסולסלות. עהיקות ערביות מל:ת כתובות הזה הפנוי בהטקום1(
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 ע"ב. כ"ו ברכות למם' גאון האי רבפירוום
 כטעות שם הוא מוקרם 61 במספר המסימן .ילי, 5558 ).(1 גריסיש-מוזעאים בכ"י זהרף

 חחילת אך הענין. טאסצע כראשו מחתיל הוא גפ אחריו. יבוא הוא וצריך 55לדף
 עיויו. שם טפירוז גאון" האי רב ש( וגן אהר נמקים קים לנו :שאי אחר בסג:ון כי אףהענין,
 אע"פ גאין חאי רכ 4כתב כ': סימן סוף פ"ר לברכות ברא"שוהוא

 יסנשא-
 כפנים )עי"ש בקושיא

 דאבדיל דכיון הו14 רמסתכר דמעטא היא משבשתא לאו תייבתא קאמר רלא כיוןהגסיא(
 של לתקרים יאין וקוברן משוס ושניה תשלומין לשם בראשונה דכיון רעתיה גליאכשניה
 כאתת הבריל ל4ו אם ט'הו שנית פעכ( תש(וסין של אותן "ההפןל וצייך חזמן לתובתתשליטין

 וכ4 ועשליטין". לשס ררא'2ונה רעת גלוי כאן ראין איחי טת~ירין אין בש:יהן שהבד,. אוטהם
 גאון ח4שי כ ר ברכרי השרזסש הרי"ף גם הנ4;ור. כסגעע לא כי אף גאון האי רב טרביי הואזה

 טתיובהא אסיק רלא כיון האי רכ כחכ "כך 66(שסיים: צר חאשכו()ח"א בעין וגכז הסגניןנשנוי
 ולשונו כסגנונו העת.קו ויא הש' דכ לשון אוע שינה שהיא"ש ומסני אשכיל(. בנחל)ע'ש
 חראש( )עפ'ילשון חאי רב דכרי תחית את שנת( של סעורות ש,ש ענין )סוף האבוררהםהכיא
 גאון. האי רכ דברי ולא הם הרא"ש דברי עצם האחרוניס הרכריסכאלו . . י טחן" באתת הכריל יוא אם הרא'ש "וכתב : אח"כ והום'ף "סיהויו ער האי" רב"כתנ
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די

 א'( עסוד 61)רף
 בממית4ן ו~שיבוון בזו ולא בזו לא הבדיר(לא

 ר(ו עלאו מנחה ר(תשר(ומי ובשנתהלעיביוק

 אם אבל הכום ]על[ )חל( להבדיל שיבלשתיהומפני
 ~שדעתיה כלי בראשונה הבדיל ולא בשנייההבדיל
 הבדיל ואם בה מבדיר( שהוא ערבית של היאשזו
 שרקיהן לאו שיער(ו דהו~ש בדין בשוקיהןנמי

 בננד רקפילאורק לאוי בן יהרשע ר' ~שמאתמר
 תפלות אמ' י-הנינא בר יומי ור רקיקנוכםרקמידיכם
 בן יהרשע ר' מימוקייע ק~ש 4 וקיקנוכם~שבווק
 תיהוי דר(א מדדהיינן וקא : בוארקיה דרקניאלוי

 חני' בר יומי ר' ואפילו חנינא בר יומי דר'תיובתא
 דמביר~ש נב על ואף רעמידק בננד דת התפילש

 רקיקנוכם ד~שבורק יוכם שר(בר( בשר(ושר(יה
 לא דאי ~שרקמידק אממיבונדהי דרבנן בב כר(~שף

 בר י-סי ל(ר' המוספק וקפר(רע האכיוקימ~ש
 בדול(דה מנ-קה דהיא איזו ' דה נ תק מאןחנינ~ש
 שעור1 טשש בדול(דה קפנה מנדקדה דקיאואחו
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 תמיד שעת תחלת הוא ;ה פירוש ולמעלה.ומחצה
 פפימןהכק לאקדומיה אפשר דלא הערביםשי[בין
  שבוק  טבפ*ב להיות שחך[ פסחים בערבאפיי[ו

 ומיהצה דשש שעתא וההיא פסח י[צלייתדצריכי
 שפווק מתשע קפנה 4 עיב צ~י שינטו עדהיא

 שעוק סוף דדהו~ו הפירוש וי[מעי[הומדהצדה
 ומדהצדה בשמונה נשדהפ וקמיד דוקנןקריברעו
 ~וד-רונדה מנחה פלג 4 ומו-קצה ברקשעוקחב

 רביע2( דהסר שעורק עשרה~וו-קרז
 טרקשע שנשאר מה דהמנדהה פי[גפירוש
 ופלנה וקרתי האוי דהיום סוף ועד ומחצהשעורק
 ומדהצה שעורק רקשע עך[ וריבעה דהדהטפי
 ארבע עד אומר ידהודה ר' : שיעורא הדין ף אה

 ליה דהוה בכי[ל דהסר עד י[הו יביא1( א 4שעורק
 שעה2( סוף עדבכך[ך[
 דדהוה בכי[ר( עד וי[א עד דיי[מא אורביעירק

 שהיא דריאני שורא כגין ועין חית להבלי? ארמי לשון ררך "ובן איכיא-איבעיא.1(
 שחתאי יחא יש ד'( ',ח )כיאשית יחיצה תיגום ססחותא שהיא ססוחא וכגוןשוחןא
 ליה, מבע' שו?ת'ה גמיי:א 4א דסי שית'ה מ"ז(. ס, )תהליכ עשו בשחח גויםחבעו
 איבעיא להי איביא י"ד( מ"ב )יש:י, אפ:ה ביולרה רפעיא, ביעי דש"א ביע' בןובטו
 ן ו א ג י א ה דב מפיויש וכנראה שלי(. הכ"' עפ.י סר. ערך )עווך בגמרא הכין ופובאלהו

 ע.א. ס"ג לעיובין נסיבם רבנו של החימור מנעולי מפתק בס, גם הוא וכן חוא, י"בלשבח
 )עיין גאון. האי רב ספירוש לקחקו כנראה הואזגם

 ?פשמייןי
 יידיש-ליט. רער יאקרבוך

 מטדינוע שבאה בתשובת-שאלה גאון האי יב כהב יכן (. ש20 צד [13, חלק פפר"סגעזע4לי1אפט

 שוחת נסים-םקירואן-היה רבינו יר על הנג.ר הלוי שמואל )ורב הנגיד" שם עלקרואן

 שו(סיסיו
 ידקא איריא מא' : היבה עין שאין ארמי "ובלשון : הראב"ר( האי-לשון רביני

 בטקום ?( ע"ש(. ~10 עד רכ.מ סימן )תו."ה וקם" לגוי~יה ארייה לה אי' קא טאי להאריא

 ומסולטליה. עתיקוח ערבייח סלות בחובוח ה~חה*ני'



16 קדםגמי

 .*8( 88 רף : הנרך בסרר .*84 .לפי3 .6 98 אוכטפורד ןכ"י רפ'ם שני בן עת'קקונסרס
 בר' שטריה ליבנו מאר תשיבה תשובה הוא מכ'. ומלמטה. מלט;לה וק-וע חסר טזקןבלוא
 ארות על גאון האיי ורכ רש"ג את ששאל נמצרים( )יראש השבויים" ט.איכעת אחראלחנן
 תשובה בגטרא. כצורתו הסקרא בכל נמצא 1.א ג, דף ברנות במסכה לררשה שהונא אתרפסוק
 סהעסור לבר3ות. נאוצר-הגאונים אצלנו גם ונקב;.: מ"ז סנהדרין לטסכת ניד-רס"ה גס נזכרהזו

 נ  . .ן( ,14  זי*פ ן96וז68 . ישראל לחכמת האנגלי כחרבעון מנן הת' ע" שורות ~מה נרשסוהראשון
864.8. 

 .(311.2:י
 3ל את מוסר הנני תשיבוחם שמפני העמודים ביתר הוא חענין עצכ ואולם .01.י(.

 גאון נ9ים רבנו השחמש הואת נהתיובח גסור. טלים בדיוק חזח הכ"י מתוך להציל שאפשרמה
 1.:. אחי הבא כהקמע נ-אה כאשר סנ:ד-ין לט:כתבפפרו

 מוגה .,...............ספר . ,... ................. .,... ..

 אב בנו הא" ורבינו גאון................................,_]וטרירא[

 ברכות טסכת באה דרג סן ז.ל ד,ה]ב'ה[

 אלחנן רננו בן הרב וטטריה לרב'נו 1 ב ' ,ט הוט
 ש"ב שנת יטבט בהד,ט ו"להרב

 והלכה קירואן טן ברכות ססכת באה בה. כתוב כן ראשונהשא,לה6

 ווטר 41וביחר בניהו בן יהוידע אדיהפל ואחר' ה~ח. בלש:ן בה כתובה:1

 בן יהוידע אח'תפל ועצת אוטר הוא יכן יועץ ;ה ייאבאחיתפלצבאלמלך
 שסם נקרא ולמה והפלת הכרתי 2(... ובנ.ה אומר הוא וכן סנדריו~( מבמהו
 נ,. ולטה דבריהם וטמ... פל'ת' דבריהם את ]שכוית'ן[ כרית. ופלית'כר'ת'

 ב'( )עטוד10

 'הוידע בן בניהו אח'תפל ואחדי קראה טאי יוסף רב ראי, האדשאלתון
 סנהדרין יההדעוה בן בניהו יועץ וה אדיתפל ודרשי ~הפלת'הכרה'
 אשכק לא יואב לי צבא ויטר כך ואח,. עד וכול, והפלתיהכרת'
 י טלכ ד ו דשמהשל פיסוקי לחמשה ואדכרתונן קרא הדין כ' הטקראבכל
 הא טשובש דילן דגמ-א דספרא למ'סר מצינון דלא וכתבתון היסיםודברי

 א1 דילן בטקראות שיבוש ]דאיכ[א אי אלא לקרא ל'ה דרש' קא דהא6

 נבו א ד ה ב ד חו.נא הכין אדונני ילטדינו במלתא טעמאדא'ת

 בק-יאח בין. ד'לכון בספרא ................................... . .. . גדולהבטעות

 ע'א. ל"1 דף רש"ג לאנדת המבוא ע'ין סנרר'ן_סנהדר'ן,41

 'פה. כאן ונרבק 6 שירה ב' טעטור שנקרע "רא'כ" פה נכנס הכ*' בגוף2(



 מדם3מי*1

 א4 עפד 28)רף

 גוטעית לכקקשי
 להק קריין ישראל דכולהנן בקראי. ש'בושרהאוי ברראשבין
 ובלא פלוגתאו( :בלא ש'בחטא בלא כ:להון רבנן גארסין 1]הכ'ן[ אהדפה

 ואביה- במהו בן יהו.דע אח.תפל ואהרי קראה טא' י:סף רב אטרחילופא
 אשר יעצתאח'ת:מר איטר הש וכן יועץ וה אח'שפל יואב לםלך צבאושר

 זה בניהו בן יהוידע האלה.ם ברבר איש 'שאל כאשר ההם ביט'םיעץ
 נקרא ולטה הפלתי ועל הכיתי על יהוירע בן ובנ'הו אימר הוא וכןסנהדרי
 אומי הוא וכן נרם.ן הכין רוקאנ' ורבנן שטעתא. ]וכולה[ ופלת' כרתישטו
 לט'גרם דאייק :לא קי.טא2( נ~שאנא רנארים ]נטאן[ ובניהו דל]יה[באביו
 כולי קרא אבל לברא אבא סן דגאטנר['ן טפר'ש הכין באב'1 אנמר הואוכן

 ליה אסתלק שטעתא ה'א דהכין וכיון ליה תרס'ן ליה קארו אחי פהעלטא
 ב( עמ,ד 22)יף

..... . ... . .. 

...... .. .... . . .. 

 שט-של'טין ותובום רבריהןאת . ...
 ה'ה בנ%כיס ולא היט.ם בדברי לא ותופם ארים פמק ואין דברהןאת
 בו עלתה טה ובנ'הו וסלהר כרתי שהש'ר כשס ותוטים אורס להזכ'רלו
 אחר ולוה לוה והשן ה.טים ברברי והבן בסלכים האב את הזכ'רלטה
 ויק כדכת'ב שלטה ב'טי וגם שלאביו שרר:תו שטשכה אלא עודולא
 לני ינאר הוה כלשון טצ'נו לא סס-'ם ובהרבה וגי רוד דסלך אתבנ'הו
 למה טהן אחת הללו במ'נ'ן יש שאלות שתי נ' ראינו כך רחטי.נטריה
 הכרתי כי תושובה יוו בטקראות זכד להם ואין ותוט'ם אורים רבות'נוררשו
 ופלית'... כריתי שטם לטהנקרא רב:ת'ני שהחטו תזנטים איים הן הןוהמלתי
 ותנטיס אורים נקרא %א הן אפור אבנ. מדאי כ' ותום'ם אוי'ם לענ'ןוררשו
 סנהדרין שנקראו כה-ך שבח לשוןאלא

 גאו!. האי רג בוום ע"ב ט.ז סנהדרין לססכת רס-ה יד בסי הביא זו טתשובה הזה הלשון1(

 ש, ע" 43 צד גאגרחו רש"ג לשון חוא**



י1 סרםגנוי

 שנה עשריפ לפני ונחפרספ בפריז .;ק;(, של הגני,ה" בכתבי עתיק כ"י אחדרף
 ר' הנולל היב ע"י 896-7( צר 1902, שנת .11 .1] ).3 ישראל לחבטת הציפתייהרבע!ן

 הוח וחשוב גמור. בריוק הכ"י מתוך שוב אוחו העתקתי הגרו:,ן חשיבותו מפני בפריז.ליי ישראי
 ליניו 3זה שהצגנו בנו האי ורב גאון שר,רא רב של ש.,תשיבות ,ח 1(מריוק כי כאן. טארלנו

 מכני לראות זאת בכל א:ו יכולים הןטקופעות
 בעי',

 הם סריריפ כאן 3כ'ם רבנו וול רבריו שבי
 למסבתנינות. ז-ל ורהיג רש-ג של דבריהם מתיך סנהדר.ן ראשוןןא:אי.,ן(שן לפרק לאחדאחר

 סנהדרן. מן ~שך(אוך(ק אלפרקק פירו,ם מן דל נסיכםי~רבינו
 למעלה תלוי היה כינוי ו-סידא שמעון ר' אמ' כיזנא בר הונא רכדאמי

 מנשבוק צפהיוק רוח היתה לילה חצות שהביע כיון שלדוידטטיטתו
 עמוד שיעלה עד כו-עוררה ועוסק דויר עומד היה מיד מאליו ומנקכו

 לו אמרו אצלו ישיאל חכמי נבנסו השדה- עמוד שעלה כיקהשדהר*
 כשיק מודה זה והתפרנסו לכו להן אמ' פרנסדה צריכ'ן 'שריעמך
 מו-עליוקו. מ;טלא הבור וא.ן הארי את משב.ע הקומץ אק לואמרו
 דהדקזיר אכם כור ריעפר כי האחד פירושיכם, שני בו שמענופיר'

 1( עפראחר כו שיוסיף עד מוקמלא לתוכואינו מטנו שהוציאדהעפר

 המשר מן מתמלא אינו השמים מן המשר עליו 'רד אבם הכיר כי והשני10
 להם אםר מבדהוץ המיכם אמת 4יו שתמשך עד מפיו 4יושיכנם
 אשר הנוייכם כערי יד ופשמו צאו כלומ' כנדוד ידיככבם ופשפולכו

 ומן הכיזה מן והתרווחוסביכותיכם
 הש~

 דהרשווק מלדהמת היא וזו
 אשר כד יוצאין אין ולהלחם לצאו-ע רשוו-ע דויד להכם שנת,ואע-פ

 וו-עומיכם כאוריכבם ונש4ין כסנהדרי, ונמלכים באדק'תופלמת'עצ'ז*1
 וג'. כנידהו בן יהוידע אדהיתופל ואדהרי קרא מהאי יוסף רכאמ

 בכך( היא ומשוכשוק אי פרק ברכות כמסכת עיקרה זושמועה

 המרמא כווקכין אנו והנה הישיבות מנוסדהי תיקננוה ואנוהנוסחאות
 אדהיוקופל ואדהרי קיא מהאי יוסף רב אמ' הישיבות שתיקנו מהכפי

 וכן יועץ זה אדהיתופל יואב למלך צבא ושר ואכיתר כניהו כןיהוידע
 איש יש4 כאשר ההבם בימיכם יעץ אשר אדהיתופל ועצת אומר הוא81

 :-ר רף :ב-נות ה.;(טור מנעווי טפקת בספר! גם יפ,; מבאר נטצא הראשין הפירוש1(

 י' אסי : ג איוע ז פכ שמואי טדיש ;ן"י י,ו(1 והשני אי(. חלי ערך בעיוך גם הוא)וכן
 ובוען3' קרונ'. טמקום אמה טשכו איכ אךא מחוליתה טתמלא הכ!ר אין ר!ר לדורחקב"ה
 אועספתא". בשכ( הנור' לאין דייה ע'ב : ניברכות
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)עיב*
 ובניהו אומר1(באביו דהוא וכן סנהדרין זו בניהו בן יהוידע הארןהיםבדבר
 כריו-זי י ת י ל פ 1 כייתי שמם נקרא ולמה הפלתי ועל יהכרתי עך[ י:-הוירעבן

 ותומים אורים אילו ואביתר רבריהם שמופרןאין פך(יתי דבחהןשי_וררז.ן
 וו-זומין דברידהכם ארז שמאירי, אורים וו-זומים אוריכנם שמכם 3קראולמח

 יוסף רב בא פיר' יואב ר[מר[ך צכא שר כך ואדהר ארזדבריהכםשמשלימין
 יועצין מיד שאמר ביונא בר הונא רב י[דברי י-פיסוק מן שעכםכ(הביא

 רב ר[ך אמ' ותומים באורים ו3שאליכם רים ד ה נ ס ב ונמך[כיםבאדהיתופל
 ונ' תפל אחי ואחרי קיא מהאי כן ושין ע שהיו לומדים אני מניןיוסף
 אחי שכתכ מכיק לך אם' מילה מילה הפסוקדרש

 אושה מיכא, תפר[
 רכתיב וכיון ונו' אהיתפל ועצת כדכתי' באדהיתופל שמת'עציןלמד

 נימרןכי, שהיו עוד למר אתה מיכאן בניהו בן יו-וידכ אדהיתפךםואן-ח
 י-הסנהדרי, על דאש דהייה דהוא בנין-ו בן יוךוידע כיבסנהדרק
 הם הם והפליתי והכריתי הפליתי ועל הכריתי על ידיוירע בן ובניהו באכיוכרכת.'

 דבריה, שכורו-זק כריתי ופר[יתי כריו-זי שמכם 3קרא ור[מהסנהדרין
 אדהרי אביושר בפסוק שן-הזכיד כיק ונבם דבריהן שמופר[איןפר[ושי
 ואוהריידךוידע

 באדהיושופל שגושיעצו שאע"פ מזאוש ר[מד אדהירזופר[
 אביתר כי ותומיכם באוריכם המאייו שרןא אפשר אי בסנדהדריןוניטר[כו
 כדכושיב9( דוד בימי והתומים האוריננם בו שיש י-איפור נושא ו-יו-קדהו~ש
 את אביתר חנש האיפוד הנישה אדהימרןך בן הכהן אביוקי אל דודויאמר
 שמם נקרא למה למעלה שדרש כיון ונ' לאמר בי'י דור וישאל דור אלהאיפוד

 האיפור אבני נקראו למה בכאן לדרוש עוד הוצרך והפלתי הכייתישלסנהדרי,
 אתדבחהם שמשלימין ותומים דבריהם את שמאירין לךאורים ואמי ותומימאורים
 אחריהם ונלמאלין ונימלכי, שמתיעצין מאחרי כלומ' יואב צכאלמלך ושר כלאחר
 יוצאין היו שיא רללו מןהשמועות למרתה הרי לפשומבנדור הצבא עם יואביצא

 האפור. לי נא הגיטה וטס: ו'. ל, שטו.ל-א ?( :.ג. :', טט;;.ל.:,(
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ח.
 ~מ' דף ברכות ממכת ער[ נאון ה~שי רבפירוש
 ביכות למסכת גאון האי רב טפרוש חשוב קטע יפים רפים ארבעה בןקונמרם

 כתוב 2880 .8צ .1106 4 34 19 : סיטנ.ו זה שנה בתשרי-חשק באוכסטררטצאת'
 חרף שויה, י"מ בני )דל( הראשון הרף עטודי שט.ניח, בחבנית ניר רבני-סורי,בכחב
 וטסים חלב" ש.ונקין בכלות הוא מתחיל שורה. כ"א בני והרביעי השליש' כ',הקוני
 הראשונח הפהקא : הוא נאון האי לרב כ. ועריו ולא". מובא סיטיא ראתא*היכא

 שצ"ר, סיטן )תנ"ה, נאון האי רב טתשובות באחת בשלטותה נטצאת חסרשראשה
 ון. נא י הא יב פייוש בשם רת" ערך בערוך, נם היא טקצת" ונלשונה 09עי.צר

 האי יב פ'רש בשם בטלה טלה זק" ערך בעיוך, תמצא היא נם השניההפסקא
 ל% מסורה ה'א אף וסננונה כלשונק הזועות' על השליש.ת הססקא וכלגאון".

 אם נדעלההל(ט לא' ואנחנו האי'". לרב עליח וישום צ"ח( סיטן )תג"ל אחתבתשובה
 בשם ונקראה לוקחה וממנה רה שקדם הוא הפ.רועו או ל"הפייוש" קדטה"התשובה"
 ה-אשונה. בפסקא והוא-הדין"תשובה'.

 אגרתא טילתא הא' מן הואת התשובה לשון הביא לעין-יעקב הכותכ" בוהנה
 ו"ר נאון נס'ם רבינו הרב שם'יש טה אם כי האי רב בשם לא סופה עדהיא"

 טתח.לה המוצאה אברהם ברב' שמואל שרבי אטנם ונראה הרואה". בפרקבפירוושו
 פירושו'. לו יטק-א נס'ם רגנו של התלמור טנעל' טפתח בספר טצאה שם(ישנזכר
 טוכיה_ סננונה כי וי לתשובה בהערותיו טוסאפיח 'עקכ ר' בצדק העיר כברחויס

 ותקונים. בה;רות שם )ועיין נסים יבנו טעיטך ולא נאון האי לרג שהיא לטריעליה
 הכותב" ) נאון הא' רב בשם לה ריסו אגדות" קצת בפרוש הרשב"א גם *ין*5(.צר
 לברכות התלטוד" טנעלי טסתח בס' אטנס בפיושי. בה הוטתמש רק נסים ורבנישם(.

 הטקורי המפתח איננואותו שלפנינו הטפתח" אך זי. תשונה חטצא לא היוםשלפנינו
 שלו. הטעשיות" ספר : או טהישועה' יפה חבור : כסו הערב.ת בשפה טתהלהשחובר

 %6180%8זג( זטן%ז0י2,1 ז8)1 ב60טג 108 רטש"ש)עי.ן

 תכן בחיוש.ו הרשב"א טניא הכרקים" ועל היעגרם על הרניע.ת טהפסקאגס
 דפ'מ ד' בן הקטע שנל א.פוא ספק ואין רבא. רברי על גאון" האי רב"פירמט
 הוא. לכרכות גאון האי רב טפיוששלפנ'נו

 לעין- הכותנ" ו שבתנ"ל טזה ארט.-סרי יותר. הוא שלפנינו בכ"י הסגמ!והנה
 הכתב אותו איננו הוא שנס אעפ"' ביוחר טקורי שהוא אימוא הוא וס.טןיעקב.

 ידי על בו שנפלו שבושים טאיזה נראה וזה גאון, האי רנ יד טתחת שטנאהטקוי
 לסרי. בווי בלתי או עתיק טנ"יהעתקה



 קדםגנוי6ט

 בתור ה*י,וש גוף של ,יטאל בצד שטנ: יה-שב'א טהער:ך המתאימ'תהפטקאית
 מתג"ל ב-בוע מוקפ:ת והשלמ:ת נ:סחאית חלימי א.וה בהער.ת' הוססת. גםעד.רא.ה

 לא הנ"ל שכמק'טית והלק:.ות המשיבש:ת הנ:סחא:ת אלה ורק 'עקכ, לע.ן הכותכ"1
 הערות'. בתוךהבאת.

 : בטל.ם ומתח'ל שלמנ.נ: מקענ'ן קפע נטצא .[1 .8 בק:וצת בקטכרידגע גםוהנה
 הנהרות :על ה'מ'ם :על הגבע,ת :על :מם'ם 28( צד )לקמן. הכ'ן' טפה. .צאכאלו
 זה דבר ל:1 שה:ד.ע ג'נצכ-ג ר'ר ל:- רכ' ע,לם" פלא שכח: לב-ך יכ.ל אין הטדכר:תועל

 ה.ה העתקתו כן כנראה א'.אפס הערה 273 צר גאונ'קא. בסמרו זה טקפע פסקאהעת.ק
 גם מאד. ולק:' שטדט מט צל:ם ל.' רב' לפנ' שה., או טאד נשחת כגד ההואקכ"י
 לברכות גאון האי רב מם.רו'י אחרת העתקי כ.ד: ש'ש ל' הוד.ע מנן יעקבהריר

 יפרסטנ:. ובק-יב בקטברידגע אחר טכ"י ד4ולהדסיס
 כאינספרד טצאת' ברכות כסכת ס.ף עד כמעפ נ"פ כדף חננאל רבנו פירושטוף

 אפשר כזה גאון האי רכ לפ'-:ש ר"ח ס'ריש הש,את ע'י כאן. רה"ג פירווצ אחרויבו4ו

 רב הנה : לר"ה ד1מ'.הד קדרך :את האי רב של בס'רוש. ר'ח השתטש נהצד .פהלראות

 יטהב.א מהם.ר:,ט יורק טמ'א" אוכא מהו לפרש כלל נחית לא בפיי:שו גאו!האי
 אובא"-מכשץ ש?'רש ;ראה לטחר:ת הא' רב טפ'רוש סע"ב קנ"נ דף ובשבת כאןרשרי

 שם ה'תה כשד.ם שהאמונה וא.מל'א א'ש-רומא ר"ח ואולם בעצטותי.וטטשהטש
 - אובא לו לבאר ללכת היהיק כגלת-אה'מעץ"( וע.ין ה.מים טשכבר קיטתבחוקתה
 אחר. ממק:ם גס טטוכ.ן לבאורו ועשה -שד.טטטו*-

 הנשקסה התכונה כחכמת גאון האי רכ 'ד'עת את גס לראות 16 ה:א יקרוטה
 כמעט ודשתא.טה פירושו טתוךלנו

 להק-
 כוכבא על לנו מם?ר וה"ג אנ:. כ.ב.ינו התכונה

 'שמעאל ובלוט:ן ן דצאר'" כ:כבא עיד יאוטרין : וטקדם טאו אדם בני לשון גסדשב.ט

 המסר(. בסוף בטל:אים )וע.ין ינקץ* נוכבאחש"!

לבטי
 האלףי אחי' ב.וד לארלאיו תטיד כהיב וה וטבכ"י להע.ר עוד עלי

 .148( .מ6א יט 34 אוכפורד)כ"י
 רה"4. עיך)עיור 8'(. עסוי זז)דף

 אויש ש,ב'קר ולבנה רכהחתיכח היינו רת" על שנטצאת .ת-ה חת.כהקפנה ג( אטרו;רת
 על הויא החיב יוגקין שעיי,ן קטנים בנבשים :נקיא חלב ש.ונקין קמנים[ אשלכבערםלב

 היא 111 יתירה התיכה צואר כלפי לגן כמה בה ךוט אלהלוה ונקראת 2(אללבלאג

 ורת " פ.ד. סוף ע"א ט' דף רש") "אגרת הקדטתנו ע"ן "אמיין., או ,אטדי'1(ע"ר
 [6ז: צד' )5אכער.. הטליצה ום' ב.ד-אהרן( ע"ש ע"ב "ד דף לגיכוח רס'ג 4' אילחסיבלאבח
 הכנועא" של חיך 4שי*לגיג



81 מדםגנזי

 כטשטעה הכבד יותרת גהושלן, 5, חוילמיני
 שנקיאו שבעין שבררין בעלי את בהט-פאין
 4(, ואלשבכרה אלעשא ישטעאלבלוטון

 ז'ק'ן מא' עליה ואיתא:ר הויקין עלודתנן
 פירושקקיןאש דשאביט. כוכבא שטואלא'

 'טנאמר נענ.ן אור לה וניאה לטעלחשטתקדהת

 ביערתם47 ובוקות זיקות טאוו' אשוקודחי
 ביום למעלה שנר'אין הללו שלאשוהעטודין
 בר' על.הן לברך ח.יבין שאנו הויק'ן הןהעולם
 כוכבא להן קורא'ן אדם בני וטאו עו'. טל'שכ'

 דצאריידשאביט כוכבא עוד מווטריןדשאב.פ
 כת8( ומק וכעמוד כשבם שעומד שבטטלשון

 אנמילי6(. לעו בלשון אוחח 1וקוריןהית5
 בעלי אח בה מרפאין כמשמעח. הכבדיותרח

 זצ"ל. גאון חאיי רב פיווש זהו שבעיןשברירע
 שבידי(. כ"י )עפ"י ,זק"ערוך

 זיקי: הוועות,גסיכאי ועל הזיקין על הרואהגפ'
 נאון האיי רב ".פיף דשאבשכגבא
 שר לה עראה למעלה שטתקדחחרל.אש

 וב"קוח "קוח מאורי אש קודחי שלכעמן
 שנראץ הללו שלאש והעסודיםבעיחם.

 שכחו ברוך ]עליהס לברך ח"בקלמעלה

 רכח' בשבפ עוסר שהוא ושב'ט עיםמלא

 מישראל. שבט וקם ט'עקב כוכבריך

 אעו 9( 14 והמדקדקק עקץ, כוכב אומרק ישמעאל ובלישק 'טב' וקם טיע' כוכ'דיך

 מן 'טטן ההבל ,טעולה בןטן אלאכוכב

 האי-

 לטקוסהא,ט לרקיע קרוב לטעלה יטלע לדיום
 כ' ואומרק הללה הדקק תראק הא,ט באותו ההבל בוערהותו טנעיבותהגלגל,טטתילדת
 נראה מאיר לבד ,טס ואק אדם במ בעעי הכוכבק מן ק-ובק ,טהן בכ"ק ע.ב ]77בעבור

 ליה דקארו והאי דרקיעא שביל' ל' נהיר' לך אט' ושטואל כוכב. קיאוהו כוכב.סאלא
 נ'נהו. טיל. אחרות דעות והנך נ.נקו מא. 'דענא לא כ,כבא לו'ק.ן אדםבצ.

 בחוראת ל חוע והסיה במוקף שתקנהי כסו ונחג"ה,שם המעתיק. של ט"ס"תוניי

 י"א1 י"ט )בדאשיח סנויים המלה 4( שם(. )הרכב' ורהי.ג דש.ג בפי שגורה ח ל ע 1ח
 בטלא ישתמשו העיבים וגם יבכרי בפרסיח טאוום יעקב ורי אלעשי רס"גבערביחיתרגם
 בהסה בבשר וישנה ראחה אוחה ק:רק והות ג( 579(. צד, שם )היכבי זו נהוראהשבניה

 ע"א(. מ"נ קרמונים גאונ'ם תשובוח שבסוף 1גפרושים חלב" יונקחוהיא

 שהוטיף )אשלקיח( מדינהו לשון עפי.' הוא הערוך בעל נת, רב' הוספח שהסגרה' המוקף"
 ילרי אח "'וחרת" אש החסיר )וכן שהשסיט וכו," אילנלאב "ונקיא : גאו! האי ינ ר:ייעל

 "ובל~ן : כחב בערוך-הקצר ואולם שבברה.(. ואל אלעשא ישסעאל בלשון שנקראו :דה-ג
 כגון' ט"פוח השאר .וכל : 1' אות ה. חלק ט'ו נת'ב אדם ס' 'רוחם )וביבנו אימערה"עיב

 סעיף פי5 סיי יהד בשו"ע ומבאן אימעדה". שהיא להרח או . . . לגיגדת ריאה הס-'כה . ..
 חננזוין רבנו שכחב והוא נ"41. ס"ק י.ד סי' פ"ג לחו(ין היאש" עי חמורות בדברי ועייןז',

 כל5י ושם א.מעדה". ערבי בלשון חסטומבא ,פי' ע"א*: כ"ט )ע"ז דייבא איפפומכאעל
 א~קרש את בהביאו יאמר קריש נן 'הודה צר?*2(.וי, לברציונ', יצייה ספר )פירו,וושסנוניחו. המ4ועי ע-ב-(שוג בלשון אלמעדה מ;'ם-פ', גכ:י המאכל לבשל דרכו "הכבר : העכוללכלי
 שן 511קכה' לארם( איאנסאן מ, א,טערה ,והיא ג'(: "ח רביים והקבח"הלתיים
 שמי1ם. שך כחוב וסקיא 6( י*ז. גי ישעיהו 7( 109(, צר )רפאלה,אלבחיטח



 מרםגנזיפ8

 דאיבא א8.תחא ואו"ל ש~ל הוה קט'נא רב גוהא. קפינא רב אמי זועות טאי הוועות.ועל
 על סומכין א.ן רבנן אמור ]לה[ דדאטי ונכל יבה ה.א אגיחא טילחא הא וכי'.פטיא
 חנמי2( טדברי ובין הדעת משיקול דבין תהלה לברג-י דפירווצה ואורוש . נ( הגידארברי
 4( אנחה ולא דמעהן %א שחוק לפנ.ו ואין בי.ה 5( לכל לדטותו אין וצהקב-ה ספקלית
 דטהויא רבנן דאמריהא6( טילתא דכל 6( טיתדעא טילתא הדא ונדטיבררא דוחק,ולא
 שנודעין בדברים הדבי את למשל 8( טשל בתורת אלא אמרוהא פשאפה על 7*לאוהכין

 טמתלין נביאים דהא אדם בוי בלשון ]78ע"א[ תורה רדברה היכין ני עין לסראיתב.נות.נו
 פשאפה על ולאו תאכל. ספיו ואש באפו עשן עלה ." אף ויחר יי' יד יי' ע.ן 9(הומרין
 קפ.נא לרב ליה איסהברא והכין הגדה דברי את.אן הכין 41וף אדם. בני ולשין סשל בתיתשא

 1 דכתיו מאי לפום הוא 1(ישיאל טשום0 לעלמא דטיתי וכל קב"ה קט. וחשיביןריעוראלעד'פין

 ישראל בשביל אלא לעולם באה פובה אין 1( אט-י2 ורבק וג'. הא' טשסי טנל .דעת. אתכםרק
 ביטם'א קב'ה להון דמחוי 1( 8 מידדאמ ווו.לין ישראל. בשב.ל אלא לעלם באה רעהואין

 )הביא גאון סעריה רב אצל לראשונח נטצא אגדה" רברי על סומכין ו"אין((=אגרה.
 רש'ג. אצל ואח"כ 11מ.%( צד חרנ'ז. פריו לרם"ג אלטוארית" כחאכ כחקדטח הרכביחיף
 אחפעל 5( )שם(. רמ?וח ולא אנחה ולא בכי ולא שחוק לא *( והכוחב(. 1תג,ל לשום 5( חכטים.5(

 לר מיחדע ירחי רבתלתא 4100 צר )תג"ה מיחרע" מיטריה "ומן : במק.א גם נמצא י)סורי~תטונה
 נוסח-צרפח 8 צר דש"ג. )אגרת שמוחיהן" 1 ע ר ח י "א 119(; צר ח', וכל"ר לענן הטצוחבאשח)ס,

 הטשי 24ח למשל 8(ורמוי )חג"ל(. רהכי י(רוטיא "ראטרוה. 6*.אוח
 לכותב(. בדברים

 ב' ג', עמוס 11 והכותב(. )הג"ל בשביל 10( )הכוחב*. חנה ואטרין טחלין חכי9(
 המנדאי הרקדוק נלרקה, מין בפ א ד נ י מ טן ל"ר הג.ל( )-סירק 18(מיראני ס'ג. יבטוח8ן(
 צר עפיגראפיק, נארדזעטיפישע )לירצברסקי, פלמיריח שגכהבת 1טרעם( "טדען' טן או 4184צר
 רש"ג בתשובח וגם 206( צר 1942, אוכטפורר אינזקריפטיאנס נארפהועמיטיק וקוקע,818.

 סכארי בהון לנא אית ה 1 ח ראנחנא י נ א ר י ט כמה "והא : מחהפישטצאחי
 שורה 148 צר .4 46 אוכספורר )כ'י הררנא" טעטי בהון לנא איחבררווכר
 1(נ, כרך החדם .,.. 2( .!1 האנגלי חרבעון בחוך מאנן הח' פיסם כבר זו מתשוכה וחיקה'.
 אגרח כנוםחאוח וכן ,פעמי-(. .הוה' במקום "טעמא" "הויא' בטעות נרפס ששם איא פ*,צר

 רף להאגרת הקרמחי )ראה רכים לשון "טרעני" וגם "מיראני' גם יש לאיר זותוצאחירש-ג
 אשורית בבבליח המצו' בל"י או_ני חסי1כן_אני חוא כי יט החל ל איפוא צרך8"ו(.ואין

 "מיראני" בלשון שהשחסש מי בחשובות-הגאונ.ם עור מצאחי לא וחנח שם(. העיחנו)עייו
 האי לרב או יורש.ג היא שמיוחרת איפוא וניאת חננאל. י, ואחריוהכו האי רב או רשינסלבר
 איננו אם רלתי.ן, כב' ,מירראני" כאן שנחוב וטה *ר*. הערח 15, צד רש'ג )תויורורץגאון
 ארמית היא )סוריח( אשוריח רושון "וגפ : בוצלוני הר.י שכחב מה עפ"י שיגואר יחכןפ"ם
 לשונם לכן נשמע. )?( עיבי:ה לשונוח שחי בין חיא תערובח לשון לשונם כ"ח אוחיוחלסו

 רמקנא, ימם'ן רטי)נ(ן מכפיל: דבורם קול אבל חקדש, לל,ווןקרובה
 7וי(. צר יצירח, ספי גפי' וכו' חא" דטםדפסקנש,ד8תא



8צ מרםננזי

 שנראת שנשעת הקושת כגון ~ינם שבינו דברים ש לישראל א-מן וסיטמם סומתיםובארעא
 הטקדוצ גית הרבן שמיא קטי דקש- כיק הכ.ן ולפים סבי. ברת אות 14( איתהבענן
 בדטררש בצער וצרמה עמהן וכטווצושכ-נה העים אוסות בין בו וצערוישרויין ישראלזפיזור
 סיטנק להן דטהר רבקטינא אטר צר ציתסלא ככל 5נ( וטדרש אנכיבצרה עטו א'16(
 חשדפור ביתי את שחרי אף אלישע בן ישסעאל ר, דוצטע בתק:ל כזאת קהפש הדיןש
 דנהדין רבקט.נא סב- נס- תוהא העולם. אוםא לבין ע"ב[ ]טד אתבמ והגל'תי היכ*את

 בין רציחס .ק1,צ.א 18( כל ברוטא קכ"ה*שרי להון 417 רניהוי הווו סימנא נ.היע-יאנא
 שתי רבאכי אדם כבן בהרהו ק% ואהי הגדול ליס טרק-ע מ-א רסישתפכין העולםאומות
 טדעם לשוס 'ה1רמ את לרטות ואין טע-ן רסעתז שמ:ריד ושלוס חם ולאו נף_.ת.ה קול19(
 לא ורטעך 204(טלאתך : 420דחמרה בד:בה דכת' כי טיקיי דטע רר.בק מ-א כל טיהואלא
 דדטשת דאנו וטיטדא עין לעסעפי דאט- שבא רהא רטעות 21( לטקואנון א-ת וגשטיםתאחר.

 ]כדכתיב בגבורתו 28( טיסירם והקב"ה דסעית למיפ-א ליה קארו שבא 22(וטפ'שאנו
 ושלום חס חיאו 24( בגב:רתט דטעות דטתקר- ט-ם טוריר ומי והכ-ן בעוע הגשטוהוררור
 סה טהיך רטשתש לא בו אדבי פק אל פה דמ-פרש הכין כי אלא נארם טעקרמעות
 במהש רגין טפה יצא כאילו שרוטה דבור ק% שבורא אלא פה טתוך טוצה רטוצתשכי

 אהה עאה בין אין אשר טשה דקאט' 26( האוי וכן טעין יוצאת כאייו שדוטהרטעה
 דעל לטשו נפיש ולא היא עיא[ ]9ד אחת רוך טילי לאילי! דדאש טאי גלהי

 דד4 ואנחה 27( בכוה כגון ביוטא 26( סההו. ישראל  וצער טקדש ב-תחרבן
 איפזצר רסעי דקיסרי עטוזי אחיתו אבהו רר' נפשיה נח כי 128 רבק אטור ית.רעל

 טיזאבי429 שפכו יוסי ררי נפש-ה נח כי הכין, בהק אחת שטיא ס! אלא בוכיטעטוזים
 נה ניטטא;כי כוכבא 81( איתטיאן 80[ אחא בר יעקב דר' נפשיה נח כ' דטא,רציפורי
 כל איעקרו קנחק רב בר שנחשל ררי נפשרה נח כי ארזיא, כל אתעקרו אס. רר'נפקויה
 בר גשחם דר' נפשיה נח כי רק-עא, טן דנורא כ-פי נוותו חייא דר, נפשר נח כיאיני
 נצ.רת למיטר אית וכמה נטה אהת וכהג.ועל לטהצלנ-א והוי צלטניא כל אשתעו סטאיה

 ושמים ורעשו בצאתו השטףצ חשך יומא ההש רבנ! 82( דאמיי הטקרש בית וחיבןציבור
 רטעות טחטת 149 טופתטמ( דגוהא קפינא רב סבר לפיכך הכ.ן. לסה:- נפיש ולאיארץ

 17*טחזי)חג"ל 6ו(וכררריש)שם(. )שם(י עסו כרדויש ג~( )והג"י( אורוח שם4[(
 451לגשטש כ"ה. ג"ב, פ10(שטוה )חג*ל(. 20(גרייבא 19(1ארים)שם(. )שם( 8[(עלוחכוהב(.
 *2(הטוקף )שם(. טורירן 58( )שפ(. וכאחרי ?5( והכ~הב(. )תגיל לטיקרינהו איהכי[הון
 )תג"י הא' 4:( הנ"7[(. )עפ"'י.ש,מה'

 )שם4, בכיוה 7?4 )שם(. טחחז' "5( והכוהב.(
 הג'ר' ~שם : ג"ה טו"ק26(

 )ליחא אחא בר 80( וחכוחב4. )חג'ל טרזב' 25( סיא"
 טוריר)הכווש( א( )שם(. דתהוא רבנן אט-י קא רהא 482 )שם(4 כ~גגי איהחמ,א [8(שם(.
 )חג"ל(* עלש *טורוד דטשת מחטתדנוהא
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 וקרא גוהא קול 2( והי כפיו את סופק א,ריליה קפ'נא 1וב פטיא 41 איבא ראס'כ'
 מימריה טיסרוט 4(]9דע"כ[קיא רמפריט הכין וכי וג,. כפי אל כפי אכה אני 8(יגס השובהדיא
 לכפה שנדרש פי על אף משיטו מ'רי 'הגא מקיא שאין קאמי 5( והכין קפ'נא.ררב

 ודאמרי ג.הא. קל מנ'נ.הן ו.וצא בזה זה ונספקין 6( כנפים שני כסין בורא שהקנ"הפעטים
 ררכתי פורה ראמ' כי לה ק ינשט; ב-ק'ע 48 כע.טא ש:ורא נרקיע בועפ 7(רבנן
 שאנחה ושלום דס 10(ולאו אנחה כקול שנשטע קל שבורא סתאניח 9(ראמי נתן ורילבר,
 י2הוא כררך על'ו בא שחפץ לא חפץ 11( נסי ארם.יהכ'ן בלכ שבאה כירך ע*ובאה
בא

 נל~
 ,טבורא ק!ל טוטמ'ע כן חפצו ונק-א בגוף וטלא חפץ וטבורא אלא ארם 12(

 כסא תחת רגליי את רוחק ראמי יעקב נר אחא ורב אנחתו ונקראת אנחה כקולעזתו
 א'פשר וגו' השס'ם ", אמר כה רכת" לקרא ל'ה מפריש רהא פייווטא 18( מןהכב:ר

 אלא 14( כשרמרוף הארץ על ויגל'. כסא על שיושב כטי השט'ם על שישב הואנוף
 מונח 15( ושורסרוף עליו .ושכ שהוא הכסא על גופו שהכלך כשס הוא בעלמאטשל

 עליו שהגוף ככסא ]08ע"א[נשמים שרויה השכ'נה כך רגל'י את על'ו פושט ש,יצהשאיסת.
 קאמר והכין לרגל'ם. אלא הוכן שלא 14( כש-ופרוף מטנה מעט אלא טכילה איןוהארץ
 כרגלים השכ':ה טן שרומ.ן לאיץ קרובים ט1(שהן טלאכים שאותן יעקנ בר אחארב
טן

 'שראלנבלבר[אטיו חכמי ולא גוהא. הוא י,ה קול מביניהן בזהו'הגא זה נרחקין הגי
 רעמים קיל מלאכים18(תוהם העננ.ם עם 41שיש 7 אמרק וזולתם .ונים מחכטי הרבה אלא]כן
 יוצא האש ומן לאש ונגה נטלאכים כתי מקרא ואף ברקים בורקין ומהן זועותוקול
 אלא אחרים ורב-ים אחרות רעות בו ויש בגוהא האלו חכמים של רעתן אלוברק.

 יתברך ל'הגרינו ר'מוי נו שיש דבר )שלש חס ולא שפ'רשנו כמה אלו רנריםואפאיק
 19(שמה ויתקרש ו'תעלה ויתהרר ויתנשא ז'תפארייקשתכח

 )שם(. כתוב 8( )שם(. והוא זה על זה סאק :פיו 2( )שם(. אובא1(
 טתפרש קיא רמת8-ש היכי וכי*(

 נתג"ל*
 כפים שתי 4( )הכור,כ( הכי והס נ(

 נעיצה 8( והכותכ(. )תג-ל דאמרי ורבנן 7( והנותב(, )תג"ל בזח וה ונספקיןגרקיע
 )הכותכ(. באנחה ש:שמע 10( וחכותכ(. וחג"ל יונתן "ורי )תג'ל(. רגל)הכותב(כעין

 כראת )הכותב(ופרושא מפרץו רקא ג1(ופרושא והכותב(. )תגזל 1ו(בני ה')חג"ל(. רכחיב11(הא
 כתוב ( חז"ל שאס-ו זה על גם יו( )שם(. נ~(ושרפרף )שם(. כגרפיף *1( )חג"ל(.ספר,8
 ב'ש'בח -כאן :עורב שחורות חעוח.'ם קווצת.ו אוסר אחד וכתוב נקא כעסר רישיח *ווסראחר
 הט?אך נראה ב'שיבה כאלו נשנגלה : הכ' ו"ל גאין הא' רב כחב בסלחסה)חגעה(כא;
 תלתיים תלחלים קווצתיו כבחוי נהסלך[ נראה לטלהמח וכשנגלה נקא כעמו ר'שיח ישצרכוקן
 17(הש,מ 7י((. צד לברצילוני יצירה ס')פי'

 )הכותב( 19(1יחקלם )חג"ל*. ושריםסיאנים
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 וכלי הגבעות ועל ההריפ על שתים רמברך לה קטיו( הכרקים ועל רועמיםועל
 שלשמועה, טעמא זכול'. נינהו בראש.ת עושה לאו הנך אטו בראש'ת. עושהברוך
 ועל הו.ק'ן על ולימר א:תה ולתיץ המשנה את לכמול שראוי אכ.' שסכרוה

 הוא המרכרות ועל ע"ב[ ]80 הגכעיה ועל הב-קים ועל הרזת:ת ועל הרעמיםהזועוחועל
 ורבא בראשית ע:שה ובר' עולם טלא שכחו ברוךאוט,
 שנ'ות בכלל הראשונות אלא כן לעש:ת ראוי שאיןסכר
 ועל הו'ק'ן על א,מר שתמצא הראשונות עם שניותואין

 רצה אם הברקים ועל היוח:ת ועל הרעט'ם ועלהזוע1ת
 ההר'ם על אבל ה:א 'כול עלם מלא שכוה: בר,לברך
 'כל המרביותא'ן 'על הנהר:ת ועל ה'ט'ם על הגכעותועל

 ע:שהבראש'ת אלא לנרך 2( ואיןלא עלםלברךשכותומלא
 8(. שנים סולות מ'עיט שנים כוכניםמיעוט
 גתלטיר ושאלנ. והט, הטוב בר, אומי היא הגשמיעל
 לקראת תתן סש'צא .הגשמים גח טביכין מא.טת' אבה ר' 4( והא' טברך הואורע:פ.כ
 לא ופירקנו הברכה כל סוף ער 1כו, לך אנחנ' טודים יהורה יב אט' טברך טאיכלה
 הטוב רתנ'א טתנ'ת'ן והא טזבא מ.טרא ראתא הא יהירה דרב אריכתא נרכה האקשיא
 היכא 'הורה דרב ונ'ן מתנ'הין ב'ן ת'מא4( וא'בע' 5( ל:רתא מיטיא ראתא ה.כאוהטט'ב
 העמ.ר[. ]ם:ף ולא טובא מיטראראתא

 בגבורחה חמח ה-ואה : ב' נ"ט, שכם הבוי,תא על מוסב ז" 3( ו(_לו,1(-קטא.
 כוכב,ם מיעוט גאו;: הא' רב 1מפרש ב-אשיה, עו'פה ברוך אומר כסדרן ומולוח נמסי,ותםוכוכבים
 הרמב"כ כפ'רוש דלא 11ה1 מברך, אינו אחד וטול אחד כוכב ,ל א:ל שנ,ם. מזל1ח ט,עוטשנים

 מול ועל מלה מול של כוכגיכם מחמשת כ1כב כל על רמברך שכ' י"ח הלכה ברכות מחיבפ"י
 וא' 6( פורתא. י"ל ג( אמר. והא 4( קוץ(. יגרא" מין אדמו"ר )העית עי,ש לבדו,טלה
 מ, אות 15:, צר באגרח-רש"ג, כנוסחשהצהמהי וכן איסאכוניח

 הרשכ.א.חרושי
 : ז"ל גאון ה"ויי רבפירש
 מתרתי אחת תרח,,מברך
 או עולם סלא שכחו אוקאמר

 ההרים עלעושה,בראשיח,אב.
 מלא שכחו מברך מצ,לא

עולכם.

 הפוב שנרוך תאטיה'אך
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ט.
 נ"מ. ברכורע ממכרע על חננאל רבנופירוש

 כ"ז. דף ברכות לטסכת עתיק טפירוש כ"י דפיס שני באוכספרד מצאת' תיסיה שנתבסיף

 שהוא נוכחוש' פר.ח, בשם באו.ו שהובאי "בחייתא" למ,ת פיייש שביו י4ושינה הפ:קאעפ"'

 כ"תחכמונ'" יפ-סמת'ו :ברכיוה ר"ח פידושהוא
 בתשרי באוכספיד שוב ובהיות' ה-*ע( )כרן א.

 שהואלר.ת בהח(ם ניכחת' בזה גס יברכות. י"ח טפירוש דפים שמנה עיד :מצוא זכיתי 11שנה

 פסקאוה וכמה "פר"ח", כשפ בט(ה מר;וץ באור-זריע שהיכאו מסנו פמקאות כטה השיאתעפיי'

 "פייוש" בשם י"ת בפירוןו להשתטש הערוך של כדרנו סתם פירו'צ בשס בעייך הי:אוטט:1
 שטצערין". "'שראל טטר;ות מתח'רן "שיר"ח",הנ"' בשם מ(ורש כה1נ "א:בא-טמ'א" על וי-סתס,

 .8,"( ."116 .4 46 ע"א- 86 אונספירד)כ"י
 צעי[ הקט'ה שיואה געת כ' אובאטמ'א]פ"
 מחשב ביותר האומות אותן שמצעריןישראל
 ושלום חס דמעות שת' ומוייד מנוללהביא
 ומנחם דמעות כעין מיפות אלא מעיןדמעה
 ויורדות ומתגלגלות עולמו לאבד שלאהקב'ה

 וערפופו העולם ממוף הולך וקולן הגרול לים6
 שהקב"ח לישראל להראות כולו זו גיהא הואוה
 עתיד וכי נמשם וך(א שכחם ולא עובםל4ש

 ,תיאשו של4ש לבם את לחזק זה כללהחזירן
 עדשישלים הצרות על אילאיסגלו הבאילהמן

 שנזר כמו בגלות להיותם הקביה שגור ה;מ,10

ביאשונד-

 זמן וג' 4ורבע אותו וענו וכבדום
 איל4ש 'דוע אינו וזדה 'דוע ה'ה הגלותאותו
 הקב"ה ומראה לנלות קצוב זמן "ם פניםמכל

 הקב"ה לפני יש כי להודיע אותות כמובעולמו
 וגולין בשעבוד שד-כם ישר' מפני קישי כמין16

 וכי נמשכ:ם לא עליד-הם רחמיו וניוממילמלין
 אומי כך כשראו והם כבתחלה להוו:יר;גתיד
 וזנרונ:ויפניד הנדידו[רדהמיועלעו הקבהנה

 ידהוקיו בתויתו ומחזיקים ביראתו19ומתחזקים

 על לטור-עיוך" יספרי גה,רית,ו כמברגר ,,ר'ש1(
 )מפירוש צ"ח סימן ליק רפיס בחשז-ג שנטצאח ו"ל ה44י רב מתשוכת קציר המה גזה הערירדברי
 בטלה. מלה הוא ד"ח פירוש 4וך ני בעין עין אנו ריאים ועתה שלפניני(. האורב

 "גוהא"(. ערך)עריך,
 שרואה כעת ני םמיא אובאפי'

 שטצערין לישראל צעיהקכ,ח
 להביא טתשג ביותר האוטותאותן
 שני כטין וטוריד ברית ויכיטביל

 סטש דמעח שיום 1 הםרסעות
 רמעות כעין טיפות סעיןאלא

 לאבר שלא הקכ"הומתנחם
 5ים וייררוח וטחגלג4ותעולטו
 חעולם טסוף הולך וקולןהגדול
 גוהא. וזהו סופ1ועד

 כמו מם'א אובא קמינא רקוהשיב

 רבריו כל שקר הם כך שקרשהוא
 ספ,קוח כטו אלא רמעותשאינן
 וסופק למלאך הקכ"ה גוזרכפיכ(
 א5 כפי אכה אני וגם כרכתיבכפים
 גוהח מביניהמ81ץ1 ועווע ויוצאכפי
 ושלום חס טתאנת נהן שאטרר'וזח
 מלאך אלאגוזרעל אנתה שםשיש

 אחרגליו רותק שאטר יזהושיתאנח
 לדתק לטלאך גוור כסאהכבודתהת
 4טלאך אוטר י אט רגליוורכנואת

 שנאמרהידרכרורכים גרק,עובועט
 כרנת'כ הוא ידוע ד:ר וזהי;נה
 אשור. כמתנח ויך ה' טלאךויצא
 .כל ; כתב כאן ברכותמסכיש
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 ע"ב()%
 כמו 11 קמינ4ו-'4ויב4ו-ממי4ו רב ןהשיבומשפפיו
 דבריו שקרכל דהם כך 4ולוה שהו4ו שקרשהיה

 ספיקורה כמו 4ויר[4ו דמעוו-! כמין 4וינכםוכי
 כפיכם וסופק ר[מר[אך דק-ב-ך י 2 גוזר גחרכפיכם

 זיעזוע ויוצא 9( כפי אל כפ, אכה 4וני וגכבם כדכו-!'6
 קטינ4ו רב ד4ומ' והאי גוה4ו דהיא וזומביניה,

 ר[קיים שר[א כדי הכם שקר ממי4ו איבאדברי
 הנדה שי4ומרו 4ודהריו 4ודכם בני וימעודבריו
 ד-ם מר!4ונדה נרה, ר' ש4ומ' חה ממש בויש

 הקב"ה גוזר 4וילא 4ונדהה ר[שכם שיש ושל[וכם10
 רנליותחת את דוחק ]שיתאנחוזהושאמר המלאךעל
 כמא תחת העומד 4( המלאץ[ על גוזר הכבודכסא

 ובועט למלאך אמרי-אומר ורבנן רנליו לדחוקהכבוד
 דבר וזדק 5( יענדה כדורכיכם הידד שנ4ו'ברקיע

 6( כדכת' י4מר[4וך 4וומר שדהקב"דה הו4ו ,דוע16

 ואלמלא אשור במדהנה וך "' מר[אךויצ4ו
 זרה בעבו' שיש כוה.קר4ו
 אומרק היינו י[4ו,שד

 שמצאנו כיק 4ולא4וותו
 יזבדהו שכוה'מקר4ו
 7( 4ול'ה ל4ולשדיכם

 ואין ד ש טמיא איבאפירשנו
 בדברי כדכוה' קשדהזדה

 דהשדיכם כירבוו-!י'
 4ומרו 8( שדהומסידהין

 אין פרק ךקגיכדה במםכו_!80
 פי. בכזי גס הוא כן ביו"ד איבא כה'י וכגירסח כריבין ומי~יח היא נדיב טמ'א אוגא1(

 גוזרז גוור ין דקדוקי-סופרים. הגהותעיין
 4(הסוקף כ"ב. כ"א, 'חזקא. 9( בכרזכ-יד. כפוי(

 בעסוד ':צגנו ש גפי "גוחא" עיך חערוך ישון על-פי והשלמחיי הכרזכ-יד בגוף תסרברגוע

 מן 5(הוי"ו י"ז, ל"ב 7(דבריס ל"וץ. '"ט, 6(מ'ב ל.. כ"ה, ייסיה 6( שסאל. טצרתקודם
 שבירי* הערוך גכ'י הגירסא היא 9(וטשייוין*נן שהן. יוקרוא ואפשר נס"י, ארוךקהו

 טסיא(. אובא ערך)ערוך,
 שם טס,א אוכא ו,י ר"תפ,
 עונה והשד שד שם והיהע'1
 כרכח. עובדין הי1 ולשרלו

 אל1ה.והשדי' לא לשריםיזגחו
 אין בפרק כדטפוישמשיתין
 בשד'ם נאסרו רברים ו'רורשין
 1שלשה ודם נבשריולשה

 ושוחין אוגלין השרתכמלאכי
 בגנ' 9( וסש'ת'ן ורב'1ופי'1
 וכו'.אדם
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 שלשה בשדים נאמ' דברין ששה 1 בעריותדורשק
 כבני ושותין אוכלק כמל4וכק ושלשה 4שדםכבני

 אדם כבני ומוהים אדם כבני ורביכם ופרים4ודכם
 סופו ועד העוי[כם מסוף הוי[כק כמך[4וכיםנ'

 שערהיד מה ח2ומעק כנפים להכם וישכמלאכים
 כולכם הרהלמוד י-כמי וכך[ כמלאכיכם,להיורה
 הרהי[מוד ו-הכמי בדברי הבקייכם אדקדפה

 רכמו 9( משל הלי[ובתוררה הדבריכםמפרשיכם
 4ויפשר וכי יי' והישן י[מדה עורדה הכת'ש4ומ'
 ב4שפו עשן ועך4דה כדכו-ע' עין שישי[ומ'
 ופדה אף שיש י[ומ' יש וה4וכך[ מפיוו4שש

 דקכמ, דברי כל כך מדמין כוהורוהאיר[א
 י[פניו ש4שק מודיכם הנך[ אבך[ דימויבוהורוה

 אנחה ולא דמעדה וי[א שדהוק וי[א בכיהלא
 שמו4וך[ אמ' רעמים מאי הרעמים עלדהנבי4שום, כדברי דימוי בוהורוה דהדהכמ' דברי 4ול4שמנוף

 בגי[נך[ רעמך קוך[ כדכת' בגלני[א ד4שוהוענני

 8( מיפר4ש דשפכי ענני רעמיכם מ4שי 4ומרירבנן

 רב בשמים מים המון רהרהו י[קרל 4( שנ'י4הדדי
 יעקוב בראדה4ו

 וחשובים נגידים רברים בוה שרבר והראשון5( שונים. בשנויים ויא פ"ו חגיגה1(
 מסנו נעתיק קצהו ואפט 56-61. 1858(1ר פרין )רפאלה, באגרחו קריש בן יהורה רבי הואסאור
 האלח וההוארים והמרות הגשמ.יפ המנטאים שמו יחברך באלוהים וגאמרו )בעברי%(:....באן
 אדם. כלשוןנני חורה דבר,: חכמים שאטרו כמי מ:פשם, שיודעים ממה לגני-אדם רברים הםנולם
 העונש וח ננל והכונח וחטה. כעס שהם וקלשון ה1ה והשפחים, האף )יתעלה( באלהיםווכר

 הפה ועל יכלו. אפי ומיוח באפי, עשן עלה באפי, קרחה אש כי באף אמ- ומוהוהתשובה.
 מפיו ואשנאסר:

 חאכ~
 ולשונו ועם טר(או שפהיו. :אטר השפתים ועל טמ:ו בעיו גחיים

 כאסור הו1ש הרבר אך שוטף.., כנחל וריחו נאמר: ,חחמה הכעס רוח ובזכרון אוכית.כאש
 רברח נאמים בא וה וכרן מריחיהם, רטצב וטביניפ שי,רעים מה אדם בני ~רעותלקרב
 מיא. ישפכי : בגטרא לפנינו 8( היקרים. דבריו עור ע'"ש וכוין אדם בנ' כלשוןחורת

 יא. י,ן ירפיה"
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 ממאסי בענני מיטראאמ'
 ממם4ש פיר' 1( כול'מסי

 כלומ' ימום המוםטלשון
 השלנ מיזי מחמםהבוקר2ו

 בעננים. ויורדין נממקוהן
 כם י נ נ ע בומסר-זבר4ש
 בריק 8( דדהוינןכורעיה

 "גו"(. ע')ערוך,
 טם' ס'מסא בעננ'מיטיא
 דברק תקישא ביקאובריק

 דבידא גזיזי ומיתברבעננא

 מסי מימכא פי' ליה.ימפשו
 'ן( '"ז )'ט"ב .טם הטםמלשוו

 השלג גויוי הברק מחמככלו'

 בעננים. ייירדין נמסיןוהן

 4ששי רב מיטר4ש ו4שרעי ענני ומנד-מיןברק4ו6
 ויק4ו ונשיב מדהן[י[י דהלדהוי[י ענני4שמר

 4ופוכם קע(א כי רעכם ומשרעמע4ופומיהו

 קשך-ז דהרו4שדה לוי בן ידהושוע ר' אמ, "דנא,

 ד-קשר-ז כמר4ודה 5( שנ, פניו ען[ י['פוה[צריך
 מי4וה כן דהנשכם ביוכם בעק 'היה4ששר10

 כמו דמדהזי משוכם 6( די'4ש 21(14 ומ יי'כבוד
 ב'א י[ברוכי צריך 1( אי[א לקשרע י['ו-;דפל(ח

 בברירזו "י נ4ומן דהברירע זוכר דהעון['מר(ך
 וברקא ד-היורא ברקא ]רבא( אמ' במאמרו.9(וקייכם

 דסק(ק, ענני ורקררעי 'ורקר-ן4ש ועננ'ידק'ד4ודץ נ6

 מערביר-ז מקרן דסלק4ו ועננ4ו דהדדיי[הדי

 רקשיין. רו-קמי ען['דה י[מיבעא צריךררומירע
 10( עוף שן[ ברודה 4וב" אוקמדה רווחורעוען[

 4וין[4ש בי[ילי4ו ד-וי כ(4ש דזעפ4ש גמ.ריואמ'
 רעררעי דועפ4ו ובמירי מיממ4ש מרקחין[ כן 4שכם20
 ברקרוק' כי'מ גירכת לתקן "ם ?פ"; 3( בערוךן )כמו הביק צייל 2( בעריך, שהוא כנם1(

 וטתאילו בגמרא, .פני:ו שר?וא ממה ט'יונה כאן הטאמייס סדור 1( ברק.ם", "רהזיא :סופרים

 בגטר4וו: לפנינו 4( כ"ח. א', יחזקאו( ג( סיפ-יס. דקרוקי בהגהורז וע"ן נתן, שבביועלחפדר

 צ'מי'נהו הלכך : פפ4ו ינ גדמס'ק 7( .קשקא". דפנ,ד כסאן דמחוי משום בסערבא עיהלייטי

 על כרש,פ ה;י"א כחב וכ; ונאלפסי קיטת עיך בעייך ה-א וכן ייו, ב.א נאטן 9(לחרוייהו.

 גמו וינ'צ'אה ידפופ פיורו דפוס נערוך הוא כן בשביעתי(. )ולא 9(במאמרו בגמיא.הגליון

 יוח ועף שרו ריח פיי ועף. : 10(צ"ל גערוך-הש.ס. וע"ן באלפס'. גם וכן שבפנ'גו,בגטרא
 )ערור(. רבחא ועפא חרגומא א'( )איוב הטרגר מעכר כאה גדולח ווחק'חה,
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 רפרכם בראעהועעושדה
 ל(א מקדש בירעשדהרב

 שמיכם אישה"םשנ'5(
 שאומ, מי וום 6(כמותכם;

 בתקופתה חמההרואדה
 מח המחזורבתדהישרע
 עלל( התקופהשנופך(ת

 דתך(רעה באורתאנימן

 בכוכב ארבעכהי

 וקמא צרה פעמיכם תקום לא 1( שנ' הוה לאשעי
 ברוך שתיכם מברך ודהברקיכם הרנמים דעללעה

 9( בר~ושירע עושדה וגרוך עונ(כם מלאשכוד-הו

 שרעיכם. מזק5ורע מישם 8( שנים כוכביםמיעוש
 אינו ~ווקימנא כונ(' דהנבעות ועל הדהריםעל

 מלך אלהינו בא"י דקד~ו אך(א טך(הי ~והנימברד
 דהנדול הים ארע חרואה ביףששית' עחטההעוי
 יוכם לשלשיכם אדהת ל(פרקים אוגעמנהלפרקים
 רקיע דהרו~וה ר(וי בן ידהושע ר'~ומ'

 5פהרו-4( רק,* עהשיה ברוך אומ'בפהרדה
 מערע אומ' פפאבר

 במדהרה רקיענראדה
 אש,כם השמקדרורע

 "חמה". ע'עייר,
 גחחלח בחקופחה תמחפיי

 החקופה שניפלת כ"תמחוור
 ד, ליר( בחחלת ניסןשל

 ברייחה. בחחלת שבחיבכוכב

 הרואה רבנן תנו בריאתדה. בתדהך(והשבתי
 כסדרן ומזך(ורע כוכבים 8( בהעקופוההדהמה
אומ'

 ברי
 הונא רב אומ' ירוום'9( בראהסירע. עושה

 ימים שלשת ולאחר הכששכם בימות דאיתמרהדה20
 גרוך תרתי מב-ך החם אטר יגא הגב?ות: ו?ל סהריס על בפסקא 1( טו. א, נחוםנ(

 שנראה ג'רסאות ויש טקובצח: בשטה שכחג 1,הו בראש"ק. טעשה ועושה עולס טי(4א~מו
 16. צר לעיל עיין 3( 4י. צר גאון האי רב בפי' לעיל ועיין ורותוח.. בברקים טברך !5שחוףטמף

 מאחר "גליון" זה היה אולי *( גי. ני ישעיוה 6( הן. טתיקה לסימן הניים על הוגיחח4י
 נשמט ו( כך. שאחר בתקופחה' חמה הריאה "ת.ר התחלח לפני פיר*ה בפניכ: ונ:נס10ינס'ק'9
 שלשה ר(אחר גלבר הגשטים בימוח רחימר הדא הונא רבי אמר ג': הלגוק ני,ירק ירושלמי " ?,. צזל 1( הגטרא. כגירסת בגבויחח" לבנה או תר'"ף בגייםח בפחרחה"!בוה
 וכלבר הגשמים ביטוח אט5 ראוק תרא הונא רב אמר ח,: אווץ פנ*ג, ובי"רא-רבא וכו'.וטיפ

10

16

 וט'* שים שייהחחר
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 בשחקים הוא בהיר אור ראו לא ועתהשנאיו(
 דהמדה שאום' ,ה פיר' ורזפהרם עברהורוה

 בימורז כסדרן ומולות וכוכביכםבתקופתדה
 מעונניכם ימים שלשה שהיו בערז הגשמים6

 אותה כוכבים ולא בהם דהמה נראתהור[א
 שירזר~לו בערז עליהן לברך צריכיןהערז

 וער[ הנשמיכם ער[ ר[א, הערז ווווור[תי

 ר4שו מדה ג( ירוש/ כול* פובורזהבשורורז
 גשמיכם לרידרז8( פובורז בשורורז ר[סמוך10

 עיפה נפש ער[ קרים מים שכת'4( שםער[
 משיוצא פיר' מרדהקי מארץ שובדהחשמועה
 יורדת שהשיפה מערז כר[דה ר[קראתחתן
 שעעא ודהמיכם דה4ורץ ער[ דהרקיעמן

 אבעבועות כמק מעק כגשמים עהרדו הארץ16
 כצדים ומברך כלה לקראת חתן יציאת הואוה

 דהכשמיכם עעא וכי ואקשינן כול' לךאנחנו
 לך אנחנו מודים והא מברך דדהמפיבדהשוב

 מתמתין ואמיקנה וטרינן הצקוינן מברךכהי
 וצלדבר5( כללו רתנש בחדיה אחריניבדאיכא

 חברו ועלעשל ועלשלו אופשהחתנו לבדו שלו על1פ

 בשורוח לספוך ראו סה וכי נ ג' חלכת פ'טו ברכווץ 'רושלמי ו( כ*א. ל"1, איוב1(

 פפרץ טובח שטועח עיפה נפש עין קרש טים שם על יוי רבי בשב( בדכיח רבי ? לגשטיפטובות

 רי ב,פש ברכיה דב' ?... לברך צייך הוא כיצר : ט"ו אית פייג בראשירררבא ובטררשטרחק,

 ברוך פבח שטועה טה 1ג1' שבח ושטועח עיפה נפש על קרים טים ן טחכא לה טייחילוי

 גאון. בר"ג וע" וחממיב, הטוב קרים ט'ם אף והטטיב,הטוב
_)8 

 בכ"י גם חוא הק ליריוח.
 "נלוטו : רש"י וכתב ובר". של קצרו : בגטרא "פנינו 6( כ"ח: כ"ה, טשלי 4( )לונץ(.רוטא

 סופריב((. דקדוקי הגחות )עיין ובכי"פ בכי"ט הוא וכן רברי. שלכליוו

 : 48 צר ת'א:הש"ר
 רצופים יטים גי שחיח כגוןפר"ח
 וראה השטש ~יחה ואח*כטעונן

 לטא טסהבר וחכי בלילההכוכבים
 חונח רב אטר בירושלט'רגרסינן
 ביםרנחנשםיפןובלבר רתיטרהרא
 ועחח.... פעם וטח יטים גיאחר

 ,חטה"( ע')ערוך
 ובוכבים בהשפחח חטח אחרפ'

 בעת הגשם'פ ביטוח כסורןוטזלוח
 נואיח ולא טעוגנין יטים ג'שואו
 העח אוחח כוכב" ויא בהןחטה
 שיחרא. בער עליחן לברךצריכין
 אטר ירושלטי לא. העח ואתווולח
 ביפוח ראחאט' חרא הונארנ

 יטיפ שלשח ויאחרהגשטים
שנאטי...

 חח!4 ע')ערור,
 פי' בלה. לקראת חתןטשיצא
 *כבר חקיקע על טפהכשחרר
 אבעבועות כטין מעלח טטר בוירר

 שחבשטיפ חגשטיפ ירירחלפי
 כלח. ואבעבועות חתןנקיאין
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 אביו 7(מרק י[ו אמרו שמ' וקא והממ,ב הטובאו'
 ובסוף ודהמטיב אומ')מברך(ד-שיבוירשוברעדקלה

 בהדיה דירתי אחוה דאיכא התם האמת2(ושנינודיין
 ולאשתו לו ההנאה זכי3( בן אשתו ילדה לעניןוכ,

 וכך[ ב"ן וכן בזכר רוצין ששנידה!ד-'4ש
 בנ'

 חדש בית בנדה מרקני' הנאדה. להו איר-עדקבורה
 זו וכוך['. שדקדקייבו אומ' ד-דשיכם כך['םוקנדה

 4ובך[ בנוסהאווק ד-יא משובשוק-השמועה

 וכן מבבך[ שבאדה הנוסד-4ש מן נסד-נההאנו
 י[ברך שצריך שאנו י[4ש ד-ונא רב אמ'סידורדה
 4וין 7יו יש 4ובך[ בדהן כיוצ4ו י[ו שאין4וילא
 וה ואחד זדה 4ודהד 4ומ' יודהנן ור' י[ברךצריך
 הואיך[ וקנה ודהזר קנה דכי מכלל י[ברךצריך
 צחך הכך[ דברי בהן כיוצ4ו י[ו 4ויןועכשיו

 שאנו י[א רבהונא אמ' אד-הרינא7יברך4(ך*,שנא
 כיוצא קנה אם אכל בהן כיוצא קנה שלא4ויי[א
 זה אחדזהואחד אמר לברך5(ור'יוחנן צריך אי,בהן

 בק בה! כיוצא קנה בין נ147מ' ה( י[ברךצר,ך19

 : פי בס"י גם חוא וכן 5( ובית-נתן, טיפרים דקרוקי ככ"י גדול~ה, בהלניח הוא כן לו.1(אמרו
 רקרוקי-סופרש(. הגהות ועיין האמח' ריין כרוך אומר ולבסוף והסטינ הטוב ברוך אומר*בהחלה

 ולבסוף האטח דיין אומר בתחלה האחרות: הנוכחאות ובכל שלפנינו ובגמרא גדולוח בהלכותאכל
 הגרסא חננאל רבנו לפני שהיחה איפוא ניאה 8( ריט"י. וע,ין והמטיב., הסוב בווך אוטרחוא
 טת לו אמיו אחרי והסטיב' הטיב כרוך איסר זכר אשח, יירה לו"שטרו

 אביו-
 הוא וכן וכוי.

 אבל ובבית-נחן. שם( בהגחיח )עיין שכדקדוקי-כיפיים שונים יר ובכתבי שלנו גדולותבחלכות
 פ': בכ.י גם הוא וכן *( 3גסיא. כיפנינו 77 עמוד סוף כרלין( )רפיס אספמיא גתלותבחלכוח
 סוסעת "וגייסא סאריפ; דקדוקי 3הגתית ע,ז וכחכ לברך". צ-יך עכשיי 14 ואין הואיל וחזר,קנה
 שבאה הנוסחא מן היא סתוקנת גירסא אטנם כי הרנזר'יראיח מעיניך עפי יגלה וסיהיאיו.

 הקפן(. )הסאור הריזף בהלכוח נסצא יכן ורבינא. אשי יב כסא על שישבו בבבלסהגאונש
 בכ" חיא וכן 6( לפנינו. שהוא כמו חננאל, רבינו בפייוש מצא שכן סוסיף במיחמיחוחרסב"ן

 בהם', כעצא קנה אפילו אסר 'וחנן ,ור' פ' ובכ"' 6( סופיים(י רקריקי חגהות )עייןפי
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8פ מדםגנ,י

 ,.כ()89
 ע"א ס. יף ' (מותיבי* קמברךן צייך בדהן כיוצא קנד;בקדיא
 צריץ בהן כיוצא ייו ואין חדש ביר-זבנדה
 כך בין או. יהודדה ר מאיר ר' דבריר[ברך
 מאיר לר מי:ו-ה דיקינן ר[ברך צריך כךובין

 פי עי( בדקן2(אף כיוצא ר[ו ואיןמדקאתני
 לברך צריך אין כמווהם מעוך4ם סנהשר[א
 עדיין קנדה ור(א דהואיל בהן כיוצא ק[ואי, ובי, בהן כיוצא לו יש בק אומ. ידהוד'ור

 קמא י[ישב~ו בשר[מ~ו ר[ברך צריךכיוצא
 אלא ה יהוו כר. יוך-נן ור' כר.מאיר הונארב

 דאמ'לא הונא רב בשקםמא בוהראלייישנא
 כיוצא קנדה שך4א אלא ר[ברך שצריךשאנו
 לברך צריך אי, בו7ן כיוצא קנה אבר[בהן
 בדהן כיוצא שקנדך מי אם מינהודייקינן
 שכן כל לברך צריך אי, אצו(ו אינכםועכשיו
 צריך שאי, בה, כיוצא עכשיו ז:ציםו שישמי

 .והנן ר, אילא מא,י כר הינא רב במצאלברך
 כ,וצא וישר:ו בה, כיוצא קבה אם,ך14דאמ'
 ר. דהא מא.ר כר. כמאן3(17 יםברך צריךבה;

- -
 עטודד': ג,ה דף ביוק-נתן" ספי :כיף שנרפכי מטיאנ' ישעיה רי בפסק, כן יכטו1(

 "כיך. צריך אין ג,קן נייצא ק:י אבל :,זן כיוצא קנה שלא א:א שנו לא הונא רב"אטר
 ה(כה ייהנ; ורי הינא דב : לן יקיימא לגרך. צריך בהן כיי2א קנה אפילי אטר ייוקנןורגי
 הי:א רב בש,נ:א : פ' ובכ'י י( בהן. כ'וצזו לי יש הא ג( יוחנן..כרב'

 ראנג-
 מאיר, כרב.

 ?עיל דקרוקי-טיפ-יכ(.ועיין הגהיה יהירה)עיין כיכי ולא מאיי כיבי לזר כמאן ייחנן דגיאלא
 כהגךות הרנ.ר צדק ויא תננאל. רבנו .גוכת הוא מתא': פ' זכ"' ג יהע,,ה 4 הערה נ8יו

 טעות-סיפר". זה "יכל : שכתב שם סופר'םדקדוק'
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 ור(4ש י4ביך צריך אין בהן כיוצא לו יש אס סכרמא,ר
 בהן כיוצא קנדה אכם מבר 'הודה ר' דהא 'הורו-הכר'
 יהוד' ר' לעור(ם לא 1( יוד-ק ר' ומשני לכרך צריךא.ן
 ודקזר קנרה אפילוסכר

 וקנד-

 צריך בהן כיוצא
 מרקא ורייקת לו ביש מיפר(גי דקא ורהאי-ןברך
 אין סבר מאיר ר' בהן כיוצא י(ו ב"?מימלני
 שיש פי עך( אף סבר ירודה ור -(ברךצריך
 כיוצא בשקנדה מיכר(ל ר(כרך צריך בהן כיוצאן(ו
 שאין מאיר ר(ר' מודה אצלו מצויק וישנכםבהן
 יהורה ר' פליני בהא אפילו איר(א ר(ברךצריד
 רר' כד-ו ר(הודיעך ר(ו כיש פלונרעיהו מפרה?והאי
 כיוצא קנה שי(א פי ער( אף ר(ו שיש דכיוןמאיר
 יודקנן כר' ר(ן וקימא לברך2( צריך אין מכור(כםבהן

 כילים קנה דרעק בטרענירעין רדיקא כתראוכר(ישנא
 רי יש רענןור(א

 הונא ורב יודקנן ר' רפליני היכא וכר(

 יהורה ר' מרעריע דקא אך(א עור ידהנן,:עך(א כר'היר(כ'
 היע(כך יהורה כר' היר(כ' מאיר ור' יהודה ור'לטעמיה
 ואפיר(ו נהן כיוצא קנה ר(א ובין קנה דב,ןהין(כ'
 הירעה מרעני' ר(ברך. צריך בהן כיוצא ר(ו ישאכם

 שרעי(ר מך(פניך רצון ידה' ואמר מעוברוקאשרעו
--.  

 רבני לגירסח בכלל המתאים פ' וככ-י,ן
 .ך1' אמר : היא הגיסא שלפנינו חננאן

 ניש מפלגי דקא והא' יהירה[ ברי ראמוי ואנא ןפליגי בהן כיוצא קנת 1רכי הוין הואיוחנ!

 דקווקי- )הגהות לברך צריך אין נמי[ וקנה יו יש אפילו ]ראמר מאיר דרכי כהו להודיעךייי
 ]דאפי(י הדין הוא יוחנן דבי ?1ך .אמר :' כך י?.ל הואן משינה ברבוע ודטוקףס1פריב1(.

 מאיר ררג' כחו לחוריעך לו כיש מפ(גי רקא והאי לביך[ צריך בהן ביו?א וקנה וח,רקנה
]רכיון.

 עור ועיין נ( לכיך". צריך אק מעו"סן בה! כיוצא קנח שלא פי על אף לו ש'ש
 1. העיה צרו:ו: לעיל ו;"ן נ, גיו. */ צר "גאונ'קא" בכפר שונים ו"רושיםגרסאות

 הונא יב ר1(י:י היכא רכל יבוך צריך ,ה ואתר זה אחר ד4וטר ייתנן ברי דהלנה ו"י"ה[(
 'חידה בי' ה,כה מאיר יר' יהורה ד, לטעכיה מתרין וקא בתרא וכלישנא ייח:ן כי' ה(כה יוחנןורו

 שמ.א(. סימן סוף )רוקת לברך" צריך בהן כיוצא אפילווהילכהא



"9 קדםגנזי

 ע"ב()90

 סיעיא "יף *ל(אד-ר אוקימנה שוא. ו-עפכ(וה זו הרי זכראשוהו

 ארבעיכם ברעוך אבכ( שוא רעפלרע היא יוכ:םמ'
 ואשוהו אהם שהזריעו והוא רדהמי מה:ייומם
 בדברי והמיד מפדקד אדכם אשרי אחרע.בברע
 שנ' מרעפדהד דהדהומא דעלמא במיי אבכ(והורה

 כיק(' ב' מתפלל ככרך הנכנם ת'. דהשאים בציוןפחדו5

 כ(עיר ישיכנם בקש כיצד הערהיד עכ( וצועקפיר'

 כוק(' כ(שכ(וכם שרעכניטני מלפניך רצון יהיאומר

 כיצר כ(שעבר דהודאדה נורען כ(שך4וכם.נכנם

 כ(שק(ובבם שהכנסרעני. 4הי מ לפניך 4שני מודהאומר10

 דהרהכבדו 4שומר דהכם4ש הנכנמ~(כ(בירע ביצי4וה,וכ!
 כ(יו' כבוד והנו עכ(יון משררעי קדחשיכ:םמכובדיכם

 בני דרך שזה שאצא עד כ(י ודהמרהינו4שכ(והיככם
 בדהבמה האיכם יצר אשר מברף נפיק כיאדכם

 כ(מרד-ץ הנכנם רבנן תנו כול,; נקבים נקבים בווברא 61
 מזה שוהצילני אלוהי י' מכ(פניך רצון יהיאומר

 קלקלה דבר בי יארע 41 2( לבוא לעתיד בוומכיוצא
 מ, הצלתני אשר ברוד מברף נאפיק וכיועייל
 יו' מלפניך רצון יהי א4מר דכם להקח הנכנםהאור.

 אל כי ותרפאני לרפואה לי זה עסק שיהאאלוהי20
 ברור רבא4( אמ' מאי נאפיק כי אתה8( ורדהמ(רופא

 דהבלי המפיל ברז אדמר לישון הנבנם דקמכם6(רופא22

 דקריקי- הגהיה )עיי; ובייוטומי ונרי.ף וביח-נתן ופ' בכי.מ המאסרים סדרינן1(
 דקדוק'- )ה;-וח הראש~נים ונכל נהן וכיח יגכייימ שונציני בדסוס הוא וכן 9(ס,פריס,.
 !ד71(ות ~בהלכו,; ר"ס( הגהוח )ע,ין פי בכ"י גם הוא וכן 5( גרילות. ובהלנוחסופרים(

 בכ'"מ גכ הוא כו רבא אטר 4( .רופא". מלח שם שחסרח אלא שלנו גה..ג יכן 4ז, ציאספטיא,
 ועור. בב.ח-גת; וכן 6( יקרוקי-סופר':' הגחוח )עיין ועור ו:י'"ף ובה"ג ככיח-נתןובכ'"פ,
 דקרוקי-סופרים(. חגתות )ועיין שט הרננ*ק שחשנ נסו איפואש"ם זו4,1ן



 קדמנב?י6פ

 ע"א[911
 מלפניך רצק יהי עק בת לא"2ק אדמ~ומאיר עלשנה
 לשלום2(ואל ותעמידני לשלום שתשכיבני אר(והייי'

 חלומות ואליבהלוני וטון עבירה הרהור לידיתביאני
 י' אי ב, אלהי יי' לפניך שלימה ממתי ורעהארעים
 הנשמה ~שיןהי אומ. מתער כי יןעור(םהמאיר
 החזרתה ואתה נטלתה ואתה נתתה אתה בישנתתה

 כל יני ובע בעיניך ולרהמים ולחמד לחן ותתנני כול'לי
 ער( לברך חייב טובים. חסדים נומל יי' א' ב'רואי

 שנ' כור(' הטובה עק-( שמברך כשכםהרעה
 חתב רבה* אוקמה בכל. אלוהיך יי' אתואהבת
 כדכרע בשמחהלקבלה
 ישועות כום נמיכרעי
 בלילה נורבא * ארעאפי'

 ושודד ב~שונורב~ש
 יהא העיי. ושודדבלילה
 כי4 ר(ומר אדםםרניר[
 שמיא מן דעבדקמה

 דנכרעא * פיר'ר(טב.
 ונ:ועמרן נושם'ן ובמשא3 ונשכא'.דסוקא

 פיר' לפורעניורעוקודכ:ט
 ברעחל נמחדה לאבמבול
 פרצופין שני ונ'. עשה אשר היקום כל אתוימח
 הפרצוף במקום בבשר ומנר ונתפרדו ונמדקוהיו

 ושנינן בשר צריך אמאי זנב דאמר למאןאל~ו20
 חתךלמקום

 צד אספמיא גרויית ובהלכית סופרים(. רקדוקי בהגהית )יעי.ן בכי"מ גבפ הוא וין1(
 רקדוקי- הגהות )עיין ובכי,פ נביח-נחן גם היא כן 1( לש.וב". מכטחי "והעס.דני :76

 דקדוקי- )יגהית ניאשית ונילקוט נכי.פ הגירכא וכן ובכשא, ד:כתא ג, י'(. איתכיפויסן
 )כטובו העם את י'נשכי וקרגוס יהנה ינזכא", דמוקא : נגמרא ולפנ':ו ובכית-נתן1סיפיים(
 ו"בפשן נכת', שרש ג:אח, בן לר.' 1,שרשים כפי )עיין עמא" ית "ונכיחו רוא וי(כ.א.

 כפש' 1 העביי ב"נשך" הארמ. "נכה" : שלפנינו בגמרא איסיא יהחל'סו .בעט., ןבליון-סוי'

 ל"נשכא". שהקוימו רמזקא" בסהםהסיוי

 ע"ב ס' 104

 : סיע"ב רף*
 גייסא,אתא
 לסתאישביית

16

 אשירה ומשפטחמד
 אקרא "' ובשםאשא

 : אי גיב,עייר
 וגרבה נ.יה גירבזואוקא

 כי[יי[ןן שודר פחי[מתא
 העיריושרד
 . "נכוע"עייך

 נושכת פן ובפשאדנכחא

ובועפח.



י8 קדםגמי

 ע"ב[]91

 הי בשר והוציך בממוסמס החתיכה מקוםכלומר
 ע'א ס"א *יף הקב*ה שעשה מלמד האדם אל *ו'ביאהלהסנירו.

 וקורה למיה מ,כאן הראשון יאדםש1ושבינותוי

 יארע8 ואל לקט, שושכינות בדול שיעשה ארץדרך
 לידה מידו ר(אשה מעות המרצה רבנן תנולו5

 רכנונ למשה דומה אפילו כה להסתכלומתכון

 לא ליד אומר"יד הכת' עליו מסיני תורהשקיכל

 ע['2-ך5 ניהנכמן של מדינה ינקה לא רעינקה
 יאחרי דכריה אחרי פירשנוה אהיוקיי אחיטנוח

 ולא ארי אחר להלך לאדם מוטכ יוחנן ר אעצ"ה.10

 ביוק אחורי ולא אשה אחורי מוטכ אשהאחרי
 ור(4ע דהכנסוק בית אדהורי מוטכהכנסוק6(

 דומד הדע יצר רב שאמ' זה זרה. עכודהאחורי
 לפוקח שנ' לחיטה דומה אמ' ושמואללזבוכ

 שנויא חיטה חטאת מ' ידיש רוכץחטאיק16
 לכתפי המבקש הוא קל דבר הרע יצר כלומ'בעלמא

 לדחות.ושתי כוח לו שאין דומהכופתושהרילזבוב
 יועצוקו שלימין אורעו יועצווה שלאדםכליותיו
 דהכם לכ שנ'1( לרע יועצוקו ושלשמאללטוב

 מבין הלב רבק תנו ר(שמאלו כסיל ולכלימינו80
 יועצותכליווק

 באגרות ס1פריס( דקדוקי הגהיח )לפי וגס : י"ח לעו1בין הננאל ברבנו גם ה1א 1כן1(
 בפ'1 ב"מ1קף : "'ח בעיובין צ'ל ונן 3( בגסרא, יפנינ1 כסו ירע, : צ"ל *(חחלמ1ר.

 ייך. 1גי : הכ"' בגיף 5( נ"א. "א, משל' 4( לס*ה[. דוטה ]אפ'14 ש" :רבנ1-חננאל
 גב1 ה1א כן ויה, ;כיר, אחי' הכנסה, בית אחיי אשה, אחרי ארי, אחיי : הסדר*(

 בי, '. קח,ח ז( שם. המג'ה הג'ה ולחנם ; 'יח לעיובין חננאלגרבנו
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 ע" ס." 'יף נוכרר.אהשואבת' מחתרפה לשק קול מוציאקנה

 הישן נ:ער ישינה קיבה סחוק טחול משקין מיניכל
 זורקת מרה כועס כבד טוחן קרקבן הנוערישן

 שניה; ננערו לותנא והלן עמקו( ומנחתו מ*הבו
 יצר צדיקיכם רבנןט תנו מת. מיד שניהן ישנואו

 רע יצר רשכים נקרבי דקלל ולבי שנ' שומטןטוב

 ונ' לבו בקרב לישע פשע נאום שנ'ויופטן

 אניון לימי; יעמוד כי שנ' שופטן וזה זהבינוניים
 אי אביי ליה אמר אנו*( בינוניין אנו רבהנ(כגקאמ'
 אמ- ביריה לכל דקיי מר שבק לא אנו בינונייןאנן
 היא רשע אי צדיק אי בנפשו5( איניש ידערבה
 אחת טעם רב' נפשך.תנו את נוטל אפילו נפשךובכל
 העוסק שכל יש'6( על לומד הרשעה מלכותגזרה
 כשהוציאו עד וכול' פפוס בחרב[(הלף ידקרבתויה
 היה שמע קרית זמן להרינה עקיבא ר.את
 תלמידיו לו אמרו שמיכם מלטת עליו מקכלוהיה
 מצטער הייתי 'מי כל לה; אמ' כאן עדרבנו
 נפשך את נו?ל ואפילו נפשך בכל דכת'אהא
 8י "נמור הספיק לא אקיימנו לא לידי שיאועכשיו
 קול כת יצתה באדהד נשמתו שיצתה עד הדבראת

 איטר, הג1ילי יוסי רבי הג'א : בגט-א יפני:ו ?( בגסיא. כלפניני יהו1ך, נ.מוק צ.ל1(
 הגרי"ג הגיה וכן ליו סיי תה1,ם יבילקים היאשין ונעי,-יעקכ כביח-נה! גם הוש ונן8*רבה

 : פר, ונכ"י :הן כ:יה גס חיא כן 4( )'טם*. יבח יצ,,1 רג, סי וככ.' רקרוקי-סופריס(.)הגהוח
 איניש. ירע : נהן וככית פ'. נכ"י גם הוא כן כ:פשיח. אינ.ש 45ירע א:ן. כי:ינ.ס אנןכנון
 7(יכג"י רקדיק,-כיפר,ם(. הגהות )עי,; ועיר פ' וככ"י בכי"מ יגן "( ?,חא. "בנפשיה"ום4ח
 יגן 6( סיפרים(, רקרי;י חגהוח )עיין פפוס כא בהינ ידקר כחורה העוסק יכ1 : נחן וביחפ'

 ער הרכר אה לגמור הספיק 1א : אמ-ו : נחןבגית

6
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9* מרםגמי

 ע"ב()92

 מתני' באחד. נשמתך שיצתה עקיבא ר'אשריך
 המכון המזרח שער כנגד ראשו את אדם יקללא
 מן יוחק ר' אוקמה!( הקדשים קדש ביתכנגר

 וברואה ולפניםהצופים
ל ובומן גדר שא,,וכמקום

 'קי"(' ערר שיך'

 יהלך לא כי,מיגיין פיר' שורה.שהשכינה
 וקיפת בקוטה ואשבהיסת ראשו את 4הדכם 'קללא

 ובהרכנת בכפיפתקומהאיא ראש בהרמת יהלךלא

יאש. בכפיפת %א ;קופהבקומה
 בכל,מקוכם2ן הנפנה תניא ראש. ובהרכנתקומה

 : קל(*ו סיי ה"א או"ו 4א ומערב מ;רחלא_יפנה

 ובנליל ודרוכםצפון
 וכול. ודרום3י צפו,אפ,לו

 עקיבא כרבי לןוקימא
 מ;רח להיפנותדאוסר

 ואפילו מקום בכל ומערב10
 רבה דהא לא לארץבחוצה
 מזרדה ליבני מנחהוה
 כדו פיר' כול'ימערב
 הלביני' על ר~יושישים

 מורדה נתוני,שהן
 עקיבא כר' אנא ראמר וררוכם צפרןואדקוריר

 אסורלהיפנות לארץ בחוצה אפילו דאמר לי סב,רא16
 או-ר נכנסתי עקיבא ר. אמר תניא ומערבמזיוק

 שאין למרתי דברין 3' ממנו ולמדתי יהושער.
 אק וכי ודרוכבפ צפון 144 ומערב מזרדהנפבק
 בימין מקנדהין ואין מיושב אלא מעומדנפרעין

 לו אמ' פניך העזת כאן עד לו אמר בשמאל 4א0צ

 דוס(. הגהות )עיין ועור ו3"נ בכי.מ גם הוא כן מקינם, בכל ג( ע.2. ס"א דףי(
 סופרים. רקדוקי 3הגהוח שונירז גוסאווע בזה עייןנן

 דאסי עקיבא כר' וקיי"לפר"ח
 אפי, בכ.ם ומערב סורחלפ:ות

 מנח הוה רנה רהא לארץ3חוץ

 כרי פי, וסערנ מזרחליבנ'
 שהם הלבנים על רגליושישיס

 8נינ ויראן וטערכ מזיחנתוניי

 אנא ואמר ודרום צפוןו:זהוריו

 אפילו דאמי לי סביראבך"ע
 וסערב מויח אסוךנח.ל

 פי"ת.ע.כ

 פניו יב41ש1ן3ןערב



 מדמכנו'א

 לק)15

 תורקי על כהגא רב וכן צריך* אני וללמוד הוא ע'אד1ורה ס.כ*יף
 צרכיו ועשה ושחק דשח ושמעיה ואמ'ף דרבפוריה
 שאוכל ואמרו.למפני בימי, מקנחין אק מה 'מפניכול'
 ר(קיש וריש טעמי-רקורה בה ומראה בה וכותבבה

 קיבלהצ שלר(פיליד קשר בה שקושר מפניאמ'6
 חסור1 קיבלה ושתיקותא צניעורקא הכסאדבירק

 אמינ ר' כדמתני ל, קימא רדהמי. ומבעישתיקותא
 דהבירו שאק זמ, כל בבקעה שומע ו-ברוואי, שמרקעפש זמ, כל גדר אד-ורי נפני, נרק,.בר

 ונפנק הבד בירק לפרקד-ק יוצאין מירקבירואיהו10
 יהיפנות אסור לעולכם ומשני ומהורי, גדראז-ורי
 להיפנות בכא, הירקרו מה ומפני שירקרדהקעד
 הפהרות מפני גדד ואחורי הבד בית לפרקוקחוץ
 בית בצניעורק להכם היקלו מהן עיק יעלימושלא

 אשי רב בקרוב, להפנורק להכם והרקירוהכסא16
 אמי ר' דהא*( רואיהו חבירו שאין ומ, כל מאיאמר
 לדידיה אבל פרעו רואה שאי, ומ, כל אמ. 3רקןבר
 קל"ו; סימן חייא אי'ז כה' לן וקימא ליהחזי

 בר איסי כר, 1ק""ל י"ח פף לה מוקים וכד נתן בראמי
 אשי. רב לה ,כרמוקים נחו צנוע קור!ן אין אשי.רב
 צנוע שן-ו~ש למיאלא

 כך המת שנפרעי,מן כשכם תניא הכסאבבית89

 ככיי גם היא כן קיבלה, 2( הן. מחיקה לסיסן בכ', "ועום" מלח על הנקיוות1(
 פיריש ; לייי קיבלא : רפזג וכפירוש רי"ד. ובפטקי נתן יכיח סופרים( רקריקי )הגהותפ,
 "קבל. עיר )ערוך1 הטזיקין" סן שינ?ל היא'קטיעיקו הכסא בביח הוא ישוחק צנ,ע אדפאם
 שורה 11(ל עי דטשהק )חיכא 6~11 1(ץ1-0ד8 8"013108 כספי יעיי: שלי( כ"יעפ"י
 141 צר להראכי"ה, אזסוכיצר ר'א יהעוח קכלא הרין וצער דרחשין קבל,ן לני וכן 11

 קיכלא כגון : שפרסמחי שבהלטור הופואות ע,ד גאון שויוא רב טתשוביח ובאהח 11(1הערה
 41(. צד ראשון, ספד טאסף. )תחכטני. עקחא" ביי, ולית ליה ד;ב'ד לההוא ליהדקיס
 : צ"ל *( נחן. בית ספד שבסוף )הרי"ר( טטראני ישעיה רי בפסקי גם הוא וכןג(

 "אסר; וסלתדקא'-דקאסר,
 לסחוק. צייך הבאה בשילה נתן" 4כי אחרי



41- קדם3נוי

 1.( אדהריה, העונ,ן ומן המופדנק מן נפרעיןכ, ע.ב93
 : "כ1י"צייד מן שנפרעין כשכב2פיר'
 פ"נשבשנפיע'מ'המתאסהיא כך חושא הוא אה[המוה

 מי"סופינ'ו נ:ךעק ה""כ' דהסופדנין מןשרעק
 שהואצחק עליושאומ'
 ,ה צנוע הוא זה אי רבק תנו אדהריהןהעונין

 ומקשיק ביובם שגפנדה במקוכם בלילהוהנפנה6
 דהוה ובלילדה מיל עד אזל כיממא רב2( והאאיני

 עצמו המכמה ואוס'מנה דמרה~ו ברדהכהנפנדה
 : קל"ו סיטן סוף ח"אאי"ז שיושב כשעזיהבלילדה

 עצטו שטכסה דהיינויפר"ח שמכסה כדרךלדהיפנוו-ע

 צניע. 1ה1 אדס בניביוסמפני בני מפני ביוםםעצמו

 רב אמי צנוע. והואאדכם
 עצמו ארה אדכם ילמד8 לעולכם רב אמ''הודד(10

 שך(א כדי וערביוה שדהריוה נפנהייהיווק
 ע~א, והניאבן העיר מן ר(הרהרדהק צריךיהא
 עך-אומ'

 הקרקע ם, חוץ שכוב משכב כך(
 דהקורה מן דהיץ שב שבדהוץ מושב כלעל

 1, כסממ~ש השדקר בעמוד שינה שמואלאמ16
 אדהצ'ת5 אכול אדכפנוה קפרא בר והנילפר,לא

 משומיף דבר', כול' שפוך קדיך אדרוהחאשוהי
 אנא ר' אוקא הכסא לביוה עייל ספרארב

 ליה אמ' מר ליעול ספרא רב ליה אמ' ליהנהר5

 דשעיר מילי לץ במרוק לשעיר ע"ליק יא כאילעד80

 : המ'טרא וכל כ'. פרק כ' כלל ו' ני בטנורת-המאור גם ה:א כן רב. 2( ע*א. ס"ב1(

 - פ' ובכ"י בגית-נתן וכן ן, חננא רכ:1 גרמ לא בגטרא, שלפנינו וכו, יב אטר והודה דנוהאסר

 נסחשא : צ"ל 1( '. .:היג : כגם-א 1.פניני : פ' ובכ'י בבית-נתן היא וכ: 8( ד"ס(. הגהות~יי(

 וה ... וחוק חר ש'דא כד' ופס4 יט- הקידומות פי את מצפ,ן שבו רבר הוא אסטטא פייאסשמא.

 שכתכ ויש של'( כ"' בעדיך הוא )ינן כאצטמא בהן שכחוב ספרים ויש גאון... מא" רבפיר,1

 הג"ה ו;"ן גאין.(. הא. רכ פיוש "וה החכ'ר ובעריך-השלם אסמסא )ערוך אן בלא כצפמאנהם

 וחג"ה כפן" נכעיוך "אדצהיה" : אי אדצחית : צ"ל 6( ע.א, ג"ב רם"ג ופירוש ת'ז ס" 814?ד

 וכית-נחן. ר"פ( )ה:הית ופ, כנ'"ט וכן 7( ד"ס(. )הגהוה פ' ובב"י 6( שצ"ז.ס,:ן



 קרםנמי42

 ע"א(8
 ארצה שהיא אדום בארץ 3כנסתה לא כאן עדפיר'
 שמדברק דרכע-, ר[מדתה 4ודוכם שדן-השעיר1
 דהכס4ן בביר-ז כ4וד-ד ג' שניכם יושביןכשהן
 פתח מנידהק אל4ו טוה ודה מרעכיישי,ו4וינכם
 שיבו4ו מי כר[ שיכנס כדי פתווה י-כס4ובירק
 4וני ראיוקי אר[א הפתיק סגרוקוה 1(14למדה

 4ודכם שכם ש14ין נדמןל פוקווקדהפוקדק
 תמיד במסכת רקגן לא מי ;(הכבם באתיר[פיכך

 שבעורןל הנם4ן י4ביוה מצ14ובמשנוהינו
 שאי, בידוע פתודה 4ודם שכם שיש בידוענעור[
 ר' סבר י-הוה ספר4ן רב ופיקינן 4ודבםשכם

 כדרהבי4ן עדבין ר[יה דדן-קקי הו4ו מסוכן4וכה
 מבי4ן ד-יהוזר עמוד 4וומר נמר[' בן שמע'רב,
 היקוזר עמוד פיר' ילדרקק ר[ידי האדכם4ות
 חוץ ולצאת להמשך שהוקחיל צואןל שלעמוד

 החזירו אל4ו לחוץ הפיר[ו ור[14 ו3מרדר[טבערע
 ארק מבי4ש והיך(ךועמד

 ,ל ו"י .,.. 2 ,.. י"ו מלק ובסןהנה
 1?מר היוז'י1 א:א לחי'ן הפי,ו ולא ;נמיד יטגעת חוץ רנלים. מי השתנתקילוח

 מ;'כ 1חלי בטן נפוח הד-יק: לידי הארם אח כביא יהיו _פיר' נחש דרקונאפיר'

 ש'מיח. עי ואסר המבעת. פינרכשא

 ענו לשון1(
 1 כגאוניקא,.צד נדפסה בערוך גאון האי רנ מוץשונח ה1שפע כאן חננאי

1
 שעיר בני מנהג כי הדבר ופירוש שעיר.,. ארצה שכחבו הכק1ם והוא הוא. ,יעיר בדל.,.או ו

 ;ך לעש,ת ארץ ירך אין לרבנן אגל בכך, לחן עכפח 1אי הכטא נביח שלשח שניםשנקבצים
 ר' בא הכסא בניח יושב היה 'שזאל לארץ ספיא רב שעלה טה בהחלת כ' טעשה האיהוכך

 אבא ר' השיבו ש1חא אחה למה ח*נס . לו ואטר ספיא רב שחע1 חכסא ב'ה פתו על ונהראבא

 שנינו ,הלא שעיר כבני להכנס לי אומי אחה היאך ,טעיר דיכ' למדהה שעי לאוץ בחא לאעדאן
 אבא לו, אמר שעיר מדרסי לא ספרא רג כי רגו' 1פיושו אדם..י שם 'סיש ביד1ע נעולטצאו
 מסתכן, עצטו ישחה 1אם 'ומוח4חל ה1א שמיסכן בלינו חיח סטר שנהר ששמעו כי1ן אלאלהסנס

 : קלי,ו סי' ח"אאו.ו
 בא-'ן נכ:0ה לא עייכ ר,חפ.ר

 ארוס שרה שעיר ארצהשהוא

 כטןן שמרברין רבייהסלטר.ז

 ביחד ושלטח י?גיםיויסכין

 טזה זה ואיןמחכישיןבכיהכיס

 כיהכ"ס פהח מג,חיןא4א

 ארם שם י2אין ונראהפהוח

 יא ט. ליכנט כא:הלפינך
 מצאו במשנתנו בהטידהנן

 ב'ד1; נעול שבעויהלביהכי,ס

 ארם. שםשיש
 : ש2או"ז

 שיוצא עמור פי' החוזי.עכיר
 חוץ 41צאח למט1ןשהחחי.
 הפול1 41א ונטירלמנעה

 והלך ו;מד ההויר1 א(אלחוץ
 ה1יו'. ליר' ארם ' אתמב'א
 כילוון והכטן ניפוחהדדוקן
 פי' ע"כ שחן. קילוחהחוור



48 קדםגמי

 ע"ב()א

 שארעדה לדהרנך ואומר פ פיר עליץו ותחםלדקרנך
 להרנו השככם להרגך דהב4ש אמרה והתורהרודף
 את ך(הסך עך(יך. ותחם בך שראיתי צניעותאלא
 כטוכדה צד מכך( עצמו אוק שסכך מך(מד8רנליו

 כנף 4שרע וכרת דויד הבנדים שביזדהומפני6
 ויכסודקו שנ'4 נענש לפיכך לש4שול אשרהמעל
 דהסיוקך יי' אם שאמ'5 ומפני לו ייהם ולאבבנדים
 ב,שר' דבר יי' ויתןי אוי2יש' למנות דוד אתויסת שמי ויעמד שנ'6 וניסוק נענש מנדקדה ירדקבי

 חצות עד אם' יוחק ור' וריקתו8 עוק ועדמד-בקי 01
 4שו-2ה9 רב בעם המשחית ךימישאךממש,וי4שמר

 אבישי זדה הוא זה ואי שבהן דהרב טול ידךדהרף
 שיש-דקטנדהדרין נרוב שקוך( שהידה צרוידהבן

 4שבינו יעקוב אמר רב וינחכם יי' יאהוכשדהמיתו
מתני' ראה יצחק של אפרו 4שמ' שמואלראה61

 ובמנעך(ו דקביוקבמקך(ו בדהר אדם10 יכנםל(4ש
 יעשנו ול(א רנל(יו וב4שבקשעך(וב4שפונדוקו11
 רב4ש 4שם' ודהומר מקך( ורקיקדהקפונדרי4שגו
 בדה4ש נואדמקיפנא ד4שמ' כמאן כשמדקקפונדריא

אידרי0א
 דהידה ו4וכם לקבלי בה4ש*41ויפוק איעוי(

- -
 שבל

 א?עזר. א"ר בביח-נחן.וליחא הוא 18וכן ע.נ. ס"ב בגטרא פיישו 2( י'. כיר א'י(שטיאל
 א'. כ'א א' 6(רברי-היט.פ "ט. א'כ"ו, 5(שסיאל א. א'4(טלכ'ם

 1(שטואי
 פ*ו. כ.ר. ב'

 אמר סוערש עח טאי טוער. עת וער טהכקר : שיפנינו הגטיא לשון את וכלל8(קצי

 ~.יקתו. שעח ער החמיר שחיטח טשעח חנינא ררבי משסיה רנינא דיב' חהניה סבששטואל
 ויש קטן, חלוק שהוא לניש כלי פ' 11( נהן. וביח )ד"ם( גכי.מ היא וכן 10( עחה. : צ,ל9(
 אפנרה(. ע, )ערוך פונדתו ששונים ויש להם... הטאורע רנר שם ונותנין הפוריס מקוטי" הרבהנו

 ולא חנא רב אטר : חגרסא ר"ח לפני והיחה ו:ל? קצר 13( ר'ס(. )הגהות פ, תואב?"י וכ,12(

 ארסקפנא : לשב צר אטפמיא ה-ג גרסת וכן 14( ובר*ס, בבית-נתן חוא וכן אמר* וכו' תנאורב

 בפחח ויוצא ~ח כפחח נכנם פהחים שני יו שיש בית פיר' : ונערוך גהא ואיעו" וארריכהא

 "קפנרר* )ערוך, חוא יון לשון ואיט' בחא. ואיעול 4וחרך ררי ארמקשנא בחלמור: טפו-שזח.ונן

 ,8ל,*. כ"!עפ"י
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10

16

 ע"אג9
 קפונרחא לעשותו שלא בכנסת לכבסמעיקרו-'ריהו

 שנראה פי על ואף לצאת מותר כנכרו לצאתוצ...ו
 לכנסת הנכנס וכן2 קפונדר'א הכנסת ביתכעושיץ
 שנראדה פי על ואף כננרו לצאת מותרר(התפלל
 ביבי רב 4שמ קפונדרי4ש, ך-הכנסת ביוקכעושן-ה
 רק כאייו הבירק בהר שרק מי כך( אספ רב4שמ'
 ור(בי עיני והיו שנ'4 ר(מערשדה כך(יפי עיןבברק
 בכנסרק רקיקדה 4שמ' רבה5 ך-שיכם. כר(שכמ

 4וסרר הבירק בל-ר נע47 מה ממנער(מורקר6
 4וסרר הבירק בהר רקיקה אף מורקר"בכנמרק
 מקפונרריא מר ולילף עליה ומקשינן מותרבכנסת
 בכנסרקז נער( 4וף אסור בכנסרק קפונררי4ומה
 מנעל ר(ה יי(יף רקנ4ו מה וקנ4ש כי ופריקאמור
 בדהר יכנס לא רתני4ו מנער( יליפנ4ו אנאהכי
 שברגר(וובמעות ובמנער(ו שבירו8 במקך[דהבית
 מופשלרק וב4ופונררקו בבכרו רבסרינו9 ר(וצרורין

 קפונררי4ש יעשנו ול4שר(אן-וריו

 ורקיקד-

 מקר(
 שאין מנעל וז-וומ'119מה קל רברין והר(אודהומר

 יוסי ' ר שכן כר( ר(4ש לזיון ררך של-הי4שרקיקד-ה רנלך מעל נעלך תורה21של אמרה בזיון ררךבו
 וב.נ בכי"0 ייא וכן 6( יבה.. אמר שטם אלא סופרים(, רק-יקי )הגהות יב-י.ף נהן גב'תהוא וכן רבה, 45 ג'. מ, א' 4(סלכים סופי'ם(. דקרוקי )הגהיח רב אכר אטי א"ר ששם א[אר,אד בפסקי גם וכן מ' א' מלכים ובילקוט פ, יבכיי נגית-נתן הוא וכ. 3( )ד"ס(. שם להנטג וכביח-נהן "י י וגכ בכי.מ הסרר וכן 2( היא, לקוי המיבן כך יבטביל בכ"י נכתם1(
 בחר : פ' ובכ"י בכ,נ 8(ו~ן הכנסח. כנם.:"-בית בשב י"ח סיתמש פעמים יי 1(וברי'ף,
הב,ת

 במקי
נס-יגו 9(והול: ר"ס,. )הגהות ובאפונר,;ו בסרינו לו צרורין יגמעות ש:רגלו ובמנעל שב,ר.

 ובבגדו-

 בבי'מ הוא וכן 10(
 ג'* 11,.טמות )ד'ס(י
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 ע"כ*9

 בלבוש המלך שער אל לבוא אק כי אומי יהודהבר'
 ש4וינו שק ומה וחומ קר( דבריכם והל4ש 2שק
 מאוסה שדהיא רקיקדה כך ודכם בשר ר(פנימאום
 מר(ך לם:י וכמה כמה אחת על ודכם בשרר(פני

 בהר ואימ4ו ומשנינן מאוסה שהי4שיהמלכיכם6
 ממנער( רקיקדה וניר(ף מנער( ד4שפירדהביוק

 וניך4ף שרי דמנער( יהכנסוק ביוקר(4שיסור4ש
 בכנסו-ע קפונדרי4ו מה בקפונדרי4שרקיקדה

 ומשנינן אסי-א בכנסוק נמי רקיקו; אף אסיראנמי
 כי ר(ך אם' בכנסוק רקיקדץ דשרי רב4ש4שיכ44ש10

 וארקיקה אמנעל קפיד קפונדריא ביתו מהביו-עו
 דהו4ו 4וקפונדרי4ו הכנסוק בירק אף קפידכי4ו

 לן וקימ4ו שרי. ורקיקה מנער( אבר(דאפיר4ש
 סיצ.ח, או"זח.א אסירי לא דהכנסוק בביוק ורקיקה דמנער(כרבא

 פי"ח חותם כל 4 פיר אסור. נ איסטיר(ין כי רקיקףץ ואי15
 החם.יק"'י

 יטנעל כיבא משקלקלו היוואוםיים~מןהעולם במקדשהברכותשהיו

 : :'הכ 1'קה התקינו אחד אר(א עון4כם אין ואמרוהמיניכם
 יק,קה ירוש'6 השלכם, ועד העור(כם מן אומריןו?יהו

 פיי ע.כ אסור אומ' היו ומדה במקדש אמן עונין דהיו ע-(אר-עני באסטלי~
 י"ח. רבנן תנו ועד לעולם מלכיי-עו כבוד שכם 3;רדך20

 אומך 'הודה בי' יוסי יי : 227 4ד אספטיא הלכות-גדולוח גדכח ינן ע,ב. סוף ס,ב1(

 ד',ב'.ן:(א'סם'לין. 2(אסהי כ'.. אומר הר'הוא צי'ך אינו "אוכו : ילפנינובגניא ניי..,סדנא(
 פ.ג ברכות ובירישלמי 27. צר לגיסץ, היובל בכפר ;ט? אבן י"ש שי בה:ייך גס הואכן
 עבה' בגד שהיא אצטלין לשון יהיא טאר הנראה עבה יוק פיוש ור"ה "א4כלין"; ה': הלכהסיף

 אם טוחר, הכנסח כביח דרקיקה יטסקנה : הראכי,ה שנהכ ,יוהוא עייש*. "5 1ד חיא,)תש"ר
 אף אינזי עלייהו קפד' לא ויקיקה אפנעל ב,חי טה ב.י,י וכי אמנ:5, רהוה כירי היא,אסטניס
 אפפוביצר ר"א חז:ב )כאשר שחדשוהראבי.ה חדיש ~ה וא'ן 143(. צי קמ"11 ס.טן נירטיםמק.צ. הוצי )ראבי"ה אסוי נמ' וכנכה בב.ה א.נשי עלח רקפרי קס~דר'א אבל ?ר.1 1.כנכהבב'וק

 שפט.ק(. גם ועיין מביאין, הוא הסיטן באיוקו וגם לסנ.ו, היה ריח יירוש ני זר,בה;רוחיי

 ט', ביכוח 6( המשנה. זל הפיסקא על פיר~ש שוכ כאן אין כי פיסקאז - פי' ציל אולי"
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 פ"ג. - פ"ב דף שבת לטם- חננאל רבנופירוש

 הכוג'וה אחה ה-א -פ"ג( פ"ב רף )שבת כנרה" בטשא שמנטאה ע"ורסוג'א
 בפ'ר1וטז )ע'ין :חלופים" יטבוש.ם בה ה': כבר חננאל רבנו ולפנ' בשיכהמוקש:ת

 המא'ר'" )לשון ס'רויטט" ונלבול גרסאית בחל1ף 1בה[ נתכלבלו מפרש.ם והרבהלקנן(

 פ"ג שם )עי'ן אות: ורהה רב;ה': בפ'ר:,ט ק:רת-רוה טצא לא הוא גם ורוט"ישם(
 11 סוג-א לבאר אכן-מ'גאש הל:' 'וסף רב' גם נוטאל וכבר אומר"ן. ר"ע : ד'הע"א

 חננאל יבנו זהנח ךספ-(. 'טבסוף בך'טמטוה ווארוטא ובדפוס י"ג, ס'מן)בתוצובות'ו
 טעות-כופר ע"י טאד נשתבש הוא גם פייושו אך 'פה. ;ו סוג'א ובאי התקיןבס'רושו
 הטעת'ק. כ.שגגח כהברתה אהת השורוה 1:תחלפו שנשתבשו מזכ'ח'ם והדבי'םרסוכה

 אפכ, הראוטון. לכררם הרברים את להשיב והשתדל גוה היג'ש הכהן וטלמה ר'הגאון
 לידת עיד 'כל ולא הטעתהו נ:רע" במק1ם ,נוגע" משובשת אחת מלהכנראה

 לסו-

 נפהלי רי מגאון נוכח או ראס(. רפוס שבת מסכת במוף רבריו )9'ן ר"ת פירושכונת
 עמוד'ם שני אהר בדף כתוב'ם הדברים ה'ו ר"ה פ'רוש יר בכתב "כי מ.פז .הלייהירין
 וטורה ככדר והעת'קם אחר לעסור חשבם והמעת.ק מאד ותכופים רתוקים וה אצלזה

 השור;ת את מהדש ו'טרר הוא 1.קם " שכנגדו השנ. טעמור אהת וש:רה וה סענוראי

 )ירושלים ,הרב.ר' ב-רחון הרפ-סו בנ: הלו. יוסף ר' וה-ב לשת'ם, טח:לק עסודבצורת

 וטלא 'ש ר*ת בפ'ר1יט שנשתרבכו שבדפום השבוש'ם ספנ' ואולם רי-וי(. קבץהר'ף

 שכנראה ת ם ל ת 1 מ ה ר 1 ש ד 1 ע ש . שסרר העמ:ד אחר' וגם הוא. גם יפהכיון
 היוא. בדף שנפלז שונ-ם שב;שים כמה עור יש וכן בה. הרגישלא

 כר:כ'ם לוטבת ר"ה מפ.רוש דפימ ארבעה טצאת' וי בשמ באוכספורד בה'ותיוהנה
 האה-1נ'ם הדפ'ם שני וב'ן היאשונים הרפ'ס שני בין אך 2668(. ,8ש ש6א 4 )47יחר

 פ'ב דף הנרסם ר-ה )בפיר;ש יסטא" כסילה טתה'ל הראשון הדף רפים. כמהחסריס

 שרה ע"ב פ"ג דף )בנדפס ש:וא" חננ.א במלות טמים והשני טלטטה( ג' שורהע"ב
 רף )כנדפס של-ש'" ול'לי שלשה ,אלא במל1ת מתת'ל השלישי הדף לסטה(.אי
 פ.ו בנדמם הפריטה" בחר רכת'בא שואע,ג מס'ם הרביעי והרף סלספט ט' שורה. ע"בפ"ו
 טלמטח(, א, ש1רהע'א

 במשא" שטסמאה ע"; לסוגית הראשונ'מהשיכים הרפ'ם שני רונ בזה נהקוהננ'

 ד2רי נשתבש- וכטה ;.ל הלו' נפתל' ר' צרק כט, ער 'ראה ומהס גטור. בר-ק הכ"יסת:ך
 גרסוס, חננאלהנט
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 א'4. עמוד ג9 רף ,14פ .11*,1 ,ה .ז, א:כספ:ור י,נ
 סכר' רבנן דסל'ג. ה:א :במי2א מטסא ורך עכ:רה י2א.ן עלמא :,ל'מסטא

 קא דדאכה אלעור רר' :אל'כא כרבנן :דלכה נסשא סבי עק'כה יר, במיצא כט:'אלא
 אל'כא ב'ן רמסק.נן הא !לענין היא. רךבנן :רה עבודת :טכאה ד,;'ק. שנ:"טשנ'

 שקץ דכח' לשק'ן ורה עברה דא'תק'ט הא" עק'בח די, אל.כא 21'ןרראכה
 אפילו ~רה עבורה טשטש' מ'כר' ?. הלמ'ר.ם לטקצת ק'טה משמ.צ'ה ט'2יםתשקצנ:
 :עפרו עצ.ו אננ'ו ורה ענורה נ.ת לענ.ן חאנ' קא ח.כ' כ'2ק'ן עק'בה דריאל'כא

 דהא ורה רה עב גזס-ה ה:א כ'ת דחא' :אהרי.נן כנדה אי עק.בה -' ביצ-ןמטמא.;

 אמיי וה הרי ורה לעבורה מתה'לה '2:נא: כ.ת חם כת.ם .טל.ט, כך-.א כתיהתנן
 עלטא כזל' בטשא ראטי לראבה זמוחכ'נן אסי. לב'ת דמ.2הה.ה רב א' על".אטך:ן
 ונכריח ננר. טגע נט' ומוחכ'נן .רח'י כ'ט-ק ודה עב.דה קאצ-' רכנן רהא ?ל'ג'לא

 שאס נדנור הם'ט ום'ר' והם'טן. הן אזמ' עק'בה ד' הס.טן :?א ה; :מ.צצ'2'ה ;רהעכלדה

 הסיפו כבר כלום שנשא ומ' ש.הם'טו אומי.ן הכגר את ונרנר ק'סם א: קני אר:נטל
 מפסא וא'ן כטגע סשסאה ורה עכ:רה הו: הט.(נה .2מן :כ',ן כמ'2א '2לא טם.ט:.,ט

 טסימה הנוקשאה בי ונ?רית נכרי מכע כטו במי2א צט:אה יצאינה באמת נידע הריבה,?ט
 :ר' לע'לא כךסך.2'נן ככ:ה: מתנרנרת י2ה'אלם'

 עק'כ-

 ענ:רה הטסיט כל וחס'טן הן אי'
 בר'תא הא נ'הא פל'ג. נט'2א רא' אלעוך לי. בשלטא מ:'ט בנלל :הטשא טמא;וה

 הא רקאטרא :לטעט'ך יאכה לך רא' י?יק':ן ק'2'א. בט.2א ?ל'ג' לא דא' לךאבהא'לא

 כוב.ם טטאין '2'ה:א על'הן ה.א ג~יה הלא כהסט מטמא'ן :נכך'ת נכר' א'ןכך'תא
 טהריץ אלעור ור' טעמ'ה כתר"ן .אנה א'לא נה:2 מממא ח:כ :הד' דבך"ןלכל

 מן הסט וכסלק ורה עבידה לענ'ן ססטא כאכן לסליגתא לה מ'ק. ראבהלטעט'ך
 לפלוגהא לה וטוק' הכפ לענ.ן יננר'ת נכר' מן פל:גאתא טסל'ק אלע:ר יי'סל.נאתא

 רנריתא דפשאטא הן כא' אש' רכ לה מתקיה ברחור. ששטיט'ה ;רה עבידהלע:-ן

 ונגר'ת נכר' טגע על יב'ם כלש, :הס'2ן הן או' עק'בה י' הס'טן :לאהן

 ה עק'ב ר' א טסס ואנן ה:א לראכה דאכרנ'ה ת.-יצא והא' ;רה:עבירה
 כל כהם'פ פלוגהא ורה עבידה לענ'ן כה ל'ת טסמא אכן ולא ה:אאו'
 קא אלעז- י' אבל ?לל פשאמ,ק ךן לבי'תא לה מם'ק :קאע'קר

 טתו."
 לא אנל הן

 נרא'ה :נכרית לנכר. לה: :מם'ק :רה עכורה עי זהם'טן הן עקיבה :לר' לךבנןהשטן

 שיהו .עליהן גורי שת-י ן 1 נ . ק . ם א אבה ר ראף הכ'ן כ' א'ס.יא דהאנך:יה

 כדטפרש והס'טו ג:' סגע ע5 אותה שש:רפ'ן ת-וטה לענ'ן גו-ח .הא רבי'הן לכלכ;כ'ן
 דגטארא אנא ליש והכין ג:' טוסאת בהן גזרו יא ה:ל'ן אבר נהנ'סבח:רת

 טיק ה'ל:פ',נה :1תב'ה רטשבשא'צטר.כנןלסנתכקמשוס
 לא אכל :הס'פה ה'א ורה עכ:רה '2לדן כככא :אבן :הכ'טן הן תנךת :כר'רטעכ'ה



 מףמ~נ11*4

 י' שלה מסטא ואבן ה ט ' ם ה ו ה'א א:סי עק'בה ץ' שלה טסמאאבן
 אלע~-

 מתייץ
 לא אבל היא ורה ע:ורה שלהן טסטא אבן לא אבל :ה2'טן הן .נכר'ת נכרילטעם'ה
 הם'טןי %א הן  :משמש.ה יהס'טה ה'א דה עברה אש, עק'בה ריהס'טה
 רראנה ט.מרא על אש' דרב קפתא את והא הן מא' אש' רנ להטתק.ף
 הן או עק.בה ר' הס'טן לא אבל הן טתר"! קא הא אלע;ר ר' דא'לו בלהודהוא

 אל.בא אשי רב מחףיץ קא ה:'ן 'משום אתקפתא על'ה ול'כא דח עבדה לענ'ןוהס.טן
 כר' לה סבר ולא כראבה לה רסכר מכלל :לא אלעור דר' אל'בא מת-יין קא ולאדראבה
 ת-צהא עדאן צר.כה ורראבה וק'אמא תר'צא אלעור רר' דתרגתא משום אלאאלעור
 דכי' לך איטא ולעולם דה.קא ת'רוצא ל'ה תר'ץ אלא ת.ובה'ה אש. רב שו.הולא
 אט. הן טאי דקאמרח הא.י דראבה אל'בא אוט' רב מתריץ קא והכ.ן ל.ה סנ'ראאלעור
 קאט' הכ' ראנה לך א' ורה עבדה לענ'ן דא.מ'ר והס'טן הן א:' עק'בא י' הס'טןלא

 והס'טן הן או' עקינא רי אהרים את הן שהס.טו הם'טן לא אבל הן וטשמש'ה זרהעבדת
 אהרים את ה'א יטטס.מה ורה עברה 'טא'לנן הכ'ן :לפט אחר'ם. את הן שהס'טוא6.לו
 בכף ואהיים מאונ'ם בכף היא וטה'תה כנ.ן 'ובא בי ראמ' ופר'וט לה טוטכחתה.כי

 אה-ים סאלק'ן שכרעה מכחה ].וקרא[ טשים נחתא ותלתא ורה עבדה וכרעהמאזנ'ם
 דתנ'א הא אןלא כמאן נוב נ.דתנן מכוהה ת.ס,ט'ם א:תן כנושאה ונמצאת אתרתנכף
 כיה התרה בנל ל: מצ'נו שלא הוב טן ח:ץ טהורין אחרים הטם'טחז הטמא"כל
 טטא.ן אחיים את שהם'טה ורה עב:דח אף אי הא עק'בך רי ראו עק.נה כר דלאנ'מ'
 דפל'גתא אש' רכ דברי נמצאו ליה דדאמ. וכל וב ת:א עק.בא י' ת'טא אם'לוודה'נן
 את אהרים שהם'טו נהסט סבי אלעזר ררי כתנ'תא רחא בת-צתא אלעןר ור'דראבה
 סבר :ראנה טה:ר.ן אחרים את ה'א הם'טה אם אבל עק'בה ורי דיבנן פלוגתא ורהעב:דה
 וביע.א טטא'ן אחרים הס'טה אם אבל פלוגת.הו אח-'ס את זרה עבודה שהס'טהנהנט
 לרבנן ליאבח אבר עק.גא רר' יאליבא לה בע' כראבה האמינן חטא בררראט.
 לאנר.מן א'נה עק-בא ד-' אליבא וב'ן רדבנן אל'בא בין אלעןר ]:לר' לא'בר'ןא.נח
 לענ.ן מכ:.ת פחיתה :רה עבורה אם. בר דאבו' אחא ררב וב'ע'א הלכה,וכן

 בה א'ן טומאה לענ"ן אגל אם:ר עק-ין בעל ;בוב דהא ראס'יא פש.טאאס:רא
 יא'תקש לא'בי'ן שא.נה לנרה ואיתקש למת איהקש רלהכ'ן של-כל:םסוסאה
 לאבן ולנדה לכעדשה לשיץ לחימיא למ'מר טצ'ת ולא במשא טטמא ושאינהלשרץ
 :ק.לא ח.טרא א'כא יכ' ה.א ריבנן ורה עבודה דטימאת מ'ט:ם לאהל ולטתטסטא
 דמקש.נ;. ה:אלקילא
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י"".
 :-יש, י"ד ברכות לממכת גאון האי רבפירווש

 טשונח רנני-סורי ככ"י כתוב חסי, יסופו ראשו 2טינית בחבנ'ת ניר רפים חי נןקונטיס
 חבתירה הרצאחי החשובו תננו . זו שנה כחשון באוכספירר יי"":(טצאת' 118 8%א ם , .*ו )12וסעוקם
 רג מ8ירוש חלק הזח החשוב הקינ~יס כי לי, :חברר ו;וד להרטכ'!ן ובהויח-הארםהרשב*8 בחרושי הסובא גאון הא' רב פיר~ש עם גמויה השואה 1;ל-'רי תשיסת-לב.. העירו היפחוסגנינו
 141* / 8 צר לקסן )עין תוסיריו לפני הגאון וטהיצאת הוא כיכוח לססכת גאוןחאי

 הווגוח החשואוח אה יחי בכ"י וכסדרו ככחיבתו הפירוש גוף אה כזה נוהן1ה33י
 הגניזה. כ"' מתוך הזה היקר הפייוש חלקי טאי גם ויחגלו יתן וסיגצדו.

 ע"א 69)רף
 כר עבד רב ר[ימר רקחלה וחשבנוומרעפלרן שמע קרירק קור4ו בך ואחר וקד-יך(ו7רעפילק ככ"י"

 מר[כורע עול עקסיו שקיבר[ קרד-ו7 בןיו7ושע
 רד7קש,נו מצוד7 עשה כך ו4וחר רהחלהשמיכם

 קרחה בן יהושע ר' ר4שמ' 4ופור זו מחשבדהערן6
 ז ]4שמר[ מי לעשיה קרייה לקרייה סרייהר[הקחם

 מצוה מקיים רב ש4שין ר[ומר אתדה היכורןועוד
 שמע בקרית שמיכם מר[כווק ער[יו שמקברןעד
 דצה סמאין זמנין ]4ושט בר חייה רב 4שט'וה4ש

 ידידה משי ק4שיי מקדים דרב קמיו7ק4וימנ4ו10
 קר4ו רן4ש וער4ון פירקין ר[ן ומרעניומברך
 מרעני דק4ש שזו-ה רע4ומר ראכם שמעקרירע
 4וכם שמע קחוק זמן מם4ש דר[א משוכםר[יד7
 וב ואמינו בלבד זדה דבר ודחינו ללמד. באימה16 4וש' בי ו-היי4ו דרב אשהדורקיו7 מ4שי 2(כ4שן
 צריך למשנד7 שאף י4למדנו בא 4ששי ברדהייו7
 ור[עור[כם פירקק לי' ומתני מברד דקאמ'לברך
 משום תחילה ליה מרעני דק4ו דה4ו ר[ומריש

 עומד במקומו ן 1 ש א ר קושיא נוקפרקזה שדבי פי ערן ו4וף שמע קרית זמן מם4ודרן4ש
 לדהקדיכם אמ' ר[א קרדהד7 בן יו-ושע ר'שאף81

 כן. ?צ"ל: 18 1(_כקן. ר'ש, הגהית ,ועיי. ונאו"1 ככי"ט ונן נכר, ו'2וטו אר נכ"י נכחם1(



 קרםננו'50

 הכ'י גוף וגם לי. שעש'תי הפוטוגרפיח בהתמונה טטושטש כו[ו יצא הזההעטוד

 יתרה בחבה לי העיהיקו סגון רט.ץ הרה.ח ירידיהיקר אך פניו. ע. דבוק דק ינירטמושטש

 בוה. גפ לו וטודני רב.וכעט.
 ע-ב()69

 ובתר קרית:ימע רב קרא והיכי ך(עשיהקרייה

 דעוירז הו4ו שך4יח ופרקיק תפיכ(י אן-יתהכי
 ומן והניע מעיקרא תפיכ(יו כ(ו דהבי4ושכ(4ן
 קר4ן לפיכך תפיליו דובאו כ(א ועדיין שמעקרירה

 הקורא כל עולא אמ' הניחן. תפיליווכשהובאו6
 עדורה מעיד כאכ(ו תפיכ(ין בי-44ן שמעקרירה

 וה מעמ4ן רבק מפרשי בעצמושקר

 אמרה דהתורה ש4וין מעיד כ4ויכ(ו ק4שמוהכי
 דהק4י1.-

 רי עושה. ו4וינו
 עולה הקריב כאילו וחנן ר. אמ' חנ4ו בר דק"א10

 האי[ מר ]דקוי נסכים.' בלא ובח או מנחה בל4ן ט.1*יף

 מיכם כ(ו שאק מי ואמ' ממערבא ד4ורהאמרבנן
 רב ובקיסמירה, ובעפר בצתר מקנדה ידיוכ(יפול

 ך4קרירה 4ומיא דמדהדר מאן עכ( כ(יישדקסדא

 ד4ומי[ ] כמאן דקאי' ., שמירהו במי וטפרשא שמע כ"ב.%16רף

 לקרית מילי דהני י רבק ומסקי לנפילורהאבמלוה
 באעי כ(רהפיכ(ה 4ובכ(שמע

 אמי4ן ו.הדור,

 ד4ייכ(ו בבמ' דפיסדהא במס:רה4ןומפרש4ן
 כ(ק'ש ריש אמי 4ובהו רי אמי '1 בפסה עוברי, שא ס.1*דף

לב~
 מילין ארבעת ידיכם וכ(נפיכ(רה ולתפילרה

 3( במרהרה עימרהו כ(נבךי יבנןומפרשי21

- - ---- 
 הכ.י, בגיף מאד כחו0ה השורה הצי[(

 ב;ונתה, לטקרי רבעי 4ק"ש מלי "הני 74נ: ח"א השים וסד-.ע ע"א י'ח11מדר"1

 פ.ב בה"ג הלשון )יטגאן לאהדוןיו, בעי מצכ[י, ד:עי אימוץ דכל ה'א דרחטי יה((האב4

 )הרא"ש(. ישנימו, בס"רים 11 גירמא נמצאת ולא י2( צד אספטיאו:ה-ג

 ח"א )האשכול עליה' אוכ4ה חייב ימחמצת עסה גבל לגבון : פרש נטרינאי ו-ב11

 מינה נפקא אפיה לשעת גיבול טש?, מילי, ארבעח היו[וך כר, עד לגבכן פ.-וט 60(:צד

 1"ד פ.י שע'וה בחשה.ג הוא וב, 86(. צד אספטיא, ).;"ג אוכליהי );.ן עליהדחייב

 היא. גאון הא' יב וול ול*ו נטרונאי, רב ותשובת 26*יגאוניקא



1 קדכםגמי

 ע"אי7

 : הישב"אח'ייש' למיא דיליה בין איכא ?דאו

 פירש ~איי(ז.9 הא'יבני נעכיבי מילין4שרבערע

 צריך דלתפלהבפירושיוי
 מי9'ן ארבע אמ,אלח,יי דמאטו עד 2 ניצליוך(א
 מם,י. פ"ית יאחי,, 8 מצלי לא ואי מיאלנביה
 4שביי ייסניו אילא שנו לא חנינדי בר' יוסי האמ,

 בר אחא רב אמ' הוזר אינו מיל אפילולאדקריו
 דאינו ז-וא מיכ( אפיכ(ומי6

 4ור-ע הקור4ו דהוזר, ממיך( פחורע האחוזר
 כ(א אומי יוסי ר יצא לאזנו ז-ךע1מיע יה-(אשמע

 זו משנה על שנזכרו י-מ,טניורע כיאיצא.
 המזק ודברכרע דתרומדה דקרשברעכ(מוד

 4ויכ(4ש כלובם מהן כ(יימוד החכרו לא ודמנלד104
 מדה וככ( ששנאה ברענא אדהרע ככ(להעמיד
 הרעכ(מוד דכרי וכיא דאיפשר דדה.אתאשנאמ'

ובאד-

 שמע 4ורע הקורא דקאמ' רענא דדהאי
 ובעבור היא. יהודה ר, יצא לאזנו השמיעולא

 שדומה שבירך שומע ואינו הטדבר ך_הןשכ,16

 - לאזני דהשמיע ולא שמע את שקראלמי
 דהכי היא עבד בדאו דהכא מתניתיןוהא

 ול(4ש קר4ו שכבר שמע 4ורע הקור4וק4שמ'
 דקרש הרעםם ורענ, לכרהדהלדה יקדאקאמ'
 רערכם ואכם ירערום כ(א שומע יאינומדבר

 שאמרו זה כי ק4ככם וידוע תרומהרערומתו21

 )וכן ,9גב9" ע9 עוד מוסבה הואת שהשירה או ,ויתפ.ה"... : כאן הסי כנראה41
 ע9 מתחייה ניצ9'".י. ויא : השניח והשורה ע'א( מ"ו לפסחים בפידיית ה9שין ססדרנראה

 ש(א ,"ויהפיה
 'תפלי

 אםהגיע : ויתפלה ... פרש נטרונאי ורב 2( יידו. הטים שיגיעי עד
 )עיין יאל-ר מתפיי מכאן יותר יהתם דמטי עד טעכב טילין די עד ביהכ"נ ויפניוזמנה

 גמו"ם ,עיין מטתן ומשמש בבע9-קיי איקמ' שרירא ורב 226( ונאוניקא צ"ד סי, שע"תתשהיג

 הדרך" "תפית זו יתפלה אמר חפני( בן ר"ש )בן ישראי ורנ 19( צד וגאוניקא מ.דס"י

 פתו ילאכו. יהפלה ידיו וייטוי נפזרה עיסתו יעשות האי רב פי' 60(.1( צד ת'א,)האשכוי
 ט'9ין" די 9ייך צריךבנטי9ה

 )האשכוי
 והאשכול 49 18'וצר צד עוד ועי"ש 14 צד ת"א

 "גב9"(. ע' וערוך מ"ו ייסתים ור"ת ; י'א הערח 17 צד איבקהוצי
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 עיכ()16
 : הישנ"א הייצ, וטצריך מפני יתרוכנםי(א

 טש'ם מ:מא ו( (הן תט': להשמיע יכוך( ואינולברך

 לאזניו יהשמיע יכול שאיני י(ידע כקשנול4ון3יך

 '"ל. ג"יו האי -בימ כתנ נו זה ומי מישנאה זומשנה

 מעשדה עש-ה אכם זה י-היש כי שסוברהתנא
 בדבר חלוקה דהיש יעשה לא לכוקחלה אבלכשר
 שחלוק יוסי ר' אפיר(ו חסדא רב אמ' לאו. 4שםזה

 יצא י(א קר4ש שאכם ואומ שמע בקריו-שכ4שן
 ווקרכנם בייך שאכם דהוא 4וימ' תרומהי(ענין
 ברכה אבר( דאויי'וקא שמע קיירע בייצ4ש

 ואפיר(ו היא דרבנן 42דוקרומה
 עכ-

 ר' סכר

 יקסדא י(רב י(ו מקשו דאמי. שפיריוסי
 טדני יקרש דרקק הא אומי 4ורקוהי(מה
 יוסי[ ]ר' תרומה וקרומתו רקרם אם שומעואינו
 דיך4מ*ו י(וקיומה שמע קריוק בין ל"הושאני

 דהשמיע וך(א דהסורא דקרקני היא ירהודהר'
 ו-שרומו-שו וקרננם אמם קוקני והוא יצ4ולאזנו

 י(כרקיקכ[דה אבך( מכשר עבד ד4ווו-ערומה
 לטימר לך לירק דהסדא לרב ך(,ה וקאמר. צ(ך4א
 אק לברקיקלה דאפיך(ו יהודה ר' סבר 4(דיכ[.
 ואינו מדבר ויקרש כ[אזניו כ[השמיעצריך
 דוקנן והא וקורכם דקך(ה י(כוק אפיכ[ושומע

 חנאון הרצאח )ו,יון גאין האי יכ פייוש שבנוף לכם, וייוע הטלים העחק זהו1(
 ק-ש ,היא : ,שטס.קן לאזנו. הביכה לה,טטיע יכול שאינו טפני בירו'2לטי פירש חיא(.בישיכה
 )ירו,שלס' טרכר, וס'ך טה לאזניך שטע : לטצוחיו והאזנח שנחורה... הסצוח שארחיא

 ברנח אבל ראוריה14 ק'ש ס'לי הנ' : וביה-נהן )דיס, כי"ט כנירסח 8,וחוא א'(. אוחרוסוח

 ודיענר היא יהורה ר' רלטא היא ייסי רכי וסמאי : כיח-נחן נירסח כפי 18 ררבנן'.תרוטח
 לכחחלה יהודדז רי חיטא .וכי : ריס( גם )וע"1 כיח-נחן נירסח כהסשך 4( לא". לכחחלהאץ

 ל*ו רחייא הא לא,א4א נטי רדיעבד יוסי רר' כחו להוריעך הקורא רקחני והא. קאטרנטי
 בלנ~' חסוון ברכח ארםיברך



8י לדםגבוי
 ע"א,)71

 ודהאיי הי4ש יוסי ר' תרומדה וקרומתו והרם4ום
 עבד או ד שמו 4שוה דהקור4ש יהודדה ר'דקתני

 נמי עבי ד4וו ד4ופיך(ו יוסי די' כחור[הודיער
 סובר יהודה שר' הכי 4ומית דאי יצאר[4ן5

 יצא לא קרא אפילו סובר יוסי ור' לכתחלהקורא
 ביכו-ק 4שרככם יברך ר[4ש ששניידה זו.נמצ4שוה
 יהוד' ר' ולא יום' י' לא יצא ברך ו4שם בלבוהמזון
 סובר ידהודדק דר' רןומר 4שוהדץ צריךרןפיכך

 במתניוהק כדמפרש ל4ש רןכתדהילה 4ןיז עבדאו10
 כוווהיה חיש דוהרימת ומוהניתין ושמע,דקיית
 אכולהי סר[יג יוסי וי כוותיה המזוז דברכתון-א
 ה~ו הדבריס כל י(. יצ4ש ר[4ש נמי עבד 4שווסבר

 ו4שמ' דהסדא רב דהזר -הסד4ו: רב ער[קושי4ו

16
ןן16 אדכם נמצ4ש ל4ש כד אומרי, 4ותכם 4וכם 'ז ןל

 יהודה ר' 4שימ' אוהה שן-ה ךאאזניומשמיע
 ור' יעשה ל(א ורןכרהדקירןה יצ4ו עבד 114סובר

 זו נמצ4שוה יצ4ש ר[4ש נמי עבד 4שו סבריוסי
 דהיש פזי שמעק דר' בריה יהודדהדוה4שני19

 גשלטא ריק,ש, המזון ברכת טרמי היכי : טפב'רוח התקיר יהודה וי וחופפות11
 כמ, לאזנו שיטמיע שתקנו יק"ש לרמוח 'ש סדיבנן שהן ומגילה דיעיח-וסח

 שטע, ב.ה כתיג לא והא ום14וני שישמיע שצייך מצינו היכן ראוריתא המוון ברכח4ובל בק"ש"
 ליה רפשיטא ל,טי יש -- יצא? התודה רטן כית לאזנ, ישטיע לא אם יצא רלא לחקן ישולמה

 "טצוח שאר היא ק"ש היא א': אי הרומיח בירושלמי שכתוב )כס, מק.ש המזון ברכחדגטי'נן
 ווצריך שחקנו כיון :מי אי מרבר(. שפיך מה לח1:יך שטע למצוחיו והאזנת ט"טשגחורה
 גק"ש.. כס, יאינו יזטיע יא אם יצא רלא ממש חקנו בק"ש נמו .לאז?ולהשטיע
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 לזהו( ולא לזה לא לכתחילה תורם שומע ואינומדבר
 דר' ר(ומר 4שנו צריכק ר(פיכך דהסדא רבוקאמ'

 משמ'ע וא'נו קורא ר(כתדהילה אם'לו סבייהודה
 פז' בן שמעון דר' בריה 'הודה דר' והאר(אז3'ו
 יצא ור(א קרא אפיר(ו סבר 'ום' ור'כואוקיה
 וקרוטדץ לברכת שמע קרית בק ליהושאני
 בך4בו המזון ברכו-ע אדם יברך דלאודההיא

 רביה הוא ע~ריה ב, אר(ע~ר ר' יצא ברדואם

 אלעזי ר אמ. אומר יהודה ר' 12 דחניא יהודה 'י
 שישמיע צריך שמע את דהקור4ש עזריתבן

 דהשוקא ז"סדא ר(רב רבנן ליה אמרילאעיו,
 אדכם יברך דר(4ש להא ואפיקחה ג4הכירארעית
 אז-ר באדם ואוקימוהה בלבו דהמזוןברכרע

 אמיינן נמי ~וק יוסי ור' יהודה טר'דהו'ן
 סבירא ברביה יהודהדרב

 ר(יד-

 יקיא שר(א
 שומע ואינו מדבר ודהרש יצא קרא ו4וכםבלבו
 'וסי ור' יצ4ש ו-ערכב[ ו4שככ[ ירערוככ[וו(א
 שמע בקריו-ע ובי, מזון בברכרע ביןפר('נ
 בריה יהודה דר' והז-יא חרומדה בברכרעובין
 ר(כחחלה רעורכם דאמר פזי בן שמעקדר'

 סילו הני למימי בעי ולא לא. .כחחלה אין דיעבר אטר הא יהורה, "אי..ר'1(

 ראוריחא ק-ש בין לעיל גדספיגינן לכחחילה אפילו שרי ררבנ! חרוסה אבל ק'אוי1תאק'ום
 חסיר(. 'הורא רי )תוספוח מנק"ש' בררבנן-ייחר ויהח'ר אין לכחחילה ילענ'ן ררבנן1לחרובוה

 הגרי"ב כן הגיה וכבר ונמגילה בע-ב לקמן וכ.ה פי, ובב"י בביח-נחן חוא זכ!8(
 אסרינן במשנה עיקר לה ראית ברויהא רנל הוא רהלמורא "אורהא אבל)רקדוקי-םופריםן.

 המשנה אצל יחר וה גרסו כבר רגי שבימי לפי י.ד', לחויין הרשב"א )חרושי רוזנן'עלח
 בא ומראש הסשנה כבח כחה עצמה המשנה בסרר וה נסרר שויא אף נן וע4 הטשוחעם

 4812. צד הרע.ח האחרון החלק חראשוניס )רורוח רח1ן בגטרא וחל



61 קדכםגמו

 ע"א()73

 הלב כונאת אחר דאטר מאיר בר' ליהמוקמינן
 איכא וקמא חמדא רב פייק ולא הדבייםהן

 הרזכם תנן הכ" למ'מר ואיכא הכ'למימר
 מן-רש חוץ הממלה ארע לקרות כשריןהכל

 אמ' 2( לא כ% כלל ד-רש תנא מאן וי וקמןשומה6
 שמע ארע הקורא דרענן היא יוסי ר' מרזנהרב
 יהודה רי ודיל' עליה אקשו יצאחי לאזנו השמיעולא
 קרא אם אבר[ יקרא דלא סאמר ולכתחלההיא
 השמיע ור[א שמע את הקורא כדתנן 4(כשר

 י-רש קרעני מרענה רב ופריק יצאיר[אונו10
 ר[א; 3מי עבד דאפיר[ו וקמן דשומהדומיא

 יהודדה רי דיל' ליה אמרי היא. יומי ר'והיר[נך
 מך-מר~ש ודהמורי קתני קמן גווני ותריהיא
 עבד ואו יהודה רי או מתנה רב לד-ואהדר

 עבד או מבר יומי ור' ל~ש לכתן-לה אבר[יצא16
 אינק הדרן תניה, מאן לכתחלה תורם לאנמי

 לכתחלה דאפלו מגר יהודה ר' אי ליהאמרין
 לא נמי דיעבד מבר יומי ור' דאמישפיר
 יצא בירך ואם בלבו המזון )ברכת[ אדם יברךלא

 רב להן אמר תניהמאן80

 מתנד-

 ב! אר[עזר ר'

 כיון שוטע ואינו טדגר חז אבל טדבר ואינו שוטע שא.ני הוי ד:למא חרש ,סתס1(
 שאינו כיק לא הכא רבריו לכל כפקח הוי דבעלטא גב על ואף המגילה, את לקרוחשיכול
 חסיד(* יהורה ר' ותוספוח 1.רא'ש )חוספות לאונו להשט'עיכול

 רשוטח רוטיא רחרש רס"ל נטי אי דיעבר, אפ,לו השתא ליה משטע רחוץ "רלישנא2(
 יהורה" ר' רברי )בד"ס1: בכיוום ליהא "וכן ק(. )שטט' קורין" אין נמי דיעבד ראפילווקמן
 אלאלכחחלה טשטע חוץלא דלשון ראמרינן 1( יצא". לא אומר יוסי :ה. להשלים צריךאך

)שטט'ק(.
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 תורם ר(הכי דאתית השר-עא אינק ליה אמריעוריה
 ור' תניה מאיר ר' אמרינן לך דקשיאלכתחילה

 יוסי ור' לא י(כתדהר(ה 4קין עבד או סבריהודה
 דפרקוהי גב עך( ואף ר(א נמי עכד אוסכר

 דר(א עדיפ4ק דידידה אנפא הא מןלקח2יא
 דמחסרי עד יהודה בר' ר(אוקמה ר(הו,אפשר
 ודהו4ק קטן מומ ר-עי' בה ומשוו למרהניתקר(ה

 ירהור וך(4ק דקיסור בלא דמתניתין א פשאפנקיט
 י(יה פתניתא הא דאיסתפיקא וכיו, עדיפאודיליה
 שיקר4ק דמי שפיר לכתדקלה אפיך(ו יהודהלר'
 4קך4ע,ר כר' או ר(אזביו ישמיע וך4א שמעקריוה

 י(דהשמיע צריך דאמ' לידה םבירא עזריהבן
 אצשריכינן יצ4ק דהשמיע ו(א אכם אבללאזניו

 הלכה שיר(א רב א% חסדא רכ אמ' תרתילמימר-
 הלכה שילא ר' אמר דקסדא רב ואמ' 1 יו"ודדהכרי
 כיק עורידה. בן אלעור ר, משום שאמ' יהודהכה

 שצריך דהשנידה דהשמועה מ,ו לנושנו-1ברר
 דר' שסובר י(מי כי י(מדנו ר(אזניולהשמיע

 4שין דמי שפיר לכר-עחילדה אפיך(ו אמ'יהודה
 כרבי דהלכדה 4קמרו י(פיכך כמורהוהלכדה

 רכ יאסר 'הורה כרי הלכה שילא וב אסר חסדא רכ אסר : הגירסא רי"ד "בפסק' גם1(

 וכן גכון והסדר עזריה. בן אלעזי ד' סשום שאטר 'ר,ודה כר' היגה שי~א רב אטרחסרא
 דקרוקי-סופרים(. )הגהוח 7(חוריה" יהורה בדר' בחצרינותאפחח



ין מדםבבו'
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 בן אר(ע1ר כר' הן4כה אמ ואי עזרידה בןאר(עור
 יהודדל כר הר(כה אמ' ור(א צריך דאמ'עורידה
 עד וקקנדה לו ואין ר(השמיע צריך אמינאהודה

 ראט' ידקידה כר' דהלכה אמ' לפיכךשישמיע
 הברכוו-ע. וכל יצא. לאזנו השמיע ו7-אהקורא

 בלנו 'ברך לא מוק כברכו-ע שהן כהן ה4כהכן6
 דהברכוו-ע בשאר הכ7- ורברי יצא ברךואכם
 קרא ;י. בר(בד שמע קריוק איר(א נז-קלקווכ(א
 יהודה ר' יצא אומ' יוסי ר, ל באותותיה דקרקולא

10
 דוקנא דהוקר(מוד מן שנוקברר כיון 'צא א קאומ'
 ר(א אכם דקאמ. דההש ירורן-ה ר, דרהמאקמא

 טבי ר' אמ' אמריי זאוק עך( יצא ל(אזנוהשמיע
 8,כר, ר(הקד( שניהן כרברי הר(כה יאשיה ר'אמ'

 יוטי וכר; קנא ל(אומ דהשמיע ל(א אכםין-הודדה
 רב וקאני יצא. 2י באווקותידה דקדק ק-(אאכ:םש1

 בכוקב הכל וכוקבוקכם דרבא קמידה 3(יאשיה
 וועפיר(ין מזתדה ר(ענק פיר. צואווקואפיר(ו

 אז-קד ייי אך(ן-הינו יי' ישר' שמע כוק' כןכי
 אהד יל אלדהינו יי' דהדבר תורף יי, אוקואהבוק

 דהוקרף בעסק צואווה כן יאדקר וגו' 'בתואד80

 שוטה טחרש חוץ המגלה לקייא כשרין ה:ל רחנן הא והילכך ייספ. כוב והלטחא1(
 מצוח בשאי רהא דטי שפיר ריעבר אכל ילא הוא טחרשדלכחחלק חוץיקעה:י,אטר

 ינך סשולם(. 4-בנו ההשלסה )ספר לא' נמי ריעבר אפילו וקטן שוטה יצא. הכ5דגרי
 שם(. הסוול )העיח בט.ז ועי,ן חרפ"ט ס"י בב"ח וע"י חרי-ף לרערז בש-ששר~רוא
 פ' ב:.י חוא "ובן *( שפ(. )שאלתות הלכתא וכן 43 קמ"ג. ס'י ואחחנן בשאלחות הוא וכן*4

 והיא רי"ר. יבפסקי ( ! שם הגיהו )ולחנס ספתה ונס, תחט"ר רסי'1 ואתחנן פיוטילקוט
 סופד,ס*. רקדוקי )הגהוח ליבא' אישעיא ר' ענין רטה האטתיחהגירסא
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 ושננתם ר(בבך על דהאר(ה הדברים וחוה~ה
 פרשדה וכ, וכרהברהכם. בכם. ודבררהלבניך
 ואבדתם עד וכור(' שמוע אכם והיהשניה
 צואות ואלך ומיכן הרהורף הוא זה ונ'מהרה
 4ור(ה דברי ארה ושמתם הזה התורףבעסק
 ולמדתם לפושפורה והיו וקשררהכם. ר(בבכםעל

 כשאמר ר(ומ' אדעתא וסר(קא וכרהכתכם.אתכן
 צו4וורה וכרהבתם ר(שושפורה והיווקשרתכם
 עיקר 4שילא ר(כתבן צריכין אנו איןהלר(ו

 הכי משוכם ר(4ן וצו4שורה כורעביכםדהרהרף
 רב4ו קמי ר(מירהנ4ו י4ושיד-ה רב4שיצשריך
 מה רבא ליה אם' צואות ו4שפיר(ו בכרהבהכר(
 אין יוסי ר' של דעתו על ח-הלא כך לשנורעצריך
 ארה הוא כורהב בשושז-ק שאפיעאו ר(כךצריך

 4שרה עשכרהוכ ר(ו בא דרהנן במניןההצואורע
 2 4שכם מן כורהב דהוא מקוכם מאיזההמנלדה
 טתב ואינו ששירע כי וארע אווהך איש שכבי(א

 ן ת י 18 כותב אר(א האשדה ארע הכדהןודושביע
 האשדה ואמרוה כורהב ואיפ המיכם ובאואורעך
 דהיה ר(א אום' יסי ר' אמןאמן

 מפי
 שלפניט( )נגסרא סיאם מערבא. ר:ני רחלטורא ןבמחגיהא מאם 45 ע"א. י,ו פטה1(

 עד שחך איש שכב יא אם *דמ*ההתל שלפניט(. )בנומחאית וכותכ 48 )ייוש.טי(. אפכיחב
 שרש'י*. אסן אמן מ"שה רואסר.ז וקבלמ האשמ את הכהן דומשביע צואמ נותכ שהימ אמןאמן
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 עא(פל
 לכרעוב מדה"ב שדהוא יוטי ר' מדברינוהברר
 ודאי ידהודה ר(ר' אבר( צואדה שהואוהשביע
 כר( אומי יהודה ר' דוהנן צואווה ריכוהובאין

ק ת' יוהן איר(א 1( כווהב אינועצמו  ובאו 
 אמן ה~עשה ואמרה כוו-זב ואינודקמיכם6

 בהאי מפר(ני קא במאי ער(ה ואמרינןאמן
 מאיר ר' האר(ה האר(ווה אוה וכוהבקרא
 ר(רבווה האר(ות 2( ממש אל(ווה אר(ווהטבר

 4עע4ה 3( ברכווה מדהמוה הבאורעקר(ר(ווה
 4 4עדהחבם שבמקומווה קר(ר(ורהר(מעופי10

 יטי ר' וקבעאווה צו~עווה ר(מעוטידק4עך(ה
 צואווה3( ~בות את כדקאמרת טר(דהיטבר

 אלות ר(יה8 דחש למעופי כור(הי יהודזהורי
 הבאווה ק~ות למעופי האלות מכהשאלות

 שבמקשות קללות למעופי אל(ה ברכותמחמת16
 וקבר(ווה צואווה עאמעופ האר(ה 4(אחרים
 מני ר(ך דאמ' י4עשיה לל רבא ר(יהקאמ'

 ואיצפרכוה צו4עווה כווהב שאינו ירודדהר'
 יהוד' דר' פע' צואווה כותב למימרהכ4ע

 אר(ווה האלה האלווה דכו-זיב משיכםהוהכם20

 לא אכ( אפולו לבדו א5ות אלא כוחכ 'מא שלא בעצסו יזחר הוא בעלמא 5ישנאי(

 אסן חא,שמ ואמרח כוחכ ואינו חכהן והשגיע וכ'ש כותב היה 4א יהנקי אותד איששכב

 בסעירוג'" מאלח מטאררים חסים אותרובאו הי ו,"'הן )רש*י(. חומ הטקרא סוף שהואאטן
 ".שבמשנמ )רש,י(. מטר'ב( סטי 8(חנקי)רש.י(.

 חורה-
 6)וקבלות שלאיט(י ~עוא

 )בגטרא*. להו' דריש בטעוטי 46,כ51הו שלפניפ(. )בגמרא רריש' 9א אהיסור"ס
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 ע"ב()74
 הנא אכל צואורה כותב אתה ואי כותבאתה

 הו"ש וברור ן קאמ' וכתברקם האלהדהדבריכם
 ציאות ואפילו בכתבשהנל

 שה-
 אני

 היום מצוך אנכי אשר הדברים בהקורא
 יאשיה רב ליה אמ' זי. למשנה צריךואינך
 לילף למימי איניש ליו-עי דלא כן פי עלאף

 וצריך "ן, קאמש, מהתכם כתיבהכתיבה
 : נ5 צד ח.א תש"י הדבקים בין רוחלית,
 1(שאם האיי רבי:ו נהב 'צא נרע, לאואככם

 הרבקים בין ייח נהן יא דקדק לא אכםדהא

 חנן טהי' 'צא יבק"ש ודמאמ' יצאבאותדוזיי,

 באוחיוה'ה קרק ' י5א יייא אפילו ניהנם לךמצנני,

 בעונותיו לשםירך
 2( הוא סימאנא יקיא ממנאוביוממעטי,
 דאמ' היכא בו. כיוצא בל ונן ראיהולאו

 ולא ובשעריך ביתך מזוזות עלוכתבתם
 שיני בפרק או חוא ראשו, בפרק מידכרקא
 דיאשיהנ( ימינם ירבו למען ללישאניה אתאאו
 ואינו ומסיים כיו, שככר היא וחזקהנקמ
 ראשונה לכתיבה סמך שיני פרק לראשחוזר
 האומנק ראשונה' לכתיבה חוזר לאוואם
 פי על ואף הנדבך וביאש האילן בראשקורק
 וקראי, מטלאכתן ילין בט ראשק בפרקכן

 ,א..נתן אם : ז.ל ג"אן האי רב בשם כתיב מצאחי : הרי"ף על ריג"ב גשיטת וכן1(
 דאע.ג זצ"ל: פר.ח לשון ימ:אן !( יצא. באית'ותיה רקרק לא אם רהא יצא הרבקים ביןרוח
 טפי מ'הו יצא בא.תיותיה רקדק ~לא קרא תנן רהא יצא הילו הרבקים בין ריוח נחן 5אראם
 מילתא הא ן גיהנם לי מצ:נין בא1חיוהיה קייש רקיי מאן ?לה אמי רהא הטרקדקעד'ף
 שבסוף רי.ר )פסקי נקט דיישיה נ( פי(. ס" ח"א, )או"ו היא בעימא סימנא וקיא הואגסרא
 'מיכם 'רבו ג(מען פתח אכן ; ד'שיח : 1צ,ל ה14'כ( בפקודת )היא-ה נקט ריש.ח ביח-נהן(ס'

 1אם : פר"ח מלשון והוא 11וש.1. :' );יוך נקיט וסדייו וסנהגו הלוכו פ" נקיפרוושיה
 פ'ק, 9י' ואו"ו נקטא ריישא ולשנא עומד שני בפרק וראי יסיכס ירגו למען הקורא זחיהח
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 ע"א()5ז
 בפרק אב7( דשו-עם שו-עו-עכוין כדי ששו-עכדרב

 דהלל. כבית וקורין במלאכתן עושקשיני
 י.ח מתפללי, ן ד ו ע ם ב דעושק היכאופועלי,
 בשכרם דעושי, והיכא בעיני:ה.כתקבה
 ושלש ראשונות שלש והן י'ח מעקמוקפלק
 המזון דביכת ובריתא והבנעו.אחיונווק
 פטור דהרען היא. הלבה בפשוטהדפועלין
 אשתו שנכנסה הלילה אותה שמעמקרית
 אם שבת מוצאי עד לילה ומאותהלרשותו

 ואם מעשה עשה לא10
 דעתיה מכוק מציולא
 וכ7(7( 7(ק*ווק.דהייב

 דטריד דהיבא 1,לימדונו
 פטור דמצודהטרד4ש
 אוק כונסכגון

 הבתולו-
 4שב7( פטור בווכיוצ4ו

דהעוסק

 במצוו-

 ו7(א
 כונס בנקטריד

 א7(מנו-
 ו7(4שו דטריד 4שו16

 שטבעה מי כגוןבמצודה
 וכנון ביכםספינרקו
 מותר ו4ש'ן דהייב:4וב47

7(4וכ7(
 7(רדהךן

 חדא אני אסוקנסשאמ. פי ע7( אףב7(י7(ה
 כרבן קי4שמ4ש די(4ש2(

 אנינות דאמ'גמ7(יא7(
 עלנב היאואף דאורית4 איר(א דרבקל,לה86

 פריח וע"ן ב( פ )נה"ג חייב, טייד ולא סצ!ה אלמנח פטור: !טריר טצוה "בח!לה1
 וחלך מכאן *( צ'ט. ס"י ר.ת !חשול!ח ,יגלבתך. ר".ז ע"א כ"ה לסיגה ופר"ח פ"ד ס,י ח'אבא!"ו
 טשקר י4ן הא,י רב ,!אסר מ"ח צד ח.ב גשערי-שטחה הוא וכן י( הישב"א. בחירושיגם

 פזטי צר ח"א שס ע!ר ועיין בטקצח, הרברים גשהגשו ששם אלא וכ!יילחבלי

 דט"ד משוםבתולה
 האלמנה הכונסאב7(
 י"א! 4דף הישב"אחרושי

 האי רב בפירושיראיתי
 החיא גבי שכחב ו"לגאין
 וכלל : וגו' פטיררחתן
 טירא רטריר היכאלסד!נו
 אח כזנס כגת פטוירמצוה

 העיסק אבל ב! יכיוצאהבת!לי
 כונס כגון טריר !לאבטציה
 בסצ!ה !לא דמריר אואלמנה

 בים ספינחו שטבעה מיכגון
 חיב". אבל!כג!ן
 רפיס להרסב"ן האדםחורת

 : ע"כ נ"1ויניציאה
 ואין 3; ו"ל הא. רבנוכחג
 בלילה לרחיץ לאבלס!חר
 אני אפתניפ שאומראע'פ
 כרנן לן קיטא רלאחרא

 לי,ה אנינ!ח ראמיגמליאל
 רכח'ב גכ על !אף 4(.ריננן
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 ע"ב()%
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80

 בכר(ל יילית 'מיםשבעת
 הרטאין מן חיישינןועוד
 אסתגים ראטר כ4ולא

 ודאי אכל ל1, שימעיןאגי
 מעקרא מלת,ה מגייאאי

 ושאם מילתא הא ביהראית

 סכגה יירי בא יוחיןאינו

 ררמיא בלילהייחין
 משופ ולרפואה הרחקישערן

 וראיכחיייגרוי"איסטניס
 הוא

 בנקיות בישזוהג ולא זוממדה
 שנא מי איא איסתגוסכשיו

 רוחץ איגו אפ ססגהיידי
 ו"ל. הגאון דבריע"כ

 בנקיורע שנוהג מי כר[ ול4ש וו ממדה ז-ואגחל
 מכנדה ר['די שב4ש מי 4שיל4ש 4שטרהנםבשיו
 ער[ והנדהומין מקכךשי, ו4שין רודהץ- 4שינואכם

 חמרונך ר[ך ]ימל4ש[ המקום ברכה אילאדהעבדים
 ולא לשלשה איר[א אכורע קורין אין רבנןודתנו

 דערהינו על דהער[ינו י[ארבע 4ייר[4ש4שמדהורע

מרעדהיר[ד-
 בז-מפד י(אדם ר[ו שאומיק לפרש

 ור[א דהוא משמעק שמ4ש ראובן אכיךלשבדקו
 אומ' איר[א הוא מידהודה שמדה שמעוןאביך
 2( יעקב 4שביך יצדהק 4וביך אברהכם אביךלו
 קור4שין ד4שין אכורע מ4שי דהקשינו ו4שרעוער[
 משטעון ואמ' אתי קא מראובן די'ל לשל,שהאילא
 יקר4וו ר[א הזה כטדר נמי אמהורע ארעינאק4ש
 ישר' שכל בלבד ור[רבקה ר[שרה ר[שרעיםאר[א

 לילורה ימים שבעתדכת'
 מן ]חיישינן[ ועודבכלר[
 אמתנם דא' כל ולאו!רמאין
 וראי אבל לו שומעיןאני
 מילרהיה מינר[יא4שו

 מעיקר4ש 4וינישדההו4ו
 מילרהא דה4ש ביהדאית

 הו4ש רוחץ אינווש4שכ(
 ירדהץ סכנדה ר[ידיב4ש

 ר[שעוה דדמי4שבלילדה
 משוכם לרפואדההדחק

 בדהר[י וד4וי4וטרענם

 זרוע בא!ר שחביא חשגי חפירוש והוא ?( חרי,ף. שעי בשיטי-הגבורים גם ואייך טכאן!(
 שטעון ב! ויא ראיבן בן שה,א גחספר הטת את טשבתין אין ר4א : חצ:אי רב5! 'טפיר!ש
 פיר!שיש יכטח !לאה רחי רבקה שרה בגוח שהן יהגשים !יעקכ יצחק אכרחם בן שהואאלא
 ע4", ק,ו כימן תפלח ח' ת*א )או'ו פר'ח' ע'כ בהם סיויאאתריס
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 ע.א()76
 רבקה 4שמך שרדה 4שימך ל4שדכם ואומ'מזרעכם
 מרחל שמא יאמר לא רדהך( אמה לאה אמךאבל

 ופירשנו ודהזרנו הו4ש. השפחווק מבני 4שודהו4ש
 ולפירוש 1( חשיבי. לא אדהרים דהשיבי הניאיר(א
 פירושיכם כמדה נ4שמרו בוקר(מוד המ4שמר,ה
 ק4ש מראובן דילם4ש דהשאשא דר(או שפירשויש

 מילתא הא תליא 4שתינא קא משמעק ואמראוקי
 ק4שתי מרחל דלי נמי אמהות עליו שיקשהכדי
 : הושב"אחיישי אתינא מראה-קא מרואמ'

 ייכנייבעיט" הא" יכ פ'יש פירוש)ה( כד4וך44ש
 4 ן 1 יישי ~תמן האבות שר(שההדבריבנם
 וארבע אנוח ט,ש אין י"הקר4ש- דהןדקשוכין
 אמה~ח, 4שבל ישראל לכל1:1,4ד1

 מהן אחד כ" אקשבטים
 מה, אחת כל ולאה ירחל 4 ישראל אב'לכלנקרא

 בלהה 4שבך( ישר' לכך( אם פל' להקראחשובה
 בישה4וך( אמהווק לרקרא חשובווק 4שינןחלפה

 שרדה 4שמנו אומ' מישר' ואדהד א-הד כללפיכך
 אש' ואינו ל(אוה אמנו רחל אמגו רבקהאמנו
 אחרות* נטהכם שכן וכל זלפה אמנו בלההאמנו

 4י5דה קור4וין 4וין קאמ' דהכי שפירשוהש
 שבא מי איך(א כן אדם עך( מספידין ואיןפל'

 ח.4* זיוע באוי אכל והשיבי-. ?יא פפי חשיבי הכא עד א,א ; שיפניגו בגסרא1(
 חרוויה ב8"י ומכאן 1( גאון. האי רב לגיסת קרובה וו וגרסא חשיכ'. הג' עו ,אילא : ק"וס"'
 פקודת יי חרי-ףעל

 הלויס"
 דוך אבות שרק דאין קאסר כבוד דרך פ" : נמכרגר( ה:צ'

 חמהות קורין אין וכן אכיגו יעקכ אניט יצהק אנינו אביהם : לשליטה א,א ישראל לכלטלל
 שהסאגרחם לגי אלא אגות קורין ,ואק : כאלפסי וכן ולאה-. רחי ורבקה שרה לאינעה4א
 דחי( רבקה שרה שהן לד, אלא אמחוח קורין ,אין ויעקכ*מק

 וי(את'י
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 ע-ב()לא
 פלנית .אמה קורין ואין אבות משו[שה שבאמי
 מא-בע שבאת מי אילא כן אשה על מפפידקואין

 ש4וין זה ר(פירוש קרוב שפירשו וישאמדהווק.
 מזרע שבא י4מי אר(4ש אבווק בן בהספדאומ'

 למי אילא אימהות בוק לאשה וו[א אבותשו[שה
 והפירוש 4שמדהווק. 4שרבע מזרעשב4שוק
 ודהשניכם י[נו; הנר4וה הו4והר4ושון
 לדבוי כ, אומ' אוקה שאככם נשניכם אינןהו[ק[ו

 בישראל ועצומות לרבות פלונית אימה מספידק איןזה
 ו4וף וזלפה מבר(הה משבטים שבאוק מיכר(
 השני ר(6ירוש אמדיווק בת ק[הן קורין4וין
 המדהוור הוא שכוקבנו דהראשון כפירושאילא

 כן דיבנה דרבנן בפומיה מרגו[4ש)(שבכולן.
 שאין עולם יסודי שהיו הו[לו דהכמים דבר'פירוש

 ראומ' בתורה בהחזיקם לעצמם טוכהמדהזיקין

 דהאומן חדה בחדה אני אנו, 4וומניורקמבער(י
 וללמד ר(הוחת בעיר מייאכרקי אניבריה
 חתן ג, ור(זרועי ר(חרוש בשדה מך(אכתוותא
 ייקרווק רצה אכם שמע מקריוקפטור
 נמר(' בן שמע' ורבן רבנן בדה פר(יגי שמע4ות

 אבות ברית לני זכור אימריפ אין ,פו"ח : עוו ק.והניא ס"י תפלה ה, ח.א ובא~"ז(1
 טזכ'רין איו ורק מזנ'1'ן א'ן ימטה מ,נן ייעקכ יצחק אברהס זניח לני וניר אופר לשלשה%א
 חשיבי לא השבפים אבל גרולה. ו~נותייהי חשיבי יעקב ער אלא לאיב;, -לא אטהותזכית
 כילן ,החבם'נ .טרגל":... עיך בעיוך, 2(ומכאן בזכותן", יניתלין מוכירין אין לפיכך הניכי

 שטרים בתווה בההזיקם לעצסם טיבה מחזיקין אין עולם 'סודי שהן אע"" גאןה0פורשין
 ילקצור ילזרוע לחייש במלאכחי טתעסק הוא בריה והאוטן בריה אני אנו. אומנעתכבעלי
 וללמו", ללמיר בטלאכתי טחעסק ואני ול,ששותילפחון
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ינ.
 ע'ב. י"ד-מ-ו לממכתחולין קדמוןפירוש

 יבני-סורי וכתכ שטינית כתכנית רפים ארב;ה כן קונטים באיכספויר בודליאנאגהכ-,ר
 גם כתוכו הוא כולל סע"ב. ט"ו ער סעייב ייד רף חולין לטסכת פ'יוש 648!4 .א(3 .4.טאון)46.17
 בסשנ'וח המשנה נסדר כ' ע"א '"ח ברף שלפנ'נו שבגסיא :מגל-קצ.ר" השוחט להטשנהפ,רוש

 הבאוי או הפ'-וש כחוך ע"ב. ט'ו כמג.-'ר' "השוחט : '2.פנ'ה : להמש: וו טשנתסחוכרת
 הננאל רבנו פירוי2י )בערבית(, גאון הא' ליכ המאסף1 )ספר א:חאו',, ס.כתאכ פ'יושיםנכנסו

 גערכית בוררות למלות פירושים מחם וגם והי'"ף כנו' הרב 'צ,;ק רבנו וכעבר'ח(,)כעיב.ת
 כפנ.כ( שנכנס כגליון נראים חללו הפירושים כל שאטר". מי ויש : כשס פ;ס בעכריתוגם

 הסוגיא כל את המקיף הכאור עצם. לקמן(.ואו,כ )עיין הגליון ;י עור נשאר לסמוניאוהפר1ש
 רנהאי שי לפירו'12 הבהירח ובהרצאחו בסגנו:ו הוא ורומה ל.:ם יוא קרום כי יינראה
 ביוק-. קדוטות נראית ש:ו והנכונוה השונות הגרסאוח ואף הקורם. כם'מן עויפנ'1וגאון
 ונספחים נ"ב צד )שם פים! 115(, נספחים קרמוניוח )לקוטי רופא כאןהיה הנוכר כנוי יצחקר'
 סקונם 411. ח-ב,%ד אוכספורר י כ- רשיטת נכיאיכ-ראשוניס)עיין ע( פרוו( גם 44פרשן.וחבד ן4?יון
 הט,טר הנכבר חשר : כשטו ששטו צאצאיו מצאצאי אחר טוצאים אם ושם נרמשק כנראהמיח
 לשער 1'ש ברטו2ק,י כנוי בבית הנורעים הכהן יונה ר, נן הכהן יצחק ור' ט- בישרשוע-ח
 ברטשק. נכתב שלפנינו הכ.י שגסאיפוא

 ע-א( ?10ידף
 בריה ח.יא דדש הו:א רב אכו ההלכה וה בחחלת דאטר'נן לרב אלא"עטא

 אפ.לו 'הודה ר' ה'ה הלוק רכ אס' הא כול' ל'וסה באכ.לה אסורה דרב טשם.הררב
 וא'פר'ך דח'תא וא.תוקסא הווו דא'פרת אוכלא הנ' אמ.לו וכלומ' וענב'ם 1.ה,םבס4
 פיק דשבת כמסכתא טפורשת וענכ'ס ו'ת'ם בכל' 'הודה ור' שסואל וחלוקת 'וסףרב

 דהנ.א ה.א רנדות 'ה,דה ר, א'ר' רדכ כר'ה ששא רב אמ' אלא 1(. שנשברה[1חב'ת
טטלטל'ן

 ג-
 'שן נ- הא' רכא'ס כ.ון אלמא יה~רה ,-' דברי "מן לא אבל חדש

 שה'טה גכ' נכר הכא אס'ר ע'לו'ק דעת'ה לאו זעפרורית כשטן וטגואל ל ס ת ' אם
 ורה.ק אס'רא, בהכ' ט*תטל דעה'ה דלאו כיוןבשנת

 א'מו-

 'הודה לר' ל'ה רי"סעת
 א"ר סחטת מוקצה פ'ר' ליח. שט?ח ס' א'סיר טח' טוקצה אבל סיאוס טחסתבמוקצה
 אוס- א'נו בןה שמא ונלומ' שכת כאותה כו שהדל.קו נרכגון

 סת'ר אלא יהזרה ר,

 ל'ה שטע'נן א'ן ואהדר'נן ל'ומה. שאסירה נה ראטרת למשנתנו גסרינ! וטה'כןהמו
 שלטתכת הנ-ות כל איסי 'הורה ר' וש'א רהא א'םזר מחט' טוקצה אפ'לו 'הודהלר'

 זר-לטא וטטאי זאקש'נן שגת. באותה בו שהדל'קו הני מן . חו'ן סטלטל'ן טאוסיןשאינן

 כהכ"י. פנוי משם שהוספתי נרכוע המוקף ובמקוס : קטיג רף שבחו(
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 שבת באותה עליה שהדליק ב'ד'ם אות: דחה דהוא טיטוס דאס'ר ע-כ( )?10 הכאשאנ'
 לא %עים אסר אימ נא'כורן טתטת רטוקצה גב על אף כ'ר'ם דת"ה דלא ה.כאאבל
 ואמ-'נן והדר'ק כ'רה. פרק דשכת בטס' וטפורש רנרות יהודה כי טתנ'ת'ןק'טא
 2( ]כירה[ פרק דשבת בטסכתא נ( דתנן הוא רסבשל יהורה ר' אשי רב אס'אלא

 ד' דכרי לטהר אלא יאכל לא במו'ד ה'ום באוהו ואסילו .אכל בש31ג בשבתהסבשל
 ד' הרי ע%ם'ת יאכל לא כטו'ד שבת לטהצאי 'אכל כשוגג אוטי 'הודה ו'סא'ר
 ליוטה אטרה נשעג סשנה שהשוהפ דאם' כדב שבת לסהצאי יאכל רקאט''הודה

 ולא לו לא בטו'ד לו ולא לאחרים שכת לטהצא' 'אכל כשוגג אוט' הםנדלר .וחגןר'
 לא בט1.ד דאם' טא'ר כר' ות'הף בם'ויר בששחט לטתמת'ן ונוקטה ואקש'נןלאחרים.
 בשבת השוהפ בסתמתק דקתמ דע' סל' לא ואהדרנן למה-, אלא ה'ום באוהויאכל
 שנא %א שמ3 שא לא הכפרים יום טה הכסר'ם דיום דוטיא שבת הכפ'וביום
 ומשום באכ"לה אסיר נדויר שנא ולא שוגג שנא לא מד שבת אף באכילה אס'רטיו'ד
 כרי בשתנ. למחג'תן לה טוקמת טצית ומי ואקשיק 'הודה כי אלא טא.ד כו' קשא לאדגי

 טתחי'ב טי בשוגג ואי בנ"שו שטתמ"ב אע.פ במתניתק ע"א( )יסי קחנ' וחא'הודה
 בנפשו טתת'יכ הוה עבד הוה בטו'ד דא'לו אעיג דמתנ'ת'ן דוק'א הכ' ופרק'נןבנפשו
 דאטי הסנדלר יוחנן כר, ונוקטה נם' ואטרינן כש-ה. שח'טתו שחפ דבשגנה כ'קהכא
 קא הסנדלר יוחנן ר' ופדק'ק היום, באוחו יאכל לא בטו.ר שוא ולא בשוגג שנאלא

 קטיה תוא חני אאוי. דרב אליבא רסכשל יהודה כר' סתמתץ וק.טא כוגא.מ?ל'ג
 4ה ומשת'ק 'אכל לא בטדד ה'ום כאותו ואפ'לו 'אכל בשוגג בשבת רע(בשלדרב
 לרב ליה דסבייא טשום ל'טן א' לתנא רב ל'ה טשת'ק קא פעטא טאי ויטאלינןרכ.
 סבר דרב טשום אטריק טאיר כרי תנ' :התנא שבת סיצא' עד דאם'ר 'הוהזכן'

 אם' ל'הוהא םנ,רא יהודה כר דב והו ל'ה. טשת'ק סא'ר כרי קם.ה כלטאןדתאנ'כר"ה.רה
 טאיר כר' להו טור' הוה סילתא כהא לתלס'ר'ה רב להו טהיי הוה כ' אס' בר הנןרב

 עטי סש:ם רטחטיר יהודה כרי לה:ן רריש הוה כם'רקא להו דר.ש הוה יכ-דמ'קל
 מסר דהא ליה סנ.רא טא'ר כר' דרכ טינה ושסע טאיר כר' לט;בד את' רלאהא.'ן

 הכ' ומוט:ם ע'כ( )י19 קט'ה חנא פייקא תנא ת'טא יכ. סכ-. דהוה כהלת(סיר'ה
 אטו הכי אי תנא דקאם, טא' שטע'ן עלטא דכול' טיטוס לרבשתק'.ז

 היא חנכונה שהגרסא שכחכ תל'ח דף חרע-דץ האחרון החלק דורוחלהיאשונים עיין1(

,רחגן-
 .דחניאק ולא
 ל"ח רף2(

 עיא"
 בחוספוח, ון"זו חגליון צל שפ גנרשם בטק"א עקרו אבל
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 ציתי רלא 'רעיק אנן הף צ'ת' תגא ל או צית' אדרנ רקא'ש לאסיא עלמאכולי
 יאסאי .הורה כר אלא קאמי לא ורנ רנ ליה דאטי מאי קאמי ואטורא לאטוראאלא
 :אטי ריכשל ולא קמ'ה תנא השוחט תנא רנ יצהק נר נושן ר, אס' רנ. ליהשתיק
 לא כאן ער נמנשל רשרי מאיר כר נשוהם דעת'ך בשוחט רעת'ך מאי לתנא רנל'ה
 משום אלא יאכל נשנת רג(בשל ואטי נטנשל מאיר ר' שאריקא

 רמי
 לאכל יאוי

 טטע כל לא ראוי אק פיי לכוס ראוי רא'ט שידפ אצל ש.תבשל קורס אומצאטמנו

 הוא רשוהט סתנ.תין והא ואקשינן אסור. ארא רטוחר טאיר יי קאטי לא שישחטקורם

 לימר דכריא ונסבין ליוטה נאכילה אסורה ררנ טשטא ררכ בר'ה רר,צ הונא רנואמ'
 לא דשודמ קאטרת והיכי ליזמה אפ.לי שארי מ.שרא טא'ר דר טכול היא 'ה:רהר,

 כלומ' 'ום מנעוד חולה לו שה.ה כנון טאיר רי ,אארי קא כ' ום'רק מא'ר ר,הת'ר

 ראוי ח%ה רלנכי למישחם.ה דעת.ה 'הינ שנת דמערנ נשנת נשנילו לו ו,צחט שנתמערב
 נשחמה הדולה נשניל שהרי נשנת שח'טה טא:תה לאכל ננריא טוהו ולפ'כך)א(ע"א(הוא

 כל:מ' הנ' אי ואקש'נן אוסר. מאיר ר' אפילו מסוכן דולה לו שא'ן נאיי שחי אםאנל

 דאסר 'הורה )מאיר( רר' טעם מאי נ,צנ.לו ושחט מסוכן יום טכעוד חולה לו ה.האם

 רהבויא :כיון הנייא שיאכל וקורם נשנת לו ישדט טסוכן דולה לו שה'ה כנוןופרקינן

 הותרה לגנ'ה והותיה טעיקרא ראוי ליה רהוה כ'ון סנר טאיר ורי ראוי. ל'ה הוהלא

 נרהא דעכשו כ':ן סבר יהורה .ור' טוחר אחר לבר'א ואם'רו דהכייא גנ על אףם'

 ואמרי רנ אט'. ארא בר אחא רנ ראמ' הא כ' שנת נאותה טטנה ש'אכל לו אסורהוא
 הרין :הוא לבריא אסי נשנת לחולה השוחם ינ אמ' ארא בר 'צחק רנ אס'ליה

 מא' לנרא ס:תר ופ1'ם ערשים כגון נשבת לחולה הטבשל שהנריא. עצמורחולה

 רא:י אין והאי נ'ש'לו קודם מטנו לאכל פיי מטנו לכוס ראוי הטנשל פיר, הא'טע'
 רשחיט כגון ואסור לנוס ראוי א'ן אטרינן היכא סכר טאיר ור, שח.מתו קודם סמנולאכל
 ינהו( אמ' ע"ב(, )א! לעלמא: נטי הוחרה גכיה דהות-ה כי:ן לח%ה השוחט אנללנר.א
 טנעור חולה לו שהיה כגון טותר השוהם אטיר והמנשל מותר שהשוחטפעטים
 ונישלה לקרקע בטחובר רלעת לו שקצץ כגון אסו טנשל אנל שחם שנשנילויום
 אנל עצמו לחיה אלא סוחרת ואינה נשנת נתלהצ %א כטחונר לכוס ראוי א.נודהא
 מוהד נשנת לחיה היצמם מנהרדעאדילכהא רימי רנ אס' נשנת. השוהנו כטו לאלנריא
 תפס'ד 2כול' לחלה השוהם אלחאוי נהאנ פי "ל האיי רכינו קאל כווג. נאוטצאלבריא

 ר*ם( )הגהוה ובא : חרוב"א ובחירושי רגם"ה ובפיו שונצינו וברפום ב' רי :בכ'י1(

 )הכולל אלחאוי בספר ז"ל חאי רבנו ?(אטר פפא. רב : בגמרא ולפניט שלח בשאלועהונ;

 עטץ. ונקרא והבלין בחוטץ יעשה נא, בשר חוא אוטצא באור ובו., לחולה חש:חפ חטאסף(או

 וטסעיג טטורה בירוזון עברי בהרג:ם היכבי הרפיס גאון חאי לרב חטאסף סם"ר קטןוחלק
 ח"ר* גר1ץרשפו יווראי( יסי לדברי י"וים 04 בהך"ים ובשטי */א צר חינ*ו ו:יעןח'ג
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 פ'רי יד במגל השורט טתף' עמץ. 'וסמא ואבאו'ר בכל יועמל ף לחם הואאוטצא
 וטפורש להרר' רא'רמו הקיר:ם וכנקכוח דאמ' כסכין שחור: ווכרות נקכות לוש'ש

 מן ולא הקור.ת טן עצים מבקעין א.ן תנן כולי יין כרי הטב'א פרק 1( טוב ריוםבמסכתא
 בקופיץ אלא 2י בסגירה ולו1 כמגל ולא בקודים לא מבקעין ט:כאין ביום שנו?ברהחק,רה
 אלא שני לא ריב משמא שלטיה כר 8 המא ר' אט' בטגל ולא בקוידום ולא בגמ'ואמר'נן
 אלר. אליר 6( מנגל .ד טנל 44 1,יל חנ:אל רכינו וקאל טותי. שלו כוכרות אבל שלובנקכוח
 פאס ע'א( )66ן יאם צויה ט-רה ועלי סנאן להא לים חטב אל בה'קטע
 פנ'מות מלא וכולו בו שח:רג'ן ,"ן כל. שהוא שאש, טי 1'ש ללחצאד, יצלחוליס
 * רומח. כמין ועשוי סגום שא.נו צד באותו וש:הט.ן סגום אינו אהד וטצי אחדטצד

 חאדה דקיקה האפה לח צאר כסי אדא אלד' ד4 צואן 8( אל ס.ר, בצוי נטיואטיינן
 פיר' שוחסין הכל 8(. אלקצכ בקשר ובקנה תלם. פ'הא יכן לם ארא בהאירבח
 ובכל שוחט.ן לעים שניה פעם שנאו הכי ומיטום הן טוטה,ן שודטה אצלשהכל
 10(. אלמנשאר והמג'רה 9( אסנאן רה אלרי ארחצאד טנגל קציר. טטגל חוץשוחפק
 דומה דטג'יד לט'מרא כמנ'רה נידינת הרבה פנימית בח שיש סכ'ן בתוספתאואט-יק
 טפני אדם שלבני והצ'סורן וחש.נ'ם ש.נ'ם הכ. ז.ל חננאל רבינו 11( וצווארהלטסר.
 ובית פוסלין שמאי ב.ת הל.כתך כדיך קצ.ר בטגל הש,חטמתרי חוגקין.וצהן
 בית הכשיר לא כך ~לם' קורע בחו'יתו ש-נים לו ש.ש דבר כל סיר' טכשיריןהלל
 לה אלדי אלאסנאן מלסת אן פ.ר' ,?.נ'ה החליקו ואם באזע. דלא בלבד בהולכה אלאהלל
 יד בטגל בשלטא לא לכתהלה אין עבד דא' השוחט גטי כסכ'ן. היא היי12(
 אלאסנאן. נאח.ה ס.ר, גיסא באירך לטעבד את' רלמא לא לכתתלה א.ן עבד דא. ע"ב()ג9ו

18
 כקורדוס ונקבות זכיות ל'ה א.ת 'רהאימנלק (

 רגינו . .ם.רש שחונק. זכרות מש:ם שלסכ'ן לח:דו דראמו 1ק~(ת אסר,קולפיכך
 לא לכתח.לה אטאי ובקנה בצ.ר אלא טגל. אחד וצ.דו סכ-ן אחר צ'דו ו"ל פאסייצחק

 ובסח1'"א ר"ם( הנחווז )ע"ן ועור נאפ~., ובטשנ'ות ב'רושים' בכ'"מ י4וכ"ה י'א. ר5י(ביצת
 בורתים.עצי*. שבו מגל-יר ז-ל ר"ח ואמר 4( חיננא. : בגמיא לפניי1 .6( טערבא. , דבנ'רתימורא

 146כ1וב "טגל"(. עיך )ר~ך, )ועיין לקצייה יצלח ולא גרזן ראיפ צורת )ועללגבו שניס לוואין
 ?חב וכן נוספח... והמס הנו'; מבעל' ::ואת שהטלה אפשר טגלג שרש לרר*ק חשרש'פגספר
 בנ.י. 6(מק1נה בנון.. טנגא. בעיבי יקרא גי הערבי מן ראיה רוו וחביא 1.ל אביארוני
 שפה לו והיחה אם-ישבי אשר צור47

 רק-

 חסשוי. היא 416.המגרה מ:ל"4. עיך ערוך, )וע.ין שנ'ם. לו אשר הקצ'י 9(מגל הקנה.יליפת 6(ובקנוה פגיס.:. בה א,ן אם בה ישחט וחרה,
 משיניס צד 13( לה. אשר השנים חוחלקו אם 11(11(באר.
 )אך פצל אל אכר פי תדאס א,י פסרה ראגטא סימוניא : כאן בכ"י הגליון על*
 בכ"'(. ט0ויקוחהח1תיוח
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 בתלוש כאן קואיא לא ופרקינן כול' בוכ,כית בין בקנה בין בצור מן שוחטק בכליינה.
 41 תאנא כהנא ןב ראמ' הא כי לא לכתחלה אין עבד רא' בטחכי וכאן ערילכו~ק.לה
 עבד' דאי ח'.א כדר, למתנית'ן אוק'טתה בטא' ושאל'נן כולי לקרקע במח'כיהשוהט

 בר.יתא הא ואטי'נן כול' כטחובר בין בתלוש ב.ן ש:חטין בכל דתניא הא אלא הכןאי
 אין עבד דאו אמרת הא ח.יא ר' א. ח"א רי ולא ר, לא שנ::ה ה'א מאן דעתעל

 והאי לכתחלה ואפ'לו הטחובר שטתרת היא הי'א ה' לעולם ואהדי'נן כזל' לאלכתחלה

 נטי דאיעבד דאפילו רר' כחו להוד.עך בדאיעבד השוחט תאנא דאט, כהנא בדרב טיפלנידקא

 אדר רר' קשיא ואסר'נן כולי א.ן דאיעבד השודמ דקתני כתנ'ת'ן ולא ואקשינןפס~ל

 דא' אפ'ל. פם'ל דיב' אטרתדהא
 ר.ס(. )הגהזח תנ'א א' י' גס"ו(

יג.
 ו'לי גאון שרירא מרבתשובה

 .5א-2648( 65א " 46 26 "_סטיי,כ4,

 סגוף כסופו :חסד רבוי-סויי נבהכ כחוב .שסינית גחכוית ניר רפים גי בןקונסרם
 טסושיעח יושנה טפוי טפה ה-א ,אףהחשונה.

 ביוח-
 אחח חשובה חסרה לפניה וגם בסיפה.

 לחססח האנג,י כהרכעון מנן יעקב הד.ר פר:ם ובר ממנה פרק,ם בי. אוח ג2רה רשוטה נןכי
 בוה שחנתן היא ראויה חשיבוחה מפני 8;י46. צר, 19211( '.א הלק .1( .2( ).ן]ישיאל
 נמ(ואים. הספר בסוף ז, לחשיבה העי:ת גמוי. כדיוק ג,להשוכ

 ע"א(,145 . . .אלמסלה
 .שיאלים ארם בנ' לכמה חובין עליו והיו שבק למ-נא ח" ראובן1'ט-טאלת

 הלך טטלמלין והוא מועט רבר א.לא הנ'ת ולא פה על ומהן בשטרית מהןישטעאל.ם
 וכך ככך ראובן על הוב שטר למנ'ו ההנ'א גוים של בי-רואר אצל ה'שמעאל.ם מןאחד
 ראובן שהניח טה כל על וצוהלחתים לפניו השמר ונתקי'ם והע'דו הער'ם והביאזהובים
 ישטעא*- חוב שט- ראונן על לשמעין :ה'ה בשטרו ]שכת,ב[ סה ל'שמעאל' טטגילפי:ע
 הישטעאל' עם שיהלוק לו ידן דאור בבי שט-ו את וק'ים הוא גם הלך יוומעאל'םועדים
 אשת תבעתו ה'שמעאלי עם ל: הסגיע החלק שמעון שנטל וכיון עשה וכן הטמקלסי

 בטקצת שאטלנ: כדי שנפלת הטטון הוציא חובך לשמ- קרמח כתובת' לו :אמרהראובן
 ליט:ל הבטחה לך היתה ולא אנ' הל'ספים :מ! הים מן כמציל אנ' שטעון השעהכתכת'

 כל;4 נותן.לך אנ' א'ן אה ות'טלי אני אציל אדת פרוטה אפילו הישמעאלי סןבכתיבתיר

 לן דאית לא או א'כא בסטלטלין .וקרימה לא או טטש יימעק גטענתיש



 קדםנמי6ז

 וכן וא"ל2( ן גא. ששנא בר עטרם רב טי טלפני לב' זנ' 1( שביב רב שהשאל שאלהתשעת
 אילא סקיקעי שבק ולא ושכיב ממונא 1.הודה וליי שסעון ביה טסקי הוה ראובן,צאל

 כיון שקל' ה'כי חבריה מן דשטר'ה רקד'ם בהון והוה מינהון למשקל ואתוטטלטלי
 או שק'ל דקר'ם וטאן כטקרקע' מטלטלי להו הוו טטלטלי ואפילו טקרקעירכתבינן
 תשובתה חו ליכא בטטלפלי קד.טח אבל למישקל וטטלטלי טקרקעי דכתביק האיידילמא
 חובות בעלי לאגבויי בהר'הק גלותא וראש מתיבאתא תרת.ן ראשוו שנין ם'ג רטןאירע
 הכי דאיין דלא דיאנא וכל אסכ'מנא דהכ'ן עלטא לכו4 כתב. וכתבו טמטלטלי אשהובתובה
 טן אשה וכהובת ה:בות בעלי לאגברי 'שראל כל ונהגו רוכתיה מן מיתעבר ע"ב()6*1
 לא ליכא בטמלטל. קד'מה אבל כאת'ב :רבנא כסקרקעי מטלטלי לה. הוו והשתהטטלטלי
 כמקרקע' דמטלטל. רבנא לידע טת'באתא תיתין רתקינו תקנתא בהרא לרבנא ליהשט.ע
 הלכה דהכ.ן מ'נ'ה טסק'נן לא וגאבי שנ' קד.ם ואו טטלמלי טן ואם'רו גאב' שטדיה דקריםובל
 אדנ'נו שכתבוה תשובה טצאנו 11 שאלה ולענ'ן גבה. שגכה מה וגבה שקדם טאוחר חובבעל
 והקרקע טטלטל'ן ולאהנ.ח הטת הנ'ה קיקע יטאם רא.נו כך תורפה: וזה הטעיב לבני ר*חפ(נ"ט
 ,בה כשטר הקודם כל ,ולתו ]ששעברם[ הש)ו-ות לכל קורם בירו ה'ה טצוי ע"א()"ן

 הקרקע ואם כלום יטול לא כלום לו נוחד לא אם ושלאחריו נוטל ראשוןוראשון
 אם ראמרינן בשוה ח:לקין כילן אילא לחבירו קידם אחר בו א'ן כן אחר. קנהוהטצוי
 משתעבר לקמא מהו והה-'ש ומכר וקנה ולוה ל:ה משתעבר :מכר קנה דאיקני לוטדת'טצא
 קנה ראשון מתם ושלחו לן איבע'א סילתא הא נחמן רב אמי טישתעבר לבחדאאו
 קטא מהדורא ראבינא אמר יחלקו אבוה בר ראבה תאני וכן 'ח?קו אמ, הונאורב
 והילכהא יהלוקו לן )47:ע"ג(אמ, אשי ררב בתרא וטהרירא קנה יאשון רן אס' אשידרב

 תשמיש.............. ]כלי וכל :בגרים חהב וכסף המטלטלין משנין בי רואין אנו וכןיחלוקו

 ואין ומשתנין ויוצאין נכנסין נכם'ם כמ_......................................................הן וטטוןסשרה
 הקודם בהן אין לסיכך אחריות להם 1צאין נכסש נקראין הן כך יצהרי אחריותעליהן
 דאשה חרא אשי טכטה טובא לן וקשיא בשווה חולקין אילא לגבות קורםבשטר

 בחקטר(וג געתק וגן בט-ם. שביכ( :יעתיק מין והר"י בכ-י, נפשטש גי מסופק, הבי1(
 וטעשים טצות בעל וחכמה הורה בעל שביב לרבגא ]טחסיא[ רטתא סתיבר,ין : ישראללחכטח האגגלי בחרבעון מגן יעקכ הר"ר ככר שהעיר כפ, טסק"א גם ~נו יר:ע זה שביב רכשם.
 וקירואן" רבנן כל ועל ררבנן עליה ליהוי שמיא טן רבא שלמח יעקב ררבגא בריהפובש
 גאוז שלנו האי רב טר שלארונינו הזו "בחשובה : וגם .1( .9 .8 .01,, נ(נ ,1161 .8פ4ן58)441

 פלפוי מרב בן צסח ומרב 46אן צר )שם יעקב" רכנא בן שביב רבנא הפרק ]ע[ל ...טחסיה
 מר של בשאילת כחב הזטבירתא( פום ]גאוני[ג4וחי

 שביב-
 הקבר, בתלק לגיטץ חיוגל )סחר

 רחמנא. גטרית 8( לברבח. אדוננו ופר " 11(ץר



1י מדם3נול
 הוה לא תקנתא לאו וא' מטמלפלי %א מסקרקעי היבתא בהובו חוכ ובעלבנתובתה

 בזולחה והרה תקנתא ארנ'מ שבק וה'כי העת'ם ביוב טצוי ר'נא רחרין ועודושקל'

 בהשובתו וה רבר ארונינו הוכיר לא בפלורג8*יע"א(אטאי שלאחריהן רין שבית ליטאואי

 לנו 'ש נבק שנבה טה וגבה שקרם טאותר חיג בעל הלכה ו'ל עטרם רב טרודאם'
 לא שנבה טה ,נבה שקרס טאוחר חוב בבעל ארנינו אבי ו"ל גאון חנינא רב מטרתשובה

 ושבק ושביב חוב ובעל אשה כתובת עליה ראיכא מאן האי אסיטר ראמי והאנבה

 והאיי כר'ניה הא" במקיקעי לאשה בוווי ליה טסלקינן חוב לבעל ומטלפליטקרקעי
 עייננא תעוובתה וישיב וו בשאלה מרנא ניעיין הוא טהיכן דינא הריןכריניה
 עדיפא ורילנא )8*1לב4 טבהקי פירוקי להון אית כלהון י דקש: וק,ש.י רכת:ת טאיבבל
 פעטא אשכחק א' א%א קאטריננא פלונתנא דלאוקמי לך תיסתכר ולא עטרם רבטרמר

ברם-
 סבאר בהון לנא אית הוה ראנחנא טיראני1( כטה והא לואתיה הררינן עטרם רב

 לך רקשו וקחשיי ספ'קך טיסתלקי בסילתא וכרטעאינת הררנא מעט' בהק לנא אתכררווכר

 "שחא וער בה דפינ טאן יענ-אל 3כל וליבא ה'א קיאטת עכדם רב דאטרהרתקנתא
 מלהא בהרא שיכא לא טיהו אלא אתרואתא בכל בה נהגי קא יום גכלמעשים
 מאמית רכרראמרנה

 אחרינא וטרעם בטקיקעי לטמלפל' לשוויאנין היא הכין תקנהע סוף לסי
 ריין לא בטקרקעי ראיתה כיון ראטרנה טילתא הא השתה בתקנתא)9*!ע"א(ליבא
 ה~ה לוה ופשום פסוקה והלכה  )י( בררה רטשמעתא ב.ון כואתהק לטיהוהלטמלמלי

 בה אטרינן לא לבניו והורישו יטת ק-קע קנה כךיאחי
 כל.

 א%א וכה בשפר הקורם

 טשוס הוא טשיח פעם ופעטה מילתא בהא לתקנתא לה אית טאי ושנ' ראשוןיחלוקו

 לשמ דלישתעברו קמי ניבסי ליה ראישתעברו טשום לאו ובה בשפר הקורם כלטאי
 ולוהמן" טוה שלוה שקנהאחר ווה אחריתא שלתא איכאט'

 נעיראנארקנהלאולתררהו

 ה%בך קרים הי לן ענפת )9*וע"ב(ולא קנינו בשעת עליו החובין שמ דהא להאישתעבדא
 ה'בי רסמלפל' בטילי אק ליחי השתה הילכתא פסיקא והכ'ן בשר משתע;ראלתרויהו

 בטא שני חוב בת- או שמ חוכ קט' קנהו אימת' ויריע טברר דלא טא' בהי לטעברחוי

 טא' ראשו, חוכ קודם לו שהיה רבריר טא' ואפילו ~אשק מש,עכר לשמריאכלת

 וממשיך בטהנה לה רטהנפ'ק או בשוקא ל'ה מוב'ן ואו למקיקעי רראמי לסימריאכלת
 לאו טי בחיי ל~ה אית'ה כר והא תקנתא ברדא ,להנפוקהי לם'מירפיה יאבלת טיליה

 רבנן אטור וכי בתסיה רעל גל'טא נק ואפילו טיניה ראטריק טמפלמלי מ'מהגבונן
 נחטן אמירב ראבא םיתההוא)40!ע"ב(דהאאמי לאחר טישתעברי לא חוב לבעלמולפ4
 לסיגבא היא ורינא קים כשהוא ביריה רתפמנק מטלפין אפילו השתה מחי'ם שתפםהוא
 איכא היכי כתב(נן לא אטפלפלי אררבתא הקעמ-'נן כתפ'ה רעל מגל.טא אפי:טיניה

 18, העיה 11 צד לעע עיין1(



 מדם3נן24ל

 לטערב רכתבנן בטאי לן אטרנן ולא. ט.לתא בהא נמקרקעי למטלמל'לשוראנון
 אפילו אחר.ות ר'ן על'ה1ן רליכא וכיון ב.ה עיב'ן א.גון אהי'ות להם שא.ןרנכם'ם
 בתייה לשוו.אנון רבתדא" ותקנתא טמלמל' טן חונ מ.נ.ה רט.גבו גכ על ואף ל'הטחי.
 לט.טר ל'כא גופ.ה ל11ה טן רמיגכי כי רלווה י!רש.ה טן ולטיגבא בהי'1 כראיתנוןילוה
 דהא שנ' ....................................................... ע,ב( )50ן הו1 רלא זכה הקורסניטטר בלבהו
 רילנא סבארא ........................ _. ט'לתא ..................................................................................א

 נלושון .............. ...............................,ור"שיס___................................
 לטיהרר טעטא דז"ננא קא לא שתח . .....................................דכחבת

 .ה.בנא הוה לא תקנתא לאו רא. על.ה קשיא לא תקנתא טקום וטכל סבארא הר'ןטן
 רכתב וטאי תקנתא ל'כא קד.כה ..........................ולענין טרעם לשני ולא לראשוןלא
 םילתא....,.......,לתא הא לענ.ן או גבה שגבה טה וגכה שקרם מאוחר חוב 3על עסרםרב

 מפ.קט.נ.ה לא וגכה טא:חי קרם אן מ.הו א.לא רקר.ם ל'כא טןרן כטטלט,'ראף

,"ך
 *( ל~מוקרגכםרשוו-ק

 בתורהאתרנם
 נביא משהשל

 פקודיםוברשות
 נחמדיכםומפז
 היהודיכםונגיד
 1, יפיפיהזקני

 האל לשםאשבח
 ישראלאלהי
 שואל כדלועיני
 צופיהלישעו
 נבידינובימי
 אדוננודוד
 לנו האליצו

 נשמיאן מןישועה

 מעלתווירים
 משרתוויכון

 עלמיאלעולמי
 קצי ליימהר
 פרצי אתויגדור
 ופדויהנאולה ארצי אללהשיבי
 יואל שדיואל

 המאללהביא
 ישראכןלעמו
 אליהוישלח
 אלהי רחמיםוימלא

 עול וישבדרעולמיככם
 עניח להמציקים[
לח1נ.ה.ן'  א י.' י מ " ר יי 

 , ו;גניו בכתכ. שמצאתי חור יראש1 קרון ג?'1: מת1ך תיע-ג בשנת העתקחיו*(

 כ'(. מ"ו, )ירמיה 1(_מציים שם. לו קראתי תכנו ועפ"י מפריו, שפיר4, ה, בידי או שהיובקאירא



18 קדםנמי

מ'ו.

 ז"ל' האיי ורב שרירא מרב השובותעולש
 אסף, 'טטחהטאת

 הלכות בפאייסן כי'ח חברת שי הספר.ם נאוצר כח.י האטב1% מספר העחקח. 11 תשובהא.
 ע"י האשכול ס' הרפסח נגטרה שלא ע. להצטער יש כמה ער 1:4 סראה 11 תשוכה גםצרקח.
 ;יך גס אם כי הלכי ערך רק יא יש שלפנינו זו לתשובה ז'ל. אלב;ק י-ש המנוהה-:ם

 הבבליות. בישיבות הלומדים 4הספקח ה:וגע.ם חרשים ירטים קצח לנ1 יורעו ממנההטטויי.
 היסן ויתי הכיה בחרטי יק היש.כה אן ביובם סאים יכנן-רמה.כתא.,_שהיו ט סכאן רואיםאנו

 והכנסות ה'שיבח כהכנסות ח4קס את סקכלים בכיתם_ה'ו הככז', נהן יב שיספר כפילמרו,
 את קב,ו וארר~ואו חל1ל הכלה, בחרשי אס כי וחרש, חרש בכל יא לישיבה השיכוההק-קעוה
 קבך(1 בישינמ, כקביעות שישבו תנאי" יב:ו אולם החולפת. הש:ה מחציח כל נער להםהמגיע

 גס רגילין היו ומנהליה ח.שי:ה .וס.ויאש' בכן חמחוי גם שקברו או הרש, ככל ב.חםהוצאות
 בצורת. שנת שחהיה חש17 אס ה:אה. לש:ה ה.שיבה כני בשב.ל אוחם 1לאצור חטיםלקנות

 ע( עור להעירראוי
 ליש,נת היו האיי ורב שרירא רב בימי שעור נראה יו שסחשובה ןה,

 הכנסה גוהן שקבלה קרקעותפומבדיתא
 ירועה"

 ישיבה מהכטי אחר ע-י שנשלח ש:מכקכ בעוד
 לנו '2היו הקרקעות וגס : הכוחב מתאו:ן חש'.בן )ר"א לשם-ות ים.ד אלח בשנת לספירזו

 111,ן[1.!4.1,.7; )1"4 וק-קעותינו כספינו אפפו ע,ינו, שעברו הרעוח השנים באותן ואנדוהיבו
 בה' ברבר הפרט עי גם לעסור .ש ,ין%%ן. )עמ' לוין ד.ר הוצ, יש"ג לאגרתלקוסים
 לירי שיפלו וחוששים" שגלו ]או[ טקום מאוחו והלכו ישיאל שה'1 בע.ר או בכפי ,שישכנסיות
 ויכניסום גוים יקהום שסא .חוששין ה,1 העיי מן היהורים גלו לא גם שאם קרה לפעמיםגוים.
 11 נתשובה 'מצא המ;יין הקורא יותר, אן פחות מצו.יכ היו כאיה שטקייכ ונראה שלהס..לה:ך

 וכוי. זמן כאוהו חצרקה ררכי עי חיובים פיטיסעור

 41רשא'ן רכנן ראכ:ר הא : ע:ימא :.לגח4י גאונש .טר'רא :רבו, האייינק4אלירב'י
 נררים רא'כא -ה.כא ש'רצו מה קוסה)לשנותהל:ר והמהו' חמחן. קופה לעשות העירגנ'

 לשנות רשאים 2( ה"נ הכ העיר אותה לענ" אהר'נא מרוכהא להו :מ,טרי' אינש'דנה-י
 ;רים של הקרי":ת :כן לא, א: ל;:ייס נררום שש.גרום שאותם מאהר שי-צו סהלכל
 הע'ר לבמ הר,ן טן יש שנרס וליתן להשכיים כעל.הן 8(שהקר.ושו סונדקעות או "צרוהכג:ן

 בהעיות ~עיי "יככי הוצ, בהשוה.ג נמצש זה ניסוי :מ' הכי ?(חם . בי ה' כהרא בבא1(
 רף ,כהובות כר..ף גם 1.ש:1 אחיים ובמקומוח א' הי יף סיע"ג 1 404 ;טי וכטפחה ו4י;מי
 אש. ;'א 1% כיך גע~. ר.סה יוד. ר. ביאהיבוך עפשט.ין :. י. ד"ר כדברי ועי ע"ב.פ-ב
 לעניי חצרו יביע ש.הא מעתי מחסן צוה "ראיבן : ז' ס" גמו"מ עי.. לזה רוסה ?קרת ע.4(

 ס14 ... ש:ה בנ? ית'קונ'ן היצאוה הרנה וצר,כח ב'ותי 1.1:ה גרולה הצר ואותה ..קירואן
 ע,י-ת ש'וו' ע-ד ג"ס סרסרת שס התשובה וכל ...- חד'מה הצר כו ונקנה היכ'ע אהלמכור
 לקירואן. זו תש:גת:. ;ס :.סלחה ואול,לציקה.



 קרמבנוי14

 בשנה, שנה או כה:דש חודש דכר בשכרם, העולה כל או אחר, וטן עד לעכבס א:לשנוהס
 חט'ם לענ.ים בהם נקח הע.ר בנ. אומ' ואם מר:בה. ב.ן מעט ב.ן לאלחר אותסמהלק'ם

 בדבר.הם ה.ש מ:כן, דבי להם יה.ה בצרת שנת תה.ה שאם ונטמ.נם שעור.ם ם. 1(או

 שאותו שפעמים הוסן, שבאותו 2( הרבים את גוזל ]כך[ הע:שה כל ד'למא א:כמש,
 להם שחווטשין ענ..ס של והקד.שו]ת[ טנתו, נ:פל.ם ואחר.ם בדוהק נפטר או סעיט.רענ.
 כמה אהר להקדש לשנותן כר. לטוכרן דאין וב"ה רח3ה כנ:ן שבטצ:ה דנר וכן .אבדושמא

 גו.ם יקחים שמא חושש.ם הם 4( )?( כעלת רחששה אלא 8( הע.ר בנ. בפר,ששנ.נו

 מאוהו והלכו יוטראל ,טה', בע'ר או בכפר ש'ש ב'ה וכן 1.אבדו, שלהם בתוך1.כנ.סום

 טקום באוהו הקמ,6( ל'שראל למוכרה טוהר וה לרבר :חושש'ם 6( שגלו נא:ןמקום

 ? אדונ'נ: 'למדנו נדט'הם, 'עיטי מה מותרואם

 בדבר תמחו' וקופה קוסה תמחו. לעשית הע.ר בנ' ריטא.ן תנ.א דכ. יא.נ:,כך

 דעת על לעבור[ ואמור כשל:ה.ם הס הר. אחייס להם ,טשל,,ו דבר אבל משלהם,שה.א

 של דעתן ועל האחרת הע.ר מן שלה: הע.ר בנ. של לכבודן אם ודא. אלאהמתנדנ.ם,

 התם א.כא א.נ .ראו כאשר בו .עשו דזק .ראו כאשר נו שעושים מרנס-םאהקן

 מה ה.ה ולכנודו דאשתדר ]ה:אן דאדעת.ה מ.לתא ויד'עא חשונאדם

 אט, 7י דאמר.ק דחזי. ה.כי כי כ.ה למעבד א'ת ודא' האשנשתלה

 דשטעא כ.ון עולם לענ.י ודד העיר לענ'י הד כ.סי חרי סר תלי הו. מריש :אנ..

 וטתר. חד תלי שי הוא ואתנ. חד תל. אבד.ש נר תחיפא לרב שמואל דאסרלהא
 וכל את. קא דיד. דאדלתא 8( מתנ-נא אתנ:4 ולא ת*נא טתלא רא אנא אש. ר3א,

 שהתנדבו מטה ב.דיהם שהיא ומה לעצמן העיר בנ. שהתנדנו :כה ב.ה. ענד.נאדנע.נא

 וכ..צא 9( שד,צ*ת הניוה או ::-ות ב"ה של טחצלות כגק בהן מש:תם.ן כ;לןאה-ים
 דשטעה כ.1ן כנ.שהא דב' אצ.ם. מר .תיב הוה לא סר.ש אב" דא, לגשות ר.טא.ןנהן

 לשנות להן .ש ב"ה לבנות שהיצ.א: כספ-ם ואפילו וכ:י, הע.ר בנ. וושא.ן דהנ.אלהא

 דסצוה מלתא מת.טיא ד.לסא א.ל טאי וסנה. זוו. גבי אש. ליב ר3'נא א"ל נידאטר.י:ה"וי

 אסיר לב"ה נר או מנויה שהתנדב .שראל שמואל א' .הודה יב א' 11( נם. :י.מ-'וכ,י

 ? 4(בעלמא מ,א. פ"ג מגיה ו( העניים. : הגליון 1*על בהערה. 4 עם' יע'י 1?" או*א'.1ן

 ונשארה לאשיר וגלו בהלמסאן קרקע ל1 היח .ראובן : ל.ח סי' הר:בי הוצ' השוה"ג"1';י'

 הק-ובים. או 6(החיים הצפוניח. לאפריקה תשובתנו שנשלחה פ.11 קצת סכאן :גם הפ;-..ארצס

 לא נם. אתנוי' אנא : ו[פנינו 8( שנו"ם. ועור עביר קוה מייש : שם בחיא כבא7(

 כהא : צ'י 10( מ'ותרות. איו מלינם ג' 49 את'. קא דיד. ,ידעתא את' דקא רניצייכנא

 ?יין אלו במאמיים שיש הנ,סחאות ,שנו" ועל ב'. ' ערכ'1 11( . ג'-ב כב"ב :הואדאמ-'::,

 רב.ב. הרי'רבפ"ק לגי' 'והר קרובה ~נוסחתנ: ש:. גמוייט מ,ילעי דר"יהע-:ת



96 קדםגמי

 א"ר ]הכ.[ אס. רכ א'ל טצוה לדנר ת~ש הרשות לרכר ל.'צ לט.כר ח.'א ר, סנילשנ:תח,

 טות- מעליה שם נשתקע שלא ער לכ,ה יי או מנורה שהחנרב גוי'ודק
 ;שנותה 1(

 וטעטא טצ,ה, לדני לאו אלא נט' 'שראל אם" גוי איריא מא' הרוצות לרנר איל'טאלטא'
 דצבורא מילי טשאר ענ'ים רשנו 'ודעין והוו שפ'ררטי. סעי כישראלרלא אכל פעידגו'

 טדייב דצרקה 2( רנא רא, להון דטתהנפק מאי קנו לעני'מ אכל הוא לככודן]דההם[

 עמים. קיינף דהא טעטא טא' לאלתועלה
 שכרם וליתן להשכ'רם בעליהם שהקרשום פונדקאות או חציות עניים של הקרש:תיענין

 אמר וטן ער לעכמם לשנותם העיר לכני הרין טן 'ש אם וה רכר ש ושאלתםלענייס,

 הקר'שום ענ"ם רעת על כי להם) רעת אין ודא' - לענים צדקה וולתי לר"אלשנותן

 להס אין והוהורו חלקו שאפי' לעמים עני'ם טותר 8( והק ד"א דעת על ולאבעליהם
 כפות '" נ.ת יעשה לא אך נכתוב[ הכית בדק וכעסק העיקר, את וכ'ש הטותרלשנות

 'כלין דאלטאיאק וגף 4ז כסף וכל' והכ כל' כל דצהנרות מורקות טוטרותכסף
 שיד:עים לענ"ן ההקדש שאותו ואיכ אחר, וטן עד לעכמן 'כלק אין ואףלשנותן

 'וסף46 דרנ כטעשה קמין, כטו הכי להו וק'ץ כלום להם אין אדרים 'באו ואם הםטי
 וראו' להי, ק'ץ דטק'ץ דפוטמדיתא עני' שאני ראטרי' צדקה של ארנק'בההוא

 נלקת שהוא כדכר ב'ום 'ום אפ'ל: או ניטנה, שנה וטד' בחדש חדי? מרי ל-ןלחלקו

 כאשר להתחלק שנתן הוא, מתם ענ"ם של ואם וה, של טנתו תאנר שלא יוםככל

 כיוצא וכן תטחוי או מקוסה טטנו לע'רם שינא למי לתת לפחזת להיסיף הגוכרים'ראו

 'וצאים כ' ,לעשות ו'פה טיכ הוא כ' השטים טן להם שטיא'ם כטו לעככ -רשאיםבהן

 כ' 'שנו, ואל נ.עש.[ לפ'הו לעשות ו-ג'ל.ן ש'עש: טנהג 'ש ואם שם'ם. 'ר'כו
 . לוטר שכאים טפמ ענ,ים, ו"צ טנהג שיש כטקום טצרן ותטחיי. קוסה היה ה'כן כןלזלא

 לטקום מטקום הע:מי לעמ פוהת.ן אין 6( שש:..ו זה והוא הנמצא. כל את 15תנו
 אין הפתחים על טחז'ר ענ' היה אם 7( ותנא בסלע. סא'ם טארכע מפונריקטככר
 אכל טיובה לטתנח לו נוקקין שא'ן ואטרינ! הכ'ן, רבק קאטרי וחטדו' קוסה ועל לו,מקקק

 ירת' וכאלול באדר 9ן )?( 8(לפרנסהין דטת'כתא רמנן והא מועטת. לטתנה לונזקקין
 ער להק טשהו קוקעות שכר להון ראית 49ואע'ג וניכות גררימ ל-ון דאת.ין אע"םדכרה,

 יכל דמניע כל לו תמ לט'ם, אחו ולא דטטלם, דלהון מנהגא דהכי משום פרטותא.שן
 נבא 6( י'ר י'ב, ני, טלכים *( מ"ה. פ"ב שקליכ( 3( א'. 1' ר"ח 3( אסור. ציל1(

 היש.בה חכסי לכל נולל .שם רטחיבתא" רכנן 8( או. טן ב"ב 17 מ.ו. פ"ח פאת 6( א'. צ"גקסא
 ועל דפרנסחן; . : שציל ניאח 9( 11 19 שויח 117 עט. לוי11 ר"ר חוצי יש'ג אגרתועי'

 . הגבלי נחן דב קונטיס גם עי' ח.וקתן ששן ועי לישיבה. מגיעים שתת ~חניבות5רשתחנייים



 קדםבמי6ז

 עכ--נן הכ' תד-ר ותטה:' נפקתא -ט-ש ו( הנא' יבגן אנל וחדיט, חדש לכל ואדדאתד
 משום ט::א, ן לח דא'ת ו;ענ'ן לה,ן ומ-ס-ם'ן מדעם להון דל'ת זטנין :מנקגא,בהו

 8( )?( לרבור :.טיאתא"ל( דעק ,על כנהנ-ן על דנדר או דסתנדב דסאן דעתאדאכר-'
 עלי:, עכיט'1 כולי הלקוה: הסטון זה למ'מ' את. וא' שמ'א. טן להון דמחזולטא'
 וב' מת'בהא לנט:ר. האי דאסר', להן שוטעין א'ן נעש'ר או שותשסא

 דאמי-ת: טא' לענין אבל טדר'טא. וב. יננן דב. נט-תא והכי דאתא הוא 4(רבנן
 בצורק-הא להם תה'ה שאם להס :נאצור ח.ט-ם להם נקנה הע-ר בנ' 'אמ-ואם

 וינ'ל' רוטיאתא עבד' כדקא ין לעשית טות- מנהנם את טשנ.ן אין אםאטרינן
 א'ן ואם .3דמן כאשר רענ'ים לחלק והךנדב חנודר ידעת סנ-נ שם אין אם :דאיאבל
 נדר.ם כאותם נ,הג'ן דעתם שעל פרנם'ס לא ואף נחגו דעת- יטעל חש!כ אדםשם

 עק'בא ר' 5( דתנ" אהרת. שעה להן שנ,טתכר כד' אלו את נמנע א:מרים אין נדכיתואותם
 כאשר המצוין לעני'. מהלק'ן אלא עניים ב'טל לא אף הקרש בשל טשתכרין איןאו'
 וקשה מיונות כדינ' דבר של וכללו ענ-ם. ק"ט' דהא מט לאלת- טחויב וצדקה רבאא'

 כתדלקת קוסה ;,4 ת:מ.' אמ' כך ,טפנ' לה.טטר וראוי הדיוט:ת של טמונותטד'נ'
 שפא על'הם שחושש.ם עמ.ם של הקדשוח :לענ.ן ממ.נות. כדיני שהוא טפניבשלשה

 של כמטון דבי של יכללו העקר את .לשס:י יטכרן וטציה לטכרןיאבדו-טהער
 דלמא ב'פה ;לנאל ברעה בק-וב לנאול 7( כרהיק מוכי'ם שא.ן להן עוש'םיהום'ם
 יוס בכל :סעהט.ם לככ.ר יטמצ:ה הרכר רטיאבדןעקי הששא בטקום אבל טשסנלא
 שגלו אן להן ודלכו ישר' בך שד,: אדיה בע.ר א: הע'י שבאיתק בב'ה ואף כך עושיןאנו
 דטים עניים ושל .הומ'ם של 8( כגךקע )?ו מ' ר3כ:נ' ל'ה לית בעלמא בחששאס,טם

 ומ'טאי נזמני.,. ה:לום קכ-ו : ג,ו סיי בג"ל עמים רב תשובת ?"נ(
 -ב )תשובת הנ4,..... "-בון ונ:; כל.... יאשי ומן סי:נא 'ט"ום קכילו ; .. ותנאיםתכם'ם

 לקהל חפני בן ש ר במכתכ ;גם רש"ג4 אגית בהקרמת הובאה לפאס שנשלחח האי' ויבשר'יא

 יש"ג לאגרת בר(קוטים שניוק ונרפס 404 עמ1ד '.ח כיך .1 .4ן .11 ב ש:תפיסםפאס

 שבנכן ןבנ1 בבית מנהג כך והת:איכ: השופט'פ -צגצנזכרועמ'
 התפלה כל שמהן4י'ן לאהי

 ש?"ת - צ' סי. ות.)ג"ל שנ רי ער ובהוספהא ובמררש במשנה עוסק.ם ופוסקין-תנאין א1תהוגונ~י.ן

 ומבקשים ניה ישיבה וכל ואלופיס ואכ.ר גאו; יפ:' תנא'ן ש'ו-רין במתיבתא מג:ג כך ה(; נ'סי'

 בית ב תד'ר 0צ1'ן היו שהתנאין .וצא האחי1:'ם המקומוח משני ב'(. י"ז )ס-ע"ג הרכה"רחמים
 דמהיבתא' יב:ן של קורש נר:ת מכ'ית מתיבתא לייש ראוי הכי 2,.יטשום ובמתיבתארבנ1.

 מנהג "לירבר : 99 עמ' יש.ג אנית ידבוי-להנהיג.עי'. 5( נ*ו(. שער הא" ייב המקה*ס'

 9,, 46שווה 1עמ' 11 ?נ91ויווה ר':.ג אגרר נב 4,לי' יצב1ו,יאכ,ף. : לווא שיש אוגאונות"
 ליה ייח : לקרא יש 48א1ל' א'. נ.ב 47גיפי: ב'. ח' ב"ב 46 ע"ב. ק"1 כהובות6(
 וכו' קוקע כי מידייזבוני



יו קרפגנוי
 ואה. 11 דכת'ב כה[ ]יש קרושה טשום קרקע של גופה זו אבל מקורשים הןבעלטא

 כנס.ות בת' אלו 2( יצחק רג' בר שמו' א"ר שם באו אשר כארצות מעם למקרשלהם
 כנס'ות בת' אלו ורור לרור לנו ה'ית אתה טעון י' רנת' טא' 48 רבא :א, טדר,מות:בתי
 טקרישכם את והשטות' 4י תנן שחיב כ"ה ועל טררשות.ובת;

 קרוש-

 שוטט'ן כש-ן אף
 ונכנסות נגולות שהן יורע'ס אנו אם בודאי אלא בחששא אותן מוכרין אין כךומפנ'

 רט'א :לא בטשנתנו, ששנינו כטו למוכין לנו 'ש להצ'ל 'כולין אני :א.ן גי'י שלבשך

 שנו לא ]יונתן( א"ר נחטנ' בר :אל 'טט רב דאט' 5( רבנן דאטור לטא' טילתאהא

 סצו %א 6( נ'נהו ר'רהו לאו לה קאתו רטעלטא כיון רכיכים אבל דכפרים ב"האלא
 אפיל: העיר אנש. בטעמר הע'ר טוכ. ק~בעה מכרו אם רבה רקאט' רה,וא להמובנ.

 בנ' יכל.ן לא נ'נה. 7( )?1 רב' כל הע'ר בנ. שכל וכ'ון ש"ר שכרא ג.הלמשתא

 לובונה.הע'ר

'3

 ולא ערב. שטי טש:טד על לה ש-'ה אלטנה ה( ז-ל הא.' רנ נט.יניטאל
 עשה הסקוס: וטגדול' הקהל מחשוכי לאחר ואמיה להוצ,או, שופט לפנ' לעכ:ר'כלה
 נלענ'יט(, טמנו אתן ואנ' השטר וה טסון ל' שת:צ'א עד השטט אצל ל' :עמ:ד הסדעט'

 הנאה לענ..ם שיש וקן א:תו :י'ששטע שכר. ותקבל זהוב'ס עשיה אות:,כשת:צ'א

 עשיה ממנ: ונמל הטט:ןי שהוצ.א ער הרש.ם, שבע השופט פתח על :עטד ברברנכנם
 יה:רה השאר לה :נתן זקן. איתו שיאה מה לפ' הע'ר, א:תה לענ" ונתנם ונטלםוהוב'ם
 'טנתת לי השבע או 9ותם נתת לש ל' באר ל,: א' ,סן לאהר א:תו. ושבחהלה

 וא:ת: יא'-, ל: א'ן אם לך ישבע או נחן לט' ברא'ות לבאר על.ו ייט לענ"ס.א:תס

 הרכו אנ'טים ה1צ'א: וכ. .בסרנסות נ:הינ:ה 'דועוקן

 כמ-

 וא'ן .רו על לענ"ם טעית
 רא'נו כך - - ? לא או לה להפה'ת:-'ש אלא 1. בק'טה :לא בדבי שםערערמ'

 ולא צדקה גבא. עם נציקה בהשבין ח'ן 9( דתנן נאכן בהזקת שהוא כיון להשב להשא'ן

)1
 אמי : הגי' 1.פנינ: א, כ"ט מג"ה 42 ם"ז י"א יהוקא(

 ר,

 בס' הגירסא עם :הש:ה לפנינו. 6(ליתא א'. ניו: שם 5( מייר ג' פרק שם 44 שם "(יצחק
 דכרכים ב"ה של המנייה איפוי. בטעם שישנח המהלוקת היא 1.דוטה נ.ו -נער והמט:רהמקח

 מג:מגמימ. האחרונים הדבריס;(
 פרם'מ לומרים אנו ממנה :גם פאיים מכה"י צרקה ה, האשבי. מספי לקוחח וו תשו:ה גס%(

 סשוטד. מידי מטונו להוציא ליךורי חיה קשה כמה 1עד הערביס הד'ן בחי דיכי ע(השוב'ם

 ויניציאה רפו6 האיי ליב שבועיח סשפס' סוי גם ועי' א, סי בתרא בבא במסי ה:באה ברייתא9ן
 לממה. י"א"ל-ט'



 קדמגנזי8י

 נשבעים ,טא'ן דברים אלו ו( דתק להשב'ע לה שא.ן וכ'ש הגזב-ים. עםבהקרש
 כמלאכת .ד: שלח לא אם דק-א ומדרשא והקרקעות:ח,קדש.ת. והשפרות העבדיםעל.הם
 להקדש נשבע תק וכ' נ.נ,ו כהקדש אלא :ינזו יד:שם אנשש לא דענ"ם והאירעהו
 2( הקדש. טנכס.לפרע

נ.
 שפירא כיניד הה, נטובו ל' מסר דאיה,( לא היר כחכ גוף )אח 11 מתשוכחחעחק

 הד"ו פ-סכ כך אחר 11א". לרנ שהיא חכף ה-"טת' כגנינה ס' וע, חי"פ שנח בקיץמפד'פ
 שרירא ירב היא והנה זו חשובה גכ' שע4 הכחובח אח ,ג .4( .וו .ע .8 .נונ 489 ב סאנןועקכ
 יפאס שנשלחו חשובוה של שלם קונמיס חחח'ל 11 בחשייה פאס. לחכמי ונשלחה האי,ורב
 א'. עייה שטסוטן וטמה ..," אלו שאלוח ! הכחובח מהחחלח שיוצאכסו

 בני תנחום8( 61. אברהם 6ל אשרשאלו אילו,טאלות
 םלפנ.נ: סאט מדינת טבנ. ישמרםי1צרם יעקב6ד

 שרירא שלאדונינו הגדור מבי"ד שלגולה ישיבהטשער
 נכד רי'גי חננ'ה אדונינ: וד4, הם יעקב גאון ישיבתראש

 אב הא'י שלאדונינו הגדול וםב'"ד ריג"י יהודהאדונינו
 )ראש ריג' שרירא אדינינו נאוןיעקבחמיד ישיבתב'י"דשר

 , וכוי וקרא. יצו.ני יעקב4 גאוןישיבח

 מערה.,6( של ת'כה עושה קבר לו לעשות לחברו סקום 6(המוכי דתנן האא"ששאלחם

 ורחנו אמות די ארכי לה.:ת ראוי וכיך כוך שכל לחכמים ט:דה 'צפעוןשר'
 אמה לנוך כוך ב.ן להי,ת שצר.ך שטעין ר, להן מ:דה וגט טסחים, 1' שהיא אחתאטה
 על אכות שש לל:קח קיקע לתת דם:כ- חייב אה שמעון 1-, פפחים, וי וצהיאאחת
 אמות בשש טכנגדן וגי אטות בח' טהן ורו אמות בחי טהן ארבעה כוך "ג כדישסתה
 אטות שש החצר שטדת ושין סשטאלו, ואחד הפחח סיסי, אחד אחרים כוכיםהפני

 שס כאנן עיי חנחום ורי אברהם ר' על 8( שכ(. שבועוח 8( י'. בי מ"ב שבועוחו(
 נגטר כאן 6( שם. הסוגיא וגל בי קי כחרא בבא 6( הקיסונש. בלשק בן 4( 440.עמ'
 קבי לו לע, לח" טקום הטוכר שאלחם : כך סחחיל שלי החעחק מאנן חחי שפרסםחקטע
 חד"ר 'וכל ואולי והחשובה חשאלה בין כאן יש רטוכח וחס-ון לחכמים. מורה שסעוןש~'
 "בידו, חסהיי קפ"י חחסר אח להשליםסאנן
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 . צורהם 111 הטערות שתי בק טשותפת הה'א החצר את לשום לטוכר ו'ש ששעל
-ן ן,ך  1-ן--ן

כורכור __~
- גההצר -

ן ה ר עמ אתט:יחין ה ר עט הטטה-

כוךכוך
ן - ,--ן-  ,ן

 מנרל אם א,תן סט.ל להיכן בתלסוד שאלו ועליהם השסאל, סן ואחד הפתח נדטיןאחד גת* ואטי אחת סערה צד טנל החצר פנות סארבע סעיות ד' עושה או' וטטעוןור'
 סזאת לסדנו פהר בתוכו העוטר הקכר חצר ושנ'נו איתו דש'ן הנכנמ'ן להחצראזתם
 ונטצא 'תד שהוא לס'כתא דוטה שהווו נננק כס-ן לה דעביר יום' א.ר קבר, בהשאע
 ר' לה טתקיף סערה כלפי ובא וטשתפע חצר כלפי ראיטו ונוטה עוטד כשהוא סומלכאילו
 על והקשינו ::., זיית בש-ן להו דעבד יוחק רי אמד אלא וו ה'א חסורים קבורת'וחק
 יבואו שלא שליטה אסה וכוך כוך יטגין אסרנו וכגר גהדאר' כוכין קנגעין והא יוחקי

 הקרובים הכוכים שני תחת בסעט'ק יוחנן רי של דבריו אשי רב ופרש נפול לידיהכוכין
 מעק דלא הו1ית שגקרן הכוכת שנ' את סהן למטה ועשה ולשסאלו הסתחלשין
 ר, של דעתו על צריך אתה ואי אחר פרץ לפרק י יש אמר הונא רי נהדאדי.כוכין

 הא ואטרק דל.* של מחריות חרותה כי לכוכין להו דעג.ר ? וכ'צד להעטיק,שסעון
 היא בריתא 'הו1צע ריב בריה הונאדרב

 ך -ן ך ~-ן -ךגנב:ןל:ו:נ
אמה

 11 הססוכות סערות פשת' שגה רמוונען
 ואלכסונן אסות בשטונה אסות שטונהלוו

 אלכסוק נמצא שסונה של חוטשין שניטוסיף
 כחרוהא גו והכוכין וחומש אטה עוירחאחת

 דרג נרהת העא לרב העוייוע זאת פי ועלאסת

ע
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 של דעתו על צ( לה'טונא כחיותה המערות מן יוצאין הכוכין ש'ה'ו שאפשי'הושע
 ממערה כוכין ארבעה כ' טעטא טא' העמקה בלא לחצר סמובות מערות ארבע שטעוןר.
 פ'רעונו וכבר ני וז:מש '"א.אמה לאלנסון מג'ע'ן נח-ותה ש'וצא'ן :1 ממערה כוכ'ן וד'וו

 כטה שאמרנו הוא ווה אטה, עשרה בשש [אלא ]כוכ'ן 'טסנה וטיה'ו אפשר,טא'
 להו[ מעוכהת ]ה'כ' סרי בדד טערה בכל תטניא 1 הא 3מה כובין והומשא סר' הד לההויא
 כסדר טקום להם ואין נפלי ה.כ' הקש':ו שעליהם הכוכ'ם שך זאה על טזסיפיןואנו
 עטד ולא עדאן הטהו ה.א.. ברותא 'הוושע דרב בר'ה הונא דרב הא אלאהוה

 פ'רו,טו לם' זויה גק-; שהן 'וחנן רי של נפירושו או אלא כוכ'ן בשני]הדבר[
 אטות ד' צריכ'ן שאין בד:יפל' א'רי דרב בר'ה שישא ולרב בטעם'ק אזמ' רבשל
 טעטיק נשאין ואפ'לו לרי,ש טע-ות ד' שנטצא אפשר אטוח. בשת' או באטהאלא
 אש' נדרב נמעמ'ק אלא מצאו לא מישמאלו ואדר הפתה ט'טין א, כוכ'ן שב'חלא

 טת הט:צא התם תנן ואטרינן וו. שכועה ועלתה בטעם'ק שמעון כדר' עטדופירוק4
 קגרות שרוא'ן . . . בזסן 'שראל איק טהרות לענין אט:רה 11 טשנה וכו' 3ירכוסוזטכב
 אדם...... עצם וואה המערה טן לצפון כמו עליהם טצ"נ'ן הקברות בית כסדרשעשויין

 אטה י"א שזן לאלבסון צ"ל 1( ? כואוקטה 1( אפשר. שאי : צ.ל1(
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טי.
 נדרים. ממכת על נמים לרבנו המפתחמט'

 מרסשטי'ן. ר"ר אברהםטאת
 : ל,המם:חוח רק עיג' בקרגום ב.ר.נו נמצא ים נס נו לרב תח המפ פיס

 חגר נס,ם רבנו ואולם 19,18. צר לעיל נרפס מנקדריז למם' מסנז זקטע וערובין.ברכוח,שבת
 );'ין גכ-צ14נא אית: דאח האש:ול בען והראג.ד הש'ס לגל בירבית המפחח אחמתחלה

 .טס, עמוד.ם רי .מצאת' ס'מן5185 אדיי כ:.י והנח לג(. צר ל-ח אוח לפיזננסקיאנשי-קייואן
 גן נדי,ם יסס' ש:פנינז י ר י מק ה הקטע כחיגות. .טס:ח גם 4044 2 זגסטן זמו"ק.חגיגה
 והלאה. נ"א עמור .5558ן ).11 בר.טיש-סוזעאוים מכ"י הוא עמזריםשנ.

 .שיאל איץ תלם:ר פ' 11 לת. טצרי בפ:ל ה'רק_אם:ר מן הנ:ר- ויב.עימרק
 ל:בי ל'ה צוה'ן א.נ'ן רטיב ה:א כר מצרי פיל הן 8יאלו שבת ובטסכת 2י כלאיסבטסכת
 טהטי2ת אלא אסיר א'נ: התב:אה 2ן הנ:דר טצרי סול ל'ה צוחין א'נון נג.ב הואכר

 כל בפרק פסה-ם טסכת ופ. ושיה'ן ש:על ושיבולת וכ:סט'ן ועגעוי'ן חט'ן יעניהמינין
 ש-ם:ן ג.לבא. כ:סט'ן שע:ר'ן, מ.ן וש'פ,ן ש:על 21יב~לת חטין טן כוסמ.ן 4ישרח:ושעה
 וט,תר יבש סציי בפיל אסיר הרגן טן הנורר ת;לא..תנ-א ש:בל' ון:על וט,בילתרוטרא
 וט'סנ. בט-גם בחלקק באורז ומותרבלה

 16 ו.חיו את שהפך מ' בפיק טשקין מסכת ס' 5י

 ריטי רב אתא כ. לארבע הרא טיסנא להלת, הרא מ-גם לחרת', חרא ה,א אביי אמ,שרחה
 טן אלא אסיי אין לי הב.ת טן הנ:רר אבי.. תסם-ר וצח רב.רימי קול כונאתא...אם,
 טן כלפנ.ם לפג.ם האגף מן שנרהח[ צול,ן כ'צר כפ-ק פסח'ם מסכת פ' יפגיפהאגף
 כלה 'טן-ען 18נרבי ובג'רויי-ן בח.ל.פ'הן סיהי טיעס שנ' א.כל שנ' כלחוץ. ץ ולתהאגף
אבל

 ברב-
 ויעו שא'ן רבר הוא 0,א-וה אסיר.ן ג.ר:ל'ו גיר:לי כלה ורע שאין

 'טיש ר3- כל אזם, שמעון רב' דת:'א והכצל'ם והשום הלוף כג:ןכלה
 דלעה. הל:קט בסרק ( 10 . ת-:מ,ת הימפות ס" בריתא הרה אצל כילי מתיייןלו

 ל-ה שרי 11ן רבא אטי יין. ק.נם שסיני פרק ה'רק. סן רנודר שרקאסליק
 יה,רה רב ואטר וג, והלך בלו מנרה רכת' אכרגא יה'בנא לא למ.טי ט-בנןלצורבא

 ל.ת אט, ארבנן אכיגא רמא חסרא בירב נחטן 12(דב היט:ת?ין בפרק נ'ב פ' תגרכילי
 אף רנה' אדאיי'תא וארכת'ב- וארנב.' ארא:ריתא מ- עכר 18(.צחק רבי בי נחטןרב

 וגו, ב.ד'ך .ה': קרוש': כל טחבב שאתה בשעה הקכ"ה לפנ' מש" אט' וגוי עמיסחובב

 :.ג 6( ע"כ. 5(נ'ה ע"א ל*ה 4( ה"א. 3(פ"ה, ה"ב. פייא, 2( ;יא. נ,ד משנהו(
 עטוד 2:קרטנדי היצאח תרויווה 19(חוספחא ע.א. נ"1 9( עיכ.( פי,ה 8( ע"א. נ"ו 1(ע-ב.
 יצחק. בר : בגם. 15( ע"א. ח', נ~( י.ב. 11(ש"ב כ"ד. שורה.54,
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 אוטי כלשק וה פס:ק עולא ואנו וני אקבצם עתה בגויים יתני ני' גם דכת'אדנכי'
 דכה:ב. שר.ם. טלך טטשא מעפ יחלו רא ואם אקבצם עתה 1(בנ:ים יתנו נולם אםאמר

 וה בלן הטלך, סנת זו סנדה יהודה ר, ואטי עליהון לסיטא שליט לא והלך בלוסנדה

 אוט, אליעור ר' תשיעי פרק "ן. קונם פירקא סליק ארנונא. וה והלך ג~לנלתא,נסף

 תה.פ
 6(.שסכל כתונות פי דלך דכרנא לכת:בה?(.קד משת"תדי כטלפלי סינה שמעה 1

 טהו להנ איבעיא קאלו 4( הטקבל בפרק כציעא בבא פי חוב בכעל כסד-ין א.ןסקום

 באינרזיה ראבק דשלח שטע חא לא א' סעיגין טינה ט'כה גסר חיב בעלשיסד-1
 טנה עלי רוי האומר השאלה היתה נך ברם דבר לי אמרו %א רבלתי לכל שחלת' זהדבר

 טשם.,; ירטיה ור, פדא דבר טשמיה יעקב ר, שמסדירין טה: שאבדו א: נגננו הביתלנדק

 טחו'רין שאין הקדש כסרירין אין שטהזירין חוב נעל וטה וחוכר 4 אמרודאילפא

 בר רבה אשנחיה וקאלי כ~לי כת.ב בעיכ'ן נדר אם, ':חנן :רנ' מסדי שאין דיןאינו

 חוב בכול שפטד'רין טה: ליה אסי גו"מ של הקכרית בכ.ת קא.' דה'ה לאל'היאב:ה

 שב,עה ש'אמף ער דאמר ה'א שמעון רגא6(-ב. אסי סערנ'ם, מ.כה ט'נה נסר ל:אם'

 6(היו הפקדון שב~עת בפרק שבועות טשנת פי שטעק ר. ק.ל אצל ואהד אהדלכל

 בירי לכם שא'ן שבועה ב.דך לני שיש פקדון לנ: תן לו ואטרו אותו תוכע.ןחטשה
 כל ל ח"ב ~ך[ ולא לך ולא לך לא ב.די לו שאין שבועה אחת אלא ח.'בא.נו

 שבועה שיאטי עד 'טמע' ר' באהרונה. שבועה שיאמר עד איסר אליעזד ר' ואחדאהד

 נערה עשירי פרק לאדם פותדיין אומ' גליעור ר' פנוקא סליק ואד,ד. אהדלכל

 6(. אצל לב'לה הרחוי כל דאט ו'רא דר, ויהיינוהמאורסה

 שה 1עיין ע'ב. פ*ה 1( וט'. יחיו טהם סעט ואם אקבום עחה כויהי איהמ : נכאי4

 ע"ב. חח 48מטאת ע.א* 1(ע-א ע.ג. .6(ל"ח ע.א. 4(ם-ו ע*א. קיד 44 ע.נ *יא ב4ברש.יןי
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י"ז.
 ? יבין מישניא-ת

 ספר ," אלחא1' כ כתא גאון, רבהא. 11ל טספרו רונטא כתור אחריםשר11.ם
 הח' הרמיס ותלטוד, כמשנה חמס'ם ולשק הקרש לשין כשיש. המאסף, א.הכולל
 ),ו4ו-שא לג-טץ-שפ"י ישראל ימ. טדבר. חי,ד בם,ף 7 .שנים גם כחרש-ם ו'להרככי
 רה'ג טבאר שב. האל", הש-ש ה,א האלה הר,גמאית שב.ן כיות- החש:כתרנ"ה(.
 את גם למנ.נז נתן וה-ככי ותלטוד. שבמ,?נה היאיל' הטעםטלת

 המקי-

 את גם הע-בי
 ! העכר' תרגוטואת

 ן : הערבימנוף
 אלנשנהי )פי יסתעטל חרף היא'להאל.
 חכם תקד.ר ואלתלי. אלטשנה סיכת.רא
 מ. טהל אכר. חכם על'ה ליחטלטוצוע
 סטוך הוא והרי[ ]וראה ועטר בררךשישן
 לא לכן כ:ונתו ה'תה ולא הזא'ללעיר
 קאצדא יכן לם לטא קאל כאנהיכנס.
 בכנפ-ם. ירבה לא . . . הואיללדאך.
 ליר'ם. אסורה ומהורה הואל כאן.ארא

 : ד1טע היככ. הדם'ס כך אחרכשנה
 תרנ":ן )וויען ח'ג וטטעיב" טסורחכהטאסף

 ו הערביהבוף
 אלמשנה( ,ם' .סתעסל ה-ף. ה,א'להאל.
 תקד'ר שלת4. אלמשנח פ'כתלא
 סתל אלר. חכם על'ה ל'חמל טיצועחכם
 הוא והר'[ ]וראה ועטר כדרך שישןט'

 לנן כוונתו ה.תח ולא הוא'ל לע'רסמוך
 'כן לם לטא קאל כאנה יננם לא]%*[

 ירכה לא . . . הוא'ל לדאך.קאצדא
 אסורה ופהרה הואיל כאן אראבכנפים.
*ריס.

 העברי:הוקרבום
 בה וישתמשו הפעם. סלת הואילהאל.
 טשמט בה.ראת וכתלמיד כצ'?נהלרוב
 ס' כטו אחר. טשפט אל להצעהשהונח

 כונתז ה'תח ולא הזאיל וכ!' בדרךש.שן
 ספנ' אטי כאלו ד'[ די ע'רוב.ן]פשנה

 לא . . , ה!איל לוה. טתכון ה'השלא
 וט-ורה הזאיל ם ע ט ה 1 בכנפ'ם.ירבה
 ל'דיס.אסורה

 אחרות ר:גמאזת ב'ן 'ות- טדויקנת-גום
 495.צר

 : העבריהרזרגום
 הרכה בה שישתמשו טלה הואיל.האל,

 סשפט ה,א ושע.רה ותלטוד.בטשנה
 אחר. לטשפם הנחה שהזא הלכהן]או
 והרי[ )וראה ועמד נררך ש.שן טיכמו
 כונתו .ה.תה ולא הוא'ל לע'ר סטוךהיא
 עלא טאחר : אטר כאלו יכנם. לאלכן
 ירכח לא . . . הואיל לוה. סתכווןה.ה

 אסרה וטהורה הואל שהוא טפנ'ככנפ.ם
לידים.
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 שם לא כנראה, פעם, ואף הוה הקטע את הרככ. ותרגם העתיק איפואפעטים
 הדוגמא ובצד "הוא'ל" למלת רוגמאות שלש כאן הב.א גאון הא' %ב הנה אליוכיאו'.לבו

 שתי בשאר ואולס ד'[. ן' עיוב'ן ]סשנה : העברי בהדגוטו ה-כב. צ'ן אטנםהרא,צונה
 . כרום ה-ככ' הע'י לא ליי'ם" אטו-ה זט".רה בכנפ'ס,ה'א'ל ירבה הואיל...לאהרוגטאות

 נאמ- על'ו אשן ח:א וא'-זה זה הואוטי
 אשר הרב,' ה'א וטה ? ככנ?'ם" .רבה "לא

 הרכבי העת'ק היאשונה בסעם : כן על ,.תר ? ל'ר'ם" אס,רה וט,.רה ,הש'ל : 'אטרעל'ו
 :טהורה הוא'ל "והטעם : אותן .תרגם ת . מד . ל ש ה הדוגטא אל כאן" ארא הטלות"את

 הוא.ל יטה'א"; מפנ. : ותרגמו ה י נ ש ה הר,גמה עם חברו היטנ'ת ובסעם לירים"אסורה
 הנ'ח הערב. שבגוף כאן" .אדא לפנ' הנק:דה .את אק ו ה ש מפני בכנפ.ם ירבהלא

 כ' כלל, .תכנו לא כאחד תרגש'1 שני ואלם השנ.. בת-גוטו וב'ן ריאשון בתרגומ:ב.ן

 ה. ה' ם א פש,ט: אם כ' ש-וא' מפ:' ילא .הטעם', כתיגומ. כאן,י .אדא פרושא.ן
 טטקום הרש טובן הוא.4 למלת לסצוא גאון האי רב בקיט אם כ' זאתוא'ן

 ורדב- ה'ה.. ,אם בטובן טתפרוטת ה.אששם
 "סאה : במשנתנו נמצא כן אמנם הזה

 ב.ה אסיו מת'ר'ן. !ב"ה אום-'ם ב"ש טררה ת-.טח סאה לטאה שנפלר טטאהתרוטה
 טטאה אף עילה טיורה טה לכהנ.ם אמורה וטטאה לןר'ם אסורה וטהורה הוא.לב-ש

 ם א רקל: "הואיל" לטלת אחר מובן אין הז" בטקום הנה ר'(. ה/ )תיוט,תתעלה"

 גאון האי רב שהב'א השליש.ת שבד:גמא א.פוא ספק וא'ן לור'ם. אסורה טהרההיתה
 "ל.ד'ם"! במקום ., ם ' ר 1 ל אסרה וטהרה הוא.ל : לוטיצריך

 לפנ. אמרו : ה.א משנתנו ב.ות- התטוהה השנ:ה הדוגטא שגם טעתהאמוה
 שלש הנה א'(. ח', )כתובות בנכם'ם" יזכה לא באשה וזכה הוא'ל נטל.אלדבן

 המלות שתי בטקום הן . . . ,ה,א'ל" מלת אחר' ב' ביוגמא הרכב' שהצ'גהנקודות
 קרא "בגכס.ם" ותחת אותן. לקיוא 'כל לא והףכב' בכ"י שטשטשו באשה",וזכה

 ! פרח עורבא לו 1.צא"בכנפיס"

 טחלת פר. הן אלה כי נאטר, ז"ל הנ"ל הגדול החכם של בזנותוו~הפוך
 שם. וממשיב" *סמזרח ליבהל בטכהבו יזכיר אשר הע'נ.ם" והל'האינפלוענצא
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 קוק. ה.ש.

 מדםננוי

י"ח.
 פנחם דרבי ירחיםלקדוש

 לאדר א' שנים: וע:ד השנה לחדשי ]י"ב לראשי-הרשים פיוטים עשרארבעה
 הד.ר סדר שונים מכתכי-יר פנחס, דרכי ידחים קרוש בשפ שני[ לאדר ושניהראש:ן
 חטיש'ת שנה ישיאל' לחכמת כ"הצופה והערות מב:א עס והרפיסם סרסרשטייןא.

 ששית, שנה בהצופה נספחיפ 1 ת-פ.א( )כודפסט הנ.ל ביטם מיוהדתובתוצאה
 59-"4.צד

 הקדסונים בימים התפלה מנהגי לחקר הן מאד הש:ב הללי .הפיוט'ם ע-ךוהנח
 פיומים עתה עד לנו נורעו ט(לא )י"ט, סופרם במסכת הנוכר המש'בש הס.וט מלבדכי

 הקליר, אלעור רכי תרמידו י;גאונים, טתקופת הקדמון, הפיטן יחכונה לתולרותכאלה,והן
 "ראש פיטן : שונים בפרצופים לפנ'נו ומחגלההה:לך

 ישיבה-
 וכעל

 לקויים נהרבה האלה היקרים הפיומים את פרסם הטרל כ' אפם ועוד.טסורה
 וקדטון הפיטן לו שקבע הטכנ' הסדר על הנככד הד"ר עסד ואלמלי וטעיות,שגגות
 הטדר באותו כנראה, הפ'וטים, את העת'ק הוא אך פרטים. בכמה סרגישהיה

 הבתים וחלוקת החרווים סיפ. ואת הש:ר.ת ראשי את להרגיש טבלי נכ..שאיה.לפניו
 שבפיוסרם הי:פי וחסו הטובן ולקה שגיאות כסה נולדו וה 'די ועלכראוי.
הללו.

 'חד שורווק ארבע בר בתים ששה בן הוא הפי:ט'ם טי-ב סיוט כר הסדר: הואוכך
 הא*ב. אות'ות ושתים כעשרים ססומנות הוטורות וראשי שורות. וארבע עשריםכ:לן:
 א' וטו האות'ות את טנפיל הוא וארכע-השורות עשרים להשליםכדי

 הש:רות.בראשי
 שם הוא ראשון שבבית הסוגר כלוטר האחרונה, רנלה וה: באפן היא הנתיםוהלוקה
 לדגוגר חטיד טתאינץם הראשונות השוות שבשלש וכו,(והחרוזים ס.ון )ניטן,אירהחריט
 שוד 4הן החדש אוחו וטל דגל שם הוא השנ. הכית של הטער 1( החדש.שם

 דג(ל-דגוגר לדגוגד. מתאימים וה שבבית הראשונים החרווים חצלשת ונוי(.תאוטים
 לוי- ש0עון, )רא,בן, השבט שם הוא השלישי הביתשל

 להטער. סהאיסים הדווזים ונל ונוי(

 %*ושיוצאק אר טרטרשפיק טר "ה אייר לישקכהים
 1כ4 ברחש ר י י א החדש 4שם טחאש אעו ש"ו הימש %א שהיח. טי 0ר, ד,מטח

 לחלןי בהרתטא שסררחי בטו אייר( שויקו זוייר )יר, ב-י-ש איט:א להיוח צריכיםהחרוזים
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 טאבני אבן שם הוא שלו והסיגר החודש" טקודש תטיר טתח'ל הרביעיהכית

 שבי. האבן לשם מתאימים הכית שכאותו והדרוו'ם וכי'( וברקת פטרה )אדם.החשז
 הפיגק פוכיר הוה שבכ'ת ספני כנראה, ב:-, כמלת כולו נחרו החם.ש'הכית

 החדש. כאותו יחולו אשר הצ:טות החג.םאת
 וכו'(. שלישי שני )ראשון, החדוצ של המספר שם ה:א הששי הכ'ת של וההרווהסוגר

 שבהם פסוק'ם וטוכ'ר ככתוכ" הוא טתח'ל :אח-כ פ':ט, כל נגטרוכוה

 להענ'ן. המתא.ם.ס כאלה פסוקים ועוד החדש טספר או החדיט שםנוכר
 נשנ. ורק שנ:י. שים בל' נמרץ נד':ק החדש'ם בכל ונשנה הולך הוההסדר

 שני ואדר ראשון לאדר האחיונ'םהפ.וט'ם
. 

 להפ.מן שחסרו טפנ' יים שנו'ם 'שנם
 מתאש'ם פס:ק'ם סצא לא וכן האלה. להחישים הם'וחד.ם וצוטות וחגים ט:בותאבנים

 האלה. החדש.םלסדר
 שורות. שת. כל בס:ף החדש שם החון כנגד ע,נה ה.ה שהקהל הטנהג, היהכנראה

 העצלנ.ם הסעת'ק'ם אך החדש, שם שויות שת' נכל רשום צ"ל.לכן
 שפה כלי הוא קים הנשאר גם לכ, שטץ. ונל' פקוט:ת בכפה אותוהשט.טו

 ההכנה לכלבול וגיס לו הטתא.ט'ם ה-אשון הכית של החיוו.ם כה:ך שהתערבויש

 הנ"ל. התכנ'ת עפ". הראש:ניס הפיושם שנ. אה בזה מסה- הנגי דוגפאבתור

 הסוגר את כן החר:ו'ם. שבראשי הא"ב אותיות את הבלפת. לבת'ם. פיוט כלחלקתי

 וה:ספותיו כהערות'1 טרטשפין פר שהנ'א השונ,ת הנוסחאות כתוך לי וכהרתי כית.שבכל

 דבר. וטל פקורו על פעם ככל להעד טבלי לרעתי טתוקנות היותראת
 לטק,א. מנ'ח הנני לגך הנונעות החקירות 1'תר הללו הפיוטיס על ופ'רווט הערות'אף
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 פנחם. דרבי ירחיבםקדוש
 1 נימן קדוש]

 חוטן ודרור לישעאכיב

 מחוסן שמו צכאות-;םבי
 לנוססן ולבא לשעגרבם
 ניכמן לשםי4בור

 י*
 מעולח החדשים לכל ראשהוא

 סמולא כשלושיםךקידושו
 סוטלה וסמדר ותורשטיר

 5!לוץ בעשיחו ימשכויץשוקיפ
**

 יתכיון פר:ום ארבעה ראשפעטי
 להבן תקופות ארבעה ראשיהי
 יתכו.ן שני ראשי לא-בעה ראשכי

 ראךבן כנכור ראש ולרגליםלסלכים
** 

 כקרם ו בי כ; יתדסמקידש
 מק-ם בצוען לצירניטז
 וקדם אחור יצור שביעיספרו
 אךדם כאבן ראשון ספרועניו

ניסן

ניסן

ניטן

 [ ניטן]

ניסן

 1 ניסן]

ניטן

 [ ניסן]
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 בו באו ודחרפסח
 בו בעשרה טריםציס
 בו נמם ושוחקבוע

 ב:ו יבאו מבשררג'י
*1

 וראשון אחיון אתדשדי
 ראשון ובאווית אחרון21מב-אשית

 ראשון אב לבנ'.תיה
 ראשךן הוא באצכע צירתנוהך

 _ן ניסן]

)ן גיסןך

 החדש ונו'. אהרן ואל משה אל " ויאמר :ככתוב
 השנה לחדשי לכם הוא ]ראשון חדשימ ראש לנםהזה

 עשה כ"ז( מ.א )ישעיה וגו' ראשון-לציון ב.( א. 'ב י)שטות
 י"ט(. קיר )תהלים ונה למועדיסירח

אייר
 יר לצדיק זרועאור

 זויר שולחני לאלושב;ייהי
 שוייר לבן כורענד
 בקדש.אייך במדוכהדכו

 לקשור כחציו השניה"סח
 לאשוו נחת בו ושניםךבעשרים

 לחשור השמ; לשדןבד
 1(ווך פכת קצירףןידוש

אייר

]איירן

]איירן

ואייר[
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 לטעון בעירוב ומעמיו
 למעון בחידהטי יוםיום

 מעון דר בוכניכלני
 . ,31מערן כעדר עגנינולהקים

** 

 ועדה בקהל' הח:דש3מקוד'1-
 העדח- צרי טס"הנפש.

 רדצק5.דידמ' אורחמיסילי

 מ1מ1ד*ה כאבן . לא21טוטימ
*י

 בחשבו מטאים וננוןפסוח
 כו עשר בשמנה יהושעשם

 בו ...מלשבורקרבס..
 ב:ו וטרורים ,בטצותרבקם

*.

 שני לך וא.ן אחף אתהשיי
 לדשני מארבעה אחד זה,2תה
 שני פסח בראשוןרצאר
 בו2נו ולטסאים לאורחיםרציקין

 הערבים בין יום עשר בארבעה השני בחודש :כנתוב
 לסועדיס ירח ע:וה יאכלהו. ומררים מצווד על איתוי;שו
 מבואו. *דעשסש

א*יר

]איידן

]אייר[

]אייר[

]אייר[

]אייר[.
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 מאן סתרש להסדיר אותנו ווקקת סנחס יי בקדושי שסצאנו הסתוקן הסררהומתח

 נ' 41. שיפנינו במחזור נשהנש שסררו רבו, הקל'ר ז~יעזי י' של ,אליסן דפיוט סקצתגם
 סקומות ובהרבה יק9'ר, אליע,ר רי ש. אליםי הפיוט כמתכנת היא פנתס י' קר~ש' מתכנתהנה

 ורי המז. ולשם ש ר ח ה לשם רק בת'ב בנה שהק,יר אלא בח-וזיו, נס פנחס ר,השתמש

 חקליר חנה וגם וכוי. האבנים השבט .שם ו חרש לכו בתיס עור ובנח ~הגריל הרתיכפנחס
 ות, ק' 1.אות אחר, ככית ט כ ש 1 ת טב הירהיס שנ' אף וציף בסרורו ננואתחתקשה

 נם סיוחריס פיוטים שסיט ער לעשות הגריל תלמידו סנחס ור, ר ח א ת בי ק י הקרישיחר

 לפניו. סעצור ואין שני, ו5אדו ראשוןלארר
 : ניאוי פתרש מתוקן הקליר של "א,ים' הפיום התחלה כאן איפוא ססריוהנני

 מנוסן, פני חלו מחום;, ביוםאיים

 ניכון בעצם להטלילם יתססן,אורות
 להען, טל נבירוה מען, כערםאשא5ה
 לען, להמתיק יתן לשען, הכטחאכ

** 

 להטלה, טל כילדות אטלח, מ5בשמך

 כ1לה כטו ירעו בריו מוטלה, איתן1בי
 ט5 לחרבית, בטל חיליו אבות, לראש כוות"ביית

 ]טל[ נדבות עם לחרסים אכות, מכני יויז1בל
 י*

 טל כמשיר, ארחו ואחה ששים משיר, טל כרכיכ3זע
 ]טל[ כאייך עשר מחמשה תייר, יצרם3ר

 ט4 רונעים, כו ככור ורוראי ינ;ים, 5כ5 טלגי5

 ]ט5[ בניים, נשארו כטל עם נאים, בו3או5ים

%
]טל[
ט5
]מל[

טל
]טל[

 מישור גטענל הטלילם לשור, רלתיךדופקי
 שור, לחיכת קץ ער חש.ר, למוואוק
 תענה, ודשאיח ניא ענה, טוף אסירזאנ15

]טי[ הבחנה, טכיבות כטל יחנת,דשאימו
 : והעתיק הנכון בסררו הרגיש לא הוה מהפיוט דוגמאות בהביאו מרסרשטיין מר גם1(

 החווו ואולס ש."נינ~, במחער שהוא כמו באותא'( )4קמן לטססן אורות4"5
 סתהי

 סן,אורות,
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י"מ.
ה"ב~פוניקא".

 מן ג'נצברג י"ר לוי ר, אטף ות'ט:כית--גאומם" שאל:ת ט כל'ם ושבייכל'ם
הגניזה

 וקטברידגע אוכספ,רד )לונדון(, לבי'ט'ש-מ:יעאומ -שנתגלגלה כטציים" אש-
 אחד ובחכטה, בת:רה גד:ל אדם גאונ'קא.. כ'טם לו שקיא אחד בקבץ-והדס'סם

 טב4 תיטובות-הגאונ'ם לאוי לה:צ'א לפניו כשר ה'ה ולא הטהל הוא הדורטגדול'
 הגאונים להלכוה כולל מב,א כתיר אי-מ':חד חלק גאוניקא ספד- מתהילה להםלהקד'ש
 הקד'ם בכ"י מחת'ט:בות וק.נש-ס קונט-ס לכל גט ואף בפ-ט. ות'טוב:ת-חגא:נ'םבכלל
 או נוכרו וה'כן חכנו הקונטים, וצוית ס'מן, מקום, אדות: על ארוכה א: קצדךהקדמה
 כניאה, חקדיש, הליי .-הקרמות להטבוא וססק'הן. התש:כית אותן ככינרט,1
 ה?ביר. ומ-צו לבו תש,.טת כלאת הנכבדהטו"ל

 אותס כמתכ:נת בריוק נרפם ה:ה ההשוכ שחקבץאעפ"ילפ'כך,
 נלקו ןאת בנ.-קדם_בכל לכ"' המ'.הד הכחוב לפ' וגם שבכ"י וה'טוותהעטוד.ם

 לבק על עלתה כך ש.נות. ויטגג:ת דם-ונ,ת בכמחהיק-.ת החש'בותנופי
 תש:בות עם מקצת: ,היט..ת' ת-ס"ט ביט:ח לא:ר הקבץ יצא כאשךמתחלה
 אן יטמצאת' השנוי.ם הרס"ה כשנת כאוכסם:רד ככר לי שחעתקתיאחדית

 איוראעליט'קא", "ייוייסטא היית-ב-עח'ן פ. צ, הפרוס. דרבפרמטת'-לבקיית
 5,[11. צד 1900פירנצ.
 רבי שהדפיס כה". אותם את ובאוכמפורר בכר.ט.ש-מ!יעא!ם גדקת. הזאת ב'טנהוא,לם
 טט!שטשים חנס רונם אמנם כ. ליאות גאונ.קא":נ:כהת. כסט-1 לאחד אהד ג.:צכ-ג ד'רל1י
 על הנ' להט:'ל תודה אם'ר' לה':ת ועל'נו :קכים, נקכ.ם כהם ונפלו מ~ק, .טנ,ו אומאד
 לאורה. מאפלה ם וה'צ'א מכל'.ן האל; הלוהות ש:רי את להצ'ל :עמי שט-ח מהכל

 הסה מרוכים 'ותי ה,גאונ'קא" בטוסס והלקייים השג'אות גם כי מצאתי הנה ;הלעומת
 הכ"י גוף העתקח עס"' לא הר?,ס ת'ט:ב:ת שנמק המ:"ל שי ל;כותו ל' שנראחעד
 מדוט'ם, ום'טנ'ם 'ת-ות אית'ות כמה גם לו נכיאו ומהן פוטוג-ם'ות. תמונות עפ". אםכי

 ומדוטה טשונה ה'א לפעמ'ם ה"וח'וה גוס' 'טל התטו:ה אפ'לו על-כןשהכש'לוה:.'ת-
 וכדוטה. אל"ף וכ.ן ט"ם בין להבד'ל יקשה אשי עד כך כל לרעותחא.טה
 וה'א, התשוכה בתחילת להמו"ל לטוקש ה.תה אשי כזו טטעות אחת יפנינודוגטאוהנה
 : בורונות הנראות שגגות עיד אהר'ה וגררה בולה בחבנת שולל אותי שהול.כהכנראה
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 ן : ג~( צד)גאוניקא
 ן ניה1. נ~אי הקרש ג'מן'ותשלושש'

 1ה; נ1או גואויות אלא הוא כןויא

 ן מהן הנ:(קחיכ( 1עצ' איינ1תקו'טקוש'
 ן אלא גוא1י א-מי בלש' א1וץ: קוריןאין

 ן הקדש של איר(נות ענפי שהןהגוא,י1ת
 ן ,א1מ' 1,4וץן מחירין 'ר-ח1 אניטיוה'1

 נחיר אנו קורווץ אלא הקדיש1 יאאבוה'

 ן ומ'חו ט'כן ?[אחר הבאין בגיד1.יןגו4זו
 אין אומ' שחכמ'ם ודא. תכטיכובידם
 ע.'הן ח(1ק '1:'ן י' ]ו-ק באילןמעייה
 נהמ,אח כך ואחר שי, הקרש שנינושכך

 ן 1כ1.' בג'דו4'הן מוע.'ן1 1א'ן נה)מוע4'ן
 שאי; פי ע. אף חכמ' אומ' שכךא,א

 ו בהן. 'ש איפוי מק1מן טנל ]גג'דוליןמעילח

 הכ"':()נ1פח

 ניהו מא' הקדש ש. גיא;.ותושש'

 והן ב1או ג1א1יו; א(א הוא, כן1לא
 אין מחן הנ.;חים ועצ' איך(:ווץק'יטקיש'

 הגואזי1ח אלי גואזי. א-מ' בל'טי א1-1ק1רין

 אנשי ה'ו הקרש ש. א'?(נוה ענפ'שהן
 הקך'ש1 לא א:ות' 1אומי א'הן מת'ייןיריחו

 הבאין בגירול11 גואו נתיר אנ1 קיר1תא(א

 ש-כמיס !'דא' הכמ' בירם ומיחו מיכן4אהי

 'וסי שי'[ א.ן-א באי.ן מעי(חא1מ'א.ן
 שדה חקד'ש .י)'). ש?- ע(-הןח.וק
 נתמ(א" כרואח.

 בה מ1ע-ן'ן :'טכ'

 שנך א(א 1כו-(, נגיד1(יהן )םועלין(ואיו

 מע'4ה שאין פ' ע. אף ה:מ,אומ'

 בין. ':: איכ1ר אב:~בג'דילין[

 א.ן מהן הנלקח.ם ועצ'ס 'אי-! 'ט,גאון כ,גאונ'קא,י הנרסס הלשון הוא תטוהיכמה
 הוא אימ. ליטון ריך וכי הגואן'ות", אלא ג,או' ארמ' בליטון א,תןקורי,

 אלף- -,יא אלא" המו"ל יטהעת'ק ואהר' המלה? ה.ר'עהביאיט בהא הגואן"ת'לאמי(

 החדש. המיטפט תהלת את להטעים "ה'ו" לפני וא"ו כנראה, לו,נדמה

 ה.טואל לפנ' הכ"'! עס"י הדבר.ם מא'-ים כטהאבל

 ה'ת-

 ג'אן'ות" דג*סא

 היה הא' רב "דגאק ואול: .ג;"(. עיך ה.טי;ם, ערון ,ע'ין ג'אוא מ,לשו;-ףבים

 ק"צקויט' ה; ש כא, מבאר והוא ,גמו"(, ע' 1ערוך בואו גואו'ות"קורא
 א'לנ'ת_

 נצר'ם

 אותן קורין אין הא'לנות( )טן מהן הנלקהים )קורות( ועצ.ם אילנות"- מזטדיט'הסיים

 לקירות קורי, ' ב ר ע בליטון ויק גואן'". ה'הוי.ם( כפ'ות מרוכלת )'טה.תה א-מינליטון

 אלא"!( )לא אלו ו ה,א. כך לא א-ט' 'טבלשק הגאין טרג'ש לכ; גן"(. ערךגיאוא")ערוך,

 ואומרין אות, טת'רין יריחו וה'1",אמטי )לא 1 י ה הקרש יטל א'לנית ענמי שה;הגוא~'ות

 ע"נ(. נ.ו לססה'ם ר"ה בסי' )וע.ין וכ"ו גואו נתיר אנו קורות אלא הקר'שו לאאכות'נו

 כ'מן בהם והצ'ג בעצטו נבוך ה'ה הנ, הטרל שיטגד מקומות בכמהואמנם

 בעקבותיו. בוה ללכת לנו טוטב ינןהשאלה.
 איןו שע"י בצדק מע'ר והט..ל )?(". "העכרה ; השורה על 7 שזרה 8בצר

 כתובה בכ"' ואטנם "ריך'. אחרמלת 5 בשורה שמקומה העביה" רמלח כאן באהטעות

 שאהרי העגיל אל רומו בצדה !עגול 5 ש1רה ביבד הגליון על באטת העברה,,הטלה

 "דכר.' על ולא למיך" אתר' היטורח על כתיבה ה'א גם בתוכו" ומלה "דרך".מלת

 שנדפס.נפי
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 קפץ".והנה לו לה-מיץ)?(אוטרין אייט'1 יטיטהר ב:טן ה'ין יאפ'רי א: שירך ו:צר
 ט.ליו : ומ::קר כתוב הכ"י בגוף איש.ו".וא:לם מלת אהרי לבוא היה ראץ השאלהס'טן
 טא.ל.ו(. - ) ק'ליו גם לקיוא זיתכן למי,ם חוא דומה בי האלף :צורח מא'ל'1( -ן

 ראו. היה כאן יטזמ.ר.ן.. )?( ושוחק.ן סביבה הבהורין ועוסר'ן ל1: שויחשם
 ומרקר.ן אלא: כך, כהוב לא הכ". בגוף ואולם ימ;מיריןיי. אחר' גם ס'טן-היטאלהלהציג

ומזטרין".
 בכ*. א.ן וקופצ.ןי. שנוטלין האש בתוך תלו.ה טכעת להם ו'ש שם: אה"כוכן
 המוי,ל שקר וליטוא עי"ש(. הי2לם בעך,ך שהוא )כמי ש:תל'ןיי אם כ.שנוטל'ן,

 : 18( )שורה שם ועוד 1(. הערה 1 צר שם בהקרמת: )ע-ין שנ:טל'ן" דוקאלק'ם
 אם: כ. :תקפ'צה", בנ" כלל אין . " ה 'צ פ ק 1ת טשויתא נק-ית מטבעתאותך

 קם.צה". ב.ת כלומר.טשורתא
 גמלקמן הוא יכן רגנן. ורספרוטי בכ..: ורבנן. :רפ'רו2 : 15 שירהשם

 ]ל[של]ם[ שמקרימ'ן בכ,-: ; רב'ה ב'ת[ לבעל ]לשלם שטקד'מין : 1 ? שירה שם ; 57צד
 לא אנתי 0: שורה על'1. שיש מה בכ-': שעליי, טה : 5 ש,רה 1 צדלמתן
 שם "אכתי". בב"י: הוא כן ואמ:ם 1,8ה[!.ין.1( ,?אכה. הטו"ל: הע'ר לשע.ר.,עילית
 ופ'רוטו ינ ש:רה הא'ה. וכך לעשותכך 0]: ש:רה ן עכפת צ.ל: אכפת. ואי : לשורה
 !( רבןן יולארבי'

 גתג*ה בשלמותה נטצאת ט_5 בצד שהדמיס ומיפה בראשה החסרההתשובה
 המנקב בהכ"' הגיעון את להשל'ם הטן'ל 'כל ה'ה ששם 75_ה17( )צד שמ"!ס'מן
 מקומות בכמה בה ונכשל מטנו לכתהלה נעלם הזה הדבי אךקצת.

 והנה גט' של ג"ו ול ... .ד על ירה שחהם פ' ער אף 4: ש:רה 5בצד
 יצריך אהה. למלה אם כ' גרעון מקום נו :א'ן בכ". קטנטן נקב. גוסו" עד "יר"מן

 בכ.': "ועדים., גסקום 6 ובשורה גופו". על 'דן י2התם : תג"ה עפ"' להשל.םא'פוא
 2פגט! נקב ויכב. אחר. ....יי, כב "אם 4]: בשו-ה בתג,ה. גם וכ"ה,ועדנא[ן.י.
 ווחת" : גכ"' הגט.. ט'ן .... מהן .אחת 4: שורה ם צר שם בתג"ה. :מו כנ]ין,יצ-ל-
 השאלה סשן לשוא לסנ'הןק .... )?( "טוסר 6: ש:יה שם בתג"ה. כסי הגט" לע]נ.ן[סהן

 דגט ,א. 1 6 שורה שם וכן בתג"ה. כמו לפנ.הן,י, ו]מיס[ר צ"ל: :כך הנקידוה!ולחנם
 14: )8( ש:רה טשונה. עשה נטן : בכ"י ן משונה עשים : מ שורה 10 צדומ]ת[נה..

 ;ה. :בשב,ל;כור
 כב, י2_0י: שורה 10צר

- 
 : י

 כן ]אחר[ בא יזה וכיו למיכך אכילה, לוה :כ"1 כך לפ' אכילה ל,רי ה,איבא יידי יביאיהו דעת.ה לאוי4'כךי %4חא( שנ:א )? עמ. ... לאו:לפיכר
, :ח:ןש. בהטץ על... !כ.ו ושאל ובא)ל!חזר(

 'טהששש בחטץ ניבר[יו על :כ*ו !שאל רבא
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 קושינן'. ןש[עדיין "אלא וככ"': קוים"נן. מן )לבו?( ... .אלא 32: שורהשם

בכ.י:ן : 1-4 שורה 11,צד
 הקשינו וכוי מיניה בדיל חדששאמ'ן הקש.נו וכוי טיניה בד'ל לא חטץשא0,

 לש~ם יתיר וכו' 1( היאך ואמרטעליון ל'טם התיר יכו, הא'ך תיר!צו[]על
 ,ט'כבה אחר ו:ו, ~אה נקובהשפופרתן ,טכבה אחר יכו' ..אה טן נקיבהשפופרח

 יבא אהד טצד :ןקתוי ? - ):ןג, ל'וכתן בו : במק!ם ראשונה. שויה 12צד
 הדל'" אתוקושר

 ובמקום הדל'. את 1 ב וקושר ובא אהד טצד תו נמלאכ : נכ"

 לענבו. : ;לענב 'עשו : צ.ל "עשוי,, וכטקום ולהת'רו. : צ"ל ומנ'ה( שורה )שם"'טהתרף

 בכ"'. נמחקו דעי םלי אטי"(.וד%ל!ת: אנר," סכר)ולא או )8(:ואו, מ שורה 1 מצד

 : נכ'י שורות טש ה הטו"ל ההס'ר 17 שורה 13בצד

 : 4-י כב
 צריכין אנו אין ואמי אחר פירוק ופירק אשי רנובא

 שאומ' שמאי כנית המשנח את ווסהעמיר כך גללרחוק

 הוא וברין היא גליל "רנשי י"ד)עשר(אלא ויום י,דלילי

 ולא לנוסעה חיב ייד לילי נידו שיבולת נעקוה'כאמ'
 לנכש אדם בני של ריכן שאין רפי כן המשנהנשנתה
 כן יתיי ובא אדם בני טנהג ררך התנא ואחזבלין[ה
 להעמיד צריכין אנו אין !אמי אחר פייוק !פייסרבינא
 ולוו שמא' כבית לא זו יהורה רן משנהאת

 גליל.כאנשי

 כאלו לו נראה רנ';א של "צריכ'ן" עד אעו' רב ומל צר'כ'ן* מן שההם'רוטפנ'

 : לאמר אש.יי, רב "ובא אצל העיר ולכן "רבינא. בטקום אש'" רב 11 נתש:בהבא

 רבינא, : ובכ"י ברסיס הגמראבנוסחאות

 בנ'י 214( 1 שורה גןצד
 המו"5(; כתקון )ולא רשטשא ;'ה' ושש' : 21 ; אוהם דחה לפיבך ,

 נקיא'ן )...[ ש'יצא'ן 26 שויה פ'ווש;: כך 'טטעתתא הני 1כ1לי ]...[ דנא וסימנך ן25
 טיטטשאן קשי ,טטש]א[ שברירי : 25 ; ,יש ח!מץ של קנקן דהלא ]רנא[ ום'מנך : ז2 ;ז'הא

 ; גחמה חיותר : ;31 ( ! הנוגה" ,~א צאתה אחר כל!ם תצפח .א נ...[ כשתבי'ק אומ' :30

 אהטות. אלאא

 הכחג-יוי ;פ" ך א י ה : צ*ל 6 וורה 9 נער וכן1(

 :גא!ניקא
 אשיו8"1" יבבא

 16[ין,411(]( 11חי;
 אנו אין ואמי אחי פירושופירק

 ר, טשנת אה להעמידצריכין

 כאנשי ולא כב"ש לא זויהודה
 יליגל
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 : )ס עדגאונ.קא,

 וגומר שסע ע. הפויםוששאלי.....צגור

 ביכובשב'ל .טאומר טהוא הסר-....שאח

 : ב-כו של,ה שאמ' אדם..י.(אח-בוי
 שיית שאמ לאחי נסן שנ אדם בנ. נמיאו

 ז'מון א'ל טשה בנר מש.....ש...ולא

 וימון יאין 1 !.0 עינין סה "א. או.מפוע
 סשופ וברכו הסזיןלםפ-ע.י.......כביכוק

 ו:התפל4.... הק, שרן שבחו,2הסדיי
 אותן אס ה,כח כך אי(א זה על זהענ.ן

 קיית קיאו י(א נאקד שנכנסו ארכ(בני
 שם מוצא אטי ואם ויאטי יחזוי א.שסע
 ה.א. יכטלהשמ.ם

 100ש:רה6- ערשס
 נטצאו 1:ו' ציות הלן א'ל'ני;תונמצ"ו
 מן לשוק דניסאו ציוח ?לן ייצאואיליניוח

 בעל.הן. יד41 : .)קרי ..
 ; *2_30 שורהשס
 כויהו קש'א אייוניווזנמצא

 היני וכו, כולחי; וכוי אמי א...אאט-.נן
 נטאינו או ונו, ומעי ליחה לה סע'חרלא
 אתה. ואן אי.ונ.ותוכו'

 וגומר שסע על הפו.ס צבור ]של.ח[וששאלי
 ב-כו שיאסי ס"יא יש . . . הסדראק

 : ביכו של.ח שאמ' לא;ר ארב בניבשביל
 לאחי שנכוסו אום כנ' נמ'או

 בבך .ש נרכו ,2מעי ויא 4:עשגנ:
 וא'ן ז.מון עינ'ן טה (מפ-ע. 1.מון איןמשוס

 הסז~! בברכת 1( נן למפרע!יטון
 ולהת(לל שלמק' שכחו להסדיי סשוםוכיכן
 1.לכח כך אייא זח אצל זח עינ.ן וטההוא

 ולא באהור שנכנס: ארם גני אוהןאם
 אסי ואס ויאמר .הזור א. שמע ק-יתקיאו
 הוא יבטיה שמ'ם שםטוצא

 :בכ"

 נמצאו וכו, צרות י( הלך א'לניוחונמצאי
 0ן לשוק ינ'סאו ציות חי 2.1"1א'למות
 כעייהן.הלך

 :בכ.י
 בשלטא אייוניות א.לונמצא

 וכו' כולח'ן וכו' א...אמן אמי.נןכו(הו
 או וכ' ומנ' ל.הה לה מ'טכהת ילאה.נ.
 אתח. או 1כ1, א.לונ.ו, ונו'טא'נו

 כאן.ן. עדך )תשכי 'ווש(טי. כת(מור ובפ-ט כן : אלה בלא רכו,.ב.ן ,טצאים : _כאן בן1(
 41; 190; נ2ו; *196; 4?1ן צר ובחגי,ח :לנן צר סוף שס נהסכוא דרשכ-י)ע..ן במכ.לתא הואובן

 ?1. שור.; 5נו, צד גאוניקא וגכ( ועור ין אות 55 צד צרפת נוכח רש"ג ואגרת ע"ט סי'ובחג"ק
 ומקרשי השט-1 ש:תויק' את : המק-א על שכתכ טהרמ:"ן נעלם כנראה, הזה,וחרבר

 כ"1, )ייקיאתייאו
 כ*

 גורסין ת'ב_"ופ'רושה....ש.ש -רושון הטצות" על הכתוב ן כ ,הז:'ר
 וג.מקרש.. ר[שבה נכיי המצות שכל יסזו כך, חגרסא ואם ן, א כהזהיר

 :ושאהי,; ידגד וראיה בא.ף*. עי.ן "כען',בח(וף מן שהוא נרא, "כ14ן" טילתועקר
 1(. שויי 1114 צר לשכט-, )סעייאנח אוהכי את אוהב רועים ועי ן עמכ

 הלך )י( נוה.וקי שהרי יתיך : *2 שורה 98 צר גגאוניקא גם נמצא -הנך הלך1(
 בהון(ורן עור ועה; 0?. צר ציפת נוסת רש"ג וגאגית נ2)ן. צר )וע.י.ש 46 צר 1כתג'הישו.

 לצר.20. ה ר ן וי שםותקונ'ס



 קדםנמי

 101 צרואוניקא

 כר' הלכה או קאמא כתנא לבםושא'יתק

 מי.רזה. מהויא הכין אןאליעזי

 : ג111גאוניקא

 וכ.ו ל'קט בתר ל-קם וכ.1 דאולוהא:י
 יכ"1.כמשא
 עמים: ליב אבה ינ קאט(' ה?'ה-איא

 קא רלא חלל נו שאן כעו(ם א9'םכגוף

 ובלשון ע'ק- כל דם:;"א פ'-.'ט'דעת

 שמו. יוומן:'וג( )י יוצ"הקדי

 : 17',16 שורה נו,ו ?דגאונ'קא

 והיינו :ולם את פומי 1עשייי ראוישהוא

 הדאד'.סונ'ן
 107: צדגאוניקא

 ר:בי נ-קנל אימ' וכו, ממפות י' ע('1מקכ(

קמ"
 ר"י אהנו כ' וכ"ו להים כולהו ילא

 נר' הלכה או קטא כרזנא הלכהושאילת

 מילתה. מהויא הכיןאליעור.

 :בכ,ז:-יד

 וכו~ לוקט בהר לוקט ו:.י דאוי.ןהאכי
 וכ"ו.סמושא
 ע:רם לרב אבה רב קאמל' הכיחרארא

 דלא תלל בך ע1א'ן בעו-0 אטום גוףכי

 וב.'בון ע.קר כל ר'2טעהא פידן"יי ירעחקא
 שמו. הוצאהקדומ

 ;בכ"י

 לעשירי ראו' שהוא אחר עימי ש.וםכ'ון
 פום-. היאו' סנ'ן וה-נו נולם אחפומר

 ;מ"'
 ניקכיל איטא יכי'1 טנופה י' עליומקבל
 כי וכ"1 לפום כןלהו ילא ל, קנ,כוכי
 חסוא ג"ו אתמ חונא!"ד דונ ת"1אתמ

 הכין וכ.'ו ודכתיב ונ*1 א'לא 51"1גויעה
 שטריב. רבנן תניפירושה

 שורה יצד
 עבד והסוכר10614

 ראש שבח תטיד47914

 חייבהקרקעהישכך2912

 ואם מיטבד'נריה4

 טהןיהשתלם2926

 כרבנן רט[תמ9ב

 חיב מחה8274

 סבר קסא דתנא4017ה

 להון אפשר86נה

 ן ונ'ו גרועא חמרח וכ"1 אתמ כד הונהלרב
 ן שמרים ....... פירושח הכק ורנ' ""ואלא

 בכ"י השנן בדפש החסרתחל
 שורהצד

 קושיא בה1ו).שץ'7

 לה']ות[ טדקדק12

 הוא ידע16

 לקש]ור[ שהת"ו16

 מיה שום שימ21

 ס9ם ד ח דאשלה1
 לץ )--לטאלסאל'

 ן י ב ה י ל ת* 71
 הכ'ןסהש ילא24

79

98

99

 שבדפוס. ה1נא במקום דלנא ,נ 1' 341 ש' ; ז( ש' 841 ; 16 שורה בצר332 גם בב.י הוא~ץנן.
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106 קימ3מ4

 נכיש 5)(1,0(3,9)ןננכרט

 כנין10123כ:,ן
 נינהי10428נינהו
 כ:יןע105 1(כנ,ן

 ורעינ' ו :,ע7 וטטזרעוני
 כולהו10725כ:לה,

 אתגי"צ.אתנו
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 קדםבנו'144

כ.
 בריכםש

 ישראל" להכסת ,דצופה והנה בדפ:ם, האחרון הגל':ן חצ' אה לסרי אכלה ט-םאנ'
 קטע'ס שני לשמהת' מצאה. בו באבן. העש.י' 1נ.ום יפנ' ה:פ'ע הרפ.ב לשנהה"ג
 זי שהצ"לאר לנרכוה גאון הא. רב של ט6.רוש:ערש
 סכ". מנןיעקנ

 ראוטון ה הקטע בקסב-'רף, הגדו,ה "גרזה "נקביצה אוטי
 לנ-כוה ה-,2כ"א בחד:ש' מסנ' יטהונא: אחרות פסקאוה עםל ל'__ל.ר. דף לברכותהוא

 כטה וא:לס הוא. גא:ן הא' לרב 'טהפ'רויט נצרק הל הסחלובהמלהג.ר

 גם 'יט ולש'כך 'טעה. נאותך טכ:. נע,טו אח-'ם במקוטות יטיובאו אחרוהפסקאוה
 : לפרמ פסקאןת-השואהאהדוה "נה :שהה. שהכ"' נסקום הדנ-'ם יפהבהשלסת כקשלא

להצשה  : שך12__9 489 

 כספעה 1,שב לרר[כו ,ט]ם והילכךא(

 קורא שמע קריח וסן נשסמע גאס]רה[או

 עשב". כשהוא בספעהומחפלל

 ; ט עטוד ט"ק ה"אארהוה-ח"ס

 'צא גאוןז,: הא" רבעווכתב
 )פ'רוש באסדח ("ו נספיוה "שבלדרך

 שסע 4ות ,ור4ו ק"1 ~כת והג'עיפסודות(
 עשב". כשהואומחפלל

 יטס ולא לדרכה א יצ להעל.ם צרן שנסבכ"עפו אשוא כפקואק
 כטו,ט. ליטךל נרסו נכ". וצא" המלה 'טל נהצד"י הק"ר ורק .פה. טובן לו יטאעלררכק

 : 194 צדהצופה,
 להא זליחא ]אמר.[נא נחנאני(

 בלבר חלום ח1מת לענק א,לאשמעתא

 עלל לו הש שכר ל1 שיש רבר לושאק
 מצוה אס אלא אחח ררך על כאחח*ורעמח

 פירעגות עליו יש ואם פורעמח( עליוי איןהוא
 1.א עונג מצוח בה יש ושבח היאכעבירה
 כעם וכו לחלום איא בה חעניחחוחרח

 שנראה ספמ בכך ח?ה שיגו ופיבלגר.

 ארם של עונג רבק וספ-שי . כםכנה.שהוא

 לישב שרתוה כלל' קשח חלוםנשרואת
 ,טם . . , לן רקים כיק בעם לכוהעניח
 כאש לחלוס חעמח שיפח ארם שלנלבו

 בל ורוה טשב חוא מחענה אעו אם.בנעורה
 הפחד מן בעונג נחנת ,חעו כולוהעס

 גור שנק-ע יכו על ומש.ם חעניחובשיושכ

 רג קאמ' וכי טזה גרול עונג לו איןדינו

 1 צר ה"ב,האשכול
': 

 א'יא שטעחא ל,;א יליתא הא' רבומרש
 חוורין לענין לא אבל לבר חלוס תעניתלעוין
 ש.ש דבר שא.ן שבה עונ: ממנוונפרע',

 כו אין הוא מצוה שאס ו(ויע:ות, שכרלו

 בעכרה מצוה הוי פורענות נו יש :אםפורענוח(

 חעניח הותרה ולא עונג טצוח בו .שושבח
 ככך ח,וי שלגו 1.מי ביוכ. ונו לח11סאלא

 של עינג יבנן וט(-שי נסכנה. ש:ואטוני
 ליחב שכח בן'ל קשק חלוס שיואהארם

 גם וסווטם רקי,'לן כ'ון ביומ, בובחעניח
 כאש להלום חענית יפה אדם ש,כלבו

 כרן ורוה יושב טחענה אינו ואםלנעורת,

 וכשמחענח הפחד ספני סחענג ואינוהיוט
 עונג א.ן דינו, גור שנקיע לבו ]א:[ומשים
 יצחק בד בתטן רב אמר וכי כוזת.גרול
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 עונג וטהענגתו לועעניתו תעניתליחכ
 ראטר הא אב4 ושתיה אנלה במצותשלא

 עיק כל ליחוו מטנו ~נפרעיןחוזוין
 עכ"ליכרפרישנן

 ומישם : צ"ל טלטטה( 6( )שורה וטם' ... שבטקום ההשואה, טתוך רואים אנווכאן
 ש:תעננתם' ובמקום ני. במק,ם אר להמיל נרטה הוה בטקים הכ"' שנשחת ומשנ'נס".
 המו"ל. כתקק :שהתענר ולא שהעמת:" : צ"ל שירה2()לע'ל

 : ס"ו צד ח"ב לויטהיימרננז'-ירושלים : 2 ש' 195הציפהצר

 ת?ניחא גוו תוה לא יעיבא 3יומארגא שחכת, ת?ניחא גור יא דעוגא ניוטאראבא
 פ'י תפלה. טעבוי לך בענן .סכותשנא, רע. סיטןשסו

 רע. סיטן שסו שחכחוב נאון האי'רב

 להרשנ"א התלטור אנדות טכאף ה" שממ"חשלםהאקא

 ה כהקדמתיצד יססר כאשר כמצר'ם, מהנניזה הטילשבאולי
 ברנות על גאק האי רב פיחט דפ'ם ו" בן הוא בהציפח" חוטניהקפע

-*

 מעמיע 1 וש4ם שא טתחל 420 ד לאלה חןמט השר י -- : 4ת
 'י מה רבה תא נית אך 48 ה שו 21, צר )אצלעו הללף שלאשן וצל 1ששל

 יטרה 28, צר )אצל.מ אלא פה טתיך דמשתע' לא : טמם טממ בי רףשחדפסץ.
 לברך 4 ""ק : 'טוב טתחל מ יף באטצע. חסר דפיק יטר כניאה ההטשע;14ן
 והוא ע*א, סוף ד, ברף וטסיס 1( י 'טרה 25, בצד )אצלעו בראוטזף טה ע.אלא
 אצלעה שנרסס טטה זחי ורב9 כקף הכ4,לפי

 דף יטל היטני העטוד את יעת.ק ת"ל ודה לא הדימקתעה
 ערן להעתץ אפ"ר "י טאד 1טט11שיט קיק : ששא טפננ שלפרו י * כ ב יר

 ן שבה מלדית הידת" השרות ,ינע כ.בחז כצאי ה ראה אלםשלפ.
 אחר.טכ'י דף טתתי9 ד', דף של הראשון העטורטס'ם
 לר " שה"'ס בקמברירואחר

 ד-

 :טמ4 צא ,אעקאק חח רשבת
 צרך .א'ן עד לברך" צרך יאק נק באפצע נףחה פסקא נס חסיח טק הד-רשל
 : זו כננד י הטתאיסות טטרות אלו כזה לסרנו והנהלברך.

- - -
 חערטח"טר( תרש"א קג, לאור )ש'צא 3יכות לטס3ת ז*4 גאק פעריה יב בפיר,ש וע"ן1(

 לוי טקרעק ד,ח ע*ב "זף

 תעניתאלתעניתית ליהב יצהק ברנהנק
 אכלה כטצות 1לא עונגשהתעמנתס[

 ונפועיז תוזרין רקחמרינן הא אכלושתיה
 1( לעילא. 3דפרישנא עיקיליתיהכל
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 : 75ע צדגא:גיקא,
 וחו- קנה 4הו סבייארתי1'-1

 רברי וקנה
 בישנא דגרסי וא'כא לביך צייך איןי_כל
 ,יש קוה יהו כבייא דת-ויהו מכייבתוא
 מאן כגון יבוך צ-יך א'ן הכל רב-ייו

 דר' כוחו להוריעך טיפ(גי רקא והאירגרכי

 כותיבי יהא לשוויה דאתית איטת וכ.מאי-
 שמעתחא.יהאי

 לברכות גאון הא' רב פ'ו:יט את עוד ולהיטל.ם להמש'ך ביד'נו א'ם" "טה:ה

 ונן הד"י מכ"' ההמשך את בוה נותן הננ' כן על הד. א ף ד וד ע ב ס,רף
 לבשר וה'1 גאוניקא" ה בספ- איטי הדף את יחד 25( צד 1למעלה שב'ד'נולכ"י

 אהר. בטקוםאדד
 115. שבצד יח"ג מפ'רושנהמשד

 ליח ראתא שטע משמע ואו 'ה:דח דרב אר'כתא מביך הזא טיהוא א'קש'א
 דאתא 'טטע דמשמע טאן פ'רקא אהא' :טקש'נן כטתנ'ת'ן והטט'ב הטוב מביךטיטיא

 טובות[ ]ביטוי1ת בכ"ל :כנס ד'הא הגיטמ'ם על מתנ" ב'ח אמ-ה לא מ'טראל'ה

 :א'ד' א'די אלא פ-ק'נן וה-רנן והמט'ב הט:ב[ ]ברור אוט, ט:ב.ת הבש:ר:ה עלווונן

 ומברך ארע'ה מיטום והטט'כ הטוכ טביך לה'ל.ה ארעא ל'ה א'ת ואי מיחזא]דחז'[

 יה:דה כדרב לד'ל.ה ארעה ל'ה וא: עלמא בחד' יהודה דרב ביכה הגשמים עלנמ"

 יהמט.ב הט:: מביך ארעא ל.ח א'ת דכ' אט-ה ה'כ' לפי-זק'ן ומקש':ן מביך.בלהוד
 .טסרק'נ, מביך, הכ' נמ' :הא 'טחח' כ-' אומ, הד'ט.: כל'ם .קנ" הדש ב'ת בנהוהתנן
 או קיט'א ולא לד'ל'ה איעא ל'ח דא'ת טתנ'אתא תית' וא'ד' א'ד' אלא אחרפ'רוק

 שחה.ינו טברך בהד'ה לאה-'נא ל'כא וא' .הטט'ב הטוב טביך בהדיה אהרינאאיכא
 שהחינו בריך אוט, חדש.ם כלים קנה הדש ב'ק בנה הכ'ן. דבר של קצרווהנש

 דלא גב על ואף רבנן לה גיכ' רקף בלשנא ג1פא לשמעתא למכתביה חו.נא.קי:ני
 'ש אבל בהן כ'וצא לו שא'ן אלא שנו לא ה'נא רב אם ג'רמא לפום מ'פישאקא
 צריך ב[ה! כ':צא ]ל, "? אפ'לו אם' ':חק 1.' לברך צי'ך א'[1 בדן כ]יהנאל:

 ה:נא רב אטי דאטרי א'כא לביך. צ-'ך הכל ]דכר'[ :קנח וחוי דקנה מ'כלללברך
 יוהנן וי' לביך צו'ך :קנה :חזר קנה אבל בהן ]א[ כ'וצ קנה שלא אלא שנולא
 כל'ס קנה בו לי.נ'וצא :אין חדי? ב'ת בנה טות.ב. לברך צר.ך. יקנה והזר ק:ה אס.לואמי

 צר'ך וב'ןכך כך ב'ן אום, יהודה ר' טא'ר ר' דבי' לביך צריך בהן כ.הנא לו טויןהדש'ם
 רב בתרא לל.שנא אלא 'הודה, כר, .והנן ור' מא'ר בר' הונא רב קטא ללישנאגשלכא

 פליגי נם' וקנה וחור בקנה דאם'לו הד.ן ה.א יוחנן ר' לך אמ' כטאן יוחנן רי טאיר כרוהונה

 ג 204 צרהצנסה,
 דבי' וקנה וחזר קנה יהו סביראדתרויהו
 .... דגאייס מאן כגון 4ברך צריך א.ןהנל
 מאיר די' כוהו לה:ריעך לו כישמי(.גי
 שמי... להאי 19תיבי להא לשוויה...,
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 סליק :לא ג.יסא בהדין ע'יננא וטובא יהודה. רר' כוחו להודיעך לו ביש טיפלגי דקאוהא'
 טכלל ד3-ס' ראיכא אחרינא נירסא נטי ואיכא דהילכתא דפשאטא אל'בא פירווטאלה

 וחור קנה להו סבירארתרו'הי
 ,איבא לברך צייך א'ן הכל רבריוקנה
 רת-ויהו מכל. בת-א בלשנאדגרסי
 ורין הכ. רברי ל: :יש קנה להוסבירא
 דקא והא. דגרסי טאן כגון לביךצריר
 איטת וכל מא.ר דר' כוחו לה,ד.עךמ.פ"1י
 שמעתהא להא. מיתיב. להא לשוו.הדאתית

 4ה וכרסש:ית עיקי כל לרלנא שמעתא דע' סל' קא לא טפריק הוא ולמימר יוחנןלר,
 חז'נא והכ'ן מירעם גה קאים ולא וטמעתא לה סליקא הונא לרכ ולפ'רוקאלקוש'א
 א'5א יהודה כר' יודשן וו" מאיר כר' הונא רג קמא לל'שנא בשלמא לטגרסרטבע'
 הדין הוא הונא רב לך אמ' כמאן רא' הונא רג טאיר כר' יוחנן ר בחראלישנא
 יהודה דר כוחו להודיעך לו גיש ט'פלגי דקא והאי פל'גי נמי וקנה וה:ר בקנהדא?'לי
 המ הונא רב קאמ' שהח' כרוך דתנן חרי כלש שקנה או חדש בית בנה סייושהוהכין
 שקנה עד שהיה בהן כיהנא לו שאין בזמ;ט'לי

 1נחוהליה*
 ביכה ... . שן ליהי( ודהוה

 ור' ג-כה זטן א'נו לפיכך עכאו'1 לו 'זמן,,,,,,.. לא כהן כיהנא רו יש אםאבל
 שטעון הוא זטן הרשים )276( שקנה כיון גהן כ'וצא לו הט אפילו אמ'יוחנן
 הונא רב קאמ' כחרא לישנא ופ'יוש יהודה ור' מאיר רי פלונח עניאנא ובהריןגרכה
 קנה אם אכל אל'ו והג'ע שה'ה קנ'נ: תה.לה שהוא כזמן ברכה מחנ.ת'ן חי'בת'הכי
 קטא ג15טנא רכק ומדקרק' 5כ-ך צריך הרש.ם וטנ'.ה פעם שקנח כ.ון ראשונהסעם
 פי ש אף הכלש בא:תן אהת פעם קנה שאם מא.ר לר' ליה סבירא ה,ה ראי לויש

 לטיטר צייך הוה לא השנים על לגוך צריך א'ן מיש:תו יצאת ]שעכשו טאו()שעכו
 טעם בהן כיוצא קנה אם ואומר שלטעטו כוחי טניר ה'ה אילא כהן כ'יצא לוואין

 שאם מודה מאיר י' מ'נה שמע הכי קאט' וכדלא לכרך צ-יך א.ן עכוטו אסייוראשונה
 לברך. צריך בהן כי.צ': עביט.ו לו שאין כיו! וקנה וח,רקנה
 לאקשויי א.כא וקנה וחזי קנה יענ'ן פלוגחא בתיא לישאנא דא:תמר כ'ון הכ.ןולפום
 כר' יוהנן ור' בהן כ'וצא לו וא'ן קנה ראט: טא'ר כ-' הונא רב קטא ללישנאבשלמא
 אחר. וקנה וחזף לו יישנן קנה דאט' 'הורה כ-' 'וחנן ר' בתיא לל'שנא אילא'הורה.
 אין. אחה פעם .שקנק כיון דאט' הונא רג לב-ך צריךכן

 204,הצוסה
 יחזר קנה להו סכירארתרו'הו

 ]כ(גון לברך צ-יך אין הכל רבריוקנה
 להודיעך לו ביש מיפלג' ,,. דגריםמאן
 מות'בי להא לשוויה ,,, טאיר דרכ:חו
 ,.. שטלהאי
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כ".
קרן,ךע.

 הקנהביציאחו בן נחוףהבחפילתרב'
 עחטטת וכה לפרך אמ ט:דה ה'א; המסחא 'טם ,טבנטיא בב-יתא הטשץ"טח בי(מח טביהט,קמכ"

 לבאר רצ'ם מם-מת:שהס קימת"והחפ'לח ט.חטך חלק' ,טטת ולא ב'הט"ר טזוטביח(קי
 לבאר תר'דם א' ואתה שנאטי ,טחת" לבאר רצ'ם יחם יטל להמסח חמתא'ם הטק-אי, עור מסף עלך" הדק נמטח הגש ם,ם ושל הטשנה תח'5ת של ובמסחא:ת'טחת.

 מצ'נו שלא מאד תטיה בך.:היבר אכטח ואנ' ימ'הם 'חצ: לא וטרמה רטיס אגש'שהת

 לקללם. כדי עד גר:לה, כ.כ איבה של בטדה קימת ליושבי ש'תיחסו טק:ם בשוםעור
 : א' פ*ב ובב"ק ד'נין בטוב בק.א'ן שאין ן . ר ג ת קינית, יושבי פירש"': א, ג',ובסנהררין
 ימ.ת כל ת ו וי חנ י ב יוש פירער': קרנות, יושבי טשוס בשבת בטגה"תקמקה"ת
 והיחכן ית'-ה. קראה בג'נ'יהו תקן יבחטיש' בשני קיין ואין בסחורה עוסקקהחי
 הלא קללה? של במטבע תפ'לה בערם ו'קכ;י ח"ל איתס 'קללי כאלה שאנשיסאיפוא
 וחבירי בריה אני ריבנה ריבנן 1 בשיט"ה ימ-נלא טוח, הה'פך הוא בקידש דרכסכל
 בריה הארץ עם חכרי וכן אנ', בריח בתיר" העוסק אנ' ופ-ש*י א'ן י"ז, "ברכותבריה
 וע.ין לשט'ם לבו ש'כוין :בלבר הטמע'ט ואחר הט-בה אחר : שם סי'טו וע*ז"וא,

 אתכל.א רחט' ל'בע' טתם שלחו כ' דףצ.ר שס~..נח.ל.ן ע יכ:עיה 64 עט. זובחוברח
 בכלל, קרגות יושב. את לקיות טקם וא'ן על.ן( בר., פרש-' )וע.ק עליאעל

 הייב.ס אנו ואדרבא וטרסה רמים אגש' בשם וישיים תט'מ'ם אנש'ם הם ים טהםשדובה
 לקילם. לנו שולילה וק"ו ולברכם, בערםלההפלל
 טעית כאן שנ'טת-בכה הרבי'ם ניאיןאך

 ס'ם-

 המסריס ברל ונחאורחה עת.קה
 ובסיומי ויל התויזמ ע",י המשנח בספי' המודפס'ת התם'לה של ובנוסחאותבגמ-א,

 י ב ש 1 י ט . ברית בטפריס כתובה רתה האט'ת'ת ה:וס"ח אך ההרק. בתיךהטסכתית
 1 רק

- 
 הסופר :פעה תיבות ראש' שהוא לסטן קצת, טעוקס קו ה'ה הי'ת נב' 1על ת
 הלויה נו.ן ה'א ק-ו*ת ר6לה שעל העקום שהקו וחשב "ק-:"ת. טהו הבין ולאהקרטק
 אחרים טטקוטות להטעת'ק .ריעה שח'ת" קינ:ת" לו 1.צאה הש:-ה בת'ך אותהוהכמם
 ששטת כלוטר .א.אמראות, קרקסאות של ר"ת היא קרי'ת חט?ה באמת אבל לח.ן,בנגור
 (איאם-יא'ת קיקסיאות מ'ושבי חלק' שמת ולא בתירה לעסוק ביהט.ר טטשב'~קי
 בתורה הע1טקים ביהם*ד ט'ושבי הגטור ההיפך הס ם י .לצ ב. ש ו ט ב היושב'םשאלה
 עטד לא חפאים ובררך רשע'ם, בעצת הלך לא אשר האיש אשר' בתה'לים:יכטיש
 הולכים א'ן בי: ."ח בע.ו וכראטר'ק חפצי רי בתירת אם כ' ישב לא לציםובטושנ

 אסוד שטזבלין טקום :חכ"א ד.ם רביי לע*ז שם שטזבלין יק-קסאותספמלפ-פיאות
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 הגירסא ובפיי.ח לצ'ם, טויטט מש'ם אסור שם מובל'ן שאין ומקום עי.1 השרמשום
 את ג.כ הוש"ס מפרוש :שם רירן, שבגירסא למרם'א:ת במקום בתי.ו, לת'אמך.יחהיא
 וטוק.ון, בוקי:ן והחברין, :הנהוש'ם, זהכרקום, האצטרינין 'טהם הלצים מושב ענ.ניפרמי
 בהגהות וכ"ה הר.ח, ובג" הם. ל'צ:ים מינ. כולם ופירש".: .ס.גירין. בלוריןלול'ון,
 מ. 'ש כרקים ועל רמים, .ט1פכ' שחן מפני לא'צמר-נין הילכין איןהב"ה:

 שם שמהיי
 עכ"ם שלא(. ר.ה שם סירוש". ):עי' עמהן מתהשב כשאינו ומסק'נן, מד.נה. ישובמפנ.
 וק-קסאות ת'אט-אוה נכללו שבכללם חללו לצ'ם מושבי שככלל אנחנורואים
 רוטי של :פולים'קה מרינ':ת של וענינים האצפרינן י ע רס'ם '2פ'כת של ענ'נוםה'ו

 אנש' והם ושחת לבאר יוררים :הם : באמת נאטר ועל'הם ומרטה בשק- טב:עהשח'תה

 שלי:ם השחוק במלי,מת רט'ם ב.טן.כות פ'ם יטט ימ'ה1 "וצ: ל.: אש- ומרמהרמים
 את הטקיטת ת'ח.ק של הח,ים לריכי בניגזר העולם, את המאבר'ם מטש תובטלחט
 וביכך. שלום לו ומביאההע:לם

 טיישבי חלקי שמת ילא : ה'א האמ.ת'ה שהנוסחא מכריה'ם הדברים כטהוער
 ב.הם"ר מיושבי הלקי יטשמת : כאן ה.רושלי. נ:סהת ת.כ'ח ות.אטך'אזתק-קס.איה

 עמרים והם עטל שאני קרקסיות :בכתי תרטיות כבתי הלקי שמת ולא כנסיותובת.
 לא כ' ושנאטר ושחו/ לבאר עטל'ן :הן ערן גן ל'רש עמל אנ' ש:קרין :ים שוקדאני

 לתקן(. )ומצ'ה שחה לראות חמ'רך תתן לא לשאול נפשיתעווב

 קיק הכהן יצחס14ב:רדקמ
מלואים.

 'קרוכה 223-4. צר :נ ,ח ,א 1ץ בהרבעון גם :דפמה 11 תשובה , 1 2__לצר
 ן 1 גא 1ךאי .ה רב בשם הת". ס"' פיאג ר' טרוטנבורג מהר'ם נשו"ה גם הובאהלוו

 א. הר"ר נטובו לי נהן הוה מהקטע העהקה 5 לצד אסף(. ש, ה-ב)הערה
 באוכספ:רר. גופו הכ.' עס אח"כ והשוית.ו בלונרוןטרמרושט.ין
 ה כ - ב רע'קר : צ.ל 8 ושורה 1. ה ב ; וצ,.ל "בה* : הדפוס טעות 6 וה שרשם
 לשון.. ערך בערך, שהובאה השאלה-וההשובה ה.א אי' : 9 שורה 8לצר
 י"ט. ס"י עיא פ"ח רף ושע"צ . ניטטט 1 1 הערה סזףשם
 הוא וכן בבי"ת. "מסובריא* : וצ"ל מסוכייא. טעוה-הרפום 15 ש:רה 9לצר

בערי
 ע"ט. ס'י גטו.ם עיין מס:כרא; ענין וע"ר . 1 ;(;ן צד 1'טרי ונטהוור
 והכי : העוים ס' טלשון היא גרלה ה':תר הראיה : 5 הערה 10לצר

 עמשטיין(. '*נ הד'ר ירידי )הערה הגאון' כלשון עבורה, מה ן ר. מא
 הטוקף. אין בכ"' אך נטורה[. חנימ בר .וסי ר' ואפילו : צ"ל 1, 1 שורה ט!לצר
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 א, בתהככוני שנדפם ר-ח גפ'ר:ש גם ה:א הלשין א:ת: 10י שווח 14~ד

 12(. )ולא ענ צ"ל: ? ש:רה 9נ 4צד עפשט";(. '.: )ר"ר 4,13נ שורה 40,צד

 שבט" מלשון פירוושו שאין רשאב'מ' בפ'רויט שגה גאון האי רב 21.לצד

 ה:פסן לר"ד היובל בספר לא:ו )ע"ן פורה,י בס:ך'ת ופיר:יט: הוא בינו:י שאביט"אך
 ונטצא הפורח, כוככ ארמי(, בפ' )_דצר' '. ר א צ ד כוננא פיר:וש גם ווה: 188*.ז"ל

 כוכבא ,ב'ה:דה( ביאה:ד )צראבה( ה ב יא צ כוכבא : כ:כב אצל בטנדעיתהרבה

 שם ~דוברסקי והשוה 9, - 0נ שה-ה 67 דמלאכ'א )דראש'א אם ש% בעויא בהצרא

 ציא :נחת צרא ר ב ע .צנא" בסורית ועוד. רבא בסדרא יכן 4(. הערה 76בח'ב
 הפוהת : בעיב'ת ינקץ :כונב ואה'. י ר צ ד : ל"א ובעיו שפ"~( באורחא)אוידאענר

 בדוא"ה וכן : צ'ל 5 הערה 5ה עפש".'ןי.לצד '"נ ד.ר )הערתוהלך

 וע'ין דפוס(י טעות ג.כ )בראב'"ה 61 שורה 111(נ ע' : צ"ל 2 הערה 49צד
 )עפשטיין.( 40 ע' 1021 .4] .% .~נ בסזע שכתבת' מהגם

 )הנ"לי. 15 העיה 61 ע, הגא:נים בפי' טש.כ יע"ן כסמסא" ; "צ"ל 4 הערה 41צד
 לצאת וצנר'ך[ : צ"ל 2 ש:רה בכנסת. ס נ כ נ ה ]ש[ר' טע'ק-: צ-ל 1 ש:רה *4לצד

 הכרם והמכונן להן" מן הנ"ו נפלה בפכונת-הדפוס הרוטבא. בחדלש' י5לצד

 רה"ג דבוי את העמן לפ' רק העתיק כוראה ורושב'א "להי. : הנ"ל הוא"ו בטקוםנ41ן

 להו"י ישמיע : לאמר לכם" ,ו.דועלתלטידיו:
 נשחגתה. וורשא בדפום אך הנכ,נה הג.רפא וויניציאה דפום להרמב"ן בת5"א 61לצד

 ~ה וגם ,דאסתניס" צ"ל: 0נ שורה בתה"א 62צד

 נתקלי
 אך בדפום.

 בצד גס וכן מראובן, -ד'לטא( ) ד'ל' ; צ"ל 8ן שורה וכן בכ"י. היא כך שבפניםטה

 מרחל. 7'ל, : 8 שורה68
 הם'ר:וט לנוף יש"ך הכל עפשטי'ן י*נ הד'ר 'דיד' דעת לפ' קדמון. בפיר:ש 66צד

 בסמ.ך(. צ'ון)עיין אם כי ס'ר:ש א.נו היחיד' והגל'ון גל'ונית, עאן וא'ן לרי.ף, טאיהרוהוא
 ,צ"רה הכ': ריה וצ:ואיה ; 16 שורה שם אסנאן. לה ן צ"ל 7 שורה 68צד

 הגל'ון על אשר ר ו הצ' של ם השנ' לצד ש.'ך הסמוך ווט'נים" כן.ר"ה
 אלטפאסןר[ ססרה : ב: וצ'ל ובקנה' לפיי שייך ן : י ל ג ה טגרה א. משק,שסוכמו

 משנה הלכה", כאן ב."פצל" )ט"ז, ההלכה בסיף המפר,2 פ,רשו דאגמא ס'מוניא - אכראפי

 . ( ר ס א פ ט ל א בשו"א לקרוא אפשר אי הכ"' בגיף אך הנ"ל. יד'די)דעה
 5 ש5וה ד ו צד קמ"א. ס.' גנווה חטדה בהשה"ג ע"ן טרוש.ג. תשובה 69ילצד

 תקנתא. א ד ה ב צ.למלסטה
 שס טחוסן. בי שסו עם 3צאת וצ"ל הרפוט. נטכונת נהקלל ב, הרוו 89לצד

 :לה, בע,עירי 6צ'ילשורה



 בארץ4ישראל קרם" "ננזיהוצאת

ח 4 י יי  * עע 4א 4*-4* 
 מדעימאםף

 הנאוניםלועקופת

 --.: -.,. ,...ף. --.. ...
. י נ ש ר פם .

 על-יריעריר
 לוין מנשה בנימיןר"ר

 תרפ'ג אלול )א"י(,חיסה

 כרלין. אימצקאווסקי, ה. יצלברפום



הק:ן:
 ....... . מתיבה ראיט נהיטון גר חיי רבתשובותא,

,.,,.. . . , י:קב גאון ישיבת ראש מנחםורכ

 ....... . . . . הולין. ימסכת קרמוןפירושכ.

, . . . . . לכרכוה. חננאל רבנופירושנ.
- 

, . . . 

 . . . . . . . . . . בתרא לבכא חננאל רגנופירהםד.

 שמואל רבי' הגאון משערי הגירין ומן החלב מן הבשר בדיקתשערה.
 . . . , . . . 1.ל. חפניבן

 . ........ . גאון הא' לרב תשובותטלש1.

,...... הפ:' בן שמואל ר' מהגאוןמכתבז.

 , . גאון האי רבותשובת
- 

. ,.
- 

.-

 . . . ... ,. לביכ:ה גאון האי רב פירושא(ח.

 .......... יב-כות גאו, הא' רב פירושב(

 . . . .. . לכרכות גאון הא' רב מפירוש חרשה נוכחהגן

 .......... גאין. 'הודא' לרג קטנותהלכותט,

.. לכתובות.... "נאון" פירוש'. .,,..
 ......... . 1.ל אלפיומי הישיבה ראט כחאביא.

 לכנהררי, גאון פירוש או ר.ה, פירושיב.

 ........... מתיב,ת.. מ,,בעל דפים ,גנייג.
 ... .... .- , הגאו:יס מתשובות רשימהיר,

,.... ...., . רשגת גאון האי רב פירושפו.

...,., . הגאוניס מימי עתיק קדישטז.

 . . ... . .. . . . . . שבת. למסכת ססרהין.

-......-. גאון, שרירא רב ג"שאגרהיח.

.נוספות . - . . , . . . . . . . . . .  



 מנחם ורב מתיבה ראש נחשון בר חיי רבתשובוה
 יעקב. גאון ישיבתראש

 )ופץ ברוטא ~ריהקן קלף על כ.2הכחוב גרול כרך בתיד מצאתי תרפ"בכאלול
 מתיבח ראש גחשון 3ר חיי הגאוגים: מתשובות עטווים שלשה .ז86(299

 בתלטור טסכהות כטה על שאלות כוואטיקאנו כיי "שנמצא ברטולוקי כתכשעליו חכ"י אותו והוא בפומבדיתא. ודהטני בסורא האחד 'עקכ, גאון ישיבת רא,שוכובחם
 בנחרדעא, מתיבתא ראש נתשון כר היימרי

 נהרדעא ב טלת "אך . . . לאמר: סעיא( מ' קדמת'ם" גאת'ם ל"תשלמ)בהקומוע 91רשעישי
 יחה לא נהרדעא השעת א ר 1 ם ב היה ן 1 ש ח נ ב ר מ הספה שער טטתב3שמש
 מע,ם היתה לא "כטדדעא" טלת אטנם כי בכ", כעעעו לראות וכיט והמה כשלמקשי

 את הוכיר לא וה ולעומת נבראה. כרטולוקי של כדמיונו ורק הכ,י, של בטשכחובה
 פניו אל אם כי עיניו, היו הכי' טנים אל לא ואמנם יעקב. גאון ישיבת ראש טנחםרב

 טתיבה" יאש נחשון כר הי' העסודים: משלשת הראשון העמוד של מצחו על רשוםוראה
 עליו. הבצבח למדנוחו כיר " א ע ד ר ה נ ב א ת כ י ת ם " : עליו והוכיףותקן

 )ראה חסופרים אצל הוא אחו חיים( = חייא טן )מקוצר י י ה 1 . י י ח השםוהגה
 לתשובות ותקונים כהערות וחרככי 85 תקצ"ד העתים וככורי 5;84 צד הרל-א השחרשהר

 נ-ח ע"1 כחום' שנ1כר גאון נחש1ן בר חיי רב והוא 81(. כהערה 856 צדהגאונים
 : שם שי~באח התשובה אותה ח'א ן א כ שלפג'נו הראשונה נהתשובה "כתב" 4'הע"ב
 כוכבים- גתכוין-העובר שלא ורוקא ... 1ר1ע( א1ר בעל חק יצ )ר, א"1 הר"יכתכ
 ביינו שנוגע כוכבים דעובר לדעתקז חוינן אי אבל ולהפסידו, לישראל להכעיס כדיליגע
 )הזיכא רבנן ג,רו לא דכה"ג כשתיח אפילו שרי ההוא ולהפסירו להכעיסו כדי ישראלשל
 שתפם כטן ומיניה מיג'ה אויל ואפילו להכעיס כדי לבור החפץ כובבים חעוכד ליהד~רק
 ריב.א יבפיסקי גאון גחשון בר ה" רב כתשובת איתא וכן בשתיה(. טותרבנ
 בידו טככים חעובד נגע אם ואפילו בעיני הרכר קרוכ חסוג'א טכוחן ]צ"ל: סוכתוכן

 כר"(. "היי וחסר שנויים ישנם ושם רכ"ג ס-י ע-ו או"ו מעיין בשתיה. מותרלהכעיס
 קצובות "הלכות כין ע תשובה ביחוד גכנסה בטעות כי אישא לטדנו ורכנוולפי

 ז0וא0ג יע10ז86 ז40 1ופ81ספזע1,0 סו )וו1ז130 : בקוגטרם טיללר שהעת'ק יהודאי-דר'
 שבכ"י. נחשון בר האי רב לתשוכות שטאל טצד כאןוששטטן

 ולא ; . . . א4פ" זח דכר חיתרנו ולא : אלו כתשבות המתדמות הלשוטתוטתוך
 . . . אלא" פירשנו לא לכם שפירשט ומה א'(; )תשוכה אלא" ששאלתם 11 שאילה לכםכתבט
 להחליט יש התשובות שלשת בכל פעטים כמת המצוי .אבל. טלת טשטוש וכן ג'(,)תשוכה
 בחן ואי4 נחש1ן בר היי לרב בצרק כאן מיוחסוה הראשונה כמו התשובות שארשגם
 התשובות ש ל ש ט ואולם נלל. חקטבות" ט.הלכות ואינן גאון יהודאי רכ של 1 נ 1 לשמ

 הראשונה אם כי מנחם" ל"רב כאסת ליחס אין .. טנחם". ב "ר : עליהן ורשום אמ"כהבאות
 אחרים. גאונים שם על אחרים כמקוטות כבר רשוטות הנן והשאר שטו, עליהשרשום

 תשוכות שת'ם-שלוש רק ם ח נ ט רב שם על מיללער ע"י נרשמו לתשה"גוכהטפתח
- נמרונא' רב מר משום לה ואטרי ואית טנחם, רג למר מס,פקת:)השלישית  2"1(. צד העתיםס, 
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 'הידא.. די' קצוב.תהלכ" . מהיבה ראש בר-יהיטוןחזי
 בב'ת "ן השוהח י'שואל1י. על'1 ונכנס בב'ת. 'ין השותה 'שר, וששאלתם1

 )בקנק:1 או ידו :ך:ניס הג1' על',ינכ:כ כהן נ;ע באצכ;ו אי בקנקנו א. בכוסו ירו והכניסגו'

מ:שיאל לישר'. לאסורכדי
 ג1'ם [מגי;ילי בו שאיגו ראיגוכן ;וי מג; ולא ג1ים גיעולי בה שאין אנורא'נו

 לישראללשתותו. ממג;גו'וטותרייא( ;ה דבר היתרנ. ולא לישר'. לשתיתוומותר

 לה:ע'כ1 ואלא 'ה דמי תהה'לא לי,טר'. ולאסור להכעיס ה:וי אותו שנא כיוןאילא

 :עשטכייורנכלןלא:ך אסור להכע'פ שלא טאליו הנוי בהן נגע אםאבל
 לג1ים. אותו למנור ולאלשהותו לנוים. אוהו לטכור ולא מטנו לשתותלישראל

 רנות וטצא, הכל את ונו:ו ושללו 'שראל לכפרי נוים של ניאסיות באוואם
 מהן הניות הכה-ם באותן ונשאר ושברו ושפכו ה;וים אותו ושתו ייין מליאותוהביית
 נם'טות, עסק' על באו אם ל'שראל לשתיתו הוא ס-תר היין אותו הציין ומחןטליאות
 לשת,ת לישרי אסור אחר דבר עיסקי ועל תכש-ט'ן עסק על הגי'ס אותן באו אםאבל
 ששאלהם זו שאילה לכם כתבנו ולא נמ"-. ;סך יין שהוא טפני טמנו ליהנותולא
 ה-ל'. וכן 'שר', של ממונם על חסה שהתורה שטצינו לפיאלא
 י( כולי על-ו שקרש 'שראל ושש'2
 כריך השכת את על'ו שקדש 'שר' ראינוכך
 וטצא מיס ולא סת עמו ואין קיובה בדרך אורהוקה
 טותר טים ומכיאין בשבת פת שאופין נו'םשם

 טאי הטיס מן ולשתות המת אותו סן לאכוללישר'
 עושה אתה עינ; עיננ, לשבת וקראת דכתימע'
 לישר' אסיר אבל עינוי. עושה אתה ואיןטמנו
 ט-ם לי והבא שנאכל מה לחם לי אופה לנוילוטר
 לחם ואסה לעצטו טים הכ'א אם אבל שנשהה,טה

 שלא כדי טטנו ולשתית לאכל לישר' מותרלעצטו
 קרוי ששבת שבת כבור כשביל עצטו אתלענות
 פת מלאכול עצטו את הנהיג הא'ש אותו ואםע1נג.
 טותר 3שבת אבל סמנו לאכול לו אטור גויםשל
 עוננ. לשבת וקראת דכת' עונג נקרא ששבתמסני
 בופשו ומתירא שבת בו ופגע בדרך שהוא ' וישרמ
 נפשוח עסקי על באו הליסטין אותן אם ליסטיןמן

 חכטי אמרו שכך השבת את לחלל ל'שריט1תר
 הרבה שבתית שישטור כרי אחת שבת עליוחלל
 הרבה שבתות שישמור כרי אהת שבת יחללוהוא
 ימה רכ'כק עליה לרכוב בהמה לו ה י הואם

 ורינלה עמג מע. ק שרמבה בשבתטריגלה

 את עיע שקדש 'שואל1-11.
 1א'ן קו1בה א1 רהוקה בדרךהשבת
 מא,ת1 לאכול ל'שראל מוהר פתעמו
 מאי המים טן ולשתות )ש,ג[פת

 שנ" לשבת חקראת[ וקריתמעמ'
 עושה אתה ואק מטט ערטה אתהעמג

 1וטר 4ש, אנור אבלממנ1עעוה

 1י 1הביא שאוכל מה לחם אפהלט'
 הב'א אם אבל שאשתד, טהמים

 הש:ת ככ1ד כש:יל געצמוהטי
 ;צמו הנהיג האי~ם אותו ואסמותר.
 לאטל 4 אמר מש פת לאטלשלא
 ששבת מפמ מוהר בשבת אגלמסט
 עונג.קרף

 ופגע בדרך שה1א חשראל111ץ.
 מן בנפש1 ומת"רא שבתבו

 נפש1ת ;כקי על באו ליכפק אוהןאם הליכט"
 אמרו שכך השבת את לחללמותר
 כדי אחד שבת עלי1 ח,להכטיפ
 לו היתה ואפ הרבה שבתוהשישמור
 טרגילה .פח רכיבה לה וכיבבהמה
 ,וגילה עונג מ'גי ה ב , כ ר שבשבת

 עיש. צ.; כי' ליק בתשה-: התש1בה היא 1: הש1:ה לענין ר1מהי(



 קדםגנזי
 שאמרו כמו אותו ועונשין ומלק.ן הוא ע'נוי טינימן

חכמ'.
 בוטן אלא פירשנו לא לכם שפירשנווטה
 ועשה בררך ל.סט'ן ש'ש הא'ש אותו שטעשלא
 עשה אם אכל וריצ:' כפרה לו יוט כשונג והדבר
 אותו מחרימין כמויר שכת ומחלל כטויר והרבר
 אוחו וטכ'ן אחרים 'שר' לררות כי' כשטובקהל
 עוד לעשות 'וסיפו ולא טע' טא' מלק'ותשלשי(
 ונו' הרעכרבר

 גאון ישיבת ראש יוסף אדוננו חימור יעקב גאון ישיבת ראשט:הם
 יעקב_

 כשירה. שלוש או אחת לה ישואם עיקר כל כליות לה אין אם הילכך כול':( כליות שלש שכעלת למדנו האכליות שלוש כעל ולא אחת כוליה בעל ולא הכליות שתי ואת ששנינו4( כטה כשירה היתהלא אחת כוליה אלא מעיקרא לכהמה היה לא ואילו דכשירה שכן כל לא טהן אדתניטלה כשירה המחול ניטל כליות ניטלו ששנ.נו'( כמה כשיוה שת'הן ניטלנ השתא כשירהניטלה אכל ולקתה כטקיטה רישנה רוקא טופה אדת כו~ה לקתה דרכ טשמיה פפא כררכיש אמי רכנן דאמור2( כי מא'. הלכה טהן אחת שניטלה א. כליות ניטלו יששא'1.
 לא. אי כתרא מן גט וצריכא קמא לכעלה הדרא ריל' או עכרא דעכרא מאילאהר.נא אינסיכא ככנרות אינמי כנערות עיילא קא וכ. פיאנה ולא שנתארפה .קטנה"(11.
 לחומרא. וכין לקולא בין כרכהלכה כא.סור' ושמו' רב רפל'ג' ה'כ' רכל כיכ והיל' מש'ני גט צריכא אט' ושטואל טש'נ'גט צריכא אין אמ, רב ונשאת ועטרה והגרילה מיאנה שלא קטנה 1( רבנן אמורהכי
 ל"ח: סיי שלמהקהלח נכריות שתי נשוא'ן אחין שני111.

 הויל היכי לי, אין וכין סהס אחרומח לא' אויכים שא~מר יש לא. או יבום צריכה ה י ח ת נ , אהוא, א י ע כ ה י ת ת י א יוא מת כךואחר מח כר ואחר כחייו וטחו בנים מה,' לאחדלו כדייו וטתו בנים פהן לאחר לווהיו
 כתב כך

 284(. צד ת"מ,סיי )הג"ה גב~" על אחרוח י-ג ומכהו וחוור . . . ופופקין מ~נה והמונה שמאלי צר על אחרוח ייגומנהו ~חו~ר . . . ופוסקין מ~נה והמונה עשרה שלש הימ:י צרו על להכות כ"ר שליח "ומחחיל0לקיות: פעטים שלש שהכונה או ט"1(. ס'י לשע"ת הים איי )עיין להשתלש" הראו,ןח "מכות אחתחסר מארכעיפ הראשון השליש שהוא מי"ג-ג'( )~:שתגש עשרה שלש שצ"י: כנראה1(
 ע.א. ל,ט בכורות 4( ע"א. נ"ד שם ,( סעיא. :"ה חולין2(
 להיפך. כתוב שס קכ"א בס" אבל שרי-. דלהד'וט טנלל גבוה לגכ' רחמנא.טדפסל : 95( )צר צ"ר ס" הגאו:'ם. ~ב"מעשה( ) גפררם שכתג מה לרצכיף צ"ל אול'ג(
 ב, עמוד ח' ודף מ"ו ס,' ב. עטוד כ' דף בש'ג'"ב וקצרים אחרים ובלשונות :.ה. סי' בשע"צפסקי ופסקי שם(, מהטו"ל שעה לפי הרבר )ינעלם ל.1 ס,' בקהלת-ילמה השניח כחציתה תמצאשם הארוכה וסחשובהה עמרפ.. .לרב ר'ז: סי' ;מךמ גתשוב~ת באוח אות היא השאלה4(

 ול'מ. ל"ח ס" ע"א ו, ברף ונפ מ"ט.סי'
 ס'ן"כ ק"בו ייסות (ן

 כטו א~חו( ועונשין )ומלקין עי:וימיגי
 תכמים.~טאטרו

 אלא פירשנן לא לכם שפירשנ,ומה
 בררר ליסטין שיש ןששמען שמעשלא
 לו יש לכן בכווגה שלא וח1עשה
 כמזיד זה דכי עשה אס ל ב אכפרה
 בשמו אוהן מהרימין השכת אחוח'לל
 אחרים ישראי לראות ,בקהלןהקהל
 כאי מלקטת שלש אותי 1ימלקי11)מק,ן
 .:ו,. יוסיין ]לא קסיפו לאט;טא



 קדםענזי4

 ב:ים וא~ת: 3תייו בניו שמת! שכיון ראינו כך 'חר'ו אה'ם 'שכו כ' הכתוב הוהירנך

 אותה הוי מת כך 'אתר גת 'יא ן לא הנ'וע יא 'שבו כ' בו כת' לטה הכט'1( וטירשובול'

 כ,י :2מ כל כשאיאשתי אה'ן 'הורה רב אט' 'היו ב' כת'ולא
 ם,

 לאשת פרפ בעו' 'שיבה להןשהיתה
 דמ', כלל בנים לו היו שלא כמו הוא מת בך,אחי

 וכ; מהס אחד ומת יחריו אה'ם 'שבו כייכתיב כ'צר? אה'ו, של בעולטו היה שלאאה'ו

 מיתהו. בש;ת תליי הרבר לואין נשא ראוכן ושטו ב, לו 'ש 'עקבכע,

 ששמ: בן ל'עקכ לו נולר ראונן של טיתהו אחר ורע, בלא ראוי וטת אשהראוב,

 דולץ לא עמו 'שב ולא הוה בעולם ראוב, את ראה לא וה ששמשן כיוןשמעון

 האם ט, לא אבל האב טן הכתוב שאטר והאחין אותה טיבם ולא ראונן לאשתשטעון

 אחים. עכריך עשר שנים להלן ונא' אהים 'שכו כ' כאן נא' 'עקנ טבנ' אחוהדנטרינן

 לו שהיו 'שרא' נן וכל האם. סן לאחין פרט בנחלה הטיוהרין 'חריו ואטרינןזעהע,

 אח', לו ויש זרע שום בלא וטת בעולם ןרע העטירו ולא בחייו וטתו ובטת בניםבטה
 טעוברת אשתו והנ.ה ורע הניה ולא מת ואם הולצת או טת'בטת אשתו את שראומאביו

 טת 'טל נשים וכל אמו הוולר וטת 'ום שלש'ם הוולר ונתק'ים בעלה טיתת אחרוילרה

 כע.לד טיתת אחר ו'לרה מעונית אשהו 'שרי הניח ואם הינום וטן החליצה מןפטורות

 מת'בטת. ולא חולצת אשהו 'וס שלש.ם ולר אוהו נתקחםולא

 עיב. '.ז 'במותי(

ב,

 חולין. למםכת קרמוןפירוש
 קי:כר:- 2648( .%18 .1105 .ט ).16 באוכספורד כ"' כרך בהוך מצאתי שנתיםלפני

 : ;.ב '"ר-ט"ו ח,לין למסכת קדמון פרוש רגני-סורי( וכתג שמינית )בתבנית רפים אובעהבן

 ובהרצאהו בסגנונו 66-69(. )צר הראשון קרם" ג"גנוי ~הדפסת'ו ומאחריו מלפניוחסר

 מלכד לת~כו שנכנכו קדמון ן 1 א ג כפררט לי נדמה והנטטת השונית בגרס4עתיו אףהבהירה

 הנ:אל מרבנו שונים פירווסים ?ור ;( גאו האי לרב הטאסף )ספר אלחאוי",כתאב

 עפשטי'; נ. '. ד"ר ידיר' אך והרי"ף. בנזי הרכ יצחק רבנו ועברית(,)נ?רבית

 וה:ח 66ן. לצד כה?רה 110 צד א', )גנז'-קרם להרי"ף הוא ס4עחר חפרוש ל ב 'םהכריע

 .118, .מ110 .0 ).74 באוכספורר אהר כ"' מכרך פומוגרפיות תמוטת קכלתי שנחלפני

 וה ראה לשמחת' גם ולתטהוני )126-128(. דפים אובעה גן הוא גם קעטרסוברעכן

 ' : ש בן הוא וכ' הוא הראשו; הקונטרכ 'פל אחיו השנ' הקונטרס וח כ'מצאתי

 ומלאהריו. הראשון הק~נטרם של מלפניו שנפררן אי יסנקר?ו נפרריסחלקים

 הראשון הקונטרם רא,י עם בסופם מתאחיפוהולכיםכאהר הראשוניםשניהרפים

 ה; לוה זה דומים הם דפים שמונה כאחר כולם ויחד סוש. עם חאחרוניב הרפיםושנ'

 מר" הוא להולין והפירוש עמוד. בכל שורה כ"א השורוה, במספו והן הכתבבתבנית
 להר'"". הוא מאוהר גופו גם כי בעליל, אסנם נראה כולו הפירוש כלל טועך ?"כ.י,ר-ט"ז

 השיב:ת לו מוכיפים הם גס החדש הקונטיס הלק' מתוך לנו שנתגלו השונים הפרושיםאך

 גם כאן נמסר בו לחילין. נסים" רבנו ,פירוש הוא; השם מן ניחוריתירה.

 ל;1 :מסר ה~ה הפרוש לקטן5הערה1( )עחן ושותה .מיחל. למלת גאון הא' רבפיווש

 ילכ. מש רב:ו ונמצאסהפגפכפרושויםל )עוך,חל"( הערוך בעל נתן מרבנוגם

 והפיי:ש בהערה(. 9 צד רים"ג ועלרות )ע"ן מאיטליא אנקלונימוס רב מרבן

 שסן: בה?רה )?יין לטהרות הג4עניב מפירוש הוא שאול גפנה, ת ' י ט ב פ' עריבה.שבוי



 קדםגנד
 רשימת )ע"ן ראשעים נביאים על ש פר גם וחבר ופרשה 125( 122; ומפחים נ"ב צד,שם פיטן נספחים4115 קדםעעת )לשסי חפא והיה ..ק .9 .1 ,1גב ,55 .0ת .4",%5 הולק למסכת פרוש חבר תא ש תערמן כנח היב יצחקרבנו

 ר' בן הכהן יצחק ור, סר בישראל הטלמד הנכבד השר כשמ~: ששמוצאצאיו מצאצאי אחד מוצאים אפ ושם ק ש מ ד ב ידוע היה "בע"" 21(. צד ח'ב, א.כספורד:"
 ק. ש מ ד ג י ז ג נ ח י כ ב הנורעים הכהןעבה

 .18ב( .י118 .8 ;4ל .4).46
 וקאט' איו רתאני לטאי תנאיה ליה טהני ולא כרירה שאין יהורה ר' קסכר מאתמוללנ. נת3ררה ולא וכרצומ ברעתו תל.י שהרכר וכסופה ברצונו תלוי ואינו יום מבעורהדבר ונתמרר שיערב טקורם חכם כא ככר כרישא ראילו ולכאן לכאן שכאו חכמי טשגילמירה עירובו לטזרח חכם כא ואאני ולפיכך ליה ניחא טיניהו כהי התם לן 1255ן,רף

 השנויה היא לראיו שטסייעא האדרת הטשנה היא ואיזו השתט. טפני אחתשהיא טשנתמ אירחיא אין רהאני להא רטסיעא יהורה לר' אדריתי רקתני ו:יון כרירה..הודה לר' ליה רליח כה ששנינו ליה רטסיעא אחרת טשנה יוט כרירה יהורה לר' לי'רליה ראיו הטשנה זו כי רע' סל' לא והיש3נו טשנתנו. ממני ראיו הא ותירחה לסמ:ךראו' טשגתמ על ארר3ה איו טשנת טפני תרחה טשנתינו כ' רב אמ' לטהיהקש.נו ברירה. יהורה לר' ליה רלית רתאני טיהא היא ורחויה ליתה בריריה .הורה לר'ליה אית ראלטא ילך שירצה לטקום רכותיו שניהם יהורה לר' בה ששנינו טשנתינו :.רכ
 ועוארה תרוטה הן הרי להפריש עתיר שאני( )" שנ' לוג'ן שני אומ' וטעשרותהרומה כהן להפריש כלים לו ואין טהן לשתות ורצה יין לונין טאה טהן שקנה מ125ן,רף מי לפיכך וטעוטר תרוטה טוציאין ואין הן חשורין הכותים פי' הכות.ם טן ייןהלוקה שטיני פרק והוא ירק אנורת לי קח לת3ר שאמר הארץ עם כסרק ררטאיבתוספתא

 טעשר אחריהן שאמריש ותשעה ראשון טעשר הן הרי אחריהן להפריש עתיר'2אמ
 ושותה טוחל ז"ל גאון האיי ארוננו ופריש טאיר. ר' רגר' ושותה וטיחלשיני
 ליתה רב קאט' א'1 למשנת טסייעת והיא 3רירה אין יהורה ר' רקם3ר אחרתמשנה וטטצינו וכיון אסורין. ולפיכך הופרשו ולא שכו והטעשרות התרומה לנו נתנרר לאדהא הוא פכל שאתי רקא וטאי ברירה אין רקסכרי ומעשרות תרוטה שימריש ער3שה.יה היין ,ה אוטרין שטעון ורי יהודה ורי ברירה. יש אלטא היה וטותר שתה טתוקןרכר שתה שככר וטה טעיקרא וטעשר תרוטה שהיה הוא כי עכשרו ונתכרר ומעשרחיוטה הוי לקטיה טפריוא רקא טאי טאיר רי רקסכר כמים טהול סבאך טתלן( וישרביקמע

 לטקום ולכאן לכאן חכס בא אם יאטר לא לטערב ואחר לטזרח אחר עירוכין שניטנ.ה כשהוא כאחר רברים שני על טתנה ארם אין ואם' ז"ל טרכואתא חר ופריש ז"ל:נם.ם ררכינו 1268[ ]דף פירושיה כאן ער שטעון. ור' יום' ור' יהורה ר' עם טא.ר ר,הלוקת שהוזכרה הווו ובתוסמתא חלוקה כה הווכרה ולא נשניה סתם טיהו אלא דטאימם:ת כסוף בטשנחנו שמיה גטי ישנה הכריתא וזו טפניהם. טשנתנו רוהין אלאלמהניתין
 רעחיה סטכא לא הא נביה אזיל טצי אטא. לטזרח שכא חכם כן ראם גרירה א'ןגמ' וטערב טזרח כרירה ראין רלא ולכאן לכאן שנא טאי כה והוינן למיזל כע' דהשתא,ד:ם להאיי עירוב קנייח בשעת רעתיה סטכה לא ראטרינן כרירה ראין משום אלךשארצה
 9. צד גאי]י שר.רא רב ב"תולדות שכחבפ ומה א' .חל" ;יך ;ריך ;'תי(
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 אמאי והכא ברירה אין לעולס 'ום' ר' ואט' במ~רח. עירוב דהא" עירוב קנייתבשעת
 שעת שהוא השטשות בין שעירב לאהר 'ום טכעור חכם כא שכבר טסני עירובעירובו
 יצבת טערב דבא גב על אף ולכאן לכאן אבל גב'ה לטיזל דעתיה סטכה עירובקניית
 אלך שאיצה טהן לאי:ה דאט' כגון טינ'הו חד לגב' מאיתטל רעתיה סטטא רלאכיון
 ר' יוכף רב אט' אלא ותרצינן והדר'נן עירוב. הוי לא והולכך בירור הו' לאלמחר

 שבר'הן בשבת הנ'מלין הכלים כל הכלים: כל פרק דשבת בטסכתא דתנן רכלים'הירה

 שכרי טלאכתן. שאינה פי על ואף בעלטא טלאכה מעין עושין שיהו ובלבדנימלין
 העריכה מלאכת מעין ~ה שאין התבית את בהן לכסוה גפנה1(: במיית פ'ער'בה
 טע'ן עושין שיהו ובלבד אומ' 'הודה ר' הפך פ' את כהן לכסות זכוכית ושברי "125ן]רף

 לצוק וכוכית ושברי גריסין. והוא שלפולין טרק פיר' מקפה לתוכן לצוק עריבה שברימלאכתן
 להא מאיהמל איתכין רלא כיון אלטא לא אחרת טלאכה מע'ן אין טלאכתן טעין שמןלתוכ,
 איתכין דלא כיון כשבת שה'מה גבי נטי הכא היום אלא גשתברו לא שהרי אסירטלאכה
 ליה והוה כלי שבר והשתא כל' טעיקרא התם דאטי ט. אביי ליה אט' אסירא.מאיתטל
 אוכלא טיהו אוכלא ולבסוף אוכלא בשבת ששחמה בהטה נב' טעיקרא הכא ואסירנולד

 שפיר ראיפרת אוכלא דאטי יהורה לר' ליה ושטענא טאבר אכר שנפרד הואדאיפרת

 י' אסורין טעצטן יצאו ואם טשקין טה, להוציא המירות את סוחמין אין דתנןדאמי
 היוצא למשקין ואם הוא רא'פרת דאוכלא מותר טה, היוצא לאוכלין אם אוט'יהורה
 שמהול אמ' יהורה רב אט' עלה א'תטר לאו ואטרינן דאביי להא ודהינן אסור,מה,

 אוכלא ולאו דעתיה יה'ב ק'ט' דלסחיפה דכיון וענב'ם 1'ת'ם בסלי לחכט' 'הורה ר'טורה
 דכליס יהודה ר' טשנתנו ולע.לם דעת'ה יהיב קיטי רלסחימה כיון נטי הכא הואראיפרת
 הוא טידי דכלים 'הודה בי' טתנית'ן דמוקט'נן הא ואט' לדחות אבי' ואהדר כדאטר'נן,היא

 בריה חייא דרש הונא רכ אמ' ההלכה ןה בתחלת ראטך'ק לרב אלא פעטא ע-א:י( 102]רף

 אפיל. 'הודה ר' היד חלוק רב אט' הא כול' ליוטה כאכילה אסורה דרב משטיהררב
 רב ואיסריך דחיתא וא'תוקסא דוא ראיפרת אוכלא הני אפילו וכלוט' וענבים ~ית'םבסלי

 ןחבית פרק דשבת בטסכתא טפורשת וענבים זיתים במלי יהודה ור' ושטואל וחלוקתיוסף.
 מפלמלין דתנ'א היא דנרות יהורה ר' איר' דרב בריה ששא רב אמ' אלאשנשברהן2(.

 ומנואל טאיתמל יש, נר האי דטאים כיון אלטא יהודה ר' דברי ישן לא אכל חדשנר

 רעתיה דלאו כיון בשכת שחיפה נב' נמי הכא אסור עילויה דעתיה ולאו ועמרוריתבשטן
 אנל מיאוס מחמת כטוקצה 'הודה לר' ל-ה דשטעת איטור ודחינן אסירא. בהכימאיתטל
 ב. שהדליקו נר כג.ן א'סור טחטת טוקצה פיר' ליה. שמעת ט' איפור טת,מוקצה
 גמרינן וטויכן הוא טתיר אלא 'הורה ר' אוסר אינו ב;ה שטא וכלומ' שבתבאותה

 אפיל. 'הורה לר' ליה שטעיק אין ואהדרינן ליוטה. שאסורה כה דאמרתלטשנתנו
 מאופי; שאינן שלטתכת הנר-ז כל אוטר יהורה ר' תניא רהא. איסור טחט'טוקצה

 הכא שאנ' ודילמא וטמא' ואקש'נ; שבת. באותה כו שהרליקו הנר טן חוץמפלטלין

 ה'כא אבל שבת באותה עליה שהדליק ביד'ם אותו דחה דהוא טשום ראסיר ע.ב[]102

 ק'מא לא ולעולס אסר אינו ]איסור[ מחטת רטוקצה נב על אף בידים דחייהרלא

 ל2 בהערה עייש 87 צד נרדמיס( מקיצי )ה,צאת לטהרות הגאונים מפירום הוא לקוח1(

 מתחיי כאן 2( 18. ק1רה 1:15וצד
 א'. בג"ק שנדפס הראש.ן הקו:נרפ

 גהכ"'. פנו' מקום שה1פפהי ברגוע המ1קף ובמק1פ קם"ג: דף שבתון
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 אמ' אלא ואמר'נן והררינן כירה. פרק רשגת בטס' וטפורש רנרות יהורה כר'טתנית'ן
 בשגת הטבשל ]כירה[2( פרק רשנת בטםכתא רתנןי( הוא רטבשל יהורה רי אשירב

 ידורה ר' טאיר ר' רברי לסדר אלא יאכל לא גטיר דיום גאותו וא0'לו יאכלבשוגנ
 'אכל דקאס' יהורה ר' הרי עולטית יאכל לא גמויר שבת לסוצא' יאכל בשוגגאוט'

 אוט' הםנרלר יודנן ר' ליוטה אםורה בשוננ גשגת שהשוהמ ראמ' כרג שנתלטוצאי
 ונוקטה ואקשינן לאחרים. ולא לו לא כטויר לו ולא לאחרים שגת לטוצאי יאכלבשוננ

 אלא היום גאותו יאכל לא בס"ר דאטר, מאיר כר' ות'הוי גטיויר בששתמלטתנ'ת'ן
 רומיא שגת הכפ' וב'ום כשגת השוחט גטתנית'ן רקתני רע' סל' לא ואהררינןלטחר.
 שגת אף באכילה אסיר טיויד שנא ולא עיגג שנא לא הכפורים 'ום טה הכפוריםריום
 אלא טאיר כר' קיטא לא הכ' וטשום באכילה אם'ר טיזיר שנא ולא שוגג שנא לאנמי
 ע"א[ 1081 קתני והא יהורה כרי כשוגג לטתנ'תן לה סוקטת טצ'ת וטי ואקש'נן יהורהכר'

 דוקיא הכי ופרקינן בנפשו טתחיינ טי בשוגנ ואי ננפשו שטתחייב אע"פנטתניתין
 שחמ דכשגגה כיון ה:א גנפשו טתת'יכ הוה עבר הוה בס,יר רא'לו אע"גרמתניתין
 שנא ולא ביטוגג שנא לא ראטי הסנרלר יוחנן כרי ונוקטה נט' ואטרינן כשרה.שחיטחו
 יא:ל כשוגג גשכת הטבשל ררב קטיה תנא תני אשי. ררכ אליגא רמבשל יהורהכר' טתנית'ן וקיטא כולי. טפלינ קא הסנרלר 'וחנן רי ופרק'נן היום. באותו יאכל לאגטויד
 שגת טוצא' ער ראסיר יהידה כר' לרכ ליה רםכירא טשום ליס' אי לתנא רגליה טשתיק קא שעמא טאי ושאלינן רג. ליה וטשתיק יאכל לא גטויר היום באותוואם'לו
 טאיר כר' קטיה רתאנ' טאן כל יהורה רר' סכר דרב טשום אטרינן טאיר כר, תניוההנא
 להו טורי הוה כ' אסי בר חנן רכ אט' והא ל'ה סכ'רא 'הורה כי' רב ותו ל'ה.טשתיק

 ושטע טאיר כר' לטעכר אתי רלא הארין עטי טשום רטתם'ר 'הורה כר' להון ררישהיה גם'רקא להו רריוא הוה וכי רטיקל טאיר כי' לדו טורי הוה ט'לתא גהא לתלטיריהרכ
 תנא ת'מא ו:' םנר. רהוה מה לתלטיריה טסר רהא ליה סכירה מאיר כר' ררגמינה
 טאי שמע'ן עלטא דכולי משום לרכ שתקיה הכי ומשום ע"ב[ ]108 קטיה תנאפירקא
 הרי ציתי לתנא או ציתי אררב רקאי'ם לאטורא עלטא כולי אטו הכי א. תנארקאט'
 אלא קאט' לא ורכ רכ ליה ראמ' טאי קאמ' ואשרא לאמורא אלא צ'תי רלא 'רעינןאנן
 ולא קטיה תנא השוחט תנא רב יצחק בר נחטן ר' אמ' רב, ליה שת'ק ואטאי יהורהכר'

 כמבשל רשרי טאיר כר' גשוחט רעתיך בש,חמ דעת'ך טאי לתנא רכ ליה ואמ'הטנשל
 רט4של טשום אלא יאכל בשכת במבשל ואט' בטכשל טא'ר ר' שארי קא לא כאןער
 לכ,ם ראוי ראינו שודמ אבל שיתכשל קודם אוטצא טטמ לאכלראוי

 לאכל ראוי אין פ-
 רשוחפ טתנית'ן והא ואקשינן אסור. אלא דטותר טא'ר ר' קאט' לא שישחפ קורםמטנו
 לוטר חבריא ונסב'ן ליוטה באכ'לה אסורה ררב טשסע ררב בריה רר,1 הונא רב ואט'הוא
 לא גשוחט קאטרת והיכי ליוטה אם'לו שארי טישרא טא'ר רר' טכלל הוא יהורהר'

 טערב כלוט' יום טכעור הולה לו שה'ה כגון טא'ר ר' שארי קא כי ופ'רק טא'ר ר'הת'ר
 ראוי מולה רלנכ' לטישדמ'ה רעתיה יהיב שבת רטערב בשבת בשכ'לו לו ושחטשגת
 החולה בשביל שהרי בשנת שתימה טאותה לא:ל בנריא מותר ולפיכך הוא ע-א[]104

 היא הנכ~נה שהגרסא שכתב תל"ה רף תרעיה האחדון החלק הראשונים רורות עייןי(
 "דחניא". ,לא.דחנן"

 גתוספות. וע"ש הגליין על כנרשם בסק"א עקרו אבל עיא, ל"ח דף2(
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 אי ואקש'נן אומר. סאיר ר' אפילו מסוכן חולה לו שאין י ר א ב שחט אם אנלנשחפה
 )מאיר( רר' טעם טאי כשבילו ושחמ טסיכן יום טכעוד הולה לו היה אם כלומ'הכי
 הכריא שיאכל וקודם בשכת לו ושחמ מסוכן חורה לו שהיה כגון ופרקינן דאסריהורה
 והותרה טעיקרא ראוי ליה רהוה כיון סבר טאיר ור' ראו'. ליה הוה לא רהכריאוכיון
 רע3שו כיון םכר יהורה ור' מותר אחר לבריא ואפילו דהבריא גב על אף נמי הותרהלגבי
 רכ אמ' ארא בר אחא רב ראמ' הא כי שכת באותה ממנה שיאכל לו אסור הואבריא

 הדין והוא לבריא אסור בשבת לחולה השוחם רב אם' ארא כר יצחק רב אמי ליהואטרי
 טע' מא' לבריא מותר ופולים עדשים כגון בשכת לחולה הטכשל שהכריא. עצמולחולה

 לאכל ראו' אין והא. בישולו קורם טמנו לאכל פ'ר' ממנו לכוס ראו' הטכשל פיר'הא'
 לבר.א  רשחים כנון ואפור לכ1ס ראוי אין אמרינן היכא סכר מאיר ור' שהיפתו קודםטטנו
 סעמים רכה1( אטי ע,בן ן104 לעלטא: גמ' הותיה גביה דהוהרה כיון לחולה השוחטאכל

 שכשכילו יום טכעור חולה לו 'טהיה כ:ון מותר השוחט אס,ר והטבשל מותרשהשוחט
 רא,י אינו רהא ובישלה לקרקע במהובר דלעת לו שקצץ כען אסור מכשל אבלשחט
 כטו לא לבריא אכל עצמו להולה אלא מותרת וא'נה בשבת בתלוש ולא בטחוברלכום

 לבריא מותר בשכת לחולה השוחט הילכתא מגהירעא רימי רב אם' בשכת.השוחט
 תפם'ר כול' לחולה2( השוחט אלחאוי כתאב פי 1.ל האי' רכינו קאל כול'.באוטצא
 ש'ש פ'ר' יר בטנל דשוחט מתני' עמץ. 'וסטא ואכאויר בכל יועמל נמי לחם הואאוטצא

 במם3תא ומפורש להררי ראידמו הקררום וכנקבות ראמי נסכין שחורו וו3רות נקבותלו

 הקורה מן ולא הקורות מן עצ.ס טכקעין אין תנן כול' "ן כרי הטכיא פרק מובן:(ד'ום
 ואמרינן בקופיץ אלא במנירה4( ולא כט:ל ולא בקורדום לא טבקע'ן אין טוב ניוםשנשברה

 אלא שנו לא ררב טשמא שלמיה בר חמאנ( ר' אטר במ:ל ולא בקוררום ולאבגם'
 אל'ר טננל;( 'ר מנל ז"לו( חננאל רביגו וקאל טותר. שלו בוכרות אבל שלובנקנות

 וליס פאם ע"אן ן105 ראס צורה טהרה ועל' סנאן להא לים חפכ אל בה יקפעאלרי
 אחר מצר סגימות מלא וכולו בו שהורגין זיין כלי שהוא שאומ' ט' ויש ללחצאר,יצלח
 ;מ' ואמרינן רומח*(. כמין ועשו' פגוס שאיגו צר באותו ושותפ.ן פנום אינו אחרוטצר

 וכן ר"ס(. )הגועת רבא הרשב"א: ובחירושי רגם"ה ובפי' יטוגצינו וברפוס נני ר' ובכ"11ן

 פפא. רב כגמרא: ויפנינו שרח,כשאית1ת
 אומצא כאור וכו,. לחולה השוהט חמאסף( או )הכולל אלהא1י בספר 1"ל הא' רבנו אפר?(

 הרפיכ גא1ן האי לרב המאסף סספר קסן והלק עמץ. ונקרא ותבלין כחומץ יעשה נא, בשרה1א

 ישנים גס בחדשים ובשנוי ט4-9ט צר תרנ"ו מיען ה"ג ומסערב מסזרח בירחון ענרי בתרגובהרנבי
 ל.א. רף כ.צהי, השליש'. קדם בג:1' לפרספ עתיר אנ' מטנו וחלק חיד גרסץ-שפ"ר, ישראל ימילרברי

 דתלטודא יבמתניתא דיס( הגהות )עיין 1;ור נאפ,' ובנ~ש:'ות ג'רושלט' בכיים 1כ-ה14

 מערבא.רבנ'
 חיננא. כגמרא: לפנימי(
 ולא גרון ראש צורת גבו ועל שניס לו ואין עצים כורתיס שבו מגל-יד 1.ל י"ח ואמר"(

 .מגי.(. ערוך, )ועי' לקצירהיצלח
 והסים ה:ו-ן מכעל' הואת שהמלה .אפשר .מגל" שרק לרד"ק השרש'ם בספר וכתבי(

 בנו"ןי. טנגאל בערכי יקרא בי הערבי טן ראיה לו 1הניא ז.ל אב' ארונ' כתב וכן . . .טספת

 האוהעת )אך פצל אל אכר פי תראם)?( אלי פסרה דאגמא סימ1ניא כאן: בכ.' חגליון על"(

 בכ"ין.מסופקות
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 אדא כהא ידבח חאדה רקיקה האפה לה צאר (סר אדא אלד' צואן2( אל1( פיר'נצ:ר
 'טחימה אצל שהכל פ.ר' שוחפ'ן הכל אלקצנ3. נקשר וכקנה הלם. פיהא ':ןלם

 קציר. טט;ל חוץ שוחטין ובכל שוחמין לעולם שניה פעם שנאו הכ' וטשום הןטוטחין
 ש.ש ס:.ן בתוספתא ואטרינן אלטנשאר~ן. והמ:'רה אסנאן4( לה אלר' אלחצאדמננל
 הננאל רבינו וצווארה(( לטטר. דומה רמ;ירה לט.טרא כמ:ירה נידוגת הרבה פ:.מ,תבה
 השיחט טתנ" חונקין. שהן טפנ' אדם שלב:. והצ.פורן והש'נים יטינים ה:.ו"ל
 שיש דבר כל פיר, טכשירין הלל וב.ת פוסל.ן שמא. ב'ת הל'כהה כררך קצ'רבט:ל
 באזע. רלא כלכר בהולכה אלא דלל כית הכעיר לא כך ולפ. קורע בחוירתו ש.נ.םלו
 דלמא לא לכתחלה א'ן עכד דא' ע"בן ן105 יר בטנל בשלטא לא לכהחלה א.ן עברדא. השוחט נמ' כסכין. היא הר' להז( אלדי אלאסנאן טלסה אן ס.ר' שיניה ההליקוואם
 ו"ל כנז' הרכ 'צחק רבינו ואט' אלאסנאן"( נאח.ה פיר' ניסא כאירך למעכדאת'

 להורו דדאטו נקכות אטרינן ולפיכך כקה-רום וגקבית יכרוה ליה א.ת יר ט:ל רהא'ס3'יא
 אחר וצ.רו סכ.ן אתר צ.דו ז"ל פאס. 'צחק רב':ו ופ'רש שחונק. וכרית טשום'טלסכ.ן
 כין כקנה כין כצור כ-ן שוחם'ן ככל ורם'נה' לא לכתהלה אטא' ובקנה כצ'ך אלאטנל.

 א'ן עכד דא. בטהובר וכאן שיי לכהדילה בתלוש כאן קש.א לא ומרק-נן כ,לכ~כוכ.ת
 בטא' זשאל':ן כול' לקרקע במהובר השותט תא:א"( כהנא רב דאטי הא כ. לאלכתחלה
 כתלוש בין שוחט'ן ככל דתג.א הא אלא הכ' א. עכד רא' ח-'א כררי לטתניה.ןאוק-טהא

 שטהית ה'א ח.יא י' לעולם ואהרר'נן כול' לא לכתחלה א'ן עבר ראו אמרה הא ה'.אי' א' ח.'א ר' ולא ר' לא שנויה היא מאן דעת על בר.'הא הא ואמ--נן כול' במהוברבין
 בדא.עכר השוחט האנא דאמ כהנא בדרב מ.פל:' דקא והא' לכההלה ואפ'לוהמחוכי
 דא.עכר השוחט רקתנ. מתנית.ן ולא ואקשינן פם'ל נמ' דא.עכד דאם.לו דר' :ה.לה:ד.עך

 עבר. 1278ן 1דף רא. אפ'לו מם.ל דרב' אמרת דהא ארר' דר' קיט.א ואמריגן כיל'אין
 ולבסיף בתלוש כאן ראיע:ד ואפ'לו ר' פוסל טע.קרו כמחובר כאן קעדא לאוסרקינן
 כשרה. שחיפתו שחמ ואם ישחוט לא לכתח'להח'כרל

 היברו ולבסוף לתלוש טעיקרו טחובר בין לן דשאנ' ת.מרה ומנא כנט''שאלינן
 נילנלאיי( מ'כני ;"ל"ן( הננאל רבינו ופירש כשיה. שחיפתו במ.כנ' השוהטרה:'א
 וסורש כול' לכיור מיננ' עשה הוא אף 'וטא2י( במס:' כדהנן כעינול דטת:לנל רברוהוא

 כנין עולות ששליכות'ו סולם כ:ון והוא רוא, .ון לשון זה ומיכנ' נ'לגלא.בהלטוד"ן(
 כתוך מובלעת ס3.ן הוה כענין ויש בעי:ולא ועולה טשהפע כבש כט.ן נב'בוה.וס:ל:ל

 רסכ.ן זנכ כ;'לגול וכשמח:'ר הם:'ן שליד התחתונה הקצה מן .וצא ונכה אלא הסכ'ן'ד
 בכיי. משו:ה ין
 פג'מה. אין אם בה ישחמ וחרה, רקה שפה לו והיהה ישבר אם אשר צור?(
 .מגל"(. ;רק-, )1;יין יסנים לו אשר הקציר מגל 4( הקנה. כקליית ובק:ה1'(
 השנים. צר 8( לה. אשר הש:ים הוחלקו אם ;11;פשמי,:(. בכ"י הגליון על אשר השי:,ם למכיק שין הממ1ך 1.שיניס" נן, ריח 1ציירה וצ1וארה:", המשיר. היא והמגרהי(
 א'. ל"ז דף 12( הוא". גלגל .מוכני ל"ה: סי' ל"ר צד שלמה., "קהלה בתש1ה'ג יכ1יי( קצת. שס ונשחכש "מכנה- ע' כ;רוך כו4 הנכא "ו( ריס(. )הגהות הנוא א' ר' בכ"י9(
 למהר1ת הגא1ניס בפ,רים גם ו;יין ג'לגלא. אביי אמר מוכני? מאי א': ע3ער סוף שםר~(

 51. צד תרפ"א( בדלין ;פ,טפי.ן, י"נ ד-ר ע"י מהדש לאור)ש'צ"
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 כענין יוצאה הסכין הר'ה'ם גגילגול ה~נב ןמןשט;לגל וכל האחר הקצה מן 'וצאתדאשה
 דשחטה הסכין ויצאה הסכין זגב וסיבב בצוארה הסכין יר ונתן רבוצה בהמה ה'תה אםהוה

 במיכני השוחט דתגיא והיגו כע~דה שחיפתו ושחטה הפכין נמשכה ארם בן שמכוחכיון
 שנ'לנ:ל, היוצר נלנל שהוא דפחרא לסדנא האי ראט' כשרהשחימתו
 כעין הסכין ~127ן ]דף זנכ אה מסכב מים היה אם אבל ארם בני יריעל

 דלאי כיון ושחטה המ'ם מכח הסכ'ן :'צאה שלמים ריחים שהוא דמיאסרנא
 איטא וא.בע' פסולה זטחיטתה כררכה ששחטה 0' על אף שה"ה ארם בןמכח

 ארס טכח ראהי פ' ראשון בכח רטכשרא הא קשיא ולא דמיא בסרנא הבריתותשתי
 ארם מכד היא הרי ראשון כסיבוב שדטה אם הסכין זנב ומסבכ המים שהינירוכלוט'

 מתגלגל הארם שכשמנירו לעצטו הנלנל טתנורת כלומר שני מכח שהסה אם אבלוכשרה
 השתא הנידו ארם רמעיקרא ואע-נ ופסולה ארם מכד שלא ,הויא שלש פעמיםלעצמו
 ,(. הנשים.ן הן אלו בפרק פפא דרב והא פפא. ונדרב ממש מנחו ולא הוא בעלמאנראטא
 מפתיהה אם עליו המים :נב ונסבב בתחלה פותחו שהאדם המ'ם פת'חת על לפרעוו1יש

 הט'ם והלוך הראשונה הפת'חה אחרי ואם כשרה ראשון כח שהיא נשהטההראשונה

 וא'ח מראשון. עריף פיר' והא פפא כררב פסולה נשחטה בכוחן הןנב ומכבכיןמאיל'הן

 ישהט ככ'ן בו מעץ חרש כלי בו עועוש'ן יוצרין של מענל מיכני: רפריש מאיןנמי
 מכד ן 28ן א ]יף את' לא רמ.א סרנא יוצרין מענל רפחרא סרנא מהררי. קא ארםדמכד
 ו( ת' ואיבע" הריח'ם שלב'ת טענל ה,א וןה פסולה שהיטתו הולכך הם'ם מכח אלאארם
 שכוכר'ן ארם טכה דאת. כשרה שחיטתו ראשון בכח הא קשיא ולא דט'א בסדנא והאהא
 אטת ומותר'ן הרף נוטלין לטחון 31שצריכין לטדון שצר'כ'ן עת עד ביף המ'םאמת
 מ.כן טכ1ה1 אה' קא דהא כשרה שח'טתו שעתא בההיא 'טחיט וא' המענל וחוורהמים
 ו'תיב ח"א דר' אחוריה רב ית'ב ופסולה. מכהו אתי קא דלא שנ' כח האו'ואילך

 וישלד שנ' במחובר ולא בהלוש שהיא לשח'טה מנין וקאמ' 1'תיב רר' קמיה חייאר'
 דכת' ואו ליה אמי רי קאמ' מאי ח"א לר' רב ליה אמ' כול. ויקח ירו אתאברהם

 ופרקינן חי'א. לר' ר' ליה קאם' קרא והא ואקש'נן קאמ'. טמש בו שאיןאאופתא
 ה,ר'עו ז,ל חננאל רבינו ופירי קאמ'. ראיה ולאו לן משמ' קא ראברהםןריוות'ה
 בהן ויש "( אופ' שנקיא'ן שלרקל החריות כנון אלא טעם בו שיש כלום לו אמ'שלא
 אין. לך שאמ' הרברים אלו כך טטש בהמ אין וכ' 1ח1'ן1( א'נן והן 1ח1 כם.ן נקרא'ןסדקין
 ונעש'ת ד'1 כולה נמצאת בקעה קל ואו אדם כ,תב אם שמפרש מ' ויש טעם.בהן
 הריץ הוא ;ה ראמ מאן ואית הט;ם. זה מישובש וכלומ' קרע'ם'( ~128ן ]דף קרעיסנולה
 כאילו ונראה אחרים מרצ.ם הרבה עוברים חריץ אותו ועל 1ח1 כעין בבקעה העשניארוך
 ולבסוף תלוש לי פשיטא רבא אט' מילתא. הא פריכה וכלומ' מקומות בכטה שבורהוא

 ע"ב. ע.1 כנהדרין1(
 יבהוכ"יה 6 העיה ,איב;ית" ערך 66 צד ת"א השלכ בערוך עיין חימא. איבעי =ו(
 85. לצד בחעדה 8 צד יש-ג לאגרתותקונים

 אופי. ארמי: בלשון וקויאין אלכדב. ישמעאיי בלשון שנקראין שלוקל .קליפיןו(
 רקל של חרי,ת עיקר "אופתא, ל-ר(; סי' גם שם ועי' תי-א כי' 214 צר )חג-ח אופחא".האחת
 ל.ה(. סי' ל-ד, צד שלמה )קהלת ססה' אאופח

 :"~ן. ע' )עי,ך מסש" בהן ואין ~ו,ן אינן ~הן ו' כמ.ן :ואין כדק'ן .פ-א : כחב ובעיוך4(

 שם. בערוך הראעוון כפירוש'(
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 חיביו ולבמוף תלוש שהוא לב'ת הטשתחוה רב דאט' ראט. כתלוש זרה עב' לעניןח'ברו
 ולא דהרים על אלה'הם לן טשמ' קא והא אסרו למה הוא מחובר רע' מל' וא'אמרו
 הנו'ם שם עברו אשר המקומות כל את תאברון אבר ראה 3פרשת כרכת' אילהיהםההרים

 לד וכדומה תלו'?ה אכן על מ'ם ירר אם פ-ר' תנא" ןרעים הכשר לענין נט' ואמריגןונ'
 לענין ח'כרו ול3סוף תלוש שאומ' תנא 'ש 3נאו כלומ' ח'ברו ולבסוף תלוששהוא
 על קערה דכופה רתנן ראטי כהלוש לאו שאוט' תנא ויש ראמ' כתלוש [רע.םהכשר
 אם ה3'ת 3על של דעחו רואין הם'רות על הגשמ'ם טן ונסלו הנשט'ם 3עת הטתלג3י
 דני לה' והויאן הפירות הוכשרו ולדעתו נשט'ם שיררו הוא רצונו שת'רוח הקערהכפה
 'תן וכ' רכ' 'תן 3כיפ'רות

ג.
 ע"ב. מ'-י"א לברכות חננאל רבינופירווט

 יצחק שר, כות בר למסכת חננאל רבנו פדוש לפניני ומהגלה ה1לך יאמיאמ
 הראשון ב.חחכמוני. הגרול. .א1ר-ורוע" בספר1 ביחור בו להשתמש הרבהמווינא
 הראש1ן קרם" ב.גנזי באוכספ1רר. .%15( .מ118 .1 )56 קלף על מנ,י רפים שניפרסמתי
 ).18ג אחד מכ"י דפיפ ארבעה ש1כ לפנינו ה:ה 1:תה ניו-ס.ב(. )לרף דפיםשמ1נה

 ;ם בכ-י שהם כמז צרכס כל מיגהים הראש~נה בפעם לאור הי1צאיס הלל1 יהדפיםשאת 1יתר- לברכות. ח:נאל רבינו של מפרושו חשוב חלק ינז הרי באיככפורד. .מ110( .760
 ה " ר י ט 1 ר י פ ר א ש מ כקור עור בועונים יאיגם בצדם אחרים ממקוסותהשואות

 רח ,ויחש רשנתא הסר1יתר. שלפנעובשב~ש, כש.סשנדפפו
 לפ:עה שהוא ממה רביפ בשןיפ לריב בז הס1באיס י למ יר1ש ה לגרסאות כיחודמתה
 סחם. ר"ח בפעךם הרבח השחסש שהער1ך גמצא כאןעם

 3ן אקהו דאמ' א'הו תחק ר רהא הכ' למ'מר 'כלת לא ורחען ערבית, על3תפ'לה תפתי יטפת' "' שמהחיל עחק ר' אמ' כי ופרעק 0' אמרי לרצק]704[ק
 ר' קאט' כ' אלא ופרקען ערבית יטל לחפילה ערביה ,טל גאולה הסומך ןה הבאהעולם
 הכ'. למפתח רבנן דתק'נו רכיון תפתח שפתי '"' להתחיל צריך שלמנחה 3תפלה'וחנן
 לההח'ל שצייך אמר כולהי אתפ'לות 'וח:ן ר' לעולם אחר פייוק ופריק אש. רבובא
 תימא לא רא' ה'א אר'כתא כ:אולה הכ'[ ]למ'מי רבנן רתק'גו רכיון תפתח שפת'י"'
 כנאולה תפתח '?פת' '"' רבנן דתקון כ'ון אלא ספם.ק קא דהא קאט' ה'כ' השכ'3נוהכ'

 רמ'א. אריכתא כנאולה תפתח י?פתי י"י רבנן דתקון כ'ון נמ' הכא ה'אאריכתא
 'רים לנט'לת תכף ושחמ וסטך שנ' שהיטה למט'כה חכף הן תכיפות שלש'רוש'2(
 'ד'ו שנ' הפילד לגא:לה ת:ף י"י ]מ70[ אח וברכו קורש 'ר'כם שא. וטנ'3רכה
 צרה. ביום י"י יענך בהר'ה וכת' ונואלי. צורי ' י' לפנ'ך לב' והנ'ון פ' אמרילרצון
 לגט'לת 3רכה התוכף וכל קיבן, 3אותו גונע פסיל אין לשחימה ממיכה התוכףוכל
 3אותו מקסר: שסן א'ן לתפ'לה נאולה התוכף וכל מעורה באותה מקטר; שמן א'ןירים
 תקיננ לתפלה. גאולה שסמך ר3 אמ' יהודה רב אט' עשית'. 3עיניך והמו3ה'ום.
 אשרי פרש.ות. י"ח אחר' רו'ר שאטרו טפנ' 3רכוח י"ח אחר פ' אטרי לרצון יה.ורבנן

 "תכף". ערך בערק- 1ה1בא א'. הלכה סוף פיא י( ע"ב. ט' נרכותון
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 וס'ים האיש אשרי לה פהח לדוד חב'בה שהיתה פרשה דכל פרשהי( הדא רגשוילמה

 י"י מתהלינן הם'לות רבכולהו לן קימא בתרא רהוא אשי וכררב בו. חומי בל אשרינה
 שאם ומ)וג ]718[ נוג לפרשת אבשלום פרשת נסטבה למה הלבה. ובן ה?תה,שפתי

 בעולם אהה מת כי לביחך צו י"י אטר בה .ובול'. לרבו שמורד עבר יש אדם לךיאטר
 הקורש ברוח חו'תי לי אמ' ורביה, בפריה עסקת דלא משום הבא בעולם ההיה ולאהוה
 רמ-פקרת מא' לך לטה עלמא דמרי ביבש' בהרי ל'ה אמ' מעל'א ורעא מ'ני נם'קדלא

 הקיר אל פניו הוק'ה .ויסב ורבשקה. טנשה ואול'ר הנכיא ישעיה בת נס'ב וכול'עב-ד
 ספר שגנו לו הודו שלשה על הזקיה עשה דביים ששה ובול.?(. לבו מקירות'טהתפלל

 הנחושת נחש וכתת החולה על רחמום מבקשין היו ולא בו נהלין שהיורפואות

 מן לו שימחלו הבלים של מ'טה על אביו עצטות וג'רר אותו עובד'ן שה-ומפני
 ושיגרן ההיכל רלתות וקיצץ גיהון מי שסחם על אבל לי. והורו פשע'ו עלהשמ'ם
 ואם'קנה לו. הורו לא השלשה אלו על בנ'סן ]י71ן ניסן וע'בר אשור למלךדורון

 אין דאמ' רשמואל בהא טעה ט'ה. ארר אלא מעברין דא'ן ירע הוה חזק-הולעולם
 ובא נ'סן הורש ראש לקובעו שלש'ם 'ום .ראוי ה,א'ל שלאדר שלש'ם ב-וםמעברין

 וקבעו הוא חזר נ'סן לקובעו סמוכ.ן שהיו אההי שלארר שלש'ם ב'ום וע-בר וטעהה:ק'הו
 וכר אמ' משה כשמואל. בהא רה-לכתא לן ק'מא הכמים. לו הורו ולא ש-נ'ארר

 משה לולי שנ' ב;כותו לו תלא לפ'כך באחרים הוכות תלה וג' וליש'. ליצחקלאברהם

 הש'בוהו ו:' לפ' התהלכת' אשר את נא וכר ואמ' בעצמו שתלה הוקיהו אבל ו:'בהירו

 מר לשלום הנה רכתי וה'נו עברי. רור ולמען לטעני להושיעה הואת הע-ר עלונניה'

 ל'הנות הרוצה לטענך. לא לי נאמ' שלוכ שנה:שית' שלום בשעת אם'לו 7281[ טרלי

 יהנה אל ל'הנות רוצה שא-נו ומי וטמיה. וכסא ושלחן טטה בית רכת. כאליש;'הנה
 איש עמו. ביתו שהולך מקום שבל מלמר ב'תו שם כ' הרמתה וה'"ובתו דכה'כשמואל
 ומשקהו ומאכ'להו בב'תו חכמ' תלמידן.ן המכ,"ס שכל סלמר המיד אל'נו ;וברהאלה'ם

 בן אליעור ר' משום נאטרו השמועות אלו תמ-ר. הקייב בא-לו עליו טעלה מנכס'ווטהנהו
 מטעמקים שנ' ויתפלל )בוה בטקום יעמור ולא וכול'. רגליו את שיכוון צריך הטהפלל';קב.

 ש'תפלל קודם אדם יאכל ולא ספסל. גב' על ולא מטה גכי על 'עטור ולא '"'.קראה-ך
 גוך. אחרי השלכת ואותי אימ' הכת' על'ו שיתפלל קידם והאוכל הדם. על האכלו לאשני

 ע"ש: ק"ה סי תפלה ה' ח"אאו":
 אליעזד ר' סשנת וקיי"לופר"ח:

 ונק'. קב יעקבבן

 מ"1: ס"' ק"ש ה' ה"אאו"ו
 שעות כשלש השרא זצ"ל:"פר,ה

 תפלה זמן שהוא רכיע'ת שעה כלואילך
 זסן שעבר ואע"פ :אולה לסמוךוצריך
 ממרך אלא ברכ,תיה הפכיד לאק"ש
 גאולה וכומך לאהריה ואהה לפניהשתיכ
 זמהפללי.להפלה

 'עקב בן אליע;ר ר' משנת לן וק'מא1ל72[
 שלש ער אומ' 'הושע ר' פ'סק' ונק'.קב

 כר' הלכה שמואל אט' יהורה רב אמ-.שעות.

 הקורא שע.ת. שלוש ער שט; קי'ת שומןיהושע
 משלש הקורא פירוש הפס'ד. לא וא-לךמ'כאן
 תפילה ומן שה'א רב'עית שעה בל וא'לךשעות
 מי על אף לתפ'לה גאולה לסמוך וצריךהוא'ל
 אלא ברכות'ה הפס-ר לא שמע קרית ומןשעכר

 גאולה וסוטך לאהר'ה ואחת לפניה שה-םטברך
 מכלל בהורה שקורא נארם ומהפלללתפ'לה
 . ההורה, טקריאת היא גדולה בעונתה שמעקרית

 ע.ב. י' דף 1, ;יא. י' רף1(
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 אומ' הלל וכית 'עמורו וככקר ויקראו 'טו אדם כל בערב אומ' שמא' כיתסתנ"
 מטין בין 'ושכין בין 75[ ]" רקורין טעמיהו ממרש' הלל בית ו( כול. כררכן קורין ארםכל
 ארם שח"ב ללמדך וכקומך בשככך רכת' והא' כררך וכלכתך שנ' בררך מהלכיןבין

 בשעה ואחת ערבית של שמע קרית והוא שכיכה כשעת אתת פעמ'ם שטע קריתלקרוא
 קרא הא' שמאי וכ'ת שלשחרית. קיית הוא ווה השינה מן עומדין ארם בנישררך
 כלכת כת'ב מרלא וד"ק שפטור במצוה לעומק פרט כררך וכלכתך לה מם'ק הללרבית
 מהלך מ'הייכת רירך בלכתך בלכתךאלא
 בין רתאנ' הלל כבית וק'יטא מיגה.שמע
 בררך מהלכין בין ממין בין 'ושכ'ן ביןעומדין
 1.וצאין שמע קרית קורין במלאכתן עוסקיןנין
 בם'רקין יהורה רב ראמ' והא תובה.'רי

 היה שאם לא כעטידה לכבך על עררקמא
 שאם אלא מעומר וקורא עוסר ]786[יושב
 לבכך על ער וקורא עומר בררך מהלךהיה
  פירוש מהלך. כשהוא קורא ואילךומיכן
 המשח'ת'ם המגלתים הם המשח'ת'םכגגר
 עושה וה כלוט' וקט מגדל :ה כנגרםוקנם
 יה כך עליהם חולק ונמצא מעשיהםתילוף
 בא ה"תי אנ' טרפון ר' אמ' וקף. ווההטה
 וסיכנת' שמאי בית כרברי לקרות והפיתיבררך
 ר' בשם כהן כר בא ר' ירושי וכול',עצט'
 חמורין סופרין שרכרי לך תרע פוי בןיורה
 קרא לא אלו טרפון ר' שהרי תורהמרברי
 דברי על שעכר ומשום כלאו עובר היהכלל
 כראי לו אמרו שכך סיתה נתתייכ הללכית
 הלל בית רכרי על שעברת בעצמך לחובהיית
 ואסיקינה נחש. ישכנו נרר ופורץ וטכת'על
 בשחר סתני' ביבנה. קול כת שנחנהאתר

 ייח(: ס"י ח"אןאו"ז
 דתגי' הילל ל;כביה וקיימא וצ"לפר"ה

 מהל?ין ב,ן מטין בין יושבין בין עומריןכין
 1'זצאין ק"ש קורין במלאכה ?~סקין כיןבררך
 יהורה רב ראמר רפ'.ב וההיא חובתן .דיבה
 שמר י:שכ ,טאם לא ב,מירה יבבך ;ל?ר

 :ומר בדרך כהלך היה אם אלא מ;וסרוקורא
 כשהוצ קורא ואילך וסכאן יכבך עדוקורא
 ;כ"ל.טהלך

 .,זקן"(: ע'1?ר~ך
 וקנם ומשח,תים המגלחיס המשח,תים"פי'
 מ;שקקן חלוף זה כלומ' 1;ט מגדל והכ:גרם
 וקף". ו~ה הטה זה כך עייהן הולק ~הונמצא

 י"ח(. כיי ח"א)אז"ו
 יהורו7 י' כיסס כהן בר אבא ריירושימי:

 טרברי הס~רין סופיין שרברי לך תדע פ~יבן
 היה כלל קרא לא אילא מרפון ר' 'יהרי,הורה
 נהחייג כ"ה רברי ;ל שעבר ומשוס ב;'שהעובר
 בעצטך יהוב היית כרי לו אמרו שכךמיתה

 גרר ושרץ שכתיב ;ל ב"ה דברי ;לשעכרת
 אחר ואמיקי' זצ"ל ופר-ח נחים.ישכנו

 עכ"ל. ביב:ה בתקולשנת:ה

 ע-א. י"א רף1(

ך.
 ע"ב. י"מ-כ' כתרא בבא למם' חננאל רבינופירוש
 .0 )28 כ"י אחרץ

 שורה. ל"כ מח~יק ממע עמוד כל באוכספורד. .46!( .186י
 יסי; ומצר א' בעמור שסאל מצר הרבקים וכין שכרים משני הוא מהובר באסצעיתואך

 השטוגרפית התמונה מחוך לטון ירעהי ולא העמודים. וטל המספדים רשומים כ'ב;מור
 מן ירכיו. בין המכפרים את שרשם מי רשם ולמה מתחלה מראוע היה מהשלפני

 ל. א נ נ ח 1 נ כ ר ים 1 ר י פ מ הוא כי געליר נראה בצרו ~עירות באותיות ששמתיריושואות
 הענין כל וכו' טריא" בהן אין חסור 'סל ריחייס "פי' מ: ת ס כ אי תמור ע' ה'גרוך הביאוכן



 קדםננ:י1-1

 והס'1ם חמארי. ס'ית ב שט1 דבר עליו שנפמך כלי .1כל 1:יס: לפנינ1 שה1אכמו

 ן 1 א : ' א ה ב ר ש 1 ר ' פ ב השהמש ך 1 ר ע ה ש 1:רהה שלפנ.:1. ר"ח בפייוש 1 נ ' אה~ה
 בפיר1ש נם הוא 1כן ן. 1 א ג ' א ה ב ר ::ל בפיי1שו גם ס ת ם להשהמש כדרכולב.ב
 גם ור.ח זט'( ח, ש1רה 51 צר מק"נ ,הוצאה האי לרב המ'1חס הגא1;יס. שב.פ'רושהקצר

 בכלל. עד ולא פופ1, ר ; גא1ן הא' מרב פיר1ש1 אה שאלהוא
 .פ11( .)1101 .ם).28

 ןהא' נר.:רות מלאה חבית רתנ'א אהאי וטקשינן לאכ'לה. ראויות שאינן . ..
 מגבו טטמא חרש כלי א'ן דהא ת'הוץ נומה ה'א לכי ופומה ה'א חרש כלי א'ד[ב.ת

 ופרק' חוצץ. א';ז מה ןט(סני טומאה מקכל א.ני לבר שמתח. כיון ווה מפתחואלא

 עשבים בהני אס'קנה מנבו. אפילו שטטמא מתכות בכלי א'ט' בעית א' לגאו.רפתחו
 הולכך לבהמה להאכ'לו להו צריך דלא לבהמה המות פם שהן כהרדפנ.י( בחלון,רממעטי
 טטאה בהמה וכן ליה חוי דלא מטונפות קטנות מטליות בהן כ'וצא להו. מבטלורא'

 ליה. חוי לא רהא ליה דטבט'ל טמעט בהלון ונתון בה המדולרל האבי קשורהכחושה
 ד:וי בחלון ממעט כפות טצורע מלכות דבוש נו' וכן קלניתא. כעין בחלון ששכןועוף
 דדש'ם ח' בן וכן הוצץ להי:טל לו אפשר שא- כ'ון לפיכך הוא. טוטאה קבולי ברלא:

 בלבד בשנת דוצץ הוא הדש'ם שטו:ה בן ה'נוק בשבת מיטלטל שא'נו כיון בדלוןהמונח
 ומניקתו על'ו שודה אמי אכל בשנת לטלטלו ואסוי כאנן ה'א הרי שמונה בןדה:יא

 סודמית סדום המקום שם על המלה נקיא סודמ'ת ומלד סלקו;טית טלח הפמה.מפני
 היא. פ'שוט' השטועה וישאיכול'

 הדיח'ם היא שכב הרככ. מן ד' שהן השכב מן נ' הריה'ם את מרה'קיןמתנר.

 התחתונה התחתו:ה. על 3כ"י[ 191 ןרוכבתן ישה'א העליונה הריח'ם היא הרכבההחתונה

 נטצאת טפהים :' דכותל מן התחתו:ה ןאתן וכשטרת'קין טפח פב'בות'ה טכל בנ'ן.ש
 שם שיש פ' על ואף בנופו או כ'רו טודן ואדם טמד'ם ד' הכותל מן רחוקההעליונה

 אלא הרחק דצריך א'תקומא לא נדנוד שה1אטיריא
 הא-צטרוביל מן ג' דמור ושל כדתנן קלאמשום
 שא'ן ט'ר'א בה א'ן חמור של וו הקלת. מן ד'שהן
 על המור של ריח'ם נקראה אלא בה טודןהמור
 מוטלת שהיא העצ'ם כ' אותה הנושא'ן העציםשם

 עליו מוטלת שהמטה העץ כמו חמור נק-א'ןעליהן
 טהור'ן וחמור המ'טה נקליטי כדתנן חמורנקרא
 ממוה אשר העץ וכן ומלבן. מיטה אלא טמאאין
 של חמור דת:ן דמור נקרא עליו פומך נפה'ןשל
 המ:דל או הת'בה או השירה דעץ וכן טמאנפחין
 '"תחת והספסלין המלבן שתחת חמ;י רבנןדתנו

 עשו'ד היא וכן דאוכפא. חמרא וכן טהוריןהרגל'ם

 האצטרוכיל הוא ווה הרח-ים ועליה כסאכטין

 )ע'.ש( אפרזתא. סיא "כאי,פתא : "איזף" ?' השלס ונ?יוך :אפרותא. : בגמ' לפננני1(
 גמ, בסוף "ארספתא. בפריו: לוי 'שיאל פר1פ. הכולל היב ידידי ב1 שהנני כ.'וכערוך

 ה.א אך שלפנינו. הגם' בו נמצא 1לא הרד.פא". סיא א ת כ 1 אי ס"א הפיה. אה שנגח שוידפ'
 ד. ב ם ל י ק ב בטלה אתי ס1פרים" .דקד1ק' הס' 1אין שלפניט. "הירפני" היא.היד'פאי

 גס 1בשנוי'ס ל"ה כ" ב,בא1.ז
 כתב חמורי: ..ושל ר"הבתופ'
 :ציל שט1אל בר בר1ךרבינו

 וצ"ל, ר"ח 'ון:מארץ
 ייחיים :קראת אלא ב1 ט1חן חמ1ראין
 הנושאים העצים שם על המ1רשל

 עליהם מ1טלת שה'א ה;צים כיא1תה.
 מ1טלת שהמטח עץ כמ1 חמירנקיאיפ
 המטה נקל'ם' כדתנן המיי :קיאעל,1
 הכובל העץ 1וכן וכו'. מה1ר,ן1חמור
 דתנן המ1ר נקיא וסגדל תיבהש.רה
 שתחת 1ספסלים המיכ; שתהתחס1ר
 כומך שהנפח ע.ן וכן טה1י.היגלים
 נפהים ,פל חמור דתנן חמ:ר נקרא?ל.1
 ;ש1.ה היא כר הריהיסן. וכןטמא.



 קדםעזי

 למטה מתוחיח ורנל'ו נכוה במק'ס כנ:רה '.שכ-אדם
 כלל מיר'א ל'ה ול'ת וטוהן נר:ל'ו הנלנל.מסכנ
 דטת;'ה'ן י'ח'ם אבל בלבר קול אלא ר[כר בה[וא'ן
 וה'א נדניר נה א'ת ןכגופו[ א' ב'ד'ו האדםשםוחן
 לארחוק'. ל'ה מח"ב':ן דקלא משום ואם'ק3הט-'א.

 מלמטה צר התנ:ר ובנ'ן שלתנור בטן כ'ל'אפ'ר'
 ועור ו'וצא בולט מפח כש'עור מרה'ב:באמצע'תו
 מן נמצאת טפח' ג' הכ'תל מן הכל'א וכשמ-ה'ק'ן וע[ולהן טיצר מתח'למאטצע'הו

 ד' שדן הכ'ל'א מן ג' הכותל מן התנור את מרח'ק'ן ששנינו הוא ווה מפה' ד'השפך

 טפח. ו'וצא בולט שלו שכ'ל'א תנור ל. נותן כתס תנור להב'רו שהמוכר מ'נה נפקא ה.טפהמן
 אמ:ת ד' גב" על גובה לו 'ש כן אם אלא ביתו נהוך הנ'ר אדם 'עמ'רלא

 טשלם הו'ק ואם טמח וב:'יה טפח'ם נ. מעו'בה תחתיו לה"ת צריך בעל"ה טעט'רוה'ה
 פטור הו'ק שאם אלא הא'ל: השיע.ר'ן כל 3אמרו לא אומר שמע' ר' שהו'קמה

 .העל'ה הב'ת בפוק ראטרינן ב'2'טהו( 'טטע' רר' להא אב" דאוקמה גכ על ואףטלשלם.
 חכמ' לו ש:תנו כל להו סב'רא כ'לה. שמע' ור' 'הו' ור' גטל'א' בן ,טטעון רבןבמיפ'
 בהלכת לריר צאן ה?ינם בפרק ;-ס'נן דהא הילכ' ול'ת מלשלם, פט'רין וה,'קורשית
 את המבע'ר 'שלם שלם או' שמעק ר' כול, הרל'קה תעבר כטה עד שלו בת,ךהמדל'ק
 רב אמ' רבה אסקה 'טלדליקק נובהה לפ' בנמרא א,קמ'ה הדליקה לפ' הבלדכע'רה
 של בכירה אוק'טנה ג' ובכ'רה ד' בתנור דתנ'א הא שטע'. כר' הילכ' שמ'א' אט'נחמן

 אם בשה-ח'ק אם'לו אלא דפט- שטע' כי' ה.לכ' ןרל.תן מרבותינו יק'בלנונחתיט'ן
 'הוש' ר' הוקה לו אין המויק 'ונתן ר' אמ' 'רוש' שהו'ק. טה בכ"'[ :": 1111 טשלםה:'ק
 אלפא רב' תות' חול'ן טדלקא רהות איתהא דרא כהרא ר 1 ר ת בעש; רבנן טמחואימ'
 תד'ר. כעשן אלא אטר' לא או' נ:ה י' קוט' עובדא אתא ברא מטח'אבעא

 ולא שלחבירו א,צרו תחת צבע'ן ושל נהת'מ'ן של ח:ות ארם 'פתח לאמתנ".
 אוצר ב'תו ועשה העל'ון וקרם לאחר והעליון לאהר שהתחתון כגון פ'ר' בקר.-פת

 או צבע'1 ושל שלנחת,מ'ן חנות בית. לעשות התחתון כך אהי ובא 'לפ'רותלהב:אה
 אבל בה וכיוצא כתביאה מ'לי והני אוציו. שמפס'ר מפ:' עליו מע:כ העליון בקררפת
 טפנ' ושלצבעין נתחוט'ן של חנות ב'תו לעשות לתחתון 'ש - של"ן אוצר עשא.אם

 חוק ביין ט'לי והנ' שלרסתבקר אלא טפסדת חטות וא'ן ל"ן טועלת האי2שחמ'ת
 מפסית. חמוה כל בה וכ.וצא בבל "ן כ:ון קרוש י'ן אכל "2ראל שלארץ "ןכ:ין
 התחתון קרם ואם בהן וכ'.צא ושלצבע'ן שלנחתוט'ן חנות לעשות 'שר' על'ו לעככו'כול
 'כ'ל א'נו אוצר ב'תו העל"ן עשה כך ואחר ושלצבע'ן שלנחת'ט'ן חנות ב'תוועשה
 העט1ד(. )כוף אהר'נ' 'כ'ל לא ואתו'ק דאקר'ם מאן רכללעכבו

 ורי יה1יה 1רי )רשביג כ1לה1 דהני לן 1קיימא ו?"ל פי"ח והעליה הבית בפרק "וכן1(
 דמתגית,ן ככתמא שהזיק מה טשלם ה1יק אס אלא מ'נ,הו כהד הילכתא ולית אינון שיטהשמ;ין(
 ע.ש(. ר;"ו כי' שם בב"ק ה1א וכן שפ.ג סי' ב"מ ואו"ועכ"ל"

 איצטיוכ1ל וזהו הר,חים 1;ל,ה כסאכמין
 1.גל'י גגוה :מק1ם כנגרה '1שב1אדם

 ברנלי. הגלגל ומסבב למטהמתוח1ת
 כלבר. קיל אלא מי,א ליה ולית1טוחן
 או בידיו מוהן שאדם בר,חים[אכל
 טוריא[. והיא נדנ1ר גיה איתבג1ש

 ל"ב: סי' כ"באי"ז
 1נן בטן. יין: לש1ןכליא,
 יון. לשון שהיא זצ-לפר,ח
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ה.
 הגאון משערי הגירין ומן החלב מן הבשר בדיקתשער

 ז"ל. הפני בן שמואלרבי'
 המירש בבית 758( אדלר )כ"י ד~רא" ,.שערי כפר בפוף כתב-יר אחדדף

 :- הוא כהוב עליו. העייני בטוכ1 ם כ ר מ ד"ר פרופ, א7כסנרו ר' וידיד' בנוירק,לרבגיס
 א".' כ:ראה. וה1א :קראות. הן בק~שי ורק ממ~שטשות איפוא ~אותיותין חלק בלתיקלף

 לראש1:יס' .~כר~ן בפוף חפני בן שס~אל רב לחבורי פתח בם כבי הר הח' שרשםהכ.י
 טלא'ס שהן ה:דין ומן החלב מן הבשר בדיקת )?( של .שער : 57( )צד שלישיתמחכרת

-רם  ' : ש מיס~ד : בטעות נאמר ~שס ; 40 .[(1 ,1484 40 דוד )קהלת רריא כ"י 

 כאן. לפנ':ו הוא וכן (". ר ' ג נ ה חפנ' בןשמואל
 שכב- הפני בן שמ~אל ב ר של השעריפ על איפ~א ה~א נ~סף והשער

 בביה ונרפכי 7" 108. )הערה ברכ1ת י ער ש שם: לראש~:יס" ב"זכר~ן הרכביצק
 כהער- עיין ברכית, בשעיי נכללו ואול' )88. חםץ ת ריק ב שערי שניה(, שנהתלמור
 ט-פ.ח ישערי ,4, ,א שחיט1ת)89 שערי עד~ת)4ל, שעויש",
 ישא מהרבבק שנשמס שערים בשמ מטרש צען סר שם לה~מף וצחך 107.)הערה
 לקתך :תכ: הכהן חפמ בן שטשל דרממ ובשעחם תכ"ג: ס" מופות ה'באךן
 כשרה,. חר"ן למיט הטע %א מתלא כלא אחתבכת'א

 בען:ה הן הנכות מא:חרה פסקא נכנסא חפמ כן שמ~אל ר' ד 1 ם י מ השערבועך
 היא הס הרבקים. בץ רוה בתתי ד 1 ס י ה ובין 3ינה והברלתי כאסופח-ח~ץ. בסגנבהוהן

 . . . י' ע ר ע ה"ש מיסור היחה כאל1 .ועל" בישוןסתחילה

 1758. ארלר)כ-י

 דם מליא'2 21הן הגידין זמן ההלנ סן הבילך בדיקת על וטערהילך
 .גכרתה הדם האוכית בנפי2 פני וגתתי וטן' זרת הייב מהן האוכל'טכל
 -ב" מיכן- .תא .צ תכרתך חלב או2ל 2ל ך בתיב ובהלבומ'

 ז"ל הנניד חפני בן;טמואל

 ייאהור' וחוט' והיפתו הליטק צררין מ1טמ יטבלח"ם חוטים ב' 47פולצויך
 בהם ,~וט קטים ארומ" לרק טיטום הראי? 'טבמות קרום ויפול רם. מלאים ,טהןהאעים
 מבשלו .אה"כ צולאו אבל הקתם. מעלץ קולף איכ אלא ראיט של מוח לבשל ואשררם.
 צלה אם ואם" רם. משום אסורץ 'טהן לגרגרה סמ.ך יטבצואר החופץ כל ימולמותר.
 צלה ואם רם. מלא" שהן לפי צואר וג'רי הרם. משם ולהוציא לחותבן צריךהבשר
 הה,ה לכשל אסור בתלמור. חכמ'ם שאמרו מורקי והם בתוט נקרש הדם עמהםהנשר
 וטהן ישביר שבזרוע והחוט.ן מותר. .שבו השומן אבל רם, טלאים שהן שבהן החופיןעם

 שבכתף. ההוטין עם ומתערבין הכתף בתיך ויוררי' מבהוץ בזרוע .נרא" רם.מלאים
 בשר עם לצלותו אבל שככתפים, ה'מתא וכן הבשר. עם לכשל אסורי' הצלעותובין

 .הג'רין החלב שתחת והקוום ולמטה. שלמעלה שנכליות חלנ כל ליפול וצריךמותר.
 שתחת ההוליות ועצמו' הכסלים של העצמות שעל ההלנ וכל הבליות. שנתוךוהחלנ
 השדרה. שתהה ההוטין כל ו'טול אחר אפי' מהם .שאיר ולא ו'שליכם, ימולהכסלים
 השדרה נצד שהוא חוסה שהבשר החלנ ו'טול שנו. העט צדדין משנ. .י( . .והחלנ
 הכסלים שבתיך והוטי' הכסלים שעל הקיום ל'טול צר'ך ועור הכסלים, וני' השדרהמן

 לקו~תה. יכויתי ולא בכ-י כמושמשת כאן החסרה המ~ו1(
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 חוטין. לנ' נחלק אחד שכל יטין בכסל ג' והן הכסלים. תוך יטובלעי' חופים ה'שהן
 אפילו טהם יניח ולא כלם שיטול עד אחייהם 1.חפפ שבכתלים חופין י"ב כולםומספר
 שבהם החופין עם כסלים טשני היפהו ויטול הלב טשום אסורי' שהן לפי השערהכחוט
 קולף אא"כ הבצים לבשל ואסור לשרים. סטוך ובנקבה לבצים סטוך בזכר דםוהיכן
 ויוציא הירך. נידי כל ליפול והייב שבהן. אדוטים קמנים גיר" טשום שעליהםהקרום
 וטשלים. חלב שם ערטצא טקום בכל ירכים ואל האפוטות בשני וחופש הנשהניד

 הגירין שכל הנירין צוטח ויחתוך הנשה ניד שרואי שבהן שבירך העצטות ראשיויחתוך
 הנשה ניד של שטנונית ויטול וישליכם. יוציאם האטצעית הארכובה גידי וכלצוטהין
 אטצעיי בי' ויחתוך חופין: ו' שהן שבשוקיים ההופין וימול אסור. שהוא הירך :ףשעל

 שבריאה. החוטין כל ויפול ו' שהן שנהם החופין טשם ויוצ'א בהטה של והידיםהרנלים
 לב של עוקצו וחותך דטו וטוציא קורעו לב למיטפון. מיטפון בין הריאה יבקעוגם

 ויטול דם. טלאים חופין בהן שיש לפ' הריאה כננר שהן הלב אזני אה והותךוטשליכו.
 ויפול חלב. טשום שאסורי' הפהול שבהוך החופ'ן ויוציא מחול שע"ג והקרום החלבאת
 מקום הקיבה. ראש שעל החלב את גם ויפול צררין. טשני הקיבה שע.נ החלב כלאת

 דכנתא דהדודא חופין לאכול ואסור שלימה. אטה עד לבורקו צריך הקיבה טןשנחתך
 והחופ והחלב אותו. טקים.ן טעים ו:גי הטעים בני שעל החלב וכן אותם. צולהאא"כ

 החוט ואוהו והיטוטן. והעב הגדול מי;י על ההולך טבע' פי שהוא כרכשתאשבראש
 אבל בשר. שאר עם בין לברה ב'ן ה:בד לגשל ואס,ר מע'ם. בנ' כל על והולךסובב
 אפיי לבשלו טותר הפחול אבל בירו. הרשות לבשלו רוצה אם ואח"כ צלאואם

 הוא בעלטא שוטנא טחול אנל לבשלו. אסור כבדא הני בתלטוד טפור' שכןלכתחילה
 שהקיז ביום פי' טילת' דעביד פבא ביוטא דפחלא תבשילא ליה עביר דשמואל האני
 והבשר לטפה הכבד את וטשים חותכו אחר הבשר עם הכבד את ליצלות רוצה ואםדם.

 טותר יסה וטולחו וערב שת' קורעו אם והלב נאסרת. ואינה אוסרי הככד דק"ללטעלה
 פולט. ואינו בולע אינו פי' דשיננא. לב שאני חכטים אוטר' לכן בקררה. אפי'לבשלו
 תורה. אבוח טנהג כלוטר אטך, תורת תיפוש אל טשום בקדירה לבשלן אסורהכליות
 לבשל. ולא לצלות נהגוואבות

 שנפלה לדביך~( כנען ובלואון לונכי"ל בלוני"ל בלעז שנקרא אותוועל
 ולדברי באכילה. ... והתירוהתבשילונם הנאונים ביטי בטגנצא טעשהבקדירהזההיה

 קולט אינו כי ואוטי חלק טקום בו שיש דברת על בישולו על אזתו אוסר" שהיואותן
 הלא ואומ' הרבנים השיבו הרם את פולט שאינו על עלול והוא הטלח אתשם

 חלק טקום שם ,יש שינקי"ל אותו קורין ואחרים צינקרון בלע"ז הנקראהשוקיים
 נהגו ואפ"כ אותו. מבשלין וא;1 מליחתו. על עלולין אינו ואעפ"כ בוה.כיוצא

 לצלותו. אלא לונבי"ל לבשל שלאהגאונים
 בקדירה לבשל אכל החלב. אפי' לצלותו טותר חיה ושל בהטה שלוהכחל

 אחר. בשר עם שלא לברו מנשלו ואח"כ ומולחו בכותל ופחו וערב שתי לקרועצריך
 אחד הצואר צידי משני ההופין שני ויטול הראש. מ,ח שיוציא עך לבשל אסורועין
 העין לצלות רוצה ואם דם. שמלאין הצואר באמצע ההוט ויוציא טשטאל ואחדט.מ.ן

 :כ-י.ן ל:ופקת הך' :י לד:יץ, אוליו(
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 רא' במ'ם וטר'חו וחו:ר וטולחו קייס בט'ם ושיר'ח ער הבשר לבשל ואסור חחטש.אינו

 וימלחנו ש.ריחנו ער רמו מ'ר' 'וצא הכשר א'ןשמואל
 רב" ה:און משער' הה.ט" ומן החלב מן בשר כריק'נשלמו
 וצ"ל. חופנ' בןשמואל

 גאון. האי לרכ תשוכותשלש
 ההמשך הוא כ. לנו. ה1א וחש1ב בנוייק(. בהסמינר 1491 אדלר וכ" אחדדף

 בשלמוהה מהחלה שניפסה התש1:ה :היא גי:צברג. ד"ר ל1י לר' הגקוניקא של ;( צדמכ1ף
 הבאה התש1בה 1;ל ב' עליה רשם הק1ב'ן של הטליש' 1המישים ח178-17( ,צדבתג'ה
 הה:ם זת על ובחב ג'ן. שאחריה התשובה 1;ל ד' במקום ב' רשם רב';1 ]וסרשים ר'אחריה

 הכימן נם אמ:ס כ' אנ1, רואים עתה ואולס ה:.. מוט;'ס 1ב' ד' .הכימניסהרכב':
 טככת ;ל נ' כימן תיוכח עיד מחחלה ה'תה ד' הם'מן וכ'1 ב' הכימן כין כ' ה1א. צודקד'

 עור נמצאת ולא היא חש1בה הזאת 1התשוכה ~ה. ככ.' ן א כ 1 נ י : לפ ש ח' דףת;נית
 'ט:' כ.' )1ע1ד אילר כ.' לתענ'ה הגא1נ'ם פ'רו:ן 1בכ.' כאן אם כ' אחרבמק1ס
 ר לככנד א ד,ר הפר1פ. 'דיד' ברט1ת בקרוב עת'דלסיכמיכדן:ס שא:' רק כנ1'סאוהר(

 ן נ א מ ב ק ע י הד"ר :ם צ!ן כבר ה:אח דחש.בה )-אט ;ל'1. העירנ' בט1ב1 אשר ם כ רמ
 י1תר ה1א שלם האהר1נה מהקשובה כאן הנמצא נם ישראל(. לחכטת הא:גליכהרבשן
 מפ11ר1ת. באות'1ת אצלנ1 ובא הרככי אצל שנדפכממה

 בנוירק(. בהסמינר 1491 אדלר)כ"י
 הרי כתובו לומר וצריך שנ.ם בפמ טורעא נהטן רב אם' ראכא אמ' ראמרינןכי

 וה ונמצא עכשו וכתכ שעה באותה כתב שלא פי על ואף לכתכ הל* רברים נתמורא'
 ו;כ.ן בכנארא לפאפ' תלייה טאכ' אומרין שא:ו כמה המסירה שעל ירו כתנ נוכחעומר
 חתס שפיר אטודעא רחתם הונג רב אט' ואאשקלתא אמ,רעא הונא רב כר ראבהדתם

 הכ. מורעא לא אשקלתא א. אשקלתא לא מ.רעא 1 א :פשך מה חתס שפיראאשקלתא
 הו:א רב ראמ' למעמיה הונא רב חתם שם'ר אאשקלתא רחתם מודעא לאו .א'קאמ'
 רברינו ה'. מורעא נאמנין אין דברינו ה'ו אמנה נחטן רב והאמ' וביניה :ניניה 1:כיןתלוה
 האחר הער שאין פ' על ואף שפרא מרע פה על אתי רלא סה על מ'לי הנ' נאמ:יןאין
 וער תנוי אומ' רער ההיא כ' 'חיר' האחר ו:שאר קאת' שהרות.ה למעקר הא" כךאומר
 ,טסעון ור' ח"ה ר' כה פליג'י( הששאלת הר'ן וכך פפא כרב והלכה תנוי א'ןאיטר
 וכך ]כתכ(נו כאשר הוא כך גטרא וסכרא. גטרא היאך !יסי אמ' וחר "סר אמ' חרברכ'

 אי:ש כל להן ]בגוירת[ם אטיו שכך תענית טגלת לענין ש:ו' וכ' בתלמוד כמפורשפתר1נו
 ;ל אסר 'אמר פרושו סך ]כצלון "סר שא.מ' מי 'אסר רנה קרמח טן עלוה' אית'ד'

 הטנחה בתפלת עצמו על התענית את מקכל שטואל ראמ, דשמואל כ. בתפלהנפשו
 כהפלה עצמו על 'קבלה בואו מלפנ' י1ם תענ.ת על.ו לקכל שיחפוץ מי כל אומ' הואוכן
 כ' פ'רושו 'אסר שא1ט' ומי המנחה ת"לת אלא בואו לפני ליום סטוכה הפלה לךואין
 א.תי א' אוט' היא וכן לגו'רה קורם עונררו כ.ון הנוירה אה ולקי.ם נרר. לע;.כ הנאאסור
 כא'ן רתנ'א כ' 'שנ;י:1 ט.ב'2 'מ'ם בשב'ל דברו להחל יאסי רנא קרמת מן :'רראעלוה'

 ה'. תע:יהי(



פו מרםננזי
 פובים ימים בו ופגעו ]לק-כולה השנה כל של והטישי ש.ני הענית עליו שקבל יהירצר

 להתענאה דילא בהן וכיוצא ניסן .שמראש יטים שמונה ]כגון תענית במ:לתדכתובים
 לנדרו קודטת גורתנו ואם נדרו מפנ' גורתנו תדדה ל:ורתנו קורם נדרו אם רואין י(בהון[
 על וו חלוקות גאוגים לב' תשובות שתי היכא וששאלת גזרתנו. טפני נדרו'רחה
 כדר' עכדינן טי עברינן מאי טיגיהו דרא נקימ דדיאנין טן או הדינין מבעלי אדר וכל:1

 אדר הלך[ סופרים ברברי המדמיר ]אדר הלך חורה ברבר' דאט' קרדא בן'הושע
 אדונינו. ]'למרנ[ו לא או קרחא בן 'הושע כר' הלכה 'ומף רב ואמ'הטיקל2(

 באותה קים שהוא הנדול רין טבית הרבר את לשאול שיכולים במקום כי חז'נאהכין
 שופט אילא לך ואין הדין אותו את הדן הוא שנמצא כרבריו ועוש:ן שואליןשעה

 להן אמ' ראמרינן ר,אה שהוא כמה אילא אדר'ם כדברי לעשות עליו ואיןשבימ.ך
 ודזיתו לקטיכו דילי רדינא ססקא את' כ' יהה2ע דרב בריה הונא ולרב פסא לרבראבא
 ואילא לכו אמינא טעמא לי אית ראן לנבא' דאיתיתו ער ת'קירעוה לא פיןכאביה

 בד'ני טשה תנמרו לא נמ' ומינמר ת.קריעוה לא ט'קרע מיתה לאחר ביהדרנא
 טעמא לכו אם'גא הוה ד'למא הואי דאן תיקירעוה לא מיקרעאדר.נ'
 רואות. שעיניו מה אלא לריאן שאין מיניה תגמדו לא נמיוטיגטר
 את להעלות אמשר שאי בומן אבל יעשה כמוהו מכריע שהוא הנדול רין ביתו:מצא
 ומה רואה שהוא מה הריאן עושה נאונים לשני תשובות שתי ויש הנרול דין לביתהרבר
 הנאון בתשובת דין בעל וכשנתלה רוא,ת שעיניו מה אלא לו שאין בלבבו מבריע'2הוא
 מחטירק דאוריתא הוא איסור דבר אם קידא בן יהושעכי' עושין הדבר באותו שוין ששניהן חלוקין דיאנין ש:י ואס עליו. טש:'חין א.ןהאהך

 כתג"ה. חכרה השורה 2( בראש. שהזכית' לת?נית הנאונ'ם פיי1ש עפ., השלמתי1,

 הנאון. חפני בן שמואל מר'מכהב
 קונפיס. או דפים כטה שד חסרים הללו הדפים שני של הדבקים ובין בנוירק.הכמינר בגנוי זגוגיות שני גין חבוי כאחר, קטנים ופים שנ' בן קונמרס 4050, אולרכ.י

 היף כי להחלים מאד יתכן ~את בכל שלפני:ו. הקונטרם ה~א חסי בכופו וגם בראשויגם
 גאון רבהאי  ~השניתשובת ח1א חפנ' בן שמואל מר' מכחבחיאשון

 ומסים: ב'( בעמ,ד וייח אי בעטוד )עשריפ קצרות שויית ליח בן הוא הראשון הדףח,א.
 אחר בורד דף מתחיל "בדרכיב" 11 במלה והנה בדרכים". ילבו פן להשמרוהצ1ה
 . . . יטו ופן 'תעו ופן ההם בדיכים )(]](](7(: רש"ג לאמת וכלקוטים .,11(]( ")(8, .7 .ו( ).,] ישיאל לחכמת האנגלי בהיבעון שנדפס חפני כן שט1אל רבכמכהכ
 הרף )וה1א שלפניו היף מסזף נ'טתנתה הרף ש:ראש "בדרכים" המלה כי איפואן':ראה

:לפנינ:(
 השורות ותכן הכתב הדף, גדל תטונת גם שונים. יד בכהב' ה1א מצ,י וכי

 של סגטנו ?ל מעירה כמד1מני היא גס כול1 המכתב ומליצת ה,א. אחד והעניןטתאימיס
 איפ,א ושמתי חפני. בן שמואל-'

 כאי
 נדפם שכבר הרף אותו את גכ קטנוה באותיות

 למדינת הוה המכתב כנראה, נשלח, או כי בוה אנח:ו נכונים 1אם לאחד. הדפים ש:יוהי:
 בק,רזאן, נכ,ם ר' של מדרשו מבית כיד1ע, היה, ברכיה בן '1סף ר' )כ'ק'יואן

 אחריו. חבאה הגא1ן הא' רב כתשוכזת קאבס לטרינתא1
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 משה רב בר אבוהפ ל"רי שנשרחה גאון האי רג תשובת הוני~הדף

 .1אחה ס1פה: ;ליה שמעיר כמו מערכא" באתר קאבכ ממרינת גאסעבו
 היכ. משח מ"ר כן החכפ אברהם מ"ר עלינו החביב אהובנויקירנו
 טל הבילה בכוף 172( )צר שמ.ד סימן נתג"ה גם נמצא מש ם כלשונ1 הזהוהסיום
 של'וו. סימן בראש 167 צד )ע'"ש הנ"ל משה בר אבוהם לר' שנשלחותשוב1ת

 ב1לה. הכרכה נל את באן משםוהשלמנו

 5040(. ארלר)ב"'

 בע'ני חן לנו ותתן לנו והועילה העלתט ה'א וכ' בתורתנו 'גיעי פרי אכלנוכ'
 עצננו: ויגרל לננו וירל טובנו 'חדל ממנו כתכיו ו3החך.ל אהנתנו בלנו ותשכןארירנו
 וטעין ששוננו ומעון שטחתנו מקור אתה כי לבנו ומהכאיב מהעציננו נדולט לךחלילה
 אונד 3רכת ככי אובדנו נרכת ותובאך לבנותנו תרנין כאשר לבבך 'רנין וי"'רצוננו

 ועל תחדילנו וטרוע מכתכך בקראת וששוננו כתבך בראות רצוננו ועוצם ונ' תנואעל'
 ואם להתנרנ לך יתכן אם כי מעמי אורך תמניע או טטנו פארך התחריל תמנעי והטה

 ;מכתנך והאררת העצומה התשורהי( ואנרתך הנדול הנדב כתנך ואילא להתנדבאיפשר
 ותתהדר התפארה תגדל כי נשאלות'ך ותנאם נמשאלות'ך סגים כ' ואףהשיהרב2(
 ניניך תתייע איפשר ובוטני פנותך נעיתות' אלינו כתניך תתטיר כ' נשניעך וניי"העטרת:
 בכל תתעשת נם וחפציך צרכיך ותסרש סמיקותיך ותנרר שאלהקיך ותנאר בב"ין )ע"בוטיניך

 ומחכי טוכך וטיחל' ומקויך וענייך אה.ך היש' חכמי והועלת להועלותנו ותתעתדהנאות'נו
 1!12 ממ:ו ויטום והו;דרו והוחרלו מקומות;ם נדנות ממנו הוסרו שנים רבות כי'שעך

 נלתנו וייוו ויצמיאונו נלעדנו אל טע'נותם וימשכו ממנו חוצה נהרותם וילכו :ולתנואחרי
 וית'צנו שונניס היו כ' 'דענו נ' להם מחלנו ואנחנו 1'ע~ום: 2:1נונ1 וישכיעוםוירורבוגו
 נתנדבו לא הנדנות כל כי ירענו נם מג'דים: השגום כ' כי מו'דים ה'ו ולא סי~גים:להם

 ועתה דגול: ל:סר ולא שקול לאיש לא ולענייה הישינה לחכט' אילא בהןבעליהן
 והטפלט שקלינו והשוקל נ'נינו השופט וריאננו אדירנו ואתה השנים ועברו הוטגיםחלפו
 בררכים 'לכו סן לסקמי ותצוה דתשטר ותוהיר תוהריטשו

 בהכמה טטה גחל אק חקעה פש' גתל אנחט כי נטה וק יטו שן 'העו וא דהפבדרכים

 רב סר וכין ביני:ו גסור שלוס נעשה ב' ואף לפנינו ויושבים עמנו וחבמיה היש. ז'קניובשנים

 בט התהת; כי מגט יאטצהו בנו גאון ועס שנים( ב' )==* בשנים 1 ת פ י ס א טרם רי"ת גאוןשרירא

 לו 'היו סמנו אחד כל בשם הבאוח הנדבוה בל ב' וטהם בש)טר[ תנאים נינינ1 ויכתבו בתטויקח
 והחצי ל:1 חציס חלוקיפ יהיו הישיבה חנמ' בשטות או סתם יבא ואשו עסו לאחר 1איןלעצטו

 1. נ נ ת הל
 ס 1 י מר 1גר,ינו ומשכילנו לנכוננ1 וגוכ)רות[ ונאמ)נוח[ בפקידות בתבנוועתה

- 

 ר ב ח ה

 לטנ1חו ה;ם אל בכתכט גם אליו בבתבנו גם נ"; ה ' ב ר ב מ"ר נן רח' נט' ופקידח הישיבהסגן

 'פותה יביי פונה אחרי ים לילי באונט נא רבר הצרקה: ונ:גשי חעם סשכילי עםולמנותו

 בכ.'(. )עיב בתבנו ותאמת הגר:1 בצדק כי י"י חי בי הנרנופ אשר ריקנאים בפי יעשה אבלויתפתה

 נא :אל לנ"ש1: ויקחכ 1 מ צ ע יורה מטט אחר כשפ והחכמ' חישיבה נדבות ישלח שלוח אפבי

 ל:פש1 יקהס למע; נ; יעשה כי גשמי הגדבות שוחו אליכם 'טיבתב מ' אל תאוינו ואלתשמינו

 יהיה יאיסר בשמנ1 י.2ולח לעצטנו ולנו לנפשנו איש לנו 'תנרב אם אבל כבה בתבנו לאואנחנו

 הראש.ן ב"דגי.. רבל הר"ר חרה"ג שהדפיס רכ"ג נטכתב נפ נסצא ה" ר ו ש ת ה .אגרת1(
 עיד. מסופקת המלה ואין ב'( מעמור 2 שווה 181)צר

 הרב. השי = בכ-י ועא בן2(
 רש"ג. מולרות ס' על בבקרתו מרבס אלככנרר ד'ו הפרופ. ותקן העיו גך"(
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 המייג1ח ותסירו וחצי תצי גינות'מ 1חחלקוהו בינינו אתפ חחצוהו אפ סתם ישולח היש'לחכמי
 ספק וכלא דרכמונש ק"נ ז1לתנו גשם שלח ן ר ע ן ג ל ף ס א נ ה ב ר ה כי למ הוגד גפממט
 '"י ואל  לעצפו: גשמו הנשלת יקתם תעזגום ואם מהם וישבעו גהס יחיו ה"מיבה לחכמישיחם
 כזב ובפשא גדמיס פבוא לכם יחלילה ק' הענו אחר יעשיר חוא גדול ממון זה בי ואליכםנצעק

 במצרים אשר רחי יקיפרע אלוף יעקג מ' גן יקירנו יוסף מר אל כתבו מהרו ולכןמענשנו
 אלע.הנשלחים

 גאון. האי רבתשובת
 שברוטו וטי תכטתו וגודל ענותעתו ברב אדוננו יורנו בהכי. מגיא נומו שאר על . ..
 עולטחת: בשני טשלם שכרו לו ויתן מוכות'ו. ורוב כרכותיו טשפע לאדוננו יוסיףשיום

 לנרה אילא יוטי באילין טבילה צריכין ולא שביקין כולהון מעטי דהני חוינאהכין
 דלא איש אשת וביותר שאובין שאינן מקוה במי אילא לעולם טבילה להון סלקא ולאולזכה
 וכין טרניל בין בריא ובין חולה בין קרי בעל לענין אבל בטכילה אילא לכעלהשריא
 בטלוה דהא במכילה~( צריכי ולא מאגיא ובנתינה ליה סאגי קבין בתשעתלאונסו

 אילא טטהרין וא.ן בכ"י[ ]ע,ב הט.ם נטטאו כבר נדה ליה דנחתא דמיא 2( וא,זנאלטביליתא.
 על כלם שנפלו בין ישפכם וטלמים הטגור טן ו?;"'ם שלטרחץ ה:קכ טן יוצאיןט.ם
 לכן ויפלו יאבדו שלא להתכוין שדרכו אילא ראשו. על כלם נפלו שלא וכיןראש..
 שהורו וקולא קבין טתשעת הרכה גופו על יתן אילא קכין תשעת לכוין צריך ואיןולכן:
 ולא כך עשו לפיכך קדטוננו וכל :והגין אנו וכך הוא 'פה טרוטי3( הבאיןלכם

 יאטצכם היכ טשה ט"ר בן החכם אכרהם ט"ר עלינו החכיב אהוכנו יק'רנו ואתהתחושו.
 וחעלומה ברור פמעיין ת,רה לשא1ב עצמך ]מיי שאתה עליכם 1'נן בעדכם ויסךאלה'נו
 המלך יביאך חורה, כתרי לכל שיזכך אלהיך מלפני רצין יהי טתכנחו. ולהעמיד אורלהוציא
 ואל תפגע אל בשלום לפרדסו חכנם ובהיכלו וגכסאו ביפי: במלך תציץ אהבה. עליך ורגל1חררי1
 תאכל מאבוסים תגנה. בנטישת תוסף שוא. בך ישלומ ואל משחיחים "טחיתוך ואלתתעה.
 אדונינ1 וגם כלפ. משאלוחיו יראהו אחריחו אלה ייטיב אגיך הרג קן 1ה1 וחרוה. תשתה1תשבע
 חגריכם וכל פים. פלגי גרחוגיח ח1צה מעינוהיו יפוצו בר1ך מק1רו יהא האדיר החכםאחיך

 ישראל על שלופ לבניך בניך יראה וג,. ה' בנץ' וכל יחרי1: גהם יחקיפ וחלפיריכםוסיעתכם
 מ"ד. סי' וגמו"מ 89 צד גא31,קא "יין1(
 בי עפשמיין י"נ הר"ר ידירי חוכית כבר אך מקוטע. כמו ונואה בכ"י, קצת קצר ז, אוח2(

 12(. הערה 6 שירה 89 צד מק"נ, הוצי לנ(,רוח הגאונים )פירדם בז""ן גא אוז ציל:גכ"מ
 מחכסש השבושים "וכל לקירואן: גאון י א ה ב ר בתשובח מרומי" "הבאין נזכרו: וכן!(

 קיימ(. סי' להראב"ר ועים )חפים הוא ולהאדיר תורה להגריל אתכם משבשים י, ם 1 ר ם מ י א בה

וק.
 ל"ר-ל"ה. לברכות .גאון האי רב פירושא(
 יבחג פאר עחיק הניר במירק. הספינר בגנזי 2869( סי' אדלר )כ-י אחרדף
 לפני בטובו לי שלח לפנינו( בזה הנתומח קצורוח חערוח )עם ~ח מנ"י העחקהמסיטטש.
 אילר כחגי-יר שבאו עד לפרספה יכלחי ולא פלוגדק ן י י ם ש ר 1 מ ר מ א. הדירשנחיפ

 חיה שאפשר פח שד 1הצלחי ה~ה הכ"י אח שם וברקחי ושגחי זה גקיץ גמירקלהסמינר
 גאק האי רב פירוש של הרפים פששח ההסשך כנראח הוא, הוה הרף פפנו.להציל
 לחכפח ה פ 1 צ ה ב גקפברירז אשר הנוולה הגני,ח מחוך מאנן יעקב הר"ר שפרפםלביטח
 בן הוא גם שם חששי מהדף האחרון והעמוד 188-198(. צד ח"ג, שיטיח )ש:הישראל
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 של הכתב לצורת מתאים הוא אף כנראה, "המיובעי, והכתב שיפנינו כהדף שוחכ"ג
 שלפממ.הדף

 2859( סי' אדלר)כ"י
 וסוף: תתלה ובהוראה וסוף תחלה באמת בהן שוחה צרכות[!(1"לו
 שוב שכורע כיון טלך ובסופהי( ברכה כל בתחלת נדולכהן
 ובהורו טשובת דתפילה בהודאה דבורע : צקףאעו
 השתתואה ברכים על כריעה אפים על קידה טענה4(:דהלל
 אטן יענה לא ת'בה6( לפנ' העוברי( ורנלים4(: ירםפישוט
 החז אילא כהן[ שם אין ]ו4זם הטירוף טפני הכהניםאתר
 את טשא ווהוא הואץ חכפהיי החם כפיו אה ישאלא
 רע מ'טן ופעה הטתפלל5( רשא'. לתפלתו חשורכפיו
 לה טוקטינן לשולתיו רע ט'טן הוא צבור שלות ואםלו

 'כול אינו ואם בכול]ה[ לבו את 'כוון הטתפללבאבות9(:
 ארם יתפלל באב,ת5י(: לבו את 'כוין בטלה לבולכק
 בפקחא5י( דטצל' טאן חציף2!( תלועת!!(: בו שישבבית

 טכךן טצ' דלא תדא ברהוב או לעיר חוצהפירוש
 כ']הור[ה טיתוי וקוד ושבים עוברים טפניליביה
 הן . . . . הוכרו הללו ההלכות כל לרבים:תפלתו
 פירושי: צריכין ולא טפיקא בהי רליתלוטר

 עוטרין איןמליק
 הלולים קדש רבנן תנו הפירות14(: על טברכיןכאיוצד
 ברכה שטעון6!( טלטד הילולין שני שטעינן היליל קאט'ולא
 טמאי הילולים הרין והמ טקשינן : 6!( ולאחרי1לפניו

 י!( "]נפזק להון אית הא אהו לאתריו ולברכה לפנידלברכה
 דאיטיר. הוא רבע' ובפדיון הואיל דרראשיאתרינ'
 ל,ה טבירא חד ברבי ,פואון ור' תייה ר' בה פליניורבע'
 הוא רבעי כרם]ע*כ[

 . . . . . . ; רמימרק בלחורי
 רבע' נטע כל ליה טבירא ותד להו לית רבעי אכל לה .. ..

 ברכות לשתי הילולים שני רדרשינן וביק 'פריקצריך
 בכרם רחט' קאט' רהכי חד לי' שבעי הני והאאקאינן
 תלול ואכליה אחליה ופיווש אכליה והדר אהליה'רבע'

 ע.ב. שמ. הגר-א הגהות עיין ק בהן. שצחה שזם,ם כרכות אלו ע"א ל"י ברבות ביייתא!(
 ע"ג. שם ביייהא (( מ1ב. כי לה' הורו דהלל, ובועראה ד"ה רש-י וכפייוש ע,ש5(
 ע"ג. שכ משנה 8( בטשנה. תסי 1( התיבה. גי כמשנה 6( ע-א. ל"ד דף משנה5(
 כן. גם ע.ש 15( רב. רבי חר משום ספרא רב אמר חייא ר' דברי ,ף,ן9(
 מזנא. רי דברי ~2!( שם. ותנן אטרו רחכ"א דברי!!(
 בשף פקתא: ערך בערוך ועיין פעטיל. כסה מתחלפי( וב' פ, כפקתא. חגי' ושלמ בגם'5!(

 שרה כסו פור1ש בפקחא דמצלי מאן עלי חציף אשי יב אמר בברטת ימדין אין רפרקגמרא
 ע"א. ל"ח ם. 14( בסקוסו. סופחם גמ.ברקוזקי ועיין רהוכ.או

 יייי. ה61' רא"ש רי"ף, גי' וכ"ה שם ג"כ 16( ס1פרים. יקדוקי ע,,161(
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 והקרש [ ] טעשר חללין . . . . על פדיוןשהוא
 ]ר[כר על[ ]אלא ]חלול[ שאין לאודועי וחדשחיללו
 אומרים שאין לנו ]נורע[ וככר שירה עליושאומרין
 דטיפריק הוא רכע' כרם . . . . . היין על א'לאשירה
 דתאמ מאן על לאו קושיא והרין לא ]נפע[ שאראבל
 נמיקו הא רכעי כרם דתאני מאן על אילא רכעינ"ע
 נטע דתאנ' למאן אכל רראשי תרין להני הלולים שנילהו
 נ'חא מאכל עץ כל ונטעתם לענינא ]ררר[שיהרכעי
 ליה ומ]שמע[ נפעים שאר לאפוקי הלול [ ]ולא
 טפיק או נמי רכעי כרם דאט' וטא, ה . . . . . .ה

 תכואתו לכם להוסיף שוה מגורה נטעים לשארלהון
 ותכואת משום כלכר הכרם תבואת אלאדליכא
 וליכא לברכה הילול חד ליה דטשוויר ליה ניחאהכרם
 . . . . ליה ומפיק רכע' כרם רתאני למאן אלא קושיאהדי,
 אשתייר ולא לדראשי תררהון להון דנפק, הלוליםמן
 , . . ליה ומם'ק כרם.רכע' דתאני מאן ונמי לברכה . .,

 לה1ן דאשת'יר רכעי נטע רתאני ומאן וטוהמגורה
 ולא להו מנא לפניו ברכה לאחריו רהיא לכרכהחר

 ס"א-ם.ב. לברבות גאון האי ר.21 כפיר.ושכ(
 בחוכו יכיל בנו'רק. הסמינר בגנוי 1498( אדלר )כ"י הקובץ בתוך ניר אחררפ

 גהם" .מ~עיל ~ממים: צרדין" "נלפי הוא מחחיל רב.עית. גתבנ'ת עמור בכל ש~רהכ-ג
 מסופקת(. "גמש' של)הם"ם

 "שג" בערך הביא שחער~ך מזה הוא גאון האי יב ספירוש חות שהפירוש ליברי
 ולא חגאון: ןאטר ומסש "פירוש" גסתם חטתחיל הדף( בכוף למטה )ראה טמנןקמע
 בחיא ~הגאון" ואצ"ל גאון האי רב הוא שכערוך "גאון" סתם ~הנח וכו'. לנן"פורש

 'תיב" *ואו מן שלמה פסקא על כנראה, באמצע, כאן דלג הערוך שבעל אלאהיד'עה,
 האריך געון הא( שרב אישא וגראה בו. עומד שה.ה "שב" בערך חקצור מפניוהלאה
 את הערק' הביא ולא ק"י. פסחים מס' של הענ'ן באותן נגע כי עד בפידהטו נאןביתר
 הגאון: "ואמר מלפניו: היסיף ולכן לנו". פורש ילא סופו: את אם כי העניןכל
 השחמש כאן שלפנינו גא1ן האי רב םפירוש מקומות בא'ןה וכו'. לנו" פורשולא
 89(. )צד א' גגנזי-קדם שפרסמט בפירושו ל א נ נ ח 1 נ רבגם

 נלשון כאן מפרש שהגאון,קיב4"
 .לחש-

 הרפואות ע-ד גתשובתו גם הוניר ידוע לדגר
 איל'ן מן למעבד דלא דילנא וסבי אבות לנו ואמרו יתנא אגמרו ,הכ.ן : לאטרשבחלמ~ד,
 )תחכטונ. עקתא" ביה דלית לקז דעביד לההוא לקז דקימ א ל ב י ק כנ~ן דאיתיה מאי אלאאסותא

 אעשט". כוד לי "קיגלא סע-ב( )כ,א לברנות רכ"ג פייוש כ~ונת כנראה וכמהזו, 41( צדא'
 1498( אדלר)כ",

 מצדיר אלא מכו,נים ודרום צמון לא מכווגים טערכ ולא מורח לא צרריןכלפי
 כי המקרוט כית כננד ולא וטערכ מ:רה כננד לא שאינו מקום נת'ם כ שהוא לצדמנים
 תמוז תקופת מראש שם ושוקעת טשם וורחת שהחמה ה, ירועין מקומות ומערכטזרח
 קצה וער ודרום צמון ומחשכין הן קצרין סקומות וררום וצפו, טכת תקופת ראשוער
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 ושוקעת א-וך ב'ום ןורחת שהחמה מקום מקום דתנ'א וההיא הצררין. הוא והמערבהטורח
 דרום פנ' הוא נוה קצר ביום נשוקעת קצר ביום 'וצא חמה צפון 8נ' הוא וה ארוךביום

 דאמ' ליתה טעיב בחצי ושוקעת טורח בחצי 'וצאה חמה תשר' ובתקופת ניסןבתקופת
 ררומית מורחית טקין חמה 'צאה לא מעולם דתניא כללי להנ' ל'תנהו משרשיהרב

 ושקעה צפונית טורחית מץ-ן חטה יצאה לא ומעולם דרומ'ת מערבית בקיןושקעה
 ,ער ומניסן מערב ובחצ. מורח בחצ' חמה ותשרי בניסן וורא' ררומית מערביתבקרן
 כנגרו להפנות ואסור הטה וטערב מורח אלה כל. טבת תקופת נער וטתשרי תטוזתקופת
 הכין חכמ' וקאטרי וטערב טורה אדם 'פנה לא קטא הנא דקאט' מילתא והא מקום.בכל
 שהוא אעים צר לכל להפנות שר' מקום בכל לך אט' וררום צפון אלא קטא תנאאבל
 וטערב מורח יפנה לא רקאמי' נהכמי טתפלל'ן כננרו ומשום הטקדש בית כנגדטכוון
 יפנה לא טקום מאותו כ~נרה שטתפללין הרוה כי להון סבירא וררום צפון לא קאמריולא
 ומערכ מורח יפנה לא ביהודה א'דך תנ'א ובתרא טלפני,: ]קלא טאחר'1 לא לשםאדם
 ר' ברואה אלא אסרו לא אימ' 'ום' ד' אסור: נמי וררום צפון אפילו ובנליל וררומ צפוןאלא
 מק,ם בכל אוסר עקיבא ור' מותר ק"ס המקרש בית א'ן אסור ק?ם המקרש שבית בזמז אוט''הורה

 'שר' איץ על קמא תנא היא כרורה לארץ חוצה בינ'הו א'כא קמא תנא הינו עקיבאר'
 ןע-ב קאמ"הורה דהכי קאמ.נלחזר

 בכי.~
 צפ,נו א ט דל וררום צפון אפי' בגליל רקאט' וגליל,האי

 מורה שבין מקומ,ת לצדרין אלא שם יפנה לא הולכך קא' ירושלם כננד רגלילוררומו
 ברואה אלא מילתא הא אסירא לא סבר יוסי ור' לעילא כדפרישנא ולדרום לצפוןומערב
 סבר עק'בא ור' קיים הסקדש שב'ת בומן אלא איסיר לא בחוצה אפילו סבר 'הנרהור.

 עעבה כר' דהל' נמרינן ררכה ומשטעתא וטערב. מורח יפנה לא לארץ בחוצהאפילו
 דהוה ומערב טורח ליבנ' הנך ליה וקיפן דהוה קיים הטקדש בית שאין הוה בוטןואפ'לו
 טורה כלפי משוכה אחת לקדירה בנויה ככירים כשכנויות וררום לצפון עילויהומיפנ.
 ורגלו טורה או פערב כלפי עליו אחת רגלו עליהם ש'ושכ מערב כלפי משוכהואחת
 'רושל'ם ומבבל וררום צפון כלפ' נסנה ומעיב מזרח כלסי יריו נמצאנ כנגרהאחת
 כר' אנא לי קאטצער מאן ואמ' רבה איקפר אפכ'נה אבי' אזל וכ' הוא: מערבכלסי
 קטא תנא רפליג' וצרד'ן וררום צפון ולענין אמור. נט' מקום בכל ראמ' ל' סביראעקיבא
 כנגד מקום ככל נפנה אין עצמו על להחמיר '6רוצה ומי הלכה פסיקו לא וחכמ'דסתמא
 רקאמ' והאי בצניעות היקלו פהרה מישום הבד בית. לפתח חוץ יוצאין התפילה:פני
 כאן הוא אפילו וממשטש היושב שכל ותמש~ש תשב ואל ויושב ממשמש עואיבן

 ולעשות במקום לישב מבקש שארם בומן פ'רושה מועלין באספטיא כשפים לונעושין
 נמי ו א צרור בו 'ש אם מקום באותו תחילה מטשמשצרכ'1

 ואחרכך במקום 'שב ואל 'שב ואחר-כך יסירנהמנופת
 יתיב ו א ו בכשפים מהניא מילתא דהא וגסירי תחתיויטשמש
 נטי או לי לא לי לא הכ' ניטא תקנת'ה מא' סטשטשוהרר
 רבנן להו דאמר' קיבל' והני תחתים ולא חוםחוס

 למימר דמעלי ונמיר' נקיטי דמעלובשמעתא
 שלמעלה ומפטליא מלאכי מן דשמיע כרויהכי
 בהם טועיל הוה שבלשון רוחות שיש כמוכי

 והשכיבח חקורה על שהישינה אסרזה השמ1עח מפ' זי גם הקורח. טן חוץ שב מושבכל

 שב:ערוך
 רוצח כששדםפ'
 ממשמש צרכטלעשות
 מקום באותותחלה
 או צרור בו הםאם

 ואחר יסירנהפיטפת
 במקום 'שב ואלישב

 תתתיו. ימשמשואת'/כ
 טילתא דתאוגמירי
 על בכשפים.מהגיא
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 פורש ולא : ן 1 א ג ה ר מ א 1 רע. דבר בה 'ש חוצץ ולאמצע מחצלת שס שאין בזמן תקרקעעל
 אחר ודבר אגווין ושני קישואין וב' גיציס קתי ו1וי משום ק"ו( )פסחיס דקאמרי לאו מאי סהולנו

 בהו דאית מילו דהני לחוריעך אהר דבר משום זווי כולוע על רבות'נו וגורו מסיני למשההלכה
 מסיני". למשה ה,כה בוע ואית נביאיםמפי

 לברבות. גאדן ר,אי 41ב: כמכ~יייוש ן ,קרשן י 3י,ם1ה1נ(
 האי רב מפירוש קטע חזוא גנוירק. בהסמינר 1495( אדלר )כ"י אתדדף

 והנה אתר. סכ"י בא שהיא אלא 28-24 צד א' קדם" ב"גנוי שפרסמנו לברכ1ת ן 1 אג
 ה;ורם להקטע מתאים הכתב כנראה, 1גם, ושלש עשרים עמור שככל השורותמספר

 והיו נקרעו כ"י אחד מספר איפ1א ושניהם לברכות. גאון האי רב ש 1 ר י פ משלפניפ
 שאר סכל נכונות יותר גירסאות בו יש כי לת, הוא חשוב זה נמלבד מרולדלים.לאברים

 יעקב( לעין ובהכותג צ"ח סיי )תג"ל ה ב 1 ש ת בהור הן בדפ1ס נתפרסמו שכברהנוסתאות
 שורה 28 צד א' קדם )גנזי שאנף .וספי שכתוב בסקום הנה ולדוגסא ש. 1 ר י פ בתור1הן
 "1אינאשי" : כאן כתוב כלל, טובן לו שאין 202.שורה2( צד שש.ת שנה חצופח'"ב;
 : כאן כחוב מלמסה( ח' ש1רה שס, )גנזי-קדם ר" י ת ' על ,דהא : וכן כנכון. ואינש',=
 השונות הנוסחא1ת וסכל כגרסא. חדוש יש בו המובא הגס' נלשון גם ". ד י ח י ?ל.יהא
 צרכה. כל 1משוכללת מחוקנת אתת נוסחא לנוהצא

 1495(. אדלר)כ"י
 בכל ומדרש בצרה אנכ' עמו ש ר ד ט כ כצער שרויה עטהן וטשכ'נה וכמוהעולס

 דשמע קול כת כואת קוש'א הדין על ס'טנין להון דמהוי קפינא רכ אט' צר לאצרהם
 לכין כני את והנליתי היכל' את ושרפתי כיתי את שהחיכתי אוי אל.שע כן ישמעאלד'

 קכ"ה להון דטחוי הוא סיטן ניהו ענינא כהד.ן קפ'נא רכ סכר נטי ונוהא העולםאוטות
 הגדול ל.ם טרקיע טיא דטישחפכין העולם אוטות ב'ן דצרתמ קושיא על ברוטאליש'
 דטעות שטוריד ושלום חוס ולאו ככ'ת'ה קול ואתי דכאכי אדם ככן כהריהו קילזאתי
 כי טיקיי דטע דדיכין ט'א כל טיהו אלא טידעם לשום יוצרנו את לרמוה וא'ןטעין
 דהא דטעות לטיקראנון לן אית וגשטים תאחר לא ודמעך טלאתך דחמרא כד'באדכתיב
 רמעות לט'פרא ליה קארי פובא ואינאש' לדטעות דאמי וטפרא עין לעפעמי דאמיעיכא

 פה דטפרש היכין כי אלא כאדם טעין דטעות ושלום חוס ולאו ו( כגכורתו סורירםוהקכ"ה
 נטי הכ'ן טפה יוצא כאילו שדוטה דיוד קול שבורא אלא פה טתוך כרטשתעי 1לאןאלפה
 אתה ניאה בעין עין אשר טשה דקאמ' הא' וכן מעין יוצאת נאילו שדוטה ךטעהכורא
 וצער טקרש חרבן דעל לטיטר נפיש ולא אחת ררך טילי לאילין דדאמי מאי וכל'ו"י
 אבהו דר' נפשיה נח כי רבנן אמור ד י ח י על דהא וזזנחה ככיות כ;1ן ברומא ט'תהווישר'
 נח כ' הכין בהון אהוי שטיא טן אלא בוכים עמודים א'פשר דטעה רקיסרי עטוריאח'הו
 כר יעקב דר' נפשיה נח כי דטא דצפורי מרואכי שמכי יוסי רד'נפשיה
 טן דנורא כיפי נחיתו חייה דר' נסשיה נח כי ארויא כל איתעקרואחא
 רכנן דאטרי הטקדוש בית וחרבן ציבור בצרת למימר אית כטה אחת ועל ו:ול'שטיא
 סבר לפיכך הכין לטיהוי נפיש ולא וארץ שמים ורעשו בצאתו השמש חשך יומאההוא
 דיליה קפ'נא 1רב מטיא אבא דאט' כי נ?"ב[ טחטתדטעות על'ו טופת דנוהא קפינארב
 היכין וכי כפי אל כפי אכה אני וגם כת' בהדיא וקדא גוהא קול והו כפיו את מופקאמי

 פ'שוטו טידי יוצא טקרא שאין קאמ' והני קפינא דרב טיטריה טיפרש קיאדטיפרש

 כתג"ל. שיש מה "בגבורתו" עד ,בגבוררע" מן חפר כאןי(
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 ו'וצא בוה וה ונמפק'ן כנפים שנ' כסין בורא שהקב"ה פעמים לכסה שנררשאע"פ
 י( קולס ונשסע ברק.ע בעיטה שבורא ברקיע נועט רבנן ודאסר' נוהא, קולסביניהם
 חום ולאו אנחה כקול נשסע קול שבורא סתאנה ראס' נתן ור' לבדי דרכת' פורהכראס'
 על'1 בא שהם'ן לא חפץ נס. והכין אדם בלב שכאה כררך עליו באה שאנחהושלום
 קול סשטיע כן חפצו ונקרא בנוף שלא חפץ שבורא אלא ארם בלב בא שהואכררך
 תחת רגליו את רוחק ראם' יעקב בר אהא ורב א:חתו: ונקראת אנחה כקול אותושבורא
 והארץ כסאי השסים 'ו"י אסר כה רכת" לקרא ליה ספריש דקא פירושא סן הככודככא
 הארין על ורנלו כסא על שישכ כמו השמים על שיושב הוא גוף איפשר רגל'הרום

 על'ו 'ושב שהוא הכסע על גופו שהטלך כשם הוא בעלסא משל אלאכשרפיף
 ככסא בשס'ם שרו'ה השכ'נה כן רנל'ו את עליו פושט שירצה וא'סת' סונהושרפרף

 לרגל'ם אלא הוכן שלא כשרפרף ססנה טעט אלא סכילה א'ן והארץ עליושהנוף
 השכינה סן שרוס'ן לארץ קרוכים שהן סלאכ'ם שאותן 'עקב בר אחא רב קאס.והכ'ן
 אסרו בלבד ישר' חכסי ולא קול טכ'נ'הם ו'וצא בוה וה נדהק'ן הנוף סןכרנלים

 קול וסהן סלאכ'ם העננים עם שיש כן אסרו וןולתם יונ.ם סהכס' הרבה אלאכן
 האש וסן לאש ונוגה בסלאכ'ם כתי' סקרא ואף כרק'ם בורק'ם וטהן זועות וקולרעסים
 אלא אהרים ודברים אחרות דעות בו ויש בנוהא הא'לו שלהכס' דעתם אילו ברקיוצא

 ש.ש. ושלם הם ולא שפירשנו כמו אילו דבריםשפתרון
 קולה. צ"ל[(

כ?.
 קטנוה.הלכות

 כג:ן . הגא1נים.. "וחברו יכפר: המשנה לפירוש בהקרמהו מימון בן משהרבנו
 כאהר נתיחש הגל הימים ןבשכבר פסוקוח". והלכות ח נו ם ק ות ק ל והה גדולותהלכות
 גרולות הלכות . . . קצב והוא ז"ל כראשונים גרול חככ "שהיה לבד: גאון יוידאי רב שםעל

 יהלכות קטועותוהלגות
 קצובות-

 טרר: נקרא וביחוד 178( 1 החכטים )סרר
 "קטנות- והנה 74[(. צר ברלין )בה"ג הקטנוח הלכוח בעליהוראי:

 )אקרוז
 מעולכ היו "חמנוניות. גבריועת כפרד( נוסח )שם .קטועיח. או 47( צר צרפת, נוסחרש"ג
 המעין: על לחקל בשביל אם כי למעשה הלכה מהן להורות טנח על לגתחלה נוסרוולא
 )ופוסק?( 1ע1סק כולו שלמרתלמור טי אלא כהם לשנן קם1ע1ח הלג1ח נתקנו.ולא

 כלשונה וועבאה קי'. ם-י )ה.ג בהם. מעיין לפרשו יירע ~אינו רבר 4 מסתפק אםכי
 גס גהן שהיו יש כי של.ג(, סי' כ.' תשה"ג בשם ר' סעיף רסיו ס" 'ויר 'וסףבברג'
- העם "שרוב מפני אך 175(. שם )ה"ג ושמעתחא".טעטים  הלכ1ה אחר מטין - היו 

 עצטם הגאונימ גם היו שם( )ח.ג התלמור" לקושיית ?נו מה ואומריםקטועות
 לכ1ת בה דכתיב מאי בהאטילתא 'תנא ואפע' : ן גא1 האי רב לנו יספר וכך בהן.מעינ,ם

 בטתניתין רתנן רחא ותשבנן סמאנת אינה שגה י"ב בהוך שערות ב' דהביאה היכא ת 1 נ םק
 היא רט;~תא וחוינא עייננא ולבסוף נערות כימני ימיחזא בורקין עשרה שתים כלבורקין
 גדו?ות. *הלכות : מהראשו:ות קטנוח" "הלכות גורל מאד נגרע זאת ובכל 41(. צד)תג"ה

 גי מרכס" )קטן( רזוטי אגג : בהן נחקים וכאלו "קצובות" או פסיקות" .הלכות :והאתרונות
 גזה. לאוי יוצאים טהן שנים שקט;'ם הראשונה הפ;ם היא חו היום ער מאתנונאברו

 הדף ובראש בנוירק הכמינר בגנוי 1491 אדלר מכ"י :ודדים רפים שני כאןנתונים



לצ קדםכנזי
 חסר, השני אחיו וגין הראשון הדף גין מגוארות". קט;ות "הלכות : מפירש כתובהדאשון
 הכתובת )מלבד עמור ככל שורה כ"ב בן הוא רביעיח כתכנית היאשון הדף אחר, רףכנראה,
 כ'. בן והשני ש~רה י"מ כן הראשון העמור : השני הרף כן לא טטאריח'(. קמנות-הלטת

 ר~ח נתת' חמע"ן על ולהקל עליהס. מעיר הוא גם וענינם הוא אחד הרפיפ שני כתבאך
 השואות וא'11 ציונים איוה הופפחי גפ בראש~ן. רוטיים מספרים ושמתי השוטת ההלכותבין

 השיגה אשר ככל מקומות מראה איוה וע~ד קצוג~ת טהלכות ואף ת 1 ר צ ק ה חגאוניםמשיח
 ובנכר. בגולח הג'עו שספרי משם עןירי

 טבוארות. קטמת הלכותאילו
 טעמא טאי בחליצהי(, אלא משתר.א לא טשומר קמי א ל פ רנ יבם שומרת1.
 קירושי. קידושיה האוו .מקדיש משתמר ראו לן וקימא י י קא רבקדושתה2(משום

 רם"ג: סי' הקצרותתשה,ג שכע עליה מתסרן אשה חדא דגסיב פאן11.
 לי ע שנאסרו אשתו קייטח הן ט' האשה את המקרש רתנן דילה קרובות ראיטןעריות
 :ח"שהץ שקיש אחר' אמה ואם אמה עריוח: שגע עליו ר ו ס א וההרי
 קימת. שהיא זטן כלואחותה אשתו. טאחות חוין התר לה אין אחת שעהעליו כנה ובת בחה יבת .חה חנ,הואם שנאסרה כל ואחותה כנה תת בתה ובת כתה אכיהואם

 : עליו אטורה אשתו אק ככתה או אשתו באחות או כחמותו ה י נ ז רוהיכא
 ישראל אשת ]ן לכעלהאס:רה כרצון בק באונם בין שויגת כהן אשת111.

 '(. לבעלה מותרת וינת באו;ס לבעלה[ אסורהברצון
 לההוא ליה אסור שגירשה או הבעל שת איש  מאשת ליה רחשרין מאן,11.

 ואסור מינה4(. לה מהנפק,ן לה מקריש ואזיל הוא עבר או לטניסבה, טמנהחשוד
 לה: נסבין ריליה קריביה אכל קריבתה. אפילו לטנסבליה

 אכיו ואשת אמו : הן יאילו מנהון לארחוקי רת ויהר עריות ואחת עשרין,ו.
 ובתו טאכיו ולא טאמו ואחותו טאםו ולא טאביו ואחותו ומאמו מאביו ואחותווכלתו
 ואווח חמיו ואם חטותו ואם חסותו בתה ובת בנה בת  אשהו בת כנו וכת בתווכת
 ומאן איש. ואשת אשה ואחה אח ואשת האכ טן האכ אחי אשת האם ואחותראב
 וכלתו אביו ואשת אטו על אויל ואי ן. י ר י ם הינא כחר לא הני עריות עלדעכר
 כתו על אדל 1 א כרת. מ'חייב ביריעה ערים כלא ובערים. במיויר סקילהמיחייב

 שם ובב-י קנ.ז סי' אח"ע 1"במור הילאי רב ע'ש נ-ג סיי ח' רף גשע"צ יכן1(
 פלמוי רב פסק, וכן שם(. ט~רעי ר"ח )הערח ז-ל" יה~דאי רב מר גשם כהוגהובאחרונים

 ג'(. סי' ע"ב זי דף )שע-צ ברבייפ" בארץ "המשומר יהיח למעשה בהלכה דלגאון
 למרחוק 6 והלך מהם אחר שנשתטד אחים שגי "בענין ן 1 א ג י א ח ב ר 1 ג " ש ר כך פסשואח,כ
 ג'(. עטוד ס' דף תארשא רפום )פררם בנים" בלא ומת אשח אחיו ונשא שם ונשחקע אחת גויהונשא
 משומר יכמה ,פהי)ת(ה יכם בעאטרת ן נ י ם ר ב ל שאירע טעשה : ם י ק י ל א 1 נ ב ר ספרוכן

 אחח אשה כי למעשה, הלכה וזטר מגנצא כ מעשה ראה וכן . . . מסט חליצהוהצריכוה
 חליצח לה שיחן מיתחו אחרי ליבם ליוקק והצריכיה כנים גלא בשטרוחו ומת עלה ב ד ם גשתש

 66(. צד הגאונש,)מעשה
 זקוק ר1א הרי היה 1 ת ש 1 ד ק ב ולירתן חורתו המשומר האח "~ה גקדושתיה. =2(
 צריכה לא לכן קודם מקעטד הוח 'בם ההוא בעל נסבה כר א' ורא' "אבל שם(. )פררםלייבום"
 שם(. נ-ג סי' )שע"צ מיניה"חליצו:

 ע.ב. נ"א כת~גות עיין1(
 ע"ב. כ"ד יבמות עיין ,מיניה. -4(
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 חמיתו בכ"י( ב' )עטיד ואם חטוה. בנה גתגחה בת אשתו גת ננו מת גתותת
 אשתו ואחות אמו ואחות אב'ו ואחית אתותועל א:יל א1 1 שריפה. טחיינ חט'וואם
 נרת. טת'יב אניו את'ואשה

 ומאי כתובה ולא גט בלא מיג'ה לה מפקין עריות טן תדא ונס'ב ראןיל ן ט1
 טט;ר. האוי ט'מהדילרה

 עיט:תווה"גהקצריתסי' לעריות שנוה רנסינמאן

 ? הי'ו מה ת י ' נ ש ה מו אחת שנשאמ' א ר ל ' ד וטאי כתובה בלא גגט להטפ'ק

 כתובה לה ואין סמט איחה מיצ'ן'! : תן:בה פסולה היא ת נ ה 1 כ 1 א י כשרטיניה
 כשר. וטלר ממנה הולידואס

 הכהונה.טן
 שהיא בשר שאר כל 0מור הוא זה אי רתנ;י( טעריות מט;ר דהאוי לןוטנא

 התיטני2(. כשטעון והילכתא א. בו י לב
 באשת וב'ן בפנו'ה בין כשר5( הולר ישראל בת על הבא ועבר גוי והילכתאו,ו.

 מוהר דגר ל; וק'טא כגי אלא 'הא לא הוא טעליא ישראל בר ;:ר ילרה 1 א 1איש.
 ללוי אבל לכהן ה כ ם ' נ מ ל ואס'רא הכהונה סן פסילה נקבה 'לדה ואובכוהנת.
 : שריאול"צ'

 אינון ה ב ' ר ק ולאו מישר, או טלו' או מכהן רמ;ניה פנו'ה ישרי בת[1,1.
 הפנויה על הבא סנוי ראט' אלע;ר כר' הלכה דא'ן לכהן לא'נסובי שריא עלהראסירין
 : וונה עשאה א"שוה לשםשלא

 ;.מ:, ס" הקצריתתש;ה-ג שהרה'במרטזנ'ה(נ1.
 תתעם "י שתח.יץ קידם אחי עם שז:ת ל'בם יקיקה: תחוה איתה ואו ליבם1(.שריה

 מת'במת. או דילצת " הי' תשיבה: ליה. אם'רה.יבם

 שבא כ'ון לה הפסול כל : שלדבר כללו לכהונה פסולה טטזר סן מ;ניא 1 או
 הכהונה. טן פסלהעליה

 טיבם. א'נו האם טן מיבם, טאב אה(נ.
 את'ן 0כל כאחר הוא הר' לה חלץ את'ו בנכס. ~נה יבטתו את הכונס1(נ.

 ג(.בנחלה
 לאשתו. חולצ'ן ולא חולץ לא סרים11(נ.
 ל'בוטי. אחריני לאהוה אטר'נן ליה ניתא לא 1 א 1 ליבם בגדול טצוה(נ111.

 ביבמה. ;אכ. קטן קריםזאו
 שני[]דף

 לאינסובי להון ושרי הכהתה סן פסלן ולא כלום ולא חליצתו . . .1,ו(נ.

 ע"א. מ"ט ,בסות1(
 126. צר )סערי:א כותיה. תנא לן סתם דקא משים התמני כשמעון הלכה לן "וקיימא2(

 עיא. כ"ג ,בסוח ע,,5, התימנ'"(. "שסע~ן ר"ה ע'א מימ 'גמות תום'יעיין
 אין לו ימה ומתו גנים לה יש לי מה ליבם, אסורה שז'נתה יבם "שימרם4(

לה
 מיתרת הייצה כלא שוינתה יבם "שומרת עיי"ש(; 15 צר סוף ה"ב בתש"ר קציבית )ה' בנים-
 26(. צר ה,א תש"י קצובות )הלכותגיבס"

 שם(. קצובות, להלכות לא" חילץ אבל אחיו חלק יורש .המיבם5(
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 צרת הכהונה. מן ופמלן ;:ות בעילת בעילתו 1 ל י ל ה מן לאחת הט.בםלכהנים.
 מותרות. ם ל ו כ גרושתו מחזיר וצרת אילו:ית וצרתמטאנת

 ואתא גיטא לה ויהכ מנהון תר וקם אחי תרי קטי א ל ם נ ר 'כטה,1[7.
 קריבתה. למינסכ ליה ואסיר לה תל"ן ג'טא לה ריהב קסא גיטא להא ויהבאחרינא
 תניאנא לה ר'הכ נט שאני רלא ם 1 ש ' ם קייבאתה לטנסכ ליה ה י ר שתניאנא
 גט. אתר גט אין הו ו,הטירי.

 ואנסה אהוה ואתא 'במה מנהון חר וקם אהי תרי קטי א ל נפ ר 'כטה1,1[].
 ראנוסתו. טיתה בתר קריבאתה למנסב ה ל שרי ותניאנא יבמת.ה ליה שריקמא

 אחרתליצה אין לה ותל'ן מ:הון תר וקם אח' תר' קטי א ל נפ ר יבמה11,י[7.
 : קר'באתה למנסכ אסילו ואסיר עלה הארר מצי רלאכלום

 מי:קה. :יפא צריכא לה ותלץ מאטר עבר יבם קטי א ל ם נ ר יבקר*111,ו[].
 טצוה. ררך זו וכעל וקריש 'כטה ל'ה רנפלאוהיכא

 והרר חרא וקריש להרא ;יטא לה יהכ יבם תר קטי רנפלן תרת'ן[17[7.
 מניה'. לתרא וחאליין רתרויהו כקירבאתה ואסיר מ.ניה גיטא צייכא ה ' ע ב אל

 ב' )עמוד ס'ניה' להרא :'פא לה 'הב יבם חר קטי רנפלן 'כטות תרתין[7[].

 רהרויהו הא א יב קר ב ואסיר רבעל י ר א ה ניטא מיניה צריכא לאחריתי ובעלהבכ"'(
 טיניהי. לתראוחאליץ

 תר' צר'כין לתרו'הי קרישינון וקם יבם דר קטי רנפלן 'בטות תרתין1[7(].
 וחליץ דתר.'ה' כקריבאתה אם'ר להארי וגיטא נ'טא להארי להי יהכ ותליצה.ג'ט'
 מינ.ה..לחרא

 לכהן. כשרה לכלב נ:עלה11[%7.
 נשא. נשא ואם כהן, 'שא לא עצמו וטפותת עצטו אנוסת111[](].
 כשר. הולד חכירו וטפותת חכירו אנוטת רנסיב וטאן1,1[7[].
 צר.ך ולא הוא גר ברא סיניה וילרה אטבלה ולא גויה ר:סיב ו( טאן,1[7(].

 לא נחלה ולענ'ן מכילה. צריך בנה א'ן וילרה מעוברתא נתניירה רבא דאט- א ל י בט
 לישר' כשרה שפחה מן וכין טנכרית בין נקבה א ר ל ' ואו לאכוה. ליהירית

 לכהן.ואסירא
 כהנת. לישא מותרין ותלל טשוחרר ועכד גר1,1[7[].
 טס. אלא טטור ואין חללי. כניה וחלוצה נרושה דנסיב 2( וכהן11,ן[7[7.

 ברת. וענוש ערוה איסורשאימורו
 לנ אין הולד איש אשת על הבא תור.ן בן וחצ'ו עבר שחצ.ו ט'111,ו[7[7.

 איש. ת ש א ב בצר משתטש חירות צר ראתיתקנה
 ומהיטן א 1 עליה"( אסירא לא איתתך לה רזניא נברא ליה ראט' טאן[1[נ[7.

 השנ'(. מהרף בי עטור )סוףנביה

 בלקום,ם אצלינו ווובא בהער~ת ד:י"ש 809 סק"נ( )היצאת ה"ג ; 36 צד 1 א ר הלכות1(
 []1[]. צד רש"גלאגרת

 ן. 1 ש ח נ ב ר של תשובות בין חיא ושם 'פה, מפורשת ט"ז סי' בתשובהז-גאונים-קומוניםק
 18(. צו וח.ב 29 צו ח"א )תש-ר קצובות הלנות עחןי(
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 פ.ר-פ.ו. כתובות למסכת "גאון"פירוש
 בירח מצאתי בלונדון בבריטיש-מ1זעא1ם .ז0( .5558 ).ע הכוךבתך

 למס' ן 1 א ג של ?תיק ש 1 ר י פ מ דפיב ושה בן רביעית בחבנית קונמרס ז1 שנהאב
 יעס1ר ולמען 1בל1י. מאד עתיק 1הניר מש1נה רבני-סורי הכתב פ.ד-פ.ו. דף ת 1 ב ת1כ

 נתקלקל1 או נעלמו זה 'די 1על דק, ארג-ח1רי שטיח פני1 על הקר,מו רביס ימיםע1ד
 השיח1ר העומר על הלבן הפר1ץ מר1בה ביחור ביזחר. קשהה וקריאת1 לפעמיםא1הי1הי1

 העמ1רים ע1ד ימצאו אולי קטנים, עט1דים בשני לפני:1 שה1א כמו א1חו ישטנו הראש1ןבדף
 אחת ופסקא הרא"ש, גס 1אחייו וה בפיר1ש השתמש האלפסי במק"א.שלפניהם
 )ושמנוה . . . דקאסר" : 1 א ג ל "וחזינא מפורש! 1א1מר הר.-ף מביא שלפנינומהק1נטרפ

 שת גאון. האי רב ~הו הלא "נאון"באלפסי 1סתפ 82(. צד לקסן הפיר1שבצר
 זה ודבר אשה". "לבהובה ד-ה פ-ד דף החופ' טביא 11 לס1גיא ל א נ נ ת 1 נ ב ר ש 1 ר יפ

 בפירושנ1. זה אין ר.ח בש[ השטט"ק שמביא מה וכן שלפנינו. רוש בפי כללאינו
 השלמתי א1 שהנההי ושב1שים ט"ס אי~ה בו יש ולכן למרן היה לא הכיי שלהמעחיק
 לב. לתשומת הרא1י: שונוה גרכא1ת בחל1פי ש:ויים גם בו ישלפעמים.

 .ז)(( .59ל15.]1

 תנאו נראוריתא אפילו ג4ן'81
 הבעלנירושת

תנאווטהל
 בם'רוןת בה;זכה

 ולאבנכם'ך
 תנאירכל
 ונתגהמכיה
 דהאוילא

טיתה
לפיכך
דוכות
 אר.נתלמ' וטםהוא,

הלכ ר:ר1סינןישראל
 נמל' בן שמעוןכרבן
 בתורה שכת' על שהתנה רברימלענ'ן

 בט הנאו בחורה שכתוכ מה עלוהסתנה

 קים תנאו טטון כתנאיכל י;1[]מ
 טמוןתנא'

ולב:וף
 מכרהשאמ אפ'לו . . ..

 מכרה אמרוולמה
 מכעלהנכס'ם
 אי, רכתביןאילו

 לבית תהרר רילא[ מה כל בנ'ם בלא[ט.חת
 פיר, ק'םן והנאו הוא טמון תנאיןנשא

בחייה
טכרחת
 אםלם'כך

 כלום ולאמנכסיההוא
 האבמנכסיהוא

 'ור~ין בנושהנ'ח
 כ,ום בנכם'ם לו היה לא בנ'ו שבח" . ..

 וה כן מיתה לאחר אלא א'נה תורה[וירוןשת
הבעל

 לאחר לפיכך מיחה לאחר אלא אשתו בנכסי אותו הת.רה ו'כתה לא הבעל 46ןן"
 בנים בלי מיהת א'ן רכתבין א'לן יומו ר' אמ' 'ר1שה בתורת בהן ווכה נכס'ה כלטיהתה
 שמת טי מתני' קים: ות:אי הוא טמון תנא' נשה לבית תהרר רלא מהכל

 צריכה ואסיקנה אדר'ם. ביר פקרון או מלוה לו וה'ה ויורשין חוב ובעל אשהוהנ.ד
 אמ' לפיכך היתוטין בר]שותן ]ואינה ניתנה רלהוצאה סשומ אום' היינו מלוה תנארא'

 ר]מריה ברשותא ראיתיה היכא :ל ]אט'נאן פ'קרון אכל שכהן לכושל ינחנו טיפוןרי
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 וסוג.א פרשי:ן כר הכי הם כיל, פקרון תנא ואי ליה סבייא עקיבה כר'אית'הן
 אבל מ'הה לאחר מ.ל' והנ' מייטתעבר' לא חוב לבעל רמפלטלי סשום זורשמעתא
 י( ערים באו רלא כיון והנ' בו הנישה כל ]ן46[ כתפ'ה דעל טגלימא אפ'לומח"ם

 בחבירו לגושה מנין ראט' נתן כר' בי הנוש,ן ב'ר' הן תפוס'ן כא'לו היורשיןכישות
 מיתתו לאדר אפ.לו מ'ניהו נב' סטלטל' מלוה תפס ראו וקימא . כול בחב'רו'חב'רו
 ינת:ו בערים ומלוה בשטר כנון'מלוה ישראל ארץ בתלמור מיר' שברא'ותי(כישל
 בכטף ויוצ'אם ]פי' ר.:ים בבתי נעריו עת וכל מקום בכל לחזור יכ,ל שא.נו בעריםלמלוה
 כוותיה ה.ל' דל'ת ב ג ל ע פ וא [,טרסי1ן רר' לטעמיה פירוש מילי והני כו"של בשבט'ו ואיןווהבן
 חוב ולבעל לאשה פטים . . . שבועה צייכ'ן שאין ליורש.ן 'נתנו ראמ' עק'בה כר'אלא

 עלמ' וכול' תורה א.נו וזו הורה וו 'ש' ארץ ר בתלמו פ'רש נהריא שבועה .. .מורישם
 טעות היא טשנה פעות היא יש' ארץ בתלמ' וס'ריו בראוריתא. שכן וכל חוור ברברטעה
 מחב'רו עק'בה כר' היל' לן וק.מ' עק'בה ר של חבירו טרפון ר' ]478ן עלמא .רכול'זק:ים
 מהניא הכלליורשיןולא מותרס1( נ'ן תלוש.ן פ.רות נין פקרון ב'1 מלוה ג'ן עקיב'לר'

 בסימטא ואפ'לו מ'תה לאחר אבל מורישס מח" תפשו אם אלא חוכ וכבעל באשהתפישה
 שמעין כר'4( ואהרר'ה מס'ממא ר'תמ. פיה תפש' רר, קריב.ה רהא תפ"סתוהו הו'לא

 נשיאה רב' וכן על' חלוק וכשכננרי אעשה מה ואמ' 'וחנן ר' ב'ה רהרר ר'תמ' מרהלהה'א
 טרפון כר' די'נ' ורון יתט' ררנ' אניהון על להון רא'ת במלוה מס.ספא ד'תמ' אמתאתפום
 דתפס'ה ד'תמ' תירא וכן לק.ש: בן שטעון כר' דה'ל מ'נה שמע לעוברא לק'ש ר"טואהרר
 כיון נחמ, רב ורן!( תפשיה מיתח לאחר אמ' ובקרא ליה תפ.שנא מחץם וטוען מבקיא חיבבעל

 הנוררות למימר רליכא לרועה דמם'ר תורא וה]ר[א תססיה מית' ןי471[ רלימר שהד'רל'כא
 תפ'שנא למ'מר 'כול בירי הוא לקוח למימי ריכיל מינו גאמן שנירו ט' ח,קה להןא'ן
 לשלומיה וח"ב הוא פשוט מ'נ'ה תפס'ה מ'תה דלאחר דאמר כ'ון ובקרא הלכה. וכןל'ה

 רטית דארבא במרי טסיק דהיה בווזי חושו בר דיימא וטלוחיה דתשסא ארבא ההואליהמ.:
 התועס וכגון( אנת ריימר אסטרופא לכו )אית יהושע ררב בייה הו:א ורב פפא רב ליהואמי
 ארבא לההיא א'נהו תפסוה ק:ה לא יוחנן ר' ראט' אנת לאחרים שחב במקום חובלבעל
 וכן מחיים שתפס והוא נחמן רב אט' הכ' להן ואמ' בהן נער רכא אצל וכשבאוכול'

 סרע.נהו. ז.ל ליה אמ' חמא ביר שדרינהו חו~אי בי ווזי בי טסקי הי. אבימ.הל:ה:
 מינו באפ'הו דפרע'נהו סהרי רליכא [כ'ןין כוליה פרעינהו אול שמר ,פא4[ ושקילפ'ר'
 עליה ומהימנ' הוא אחי מצד זוזי אילין סיטיא'"( פ'ר' ניהו, סטראיי למימירי:לי
 היא ולא משלם לא שטרא שקול ליה אם' א' ]אשין רב אט' אילא לשלומ'מ,ח"ב
 שטרא ליה א'רכי לא וא' לעוות' ולא שררת.ך לתקיג' לית ראמ' משלם כך וג'ן כךב'ן
 רפרעיה א0עלנב בה-'ה שרר בסתם אלא עד'ם בפנ' אלא הפרע אל הזהירי לאונם
 הנה הבית מבע' ו:ומלין נשבעין וטניהם יסועל חנ:ני ל;נ'ן כרתנן מידייב לא שהר'בלא

 ובשלוח: בו מקרש דאיש בפרק נרס.נן והוב מיחייב .לא ערים בפ:י שלא נתןדחנוו:י
 הן הן אשה לו וקרשו צאז לשנ'ם האומר נחטן רכ אט. רבא אמ' מתקרשתוהאשה
 ריכיל מינו ואסיקנה ממוגית ריג' לןעג.[ן וכן ]48%[ בג'רוש'ן וכן ערי.: הן הןשליח.ו

 ערך ב:רוך ה.בא ו( "רין. -~ן
 ,כ,של-

 טחוברים. : צ-ל 1, ה,ה. בלשין
 הנין. עם זסחובו בכ,י כ' כטו הו' 1( בכ"'. ר' גן: הכ'1(
 114(. )תג"ה הקמת" חד ולסטו בתיב כאשר אחו מצד למ שהיה טטזן סטראיי ~סתיין6(
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 טיסהבע' שכועה רבנן דתקין והשתא לטלוה פדענ'ה למיטר יכלי ללווה אהדרינהולמ'מר
 בלא מרע הנה למלוה לוה ליה ו]פרןע שקיל דלא טלוה וטשתבע ליה ]ד[יהביאעדים
 נעדים: להם הוהירו אם אילא לשלם חייכ הטלוה שא'ן הדין וכן מיח'יב, ולאשהדי
 י2הדי ל)'(ה רלית כ.ון נחמן רב ל'ה אט' כול' דשמיי מלונא גבה דאפקידו א'תתאההיא
 דתפישנא השתא דביד'ך בחוב. להו תסיס:א לי ואטרת שטד' הני מ'נ)י(ה דתכעטחיים
 ידה טהחת ההיאא'תתאדנפקשטי'2ן השניון: מטונות ריני גימ'נןכסוף מהימנא:לא

 ועלתה ן ןנחטו לרב ןיכאן ואותכ'ה ;חמן רב היט:ה לא דאט' איכא הוא רפריעא ביה ידענאאטרה
 דטלוה כע'רנא א'לא טה"ם ]198ן חפ'סה הו'א א' בהוא רדיקינן כולהי .הנ'בתיובתא.
 ליה תפ'סנא מה'ים דפענו הוא בלהיר טטלפל' לאפרועי ויד'עה כרירה אט'יא]דמע'ןן
 שבועה דא'ח.'כא א'תתא ההיא לא. ב'דו שנתן כטשכ.ן כ'ריה לאיח,וקיהאבל
 רבא אם:ה אשכועתא דהשידא בה ידענא חיסדא רכ בת ליה אמרה דרבה דינאכבי

 בם'לתא מ'לי וה:' נעא הא' בכ' לאסוקי רשותא לריין ליה דא'ת מינה שטע כול'אשכננדה
 :1 : מי: ,רף הכ,תב ", א,פס, לדיין ליה לית והידנאדהואשודאדדייני

 איפשר .א דהאיד:א רקאסד לגאין וחן'נו לן בריר דלא בנוה לי קיםלמיטר

 ב:'י דןא נ:י'ך ל'ה ק'ב "ד"וולס'מי :'ה הולכך הוא הכי כגוה ל' קיםפירושא
 :ב,:.1:ץ::"ןן:ןנ.דןייושנןנןן שבועה לאפוכי או שטר לאורע' לןלית
 את מהמיצין :אנ,ן ארם בעדו: ,אעפ.כברורה בעדוה ואפעלפ'כן ברורה. בעדוהאלא
 ויצא הד:ר שיהכור :ר 1ח1קוין יךייש'ןךד,1 עד אחריו ודורשין הדין טחטיצק נאמןאדם

 יאמיהו.הר'ו לאטתו, הדין :יצא כאמת הרברשיתכרר
 לי אט' א- היא טילתא ביה לי ק'ם רכנן דאטור השתא ספא רבאט'

 ואחרכך נשבע בי2מר כתוב אם אפ'לו מיר' אפומ'ה. שטריה מרענא ]ם19[ טריאכה
 גר בימ ררב דעא בכי ישמעה דאיחבא ההיא רד"ף: עמרא חא אם אוהכה
 אשרתא האי דאט' דרכא טדהא לטידחיה ראתו כ על ואף ליה כתעו להו אמ',סת, לי כתעו להו אט' וטודה דטיכססא א'סשר בטאתאי תוטתבע תיתי דעא געל אט'אכ"

 ןקאמ[ה לא :שיקרא דמ'תחו' פמולה ידיהו אחת'מות שהר' דניחוו מיקטירכתיבה
 אינו וסרעו בו שלוה שפר דאטר' י,ח:ן ומדרבי כול' מאיר ר' היה אומ' דאט נחטןמדרכ
 ןלאן ?'טיק-א מ'חו' אכל שעבודו שנטחל טשום טעט' שעבודו כושכברנמחל וגובהחו;ר
 ר' שכ'כ מ"אעיא כיי' כסדימה ציירי כי וכול' טדנניתא שבע דאפקד ההוא הלכה:וכן

 רלא ןטייאיטאן בר' ביה דידענא חדא אט' אט' ]508ן דר' לקטי אתי פקיד ולאמייאשא
 טרה רגיל הוה דלא מ'לי והני ליה לט'תב ח'יבינהו סימנא יהיב קא הא וע,דאמיך
 א'מור התם .נפיק דעייל רגיל הוה אי אבל מיאשא ביך' ונפיק דע"ל מרנניתאדהג'
 ולא ליה יהבינן ולא סימני הנ' ואמ' דחוא חוא מיחוא ואיהו אפקרינהו אחרינאאיניש

 כחדא קןימ-ןן כולהו כטמכסא אכה דר'ו( דכספא נחמןככסא רכ דן נוונא האיטיד':וכי
 אמרינ' כ.ה ג'יט הווה אי מוכ'א רכ ואתא לטוביא נכם'ו איניש איפקיך הלכה. וכןטעמא
 אחר טוביה אמרינן בוה נייס הוה ואילא ליה ויהכנן טוכיה קרייה ביה נ'ים דהוהטשום
 קיוכ י2:ן פוב אמרינן חכמ' תלטי' והאחד קרוכ א' שכן מהן אחד פוביא שנ' אתיהוא'.

 ; ג'סס הקדס::,כ אצל כ1יי" "יה פיק נקיא התחלהי יג"ש סע"א. ל-א סנהדר,;ו(

 השכי. סטונ1תדיני
 ור צ"ל: 3( שמיא. צ"ל:2(
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 1ל60[ דרייני שורא חכט.' תלט' או שכ.נ.ם או קרוב'ם שנ.הם קורם: והוא והוקטאה
 כתובתה יגבה התאלמן או תתנרש אם הנאה במובת לכתוכתה יבינתה נחטן ררב1קריבתיה)ן
 אט' תכע קא לוקח אתא ושכיבן'[ איגרשה כעלה יירש:ה הבעל תחת תטות ואםהלוקח
 באלו לרבר חב לנהיות?[ ראוי ה.ה לא כלוט' הריינין כערכי עצשנו עשימ נחטןרב

 ואפיל! טחול וטחלו וחזר לחכירו חוב ומטר הטוכר שטואל דאמ' האהרברים.
 ס.ר, מוחל:יורש

 טירי ולאן ]נביה לי פש ולא בחושבנאי עיינת בד1אטרן טילי הנ-
 טירק לן רקיטי טרע שכיב . . . . . . . . טטונא ןטפקינןא לא וטספיקא לי ןטספקןאאו
 לא להן לי לא יכיל לא נטי הני לבעלה חוב שטר טכנסת נטי או ויהיב ]וטיהבןדייק
 מה כל כלוטר טעליא שטרא הטוחל טן טסיק רנראטי רינא רדאין וטן יורשין ולאהוא
 טשו' אמיטר אט' בשטרשהיה

יא.
 ל. ז אלפיומי הישיכה ראשכתאכ

 ל ל 1 כ ה ב ר ה ירירי ג:וע מב,ה כט:בו לי מכר וקרו;, מאר ;היק כ.' ;ה, קמןדף
 לנו הוא :ד1ל וכמה ועא. אף לידו בא הגניוה סכתכי בפריי. יוי 'שראיפר:פ.
 למיחם שכתכ גאון סעריה רב למכתמ הש וראשון ראש שהן הקקהדף

 ס1רא--בגדד-- לגא1ן 1( לקטןהערה הישעה)עק לראש שנתמנה בשעהמו.דה1
 למ הוא והשוב -- ליצ'רה חרפיה או תרפיג דיא --- לשמרות רל"ט אלף שנה "ובירח
 הריר 'ד'ד' מאד 'פה כמן כבר : ס1פ1 גם למ מדן ;תה נ' בכפ,ס הזח המכחביאש
 ברלע -- א' )דביר הראשונה" כעד'ה רכ "אגרת הטיחן: במאמרו עפשט"ן טה

 88--נ8( )צד א ק ' נ 1 א ג ב לראשו= שנתפרסם הקטע אות1 כ' 190--9"1ן יד --הרפ"נ

 רכ שכתב הראשו=" ה"אגרת של סופה ה1א י[]ג( )צד רש.ג לאגרת בלק1טים1אח"כ

 אלא ראשיתה, גם לפממ הנה 1עתה למצרים. -- מרא -- מבגרר נאתכעד'ה
 לאגרת ובלקוטס בגא1נ'קא שנדפכ כא1תו שלפממ הוה הרף גס חסה עימשגופה

 -- אחד בעמן י"ס -- השוהת דמספר המ, אחד הבתב גם האחד, סעגר רק בכתברשרנ
 "מב;4 גס: ש,ס" משש הח מתחל לסופ1: ראשו משחה עיתד מתאס. חאאף

 בתים בעלי ,את ומ~כיר 1הולך 15--17( שורה ראשט, )דף בבגדר" זמסר חשוב'םבתים
 8(. ?;ורה אתרוה )דוו ובגגדו-" אעוררריטווכים

 "1באפס ההם; בימיס בורא ישיבה למצב גם רמו יש ה~ה הטכתב בסוףוהנה

 "נתחה גאון: שרירא רכ ימ יספר אשר חהו לחכמים. ה1ד אקחלמידים

 אשתי'ר1 1לא מחוא במחא מעא מלתא אדלדלא רמג( מ,ך "ני שים רב"חרי
 יא דלונ1 כ' 1אע"פ אומי: גאט כעייה יב 116( צד רש.נ )אגרת הכימי"בה
 -- ל"מחמי'ו כרמז -- יחכו וד" עמ עס בקרבך י ת ר א ש ה 1 לאמר הבטיח כאשרעבע
 שרירא רב 'ספר תן 7--5( שרה 184 ב"ד:י" השנ'ה כערה רב )אגרת ה"בשם

 1אותיב דמחכש... דרבק מכמהה דאשת'יר מאן -- רס"ג -- וכמףאח"כ:
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 הנניזה.()כ"י
 ז"ך אלפעמי אלמתיבה ראס כ]ועא[ב . .1
 אלראסה ול' וקתאן פי בבגדאד ןכןתבה2
 י(. מצר אהל אלי 1רם[לה;י
 מהסיה עיר של ישיבה ראש .וסף בןן ]סעריה4
 פסטאט במרינת ה]יש[נים ישראל קהלו[ת [אל5
 ורבי והוקנים והחרים והמנינים . . . . . . . .8
 ההטון יתר עם הרבים2( ושפרי עם ומשכ'[לי 1פעלים7
 "י לטורי הצרק נחיר' רת ]מור[שת . . . . . . . . .8
 אתנו שם ונקובי לננרנו ויקרים . . . . . . . . . . .%

 גרול שלום פועלכם,(1............וירצה
 ושמחה ואורה עצוטות 1ו'[שועות רצון[י( [ותפוקת11
 אררה ובינה אטצתי( וחכמה רחב ו[כה ]ותפלה4(12
 ומלאה ארק ןמ[מגר שאנן ונוה נכון וורע עתק והון13
 מוראנו ייי טעם תמיר לכם יהיו סנה שכנ' ורצון14
 האלופים שן מטנו שלום שאו אנתינו. ופחר14
 כולם ישינה חכמי ומן שלגו בתור שארית5( וטן18
 בת'ם ומנעלי רכינ81( בבית הקבועים המשניסי( ומן17
 '" חנות בעו כי בבנרר אשר ונכנדים חשונים18
 עלי אלוה נסור לשלום שוכניה אנחנו טעזנול(19

 בשעה ר א ר ג ב ב כתבו 1"ל פיחום-מירים( = )מפיום הפיומי הישיבה ראש מכתג =~(
 עפשטיי;ן. י.ג ד.ר ]תרנום מצרים לב:י ןשלח[ו ]הישיבה[ לראששנתמנה
 אבותנו שהוחוקו "וכל ע"ב(; פ,ו )יבמות גרא'סיהם" הרבים ושוטרי "שנאםר לש1ן:2(

 ע"א(. ע"ו )קדושין הרביםמשוטרי
 שיכר. _וצון" מלת סוף ורושם 4. וחרה מט1 צד כ,דביר" רכיג מכתכ עפ,י השלמתי5(
 8. ו:ורה שם בהדביר ,יהמכתכ" עפי' גם-כן השלמתי4(
 אמיצה[. = ]אי~ה אמצת" "יתשועה 4: שורה שם בהדביר שנדפס ובמכתב"(
 .3 .ף .א .א .8 .1(ל מ42 )ראה שארית בשם ש:קרא דכ"ג של ה:כור הבן ויא5(

 1(. ה;רה 142 צר תרפ"ב ישראל לחכמת בהצופה מאנן ,עקב הך,ר יכתבימה
 י[יי:. כספרים שהיו בהישיבה הירו;ים .התנאים" או ם י שוג ה המה1(
 הישיבות בשתי :והגים' "כך הגאונים: כתשובוח הרבה שנוכר שבבבל" רגי:ו .בית ="(

 י א ה ב ר ;ל הנגיד ר"ש בקינת ופנזכר "בי-רג. כנראה, 1הוא, בגדד(. )= שכבבל" רבינוובבית
 44(. צד ח"א, לראשינים )וכרון וס1רא ב ר י כ בני ולישישי בדיתא פום לזק:י והגירן ן: ו אג

 בית כיט.(, )מגלה שבבל ו רבי: ית ב זה ר"א י"א( )יח~קאל מ;ט למקרש להס ואהייזהו:
 אלבק הטנוח הח' שכהכ ומה ט"ו הערח ;יא נ"ג ח"ג דהיר עור ו;יין )רש"'( רביג'נו:

 6ז. צד להאשכלבהערותע
 חוכים כולם כי ד;1 ": שורה 184 צד כ"דביר" שנדפס י הש: רס"ג במכתכ צ-ל וכןר(

 שחר. לו שאין "מציט", ולא מעזנ1י. י"יבצל
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 .17-318(28( .11011 .:( 18 ?? אוכספויר)כ"י
 - ;ו%:נ צד רש"ג ?אגרת ובלקומים ך,;,8 צד בגאו:יקא ה:דפם-

 טצד לכם יהיה אשר ושאלה חפץ כלוכן1
 נצוה א: כי לפנינו תגידוהו הגד הטלטת2
 אשר בבגדד אשר השובים בתימ כעלי את8
 ובני ו( נטירא מ"ר כנ' ביניהם יושכים אנהנו4
 פליפיהם ווכרון לברכה הנאספים יכר אהרן2( מ"ר5

 כאשר הטלך טאת לכם ישיבו ואןדקימה
 תטשו. ואל תעשו כן בידם מעזנו 'י"י ימפיק7
 אליכם ם י כ ת כ 1 עוד מצוים אנו וה ואחרי8
 לכותיכם את לעורר ותוכחות הוהרות כהכיו!
 אדונינו יי"י טצות על שרעפיכם את ולהקיץ),1
 תמותו ולא תמורו וטמה בו יתחיו תעשו מה11
 חובתנו ידי נצא אולי אנחנו הייכ.ן כן כי?1
 מה תןים קבלנו אור הוה הגדול בדבר18
 נפשמ שים מ משיטט תבשרתו14

 ה~
~

 תלמידים ובאפס טלד יו צבא אק אם מ
 יהג בכסלכם "" ךהי לחכמים הוד איןח1
 הרבים וחמדע רחמע בנמד[ת ועטץ עמכם17
 הצלחוחי:ס "כל וטובותיכם וברכותיכם ושלוטכם"1
 לעד.ירבוי!1

 שם(. לקוטיפ )עיין ק ח צ , 1 ל ה ם1(
 11,ו(ג(נן, ,שם אהר;י ב:י ידי על הכל .ייהיה גאון: :המיה רב במכתב נוכרו ונןק
 :ו(ל(ל(. )שם אהרן" מ"ר עשרה 1"טיש תפארה ~זקן חשי"ב: ד"א משכת במכתכ נזכר אביהםאהרן

יב.
 לסנהררין. גאון, פירוש או ר"ח,פירוש

 ).!1 הכרך בת~ך דפיס. שגי בןקו:מרכ:
"558. 

 מוזעאום. כברימיש .%18( .ז,(
 בהרבה ר"ח עליו שיתר אלא חנ:אל רב:ו כלשין ממש הוא רובו כ"ח. כיוידף והשני י.ב-י"ג לסנהדרין הראשון הרף התיכוגים. הרפיפ וגם ומלאהריו מלפנ'ו היאהסר

 פיריש יסוד כי ג"כ יתכן אבל ר.ח, מן'רוש הוא מק~צר כאלו לכאורה ונראהפסקאות
 אחת פסקא בו יש אך ר"ח. נ:פי ראשוגה מהדורה שהוא או הגאונים, מאחד הואר"ה

 יהיא; הגאןניכ, שבתשובות לאחותה בעתר ~דו0ה ר"ח מפיווש משי:השלשו:ה
 ר"ח:פירוש

 אותי י:ו כלומרניגיוה
 בממ~,

 כ הכאה. מליסוןליכיוה
 דאכ הגאתים מקצתפירווםוהו
 ~רו עיניו את יכהליכי~ה
 קובסי אמרו: הגאוניםהכמי
 רוח, ואת כחו את ונומליןאזהו

פירושנו:
 מלש רפרשי איתליכיוה
 א יכהו רפרשי ואיתהכאה.
 הגאוגי חכמי ורובעיניו.
 ונוט: א~תן קונכיןאמרו
 וא כחו את ומכהיןממונו

רוהו.

 188: צדתג"ה
 אח הרג שאם שפירשוהוויש

 ארבע לנו שאין כיוןהנפש
 וריב עיגיו. את מכהיןמיחות
 אלא פירשו כ; לאהחכמיס
 ממו:ו את ):וטלין איחושקונכין
 רוהו. ואה בחו אתוטכהים
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 ה;דפכ ר"ח שבפירוש השכושים על ורק בהורות כאן נתחי השתים הדבריםושאר

 ב1דדות. טלות של שגויים על וכן העיד1תק~א

 :145( ,זל, .6558).11

 ואם י( הגרנוח לבית רצין והכל היתה בצורת שנת כי אלישע עיברה לא 65[]8
 הנרנות ער נשאר עריין אומרין כי ארם בני לב וישבר הנרנות חרש יתרחק ר ב ע תת

 לעכר ב;- העיבור שסור טפני ט-ר' זו אחר זו שנים שלש השערנ(. ונךקרין וכךכך
 שלא החטה לשנת הלבנה שנת להשוות כדי עיבורין שגע שנים שלי"פ טחירבכל

 שהיא לטהווי י"ד בשנת עת באותה להיות וחל טעוכרות ו' על לנרוע ושלאלהוסיף

 ולא שב-עיה טוצאי י"ו ו,שנת שביעיה היתה עשרה חטש ושנת עיברוה ולא רעבוןשנת
 שלש וולתי בטחוור נשארו ולא י"א'( ע"ח אלא הטחזור ככל עיברו שלא 1 א צ ם 1עיברו
 בשכיעיה השנה את טעברין אין רבנן תנו 411(. אחר י שנים שלש עיגרנ לפיכךשנים
 נטליאל ורבן קטא כרגא קטא תנא כו' 'רק טגשק אין רתניא תנאי רהני ובפלונתכו'

 ויובל י"ם לטח;וי י"ר בשנת שביעי להיות חל תבוש עקיבה ר' ]כשהיה[ פיר'כרבות'.
 נוהנ זטן כאות. שאין פי על ואף 'ובל טוצאי י"ו ושנת י"פ למחוור ט"ו בשנתאחריה

 בשכיעיה טעברין אין ואטרו עקיבה לר' ו,טאלו בשלוחו5( א ל 1 ב ש 1 ר ק'ובל
 1:לתן5(. כטחזור נשאר שלא '"פ י"ת י"ו שנת טענרין הילכך יובל בטוצזר ולא גיובלולא

 שנטצא ה-ום אותו טקרשין זרן כלום' החמש את טקדשק אין עולא אם' טאיקוגרוה

 תקופת יי6[ ]" היתה כן אם אלא השנה את טעברין אין רב אם' יהור' רג אם'טארר7(.
 אומ' יוסי ר' יהוד' ר' דב' תשרי שלדורש הובו יום י"ו יום צ"א לתשלום חסיר'תטוו

 סגר יהור' ר' האסיף וחג ררשו אחד טקיא ישניהן טעכרין אין כ' יוסי ' ר ל יוםכ"א

 לך ויהכן נקרא שחנ שלטוער חולו והוא האסיף חג כוליה תדשה בתקופה ן נ עג
 שלח; שביעי יום אפילו סכר יוסי ור' אסור שהוא בלגד ראשון 'ום זולתי בולאסוף

 תקופה יוס סבי' א' קאסברי טאי יוסי ור' יהורה ר' ואם' ריו חדשה חקופה בו יהיהאם
 שלתשרי י"ו ביום חלה והתקופה בלבר יום פ"ו אלא יום '"ו חם'רה אינה אפילונוטר
 ואינך חשוב הישנה התקופה טן תשרי טן י"ו יום הנה טטר הקופה יום ראטרתכין
 שלטועד'( טהולו שלתשרי עשר ששה 'וס רהא דדשה בתקו' האסיף חג יטות כלטוצא
 הקופה 'וס סברי יוסי ור' יהור' ר' ופריק הישנה. בתקופה כולו החנ נטצא נוטרוהוא
 ועור מתחיל. תקופה יום אומ' יוסי ר' יהור' ר' רג' גוטר תקופה יום טיתיביטחהיל
 רובו .כטה שלחורש רובו תסיר' תקופה היתה כן אם אלא השנה את טעברין איןתנש

 אמי יכ כי לרב קשיא כו' יום עשריס בחודש ירות שתי אום' יהור' ר' יום י"וישלחו'

 ונדחו -ימ~( עשרים אום' יהור' ר' והתניא יום '"ו של-חורש רובו יהורה לר' ליהרסגירא

 לפרש וחורנו רברברי

 )ריה(. 1שנה שנה שבכל החדשים בחשבון אלא חדשה בתכואה אדם בני חשבון ואיןי(

 כאן. עד קצורות שורות ם י ש ש גש"ם הנדפס בר"ח עוד 'ש כאן2(

 )ר"ח(. בלבד" שנים ד' "שהןי(
 שאינה בריה שלטה פ0קא ד 1 ע 'שגה וכאן )ר"ח(. במחוור" טטגרות שנים ז' "למלא~ת1(

 שלמה. פסקא עוד כר"ח 'ש כאן 5( בר"ח. אין כאן עד פי" על "ואף טן 5( ~ה.בכ"י

 גר"ח. כאן יש קצורות ,מר1ת 1חמש של'חים של פסקא עור7(

 )ר"ח(. פועד" של חולו אחרית הוא תשרי של כ"א יום 'וסי לר' וכן ה~א.י(
 )ר"ח( קשיא' לרכ קשיא "ועלתהו(
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 כ.ו-כ"ח, לסנהררין שני)דף
 אפילו מועלת מחשנה עולא אט' נתוכה1(. אריס ואני הוא ,שלגוי ,צדה 166ן%
 טחשנת מועלת אינה לשמה עסוקין אם רבא אט' כוי טפר שני תורה דברילבטר
 בהטוכר כרגרסי' קמנה אלוטה פי' כפא~( ננב חר טחש'2(. רבות שנ' לבמלהאחרים

 גנב וחר הרוח תפריחם שלא האלוטות על לתתס הטוכנות האבנים את מכר השדהאת
 תטריו(. סנסני פי' דאה'נ'קיבורא

 ר' רב, כלה התור' לכל פסול ווטם ער דתניא כתנאי ליטא כול' ווטם עדא'תמר
 וסתם כו' מאיר כר' פסול קל הוא דחטס רלאו רשע אפילו דאמ' אבי' ליטא כו'טאיר
 188: צר תג.ה לרב גלוהא ריוצ אט'ליה טאיר4( כי' תנאלן

 הנפש את הדג שאס שפישיהי י'ש אית ליכחיוה בריניה ע"ן יעקב בראהא

ט ששן מת רפרשי ואית דכאה טלשוןדפרשי  אח מכהין פשת אתת 

נ ןצב':ק אטרו הנאונין חכטי ורוב עיניויכהו
 יןפ

 ואה כוחו את וסכהיםממזנו טטונווטכהיןאתקו:סיןאותוונומלין
 וחו.י טטונ' ד'נ' לרון ראו' רוחונ(. 'אתכוחו

 טמונות ריני לרין וצכשיר' ונר טטור ן י ג כ יוחסין במסולי נפענת ריני לרון יאו-ואין
 לך. ברוטין אהך ונשאו רבענן גפשוה דינ' לר.ן ראו.יןואין

 אף וחתנו ובנו הוא לי יעיד לא אבא אח' רב אט' כו' הקרובים הן אלומהני.
 אחי שהוא 'שטעאל אוט' יצחק בן 'עקב כנון פיר' וחתנ.. ובנ' אני לו אעיר לאאנ'
 יעירו לא חתני ושכם בני וראובן יעקכ אנ' אף ל' 'עירו לא התנו ועשו בנו ונביותאבא
 וישמעאל5( 'צחק כי יצחק כן יעקב בן הוא כי הוא שליש' ראובן הא יאמאילי.

 פםולין שהן שנינו ולא בראשון של'ש, יכא ל'שמעאל וראוכן אהים שהן ראשו:.ם 65ן,"
 ואסיק' פםול1(. שהוא תנן לא בראשון שליש. בשינ' שיני בראשון שינ' .כניהם הןאלא
 לא אבא אח' בן כך וחתע ובנו הוא ל' יע'ד לא אבא שאחי כשם אומ' אלעור כ-'רב
 אח' דתני בהא כוותיה לה סבר רב כשיני שלישי אכשר רב והא וחחנו. ובנו היא ר.יעיר
 הלכה. וכן כשר נשינ' שלישי סבר בהא עליה ופלינ וחתנו ובנו הוא לי יע'ד לאאבא
 פםול בשיני שלישי כלוט' וחתנו ובנו הוא ל' יעיר לא אבא אח' בן כך אמ' אלעורור'
 אבותם כטו פםולין בלנר הבנים כלוטר ובנים ד"ק ררב מעמ' טאי כוותיה ה-לכתאולית

 אלא בנים פי על אבות יוטתו לא כת' טרלא אלע:ר ור' וא"ו דרייק כשר טהסולטעלה
 פםולין ונניהם הן ננים אף ממול'! ובניהן הן אבות טה כאבות בנים כ' ט.נה שמעיגןוב:'ם
 אחות ובן חטות' אחי ובן חטותי אחי נחמן רב אטי שלישי. דורוה

 חטותי"
 חתן הוא

 על לתת הטוכנים אבנים והן ראכפי אגני כמו קטנה אלומה פי' א. כפ בערור: וכן,'(
 הזמת. כ"אהאל~מ~ה
 בפירהסט. שאין מה הרנה בר"ח ע~ר יש כןי(
 שלטות. פפקאות שלש עור כאן יש גי"ח1,
 מרנבה. פ' לכ"ק פירושו את גם סוכיר הוא וכאחת פסקאות כמה עור ר.ה בפי'1(
 ריח. בפי' עור יש כאן1(
 הרבה בר"ח כאן יש ושוב ימוונה. אחר גסגנון ר"ח בפי' שנויה הקורמת הפסקא בל:.ן

 בפירושמ. .כאיןמה
 )ר-ח(. ה:ן" אחים ליצחק שהוא ראשון "רהואי(
 ר.ח. בפי' משןס: ואיל מכא: 8( )ר"ח(, הן. פושוטין ורברים וטרינן "ושקלינן:ן
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 המ.ו אה' ובן והתנ'הן וכנ'הן הן אמו אה,ת כ;ל חתן הוא חמוהו אחות ק אנ'ו אהוהנעל
 אחות בן אכיו אחי חתן הוא חמיו אח' כן אהיו חתן הוא חמיו אהות בן המיו אה'בן

 עבר רבה חייה לר' משכין למתרי נפק רב יר:ש' כו'. גוילי למיזכן איקלע רב כו'חמ'ו
 אשכח. אתרבהד

י;.

 מתיבות'. מ,.בעל רפיםשני
 זה באביב-קיץ מצאת. בנוירק בהטטינר 1491( ארלר )כי' אהרנכרך

 תשומת את בטתכונתם הע'רו אשר רב'עית( )בתכנית עת'ק מכ"י ב,ררים דפ.סשנ.
 שהאהר אלא הם, טת'בות" ל,,בעל כאחך שניהמ כי ומצאהי בהם התבוננת'לבי.

 .'ב פרק ס,ף יבטות ממסכת והשגי ג'-פ'( )דף ראשון פרק כהובותממסכת
 אכא כי' יצחק לר' העפור בם' הובאה ככר טהם אחך טכל פסקא ופסקאהוא.
 "בעל או טתיב,ת". "בעץ דברי את להביא כ'ותר הטרבה הקרטון, הפוסקמארי

- ונ'רסאוה'ו ה,,טתיבות" 0סקי בו נשגו פעם לששים 1קרוב להלכהמתיבתא"  
 .א31 .א .8 1910 האנגל' בהרבעון טרכם א. הפרופ. של המצוין מאמרושין
 העמ:ר' בסי המוכאות לתשה"ג "מפתח אסף: ש. הרב ומאמר 97/98צר

 ל:וף משמאל העפור ממ' הפתקאות שתי את ושמתי ח.רן ששית שנההצופה
 הפסקא שכל לטרים אנו ומכאן סקום. טמראה עינים טראה וטוכ שלפנינו,הכ".

 ה.א מת.בות" ל,,בעל כולה אמנם השנ' הדף כצר שלפנינו העטור מם'הארוכה
 שמת' ולכן גאון. יהוראי מרב קצרה כפמקא פמוק כאטצע כררכו שהפסיקאלא

 הדף ובכל עוך. ונמשכת ההולכת מת'כות" מ,,כעל הפסקא עצם לבין כינהרוד
 ו"ל. האלפסי כנראה, השתטש,השגי

 משכי'ו וכל ומולדתו מוצאו "טת'נתא", או "טתיכ,ת" ס' עצם אדות עלוהגה
 לא וכאן אחר. במקופ טיוחך טאטר ליחר כע,ה עלי קבלתי הראשוניםכמפר'
 .?ל מקוטו דבר על זה טכיי לנו הנראות אחדות הערות להעיר אם כיכאתי
 של0נינו. טתיבות""כעל

 על כסטכו כסא בע' רחכה וברכת ופומק: מחליפ כאן מת'בות""בעל
- שלום כוס טאי נררים: במם'הכתוב  נמרונא. רכ זה לעוטת והנה האכל. בית 
 כשתוזר.ן במקוטנו "שכתכתס 'אמר: לשואל'ו בתשובתו סורא נאון הילא'בר
 אכלות קביעת וכי הרחטים... ריין מלך בא"י הכוס על טברכין הקכר טן אכלעם

 בתלמור זכרק ואיןלה שטענומעולם לא וברנהשכתכתם תלוי... כוסבשתיית
 גא,ן פלפוי רב ואף ס"ה(. צד ח"כ גיאת לרי"ץ )שערי-שטחה עקר"כל

 אותה אומרים שאתם אבלים "וברכת לאמר: לשואליו משיבפוטבדיתא
 ולא לאטרה בישיכה מנהננו אין אנו אבל'ם, לכ טנחם ברוך הכום:על

 אכל כלל. כבבל ולא טרבות'נו ולא זו ברכה שאוטר טי ישיבות בשתישמענו
 בעל'ל נראה הנה )שם(. אותה" אטרו הראשוג'ם חכטיס לנס שתקנואתם
 כלל. כבבל טקוטו היה לא שלסנינו מתיבות" "בעלכ.
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 טזכיר ה;מור ובעל כ,,ה'רושלט"', נם להשתטש טרבה מת'כוה" "כעלוהנה
 מצטרף י ט ל ש ו ר ' ה שלפנינו ברפיפ וגם טתיכות" לכעל ,,ירושלט' פעמיםכמה
 כסתם גם בהירושלמי הוא טשתטש כי עור טוצאים אנו שכאן אלא י, ל ב כ האל
 נאטנת דתנינן פרקין ו,,בכוליה הראשון(: )בעמור ואוטר להככל' פ'רושכתוי
 טנא לכתוכת ט'לי הני בתולין טשת שמעןן טני כתול'ן מענת לטעון יכולואין
 הזה והלשון מוטה". טפק מעים רשאי אינו לק'וטה אכל מאת'ם ט;ה()=
 לקיומה אכל טאת'ם טנה בכתובת אטרה דאת "הדא הוא: הירושלט'לישון
 על כהולק שנראה טפני בו התחכמו והראשונ'ם סוטה". ספק טשום רשא'א'נו

 סע"א( פ"ר רף תרט"ו ס"י וקרושין 'בום ה' ח.א ואו"ז שמט"ק )עייןתלטודנו
 בהערהנו )ע"ן חייכ א'נו : רשאי" "אינ1 ופירש קימו, ורוע" "אור בעל יצהקור'

 טגרמת הרבה טשונות בירושלטי והן ככבלי הן טתיבותיי "בעל גרסאות גפכאן(.
 העטור. טכ;ל כ'רוע לפנינו, שהוא וטמה ם אונ.הג

 "והנקריכתן נויין: אלף,והוספת הכתיכהשלוכאן,,שטי"בלי ררך אלו:ם
 הגל'ון ועל היא. טלאה כתיכתו ככלל לב. לשים יש ועור,הנקרינוהא"

 לשון "רוכתא"-,,טקום לטלת עכרי תרגום גם שהוא טמ. עור נוסףשלפנ'נו
- "איפכא" 1ארמי" - "דכר" הסך" "מ'   "א'נוזין" על ואת: נם .אף לקה, 
 "דנדיג'. הגליון ועל "נוז"רשום

 1491ן. אדלר)ב"י
 1'ערב סמ"ח. עליו יערכ שטא יטים שנ' למשתה' אחר יום טשפהי דומהלא

 טשום לקייטה אסור מתוח פתח טצא אלעזר ר' בש' אילעא ר' רא' יכל לית המקחעליו
 ליה ת' ת'דוש ואם'לו לאנומה 'וצא ןקולן היא אגוסה שטא לוטי וחש סוטה.סמק
 ר' א' לההמ'ר תורה מרבר' ספק טפותה ספק אנוסה ספק הוא אחר פ?ק אנוסהטשום
 מרכ' סמק מפותה ספק אנוסה )ספק הן ספיקות שני אעסה טשום ל'ה תיחוש א'יוסי
 ספק אעסה ספק ספיקות( שני אנוסה משום לה תיחוש אי יוסי ר' א' להחטירתורה
 ליה בחומה קירשה להקל תורה טדברי ספקות שני פנויה, ספק ארוסה ספקמפותה
 בתולין פענת לטעון יכול 1א'ן נאמנת רמנ'נן קרקין ובכו5'ה קנןסדא. כאילניןלה
 רשאי1( אינו לק'ויה אבל טאתים טנא לכתובת טילי הני בתולין טענת שטעןןמןי

 ד9רימ והוא יום ככל נישאת אשה יום בכל רקב'עי ר'נין בתי אי~א ואי סוטה ספקמשום
 בשר נבי על מם ונתן טוונ ו"ני טכוח ופבחו אפויה פתו שה'יתה הרי תניא 'טים. ג'לה
 ובועל לחופה הכלה ואת החתן ואת למףר הטה טכנים'ן הכלה אם או חתן אביומת

 הימ'ם א1פן וכל אכלות. 'טי ז' נוהנ ואחרכך שטחה. יט' ז' ונוהנ ופורש טצוהבעילת
 ל' כל הכלה טן תק,ישי, טונ;'ן וא'ן הנש'ם בין ישנה ואשתי האנש'ם בין ישןהוא

 מאהים, מנה לענין הימ בגי הני בכל )יירושלמם דאמר הא בעיני הוא כך "יפתרוט . . .[(
 1יתן שיוציא לבופו רוצה ובכך אחרנייתא ליה יהכי לא גה דאגיד רכמה דסירה ל?גנו רצונהשאם
 קלילא רליש:א חדא חייב אינו - ישאי אינו שפי' טה געיניך יפלא 1אל הגנות. כמשפםלקימה ב י י ח 1 נ ' א פי' לקימח רשאי אינו וכו' הננ1ת כסשפם ע1:ה בשטוש עמה יתנהג אוכתוגה
 )כיח:( מעיכ'1 ראוק ,עוד חייבין. ס-ל רשאין דלשון למדנ1 וכוי. חייבין אין פירש"י וכ'לעמוד ן י א ש ר אומניות בעל' אין רירן בנם' דתמתו שמצינו וכ"ש אבות ארבע פ' כדאמרי,נקם
 פ.ד(. דף ח"א 1או-ז חייב. א.נו פי' רשאי, שאינו א;יפ קדשיו את מחריםדתנן
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 ראם' המנונא ורב חיסדא יכ לא, איקכא אבל הכלה ואם החתן אב' ודוהא'ום.
 כשבת לענ"ם צרקה פוסקין לעור ר' וא' כשבה לחשנן מותר שלטצוה חשבונותתרויהו
 'וח:ן ר' א' איר' בר 'עקב וא"ר ב'2כת :סש פ'קוה טפקחין 'וחנן ר' א' 'עקנ ר'ואטר
 מנ'2ה דב' ותנא נשכת. רבים עסק' על לפקח מררשות ולבת' כנם'ות לנת'הולכין

 בת1לה קק7א כר .תג' בשכת ואוטעת תורה ללטרו ת.נוק ועל לארמה. ת'נוקה עלטשדכין
 ינכעלת ]בה'[ נישאת אלמנה לדג'ם. ברכה כי ונאטרה הואיל כה' ונבעלת כה'ג'שאה

 חתנים ברכת והיל' בשבח כתה'לה לנעול טותר והיל' לאדם. ברכה בו ונאמר הואילבו'
 היא. טאי חתנ' ברכת הטניין. טן אבלים ואין כ" אנלים ברכת הטנ'ין. מן וחתנים3"
 יצר. ואשר האדם. !.וצר ושהכל. הגפן פר' בורא ה' מ' א' "ע את' נרוך 'הודה רבא'

 ]רטה[ח'ל ברא אשר שנא ושא' ברא. אשר י"י ונ"א תשטח. וומטח חוטיש,ושוש
 ~27ה כל ברא אשר ב' מברך חרשות פ:ים ליכא דאי ראפעלגב טשום בנרוךביה

 ע.ב צ"ז רף ה,ב למברג ה?מור ברוך: וטברכינן היא עצטה בפני כרכההילכך
 חמישי. בשער בך ורבא אדא רב כר רב'ן א'רוס'ן. ברכתןע"ב1

 י:י יהתי אימי. מת'כתא "יבעל א' ב' אמר רביהודה טשום תרויהו אדארב
 :7:1:::ןםאן': בטצות': קידשנו אשר העולם טלך נו לי אי"'

 עך:ן ג:נ"
 כית שהוא ולפי הן ח1פה ק~דב קיר1שיןןהא והת'ר ארוסותינו לנו ואמר העריות עלוצ'ונו
 וקירושין". לומר נהגוהסמ~ך בקירוימין. חופה 'ר' על נומואות-נ.לנו
 בן '2מ' רר' טקרביניה אב[א [כי חייא ררכ הא כ' רהכה נרכת מא' אכלים.כרכת
 לא קטא 'ומא 'נוקא ליה שכיב היא לקיש בן ,טמע' רר' בריה טתנ' ליה ואט'לקיש
 טילתא איטא קום ]לי[ה א' ואול. מתורגמנ'ה נחטיה בר ליהורה דכר לטחר לקטיהאול
 בו טנאצין שאבות רור ובניהיו. בנ' טכע' וי:אץ י"' ~ירא וא' פתח 'נוקא קכילכל

 על כן על וא' היה בחור דאם' א'כא קמנים. כשהם ומה'ם ולריהן על כועסהקנ"ה
 האטה. ר"ן "ע ב"א וג' '"' 'ש' לאבחוריו

 גדלו כרב הנבור הגדול האל וא' פתח שלטקום שכהו כננר טילתא אימא ליהא'
 א'ן ער ונפלאות חקר אין ער גדולות עושה בטאטרו מת'ם טח"ה נוראו ברב וחוקאד'ר
 הטדוכאים הטיוגעים אח'נו וא' פתח אנלים כנ:ד טילתא איטא ליה א' מחיה: ב'טספר
 ואת כראשית מימות הוא נתיב לער עוטדת ה'א ואת. את לחקור לנבכם תנו הוהבאנל
 כנ;ר מילחא איטא קום ליה א, אבלים. ט:חם '"' א' כ' שתו ר3'ם ראשוניםטשתה
 אבי:י אברהם כברית הטחו'ק'ם חמרים גוטל' בני חסדים נומלי אח'נו וא' פחחטנחמים
 טשלם 'י' א' ב' נמולכם לכס 'שלם הגטול 3על אחינו יצוה אשר לטען 'רע' כ'דכת'

 פדה העולם'ם כל רבון וא' פתח 'שראל כל כנגר מילתא א'מא ק1ם ליה א'הגטול.
 ומבל מיירקון מש'רפון ט3'וה טש3' טחרב טרבר 'שראל עטך את והושע טלמוהצל
 המנפה. עוצר כ' תענה נקרא מרם משחית טינ' וטכל פורעניותטיני

 שלום כום מאי טודר כין אין בפרק נרר'ם כטמכת ד:רסינן כסא בעי' רחנהוברכת
 פתיח פתח האוטר אלעור ר' א' י(. שבעה כל טברך חרשות פנים איכא וא. האבל.נית

 ואם תחת'ו אין מפק תחת'ו ספק הוא ספקא ספק ואמא' עליו לאוסרה נאמןמצאת'
 באשת אימא א'3עית כהן באשת צריכא לא ברצון ספק ב,אונם ספק תחת'ו לא!ית'מי
 לן טשטע קא טאי אהד ויום שנים שלש טבת פחות קירוש' אביה בה רקביל כגוןיש'

 המיפרות. לסימן הוא 1א1לי "פאר". כהוכי שמאל מצר הנלען על(
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 האוטר שמואל א' 'הורה רב א' בקרוביו. טותרת והיא אנפשיה דאיסורה תת'כארשויה
 בסעורה טורח ארם אין הזקה רבא א' טאת'ם כתובתה להפסירה נאטן טצאת' פת'חפתח

 נחמן רב להו אי טצאהי פתוח פתח ליה א' נחטן ררב לקמיה ראתא ההואוטפם'דה.
 ליה. וממכינן נאטן נאטן: ראי הוא טר הא ליה אט' כופר-אסבוה

 שני(.)רף
 טהון [)'רושלמי כארם ע[ליה ]נימןן ואהתינוק ק?4ה. היא זו ב;רעינו.,רעו
 קליות חביןת טטל[ין קרובין היו אתווהו שדה את טוכר אדם שהיה בשעהבקציצה
 ען ואוף טאחו;תו פלונ' נקצץ ואו' טלקפין והת'ני]קית[ התיניקות לפני .שובריןואט!ין
 טטשפחתו. פלוני נקצץ או' ה'1[ ]לו הוגנח שאינה אשה נושא שהיהטי

 לטקבע דין בית צריכין ברישא חליצה.ס-רור
 ושנצי עקב ליה רא-ת סנרלא ועבדין כיטטארוכתא
 די_סיוא. ברגליה ליה וטשוי בכיהנא סס'רודלא

 לא ביש' שם לאהיו להקיס 'במ' מאן ל'במהוטקרי
 חסצה' לא ליבם ועקי, הקרש בלשון 'במ'אבה

 ואתייא רנל'הבארעא י לחר,ם' 'בם וצריךלקחתה.
 טרגליו ליה ןושלפהן רס:דלא שנצ' ישריאיבטה
 וצרן'כין 'בם קמ' ארעא על מעצטה -וקאושריא
 טקרו הכי ובת- טפיטה נייק כר ר~קא לטדדד"נין[
 ונקיא א' כ' א' 'ב' ל' אשר לאיש י:שה ככהלה
 ענו מסן ר'~בין וכל הנעל. הלוץ ;'ה ביש'שטו

 חליצה לגט כת' וכד ז-ט' ג' הנעל חלוץ]בתרד[
 בד'ותא ולא גמסרגלא לטנ-להא ל;רנ1להצריך
 ומיחתם הוינה בהדא תלתא בטוהב למכתבוצריך
 להקרוה. שיורעים בלבר תלר~ועליה
 כדין פלן לירח רהוא פלוני ביום חליצהגפ
 בטתא רירנ-לנא לטיניאנא עלטא לביריתוכדין
 גטותכ לתתא הת'טין דמקצהא דיני אנהנאפלוניה
 פל' קרטנא וסלקת רינא בכ' הוינא כתראתלאתא

 גברא קדסא:א והנקריבת רפי ארמלת'ה פל'בת
 בר פל' דא פל' אמ' וכן פל' בר פל' רשמ'החר
 ליה נם-בא האויגא סאנוה' רנן דפל' אהויהפל'

 וברתןא או ובר שבק 'ש' ולכל שבק לרבגן והייושכ-ב
 רינ' רבנן כען לבט' סאו' אחוה' פל' ו~אדן שכק לא ביש' שק-ה ושקים וטהס'ןירית

 הנקודות אך שם ו?'ר נכרים האלף של העייונים ורשומיו נכר הני: של התחתון חצי רקו(
 לדחוסי. : אח"כ חקן :( ש:תארמלה. האשה סוף הבבלי ע"פ מכברא ותקנתי הימיבנכה.ת

 מדעת כאן שנשתרבב ונדאה בזה. שלפ:ינו המחיבות" "כעל בעפה אין "מעימר. לשזןו(
 הרכ וכתב עומד. מ אלא דבריו אומרין אין כחבי ורבוותא מקורכ: שם שנתכ העטורבעל

 כי וקריעה דחלק:ה ליה סבירא גופו ,כעל-המתיבות" אבל םע1מר. אן מד ו ה לנקטינן
 ב.(. עמור ל"ב רף ח"א לכיכ דפוכ שם ה?מור )עיין במעומד חליצה ב?ינן ולא נינהוהדדי

 פיד. ח"א לבוב דפוסהעסור
 דרבוותא. חליצהסדור
 רזכתא למקבע ב"ר צריניןברישא
 עקב ליה ראית סנדלא יעכד'זביממא
 'בם ואתו ככיתנא. תפיר ורלאושנצי
 ליה ומשוי שערות שתי דאייתיזיבמה
 רימינא בדגלא סנדרא לההיאיבס

 אבה לא עד יבמי מאן ליבמהומקרו
 הקדש. בלשוןיכמי
 ליכם ומקרו כתב ת 1 ב י ת מ ל עב
 ובעי לקחתה חפצתי לא ע1מד"(מ
 ואחיא בארעא לרגליה לרחוסייבם
 ושלפא דסנדלא שנאצי ושריאיבמה
 אארעא מפומא רוקא ושדיא מרגליהליה
 רוקא למחזי דייניה וצריכי יבכקמי

 בארעא, דהוי ער מפומאכדנפיק
 לאיש יעשה ככה לה מקרו הכיובתר
 ונקרא אחיו גיח אח יבנה לאאשר
 וכלהו הגעל. חלוץ כית בישראלשמו
 בתריה ענין תמן דיתכין וכי הקדשבלשון
 זימני. תדי הנעל חלהן הנעלחלוץ
 אומרת שהיבמה אומ' יהוראיורב
 הנעל.חליץ

 לכרטלי צדק- חליצה גסוכיכהב
 למכחכ וצריך בד?תא. ולאבטסרגלא
 תלחא ע!יה ומחתס הוינא תלתאבמותב
 להקדוח. שיודעובלבד
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 ק:א:א ואוטר' קדט'כון דימ'נא רנליה לי :שלע לץ'לא ייבם :אק' ליבוטי ץיצבת ל'האטרו
 טן היא סיהנה רההיא דאחוהי דן לפל ואייטהמוריענה' באנפוה' וץ'רוק רגליהמעל

 ר:לך הךסאנא לה אטלע לא ואמ יכם יתיה ליבומ' איצבת ליה !אמרנאאבוהוא
 אתיב באנפך ות'רוק רנלך. סעל סינך ותוטרידימ"נא

 ואט-
 :מה ליביט' עהי אנא ליח

 יהר'ן ואף יבט' אב' לא ב' שם לאחיו להקים יבט' סאן דא לפל:ית הנקרינוהאמיר
 כנדל'ה קיטריה ושרת ר'מ'נא רגל'ה ק'טאנא לה ואמלע לקהתה חמצתי לאאקרינהי
 רא.תהד רוק באנפוהי ורקת רגליה מעל ס'ניה דימינא בירה סינמהן ושרת דימינאדרנלא
 אהיי ב'ה ןע"בן לי"ב אשר לאי'ט יעשה כ:ה דא לפל' אקרינוה ותיב ארעא על מפומהלנא
 קדאטנא מן דהוה ןוכל-ן דיאנ' ואנהנא הנעל חלוץ כית ביש' שטו ונקרא אנקריןסהאותוב
 ןימאריתןעב'ד וטנ' :' הנעל חלוץ הנעל חליץ ה:;ל חלו'ן ואמרנא בתריה ענינא דינאבכ'

 לא וא:ש דתצבי נבר לכל לאיתנסבא לימהך דא לטלונית שרינוהא קראמנא דנאעובדא
 רנן -הליצותר ג'טא דא פלונ'תא ט'גאנא ובעה ולעלם דן יוטא סן כידהיטחי

 :ע'א .לא עלה תלתא וחהט'ן וישראל טשה כדה לוכו לה דלהוו לה ויהרנאוכתיבנא
 דבע'א. טאןן לןכל לאיהנג' לאלתר שריא אלא ירח' תלחא חליצה בתרלמיתב

 -הוה מאבזה' אחא ליהן ו,א'ת ורעא בלא דשכינ מן א'לו יבום מצות יבום.סצות
 ~א'הת'ה ליבוט' אח,הי ןמהי'בן יהדו אה'ם בו י.? כי דכת.ב כ. אהד בעולם 'שיבהליי

 קרא דא' בועל ואהיכך מקדש ן'כוםן טצוה רב דא' ט'בם והדר ליקייש ליבומיי:דכעי
 בעלה נכס' בעל ובתוכתה קנה. .םןאמר בלןי כעל ואם ויבטה לאשה לוולקחה
 להוצ'אה. בעיניו קלה תהא שלא משנ' לה תקיננ טראש' לה לית ואיםהראשון
 קדאמגא אתא פל' בן פל' א'ך וכ!ל'ה פל' לירח כך'ן דהוא פל' ביום 'בסיםכתובת
 טהס'ן א. מורה כיתא או ובי שכק לרבנן .ה'י שכ'ב אבי דטן אהי פל' לנא אטרוכן
 פל' דסיסאתא פל' בן פל' דישטה א'תתא הדא ושבק שכק לא ביש' שטיהטקים
 פלונ'ת וצב"ה עליה יביא יבמה רטשה אוריתא בכפר כד:ת'כ ליבומה אוריתא מן לי'.חוי
 בספר ד:ח'ב כד ב'ש' דאחוה' שמא בדילאוקומי יבמה פלי בר לפל' ואיתיבסתדא

 דהנע?ה נדונ'אנא ורן הטת אה'. שם על יקום תלד אשר הבכיר והיה רטשהאוריתא
 קי-מאה כעלה לה דכת' :ת'ב'ן דהאו סראוריתא לה דח~. ~ווי ועשרים חמשהבכתוכתה -בטחי לפל.נ'ח לה וכתב פל' בן פל' זצבי וכדן כין 'בטה לבית אבוהא בית מןליה

 ;לא.'ה דא כת:בתה תוספת אה-יות דן מל' על'ה וקבל וכדן כדין דיליה טן להואומיף
 הורנו לע.ד כתובה טי?טר דכת'ב כד כ,לה ומטטלטל' מטק-ק;' בת-יה ירותיהועל
 אר,כיה או' הלל ב'ה אריכות אלא סמאנ'ן אין א!' שמי בית י"ג פרקבעניינ.
 הלל וכ'ת בפניו אי שסי ב'ת .ב'בם בבעל אי' הלל בית בבעל אי, שמי ביתונשואית

 דין בבית ושלא ד'ן בב'ת א.' ה.לל וכית דין בבית או' שט' כית בפניו .שלא בפניואו'
 קטנה. !היא מטאנת שטי לבית הלל ביתאטרו
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 הבאונים. מתשובותרשימה
 רש.טה באוכסמורר, .18גן .מ"א .0 44.1 הכיך כת,ך דפ'ם ש:' כןקונטרס
 הקונטרם התהלת וטלאהר.ו, טלמנ'ו הוא חמ- מתשובות-הנאו:'ם, שונ'םטקונטרמ'ם
 כמו א' על'ה ורשום 141 צר רם"כ מל כתג"ה נם ישנה שלפנ'נו אלראבע""אלדרנ
 ר', א', של:ו: הם'מנ'מ 141-144 טצר אה": זה שם נטצא'ם וכן לפנ'נו,שהוא
 שרשימות ו;כורנ. מ":, מ"כ, ט"א, ל.:, ל' כ"ה, כ"ז, כיד, כ"כ, כ"א, י"ז, פ"ז,'":,
 ש:ם וכרא. כממדיים העירו:. הספר'ם שבכ'ת הנניוה ככתנ' נס נטצאותכאלו
 כרפוס. תתפרמם:ההן

 .8וג( .ל0א .0.;44
 ]'.ם.[יריית'.ם
 אחר המכפר כל ביש,בה טרסיןהיאך
 ]יימ.[ברכה;כ'

 ]מה?לאל[בן עקיכא ר, דקאמי השקוהדו;מהי(
 :[ ]כ"םמיצ;אכיא
 יהודה רב וראמ' עכנאיי( של תנורומהו
 )[ 1:'גסוכהכיב
 בטקרש חקי;ה מכ"א פוחתיןאין

 אלראב:אלדר:
 :[ נ.1]-ירוכיןא,

 כם'ן אותה עושה העיר אתהמרבע
 ן'"ד.ןעירוכין

 מחזיק שלמה ש;שה ים חייה רי דחניהא
 ]מ"נ.[ע,יוביןכ'
 חיה תשרה שלא הרוצה רבנן ראמורוהא
 )[ ]י-גע,רוביןג'
 ביבנה היה ות'ק ת"מור 2( א נ 1 ת דוהא
 :[ ]כ"בברכותד'
 דפיסחא .ומא כמעלי טאביל חמארב
סנהדייןהי

 כפא אינש' דאמרי הינ1 יוסף רבדאמי
 . . . . פסהו את נותן ואחד אהרכ: ]ס"ה!ןפסחיםו'
 ]קט"1[שכתי'

 אבהו מר, שטיא חבי נר יוסף רב מיניהג?א
 אבירן רבי פפריהגי
 ![ ]י'שבתח'
 נ.: של-סיום ישיבחה יצחק ר, ראמ'והא
שבועותס'
 ,:אבר בשביל לרבא פפא רב ליה ראמ'הא

--------
 רה' בשם מש,כ "דוגמא. ערך ערוך ע"ןי(

 כ:"א[ ]קמ.בשבה
 כ' רכת' מאי יצחק לרב' :חמן רב ליהוראמ'
 )[ ]טי ת;ניוה'.א

 מימ, פכק מימיא ד:תר :הילאוראמרי
 ]ד'.ןהע:יותי,ב
 ד:בומ כיון ק?א דתותי פרציראמאי
 )ן 1ק?.אבחרא."ג

 מהושלה כול1 העולס את שכיפלושכ;ה
 ]כ"מ[:דה'"ד
 מ'לתא הא בי'יה 2כ'?הן ו'ולדתנדה
 )[ 1ה'ביכותם'1
 מעוב ומעמא גנ1ב ג:באבחר
 ]ד'.ןפכהים'.1

 בראחא1ן סיס:' ימיאכיף
 ::"אן 1ג'בתדא"1
 כרקכיןאמה
 כע.:[ ]:.ביומאי'ה
 פגימה ציב:רה בהקמרת דאמ'והא
 כ'א.ן 1חע:'חיומא'"ם

 דהא ופייוש, :ידבוששאלת

 ע:ה שהוא כשופר האומ' צרודלשון

 נכנס ההמה כשאור דיומאחייגא
 ]כ':ןיומאכ.ב

 1;ד העולכ מסוף הולר שקולןובשלשה
כוכהכ"ג
 הייב אומ' יהור' י' דתניא החנ כוכתלענין
 1מ'ז.[יומאכ"ד
 דבקרן יעקב :ן אליעור ר' דקאמי ךישכאהא
 )[ ]כ,ת יומאכ.ה
 דאביהם צי1ת'ה ספרא יכוהאמ'

 אכינ~

 י"ט. לברכות גאון לי"נ הספתח בס' עייןק
 820,2. צד לשורץ היובל כספר עפשמ"ן י.נ הד,ר מש-כ עי'ן תנא = תונא ע"רי(
 מתשה.ג. שהביא מה שם רש"י ע"ן*(
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 ן ]ל"ה':מהכ":

 אמגושא פיוה יוסף רב דאס' 1( פרוהולענ.ן
 ]ל-ד:ן'ומאכ-ז

 יונ, לשוןסילוכ,ן
 ]ל.1:ןעסאכ-ה

 שסע קריתוהקורא

 שימה אמ'ו;ליה
 [ל-מ:ן'ומאל'

 הצדיק 'טמ;וןוכשמה
יימאל"א
 עקיבא ר' את תלמידיו דשא'לווהא
 ]ט"ו.[ביצהליב
 נמדא נמטא הא יהוש; דרב בריה הונא רבאמ'

 ביכית?(ל-ג
 למה הנשמה יציאה קשה חנינא ר' ראמ'והא

כציפורי
 ]ז'.[סנהדו,ןליד
 לצינרא רסי תיגרא האי הונא רבאמ'

 : 11 שורה על] בגאוגיקא שכתוב ]מה1(

קדם
סנהררין4'ה

 1י"ב.[כנהרריןליו
 ותפסו מרקת בא זוג לר-נ ?יה רשלחו4קא
 ]כ.א:[סנהדריןל-ו

 כמ:ת)?( דוקאלג,שאפסניא
 ]כ'.[כנהרריןל'ח
 ממה דצלאערסא
 ]י,א!ןסנהדריןליט
 מתנשא שהיה רכ אס' 'הודה רב ראמ'והא
 ]כ-א.ןכנהדריןמ'

 ליבו:אהן,ןכהכ
 ]כ,ב.ןס:הרריןטיא

 נפשיה),( ג:ב ולאהדכ-י
 ]כ,~לןסנהדריןמ'.ב

אגוכטאין
 ;יבן ר"ם כ';]ס:הדריןמ'.ג
 רב1רמיאקתא

 ה;'רנ' ללכולטןי. מקורס י'יש ה 1 1 ר פ אכ"וששי
 ב'ן ג' בכהוגות והיא ?סויטן קירב מ "ירוש אכפר11ה צ"ל כי ;פשמיין י"נדיר

 ע'.א.. ח' "ברכוה : ורשס 4;.] צך בה;רותיו הרכבי ט;ה וכן כ"ט. קטן מועד צ"לון
 1[4ן צד ח"ב ובתש'ר .סניח כ.' בתגיה התשובה היא:(

ט..
 ריי-ישיויו'י'

 "שמנ עאן,פיורשובויא ,.,'רה יזליי הזל.
 הק האחד בטלק. בהכמעי שמצאתי לשבת מ~תש כי' קממם רפטשישה

 )כתב-יד אחר בכרך האהרים ושמס 1459( ארלר )כ"י בכרך שתיס קהטרכ'פ בץמתח
 יבהנת'ם צרפת.ם משבה, במכה הטכה ה' ,היג בטעות: רשום ובז1'הפ 2059(ארלר
 טיז א' עמור בכל והשניס עמוד בכל שורה טויב מכיל )הראשון לאחד אהר לאהראחר
 ומתלכדים האחד מהרף הם נמשכים השנ,ם ~הנה הוא( אחר והכתכ טויב ב' עמודובכל
 לי ואין שם. להם וקיאתי שבתי ואני יהך. וית:ם כרכס א, הפרופ. את ע-ו העייותייחד,
 ן 1 א ג י א ה ב ר י ש 1 ר , פ טעס שט;ס מי יכל אני, מובמח אבל אהרן ממקום כך עלראיה
 לו. הוא נכון 1שמו הוא לשבה גאון" האי רב "יירוש אמנס כי תיכף 'רג'ש הטובחכו

 1480(. ארלרוכ-.
 טתמה ושמואל חנוכה. של נר כנגד [)מעו[ת להרצות אסור רב אט' י[הודה רבןאטר

 דם וכי לשטואל יוסף רב ואתק'ף מ'נ'ה לאיתהנוח אסור דליהי' בו יש קדושה נר :כ-ואט'
 משום דלאו ה'כ' כ' א[לא ]ברגל 'כסנ: שלא ששפך במה לכסת, [ר , . . ן בו 'שקדושה
 קדושה טשום לאו הנוכה של נר לענ'ן נם' הכא על'ו בזו'ות טצ'ות 'הו שלא אלא ה,אקדושה
 דר' מ'נ'ה וכדבע' עליו. ב;ו'ות מצות 'הי שלא משום אלא טעות הרצאת אסור רבאסר

 ואטי 'וסף רב תטה הנובה טנר להו פש'מ שבעה כל סוכה טנוי להסתפק טהו לוי בן'הושע
 טשנה שא-נה מרבר הנ]שנת[ למשנה רא.ה טב.א תנ'א בדלא תניא תאל' דאברהםטאר.ה
 [ ] תנינא לא חנוכה לנר טעות הרצאת ע,טן א' [רף ואסיר תנ.נא סוכה נוי' א'סורשהר'
 שלא ]דם[ ב' סוכה ושלנו' הטכה נר של א-סור'ה ן ן ע'קר דם. ר:ולה' אכוה' אכ' רבאמ'
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 כ[רגלו[ י:פנו שלא אטרינן קד:שה ]משומן לאו רם מה להו .לפ'נ; מרם עליהןתתמה
 תלה וכהני על'ו. כוויות טצות יהו שלא סוכה ונ,י' חנוכה נר נמי הכא מצוה כיוויטשום
 דמת'רין כשטואל עביר רבה כהא כאיסורי כיב רהילכ' נכ על ואף כשטיאל היל'מילי
 קא טמצוה מצוה רהא לנר טנר ומרליקין היא גברא רחובה מ" שמ' לכגד מכגרצ'צית
 פל'; הא יהורה ור' מיתר. מת:וין שאין רבר רסכר כנרירה שמעק כר' והיל'מרליק
 ררב טעטיה ממריש וקא מרבנן ההוא יתיב רוכתא. יהורה כר' ליה אשכדנן ולאעליה
 בקי:סא מרליק רקא כגון קאט' מ[צוה 3ן)זוי ע,אן ב' :יף רמשום ל:ר טנר לארלוקיראמר
 לארלוקי שא-י רב הוא ק'נסא לאו דא' למ'מר רא'כא לנר טני האש כק'נסאיומע[ניק

 ארל-ק רלא ;ב על[ ואף לנר טנר אם'לו אסר ררב ואט' עליה פלינ אדא ורב לנרמנר
 בעת הנר אור כוד יכהה שלא אפשי מצוה מבחיש רהא ר[רכ רמענמיה משוםכקינטא
 רקא היבא שמואל פלינ ארא לרכ למ'מר ראיכא ממנו להרליק אדר נר אליושיקרכ
 רההוא וארעתיה ראסר. לרכ שטואל ליה טור' בקינסא מרליק אי אבל לנר מנרמדליק
 שכן כל כקינסא כין מילי בכל מתיר שמואל ליה הוה רב אסר לבר בקינסא ראמ'מרכנן
 זהכ רינ-י כנגרו שוקלין ראין שני מעשי אויא רב מות'ג קא הכי )ן ט;] לנר.טצר

 שני מעשר דינרי עביר רהא שוקלין רא'ן הוא מצוה כזויי רמשום ע-בן ב, ןדףרסברינן
 דאס'ר קינסא כנון ביווי משום ראיכא היכא לרב מורה רשטואל אמר[ת אן'משקלות

 אטר לא דשןמואל[ אמרת א- אלא תיובתא עליה א'ת[א ל[א שני רטעשר טתניתיןהא
 רלאו רבא ופר'ק משקל:ת לעשותם שני במעשר אסרינן מא' טעמא טצוה כי:וימשום
 הריגר'ן שטא משקלותיו יכוין שלא משזם אלא שני במעשר אמרינן מצוה כיזוימשום

 שנ' טעשר ירן על לחלל אחרין רינרין כנ;רן שק'ל וא' דסרון בהן יש שנישלמעשר
 דסרון בהם יש שהרי כנגדן דמ'ם שקיל לא והרי שני מעשר הכואת לדולי' מפיקאחר

 ה'ו הנירוה כל כי נס בו נעישה שהיה מערכי נר זה כול' ששת רכ מותיככמשקלותיו.
 המערבי הוגרן ע-אן ג, [רף טן לנירות ומרליקם דוור שהיה ער מרליק לברו והואכגין
 יתכן ולא ממקומם. ם ז 1 1 ל אפשר א' הם:ורה בתוך קבוע,ת מנורה של שהנ'רות]כיון
 ק'נסא המערבי הנר מן הרליק כן אם אלא ומפה מפה אשר הנירות שאר לה]דליק[לו

 מנר לאדלוקי ראפשר ופריק מצוה כיווי משום ולא הנירות שאר קינסא באותווירליק
 לפתילוה דעביר כ;ון ממקומן זזות הנירות ראין ;כ על אף קינסא בלא הנרות שארהטערבי
 משמ חישינן לא הא סוף סי ממנו ומרליקם המערכי לנר להו וממסי ארוכותהגירות
 הארוכוח הסתילוה מסנו שירליק בעת המערכי נר כהה שלא אפשר ראי מצוהאכחוטר
 רההוא כטעטיה ררכ מי' שטי קשיא ל[נר מנ]ר אפילו פלינ ררג דאמי לטאןוקשיא
 אם ד~'נן הונא רכ אמי ע"בן ג' ןדף ושאליגן ררב לטעטיה עלה הוי מאי קאם'.טרגנן
 עכיר ק[א מצונה רהא לנר מנר לאדלוקי ושרי הנר הגחת ולא הטצוה ]עושהןהדלקה
 אבל מצוה עושה רהנחה אמרת ואי מצוה ]מ[כחיש הא אי חישינן ולא שמדליקגעת
 דנוכה ני תפוש היה רכא ראמ' שמע תא שלמצוה לנר מנר להרליק אסור ההרלקהלא

 עושה רהנדה מ" שמ' טיריו הניהו לא שהרי ולע.גלום לא_עשה ג'תו פתח עלועוטר
 אמרינן הנדה משום לאו ופריק לנר אדלקה קא הא הרלקה משום ראי ההרלקה ולאטצוה
 הוא לצרכו כירו אשר הנר זה בי סכור ושכ עובר שכל טשים אלא בלום ולא עשהלא

 לא לדוץ והוציאה כפנים הרליקה רכא ראם' שמע חא נינהו דנוכה נר ולאו להדנקיט
 כלום. ולאעשה
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טז.
 הנאונים. מימי עתיקקריש

 של שברים שנ' נמצאים בנו'רק הסמ'נר לרשות שעברו ארלר כ"'בקבוצת

 אות'ות'הם )4053(. במספר וטסוטנש ונוג'ות בחוך הגנווים מאד 'ומין עחיקקלף

 בקושי ורק י, נ הש העבר הימ'ם משכבר נפשטש וביחוד מוקן קפצו כברכאלו
 והלכוולהן. השנה פרשיות מנהגות נתובים מתחלה בו ה'ו כי לראות עור'תכן
 ומתכנת הראשון. שלהעמוד חחתיתו כנגד השנ' העבר הוא מתחילגם

 שליח וה רשם כאלו הקורא הרואה על רושם עושה הראשון העטור שלהכת'בה
 הראשון העמוד של תכנו אך המצויה, השכחה מפנ' לוכרון רק לעצטו לוצבור
 ענינו בכלל. ה,,קריש" לת,לדות דאף הגאונים", "תק,פה לתולדת במאד הואחשוב
 ישיבות ראעוי ה,,גאונים" את ומברכים מוכירים היו שבו ארוך "קד'ש" טעיןהוא
 הוא ואול' לאחריהם. כנראה, וגם, בראשם המלה ראש הנשיא ואת 'עקבגאון

 'ספר שכך נלותא, ריש "יצחק" במנוי וביחור הגולה ראש במנוי שנאמרהקד'ש

 'תמנה היאך גלות ראש דברי "על : המעלות" "אלו בקונטרס הבבלי נתן ר'לנו

 נשיאנו בחיי אומר וב'ומ'כון בתייכון וכשמניע קד'ש. ואוהר החון תימד . ..
 גלות ראש מברך הקריש וכשטמר 'שראל, נית רכל ובח"כוןובחי' נלותראש
 גלות ראש לברך 'וסיף )המפטיר( וכשמשלימ ... ראש"ש.בות מברךואה"כ
 יראה דבריו ל כ כ לא אך שניהס.. 'ש.בות דאש. כך אחר ומברך . . .בם"ת
 נ;כר פלסו' בר' צמח רב הגאון פומבד'הא 'שיבת ראש כ' נוה,לפנינו

 לראש רק היה ובכן חיים! בר' צמח הנאון סורא 'שיבת ראש לפניכאן

 0(. צד תולדות-רעד'ג )וראה הנולה ראש אחרי הקד'מה א ת ' ד ב מ 1 פ ת ב י שי

 יסדרו לא הו:זג'ות בתוך אך כאטור, הס אחד ענין שלפנינו הדפיםשני
 ומשומי משמאל. והראשון טימין שם הונח השני והרף מאי-'ד'עה, כנראה,כהוגן,

- הראשון העמוד אל אם כ' לב מתחלה שמתי לא אני נםכך - השני הוא   
- השני מן לי העתקת'ואתי'כ - הראשון הוא   שיש האחרננה מחציתו רק 
 ולהעתיק לשוב עוד כדאי אבל שמיה". "בריך טובה התתלה טשום אמנםבה

 "הקריוצ' של הראש בה נם שאין פ' על אף הראשונה הטתציה את נםמשם
 שאמ בוה נם אך צרכם. כל מובנים אינם ;כרוני, לפי שם, והדבריםשלסגינו.

 לראו'. ל' טובנים בלת' דברים איוה 'ש כאןנותן
 יהיו ברוך )?( א ,,'צחק אדות על אחרים דברים להעיר לנחוץ אניורואה

 וה א)דוננון[ תק יצ הוא מ' מלמטה. ד' שורה שלפנינו השני שבעסודבניך"

 או 'צתק הגולה ראש והוא בימיהם כ:ראה, שהיה, ,,'צחק" גלותא ריש לאאם
 לפני שבאו 'צחק של בניו וחכליה שמעיה איפוא כן ואםאיסקוי.

 שפ"מ( ס"י )ת:"ה והשני 83( )גאוניקא האחר 'רושה, בדבר צרוק ר'הנאון
 הלא צדוק ר' כ' השנ', ולא הראשון נלותא ריש איסקוי( )= יצחק של בניוהכ
 חיים בר צטה ורב פלטו' בר צמת רב הנאונ.ם לפני רב ומןהיה

 שהשאיר ירושה נענין דן הלא צרוק ורב הגולה[ ]ראש יצחק עסה::כריפכא;יחד
 178(. צד ברליןתרם,ג, ),,רביר" טוקצינסק' מר ששער כמו איפוא ות וא'ן ,,'צחק"אחריו
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 4068(. אילר)נ",

 ריק'ביה' שמיהבריך
 ידיהון בעובדי ויתי צדיקיא ו(בהון
 יר' על ומצואתא אוריתא לנאויהב

 הוא בריך ישראל בית עמיה 2( לאפא]משה[
 יה' ציבור ועונין רבא. שמיה 'ה' . . . ..

 עלמיא ולעלמי עלמיא ול' ל' מב, ובאשמיה
 אלף הוא: דק"ב שמיה ויתקד' ויתעל'ויתהדר
 שניה'( לא דלית ער ריבוון רובי וויכיאלשו

 לעילא לעילא לעילא סבא ולא שיעוראולא
 ודטתאמרן ראמירן ונח' תשבחי שיר' ברכא'מבל

 די היא הדא עלמיא. ולעלמילעלטא
 בקבלא אסף ידי על דקורשא ברוחאא.מרית

 ונויי מי כננד ותפ' נו' תג' תם' ממצריםגפן
 לו' כן יהושע רר' משמא אטרוכין
 בראשית עובדי בל ד.ליה פע' הודאמר

 ושביק דמחיל בשמתאקרואינאן
 1'שבוק דימחול 4( יש' רכל לחוביהוןקיד'ביה'1'א'

 וכל ורבננא מר בחי' לחובוקיר'ב'ה'1'א
 ומחיתי רכ' קר' בע' ויתקיםישראל:

 : נאלת כי אלי שובה חמ' וכע' פש'כעב
 עשה בי שמים רעבתיב

 ר' הר' פצ' ארץ תחתיות הריעו . ..
 ובישי יעקב ייי גאל בי בו עץ וכליער

 מן רעוא תהי כן אמןיתפאר:
 שני()עמ1ד

 על וירחם . . דקיביהקדמוה'
 ויקרשיה רבא שמיהקדושת
 ק' בע' ויתקיים בעגלא:השתא
 וערעתיו( והתקרשתי והתנדלתידב'
 ויתב]ני[ . . . ויריכיא' רבים נויםלעיני

 ב]ענלאן היבלא וישתבלל ביומנא:מקדשא
 לאתרה]ין ישראל דכל ]גל[ותהוןויכנש
 בע']ק[ ויתק' בענלא: השתא גליבריש
 יבנם ישראל נדחי ייי ירושלם בונהרכ'

 )הנ"ל(. מינינא צ"ל: י( )עפשטיין(. לאלפא צ"ל: 1( טהונר. ה, כבד ע"י:י(-
 סלחחי לטשה ליה "ודאטר : א ת מו ש פחמת לטערח גם טת'וין היו הזה 1גלשוןי(
 ת"ם(, סיטן )תג"ה ישראל" נל ולחובי ולחובנא לח1ביה 1ישב1ק יםח1ל ה1אכדבריך

 והתגדלתי"... ר' אם' "תניא : 14 צר עפרם רב בסדר ליחיר. -קד"פ גפ מתחיל זה בפשקל(
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 דטעא............נארעא:ותתטחי
 ארעא:ויתק' טן............חיםורנא

 דטעה אל"ם ייי ומחה לנצח הטות נלע[ . . . . . . . .]
 דכר ייי כי הא' כל טעל ימיר עטו וח' כ'פ'טע'
 נשיאינו על קינ'ה' ק'ר טן רעוא תהי כןאטן
 יש' דכל ר"ג פל' נשי' חמוד יש' דכל נל' ראשפל'
 טיכ' עליו: יחוס ט'כי עליו: יחוס נרחטיוטלך

 "4ם שלעו ]וירב[ה . . . . . ושרש )ץ(ימעור
 נלי ונראש . . . . . . . פרת כטידורו
 דכתיכ ק' נע'[ ]ויתקים "טראל כלכראש
 כיטיו דכ' קר' ]בע'[ ויתק' ונוי לפניהם הפורץעלה
 ייק א' שמו ווה לכמח ישכון וישראל יהודהתושע
 יובל ועל טים על שתול כעץ והיה צרקינו:]משיח[
 רענן עלהו והיה חם יבא כ' יראה לא שרשיוישלח
 אמן סרי טעשות יטיש ולא ידאג לא נצ'וכשנת
 צמח אדונינו על ד'קכ'היו'א: קוד' טן דעוא תהיכן

 ]יע'[ ג' ישיב' ראש פלמוי אדונינו חמוד יע': ג' ישיכתראש
 תפארתינו ועמרת ראשינו נזר והדרינוכבידינו
 כרחמיו ט' למצה: יכלם ולא יבוש לא לעולם: יפולשלא
 ע' תודתו )?( ימור בחייו: כיתו יכנה ט-חם: עליו:יחום
 טמך ובנו דכ' ק' בע' ויתק' ער: עדי וירכה ויפרהימיו
 אומר תנור ונ': צריך על ידך תרום וג': עולםחרנות
 יעקב ג' יש' ר' צמה אדונ' על ק': קד' ט' רעוא תהי כןאטן

 לעולם יפל שלא ותפ' רא' נזר והד' כב' חיים אד'חמוד
 כענלא היכלא וישכליל נחייו: טקדשו יכונן ירחם כ,[:]טי

 ש]תול[ כעץ והיה דכ' ק' כע' ויתק' לחיים: עצטות.ו]ישליץ
 . . . . . . . . . בניך יהיו ברוך א יצהק ונו': טים פלניעל

 דקנ"ה קדטוהי טן ]רעוא תהי כן אטן אני: אתך כי תירא אל...ין
 דכ'[ ]ק' נע' רתק' ונו' ככודינו . . . . . . . . . . . . . . .עלן

 ]ידשנה[ ועלי ט'נ כל יוכר יסע' וטציון טקדשן עורך)ישלח

יז.
 שבת, לממבתממרה
 2089( ארלר)ניי

 3ירה, והדליקו, הנאו, שלהן: טסורת ווה וארכעא עשרין פרק' טשנה שנת.טסכת
 אליעור,, ר' ככנין, וורקן, והצניען, עקיכא, ר' וההנ'אן ככלל, ואשה, נהטה,והמטינו,
 טשחשיכה. והשאילה, חניתו, ונפל, ותלאן, אליעור, ר' ופינן הכלים, נכל קשר,ושרצים,
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 גאון. שרירא רב ע"שאגרה
 ע"א(. קי"ו ל'קוט'ם תרכ"נ, 1'טאט.ר 'שראל אוהמ)טם'

 בנוירק. הורביץ אברהס ר' החסיד ע"זהעירני
 מעל אפטא רק"ק אמ"ר העש.ל 'הושע אמרהם רי )הארמו"ר ששטע,מה

 מופלנ עשיר בימיו או שה'ה טעשה 1צ"ל נאון שרירא הר"ר בשם 'שראל"("אוהב
 בנים. שנ' היו הוה ולהעשיר הטופ-. ע:רא של 'רו כחמ שה'ה תורה ספר לוזהיה
 חפץ טהם אחר שכל טחמת היורש.ם הבנ.ם ב.ן גרולה טחלוקח היתה פטירתולאחר
 האחר ווכה כ.ניהם נורל והט'לו שמעולם. ו1הכ כסף כל טלקחת ה:ה הם"ת את לולקחה
 לו ה.ו ולהשני רמ. שלל כמוצא מע'נ'ו וה'ה מאר, נרולה שטחה ושטה הנ"למדסית
 תשקתו טנורל לו שוה היה לא בכ"ו ו1הב כסף הימה כננרו שלקח אף כי :רוליםיסורים
 רב הון שאמר הוה היורש על אפו וחרה אחר טוטר הנ"ל בע'ר שם היה הוה.להס"ת
 י:'ת מאיוה שטה והתחבא הוה הם"ת שם היה אשר הכופת לבית יהלך אחר. ס"תמער
 כתוב וטצא טנרתיקו הסי'ת את המומר לקח למ'תם האנש'ם כל הלכו .כאשר הערמ.ער

 את טחק מרשעתו? ה:ה הישע עשה טה ו:ום'. להטך את ומרך אלה.כפ ה' אתועכרתם
 לא ,ה 1רבר ר"ל. גרול ונרוף בח-וף הם"ת את ופסל מטקוטו א' ובתב ועברתם מןהע'

 והנה הוה. בהם.ת כוו טעות ש'ש הרמר נ'רע 'ט'ם כטה ולאהי ארם. לשוםנתורע
 והראנה היסור'ם ומ:ורל טוה. בשטעו :רול צער לו היה בנורלו נפל 'שהס"ת הוהה'ורש
 של ס"ת עוד נקרא יהיה לא אכל הואה. הטעות לתקן שיכולים אף אטר כי מאר;נחלה
 השלחן. תחת לחפש וצוה הטאורע כל את לו וספר הלילה מחלום אכ'ו אליו ומא הסופר.קירא
 הסופר עורא אשר טעלה של טהכ,ר הזסק 'צא כן כ' הוה, הס"ת את 'תקן לא ארםשים אשי אמ'1 לו אטר ועור עי"ן. תהת עין בו נתק'ם אשר הטוטר של עינו נמצאה שםואמנם
 הטעשה הנ"ל ן 1 א נ ה שטע וכאשר אמ'ו. אטר מאשר ה.ה וכן שלו. הס"ת את יתקןבעצטו
 ונו' החרשת' נטכרנו ולשפהות לעבר'ם )ואלו הפסוקים את לתיק נוכל שעם": אטרהוה
 הרשע הטן כי כן( לעשות לכו טלאו אשר ונו' הוא מ. וגו' אחשורש הטלךויאטר
 תוכן לו נילה לא אחשורש הטלך לפני מא כאשי טתחלה ה"נו הוה כרכר נ"כעשה
 עשרת 1ה מער ויתן מהם לעבור ה.הידים את לקנות שרצונו אטר רק הרעהכוונתו
 על א"ע חתם אהישורש והטלך לעכרם. כלה"ק הטכירה שטר וכתכ כסף ככראלם.ם

 מאל"ף לאברם במקיטו א' וכתמ הע' את וטחק מרשעתו הרשע הטן עשה ואח"מוה
 הרבר: פ.' הם כתבו אי לאכרם נכתמ שה'ה הטכ'רה שטר את הטלך סוסרי ראוכאשר

 הייט נמכרנו, ולשפחות לעברים ואלו : אסתר שאטרה ווהו ולאכר. להרונלהשם'ר
 החרשת.. )לעמרם(, טתחלה אט-כאשר
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13ספות.
 גדולוה הלכות ספר ליר' בא הראשון הגליון נרפס שכבר אתר' 5: הערה 3לצד

 כליות שליט בעלת או אחת כוליה בעלת דמשתכחא בהמה ראיכא והיכא בו:וטצאת'
 שלש. בעלה ולא אחת כוליא כעלת ולא הכליות שתי ואת ר'( ו' )ויקיא דתניאכשרה.

 )ףג שרי הדעט דלגבי טכלל רחמ' פסלה גבוה טדלגב'כ,ה

 לה"ס'ף' אמנם צריך יטבן לודאי נעיטה "אול" ספק. ובכן 5"6(. צד ברליןרפ,ם
 'טלפרנו. גאק מנחם יבבהי12בת

 ה"נ ותחלת ה"א הטאה בסוף כפספאמ ר"ן נם 'צחקכנ;יה'ה רבמ 5:לצר
 בספרו: ט8ק ע"ן הספרדי. 'טטואל בר' 'צתק ר, בוטמו: ומרע הרמללמס?ר

 וח.ב. בח"א טקוטות בכמה 0פיך 8,ו70 מ1 1ק87מ7 4ם" מ501י1051ה'!
 הדפום" טכתת בתוך האות,ת מפורו טהיטד 1 א 1 צ"ל: מלטטה, ב' שורה 29צד

 !סוף-רבר
 ויצא לי טלר "נק-הח,מות" עולם 'טל לטורתו ממערבו בררך-מסעי עלהבטלסולי

 ב,,ירח- לרוהי מנוח לי וסצאת' לכרלסכד מהלכי סבות' בררכי וה. י נ ש בן-קדםלאור
- רובו - לי ה'ה ה'ום בעבורת-לכבי. ;הרבש" - והלילה אה לרםו   לעב,דהן 
 דכנו פ'רוש עם מסכתית אי;ו השגהי ובקושי מועיר, טעט אם כי את' ה'ו לא וספר'כלי

 ולולי רב. לפני היה "הנניוה" מ:תבי-'ר התומר ורק מערוך-השלם. חלקים וא'והתננאל
 הרל סמרי עת'ר היה בכרלין ה,,מתוקק" בב.ת העבודה ושבתה הקצרה השעהנטרפה
 ! נ, נס אמנם :סצא לתוש'ה כפלים ואולם ושליט. עהים פי ונרול הולך להיותה;ה

 'פה ס'טן 'עקב", ל,,נא1ן לפנ.נו ומת;לה ההולכה ה,,גאונים'י של "הגניוה"תחית

 ,,'שנ'-עפר" על וחלפו עכרו וכל.ון רקבון שנות אלם' ישראלן של לגאולתן נםהוא

 גולה אחר גולה גלה ונם בלה הוא גם ושארית, בשרם חצ' נא:ל הימים מרובאלה.
 שכרי- והנה אלה כל ואהר' שונותן ו,,ח;ויות" גליות לכמה כחוקת-היד ום"וררמפו;ר
 מתלכרים מ'ם ,אלה מצפון אלה לאחד, אחר וטתלקמים עולים וקטעי-קטע(םשבר'ם
 ונאונו יעקב יטארית עוד תאבר לא כי ות א זאת אין האף לתח'ה. לפנ'ע וקטיםיחד

 ושנת כא! הנה צור-;ואלך גם יעקכ לבית ואמ-ו עפר" "שוכ;' ורננו הקיצומקרסן

 באה! הנהנאולי
 תרפ.ד. לשנת .וכור-כרית.נריין,
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 )פריז(. שפירא דכאליעזר

א.

 שמריה. בר אלהנן מר' יצהק בר צדק צמח ר' מהגאוןמכתב

 בח:ל טמונים שנשארו מ"הגניזה" כה"י שרירי של 'הקטעים א5פיבין
 העתיקח מצרים ש5 ביהכ"נ 5יד י ר צ 1 מ הא' בעזרת תרע"ב בשנתושג5יתי
 א5חנן ר' א5 מתיבאתא ראש צרק צמח מר' מטבמחת'
 שמרי.בך

 קטע'ם משני ועשויה יארוכה רחבה רצועה ברמות הוא הנ"5המכתב
 קצת מטושטש המכתב סוף משמאל. 5ארכה וקדועה זה אל זהמרובקים
 כ15ם. מהן נש~ר שלא וכמעט קרועות האחר,טת השורותוחטש

 מתיבאתא דאש צרק "צמח הכותב:בראיןהמכתבנמצאיסם
 אבץ פט קה5ה שר נן 5ה א 5ר' שנש5ח רואים אט ומהתח5תודס,ל
 יה, ישמרהו שגוריה רב מר המעולה המופ5א הזקן "בןמאיר"ץ.
 היתה ן ת 5 ח ת ש הכתב באותו ת5מודעת פסקאות נמצאות הניררצועית 5ארך מזה 51ממה בערבית תם בעברית הנתבת נמצאת המכתב ב גע5
 המכתב. סוף של הקרועות בשורות 5דמ מעבדב5רספק
 הה הטכתב של חשיבותו את לראות אפשי הראשט עק במעוףוהנה
 גאי: ש5 דש ח בשם בבל גאוט בתקיפת ירעותיט אתהמעשיר
 א5חנן בר שמריה ר' של לבנו מכתבים יטהדיץ סי היום, עד 5נ1 טדעהב5תי
 מן יעקב )ראה שמריה ר' נפמר שבה )השנה 12ט1 שנת 5מניממצרים
 5"ד דף א/ ח5ק הפטימירים ממש5ת תחת ובא"י במצרים היהודיםבספרט
 אלחט של אבט שמדיה ר היה המכתב כתיבת שבזמן אחרי 5"ט(, דף ב'וח5ק
 יה"(. ישמרהו ,סמריה )"ר' בחייםעודנו

 ר' 5ה:אונים -סובותיו מתוך היטב לנו ידוע 4ה ן נ לח א ר' אםאבל
 מתךידו תם חפני בר שמ1א5 ורב האיי רבשרייא,
 לא צדק צמח בשם גאון הנה ב"הגטזה", 5ט שנשתמרוממכתבע
 הידועה בבב5 הישיב:ת בתי שני של הגאתים ת מ י ש ר בתוך כללטמצא
 בדטך. חי זמן באיזה ? זה צדק צמח ר' הנאין איפוא הוא מי מכבר.5נ1

 מלך? ישיבהובאיזה
 אות שתחלתה אחרי הלה על 5מצא אפשר בה היש ם ש אתאמנם

 אמ אחר מטעם תם מחכיה. מתא אם גי 5הטת יכלה ואינההמ/
 שנת 5פט א ת די פ1מב שישיבת אחרי מחם"ה ביש,בת לבחוסוכרחים
 ור' נחמיה ר' בידי ולפניהם הט"ג, ואביו גאון האי ר' בירי היתה12)11
 *שרק- זנמןן בכ"יסךאדא-ן
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 5אמר נאון, כעריה ר' שנפטר מיום כי מעיר, נאון שרירא ר':הנה
 היתה 5א שלו, ת ר ג א ה את רש"נ חבר שבה 987 שנת וער 942משנת
 מחכיה"(. במתא מתיבתא ת הי . לא הכי )"ובתר מחסיה במתאישיבה
 5בבל )"ושבקיה בבצרה והשתקע ה5ך וסמ י ר' שלה האחרוןוהגאון
 שפ ארכה הנראה וכפי רבצרת"'(. במרינתא ויתיב וא,ןל מחכיא,ולמתא
 מריצים הןאת הישיבה תלמירי את אנחנו מוצאים כי מסמר, שנותהישיבה
 ראר פי נ5ס'ו ת5אמרה אלבצרה; מן )"יצלתה ן 1 א נ י א ה 5ר'תשובות
 נהג 5א ו נ ל ש ח מ צ ר' כי אב5 מעה"'(. ותנו כורא מתיבהראס
 '( היה מושבו שמקום המכתב מרברי 5נו נראה ןה בבצרה. ב,ה ייש
 מופת איש בבבל אין כי בנרר.... בירת א5 בא אתה כי )"ובשרנו ר,ר ; בב

 ישיבת ראש היה צמח שר' ההשערה רק אימ,א 5נ1 נשאהה: בו"(.נרנלה
 מחסיה.מתא

 עמ"י מרנליות שמרסם חפני בן שמואל ר' ש5 המכתב מתוךאמנם
 זו שישיבה 5נו, נורע 808 ע' י"ר כרך האננליו(, בהרבע,ון מהנניוהכת"י
 כי )"1ח4 בראשה חפני בן שמואל ר' עם רש"נ ,בימי כבר מחרש קימתהיתה
 בשנים"(. אס.מתו מרם ר,"ת נאון שרירא רב סר ובין בינינו נמור שליםנעשה
 נכון. אל ידענו 5א ואת את הישיבה? נתחדשה מי ירי ועל מתי, איך,אולם
 הראשון היה חפני. בן שמואל שר' היום ער כבוריםוהיינו
 שוב קימת היתה סורא ישיבת כי רואים ,הננו כעת ,אבל שעריה. אתשפתח
 בראשה נאון צרק צמח ור' בןחפמ ששא5 לפניר'שד
 חבור ממן תשמ"1 ד' שנות בץ צמח י' ש5 שררתו תקופת היתה בהכרחוכי

 את חמני בן שמוא5 ר' ש5ח שבו )הזמן בקרוב ר'תשנ"ו ושנת רש"האגרת
 לקירואן(. הנ"למכתבו

 ישיבת כי בע5יל מראה צרק צמח מתיבאתא"ש5ר' "ראשהכנף
 לתלמירים נתונה פרטית הוראה ש5 ענץ רק היה לא וה וכי קימת היתהסורא
 ר' רורש וככה עפענשט"ןץ. מר 'טחשב כמו מכערא רבנים איןהע"י

 החשומת". הנושבות "הישיבות בשם אלחנן ר' בשלוםצמח

 ש5נה ח מ צ י' הנאת ופע5 חי שבהם והזמן המק,ם %ת שהנבלנוואחדי
 השם לת תדע לא 5מעלה שאמרמ כמ. מחצבתה ור מ את 5מצא נםמכה
 של בשמות'הם שמו נתחלמ כי היא 5וה והסבה אחר. מכקים ק ד צ ח מצ

 בר וצמח ח"ם בן צטח מלמיק בן צמדהשתש
 הכמנא

 שם.2( 18ג עמוד ט.ה נ הד"ר הוצאת רש"ג אגרח ראה1(

 תרע.ז,. )יפו רש-נ תוידות )ייו. עייו וה ]ייעוסת 1ז עמור ח-ב. נאינ'קא נינצברמ3(
 3[. הערה זעמיד

 בנאוניקא רש.1 תשיבת וראח בבנדר רש"נ ביטי נקביו ~סירא פומבר.תא ישיבות4(
 . . . סב גם בגהררעא שה.1 בזמז ההכסים בהם נודנל דיו הגיו הרברים 'עכל 103עמיד

 הנדויה"ךל המדינה בבנדאר שנקבעון ,קרי: בעמ שנ.1 עכשיי אב) יבפומבריתא,]בכירא[

 1ג11כצ. צר טיג הד"ר ש1 רש"נ )אנרת בהיקוטיפ טדרש ונרכס"
 "ש"ז(ו0ע זע2 .%ט3080111 4תט .11נ1 מ1 מ518010חט0ה ,ז10ו"י201 0159(
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 והמטושטשת המחוקה, הערבית, הכתבת את בריוק 5קרא נתאמץ אםאבל
 נטעה לא ואם יצחק, ר' היה אבי. ששם ומצאנו המכתב גבי שעלמאר,

בקראתנו

 ה-

 יצחק אביו: אבי אבי ושם פ5מי אמו אמ שם
 רוסא )"מן גאט נ"כ שהיה מי פלטוי בןצמח

 מתוך האחדט בומן לט נורע יצחק בר צמח בשם: גאקואמנם אלמתיבאת""
 כרך החרש האנג5י בהרבעט ן מ יעקב מר ע"י הנרפס הגנטה שלהקטע
 פומבריתא לנאוט בטנע תכט מצר מאר מענק הזה הקטע 419-20. ע'י"א

 אחר זה שנפטרו נאונים רשימת עם מב" "רכרן מכיל הואוסורא.
 מתוך )גמדה חפר השנים פרטי את המכילות הש,רות שפ,ף חבל רקוה.

 מר אחרי מת יצחק מר בן צמח שמר הר)אנולייםהשע
 ר'ששאל ש5 אביוחפני,

 ...... .. . רנט[ אב חפני נפשיתראחטעץךת
 . . . . . . . ענחק[ מר בן צמח דמר נפשיעחת
 . . . . . . . בתשרץ[ בח' נאק שריא רבץמר
 למה מתאים ו"ה שלנה צמח ר' של מיתתו ומן בקרוב לט טרעככה
 בץ מחסיה במתא גאון בתור משרתו לזסן בטגע למעלהיטשערט
 אפשר וה ועפ"י רתש"ס. לשנת בקרוב מת שרש"נ אחרי רתשנ"גרתשמ"ו

 אחרי ת'כף סויא לגאט חפני בן שמואל ר' שנמנה לשערגם
 ס:רא, בישיבת ח במשרה שקרמהו יצחק בר צמח ר' שלמותו
 בערה רתשנ"ז בשנת מת האחרטושוה

 אבי של יימי היה הערבית הכתבת מת:ך למעלה שאמרט מהעפ"י
 הוא כפק .בלי מהנאיטם אחר פלטוע בר צמח 'צחק אבט:אבי
 כמ: יצהק גם שמו שהיה מפומבריתא פלטו. בר צמחהגאט
 ר' מקמי שאלו ע"אץ: ט' אמפטררם, היצ' הפררס בלקיט.שנמצא

 .בר. פומבריתא" הוא 'עקב גאט ישיבת האש צמח צחקי
 איפוא: היא שלט המבתב בעל הנאט של משפחתוה,טתלשלות

אביי
פלטוי

 פומבריתא ישיבת ראש צמח יצחקהנ'
פלטו,

יצחק

 סורא ישיבת האש צדק צמחהי

 ימיה בחצי ,טנפטר א"ב בנופלטוי

 זג דף ס""בי-.גיךי הזר-רך בדרנ;ץ תארמא, ע" מינאוי



 קדםנזי

 טיך לו נץע כתב ה מלח שאלע שמריה בר אלחנןרב
 הראש הרב א5דנן בר שטריה ר אמו מהלזה ר'ה-בה
 הה:רח )ע"ר 5הראב"ר הקבלה בספר המסופר ,פי השבף'ם טארבעת אחרהיה

 149 מרף למע5ה המכר בספר. עפענשטיק עתה ראההזאת
 ואי5ך"

 טתח,ח
 :2 ל"משנה", והיה גאה 'טרירא ר' ע"י שם ,נסטך פומבריתא בישיבתלמר
 ואח"כ 1~3( . ימו 228 בהדבעה מיבוער )ראה נהרעאה" '2:רת"ראש
 וראש רר הס לראש ונעשי ישיבה יטם קבע לטצרים חזרבאשר
 בארצ: מאר גרולה ה,תה שהשפעתו .חכמה תורה בעל וקן היה הואהקהלה.
 רעוע עם תרירית מכתב,ם בדליפת היה והוא לטיחקים'ן ער ה;יער?מעו
 בא". המא.נים עם רברים בקשר' עטר וגם מאר עד י2העריצוה. גאון יא"ורב

 המלא הטכתכ )ראה מקירואן חושיאל ר' מנער ואהובו יר.רו עםוביחור
 843ן שעכטער ע"י והנרפס חושיא5 ר' אלץ '2ש,דענן

 שר.רא רב טפי תורה ללמור היא נם הלך צעיך בהיותו בנע א5הנןרב
 יעקב לר' רש"ג תשובת )ראה ירם על שם תסמך בפומבריתא י י א הורב
 רב טך :זאר עלינ. החי?וב אצלינו הידיר הבן ";ם מקירהאן: נסיםבר

 אלחנן ומר -- -- בישיבה סמכמה, אשר ר"ח נ"ט חברמאלחנן
 וריבוינ:". גירו5נו הוא ר"חנ"ט

 )ראח י האי 5רב שאלות מריץ אלדנן ר את נמצא דתשנ"נבשנת
 וצד 124 צר בתשובת-הגאת'ם,הרכב'

"350 
 מכברי האיי הנאט ואף

 לפנ'מ טאת. תבא אשר אנרת וכל עת אל מעת שסיף הוא כ' ".אמנםומעריצה
 עם זאת כל . . . הראשומת מן ט,בות עגיות שאל,ת וכל "פמה מאשרטיבה
 רבים על ויעריף ייסיף יגיע ל;בורות יזקין עור כי אנ. ובטוחיםבחור.ו

 צעיי: עורנו אלחנן ר' היה 998 בשנת כי איפוא רואים אנוועצומים"(.
 הזך, 5זמן בקרוב .2ינו ה~כתב נכתב הנראה וכ"' בחוריר: עם זאת"כל
 את נ'טא טרם הזה בזמן כ' ועור חמ1רנ1, ב'?ם אותו מכנה צסח ר'כ'

 1012. ב'טנת אביו על" במ.ת רק 'טיבל הפרר רא'טהתאר

 האחרץ ששהה מעת מכבק ,5דנן רב את מכץ ה'ה צמחרב
 קל כאשר יכן פ.מבר'תא. ב"טיבת שר'רא ל אצלבבגרד
 איחנן מר כי בטוצל פק'רו איוף בן א5וף כהל טמרישה
 שלטה ר' 'ם הק אח"כ השמשה. מארע5 שמח 5בגרר לבאמתעתד
 מאר אתו וה5ל רבו של בשבחו וספר לבגרר יבא ן נ ח ל א ר ש,תלמ'ח
 אלחנה ר' את להאות הישיבה ראי2 של תשוקש ותגרל צמח ר'בפנ'
 לראוח הוה כ' בגרד בירת אל אלץ 5הביאנו 5מה ש ר' מאתחבקש
 נקל לא כ' אפם ריה בית אב פ5טו' רב 'דירה בנו יות עלנחומים
 טכבר לאטך הטלכ.ת", "סחטכ פודר אלדנן ר' היה כ' הרבר,היה

 מא; ?י כספרי אלחנה בז 'צמריה ר' יכבוד יברט בן דונש שהבר ההרחים את ראהני
 3--גו צד א---ב, חוברת ר שנח "הקדמ" עוד העיט 21. ע' ב'חיק
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 עמו וללכת הממשלה אנשי על לפעול הבטיח צמח ר' אך והמכפי(.הסם
 השפעתו היתה ספק בל' כי רע, כל ל. יאונה לבל בעבורו ולהשתדל הפחותאל
 אולם בבנרר. ה,שמשלה י"ל הנבוהים בחתים נדולה הגאוןשל

 אח"כ לחזור סנת ע5 לא"י ועלה מ,צל את אלחנן ד' עובבינתים
 מא"' בשובו א5חנן ר' לב על 5רבר וטלמה ר' הבטיח ולכןלבב5,

 למוצל אלחנן שבל כאשראח"כ צמח. בועאלליהמיר
 במתק "לשמח 5ראותו 'כל מ'לא צמח ר' זה על הצטער שם,תשאר
 ה מ ל ש ר' לו הורה ,כאשר בו". נרלנה מופת ~יש בבלה אק "כישות.1",
 -תה לבגרד אלט מימ אלחנן ר את שמהו מהסבקמאחת

 שהיה כסף ואפם ררכי: הוצאות נפסקו "כי האמצעיםחסר
 עמו~

 על התרעם
 עלות: זאת.קודם להוריעו צריך י2היה שללמה לר' ,אמר צסח ר'זה

 וה'ח 5בגרר ומביאו אליו ע,לה היה צימח ר' הוא כי יעןלא"ע
 יקי היה כי יען אלף", וער כסף "ממאה הירך הוצאות על מכיסו ל:נותן
 שמריה. ר' אבע ,5צדקת בת,ת לנר15 מאר בעינץ נן ח אל ר'ונכבד

 שט. תסתר )?( למ1צל אלחנן ר' נכנם כ' אח"כ לוכשנורע
 על שלמה ר' הורה ואז רבר. פשר לו לעיר שלמה ר' אתהשב'ע
 לראיתה 'כל ש5א ע5 בצער שרף והיה ח צמ ר' והתחרמ האמת'תהסבה
 שלמה מר' מכתביט שנ' ממוצל בקבלו צמח ר' של רעת, קצת נחהלבסוף
 האלהיט 'חור בעמן רעתו את לחתת יבו אלחנן ר בשם איתו מבקש. המשבהם
 אק "ומב5ערהו וכף." הוא" בשמ'ם "כ' ברמז צמח ר' השיב זה ע5ומקומה
 לכל ומכניעות מכר'עות ת'טוב,ת ת]ורה["". תורע 5א תורתו וזולתיא5ה'ם

 תעה כי וחלקה י2כתבה א,, יטרברה, ח"2ק פהה ,כלהמומרים
 1כ1/ הררך" מן,סרה

 את צמח ר' מכנה שבה תחלתו אל תמכתב סוף את נשוה אםו-ה
 הבלה. מצבו את קצת נבק אז כי ההירה בתר כ5 "מואם בשם אלחנןר'

 להתוכח לו היה הנראה כפי שם. נתחבא ולמה כמ1צ5 האחרט שלנעים
 היחורים, תורת כננר סרה ,רבר י2כתב בונר אי מומר איזה עם הרתבענין
 לשנח בערך זמן בא,תו ואמנם ליחור. בנוגע רעתו ח מ צ ר' את שאלולכן
 מומר במוצ5 חי א.וסיביה אבי אבן הערבי הם,פר עפ"י970
 ל'מקא5ה היהורים כננר מאמר 'טחבר מ' ן, י 1ם ל בן א הרופאיהורק
 5יטרטור, אפ151נ' א. פ51ימישע שטיינשניירער, )ראה א5'ה,ר"( עליא5רר
 98(.ע'

 אבע ל~מין העומר ותכם מ,מחה חבר כתור נורע אלחנן זטר'יאחרי
 בבקשותיהם מוצ5 יהירי אליו שפנו מאר אפשר במצרים הקהל,תראש

 בגאוניקא התשובה ראה גאוג האי ורב רש"ג שי בזמנם מאד ככד היה הססים ועוי1(
 טאז גם וראה ה'טיטול, מעונש הרבה בסקומו מצמער היה "ראובן שס'" סימ: ותג"ה 5 ע'ה"כ.
 ובר ל " כרר .עםל .א.פ
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 ודת, אמונה בעניני עטו ולהתוכח קופין אבן של ספרו עללענות
 מקום תופס היה ספק בלי אשר המיטר. מתנגרו עליו ילטין שלאומפחדו
 -' מוכרח היה הממשלה, אנשי על גרולה והשפעתו רופא בתור במוצלחשוב
 לבנרר. לררת יכל %א מפנץ להסתתךאלחח

 : טלמעלה( המכתנ גנ יטעל)הכוזבת

 רחבות מים כמים איטר רעותלזקן
 ]ש[ר אלחק מררר הבחרהחבר
 וישימו צורנו בו יבחרקהלה
 סטלה בקרב ברכה ולתהלהיטם

זץ מרו"ר המעולה המופלא הזקןבן
:2 קרנו[ ]הקהלות ראיטש,זריה
4ן מ]שנאע[ חשמירירים

 : הערבית(יבתבת
 עבריות בא,תיית כאןנעהקה

 ריפ יטמריא אלחבר אבן]א[לי
 . . . מיתאקא אלחח בן]אלקהור
 עזהא יאראם בקאהא אללה]אטא[ל
ותא"רהא

 אפחק ה אלמת'באת ראס צאטחטן
 בלמאי בן צאמח אסחק ה בלטאיבן
 אלמתיבאת רופאטן
למצי ינהי אללה שאאן

 מודה אמאגהאלמנחייסה[
 ררהם עשראלחק

 עברעס)העתקה
 ראש שמריה החבר בןאל

 )?(.". ברית אלחנן בןהיהיריפ
 גדולתה ויתמיר מציאותה האליאריך

וחןקתה.

 יצחק בן הישיבה ראש צמחטן
 פלטי בן צמח יצחק בן פלטיבן

 וזייטיבחקכורזל21י
 השמ:רה למצרים עיע ה' ירצהאם

 גמומרופקז-ון
 ו-רהכןיכג עיטרההערך



 הטכתבק.)גוף

 דרם( השם)בשב

 רמ]תא מתיבאתה'( ראש צדוצמח
 א5[_ באהב]ת ויהיר בונר כל מואם זהיר, צור במצות מהיר, דעהלוקן מחמיהי

 נ!]רור"[ הקונה'( .שכלו הקנויה בינתו להזהיר* הרקיע וכזוהרמנהיר
 . . . . וימעדך ויצרך צלרנו ירצך טאיך, אביו פני קהלה שר ן נ ח לא
 וינ]צרהו[ יה ישמרהו שמריה רב מר המעולה המופלא. הזקןבן

 ע5ינ.[ וחשו]ב בעינינו 1.קר לפנינו הנאמן הנחשק הנרצה הנתאו5
 אפ]ריון[ מראש לזקן יחלקו זכגות ואלף )?( זיתיון '.אהלי חכמותונחלי
 ממנו[ שן5ום שא,1 מדרשיכם. בתי השוקדים והתלמירים 'החכמיםולכל
 ח]מיריו[ ורוח'( תווות שימרי החשובות ,ה,נושב.ת הישיבותומן

 . . . . ישראל לבית ואמונתו חמרו וכור בחפד]1[ כימשיבות
 ]ומשתחו.ם[ לפניו .מודים משתעשעים ועדותיו ומשמטיוובחקיו10

 . , , ברוך .נ' ישראל לבית ואכוונת. חפרו זכר אלהיני ישועתארץ
 ]בהניע[ ששנו למאר כי חס,ורנ. ודע ואמן אכון לעולם יייברוך
 מן[ יחיי]צורו במוצל פקירנו אלוף בן אלוף סהל מר תלמידנ. ופרשכתב

 שלמה[ תלמיר]ך בהגיע גם בנרר ב,רת אל גא אתה כי ובשרנ.אלמוצ5
 רוחנו[ ]חי נם נע' אב פלטלי בחורנ. עמר כאילו נפשנ. ותחי משרתך15

 ]כן[,( פי על יאף חי ש,הוא ביומף כבשר אביהם יעקב רוחכותחי
 א,חר]י[ נבואה ,רלח לשרת ככ'.( הקרש רוח על.ו שרת שעהבאלתה

 בך[ אש]ר שמים .ויראת ובינתך חכמתך ובשכוענ. היה יחידנלכי
 .אמר[ להב]יאך 5מהר ,אוהבך משיתך ש5מה רב את וצו.נווננחם

 ]האל[ בעזרת תב1א.ד שאם לו ונשבענ. המלכות מחמפ 'רא הוא כ'20

 שפירא. מר שעשה "כי' טגוף יפוטוגרפיה( צלום-איר גם לפנינ. טונח ההעתק טלבד1(
 האותיות צורת ואו;ם איתי.ת. או מך'ם, אי-אלו רב עיוו אחר' ;פעמ.ם ההגיה 'כלנו פיוקק

 )העורד(. מאד היא :מטושטשה משונהעתיקה,
 הישיבות ".מו טי: שירה המכתב בגוף גם וכו . ת י ב י ש י ל"ר: "מתיבאתה",2(

 טורא הישיכות שתי בשם צמח רב 'רבר כיצד מיוחד, ברור עוד דייש זה .רבךהנווביה".
 )העורן(, 'יהנישבית'? פירוש: יטה יחד,ופומבריתא

 )הע.רף(. "הקוניהי' : קעתיק א ר פי ש יטר ככ"י, מטישטשת האהרונה ההא אותה(
 )העורו(. כמה לי גראה ולא 'יטימיי, : העתיק א ר י פ ש ימר ככ"י. טסופקת 11 מ;ה4(
- כן" פי על "ואף3(  נ"ו רף ,קניב מעם גאוו, האי רב )בתשוכת כו" פי על "ונפ 
 נדוי אדיר לי ן כ י פ ל ע ף א "1 וכן: כו)טטה( י'בשורה

 רש"נ יאגרת )לקוטים הואי'
 עייו ב', עםיד סיף כ"ז )כתובות כן" פ' על ואף "תנא זה: .בטובן ב'(. אות11(נ%%,
 יהעורל( מקומיה בכמה ועור שם(בפירש"'
 א ר י פ ש וסר בכ"י. מטויטטיטת "נבואה" ומ;ת כ"ז,. מ"ו, )כראשית אונקלס בתרגום6(
 ,העורר,. ונ' ייי רוח :העתיק
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 חונה ני וכת' ונ' עמך אנכי הנה לב בישר' כת' כי תקלה ת'ראלא
]מלאר[

 ואלף וריכו וג"( לך יצוה מלאכיו כי וכת' וג"( ל'ראיו סביבייי
י]עמדו[

 אל[ נכנפ]ת האמנת ואילו ונ' אלף מצרך יפל ככ' יי' אוהבי שילימין
 ]ונו'[', המאמין ככ' מעונו אלוה בחמלת פחד מכל .רא היית לאמעונר

 ל,-ומ]י[ יש' מא' בא שהחה מישראל סוחר אותו של מעשה* הכרת הלא25
 ]עטר[ אלהיך אתה אדומי לו אמר מה ובומונו נפשו על ירא רוערפוחד
 עמן. כל וראו ככ' ממך ירא' אנו אמ' סופו המע"( וכל תיראממי

 .יי[ וכ' ונ'הארץו(
 אויב ביד נתן ולא הטגי.רי לא. אברהם עבר אליעזר ונ'.( יישעיאורי

וא]ליו[
 אלהים בחסרי הפחות אל עמו נלכה שלמה לר' ואמרנו עיניךנשאת

ו]אמר[
 . . . בא כן אחר ויביא ישסע ירצה אם לו אנידה ואני יבאה כא הוא80

 בכ"י(. ב')עמוד
 לא[ כי לכי]אד לנו ויצר וירע ונפחדה ונדאנה ונתעצכה בחכסתךונחר
 . . . שמתי]ך במתק ולשמח לשוש ך ר י ט צ ל ק נונה ראו המקוםסיע
 הנותרים וסלונים סרבים כי בו נדנלה מו[פת ]איש בבבלה א,ןכי

 מרי[וכ]ית
 ]נפמקו)?([ כי אמר ועוד במו אלהים רעת ואין חסר ואין אמת איןהמהי(

 ל]הנידן ראוי היה הניד ואמרנו עמו ש,היה כסף ואמס ררכיו הוצאת85
 עמן מאר]צנו אליו עלין היינו שאנחנו ישראל ארץ אל שיעלה קדםלנו

 ההוצ]אות[ כל לו נותנין היינו ואנו בו רוצה אשר הדרךשכור
 ]ממאה[ עלינו הטוכה יי"י כיר עמנו לביאה'( אתו וסדציןמאצלנו
 וניראה[ בתורה לגדלך ונככרת בעינינו יקרת לאש,ר אלף וערכסף

 ככה[ עשי]ת למה יי"י ואהבת כתכמה הרור ו;ן אביך ולצדקת40
 . . נכנסת. כי 'אנשים תוו כן ולאחר עלותך קדם הודעתולא

 ]הסבה[ לנו להגידה רעה אל חננו שלמה ר' את והשב(נוונסתרת
 ]כי[ מכאכים עציכים נחנו אן'( ועת כף על כף ונך ונתחרטהוהודה.
 . . . על.. לעמור ה,פק ולא תמ,נתך לשורה כך' המק' הכפיקלא
 מכת]ביו[ משנים עמדנו.'( כאשר דעתנו ונתקררה נתבררהואר
 היא. יתרה י'חונה'י יפני ייכי" והיספת חי, )"ד, תהל.מ : מ"ו כ"ה, נראיטית1,
-4( ט"ז. כ"ח, י'טעיה 4,, י"א. צ"א, תה?ים2(  י', כ"ח, רברים5( הסעשה, 
 אגרתם'י. עבר "א)יעזר וה: אחר כא מ)ת-הקשור שום וביי אי. כ",, תהלים6(
 ו' ה, ב', יהזקאלז(
 השם. עי .)פ והעתיר דמק~ר ע) ה';א בדופפת ידשתמש מגגה המכתג בע) צמד רג5(
 בעמוד וכו ל"א(, )שורה ונפחר"י' ונראגה "ונתעצבה : ב'( שורה א' )עמור "תבואה"גמו:
 ,העורד(, ועור "בגבקה? "י':ורה", ")רמזד"בי:

)9-  ,הע~רר(. ערייו - עראו 
 הגאונים בפירוש עפשטייז י"נ ועייו )שפירא(. )נו נורע כהוראת וקפנא בערבית10,
 )העורך,, )נו" "ועטרה : ישון על )(2 הערה 128 צר סהרוח, סדרעי
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 . . . . בי דעתנו מלפנינו לשאל אמ]ך[ משרתך שלמה רב ממ,צלש]גר[
 ב]שמים[ כי ירמו ביח,ד רמז לך לרמזה ונצו ויח,דוממקומו
 הדעת[ מ]ן אשון .עין הלב בעין ונראה ועמוק ונמצא ורחוקהוא

 מ]לכות[ ומלכותו ומק:מו מכונו כי הנכון השטע ימןהשלימה
 הכל[ ת]ורה תודע לא תורתו ווולתי אלהים אין ומבלעדהו הוא עולםשל50

 וחלקלק]ות[ ואפל מעקל ודרך וחשך מהבל הבל והרהור ורעיוןתעתוע
 ]יאלף[ אטת ואלהים בכל ומשפנו אלהינו ייי הוא ,א[יום ואל צרקות]אל

 פה[ ]וכל הממרים לכל ומכניע:ת טכריעות תשובות רבבות ורביאלפים
 ו]אבדה[ וכשלה הרדך מן וסר'ה תעה כ' וחלקה שכתבה או שדברהולשון

 שמים ומדרך בררך חט]א.ם[ אמונה והישר הטוב ]תרה[ עמים55
]ללסד[
 'א]שרי[ היום נכון עד להם ואור ב. להילכים נוגה ואורח דרכוענוים
 ]גברו'( אביך ]ברכ[ות ]כא[.?'ר וי,לדתיך רד1( יש אביך ואשריחלקך
 . . . . . . . וק. א[מך ברכותעל

 . . . . . . . . . . ייייאהבת
 . . . . . . . . . . . .לחכמים

 -ב אס' אבות זכ,ת תמה טאימתי אבות זכות תמה ]אמרושמוא),(
 ואיש[ מאהביה לעיני נבלתה את אגלה שנ' בארי בן הושעמיס,ת

 בכת"י(. ג'עמוד
 מלך וחזאל שנ' ,ארם מלך חזאל סימי אמ' ושסואל מידי יצי[לנה]לא

 את לחץארם
 למען אלהם ויפן וירחטם אותם ייי ייחן וכתיב יהואחז ימי כל]ישראל[

 אברהם אתבריתו
 .ר' עתה עד פניו מעל השליכם ולא השחיתם אבה .לא ויערב ]יצחק[65

 לוי בןיהושע
 ייי הנביא אליהו ויגש הטנחה בעלות ויהי שנ' אל'הו סימי]אמ'[

 אברהםאלהי
 כל עשיתי וכדברך עבדך ואני בישר' א"ם אתה כי יודע היום וי[ש,ר']'צח'
 המשרה למרבה שנא' יחזקיה. מימי אמ' יוחנן ור' האלה הדברי[ם]כל

 ולסעדח אותה להכן ממלכת: ועל דו,ד כסא על קץ איןולשלום
במשפט

 שמואל ר' אמ' זאת תעשה צבאות ייי קנאת עולם ועד מעתה]ובצ[רקה70
 ט,עה אלא אינו חטא'1'( עלי בני האוכור כל י,נתן ר' אמ' נחמני[]בר

 בני ושםשנ'

 כ"ו. מ"ט, בראשית2( ככ"י. קרע המיה באמצע1(
 ע"ב נ"ה שם4( א' עמוד נ"ה 1:נת3(
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 חמא לא פינחפ רב ראמ' כרב -לה סבר לייי כהנים 1[פינחם חפני]עלי
ומיקיש

 אני מה הא "אילא חטא לא חפני אף חטא לא פינחם מה לפנחכ[]חפני
מק"ם

 ששי;:1 מתוך אילא מוער אה5 פתח הצבאות הנשים את ישכבון]אשר[
את

 כאילו הכתוב עליהן מעל'ה בעינתן בעליהן אצל ה5כו 51א הני[הן75
 גופהשכבום

 בן כבור אי אחי אחיטוב בן ואחיה שנ' חטא לא פינחם רב[]אמר
 בןפינחס

 אפשר יונתן הלך כי ירע לא והעם בר איפור נושא בשילה ייי[ כהן]ע5י
 באחמא

 יעשנה אשר 5איש ייי יברת נאמר כבר והלא מיחסו והכתוב[]לירו
 ועונהער
 ער לו יהיה לא הוא ישראל אם צבאות לייי מנחה ומגיש יעקב]מ[א'הלי

 5ייי מנח'ה, מגיש בן יו יהיה ליא הוא כהן אם בתלמירים ועונה ]בחכמ[ים80
 ישכבון אשר את הכתיב ואילא חטא 5א פינחם מינה שמע א5א]צב[אות

 והכתיב בתיב )בני( לבני והבתיב כתיב ישבבן יצחק בר נח[מן רב]אמ'
 בב"'(. ר')עמור

 כתיב מעבירם יהושוע ררב ברי הונה רב אמ'מעבירים
 15 שהיה מתוך ארוני את ידען לא בליעל בני עלי ובני כתיב]יה[

 חמא באילו הבתוב ע5יו מעלה מיחה ולא אחיו בחפני 5מחות ]לפינ[חם85
 והגרושה 'והא5מנה והפומה והעיסה והמשוחררת'( והשבויה]הגיור[ת
 כשרות בניתהן לישראל נשאו לכהונה פסולות אי5ו הרי]1[החל5ה

לכהונה
 ברמך תזרע 5א משום לוין יר' משום עליה חייב השפחה על]ה[בא

כלאים
 תנאמ 5א תרצח לא שעטנז תל'בש ולא ובחמור בשור תחריש לא'ומש'ים
 משום גויה משום שפחה משום תחמור לא ברעך תענה לא. תגנוב]ל[א
 ישר' .הוא אם אח אשת משום אב אשת סיטום איש אשת משום]נ[רה
 בתלמירים עונה 51א בחבמים ער לו יהיה לא בעיה ועצמו ז[רעו]וחלל
 אשה הנושא ובל צבאות לייי מנחה מגיש לו יהיה לא הוא כהן]ואם[

שהיא
 לו הוגנת שאינה אשה' הנושא 1כ5 נושקו וא5יהו אוהבי הקבה' לו]הוגנ[ת

 משפחתו את ולמוגם זרעו את לפום5 לו אוי רוצעו והקב' בופתי ]אלי[הו95
 5עולם בשבח מרבר ואינו פפול הפוס5 ב5 ט הוגנת שאינה]ולנ[ושא
 תמעו5 שכ,א' בנררים פרוץ תהי אל אביו חגרא משום אמ' חלשתא]אב[א

 פ"א. רבה ארץ דרד מס'1(
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 שייס מקרוי יאכילך שמא הארץ עם כהן אצל תארח ואו]בש[ביעית
ח- ל ח - - - - - - - - - - - - - - -  רברי 

 ]לירין תבא שלא בנשים תסתכל אל אמ' ברייאשיה אחי ר' ]ניאופים[100
ערוה
 בנים לו שיהיו לעצמו גורם נשים של בעקיבן המכתכל אומרים]יחכמי[ם

 הכרת שנ' חוטא הוא במ'הרה פנים בושת לו שאין ,כל ימומים[]בעלי
 ענתהפניהם

 תהיה ובעבור שנ' חוטא הוא במהרה לא פנים בושת לו שיש וכל]בכ[
 בו'( פגעין ]קנאין ארמית ]והב[ועל תחטאו לבלתי פניכם על]יר[א.תו
 מיניהבעא

 שמיתתן במאי . . . . . . בשעת קנאיז בו פגעו לא מרב כהנא ר'[105
 נתחתן כאילו הגוייה על יבא כל אבינא ר' אמ' שמים בידי]מית[ה

בעבודה
 בת יש וכי נכר אל בת בישראל נעשתה ותועבה ייהורה בנרה שנ']4רה[
 של רינ, בית אמ' רימי רב אתא כי הגוייה על הבא זה אילא, נכר[]לאל

חשמ,נא"(
אתא כי איש ואשת שפחה נירה גויה 'סשום עליה[ חייב גויה על הבא]נזרו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- - -  
--  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
--  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 ע"א. יפ-ב ע"ב פ-א סנהרריו1(
  וו"כ' ל"ו זרה .ובודה(



 וימאמה. ימן יאר'1 מבבי גאוןאגרות

 ע5- כערך 'טנה כ"ה ןפני בפריז הקהלה לה שרכ.:ה "הגנ.וה" כ"יבתיך
 דפים שנ. '2נתים לפני סצאתי הי"ו לוי ישראל פרופ. הכול4 הרבירי

 טופסי- כ' ומצאת', בהם התב:ננת' מאר. ובליא'ם קרוע'ם ויל."םעת'קים
 'טמת' ו'מאטה". 'טן ל"אר'1 בבבל הגאונ'ם מאחד נ'טלחו א'2ר הםאגרות
 הצצת' מגד4ת( )וכוכ'ת כמשקפת ו;ם ע'נ' כח-אור .בכל כל'לות'ט'ם

 הקדט,ן הכתב '2ל חצ'-אות ואה וא.ת אות כל 1,הוצ'א לכוןוהתאמצת'
 שנפל המחב 'ד' על ה'מ'ם ברוב מאד ונטשטש שנשחת הלזהה"טן-נושן

 ומהודקיכ צפופים מונח.ם כנראה שהיו, התיכונ'ם העמוד'ם בשני ב'חידבו
 שגית' כי טאד, איפוא 'תכן האחרון. ,העמור הוא מהם ונר.ע לוה, והביותך
 אפס עיני, את הטעו אשר משונות אות.ות א. מלים, כמה בקריאתוטעיתי

 צלום-א1ר עם כאן לפנינו נתון הוא הרי טאד רב כק1שי בידי שעלה טהכ4
 א. כ,לים ככוה ונפרכו נתקלקלו אמנם כה )ובין לאחרונה לי '2עשיתיאחר

 לצערי, ואולם, לטופו. קרוב עד ביותר השלם הראשון מהעמודאותיות(
 של האחרונות כ.טורות המסופ;ת קר'אתי ב.די עלתה אם מאדטס.פקני
 כארץ אובד" ו"ברכת האגרות, 'טל הטופס לפנ' לפניו מונד צלום-אורהר. טמני 'ותר כזה לכון אולי '2יוכל ימי כראוי. ל, מובנות שא,נן הזההעטור
 ן תבוא עליו ויטאמהימן

 נתגלו שבידי הדפים שני העתקת את לרמוכ שמסרתי שעה באותהוהנה
 מטופסי יקרים דפ.ם שני ע.'ד הי"ו מרכם אלכסנדר הפרופ, ידידי יטל בטובולי.

 מונחים היו אשר "הנניוה" מכ"י אחר ממקום בא.ם והטה ממש להאלוהאגדות
 עיני שבעה טרם אך ונוגיות. בתוך וחבויים בנוירק הסמ'נר גנזי ביןמוטן
 כבר לצערי, והמה, ובשובי סועט לזמן נוירק את לצאת הייתי אנוסמהם
 נעשתה אשר לפני מונחת העתקתם רל ועתה באננל'ה. למקומם חזרהנשלחו
 לומר צריך ואין הכתב, גם הניר גם כי ראיתי, ראה וא51ם אחד. חכםע"י

 זה ראה על-כן יתר שבפריו. והכתב הניר אותו עם הוא אחר ממש,הענין,
 ישר הם ונמשכים ה51כים ב' שבכ"י האחרונים הדפ.ם שני אלה כימצאת,,
 הלאה(. )ראה פר.ז שבכ"י הראשונים הרפים שני של האחרון העמודמסוף
 מארכם הפרופ. ע"י נועדו שכבד אלא יחר ולהרפימם לצרפם לפיכך היהוראוי
 ! "הגניזה" של נ5גוליה ינלגו5י גלנולי,ה נורל הוא כך אחר.למקום

 גאזן אגרות טופסי ארבעה נמצאים ש5פנינו הרפ.ם בשנ, הנהועתה
 העמוד בסוף לפנינו דאשיתו רק והרביעי ברובם ש5מ'ם מהם זלשהאחד,

 הלאה(. )ראה ב' בכ"י ושאריתוהרביעי,
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 "לנק,'ב : הראשון העמור כראש 'היא מתחי5ה 5פנינו הראשונההאגרת
 נשלחה כי מוכח מתוכה אך נשלחה. ולאן למי פורש ולא . . . טוב"בשם
 : מפורש כתוב השניה האגרת כראש ואולם יימאמה". ימן "לארץהיא

-"לצערה  חמרה השל"2ית האגרת של תחלתה והנה יהוחנן". בר עמרם 
 אחמ אגרת בראש הנרשם צמח" בר ל"שלום נשלחה כי מאר יתכן אךהיא.

 ג'(. למכתב בהערותינו )ראה שבשניהם הלשינות רטוי מראה שכן ב',שככ"י
 ה-ב'עיין האנרת נשלחה שאליו הא'ש שם לפ5ימה לנו נשאר ואתלעוטת
 25(. שורה ד' )עמור ימן" מן .[ . . . ]. בר ל"כלף : בראשה הרשוםכפ'
 הראיטון בעמור היא ינמשכת הולכת הזאת האגרת של שראשיתה ל'וברי

 -כ "אתה האיש: באותו הנומרת שם( ונ'2חתה נקרעה תחלתו כי )יאה ב'שככ"'
 קים מימי כי מור'עים האגרת:( נוף שם מתחי5 )אח"כ ! ונ5ויךכלה

 . . . הנוב". אכיך שם נקוב היה ערו נוחו אבינו[ ]נאוןבישיבת

 הכוכיח הקובל, המברך, הללו האנר,ת כעל הנאון אותו 'ך'וא מ'ואולם
 כאן לפנינו המצויט השונים השמות למרות עוד לרעת אמשר איוהמוהיר

 גאון היא הכותכ כי ברבר, כלל ספק אין אבל ב'. בכ"' שמות כמהועור
 יבאגרה פומבריהא. או סי-א בישיבת האחרונים הגאונים משלשלת גאוןבן

 ועל נדבות" ערן ניחו אבינו גאון .[ . . ]. לפני "שלחו : יאטר ב''טבכ"י
 וחכמי הנרולה ו:ישיבה ראש אנחנ. 1"כי : שם יאמרעצמו

מצויה השכינה ]שהיתה[ הקרמונים כי'טיכת שק51ים . . .ישיבתינו
 כי! שומבריתא : זו אומר הוי הגרולה"? "הישיבה היא ואיזו'בתוכם".
 תקופת בכוף טובא" מלתא "ארלרלא מחסיא" "מתא או טוראבישיבת
 וה,אה(. 1(]1 צר רש"נ, אגרת סוה )עיין חכימי" בה אשתיירו "ולאהנאונים

 היחם זלזו5 ואותו ההיא. התקומה בסומ 'טתיהן נשתיו החמרי במצבןאך
 הנאונים תקופת בסומ המערכ מדינות בכל ששלר ופומבדיתא" "סוראלישיבת
 גם שלפנינו האנרות מתוך בעליל רואים א,נו 3-2( צר רש"ג, תולרות)עיין
 'שיבות ש5 חקמ "ונכרת : הראב"ד רברי על והנה וימאכוה". ימן "ארץככל
 הצבי", ואר'1 ומצרים ואפריקא המערב וארץ מספרד אליהם הולך שהיהכבל
 וימאמה!" ימן ארץ "וכל : ע1ד להופיףעלינו

 ! האלה באנרות לפנינו מתגלים חרשיכ 1"אלופים" חדשה ארץ1.אמנם
 סורא המתיבת,ת ובין ן מ י ת ב היהוד'ם בי, יחם שום נורע טרפ היוםער

 בתולרות כלל שמענו לא כאחר יימאמה" ימן "ארץ ושם בבבל,ופומבריתא
 בתקופת ימינו מדברי חדש בפרק, תיירתנו נתעשרה הנה ועתהישראל.
 הייסיבח, לנובת מעשיהם על "אלוף" בתואר מרחוק כמובן, בבבל,מהישיבות הכתרי אשר וימאמה" ימן ב"ארץ לפנינו חדשים "אלופים" ושלשההנאינים.

 במחברתז פווננסקי, )עיין ואלול ארר הכלה בחרשי הישיבה אל באים שהיואו
 : הוא האחר שם והנה 49-50(. צר הנאונים", לתקופת שונים"ענינים
 )?( הרין . . . נתנאל. השר "האלוף : ושם:השני בצנעא" אשר אלוה"יריריה

 "שני היו כאלו שניהם י נ ב שבין הרמיון אותו ,הוא נפלא ומהבצננע[א".
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 ונצינם במקומ.ת'הם. ובין בכנוייהם ובין הם ?שכותיהם בין שמעון" בןי:פף
 : כאן זה 5עומתזה

 נ שם( בהערה ועייו 17. שורה א'יעסיר

 ש"ץ ]אלוף ירידיה מ' "לידי . ..
 ט' לירי תתנהו או בצנעא[אשר
 כי ' צ שמ' יו נ ב ח"ם ימר רי'ש
 והממינים 1הש15חים השפטיםהם

 ימן ארץ בכ5 ישיבתנומשער
וימאמה"

 שלום" "שר בשם מעם שלפנינו "שרי'" יכונה ב' בכ'" הנה כן ע5יתר
 לבן ביותר המתאים א'( ,הערה 20 בעמוד לקמן )עיין 5בר "שר בשםופעם
 )חסר(. "בנו" שם כתיב ש5פנינו "בניו" במקום נם ב'. שבעמודנתנא5
 הה,עתקה. בטופסי של'פנינו השמות נשתבשי או נשתרבבו כא15ונראה

 נוחו 'צחק מר בן ש5ום "שר : הוא השישי"אלמ
 ש5פנינו(. א' בעמור 4 בהערה )ע'ק ב' בכ"' רק הנזכר 1", רע

 רב אצ5 בתח5ה אותם מוצאים שאני "שופט,ם" התשרים נםוהנה
 ובני והחכמים "הא5ופים : "התנאים" ובק הנאינים" "בנ. בק נאיןנחמיה
 5אנרת )לקוטים והסופרים" והתלמירים והתנאים פ פטי ו והיםהנא:נ,ם
 א5ח משנת אחר במכתב הישיבה" נדיי ובין ס1( שורה [)(כ:כ , צרש"נ
 בדשויותינו" יוצאים ם שיפטי הישיבהה נר51י "'?היו : 5יטטריתרם"ר
 : נוספים בתוארים כאן נם 5מנעו מתנלים י"א( שורה כ[), .י1 צרשם

 א' )עמור וימאמה" ימן ארץ בכ5 ישי' משער יהממומם 1הש15חים"השפמים
 עד "רענו 51א 20(. )שירה האי15" 1ש15ח 'טפט "ע"י : וכן 18(שורה
 נראח ש5פנינו מהאגרות ואילם ה55ה "השופטים" משרת היתה מהכה

 ומנבית הישיבה "חקי" ע5 ממונים שהע טשים "שופטים", נקראוש5פיכך
 הישיבה" "נר51י נם יטנעשו יש הרחק ימפני השומת. מה"רשרות"הבסמים

 חדיט כ5 אק יאמנם העחנים. הכספים 5נבות רצאו ו"משולחים"5"שופטים"
 ! היטמשתחת

 ש5מנעו בהאנרת נם הנאמר רחבה" "נרבה שהבמוי עור 5העירוראף
 שם( 4 הערה בסוף וכן 13, שורה א', עמור )ראה ב' שבכ"י בהאגרתנמ

 בנרבח "ותזכירני : 5שמרות רם"ר א5ף משנת המכתב באותו נםנמצא
 בעל הוא מי נתברר יטטרם וחב5 כ"בן שורה שם )5יוטים בשמי"רחבה
 ההנא.המכתב

 הראשונה בפעם מויא,ם אנו שבבב5" מרקים נביאים "בתי נם.הנה
 נביאים בתי ובכל בישיבה 5ברכך "ונצוה ! ב' ובכ"י יט5פנינוכהאגרות
 הם מי כאן נתפרשו 5א כי ואף 22--21(. שורה ד/ )עמיר שבבב5"וצריקים

 10ה שורה ר ע' ועי' 21-,ש, ש:רה ב/)עמוד

 . נתנל. השר האטף ידי "ע5 . . ..
 שר' מ' 5ירי או בצננע[א )?(הרין
 והיט15חים לשפטים בניו חייםומ'

 משער ממומם שהם צורםשמרם
 רמאמה ימן ארץ כל עלישל

4",,ןי,יייף"
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 "אלנו . . . : ן 1 א ג א ר י ר ש רב של המכתבים באחר כמק"א הםמפורשים
 ורניאל הנביא יחזקאל בכנמת אף בישיכתינו[ ]אתכם מברכין אנו[]קרי:
 כולם זכרון התלמור חכמי ושאר נריה בן וברוך הכופר ועורא חמורותאיש

 השמות שאר כאן נתפרשו לא ואולי 103(. צר לשכטר, )כעריאנאלברכה"
 הזה. היום ער בתימן היה,רים על כירוע, חביב, שאיננו הכופר" "עזראמשום

 וכנסת 73(. )צר המופך" עזרא של מררשו "בית נם נוכר רש"נובאנרת
 הממעות בעל בימי נם עור נתקימו הסופר" עורא. 1"כנמת הנביא"יחוקאל

 הקרומה היא השלום, עליו רניאל "עלית גם נזכרת ושם ממולירה. בנימיןר'
 ולבנים". ג~ית אבני בנויה והיא רניאל,שבנה

 הזאת הארץ עולם. מקרמת מראש "ימאמה" לארץ היה מיוחרוערך
- הפרסי במפרץ )באהריין( מבחרין ההולכת הררך עלהמשתרעת  ה כ מ ל 

- היא הקרושההעיר - נלחזערי( א,רוחרר החוקר של רעתו לפי   "ארז 
 או )בערבית( "אל-פחים" והנהר י"ב(. ב' )בראשית הוהב" שם א,2רהחוילה

 ארץ כל את ועובר( )שומף הכובב פישון "הנהר הוא )בשבאית("פחייכין"
 חשובות. היותר מכרות-זהב לפנים היו ,פישון נהר של החבל כל ולאורךהחוילה".

 יזכרו כן כי בא, היה "ימאמה" מאר'1 "אופיר" זהב וכן פרוים" "והב1,גם
 יחר. כ"נ( א' רה"א ; כ"מ י', )בראשית חוילה" ואת "אופיר : יקטןבני

 מאמרו מתוך שהוצאתי "ימאמה" אורות על אחרים רברים עורולבמוף
 "ימאמה" הבירה ע"ש נקראה "ימאכוה" מרינת : 11יעכמענפיר'( החכםשל

 חטן כבשה אשר ואחרי )("(""י(( נוי בשם מתחלה נקראה אש,רלפנים,
 העיר, של הנביאה ימאמה", את תלה הנוצרים( למכפר 250--240)בערך
 יד על נבנתה החמישית במאה שמה. על העיר שם את לקרוא, ויצו עץעל

 המדינה. "ימאמה" של הבירה ועיר ותהי "חנ.ר" העיר "ימאמה"חרבות
 581סא היא: ד' .ש'בעמור ה,ראי12נה בהערה הנזכרת "אלחב5"והעיר
 שנחרבה "חנר" מהעיר נרמניות( פרסא.ות י"ב )בערך ולילה יום מהלךרחוקה
 הימים.ברבות

 עוד נ' במכתב נזכרו י"ז( שורה ר' בעמור )הנזכרים ערן" "בנימלבר
 כי במוח ש,אינני י"ח( שורה ג' )עמור 'ואלעלו" ואלנניה יאלגיררה"בני...
 מקומות כמה של שמות ב' בכ"י גם נמצאים וכן באמת. שהן כמו קראתיםאם
 לי. ירועיםבלתי

 טזויוטץ :ש(188ס 8112,0 ז0ט 0זאס1ת1090( 4תט נ11עבזע100( 8ת10י"ת(נ 111(
 .טת81 תוה0מ 1890 .347-350.357.8

 .ץ  ט101ת0810טיוו ת0שתט41חאתל(נ ז0ט18ט0סא 1ז8א(8ט0680 ת8ט2(
 ת058110הח80~1,ו ט2 .ת80ת1ש1ם0נ( 1874 .198-214.8

 תו0ז1385( .ט :פט!18ט70 הוא: המאטר)ושם
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 גא.ן(. אגרות)טופסי
 במעשים הידוע יכלו בכל לההנותם החכמים עם המתחזק טוב בשםלנ;וב1
 לך... יהיו הטובות וכל הברכות ועצם רב שלום פל' המשיבח הנדיבטובים2
 בכ, נקוב ושמעך שמך לברכה זכ' אבינו הי.כי' ראש אדו' טימיכי3

 הח]'מודות[,(המרות
 וטפי מפינו זזו לא עתה וער כ,אחריו בישיבתנו וגם בישיבתוזברכותיך4

חכמינו
 כגוה והיום לעד ברכה וישיתך הברכות כל בך 'קיים ייי ישיבתנו ובני5

 ]אשר[:(שנים
 הרוקח וי...ן שעזרא לפי וימ' ימן בארץ ישיב' וחק חקנו וחמיפים נזו)ים6

ימלך...
 למיל ז'ן וערכו לנגדנו התר'סו הגמורים הרשע'ם ם ' ד נ מ ה וכ'עתם7

 ]ומ[יל ישראל אלה.ייי
 ישי' חה וגזלם עמנו רע מעשותם נכלמים ולא בושים ואינם ישראל בני8

 הנדוייןינטלם
 רבריהם אל שמסכית מי כל ת א ו נדויים נדיני הזו .ב,טנה והחרמות9

 ששוטעאי
 י:י לכל, נרינו הנרוי בכלל וכן הישיבה מחקי דבך להם ונותן להם10

 או נדבהשמתנדב
 ואתה ישי'. טשע[ר ויפת]קא'( טנוי בידו שאין למי ומוכרו נרר '2נודר11

 שמיםברחמי
 ולהוכ'ח ל]הזהיר[ עליך יראוי לשמים שכואנותיו*,( ממי ומיוחר נכבד12

 1לעזירולעדור
 צו' שט'[ ]מקומך מאנשי ובין ממ:מונך בין רחבה'( נדבה לנו 41התנדב13

 סביבותיךומבני
 יש" ]בברכת[ ותשתתף טיוצרך גרול שכר לך יש כי עין תעלים ואל14

 טובתםב':כר
 ארן בכל וביש]י'[ הישי' שער על מחדשות בברכות לברכך ונצוה15

 ונכתוב ל בב

 רב אתה . . . .. ב': בב-. יבמכהב1(

 כי-
 ב.ש.בת קרם מ.מ' כ' ט,ד.ע.ם - זני,.ד

 שכונותיי. -*3, שנים", כטה היום "חקנו . . לכם". וחמוסים "שגוולים ב': בב"י אחד בסכתב ובן2, המוכ". אביד שם נקוב היה ערן נוהו אבינו[]גאוו
 ]צ"י: של"נ מ.מז ; 1 צד א', סימז יתנ"ה ריוטאהא" "יפתקא -היא יפתקא--פתקא.]:(
ד)וטאהאי'. "יפתקי : הרביעי העמוד בס.ף קקסו .כו הסימ:... כסוף 2~1 ויטם ; ב"ב 101 צדשל"ד[
 ]ותשקח1:נרבה ישיבתנו אורות על טיכות ותדבר ",.. ב': 'צככ"י אחד, במכתב וכן4(
 בו אייף שלום שר ]ושלוחנו[ שופטנו אה מקומך טכני באות )?( ש'חית היו כא'?ררחבה
 )ההחזק זה כתבנו עי יכשתעמרו עייגם ייוראוי שמאחריו".... והשפטום עדן ניחו יצחקבזר

 יושיבתגו להתנדב וזו)תם מקומכם בני ותדברג_עם )?( לשוננו עזר ויהיית ח'? יבניויהיות
 רחבה".גדכה
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 וימאמה ימן א5~,יץבשבחך
 וכלשבהך

 ליעף והנרבות ,צהנררים אצליךיתקבל אשר"
 בניו שרי',מ'חייםומ'

 ישיב' משער והממוניב והש5וחים ם י ט פ תש הם כי צו'שמ'
 וימאמה יימן ארץבנכל[

 מה לפי עשה יקירנו לכן באסונה. 5פנ' ישגרוהו ליריהם יגיעואשר
 וכתבף(2ציינו

 ושנלוח[ שפט ידי על לפטנו וכתוב תתעצל ואל למצוה ותקריםא5יך
 ~אםהםחאילו

 חפצך 5עשות ונצוה בש5ר נשמח למען צרכיך וכל ש5ומך ובארצורם
ועינינו

 תעשהו ולז24ר צר]כיך[ ולאמוית שלומך לשמע ומצפות דמחכותמיח15ת
עמנו

 בר' עמרם 5צערה ור. וש5ומך תעכבו ואל 5דבר'מהר
יהוחנן

 .[ . . ה בעקב עמם תברך )ש( העריכה אב ועז האהבה תמיד5אשר
 הישיבהברכות

 ,52]מא די מן וישמור בורא יחייהו בריתנו יפר ואשר זולתנולאוהב
 שמיה וש5מא[ר'ליה
 וש." וח" יטבחה ורצית מנחה :קב5 נחה ורוח 5הדיחה ואויב כ.ומינהח

 בכ"י(. ב')עמור
 אביך ואהבת אהבתך מ מורשים ח/ תתר וסליחה וכפרה . . . . . ..
 . . . עטנו שתל . . . שתהא וקתנו קדם מימי בנו . . . ..

 ת( פרתי
 וט, . . ..

 ונרפש ונשחת נרקב אמנם כ' נקוב שהאילן 'רעני
 הפירותוכ'
 ידע' ולא תור' ]ש[ומר שתהא וחכיט טכיחך איך נדע 51א צמיוהלנו
 כי ודמיטעג".
 כתבך שיבאו וקחט חקה 5התר ממוק אתה כי ירעט ולא תתקרבאליט

 )ש( פוריםלפני
 צורו שמרו א)יף 'דיריה מ' ליד תשלסו יתנדבוהי אשר "וכי בע בכ"' במכתב ובן1(
 וש)וחץ שופטנו הם כי שנם, שמר' בנו חיים ומ' שיים שה מ' לידי תתנהו או בצנעאאשר
 . . . . : וצדק" באמינה )נו וישגרוהו בישיב' יגיע אליהם יניע ואשר יים' יסן ארץבכל

 ונצוה ונה)יכם נא,שרכם אנחט וגם מיוצרכם תטיו גדוי ישכר עמנו תעשוהו אושר"וכי
 חסאמה ימן ארץ כל אל בשבחכם וותבים שבבבי וצדיקים נביאים בתי ובכל בי?'לברככם
 ישמר' בנו חיים ומ' 'טר ומ' ידידיה לט' איתו תתנו הישי' מחק אצ)כם יתקבץוא,סר
 )ידיהם עיע ואשר ייף' משער יממונים וש)יחים שופטים הם כי בצנעא הדריםצר

 וצדק'ע.. באמינה )נ."שגרוהו
 כשל' נשסח למעו חמציכם וכ) שלומכם בכתביכם ובארו )פנעו ישנרוד למען יוצ'שמ. האיט יש)וח' 'טיש' ידי ע) התשובה לשנינו 14כתבו ב/ בכ"י אחד בסכתב וכ21(
 תו"/ ושלומ' )עשותו אליכם ובתבו צועו אשר בבלתתעצ)ו אי ישי' בני ועפ עמנו תעשודו 1)אשר )תש~נות.בפ מק~.פ 1אנו חפצ.כפ )העשיתונציה

 ונתנה מכ55יך ונבארתו5תם

 ירידיה מ' 5יריתתנהו
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 בהשפע תשגרם מקומך ומבני ממך בהשפע והנדבות והק]נסות[ והנררים6
 אותנו ותעוב בזולתנו ותחזיק נפש מפח כאתך תקותנו ותהי ]אלי[נו7

 בנייאת
 את תפיע ושנה שנה ובכל מאתך מרף וחכ.יסים חק וגזלת כל בחסר ישי'8

חקנו
 וימאמה ימן מבני ישי' שער אל באים כתבים והרבה לחלתט9

 רוע בהםמפרקים
 ומחרים רק בך עושים ה"נו בלבנו לך שיש האהבה ושלא עמנו מעשיר10

צריך"  עשית כאשי עמך עשיט לא הברית לך ]שמרנק אבל אייביך ימשמחים11
 בירך יש לב' ארר זכ' אכינו הישיבה ראש מימי כי לפניט והגר עמני12

 רינרים פ'לישיבתו
 קבלנו כספים )?( קוכ' בלתי מאומה ]קבלנק . . . . . . . . . וכי . . . . . .13

 והרינ-יםבלבר
 העת מן להתפשת לאחריתך ולעיק נורא ]עונש[ עליך וראוי . . . ..14

 טלומעונש
 היה בדבר תתעצל ולא שגרם בירך הללו הרינרים ואםוחמם15
 הערים בך שיעירו כרי רלומאתא יפתקי נחי אגרות לכתוב תצריכט ואל16
 ילא והורענוך אליך וכתבנו והירור כבור לך עשינו והנה מקומך מבני17

.נצחנו
 אילו ואם עשה עמנו והטיב ]הנו[לר ראה עגוך ולריב לנצחךאחרים18

 רבריםה
 האלוף ירי על לפנינו שלחם מאלתר בירך יש ונרבות נררים הישי' חקיאו19
 השפטים בניו חיים ומ' שר' מ' לירי או בצנעא. )?( הרין נתנאלהשר20

והשלוחים
 ועל וימאמה.בעירך ימן ארץ כל על ישי' משער שהם'ממונים צורם שמרם21
 נרבה ולישי' לנו להתנרב צורם ברכם מקומך בני עם ת]רבר[ הזאת האגרת22
 נוח. אבינו ארו' ישיבת עם עוש'ה ערן ניחו אביך היה כאשר חשובה28

 ששלחערן
 אגרותך והורענו.... כמהו היה א'תה כן קבלנו כמפים וכמה רבות[פע]מים24
 לפנינו ישגרוהו להרם שתמציא מה כי לך צוינו אשר לירי אתו . . . .25

 בב"י( ג')עמור
- נש למען עמני ש]תעש'[הו מה].מהר[1  -  -  -  -  -  -  -  2-  -  -  -  ------______ 

 ג'()מכתב
ל3 ל ו ה מ ה - - - - - - -  ]ימלי[צהה----- שכל ברב 

 .[ . . ]. וימ' יטן בני לכל וכותבים 3מעשיכם[ עי דיז בכם עושים היינו בכוונה הזההרבר עושיתם לא כי זכות לבף אתכם ]ידננו[ ויקרכם כבורכם ו"לולא ב': שבכאי בטכתב וכז1(
 הדיוי' משורת לפנים וזמכם יזשינו אבלזה
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 קדםגנוי

- היש,' להכמ' והמתנדב באמונה - - =- - - --  - - - 
 -- - - - - ונחיה טובים ומעשים )?( רב,ת 'וברכות עמנוהסובות

 . . . . . . . . ל המצואים הטובים והמעשים טובותיך לנוהנד
 ה]טוביםן מפעלותיך ו,תנו ממך . . . . שמעך. 5 . .. ..

 בשם?ן שננכתב כתב לפנ' עוד ובא 5שמים כואנותיך וכי בהנאותםוטרחך
 כיעל ושמחני ועצלנו וב]ע[ליהם בך המצויות המדות אילו מבאר שלום שרמ'

 ויקר כל,ר כי לך להתמיד מיוצרנו ושא5נו כמוך בעולם צורנוהנטיע
ולרצ,ת
 5פגינו והודיע ע51מות בשנ' ולעדנך מעבדיך שכר 5ך וישלםמפעלותיך
עודי(

 וכי בשבי5ה עמך חותננך[ וקנתור הנדבה בעבור בכתבו שלום שרמ'
 נתתהלא
 ה'ום ישי' על מ]לשינות[ המפיצים הנארורי[ם'( למשיאים כלוםממנה

 שניםכמה
 ואשרנוך כרצונם בו .לעשות חקנ. ולחמום לגזו5 מזוין כליפטסועומדין
 סנהדרי; וחככוי הישי' שער על אותך וברכו וצוינו והל5נוךוחזקנוך

והתנאים,(
 הברכו,ז כל בך יקיים וייי וערב רם בקול אמן ם י נ ע כלנוותלמיד,הם
,ישיתך

 .נהיר:ת וזריזות טובים נומעשים[ בנדיבות מנוכר אתה ולאשר לערברכות
 . . . ובני. נה . . . . . . . . . והנ. השר אתה כי בישיב'ה' מפע5יךשכר

- כת]ב[ לך, וכתבו וצוינו )?( ואלעלו ואלנני,הוא5גידדה  -  -  -  
 = - - - - = המק]ומות[ ומבני מקומך .מבני ותדרוחו ישי'בני

 - - - - - - - - - - - - בין וזולתם והקנסותוהצואות
 נ: המקומות.... בני עם ו5היות............ יכלך בכ5 5עזרנו שתת"זקממך
 ישיבתנו ובני וחכמ,נו . . . נד. 5ישיבתנו ולהתנדב לבותם"הר,ח
 ולא בארצנו ג[בר ]והמחסור כנבד[ עלינו והעול עצום. בדוחקשרויים

 לספרנוכל
 ......ל השמ'ם מן עליו מרויחים עלינו שירויח מי[ ]וכל אלף מניאחת

 בכ"י( ד')עמוד
....ל

 ולש5הו הכסן ,קבץ . .. ותתחזק הי -- -- -- -- --- -- ----

 ב/ יטבכ'י עדן" נוחו 'צחק סר בז איוף יט)ום יטר ]ושיוחנו[ "שופטנו והוא1,
 ה.טיאניה "הגחיט : הכתוב סקיטח חרא "למיט"אים" הקש.1 : ומהקיט נ"עברא תקגתיב,

 יתעזבו ומנידים ארורים יותעורו ב': 'טבכ"' אהד במכתך היא יכז 'ארור":נאמר
 תאמומ/ת
 והתזאים . . . וטצות. גתורה עטוקיס וחכמינו אגו ,ק"כי : ב' בג'י גס גניכרימה(

 ~ . , . ענ"' דוחק מתור ובתקטור בכיטנה תמיד הוג"םמ"ד'ם
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ם2 ע - - - - - - - - -. נ - - - - - - - - ל מ ע  
8-  -  -  - -  

- -  

- ח  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
4-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- -  - -  - -  - - -  

 למנור'ם נת]בע?[ לאשר ה"[ת'ח'ם כ.....וכתב]מ -- -- -- ----5
 אז מסתך או האיי ~הממ[רים -- .-- .-- -- -- -- -- -- ----8
 בכתב -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----7
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 יייה"ע יעשי 'מעז בקקיות אתן קרא , ו?בנדאן
 גישי' לברכבם "ונצוה : אחד במכהב ב' בכ"י 'כן2י

 :בכי
 זצר,קים :ב-א-ם בת.

 שכבבי" וער]יקים[ נכיאים יתי -יכ4כיש.יה יאיחי ד:ודר.ם. את[ ]:ברכ:י מקימך בני ונרגת נדבתד 'תעיע שנע יבמכהבובבכי".



 : ע"א י"ב לב"ב באון האי רב מפירושקטע

 קטעינ! של קוב,ו בתוך אחד, דף חסר וביניהם ועתיק, עב ניר דפים,יטני
 רבני-םורי בכתג כתוכים ,2709( בנוירק בהממינר אדלר מקב.צתשוניב
 י'נ רף לב"ג גאוז י א ה רב רוש מפי השננוו, מו כנראה והמד,משונה,
 בתוספות קם המובא בפירווטו ל א נ חנ רבנו היך ושיטתי שכררכוע"א

ד'-

 בערוה גם מתס "פירוש" וביטם ב"ו פימז יב"ב יבאי"ז ניגרת" גיסא "חד
 "קרנזוידערף

 מרמור,"טיק הד"ד נם גמובו לי שלח זה מכתב"ד בלתרמתהתהעתקה
 מטף מחרש והעתקתיה ששגתי ער להרפיםה יכלתי ולא שנים שלשלמני

 מרוב; בהקף הומפתי אחדים נים תק ! למריה והמרא שלפנההכתב"ד
 שוניכ. מפריםעפ"י

 2708ג ארקר)כתב"ר

 אפשר אי אחר במקום חלקו ואחר אחדכל
 י( ז. כגון לאחר ועקום )אחר מרובע שימצא.א)א
 על מ( עמם שיש החלהית באמתת נכין זהואין
 אם אלא תקנה )ה ואט העלום את שיטולכי

 כל ויקח מרובעים חלקים ארבעהיח)יוה
 ץ חר קרנא יטהוא באלכסון זה כננר ח5קק שניאחר
 ץ וא)ככונו צורתווזה

 ר ש א כ )מים מקום באמצעתוציאו
 כל הרי הנהר "בש שאמרפירשנו

 וממשיר מטרא לאחת מים מכמםאחר
 ננרא יבש אם וכן באלכסט. האחרתא)

 ,טתעבור המים לאמת באמצעוהמקום
 שדה אל אחת כ5 סשוה המואת

 שהרי תאמר ואם כאלכסטהאחדת
 ומצרו נהרא זה שמצח חלק לרזיבן"1
 כנגרו לו יש הרי כמוהו 5עאמעט ואק ננראזה

 לא יטהוא אחר חלק אלכסון יטהוא זורקרנא
 5פיכך כמדהו 5שמעח ואק ננרא ע5 ולא נהראע5

 באמצע ציירנוהו אלר והמשם שתטנמצש
------

 "בקרנ ר"ט: שבהנה.ת י ככתכ"ר .כ-ה2( בכתריה חסר דצ.ה1,
 בכתב..ד. דסר הצי.ר3(



 ם ד קגגזי

 דרך בו ישימו אם ביניהן משותף המיםלאמת
 5שדהו 11 משדהו להכניס כ,ה[ ואחד אחדלכל
 לעשות ראוי וכן הן יכולין באלכסון ננרא הואאשר
 חצד ש5 החלוקות אי15 מוו. חוץ דרך 5הןאין
 ושלגנה ושלשדה אחד יש5בית ם י ב י ב בהןשאין

 במידות שיעורין חכמ' להן נתנוושלפרדס'
 קיצכה 5ה1 נתנו 5א 511תם אבלקצובות
 ר צ ק ופתרונה טרק5ין כנון לחלקותם]ומ[רה

 בטרקלין אום בני דירת ורוב בלבד כתיםאו ואכסדראות הכסא[ בית בהכ]- שיש חצר כנין י ל ע מ ש י ן 1 ש לב
 ומרחיו המורן וכן בערבוביא שותפותשנע[ולה

 את לעשות זה שיכול ופיר1ש1 15ה וכדילזה כדי בהן יש אם שבשוק חנויות וכן הבדוכית
 אחד(. דף כאן וחסר בכ"י)ע"א

 אחין ,רשני הא כי השכר ביניהןח[ולקין
 לימא[,( 5אמצע. השכר לש]כר עשאו הבדוכית מרחץ[ אכיהן להן ]והניח עשיר ואחד עניאחד

 ער['( א5א גרסי רלא נוסחא]ות אית הל5בית דברי[ אחד י,ם ]עצמו ואת אחד יום רבואת ]עובד[ חורין בן וחציו עובד שחציו מי ליהמסייעא
 כולה[ דנרסי ]נוסחאות ואית ה5ל ביתרברי

 בית כד[ברי ]להורות הל5 בית חורו עדמתניתין
 יום עצמו ואת אחד יום רבו את שעובד הללבית כדברי ]אמ[רינן ולא רבו את כופ'ין אין העולםתקנת מפני ...ל. נינהו טעמא חד וכ,לה,1שכואי

 ביניהן אותו ]ח51קין[ אלא למכור ולא 5קנותלא ]טכ[ריחין שא]ין[ מיהא נחמן רב ליהאחרואסתייע
 וחד וכול/ חורק בן וחצץ עבד שחציו סיסתיב' בש ית ך נוסחאות ואית חהה ,אקטחןכען

 טעמא דמאי יהודה יכ ופריק ]יהודה[ 5רבקשיא 5יה הויא נחמן לרכ ליה דמסייע ]רמה[ אינןטעמא
 בכ"".)ע"ב

 דגוד משום איטד או יגור דינא[ בו אין]ענד

 סופריבג רקרוקו.כהטקווו ע1ד 1עיי: עבר-. שחצ,ו פי ייה מסייעא י.טא אחרינא .נוסחא רמ,ה: ב.ר כתב יו1ן
 ת'ק1: מפנ' 1?עמא ע1ר ~טרם המשנה כ) ער ,ט' תקנתם ב"ש א,י 1מים מוס'ף ורש.')בר ב,ה רברי ער א)א נרסי ר)א .איכא : גר,ם שה1גא נ"י הריטב"א בחד1שי הוא2(יב1



 : י"ד-ט"ו חולין למסכת קדמוןפירהם

 2648: .18ת .),9ו2 .6 כא,כספירד)-46 כ", ברר בתיר מיאת' שנ'ס ש)ש,מ'

 קרם'ו פ'רזש סזר., רב;' זכתב שמ'נ.ת )בתבנ.ת רפ,כ ה ע ב ר א בוקזנסרס

 קרפ.' ב"ננו' והדפפת.1 1מ)אחר.1 מ)פנ,1 הסר ע.ב '"ר-ט"י דו).ו)מככת

 )..0-נ0(. צד תרפ.ב, ,ח'פהדראש,ו
 אדרל

 תיעית קב)ת' שנה
 אמנפ כ. 1מצאתי. ברקת' 1281--125(. דפ'פ ה ע ב ר א בו דוא נבקז;טרם ::עןל:"

 ח)ק.פ שנ. בו 1כ. הראש1ו דקונסים ש) הוא אד.1 י הש: הקינטרסוה

 ":' 'ו. וט)אחר דראש1ו דק1;טרס שי .1 מיפנ ש:פררי דיא.:פרר'פ
 הדפ'ם זשנ' הראש1ו הק1;טרס יראש מת,כר'פ הראש1נ'פהרפ'ם

-האחר1נ'פ  )אד'1 א'ש ר1ט'ס הפ דפ'פ שטונד 1'דד'ו )ם1פ1. 

 ודדפסת.ב עט1ר. בכ, שורה כ"א השזר,ת, במפפך 1הו 1דנ.ר דכתב בתב:.תהן

 1-11ן(. ויד ' נ ש ספר קדפ. ב.ננו. שזב.דד.1

 ו . ר פ ב הקח,ק ש, ה"הננ'וה" כתב. את בדקת' תרפ"ר טבת ב'רהידנה
 וש.כ. דב.'. תו 1 א מ הדש.פ דפ'פ ש;' דפעם ע1ר )שמדת' שפ1טיאת'
 שדרפכת.. דשנ' דק1נטרם '1) טיאהר,1 - 1הש:. ט)פ;'1דאדר

 הכ.'. שי השמינ. הקו:טרכ ד,א 1כ:ראה ח', א1ת רש1טה דרא'ט1ו הדףבראש

 'ד' ע, 'מצאו 1או)' הש.בותו. מפנ. בוה שוב דכי את ומדפים דוורוחננ'

 םנ:1נ: ע).1. הקרמזו בעייי שפ נפ ינו .תנ)ה יאו ד)קיי. שאר נםכי

1הרצאתי
 מו ב.ח1ד מאר. דש1ב.פ 1ד:בו:ית הש1נות :רסאותי1 אף הבד.רה,

 בו. המוכאים נכ.ם" רבנו "פ.ר1ש 1כו דננא) רב;1 פ.רזש הכ:השם

 1(. הערד )קמו ,ע.יו ב1 נמסר "ם'די" )מית נא11 האי רב פ.רישש

 "ח)", 1ערך הער,ך, בע) נתו מרבנז נפ )נ1 נמסר הודהפ.ר,ש

 רב מר בו מש1)פ רבנו ש) נפ.רישו נם כתפ1נמיא

 שם(. בהערד 9 צר רש.נ, ת1)ד,ת ועייו מאיט)יאא:ק)1:יטום

 פרוש %ר שא ם בפ.חשני עער כנו. דרב יצחקרבנז

 ריפאיה'ה .4.8."( (11בב ,55 .00צ ;84).85 חז)יו)טסכת
 125, 122ו תכ8ח.ם נ-ב צד ,שפ פ.טו 115(. נספד.פ קדמת.זח.,)ק1ט.

 אוכספ1רר כ.. רש.סת ,ע"ו ראשונ'פ נב'א.פ ע) פרוש הבר ד1אזפרשה

 הטאח יתח)ת ד'"א המאה בסומ בפססאט דק ד'ה נם 21( צרד-ב,

 דםפרד' שמ1אי בר' ר''צחק בשמ:: תיע הרמ) טספרה"ב

 8אץ( 1מן38 מ1 (ק?שש 4ע8)9מז1181881 בספרה מאנווע.ח

 ששמז צאצאץ מצאצא' אדר מ,צא.פ אמ נרמשק 1ד.בו. בד"א משמ1תנכמ,

 'ת, ר' בו דכהו .צהק יך' טר ב'שרא) המ)מד הנכבד השרכשטה

 בדמשן כנו' בב.ת 1נורע'םדכךו

 נפרע(. דקך?ה:נמ. .111 .8 ח17וב-'

 קסבר רבותיו שניהם ואס.היו מרביה טפי בחבריה לאינש ל)הדניחא

 דמתניתק לתנא דאלמא ילך יטירצה ולמקום תנאיה ליה דמהני יהודהר'

 ביח ילך ריח לאיזו בירר לא דמאיתמל ואע"ג ברירה די'2 'הודה ד'קסבר
 דהאי חויץ 'הורה ר' קסבר מזרחית לרוח לילך השבת. ביום רעתושנמרה
 בדעתו שהיתן היא כאילו אליה ליליך השבת ב"ם דעתו עעסרה מזרחיתרוח

 באוהת עירוב יטקנה בשעה וכאילו בדעתו יסהיה מה נתברר והעם1שאתמול

 בכ" מסזפקת המיה1(



 : י"ד-מ"ו חולין למטכת קדמוןפירהם

 .פו%( .ל18[ .8 )74 באונפירד כ.י אחרמכרד פימינרפ.ית תמינות קבןת. ש:ה אחר. כם-נ0(. יד תרפ.ב, ,ח.פהדראשיו קרם" ב"ננ:. יהדפסתיי ימןאחר.י מ?פנ.י הסר ע.ב ."ר-ט.י חי~.:ןמסכת קרמיו פ.ריש סיר., רבני ינתנ שמ'נית ,נתכנ.ת רפ.פ ה ע ב ר א נ1קינטרם 2848ן ..%18 .8,3[1 .1( באיכספירר).46 כ". כרר בתוך מצאת. שנ.ב ש,ש"נ'
 השנ. דקינמרםזה אמנב נ. ימצאת.. נדקת. 125-1281(. רפ.ם ה ע ב ר א בן דיא נבקונטרפ ;וד ובת'כי

- ודשנ' מןפנ.וחאדד ישיב. הנ.'. י ת י א מ חרש.פ רפ.פ שנ. הפעפ עור )שמחת. שפימצאח. בפר.: הקהןח שי ה"הננ.וה" כתב. את בדקת. חרפ.ר טבת בירדיהנה 11-ק(. )צר . נ ש ספר קדם. ב.;נ1. שיב.חר.י .הרפמת.פ עמיר. בכ? ש,דה כ,א השירית, במספר יהו יד:.ר הכתנ בתננ.תה: ןאח.י א.ש רימ.פ הפ רפים שמינה ייחד.י 1כיפ1. -האחריניפ הרפ.פ ישנ. הראשי: הקינטרם ש א ר 1 מתןנר.ם יפ נ 1 ש א ר ההרפ.פ ש:. .1. ימןאחר הראשוו הקינטרס ש? .י מןפנ שנפררי היא,:פרר.ם חיקיפ שנ. ב; יכ. הראשי1 הקינטרפ שן היא אחיי  שן בפיישי נם סחפתמצא "חן"1 )ערך העריך, כען נתו מרבני נכ 1ני :מסר הזההפ'ריש 1(. הערה ןקט: )ע'.: בי נמפר "ט'חן" ?מ1ח 1 י א נ ' א ה ב ר ש י ר ' פ:ם בי. המיבא'ם ;פ'ם" רבני "פ'ריש .כו 1 א נ נ ה י נ נ ר פיר:ש הם:השם מן נ'דיר מאר. השיב'פ יה:כינית השינית נרסאית'י אף הנה'רה,ותרצאתו סנ:יני ען'י. הקרמין בעי'י שם נם ינו 'תניה ,או דןק'י. שאר נפבד 'ר' ען 'טצאי יחי1' השיביתי. מפנ' בוה ש,ב הכ? את יטרפ'ס הי1ריחננ' הכ.'. שי השמ':' הקי:טים היא יננראה ח'. אית רשומה הראיטין דרףנראש שהרפסת'. השנ. הקינטרס שן מןאחר.י 
 שפג צר9בהערה רש,, תהחת )דט מא'טי'אא:ק1ינ'מיס רב מר בו משיןם רבני

 י12, 122: תס[חים נ.ב צד )שב .ט: פ 115(, נפפד.פ קרמינעת,)ןקוט' רי"א יה,ה .4.1.ג( .1[נבג .40ן,55 ;84).86 י11'11מסכת פריש חבר שא ט בפיישט עער ננ:' דרב .צתקרבני
 ":, ר' בו הנהו 'צחו יר טר ב'שראן הטימד הנננר השרנשטה ששמי צאצא.. מצאצא, אחר מיצאים אט נרמשק יח,בג בח.א מקיטיתבנמ; שאש( 5שש7 ת1 1ק?";ב 4~8 )8תט188רי1 נספרה מאה)עיק הספרד. שמיאן נר' ר'יצ"ק בשטי: ימרע התע ןמספיה"נ המאה ,תחןת ה'"א דמאה בפיף גפכטאט ר" ה'ה נם 21( צרח.ב, איכספירר כ.' רש'מת ,עי'ו ראשיניכ :ביא.ם ען פריש חבר היאופרשד
 ברמשק. כ;ז' בנית דמ~ע'פהכהו

 גפר'ח. הסהןה כהו' .1[1 .8 לז1)נ.'
 יהורה ר' קסבר מזרחית לרוח לילך השבת. ביום רעתושגמרה כיץ ילך רוח לאיזי בירר לא דמאיתמל ואע"ג ברירה ריש יהורה ר'קסבר רמתניתץ לתנא ראלמא ילך ,טירצה ולמקום תנאיה ליה רמהני יהורהר' קסבר רבותיו שניהם היו גאפ מרביה מפי בחבריה לאינמט לגהדניחא

 באותה עירוב ,טקנה ביטעה וטאילו ברעתו ,טהיה מה נתברר והיוםמאתמול ברעתו 'טהיתה היא כאילו אליה ליליך השבת ביום רעתו שגסרה מזרחיתרוח רהאי חזי"

 בנ.ע כ3יפות הטןה1(



 קדםגנזי28

 בממנימין דאילו איו טדמאני 5טמנימין 5יתה רב אם' עירובו. קנההרוה

 'הורה 5ר' ליה ראימ ילך שירצה 5מקום רבומיו שניהם היו אם יהורה 5ר'מנן

 שני ע5 ממנה ארם אין אום' יהורה ר' מאני .איו פרישנן כנמןאברירה
 5מערב עיר.בו 5מערב 5מזרח עירובו למזרח חכם בא אם אלא כאחררברים

 קנה ו5א מנאיה ליה מהני 5א ו5כאן 5כאן אבל מנאיה ליה רמהני הואובהאי

 5יה רקני אפשר ואי ברידה 'הוהת 5ר' 5יה רלימ איו קסבר רא5מא עירוב15
 וע5 5ילך. רעמו ,נטרה רוח זה 5אי י.ם סבעור נמברר כן אם א'לאעירוב

 רלא .לכאן 5כאן שנא מאי ברירה ראין יהורה ר' קסבר כן אם הקשינוזאמ

 5מ~רח י5ך 5ה'כן יום מבעור רעמו נמר נמברר שיא משום ה5א עירוב לוקנה

 5היכן יורע ואינ. הואי5 נמי אחמ טרוח חכם שבא בזמן אף למערב -א.

 51א י5ך להיכן יום מבעור רעמו נמר נמברר 5א הרי למערב או למזרחבא'

 מנאיה ליה רמהני קאמ' ואמאי איו דתאני רטאי אליבא עירוב ליה5יקני

 למזרח עירובי 5כוזרח חכם בא אם איו קמני כי 'וחנן ר' ופירקח עירוב. 5יהוקני

 והגיע חכם בא שכבר בזמן מנאיה 5יה מהני ראלמא למערב עירובילמערב
 והמנה שעירב ב'טעה המערב זה ונמצא שיערב ק.רם בו ששובת המקום5א'ומו

 החכם הניע רוח 5איזה לו שניסמפק הוא א5א עירב וברור יריע מק.ם ע5ע5יו

 והתנה שעירב עמ וכי הניע 5מזרח כי לו הנירו שהניע וכיון למערב אולמורח

 עירוב קנה וראי הרי 5כאן מקורם מקום לאותו החכם 'תניע כבר עירובועל

 גמרה החכם אליה שהגיע הרוח אותה שעל יים מבעור בטי5מא 5ן קיםרהא

 5ברר אנו שצריכין רברים בשני מלוי הרבר ואין עירוב 15 וקנה 5ילךרעמו

 מלוי שהרבר ולכאן 5כאן חכם שבא כגין טאימם5 דעמו ננמרה מהן איוהעל
 51פיכך 5יה ניחא מינייהו בהי המם 5ן א.( 125 א.כספ.רד ,כתב..ד קים ולאברצונ.

 ראילו 51כאן 5כאן שבאו חכם' משני למזרח עירוב. 5מורח חכם באשאני

 מ15י .אינו יום מבעוד הרבר ונמברר שיערב מקורם חכם בא כברברישא
 טאמט51 לנו נמבררה ולא וברצונו ברעתו .מלוי שהיבר ה פ 1 ם ב 1ברצונו

 וקאם' איו רמאני למאי מנאיה ליה מהני ו5א' ברירה שאין יהורה ר'קסבר.

 ילך שירצה 5מקום רבומיו שניהם יהורה 5ר' בה ששנינו משנמינו כירב
 ד5ית רמאני מי,הא ה.א .רחויה לימה ברירה יה.רה לר' 5יה אימרא5מא

 ברירה. לתניהורה5יה
 על אררבה איו משנמ מפני מרחה משנמינו כי רב אם' למהוהקשינו

 סל' 5א והישבנו משנוומ. מפני ראיו הא ומי,רחה לסמוך ראוימשנמנו

 רמסעיא אחרמ משנה יש ברירה 'הורה לר' 5י' ר5ימ ראיו המשנ"' זו כירע'

 יהורה 5ר' אחרימי דקמני וכיון ברירה. יהורה 5ר' 5יה .ר5ימ בה ששנינוליה

 ואיו. השמים. מפני אחמ שהיא משנמנו אירחיא איו רמאני 5הארמסיעא
 עם בפרק ררמאי בתוספמא השנויה היא לראיו שמסייעא האחרמ המשנההיא

 הכומים מן יין ת15קח שמיני. פרק והוא ירק אגורמ 5י קח 5חבר שאמרהארץ

 ב., 120 )י4 מי לפיכך ומעשר מרומה מוציאין ואין הן חשורין הכומיםפי'

 מרומה בהן להפריש לו.כ5ים ואין מהן 5שמומ ורצה "ו 5וגין מאה מהןשקנה

 מרומה הן הרי 5הפריש עמיר שאני( )- שני לוגין שני אום'ומעשרומ

 שאפריש ומשעה ראשון מעשר הן הרי אחריהן 5הפריש ומיר שאניועשרה
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 אר1ננ1 1פריש מא.ר. ר' רברי ושותה ומיחל שימ מעשראחריהן
 וישרב. יקטע וש1תה ז"ל.מוחל גאוןהאיי

 מתל"
 סטד

 ומעשר תרופה הוי לקמיה מפריש רקא מאי מאיר ר' רקסבר במיםמהול
 רבר שתה שכבר ומה מעיקרא ומעשר תחמה שהיה הוא כי עכשטונתברר
 רקא ומאי ברירה אין רקסברי ומעשרות תרומה שיפריש עד בשתייההיץ זה אוסרץ שמעון ור' יהורה ור' ברירה. יש אלמא ייה ומותר שתהמתוקן
 עם מאיר ר' חלוקת שהוזכרה הוא ובתוכפתא חלוקה בה ה1וכרה ולאנשנית סתם מיהו אלא רמא' מסכת בסוף במשנתנכ שנחה נטי ישנה הברייתאתו מפניהם. משנתינו חחץ אלא למתניתץ ליתה רב קאמ' אץ למשנתמפייעת והיא ברירה אק יה1רה ר' רקכבר אחרת משנה שמצינו וכטן אסוריהולפיכך הופרשו ולא שכו והמעשחת התרומה לט נתברר לא רהא הוא טבלשאתי
 אק שמ' רל מרבואתא חר ופריש ז"ל: נפיםררבינו אן שו ד4 ,בנ". פירו,טיה כאן ער שמעט. 1ר' טם' ור' יהורהר'

 ואחר למזרח אחר עלובק שני ממח כשהוא כאחר רברים שני על מתנהאדם
 ראק משום אלך שארצה למקום 1לכאן לכאן חכם בא אם יאמר לאלמערב
 ההשתא חכם להאיי עירוב קנ"ת בשעת רעתיה סמכה לא ראמריקברירה
 בק שעירב לאחר טם מבעור חכם בא זטכבר מפני עירוב עירובו אסאיוהכא ברירה אין לעולם יוסי ר' ואמ' ב3,רח. עיחב רהאיי עירוב קנייתב,טעת רעתיח סמכא לא הא גכיה א"ל מצי אמאי למזרח שבא חכם ק ראם ברירהאין נמי ומערב מזרח ברירה ראק דלא ולכאן לכאן שנא מאי בה והויט למיז5בעי

 רתנן רכלים יהורה ר' יוסף רב אמ' אלא ותרצינן והרריט עירוב. הוי5א ך כ ול ה 1 בירור הוי 5א למחרר אלך ,טארצה מהן לאיזה האמ' כגוןמיניהו חר הבי מא'תמל רעת'ה סמכא ילא כיט שבת מערב רבא נ עלאף ולכאן )כאן אבל גביה למטל רעתיה סמכה עיחב קנ"ת שעת שהיאהשמשות
 מאבר אבר שנפרר הוא ראיפרת אוכלא מיהו אוכלא ולבסוף אעלאבשבת ששחטה בהסה גבי מעיקדא הכא ואסיר נולד ליה והוה כלי שברוהשתא כלי מעיקרא התם ראמי .מי אביי ליה אמ' אסירא. מאיתמל איתכיןר5א כית בשבת שחיטה גבי נמי הכא היום אלא נשתברו לא שהרי אסירמלאכה לחא מעיתמל איתכק רלא כיק אלמא לא אחרת מלאכה מעק אקטלאכתן מעץ שמן לתוכן לצוק זכוכית ושברי גריסיה והוא שלפולץ מרק פיר'טקפה לתוכן לצגק .עריבה שברי מלאכתן מעין עושין ש"הו ובלבד אגמ'יהורה ר' הפך פי את בהן לכסות זכוכית ישברי ;שוב( ד4 )ננ-י העריבהט5אגת מעין וה שאץ החבית את בהן לכסות גפנהץ: בטיית פ'עריבה 'טבדי סלאכה. שאינה פי על שף בעלמא מ5אגה טעץ עושין שיהוובלבר ניטלץ ,טברוהן ב,טבת הניטלץ הכלים כל : הכלים כל פרק חטבתבמפכתא

 ישותה מח) גטטד במימ מהו1 סבאד מושט "טחו ז-ה הא..4רביט שבשם ל צר ש.ר שדירא רב ב"ט1חת שגתכט 1מה א' "חל ערד ער~ן ע"וון
 ע"ש. וכר בטים" ל 1 ה מ מטרת נחוג כלומר ושותה, ומוהל ו"ל: 1נא האיי רבעו "גריס כהב: סע"א( פ"ו דף ברקץ, )רפום ק"ח פרק ופרח ובכפתורלחוליח. הד-ו )חד1שי מיד-

 בהערה ?."י2 ז8 צד נררמים( מקיצי )הוצאת לטהרות הגאונים טפירוש הוא יקוח2(
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 כותכין אין רתנן ראמי שפיר דא'פרת אוכלא דאט' 'הורה )ר' )'הושסענא

 אם אומ' יהודה ר' אסורין מעצמן יצאו ואם משקין מהן להוציא הפירותאת

 מהן היוצא למשקין ואם הוא דאיפרת ראוכלא טותר מהן היוצאלאוכלין

 שמואל אמ' יהודה רב אמ' עלה איתמר לאו ואטרינן רא.ביי להא ורחינןאסוד,

 דעתיה יהיב קימי דלסחיטה דכ,ון וענבים זיתים בסלי )חכמ' 'הורה ר'מ.דה
 ולעו)ם רעתיה יהיב קימי רלסחיטה כיון נמי הכא היא דאיפרת אוכ)אולא.

 הא ואמ' לדתוי' אביי ואהרר כדאטרינן, היא רכלים יהודה ר'טשנתנו

 ע"א['( 102 ר4 א.כפפ.דר, ]כ'יי הוא. מידי דכ)ים יהודה כר' מתניתיןרמוקמינן

 בריח חייא רד'2 הונא רב אמ' ההלכה זה בתחילת דאטרינן לרב אלאטעטא
 יהידה ד' היה חל.ק דב אמ' הא כול' ליומה באכי)ה אסורה ררב טי2מיהדרב

 ואיתוקמא הוא דאיפדת אוכלא הני אפילו וכ)ומ' וענבים זיתים בס,יאפילי

 וענביב זיתים בסל' יהורה וד' שמואל וחלוקת יוסף. רב ואיפריךדחיתא
 בריה שי2א רב אם' אלא שנשברה[ו(. ]חבית פרק 'רשבת במככתאטפ:רשת

 דבי' ישן לא אבל חדש נד סטלמ)ין רתניא הוא רנרות יה.דה ד' אירידרב
 ועפרורית בשמן ומגוא) ל מ ת י א מ 'שן נר הא' דטאים כי,ן א)מא 'הודהר'
 דעתיה דלאו כ"ן בשבת שחימה גב' נמי הכא אסיר עילו'ה דעתיה'ו'.א.

 מחטת במוקצה 'ה.רה לד' ליה דשמעית איסור ודחינן אסורא. בהכ'טאיתמל

 איסור מחמת מוקצה פיר' )יה. שטעת טי איכור טח' טוקצה אב)טיאוס

 אלא יהירה ר' אוסך אינו בזה שטא ובלומ' שבת בא.תה בו שהדליקו נרכגוו

 ואהדדינן ל'.כוה. שאכורה בה דאטרת למ'כנתנו גמרינן ומהיכן הואמתיר
 יהודה ר' תניא דהא איכור מחמ' מוקצה אפי). 'הודה לר' )'ה' '2טעינןאין
 ב; שהדליקו הנר מן חוץ ממ)מלין מאוסין שא.'נן ש)כותכת הנרות כלאיסר

 משום דאכיר "',ב[ ]109 הכא שאני ודילמא וטסאי .אק'2ינן שבת.באותה

 דחייח דלא. היכא אבל שבת באותה עליה שהדליק בידים א,ת. דחהדהוא
 מתנית,ן קימא לא ולעולם אכר אינו ]איסור[ מחטת דמוקצה גב על אףבירים
 אלא ואמרינן והדרינן כירה. פיק דשבת בטכ' ומפורש דנרות יהודהנר'

 ]כירה[*( פרק דשבת במסכתא דתנן'( הוא דטבשל יהודה ר' אשי רבאמ'

 למחו- אלא יאכל לא במזיד היום באותי ואמילו יאכל בשוגג בשבתהךבשל
 יאכל )א בטזיד שבת למוצאי יאכ) בשוגג אומ' יהודה ר' מאיר ד'רברי

 בשבת שהשוחמ דאמ' כרב שבת למ:צאי יאכל דקאמ' יהידה ר' הריע:לטית
 לאחרים שבת למוצאי יאכל בשוגג אומ' הכנדלר יוחנן ר' ליוסה אסורהבשוגנ
 במיזיר בששחט לכותניתין ונוקמה ואקשינן לאחרים. ולא לו לא במויד לוולא

 ואהדרינן לטחר. אלא היום באותו יאכל לא במזיד ראמר' מאיד כר'ותיהוי
 ריים דומיא שבת הכפ' .ביום בשבת השוחמ במתניתין רקתני דע' כך'לא

 אף באכילה אסיד מיויד שנא ולא '12גג שנא לא הכפורים יום טההכפורים

 א', כנ"ק ש:רפם הראשון הקונטרס מתחיל כאן1,

 בהכתב-יד. מנוי מלום שהיספתי ברבוע הסוקף וכמקום קמ"נ: רף שבת2י

 היא הנכונה שהנרמא שכתב תל"ה דף תרעיה האהדו: החלק הראשונים ד:רות עייוד'י
 "דתניא". ו:א;וק
 בתוספות וע"ש הנליוז עו כנרשם במק"א עקרו אבי ע"א, ק=ח רף4,
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 יאכ, לא במזיר '2'נא ו5א בשונג שנא 5א ראמ' הסנדלר יוחנן כר'ונוקמה נמי ואמרינן כי2רה. שחיטתו שחט רבי2גגה כיון הכא בנפשו מתחייב הוהעכר הוח במזיר ראי5ו אע"ג רמתניהין רוקיא הבי ופרקינן בנפשו טתח'יבטי בשו:ג ואי בגפשו שמתחייב אע"פ במתניתין ע.א[ ]::"1 קתנ' והא .הירהכר' בשוגג ימתנ,תין לה מוקמת מצית ומי ואק,2ינן יהודה' כר' אלא מאירכר' קימא לא הכי ומשום באבילה אסיר מיויר שנא. ו5א שוגג '2נא לא נמי'2בת
 דמחמיר יהורה כר' להון ררי'2 הוה בפירקא להו רריש הוה וכי רטיקל מאירכר' להו מורי הוה טילתא בהא לתלמיריה רב להו מורי הוה כי אמי בר חנן רבאכ" והא ליה סבירא יהורה כר' רב ותו ליה. משתיק מאיר כר' קמיה רתאני טאןכל יהורה רר' סבר ררב משום אטרינן מאיר כר' תני והתנא שבת מוצאי עדראסיך יהוד.ה כר' לרב ייה רסבירא משום לימ' אי 5תנא רב ליה משתיק קאטעמא מאי ושא5ינן רב. ליה ומ'2חיק יאכ5 לא במויר היום באותו יאפילוי'אכל בשו;נ בי2בת המבשל ררב קטיה תנא תני אשי. ררב א5יבא דמבשליהורה כר' בותניתין וקימא כול'. מפ5יג קא הכנרלר יוחנן ר' ופרקינן היוס.באותו
 המב'2) ואמ' במבשל מאיר ר' שארי קא לא כאן ער בטבשל דשרי טאירכר' בשוחט רעתיך מאי לתנא רב ליה וא.ט' המבשל ו5א קמיה הנא ה.טוחט תנארב יצחק בר נחמן ר' אמ' רב. ליה 'טתיק ואמאי יהוהה כר' אלא קאמ' לא ורברב ליה דאמ' מאי קאמ' ואטורא לאמורא א5א ציתי ר5א ידעינן אנן הריצ.תי 5תנא או ציתי אררב רקאיים לאמורא עלמא כולי אטו הכי אי תנארקאטי מאי שטעין י5מא רכולי משים רב שתקיה הכי ומ.:ום ע.ב[ ]:,,,1קטיה תגא פירקא תנא תימא וכי סבך. רהוה מה לתלמיריה טכר רהא ל'הסב'רה טאיר בר' ררב טינה 1'?מע מאיר כר' ~מעבר אתי רלא האריו ען,מ'2ום
 אב, שיתב'2ל קורם אומצא מטנו 5אכל ראוי רמבשל טשום אלא יאכלב'2בת
 מעיקרא ראיי ליה רהוה כיין סבר מאיר ור' ראוי. ליה הוה לא רהבריאוכיון הבריא שיא.ב5 וקירם בשבת 15 ושחט מסוכן חולה ,15 שהיה כגון ופרקינןראכר יהורה )מאיר( רר' טעם מאי בשבילו ושחט מסובן יום מבעוד חולה לוהיה אם .כ15מ' הכי אי ואקשינן אוסר. טעיר ר' אפילו מסוכן חולה לושאין י ר א ב שחמ אם אב5 נשחטה החולה בשבי5 שהרי ב.2בת שחיטהמאותך לאכ5 לבריא מותר ,ולפיכך הוא ע.א[ ]4"1 ראוי חו5ה רלגבילמישחטיה רעתיה יהיב שבת דמערב בשבת בשבי5ו לו ושחט שבח מערב כלומ'יום מבע,ר חולה 15 שהיה כגון מאיר ר' שארי קא בי יפירק טאיר ר' התירלא בשוחט קא,טרת והיבי ייומה אפי,ו שארי מישרא מאיר דר' :וכלל הואיהורה ר' 5ומר חבריא ונסבין ליומה באכי5ה אכורה ררב בושמא ררב בריהרר'2 הונא רב ואמ' הוא ר.2וחט מתניתין והא ואקשינן א.סור. אלא רמותרמא.ר ר' קאמ' לא שישחט קורם מטנו לאכל ראוי אין פי' 5בוס ראוי ראינושוחכ

והותר-
 ראיי המבשל פיר' האי טע' מאי 5ברי מותר יפו5(ם ערשים כגון בי2בתלחולה המבי2ל שהבריא. עצמו לח.5ה הרין והוא 5בריא אסור בשבת 5חולההשוחט רב אמ' ארא בר יצחק רב א,מ' 5ה ואמרי רב אמ' אדא כר אחא רב ראמ'הא כי שבת באיתה ממנה שיאכל 15 אסור הוא בריא רעכשיו כיון סבריהודה ור' מותר אחר 5בריא ואפי5ו רהבריא גב על אף נמי הותרה לנביה



 ם ד ק י ז נג82

 קורם ממנו לאכל ראוי איז והא'י בישולו 'קודם ממנו לאכל פ'ר' מב,נולכוס

 רשחימ כגון ואסור לכוכ ראוי אין אמרינן ,היכא סבר מאיר ור'שחימתו
 ע.ב( ]104 : לעלמא נמ' הותרה לגביה רהותרה כ.ון "חולה השוחמ אבללבריא

 שהיה כגון מותר השוחט אכור והמבשל מותר שהשוחמ פעמים רבהי(אמ'
  רלו)ת לו שקציו כגון אסור מבשל אבל שחמ שבשבילו יום מבעור חולהלו

 וא.נה בשבת בתלוש ילא במהובר לכוכ רא'וי אינו דהא ובישלה לקרקעבמחובר
 דימי רב אמ' בשבת. השוחט כמו לא לבריא אבל עצמו לחולה אלא,מותרת

 ל א ק כול'. באומצא לבריא מותר בשבת לחולה השוחט ה.לכתאמנה,רדעא

 מל י,הץ השימ אלחאוי כתאב פי ז"ל האיירבינו

 השוחט מתנף עמץ. עפמא ואבא"ר בכל תעמל נ"י לחם הוא אומצאתפסיד

 הקררום וכנקבות דאמי כסכין יטחודו ווכרות נקבות לו 'ט"ט פיר' ידבמגל

 אין תנן כול' יק כדי המביא פרק מוב'( דיום במסכת ומפורש להדדידאידמו
 לא מבקעק אק טוב ביום יטמטברה הקורה מן ולא הקורית מן עציםמבקעק

 ביורדום ולא בגמ' ואמרינן בקופיץ אלא במגירהץ ולא במגל ולאבקררופ
יא

 במ~
 ל אטר

 חמא"
 של בנקבות אלא שמ לא ררב משמע שלמ,ה בר

 יר מנל ו"לץ חננאל רב,נו וקאל מותר. שלו בוכחתאבל
 ראם צורה מההה ועלי אסנאן לה ליס חמב אל בה יקמע אלדי אלירמנגל(

 'טהורגץ ז.ק כלז שהוא שאומ' מי ו."ט ללחצאד. יצלח וליס פאס י"א[מ"1

 שאימ צד באיתו חטוחמק פנום אימ אחר ומצר או מצד פגימ.ת מלא וכולובו
 אדא אלדי צואן"( אלץ פיר' בצור נמי ואמרינן רומח*(. כמין ועעמיפגום

 ובקנה תלם. פיהא יק לם ארא בהא 'דבח חארה דקיקה חאפה לה צארכסר

 ומשום הן מומחין 'טחיטה אצל שהכל פיר' שוחטין הכל אלקצב"(.בקשר

 מנ;ל קציר. ממנל חוץ 'טוחטין ובכל יטוחטין לעולם יטניה פעם 'טנאוהכי

 סכק בהוספתא ואמריח אלמנשאר"(. והמנירה אסנאיץ לה אלדיאלחצאד

 רנמ"י ובפ.' ש~;!.:: ~ברפופ ב' ר' יבנ".1(
 ד"כ~. )ה:הות רבא הרשב.א: ובח'ד:ש.

 פפא. רב : בנמרא ו)פנינו שלח, בשאיתותתן
 )הכולי אלחאזי במפר ז"ל האי רבנו אמר2(

 באור : וכר לחויה השיחט ומאסף( או

 האי )רב המאסף מספר קטו וח)ק עסץ. ונקרא ותבכק בח.מץ יעשה נא, בשר הואאומצא

 ובשנ:' ואך-4ח צר תרנש ת'ען ח"נ יממערב ממזרח בירתח עברי בתרטם הרכבי הדפיסנאה

 ח"71 נרעץ-שפ"ר, 'שראל 'מי לרבר' 'שנים נםבחדשים

 י"א. דף ביצה3(
 דתלטודא ובמתניתא ד"ס( הנהות )עיל יעוד גאפ-לי ,במשנחת ביר1שכמי בכי"ט, 7"ה4

 סערבא.דנני
 חיגנא. : בנמרא לפגעו%5
 נרו) רא,ט צורת גכו ועל ':נים לו ואין עצים כורתים ילבז מנל.'ר ז"ל ר"ח ואמר0(

 "מנל"(. ערוד, )ועי' יקצירה יצלחויא
 והמ"ם הנרו מבעל' הזאת שהמלה 'יא~טר "מני' שרש ירר, השרשים בספר וכתכ7(

 מננאי בערבי 'ירא כי הערבי מז ראיה לו והביא 1"י אבי אד"' בתב וכן . . .חספית
 במ"ל/

 )אך פצק אל אכר פי )?( תדאכ אי' פסרה ראנמא סימוניא : כאו בכ"' הגליח עכ*(

 בכ"יך מסופקותהאזת'ות
 בכ"ק משונה8(
 פגיסה. א'1 אם כה "2חט והדה, דקה שפה לז והיתה 'שבר אם אשר !יר9(

 "מניץ. ערוה )יע"1 שנ.ם לו אשר הקציר טנל 11, הקנה בקליפת זבקנה10(
 המשזר. היא זהמנרה12(
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 למסר. רומה רמגירה למימרא כמגירה נירונת הרבה פגימות בהשיש

וצאחארה"
 יהציפין והשימם שינים הכי ז"ל חננאל רבינו

 בחזירתו שינים לו ,2"2 רבר כל פיר' מכשירין הלל ובית פיסלין ,2מאיבית הליכתה כררך קציר במגל השוחמ מתנ" חונקץ. שהן מפמ ארםשלבני
 אלרי אלאסגאן מסלת אן פיר'שיניה החליקו ואם באזע. דלא בלבר בהולכה אגא הלל בית הכשיר לא כך ילפיקורע

 )א לכתחלה אץ עבר ראי וב[ ]1% יר במגל בשלמא לא לכתחלה אץעבר ראי ךטוחמ גמ' כסכיה היא הרי לה"
 נאחיה פיר' גיסא באירך )מעבר אתירלמא

 אלאסנאן"
 אלא מגל אחד וצירו סכק אחר צירו ז"ל פאסי יצחק רבנוופירש י2חונק. זכרות מז12ם שלסכין לחודו דראמו נקבות אסרינן ולפיכךכקוררים ונקבות זכתת ליה אית יר מגל ההאי סבירא ז"ל כנזי הר.ב'צחק י נ י רב ואמ'

 אלא הכי יי עבד דאי חייא כרר' למתניתץ אהימתא במאי ושאליטכול לקרקע במחובר השוחמ תאנאץ כהנא רב ראמ' הא כי לא לכתחלה אקעבר ראי במחובר וכאן שרי לכתחילה בתלוש כאן קשיא לא ופרקיק כול'בזכוכית בץ בקנה בץ בציר בט שיחמץ בכל ורמינהו לא לכתחלה אמאי ובקנהבצור
 ואפיל. המחובר שמתרת היא חייא ר' לעולם ואהדריק כול' לא לכתחלהאק עבד רא1 אמרת הא ח"א ר' אי רח"א לארהא שמ'ה היא מאןדעת על ברייתא הא ואמרינן כול' במחובר נץ בתלוש בק שוחמין בכל רתניאהא

 דאי אפילו פסול דרבי אסרת דהא אדר' דר' קשיא ואמריק כול' אץראיעבד השוחמ דקתני מתניתין ולא ואקשיט פסיל נמי דאיעבר דאפילו דר'כחו להוריעך בדאזעבר השוחמ תאנא דא(' בררב.כהנא מיפלגי רקא והאילכתחלה
 שחימתו יטחמ ואם ישחומ לא לכתחילה חיברו ולבסוף בתלוש כאןדאיעבר יאפילי ר' פוסל מעיקרו במחובר כאן קש,א לא ופרקיק עבד. אן 125נרמ

כשרה.
 ולבם:ף לתלוש מעיקרו מחובר גין ט דטאגי תימרה ומנא בגמ'ושאליט

 חננאל רביג1 1פירש כשרן שחימתו במעני השקמ רתךאחערו
 אף יומאז( במסכ' כדתנן בעיגול הנותגלגל דבר והוא גילגלא,( מיבניז"ל'(
 זה י 1מיכנ גילגלא. בתלוןורץ ומיר,2 כול' לכיור י כנ י מ עשההוא
 יד בתוך יבלעת סכין הזה כענץ 1"ט בעיטלא ועולה משתפע כבשכמין סביבותיו סגלגל בנק עולות עה2ליבותיו סולם כגט והוא הוא ן 1 י ן 1 שלל

 זנב במלטל וכשמח"ר הסנין שליר התחתתה הקצה מן עצא עבה אלאהסבץ
 הריחים בגילטל הזנב שמגלגל זמן וכל האחר הקצה מן עצית ראשההסכץ
 ושחטה הסכץ נמשכה ארם בן שמכוח כטן ושחמה הסכץ תצאה הסכץעב וסיבב בצוארה הסכק יד ונתן רבוצה בהמה היתה אם הזה כעגק 'וצאההסכט

 תגלטז על אזטר היטינים יססרק יטייף הממוף 1"עהנים" כה ר"ח וציירה וצאווארה:1,
 השנים. צד 3( לה. אשר השנים הוחלקו אם 2, )עפזטטיק(.בכ"י

 א/ )"ז דף 7( הואי/ ניגל "מוכני ל"ה: סי' ל"ד צד ,2למה", "קהלת בתוטוה"נ וכז6( קצת. שם וניטתבי2 "מכנה" ע' כערור כולו הובא5( ד"ם(. )הגהות תניא ר'א' בכ"י4(
 נ5 צר תרפ"א( םריין עש~ןטיק י"נ ר"י ע"י טחדען קאור~ציצא לטהרות הנאוניב בפירוש גם ועיץ גייגלא. אביי אמר סוכניץ סאי א': עמור סוף יטם8(
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 י א ה י מ א ד כשרה שחיטתו במיכני השוחט דתניא 1הינו כשרהשחימתו
 ידי על שגילג1ל1 הי1צר 'רפחראשהואג5ג55פדנא

 כעין המכין ב.( 121 )בב.י זנכ את ממבב מים היה אם אב5 ארםבני
 המים מכח ויצאה.המכין שלמים ריחים שהוא דמיא.פדנא

 'טחיטתה כררכה ששחטה פי על אף שחטה ארם בן מכח רלאו כיוןושחטה
 רמכשרא הא קשיא ולא דמיא בסרנא הבריתות שתי אימא ואיבע'פמו5ה

 אם הככין זנב יממבב המים שהיניד וכ5ומ' אדם מכח דאתי פ' ראשוןבכח

 שנ- מכח שחטה, אם אבל וכשרה ארם מכח היא הרי ראשון בסיביבשחטה
 שליט פעמים 5עצמו מתגלגל האדם שכשמנידו 5עצמו הג5ג5 מתנורתכלומר

 נראמא השתא הנידי ארם רמעיקרא ואע"ג ופמו5ה א,רם מכח ש5א'והויא

 הן אלו בפרק פפא דרב יהא פפא. וכדרב ממש מכחו 51א הואבעלמא

 זנב ונסבב בתחלה פיתהו שהאדם המים פתיחת ע5 לפרשו וישהנשרפין1(.

 אחר- ואם כיטרה ראשון כח שהיא נשחמה הרא,שינה מפתיחה אם ע5יוהמים
 פסולה נשחמה בכוחן הזנב וממבבין מאיליהן המים וה15ך הראשינהה,2תיחה

 מעג5 : מיכני ש י ר פ ד ן א מ נמי ואית מראשון. עדיף פיר' והא פפאכדרב

 מהדרי. קא ארם דמכח ושחט סכין בו ונעץ חרש כ5י בו שעושין יוצריןשל

 אדם מכח א.[ 128 )בכ"י אתי 5א דמיא מרנא יוצרין מעגל רפחראפרנא

 הריחים ש5בית מעג5 הוא ווה פסולה שחימתו ך כ ול ה המים מכחא5א
 כשרה שחימתו ראשון בכח הא קש"א' ו5א דמיא בסדנא והא הא ת"(ואיבעי'

 וכשצריכין 5טחון שצריבין עת ער ברף המים אמת שסוכרין ארם מכחדאהי

 שעתא בההוא שחימ ואי המעגל וחוזר המים אמת ופיתחי; דדף נוטלין5טחון

 אתי קא ר5א שני כח האוי וא'ילך מיכן מכחו אתי קא רהא כשר,השחיטתו
 ויתיב דר' קמיה חייא ר' ויתיב חייא דר' אחוריה רב יתיב ופמולה.מכחו
 ידו את אברהם וישלח שנ' בסחובר ולא בתלוש שהיא. 5שחיטה מניןוקאמ'
 אאופתא רכת' 1 א ו 5יה אמ' ר' קאמ' מאי חייא 5ר' 'רב 5יה אמ' כול'ויקח

 ופרקינן חייא. לר' ר' ליה לאמ' ירא והא 1אקשינן קאמ'. ממש בושאין

 1 נ י ב ר ' ר י פ 1 קאמ'. ראיה ולאו 5ן משמ' קא' ראברהםזריזיתיה

 ההריות כגון אלא טעם בו שיש' כ5ום 15 אמ' ש5א הוריעו ז"5 5 א נ נח

 ואוין.( אינן והן ואו כמין נקראין םדקין בהן ויש אופי,( שנקרא.יןש5דקל

 'ש ר פ מ ש מי 1'ש טעם. בהן אין 5ך שאמ' הרברים א5ו כך ממש בהם איןוכי

 ב.[ 128 )וף קרעים כ.5ה ונעשית ריו כו5ה נמצאת בלעת ע5 ,ואו אדם כותבאם

 העשיי א.רוך חריץ הוא זה דאמ' מאן ואית הטעם. זה משובש וכ15מ'קרעים'(
 כאיל: ונראה אחרים פרצים הרבה עוברים חריץ אותו וע5 ואו כעיןבבקעת

 ע"ב, ע"ז סנהרריו1(
 איבע," טע:(

 תימא.
' 

 1בהוספות 8 הערה "איבעית" ערד 88 צד ח"א הש"ם בערוד עיין

 35. לצד בהערה 3 צר רש"ג לאגרתותקו:ים

 שקדקי "קייפיו3[
 איפי. : י רמ א בושון וקוראיו . רב יכ א ישמעאיי בישון שנקראין

 חר.ית ע'קר י'אופתא, ן י"ד( סי' ום שם וע" תי"א ס" 214 צד )תג"ה אופתא'י'יהאועע
 י"ה(, מי' ק"ד, צד שלמה )חהות ומסה" א ת וק א רק)של
 1"י~, ע' )עיוךש"ן י . שי אושי;(ש י-קקשי

 שם. 2עדזר הרזה2יץ כפיריש5(
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 זרעים הכיטר לענין נמי ואמרינן ו:' הגוים שם עבר. אשר המקומות כלאח חאבדין אבך ראה בפר'3ת כרכח' אלהיהם ההרים ולא ההרים ען אלהיהםלן משמ' קא והא אסרו למה הוא' מחובר רע' מל' יאי אסרו חיברו ולבסוףתלוש שהוא לבית המשתחוה רב ראמ' ראבוי כתלוש זרה עב' לענין חיברוולבסוה תל:ש לי פשימא רבא אמ' מילתא. הא פריכה וכלומ' כקומית בכמה שבורה,א,
 לצ הקרקע שהרחח מכשיר אינו עלט המים בירירת שר,צה פיעל אף כקרקע וחשוב בהרקע שחקוקה מערה בכ,תל כאן קשיא %א היאתנא חר בולה אמ' פפא רב היא. תנאיי ורעים הכיטי לענין הכא ראמ'והינו ע .טנה לא זו ששנה מי אלעור ר' קאמ' והכי ערין טפי קמאופיררטא היא". שבועה שאומר מי ויש לשנים. וחלקה המשנתזטבור תברה אלעזר ר' אמ' ראכוי. בתלוש חיברו ולבסוה תלוש אלמא יתן בכיזה הרי ':ירח בשביל הא יתן בכי אינן הכוחל ילקה שלא בשביל סיפאאימא ראט' כחלוש לא חיברו ולבכוף תלוש אלמא יחן בכי אינ. הכותלשיורח בשביל הא .חן בכי זה הרי שחידוח בשביל אם אמרת קשיא גופה האואמרינן למומאה. הוכשר. ולא יחן בכי אינן פירוח על גע'מים מאוחן נפל .א,םגשמים שיררו בדעתו שאין מוכיחים מעשיו הכוחל ילקה שלא בשביל הקע,רהכפק ואם לרעח יותן אה לרעח יתן מה ריחן רומיא י,חן בענן יתן וכח' יותןקרינן זרע על כוים פי'יי ,כת.. יתן וכי רכ' יתן בכי פירוח הני להי .הויאןהפירוח הוכשרו ולרעתו גשמים שיררו הוא רצונו שתירוח ,הקערה כפה אםהבית בעל 'טל רעחו רואין הפירות על הגשמים מן ונפלו הגשמים בעחהכותל גבי על קערה הכופה רחנן ראמי כתלוש לאו שאומ' תנא ויש ראמיכתלוש זרעים הכ'2'ר לענין חיברו ולבכוף תלוש שאומ' תנא יש בנאו כל,מ'חיברו ולבסוה תלוש שהוא לה וכרומה תלישה אבן על מים ירר א,ם פיר'תנאיי

 ולבסוף תנלוש[ רבאבאעי קרקע. חשוב הוא מערה וכוחליכול' יותן כי וקרינן יחן כי כת' ראמי פפא ררב פפא וכררב יתן בכי איקעחטמח פי על אף ננבו יתן בכי זה הרי יטמח עליו הטל עורהו שמע תא ר'דאמ' הא כ"( . . . מציאות. באל, ,פריט הורעים. מכשירין אין להריחוברי מקום אותו ען ירידתם ורוצה שמתכוק פי על אף עצמו הקרקע על 'טכןוכל בקרקע החקוקה המערה כתלי על יידין אם אבל הורעים מכשיריןהמים שאוחם אוכל או כלי שכן וכל לה וכרומה אבן כגת יקרקע מן חלישרבר הוא אם עליו המים לירירח ליה רניחא היכא כל הכלל וה 1"ל ל א נ נח 1 נ י ב ר פריש קא והכק מכשרה לא מחובר רבר 5צרך להו באעי איאבל למימאה מכשירק אינת מים רהנהו תלוש דבר לצורך במים ליה ניחארליהי' בע:ן נמ' הכ' חלו'ט 1 נ ' ה ר לוריעה מוצ'אין ארם 'טבנ' כדרך'זרע אשר רכת' טומאה לענין חלוש ן ע: רב היכי וכי ליה רניחא י"ן כיאף ליה רניחא מים יתן כי ומה לטומאה מכשיר הוא הרי להריחו עליוהמים ביר.רת רוצה שהוא כין יטבננו קורם חלוש יטהיה בנין בכותל אבלמיא. מחשבי"
 מס1פקת. הכ' אית ו( ר..ש. כמ1 1נראיח 3כ.י מטיפקת הב'.ת2( .ת3ר"ג ע' )טר1ה ח" שנה יח ח ששנה 1מ. ח האתש31רת 3,רא. : אהר פיריש שנשבע... היא שב1טה 1.1 1 ח:נא ר3 פ" .תברה...1(



 ע"ב. ע"ב-ע"ד ע"א יב"ק חננאך רבנופירוש
- - - -

 מפיר:,ט בני'ונות'הם :קר1ע.ם טו1קן, נ)1..ם ר1בם קטנ.פ. רפ.םשמונה

 .זל(( .""55 הכרך).24 כת,ר דתרפ"נ אב ב.רח טצאתי מר1בה פרק )ב"7עתיק

 פ.ר:': כ. ראיתי יקטן הנת,נות דהש1א1ת עפ-י ב):נרון. מו~עא~סבבריט.ש

 שיא הכרך בת,ך נסרר: דרפיס אך בדפ1כ. ,נ1 ההסר הוא, חננא)רבנ:
 1את )אות, אית 1)צרף טקצת1 )דעת'ק ביר. ע)ה 1,נ,עה עמ) ברובכסדרו.

 ע"א כ.1 )סנדרר,ו בפ.רוש1 ר"ח 'חר. 1חברתי צ,סתי )צים דרא,יהשאר

 .1כבי 1א1מר: כאו )פ'ר,ש1ר:מן
 ה'טב באר ~ומם.( "ער ,ענ'1 פ'רשנוהן

 מר,בה..בפ'
 אמנב נרשטה, שב1 מפנ' ב'ד1ד, ה1א חש:ב ה~ה בטק1ם הוההפ'רוש

 ע"ו כבר הע'ר כא'שך א)ה. רבר'1 את ר"ד כתב שבו השנה נם אנב.בררד

 א'1, הערה הער1ך בעי ר"נ תויר,ת נב )1ע"ו א' הערה ר"ד בת1)ר,תקר'ט'"ר

 מקצת: דש)מת' בס,פ1 11מ%'(. "עד ,ערך בער1ר שה,באד הפכקדעפ"'

 את מ~כ'ר שר-ה האדר הטק1ב כמד,מד 1הוא בא1.ו. שד1בא מהגפ"'

 כפירושו, חפנ. בןר"'ט

 ע.א(. 59 1צ.): ע"א, 03 רף .ז)( .5558 ).4? מ1ועא,ב. בריטישוב"'

 לעצמו בו הודה כאי15 הנה היתה[ ]וברש'ותן השותמין גניבתנעשית

 ארבעה שמש5ם ]אומרים[ אנו כן פי ע5 1אף וחמשה ארבעה משלם היה51א

 קרינא באיסורא כ151 וטבחו אביו, בהיי שמבח ]משום[ טעמא מאיוחמשה

 משלם אינו מבד כך ואדר 1מת אביו מש5 גנב דקתאני סיפא אב5ב.ד

 בו ח5ק הוא גם ל1 'ש ]היורש[ שאחיי כיון ודמשה ארבעהתשל,מי

 כך 51מי שדט ש5ו כ. טביחה אינה ש15 שחיטתו כי נהלק . . .כשמבח

מטור.

 ארנעה ת.טי15מ' משלם בעורה דו5'ן השודמ טרפה 1נטצאהשוחט

 ר' ורברי סוף וער מתד5ה לשדיטה, ישנה ראמר יהורה דר' אליבאוחמשה

 איסוריהו בעורה שנשחמו ד51ין[ ]הסבר 5ימא בע,ף אתר השודט בפרקיוחנ;

 בח ששחט כיון דאיריתא ע"ב( 50 ,דף דעתך ס5קא ראי הוא[ רא1רייתא]5או

 רשחיט ]אפ1רתא[ .ודדינן טבח קא רמאריה 5או ]אי[רך מיתכראפורתא

 כ1לו וטבדו תידחיה 5א אשי רב ואמ' וחמשה ארבעה מש5ם ד5.תמרקמי

 וגמרן בדוץ סימנין מקצת ששחט ]כגון[ ררבא משמא לה 1פרקינן 51יכאבענן

בפנים.

 מש5מין זוממין ונמצאו ,פיה[ם ע5 ומכר ]וטבח ש'נים פי ע5 גנבטתני'

 אין שאם הערות כל בסלה זיומם הראשונים מן א'הד ער כו'. ]הכ5[את
 נמסל היא 5מפרע אמ' אביי זומם ער איתמי מכירה. ואין טבידה א.ןגניבה
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 והתורק רשע ליה הוה ראסה'ר .2עתאמהה'א
 ראובן כגון פיר"( ער רשע תשת איאמרה

 באהד השמר וזמן ממון וכך בך ןטנ1שליך תשצ"ח שנת'( בניסן שמעון על .2טרשהוצ'א
 לו. ועריו,( בירושלים ת'טצ", .טנתבניסן

 1'הורה לוי ובא)ויהורה
,דף

 והעידו תשצ"ח'( שנת בניסן בכ".(. ע'א ו("
 ונתחייב השמר ונתקיים ירם בתב ]על[ ד'ןבבית

 ערים והביא ע(מעון והלך למרע1]שמעון[
 ויהיר]ה לוי בי והעירו תשצ"ח '2נת'(]באלול[
 תש]צ"ז[ שנת.( בניסן באחר בבבל עט;1היון
 מש]עה[ שהעירו ערות על'( זוממיןונעיטו

 אחך יום והוא רין כבית ערותןשנהקיינ'ח
 במילה. ערותן ולהלן היים מאותו ה.טצ"ח,שנת'( בניסי

 תשצ"ז שנת בניסן באחר"( לוכיר אם'2רואי
 נבתב ביום[ ]בו תשצ"ח שנת בנימן אחדיום והוא רין ]בבית[ שהוציא היום.'( ,2אותושיתכן
 חירון2ם.ך"כעה אלא בהם לך אין הרא.2ונים ילפסיל לאחרונים להאמין תורה .2ח'רשהחוא חירו'ט א,א מהן הוא מ' עם האמת נתברר שלא כואחר לפכלן 'טלא הדיןכ'ן וה'ה אותם לבח"ט'ן והליו נינהו תרי וה,ימום שבאי אילו רהאתעוצ"ה"( שנת מאיול נפס, הוא גכ.., ע,.. מ, )יף ולהבא מיבן אמ' ראבא"(רין. בבית ערותן שנתגלה מעת לא"'( אי ליה מפסלינן,'( לא פה על ל;רוהוכן שטר.:( 4ב4 וכן מספק תשצ"ח בנימן אחר יום ער תשצ"ז,'( .2;תבניסן באחר"( להן 'טהעירו מי לבל מפכרינן ולא. היו"( בשרים לבן ומקורםונחתם

----
 קי"ג ראיטוו )דפום בראב"ן וכן ,צ"י,פ-"ח בשם ש"ה סימן 48 צר לכ"ק באן"ז בחמרונוה הזבא "והקכתא" ער ואילך מכאז1,

 לקמה ר'טימים :היטנויים לש:ד ני2ניי ע"אי
 )או"ו[. ביטנת4י
 )ראב"1(. בניסן ובאו ויקודה7:. ב'זט- .חתומיז ת'טצ"ז : )או"זן בניסן בא. י.הורה יוי בי2טר הכתובים .עדיםה,
 )או"זג ושטר שטר12( באו"זג )חסר מ"ספל' עד מכאן11, בראב"ך הוא כאן עד10( )או"ן(. יטהוציאו שקודם שיתכןמ. ,או"זה טאהד8( )או"ז(. לטנת לניסוד, .היאן. ום"ם )או"ז, כי0( )או"ז(. ביטנת5, בראב"ה גמור ישון בשמי ואיל? מכאוז4ן
 )או"זג אלא --14( )או"זך פסיינז13(

 חסיג )א~.ו .זראי:ר הפכקא ער מכאןחזי

 1.מם"( "עד ע''ער:ר
 ען יטטר יטהיציא ראיב;מ', נפסנ היא למפרע אטךאביי
 תשצ"ה בשנת בנים:.2מעה
 וזמן ממון ונך בך ממנ:שי:ה
 תשצ"ז בניסן כאהדהשסר
 לף כשטר הכהיבים.ערים
 תיטצ"ך שנת כניסן .באו:יהודה
 עד'ם ובאן חתימתזיק"מו
 וחזימיכ ת'טצ"ה שנתבאלול
 שהעידו משעה למפרענפסליו
 כתיבת מזמן .יא דיןבבית
 ביום שכו שאפשרהשטר
 וקורם הו-ף נכתבשהעיר.
 ח "ר ' . פ זה היהכשרים
]והוא מרובה". בפ' לזצ"
 בתשובת. גאה האי רבפ"

 סימו ע"ב פ"ח דףמ2עררצדק,
 ע"ש[ב"ב
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 נעיט'ם העדים שאי; שהורה ט'יראינו

 ישתקו או למזיטין ':'יידו עךזוממין,(

 ואת,( על וכמכו הוראתם. '2תיקתמ'טנמצאת'(

 שיויטי עד ,יממין נעשין הערים א.ןששנינו'(
 הוא כן 'טאם : פירכא עליה'1 יאית עצמ,.את

 אמת כי ש'ידו עד ,וממין נעשים העדיםשאין

 יטצאו לא הוראה בענין ישתקו או המוימיןדברי

 כ, לה'ן שהירו מאחר כי לעולם ,יממיןזוממ'

 האיך'( בבבל עמהן היו היום אותואמת'-(
 דבר ווה נ.רושלים עטהן:( היו היום באיתו כי אדרים ער.ם להביאיכיל';

 עדות בדבר המורה כי רבותינו'( בדברי היא בריר ע"א, 1;1 יע.): ;וה. בכ"':,ד':.כ

 עצמו את שי11ט1 עד ש,טג'נו ט'טנתינו ופיר' היא. להוימה יכ1ל אתהשא.ן

 ,וממין נעשים אינן כי המשנה אמרה הנהרג או ההירנ היה עמנולסעוטי

 עמנו הייתם אתם לעדים שיאמרו כיצר עצטן העדים את 'טיזימו 'עראלא,(

 פלוני"(.בטלום

 בניסן בעשרה על'1 ימעיד'ן עומדים היו ישראל ארץתלט1ד

 כל בניפן עשר בחטשה היזטי בניכן בעשרה ומכר כבח בניסן באחר שורשגנב

 והיא פכולות אלו הרי בניסן עשר חמשך' עד בניסן מעשרה שהעידועדית

 אלא נפסלין שאין לפירוש.נו סייוע והיא נפסל היא למפרע שאמ'כאבי'

 דין"(. בבית עדותן שנתקיימהטשעה

 'אוש : יהן ע"ב( 1;, .ע.י: י"ב ,;," קנ"ם ביע"ל דאביי כ,את.היהלכתא

 לביאה, מסורין שאין קירו.2'ין טאיליו העומד לחי ,ומם, עד מדעת,'טלא

 ואקשינן לתיאבין. נב,ה אוכל ר מ 1 ש מ גיטא שדר עילאי ברנידול

 משלמין ווממין ונמצאו פיהם על ומכר יטנח שנים פי על ננב תנן א,ביי:על

 ראובן כי דין בבית והעירו הערים א'לו בניכן באחר שבאו כגון הכלאת

 ראינ" כן אחרי כי והעידו הן ובאו וחזרו פל' של שורו גנב יכך כךמהיום
 וחמשה. יארבעה ]ה[כפל את משלמין זוממין ונמצאו מכרו אושטבחו

 הנטען שהביא כגון תחילה בטביחה שהוזמו כגון דאסרינן אהאואק'2ינן

 ט"ס(. )או"ע שנמצאו2(

 )או"ז,. זו8(
 )או"ז(. דמכות כ9"ק4(

 )אועז(. יטאותוהז
 )או"ז(, האיך5(
 חסר(. ,או"זעמהוז(
 )או"ז(. רבותיכרבר'8(
 חסר(. )או"זאלא9(
 כד שפירש "זומם" ע' עריד, עי'1101
 'שם. באו"ז ע"כ11(

 ,נדממ ה. למכית ר"ח)פי'
 צד חננאל במגדלמתחיה

 בההעריתג ע,ר ע"'ש5
 לרבותיניוא-נו

 ז"ל הגאונים

 עצמן שיזומו ער פירשוכ'

 ש'הרישיעד
 'כחישד ולא

 ואנד המזימ'ך אתהמיומק

 עי עצמ; שיווטו ערקבקנו
 . . .כר. עצמז העדיםשיזימי
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 שה'ערתם היום אותו להן ואמרו והזימום בניסן עשר בחמשה עריםבגניבה
 ע.א( 52 ,י"): ע"א 57 נכ",: ,יש,ם בגניבה הוזמו כן ואחרי הייתם עמנובמביחה

 שהעירו בניסן מאחר שהו,מו הגניבה ערי נפסל למפרע ראמ' לאביי לטעמ'הלא
 והתורה כלום פיהם על ]הגנב[ נותחייב היה ולא היו פסולין כבר הטכיחה עלרין בבית שהעירו בעת נמצאו ערות בכל נפסלו והלאה מהיום הלא ריןבבית
 ופרקינן: מעשה. להם אין ואילו לאחיו לע' זמם כאשר לו ועשיתםאמרה

 לפירוש ראיה הפירוק וזה הכל. את משלמין 1ה11מ1 ומכר טבח פל1ניביום בארר כי בניסן באחד רין בבית שהעירו כגון אחת בבת שהעירווהילכתא
 שנתקיימה כהשעה אילא ה'גניבה על שמעירין משעה אינה כי נפסל הואלמפרע
 מעיר.ן והן שגנב אותו מעירין שנים היו כתנאיי: לימא רין. בביתערותן
 כולה בטלה כוקצתה ע"ב( )82 שבטלה ערות הגניבה על הוומו שמבחאותו
 אמורים רברים במה ראמ' היא יוסי ר' רברי ותריצנן כו'. הטביחה עלהו,מו
 על העירו אחת כת והן כשש עריות שתי כגות אחת בערות עריותבשתי
 בנניבה העירה אחת כת אבל הטביחה על והעירו חזרו כן ואחרהגניבה
 ולהבא מיכן סברי רבנן חלקו ועליה אחת ערות ]חשובה[ אחת בבתובטביחה

 מ,טן מיפסלי לא ראמי כריבור דיבור כרי תוך דאמרינן ;ב על ואף נפםליןהן
 שלא 1בגניבה משלמין שהוזמו בטביחה [ ] ברא ההזמה מעת אלאשהעיר1
 בבית שהעירו טשעה נפסל הוא למפו-ע סבר יוסי ור' כשירה. ערותןוזוזמו
 להרין ורחינן כולה. בטלה נוקצתה שבטלה וערות ראמי ריבור כדי ותוךרין

 ,ץ"): ע"א, ז5 ר4 בג.': )יש,ם נפסל הוא. למפרע עלמא כולי לא ואמרינןווירוצא
 רא'מי כריביר לאו ריבור כרי תוך סברי רבנן פליגי ריבור כדי 1בתוך ע"אי63

 ריבור כר' תוך סבר 'וס' ור' קי'מת הגנ'בה ערות הטכ'חה עלכשהוזמ. עומרת עצמה בפנ' אחת וכל טב'חה טערות ה'א חיוקה גנבהוערות
 כריבור ר'בור כדי 'ום' ר' וכבר ועקשינן ה'א. אחת וערות ראמ'כד'בור
 תמורת אמר אם אבל ער כול' שלמ'ם תמורת עולה תמורת ז1 הר' והתנןראמ'
 ריבור כר' תוך ופרק'נן עולה תטורת זו הר' שלמ'ם תמורת ואמר ונמלך17לה
 שלום 'שא'לת כר' רתמורה ]והא'[ קצרה וא,חת ארוכה מ'רה אחת ה.ותר'

 כריביר לאו יוכי ר' אמ' ולפיכך רנפיש' רב' על'ך שלים הוה, לרבתלמיד
 רהא ע"ב( )ג0 ליה אית עליך של,ם לתלכויר הרב שאילת בכרי אבלראמי
 ריביר כרי תוך כל והי)כתא נוחליןי( יש בפרל וגרסינן היא קצרהכויהה
 ז. בהטה, ארם אמר אם ]והוא[ וקירושין זרה מעבורה בר דאמיכדיבור
 הבהמה נאמרה כבר )טו ואמ' ריבור כרי בתוך בו שחזר פי על אף ורהלעבורה
 אף לאשתו גט הנותן ורין השם את המברך רין וכן קירושין. קירושיוו"יבור כרי בתוך בו חור הקירושין שקבלה ואחר לאשה קירושין הנותן וכןההיא.
 לכהן. היא אסורה ריבור כרי בתוך בו שחזר פיעל



 ע"בן 48 צד לב"ק)חו"ו

 "'טה.כחיס., : זצ"ייבפר'ח

 היום א,תו .אסרו עדים-:באי
 פלי:י את הרג פלונ'.נחסרתם
 הנהרג או ג ו ר ה ה פייניבכזקום
 רחיק פקוני בלקום עמניקיה

 ייס מסהלך יותר ה.וםבאותו
 שהרגי מעיד'ם שאהם המק,םסן

 )והשאר בן" וכיוצא סק!םבא1תו
 א."ז דברי אלא אינסשם

 גבעצמו

 ם ד קגנזי

 ערים שבאו כען שהוכחשו ערים יבהאס'

 פלוט את הרג פלתי שאמרתם היום אותוואטרי
 באותו עטנ: ה,ה הנהרג או ההורג פלוניבטי,ם
 טן יום מטה,ך טתר רחוק ]פלוני[ במקוםהיום

 טק:ם באותו '2הרג. מעידים י2אתםהסקום

 בווכי,צא

 ילבם.-

 'טהכח'טהתח,לת הוזמו1הרנק

 : י~.. ;"א, יג רף בב"ק ,ישום לא אי היאהזמה

 לה אט'נא טנא רבה אמ' נגטרה. ,טלא ע.או"י
 עין את שס'טא פ,וני באיי2 אנו מעיד,ןרתניע
 כן אומר הרב שהרי שנו את הפיל כך יאחרעברו

 בך דאית כפשוטך כלל מ'פשט' ולא לעבר עץ רמי מש5מין זומטיןונמצא

 ואשהיד. הנ' קטי תרי דאתו כ:ח הכי ותריצנה הן ומשיטות קושייתלתה

 ליה לטיתן רבאעי עינו הוציא בך ואחר לח,רות בה ויצא שינו הפילדרבי

 ויצא טקורם עברו עין את הוציא ואמרו הני יאתו עברא לההוא עיניתדמי

 טכחישק הראש.ןם והערים כן אומ' והיב שנו את הפיל כך ואחר לחירותבה

 חייב ע'נ: .רט' עינו הוצ.א כך ואחר תחילד הפיל שינו להן ואיטריןלשניים
 לערים וה,ימו ערים והביא העבר והלך לו5יתן

"1( 
 שהכחישו השנ"ם ע.ב(

 הזמה תח'ית הכחשה מינה שמע לענד עין רמ' משלמק לפיכך הראשוטםאת

 טקודם הע'ך: לא ואט' ת'ובתא להרא אכ" ודחה משלמ,ן לפיכךהיא.

 אחריני שהר' ראתו כגט וברייתא כלל הכחשה שם יאץ כלל אחרים )ז(שלאלה
 'ים א.ת. שהרי להני ואמרו כל5 עברו עק שמימא קמאיי ראשהירובתר

 הפיל ,כן .מקירכ פלונ. במקום ה,יתמ עטנו עברי עין שסיסאשהעדתם
 הזטה א'לא כלל הכחשה ח יא.ן עינו כיעןא נ; ואחרי לחירות בו ויצאשינו
 והזמה בןיפך נמי רישא והזטה בס.פך מדסיפא הכי ראיק ממאי כול'היא

 עינו ס'טא בך ואחר עברו שן שרפיל פלוט באיש אט מעידץ כיפארלתאט

 היכי יאטר'נן ,דב עין רמ, משלמ,ן זוממין ונמצאו כן אומ' העכדיטהרי
 ישלומי כעאי עבר כיליה רמי כלל בחבאלא המזימץ מורו רלא אילסאראטי
 ה.ום אותו הייתם עברו שן שהפיל שהערתם העם איתו רמשהיי אלאלרב

 ברמי לחירות 1'צא בד'ן עטו ועטו עיט סימא לכן מקודם אלא פלתיבטקום
 לרב עין רטי מש5מין ודאי גונא האי כי י2ינו והפי5 חב5ו כך ואחרעינו

 והא 'הזמה במיפך נמי רישה והזמה במיפך אלא מיחוקמא לאומרסיפא

 5באר וחזרני השן רטי לו שפותחיד אחרי לרכ עין רמ' מש5מ.ןרקתאני
 ואמ' טנץ היא הזמה תחילת רהכחשה מתניתא מהא דר"ק ררבארוקיה
 ואי כתות בשלש נמי מיפה כתות בשלש מררישה ראיק הבי רבה אשירב

 הראשתיפ את מכחיש"ם האחרתים ק רקימא ברישה ההכחשה להעמיראפשר
 הרב ונתח.יב סימא כך ואחר הפיל כי הראשוטם העירו שנאטר ע.ב(85
 נמצאי הפי5 כך ואחר ם,מא ואס' גהכחישום אחרים ובאו לעבר עק דמי5תת

 5ש5פ חייבץ ראשונה כת והזימה ש5ישית כת באה ]מ[וכחשיםהראשונים

 וראי אילא 5עבר עק רמי הברייתא אמרה 51מה לימר ]5ו[ היה לרב עץרמי
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 ולא מ.נה שמע' ולא מוכחשין ולא מכחיש'ן והם זוממ'ן נמצאו האמצעיתכת
 אחר'פ ובא. עין רכ,י ליטלם הרב רבאעי עינו סימא כך ואחר שינורהפיל יאשהידי בתרי*( ראתו ]כנו[ן לכ.פא ומקומה מסופה רבה ראי.ק כך כימירי

 הכת את והז.מה שלישית כת ובאה הפיל כך יאחר מימא יאמרווהכחישום
 אחר' הוזמו שאם נפשות בריני נמ. הכי הם ממון משלנ,ין הו,מו כך ע,א,יי .צ.:: ע"א, 01 3כ".: ,יש~ם ואחר הוכחשו ממונוח מרבריני רבה ,ראיקבבריתא כרקתאני לרב עין רמי ליטלם נתחייבו שהו,מו וכ.ין ה'מוכחשתהראשונה
 פשוטה וירא רר' והתקפה ררבה לרוקייה ורחה אביי בא נהרג.ן'טהוכחשו
 וחר כרבה נידגין אמ' חר אלעור .ר' יוחנן ר' היו,טו ולבמוף שהיכחשוערים בפלו]גתא[ אלא הכל רבך. אינ.;( רבה רבר. היר' בפלונ]תא[ היאורחויה
 נהרג.ן אין רא,מ' היא. אלעור רר' לה ומסימינן עליי ח,לק נהרגין ]אין[אמ'
 בית מיתת לא,ה-ת יטניתן לא: נל לן .קימא לוקין בנפש שהוכחשו עדיםראמ'
 מינה שטע תענה לא משום לוקין שהוכחשו כיון והל,1 עליו לוקין איןרין
 את מכחישין ואלו אלו א,ת מכהישין א.לו ואקשינן דין בית מ-ת עליהןראין
 האחרינים י?מא בא?ת המעירים הם שהאחרינים וכיון לוקין.... למהאלו
 . . .. . . . ע.3י ;" ע.ב,~צ",: 4;י בנ..: ,יש,פ אב.י ופירק המ'2קריםהם

 .. שקרוהראשינים. . . . .איכא
הךאשוניםג . . . . . הרג יא . . . . . ..
.. ' . . . . 

 שהי. ער הרג לא '2תאטרו . . . . . . . -
. שאמר[ ] והוה ברגליו הרונ בא, חולקין שהיוער
 אומרת ואת ששת רב אמ' שנתארמלה'( האשה פרק .בכתיבות . ..

 .הנחנקין פרק בתלמ' .איטכחן'( נחמן רב ורחאה היא ה,מה תחלתהכחשה
 ראמ' כרבנן יוחנן ]ר' רבר חצי .לא רבר ראמ' עקיבא כר' אמ' חזקיהנהרגין אמר .וחנן ור' נהרגין א'ן אמ' חזק.ה בנפש מכירה וערי נניבה עריאיתמר
 תלמיר אלעזר ור' נרחית רחוקיה השמועה נם עקיבא לדר' רליתה לןדקימא כייי ]היא,[ יוחנן ר' של רב. רחזקיה נב על ואף רבר[ חצ. ואפילודבו'
 וכרבה. ]כר"י לן וקימא הוא יוחנןרר'

 ואח"ך שהוכחש. ערים : וצ"ל ן 1 א נ ל א 1 מ ש רב.נו שאמרוראינו
 עכ"ל[. וררבה לרר"י להא,דחינו לא ]ע"כ[ לרבריו ראיה הביא ולא נהר;ין. וא.ן ומשלמ.1 לוקין איןהוומו

 גכ"י. .חרי" כת.ב "בתר," עי*1
 ,אי"ו, גניבה ועדי מכירה עדי ראיתכור הנחנקין הן איי בתלמיר ואשכחנא3:, ~צ.י.. ';~ר"ח ב':ב שב באו"ו היבא :א'יד מכאו2, בכ"י. מכיפקת המ:ד1(



 באון.תשוברת
- - -

 תרפ"ד טבת נירח שמצאתי פורחות ואותיותיז וכלו' עתיק ניר אחררף

 השורית שמונת מבג .111( .11 )'240 "הגניזה" מכ"' בפרי? הקהקהבגנזי
 מעמות. מלים אם ני להציק יב;תי לא הראשוו העמוך שלהעליונ,ת

 כנראת קצרות, שורות שלש כתובות היו שטאל יצד מקמעלה הניייועי

 שיני הדף בבטחה. לקרוא יבלתי עקי"._.,. "אהשאלות המקים ורקבערבית,
 תשובות. ושבע מוישים יותר בכרד היו ולפנינו שקם, מברף היאנטרד

 רשים: שנצרה שקפנינו האהרונה בתש,בה הגוכר טמצרימ" "גפןהפיוט
 ירידי ע"ז )העירני הגניזה מכ"י מקורם נתגרה 44-;ש( וצד קריבות""י"ז,

 המינסנט. השנה בפפר מטנן יעהב הך"ר ידי עי ר1!רז11(הפרופ.

 "נפ; : וז"ל 235, רף שניספר ,עסז1185 ת10תז1 8~0118ח1פטתת1נ

 ונוזלים אותה השקה מסיני מים ייטעה, גוים ויגרש אלהינו העיהממצרים

 אטז", ישראל את איהב בא"יטחורב,

 בפריז(. הקהלה שק .111 .פ] 240 : הנניזך)כ"'

 ש רב ראמ'כפורים
 אוהכת'

 אילא לפנ' דרש ורכת'אלין
 ילהרבותהמים

 ואחד אחר כל ]של[ ד]ין[ ג~ר 1'תקרע השמיםמן

.=, שתחת חחד נדבך הת
 'קרע'( שלא כותל לחןקדאגורי .ע1

 הכנסת מקום בכותל שעושין חלונות דכשורי,( קבעתפים"(

 ושאאלתםס
 ועשרה בתשר' ושלשה באב ותשעהי בתמון עשר שבעה בטלו. צומות ארבעה[

 יג' הרביע צום יוי' אמר כה כרכת' הוה המקרא מן הוא בתמוו ]י"ו[ בטבת.ן
 אבותינו את א.'רעו דברים חמשה חכמ' אמרו שכך דרבנן ][ תענית ....א(

 בתשעך הרביעי בחרש והכתיב בי"ז העיר הובקעה ומקשינן'( וכו'בתמוו

 בשנייה. ]כאן בראשונה ]כאן[ קשיא לא הא ואמרי' העיר ותבקע וג'לחדש
 הרביע' צום בו[. ]בי"ו ובשנייה בראש,ונה העיר הבקעה בתמוזבתשעה[

 עקיבה ר' היה רברים ר' ר"ש[ ]אמר חכמיפ,( ]אמרו[ שכך בתמוו אלאאינו
 חוק שבו בתמוו ט' וה הרביע' צום אותן דורש אני ואהדורשן

 ע"א, 1' ב"ב , י י א ת י ש א ע ר ת יי ג לא י' מייםת יכי אמינא ליה "רא)מר1(

 "פיס". וקא "פרוש", 'שצ"ק כנראה2(
 בהז להכניס ת ני לו ח כמו שה1 דכשורי "קבעחא ר"ח: בפירוש וכן ע"א. ר ב"ב"(

 "לפתא"(, ערף )ערוה הקורות"ראשי
 ע"ב. י"ח ר"ה 15 ע"ב. כ"ח תענית4(
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 וג' לחדש בתשעה התשיעי בחרש שנ' העיר יהובקעה בירושלים ב רעה
 יהורה לבית יהיה כת' ומקשינן בו שפירשנו כמה וא,חר אחר כל העירותבקע
 צום שלום ואין שמר שיש בזמ! ומפרקינן טובים ולמוערים ילשמחהלששון
 ולא שכ,ד שאין הללו ברורות הזה בזמן שמחה שמר ואין שלום שישכזמן
 באב ט' א,פילו[ ]הכי או רבנן ומקשין מתענין אין רצו לא מתענין רצושלום
 ו]נכפ[;ל הואיל באב ט' שאני פפא רב אמ' רבנן ומפרקין מתענין אין רצולא
 באב מ' אבל בהן מדייב ואינו כלום בכך אין לצום רוצה שאינו מיצומית שלשה הילכך ובשנייה. בראשונה הבית חרב באב בט' גור רו,כו' צרותבו

 יום מנהג בו ולנהונ בו ולהתענות לצום חייב ]הצרות[ בו והוכפלוהואיל
 ומשליטות בו מתענות ומניקות עברות רבא ררש חכמ"( א,מרו שכךהכפורים

 אסור. שלו השמשות ובין הכפורים יום כדרךבו
 סקילה איסור שהוא[ ]בשבת ואפילו היא נפשות וסכנת הנפש הוא[ הרם: כי ]רכת' בו ]תלוי[ה שהנשמה ]ורבר[ היא נפש פיקוח עיקר רם הקזת1 מוער[ ]של בחולו להע]בי[רו מותר הרם הקזת שבמקום שער וששאל'ו([

 : רין מבית רשות ליטול צרי[ך ]ואינו משובח זה הריוהזריז ומעלהו מצודה פירש לבור'( ש,נפל תינוק ראה כיצר רין מבית רשותליטול צריך ואינו ]משובח[ זה הרי והזריז בשבת נפש פיקוח מפקחין[ חכמ'אמרו ]ושוב השבת את שדוחה נפש לפיקוח וחומר קל השבת א,ת רוחהשלארם מאיבריו אחר שהיא כיילה ומה ממילה וחוטר קל ואמ' אלעז' ר' נענההשבת את שרוחה נפש לפיקוח טנין חכמ';( אמ' שכך נפש סכנת ]הוא[רוחה
 שהיה ישראל א,חר מפני הנר באותה ישראל ומעולין רוב ש,הן מפניחצר לאותה פירשו שגוים 'אומרין פיקוח לעינין פריש מרובא ר'פריש רכלבתלמור היא רווחת שהלכה שניה בחצר מפלת או דליקה בה ינפלה עשרהמאותן אחרת לחצר מחצר ופירשו ביניהם אחר וישראל בחצר נוים עשרה היוואפילו שבת שרוחה נפש פיקיח בשביל חיל מלאכת [ ] שצריך ]...[ בפנ )?( ש רק

 טובים ובימים בחול קרובות והמתפלל וששאל( הדם הקזת מפני ר ע ת, להעביר שמותר היא רווחת הל' הוא שלמוער שחולו שכן וכל הריבאחר נפש בפיקוח הילכו לא שמואל אמ' יהודה רב אט' חכמ"( אמרו שכךביניהם
. אחריהם לענות מותר שלתפלה וברכה ברכה בכל נביאים כמה יטהפוקנים ועשרים מאה, חכמ' שתיקנו מה ומקצת וברכה ברכה כל מעין אמ' ואםק

 וטתפלל יום בכל אומ' נמל' רבן חכמ' אמ' שכך רצכ!י ושפיר ]~(.....[ברוך

 ע"ב. :"י פנח,כ1י

 ו"י, אדיי מנהם יר' נתן רבינו נם השיב כייטינח וו .תשובהל"
 .י. נתבררה יא הלקייה השנית מהץ'תה ההחית צר ע"ש. ר"יסימן חיה"מ ה' השלם שבק"י

 ע"ב_ ר ם 'ומא מ, דים. . צ"י 4( ע"א. פ"ת י:מא;:1
 יבר "אמז" וקקמן ן ט א , יי""1 , צ"י כירא,:, ;"ש. קמ"ה ס'טו ;:יזה שבהמרה 1?( דר'"ף שי התשיגד ;ם מחד'יה הזה ונ;שיןו'ו
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 כל מעין אמ' רב מעין מאי א,ומרין ש]אנו[ כדכריו והל' עשרה'( שמונהארם
 חכמ' שתיקנו מה מקצת כו ואין אחר פ.וט אמ' ואם היל' וכך וברכהברכה
 אומ' ואם שמע על לפרוס ן י כ 1 אטן אחריהם עונין אין וברכה ברכהככל

 עולם אהבת ואומרין שלהן יתיוט .מסיים חושך ובורא אור יוצרכשחרית
 אזר טפני וחושך חושך מפני אור גולל ובערכית שירצו מה ומסיימיןאהבתנו
 רברים אמ' ואם אחריהם לענות מותר כער' ואמונה וא.טת בשחרית ויציבואמת
 ידי בהן יוצאין אין באיל. וכיוצא אלהינו העלה ממצר.ם גפן *כגוןאחרים
 ומירה בלילה .ום כוירת לה'זכ.ר כרי עולא בר רבא אמ' חכמ"( אמ' שכךחובה
 א ל א חושך ובורא אור יוצר ביום לילה מרת בשלמא ומקשינן ביוםלילה
 מפני וחושך חושך מפני אור גולל אכיי אמ' היא ]גנ[א. בלילה יום ת רמ
 אהבת אלא רבה אהכה אומרי; אין ררב מ':מא ככא חיננא בר רבה ואמ'א.ר.

עוים[,(.

ה.

 לשבת. מפויטה המזוןברכת

 מצאת' 'טבת ':ל המזון לכרכת איף-בי"ת סדר עפ"י קדמון מפיוט והקמע
 ש' קטנים דפים שני ע? הוא כתוב כפריו. הקהלה של "הגניזה" ב"יבין
 ז'. א,ת ער המר הוא בראשי תסרים. .סופו וראיט, .'ר~( )329ניר

 בכן. הכר ,טום אי; בכ"י כי אני, שטיתי "אוה.תיו" .בין הדבקים 'טביזהרוח

 הוא "קריב" אם ממופקני, כי אה ביתד", תור א, "ואספתו : בז.קימתי
 אחר, במקופ וראשיתו 'טאריתו ע.ד תמצא ואויי הגאונים,לתקופת

 של .רק.ברכת-המזו, כה, עד יט :.דעה טרם ליטבת מפוימת המזוזגרכת
 'דירי בטוב. י' הראה הברכית -אחרי ; ' ב קטנ,ם בפייטים מפויטתפסח

 בכ"י והן כרפוס ך פסח '2ל הגדה בתור . הי"ו, מרכם אלכםנדרהפרופ.
 וירק בכהממינר

 ירר2לים" ברחמיו הבונה דוד "א?הי :הברכה
 לתשומת-יב ה'א ראו'ה .

 : ע"אי )'": לתענית בחיד-שיו כתנ חזק, י'2עיה הבנו וה:הט'ותדה.

 קה" י"ט( שגמצא אע"8 בתפלה,- ברנות י"ח ודתני רמילתא"וטעזא
 '2גתקני בקרובות מוצא אתה וכך ירושלים. בבגנה רור '2יכוללים

 ח"' עכ
 'טי כולל ה.א בטבת ובעיטיה בתמוז ובי"ז הושענא יבי.ם במיריםברכות
 ע"שי. כ"ח הערה הקליר, אלעזר ר' כתוליות )הובא ירושל'ם", בבוגהדור
 'טבת '2ל המזח כברכת גם מוצא אתה יכך י דבריו עי כהיסית גיכלועתה

 ן הגניזה ככ"י 'שנמצאההמפוימת
 וסגי?. בצירי ופעם סט? בשני פעם הכ"י בגוף מנוקרת "ר,ח"המיח
 !( מלמעיה )אחת יזר'"; בוט~זע כתוב ם זט ה וסנרל בקוא "רצה"יהמלה

 וקמץ. בשואומנ.קד

 עולמות בי2ני . ..
 ויכר"

 אות לבינינה בינך נתת הוק לאומות. כה אין
לעולמות.

 ע"צ,. כ"ה וברכ.ת ע':רה שמזנה יעין אומר .הושע ר' : להיסיף צריךז,
 ע*ב. '"א ברכות2(
 שנה ב"הקדם" תשובתם בראש שהיבאה כפי שם בברכות ור"ה רש"ג גרסת הי" זוה(
 סנא א נ נ ה בר דרבה "שמעתא : ע"ג צר שלמה, בקהית שנתוב והוא ע"ש. ה8 צדשניה,
 : שם שכתב תרטהיימר מר יפה בע; ולא . . . כלהה" רבמ לה גרסק הכק דרב,משמא

 שם. הנא.ן נתכח לאלו לא נ' ע"ש. י"ב ברבית דרב, משמא דאמר שמעתא יהני כתו"אויי
 בסנ-ל. והכף בצירי הזי"ן מנוקד הכ"י ב:,ף4(
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 האר'ו ~את השמים את ,י י':ח ,מ.ם ש':ת כי )ע:)ם ד'א א,ת ישראי בני יבין ב,ניככ'
 י. אתק ברוך רצון, הי יכי ימ,טביע .דיד את פ,תח ונאמר יינפ(ט. שבת השביעיוביום
 הכל. אתה~;

 לוייח אהובה. ברית כרת ונאוך;. לשחורה ירעתה המנווה שבתפועם
 דת אריו על הנחבא. ששין באהבה לנו נתת הבא העולם מעין רחבה.דת

 יובא. לשומריהוברית
 ב' )עטור ונאמר עולם_ )דורות הי:בת את לע'טית ה,טבת את ישרא) בני וי:מרוככ'
 האר'1 עי בא"י יך נתן א'טר הט:בה האד'ז ע) איהיך יי את וברכת ושנעת ואכקתבכייי(

 המון.יעי

 רווח תוריע. טשיחך קץ טרגוע. לנוצרי צפנת בהשפיע'( בעדןפתבג
 תשבה. לא נצח שביתתה שבת. מנוחת שומר תופיע. לנווהצלה
 שבת. שכילו לעולם ווזבינו שבת. מנוחתוענחילנו
 במצותיך אלהינו יי והחליצנו רצה איויתיה כי אשב סה עד עד- טנוחתי זאתככתוב
 וינון צרה ידי יאי רצונר כמיות וננוח בו נשבות הזה והקדוש הנדול השביעי יוםובמצות
 )סשיחו.נר ערכת' ירייר קר1 אצטיח שם ונא' קו, נאטנת .בריתי חסרי קו אשמר לעיים לעוים.עד בירישלים וישכון ועמי ישראל איהי יי הניח רור בכ"י( ג' )עמוד אמר כי מניחחנוביום

 יי אתה ברוך א.מן. ירושלים ברחמיו הבינה דור אלהי יי אתהברוך
 יעקב קרוש קרושינו ארירנו מלבינו אבינו לער תתברך העולם מלךאלהינו
 הרחטן מוב. וכל רחמים רווח חבך חן ואתבם אותנו יגמיל הוא גומלינוהוא גמלני הוא עמנו מטיב הוא ויום יום בבל אשר והממיב הטוב הרחמןדמלך
 י' )עמור נצחים ולנצח דורות לדורי יתפאר הרחמן ובאר'1. בשמיםישתבח
 ים מנזקי יצ'לנו 'הרחכון לילה. ומנזקי יום מנזקי יצילנו הרחמןעניות. ומרקדוקי מעניות יצילני הרחמן בקלון. ולא בכבור יפרנסנו הרחמןבכ"י(.
 ממיתת יצילנו הרחמן אבזריות. ממיתת יצילנו דרחמז יבשה.ומנזק'

 של כשולחנו וישיגוהו עליו שאכלנו ה'2לחן את יברך הרחמן1;:סניות.
 בבנים בעושר בהון בכאן המסובין אחיני בל את יברך הרחמן אברהס.אבינו
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- מקיכף תורההוגי

___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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ט.

 הגאונים. מתקופת צבור לתעניתפיוט

 :קן התיבה לפני מו-ירין בתפלה "עמרו : שנינו פ"ב תעניתבמשנה

 יום שבכל עשרה שמונה ברכות, וארבעה עשרים לפניהם ואומר . . .ורגיל
 )תהלים בצרתה ה' אל "טופרות, זכרונות, הן: ואלו ש"ט. עור עליהןומוסיף
 תפלה ק"ל(, )שם, קראתיך ממעקים קכ"א(, )שם, ההרים אל עיני אשאק"כ(,

 . . . אומר הוא הראשונה על חותמיהן'(. וא,מר . . , ק"כ( )שם, יעטף כילעני
 המרחם בא"י . . . . אומר הוא השביעית על.

 . . . 'ה'וויין שבע שש "הני מ"ז:( )תענית הגמרא הקשה אחר-כך הארץ".על
 בגואי כדתניא לארוכה, שביעית שכיעית, מאי יצחק בר נחמן רבאמר

 ישראל

 ברכת שמנה לפי זאת בכל נוס.פו, ברכות שש שרק אעפ"י כלומרמאריך",

 ברכות'(, שבע כלן היו ראשונה וקראה שבה התומפות מפני ישראלגואל

 לפי בר,רה. תשובה לנו אין זאת על ישראל? בגואל מאריכין היובמה
 נא "ראה : אומר היה שהמתפיל נראה ה"ו( פ"ר תעניות )הלכותהרמב"ם

 שענה "מי : תחנוניו במוף ואוגור וכותחנן לגאלנו", וכוהר ריבנו וריבהבענינו
 ואהר אחד כל ברש,ת היה זה ולפי ישראל". גואל בא"י . . . , אברהםאת

 ש'ט היו זה לעמת שענה". ב"מי לחתום עליו שהיה רק תחנונ,ן, רברילחבר

 המשנה'(. חממי ל'הן שטבעו במטבע טבועות הנוספותהברכות

 טקאכת ג"כ ועי' חותמותיהן : יהירושימי התלמוד נוסד עייה אשר המשנה נומח1(

 המשנה. עייטימה
 געשיכ- ספיו )עי' יעניננו נונע איננו אבל מחכמה, השערה כזה 'ש איבוגיז והחכם2(

 כרף בהשקפח יעווי ישראל ה' והשנת 22=-~24 עכז' י:0ס1 ברעסל,י נעבעטם, אכמצעהו דעסטע

 ~:(. הע' 165 עלו'כרז
 בפ"ד הנה הרמכ"ם, רברי על משנה המגיד השגת עי יהשיב כוקום ר.אה אני פה;:ו

 ושאר ושופרות ש,כרונות נראה רבינ, ש"מדברי משנה המגיד מעיר ה' הקכה תעניותמהלכות

 . , . ברכה חתימת בהם ואיז סייהה כרכת אחר אחח בבת נאמרים כויו שהזכיר,המזמזרים
 "נאמר מהן אחד שכי שפירשו ראיחי האחרונ'ם -המפרשים ז"ל והרמב"1 ז"י רש"יאבה

 תקע"ט. סימז או"ח בטור 'וסף בבית קארו יוסף ר' נ"כ הכפיל זו ,חשגה וכו'בברכתו"
 לפי הרמב"ם. ברבר' אחר נוסח ,לפניהם שחיה לא אם צידקת, זו ה':גח אין כבודםינמחירת
 שעיינו אלא האחרים, המפרשים ודברי הרמב"ם דברי בין הבדל שום אין שלפנינוהנ:טן
 : ון*ל למרטיו הכיל את מנתח כר .אחר כיל מניח בתהלה דרכו, זה הרמכ"ם כיירעת

 הצרה מעין .שופד-ת ,כרונות ואומר 'שראל גואל ברכת עד ומתפיל מתחיי צבור"ושל'ח
 יעמף כי קעני תפלה קראתיד, ממעקים ההריס, אל עיני אשא בצרתה, ה' אלוא-מר
 שרצה מפני יחר הברכות בל והכיא הכהי, זהו כחו", כפי תחנונים דבריואומר
 מתהיי כן אחד לרפאנו. ישראל גואל ב'1 הוא האלו הנוספות הכרכות מקום כילהורות
 ברכות שש יהוסיף וטתחיל ישראך, גואל בא"י . , . , בענינו, נא ראה "ואומר :לפרט
 .מכתבי קבלה מרברי ופמוקים תחנונים בדברי טהן אחת ככי ,מתחנ, זו אהר זו מוסיףשהוא
 "וחותם האחרונים דבר.יו הלא אלו". בחתימות מהו אחת בכי ותותם רגיי שהוא כפיהקדש

 "ואומר שהמאמר מפק כק ואין המש.ינ, שטעה לטדי מעיריט אלו" בחתימות מהז אחתבכי
 שלנו4 בדפוסיס שהוא כמו 1' סעיף תחלת ולא ה' מעיף שי סוף הוא כחו" תחנונים.כפידברי
 המשיג. יטעית גרכ והואוי'
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 נראה הגאונ'ם בזמן אולם והגמרא. המשנה חכמי בימ, נוהנין ה'1כר
 אית ח,בור,ן מילי וכמה אר,כתא בברכה מתחיל ישראל גואל לברכהמטי "וכ- לסלוח, המרבה בחנון "כליחות" לאמר והתחילו בוה הסתפקויטלא

 )תשובת מי,רי" ומ:הון פ,וטי 'כ,נהו; ולאחרונים לרא'טונ,ם מיליבאילין
 רגילים שדיו הקדמונ,ם הפיוט'ם מן אחר 107י(. עמ' חכמים בקבוצתרש"ג
 רעה" למר "א,תן המתח,ל והוא הנ"ל בתשובה טובא הגאונ,ם בזמןלומר
 ח51ן 8206(. ס,' והפיוט הש,רה אוצר )עי' טריפוליס במנהג אצלנוונמצא
 תענ,ת בתפלת הגאונ'ם בזמן נאמר שהיה פ,וט עור להציל ב,רי עלהעכשיו
 לה.לן, הבא הפיוט ובין למד" "איתן דפיוט ב,ן ,ש אחר הבדל רקצבור.
 הנוכפות. הברכות ,טש בין נחלק ה,ה 5הלן הבא והפ,וט הרש"ג עליושמעיר כמו בע:,נו" "ראה של הברכה בתוך בלו קבוע למד" "א,תן שהפ.ומוהוא

 ארם כל 1,ר נרפס'ם ספרים בשנ, נמצא עליו רנין שא,נחנוה,פיוט
 מובא תקע"ט סי' א"ח בטור קרבם. אל בא כ, נורע ולא הלכה דבר, תוךאל שנבלע טפ:, עכשיו עד הפ.ומ חוקר' עליו עמרו לא אבל בהם,משס,2ת
 שלנו הפיוט נמצא הוה ובנוסח הגאונ,ם" "סדור מן צבור תענית תפלתנוסח
 הפיוט ררך על הזה הפיוט את ל,סר הפיימן את הביא ווה הנוספותהברכות שש בין בת"צ שתקעו התקיעות אחר' תיכף להאמר נתחבר הזה הפיומעל,1. הגאונים שם ה,זכיר מבלי התענ,ות תפלת בכרר באבוררהם כן גם נמצאוכן

 השנה. רא.ש ש5 לתקיעות נתחבר הוא שגם עולם" הרת "היוםהקרמון
 : והם לח5קיהן, הנוספות הברכות חליק בענין שויםהמקורות שני אבל אבוררהם, נוסח ובין הטר נוסח בין שנויים יש הפי,טבעצם
 "ה,ום" המתח'ל,ם חרוזים שלשהא.
 עולם" הרת "היום הש,וט מן לקח כבנ,ם" "אםב.
 במשנה הנוספת הברכהג.
 החת,מה עם הברכה את המקשרים חרוזים שניד.
 במשנה. הנזכרת החתימהה.

 המובאיס החלקים על וארלג הפ,ומ של הנוסחאות שתי בזהואציג

 : אב,ררהפ():1םה

 רחמיך יבואונוהיוםא.
 ממרומך בג'2ם תשמחנוה'ים
 עמך קרן תרםהי:ם
 וכו' כבניםאם
 וכו' זוכראתה
 כא((. חסר דמקשר)ההר,ו

 הנשכחות זוכר בא"י וכו' משה את שענה מי :החתימה

 388. 9אע;.ע ס.נאנ. צ,:ז וכו'. 61ייטראזע פער:עג2 88 י-א החי,, 150, 35, ח-א הח,קר 1019 שד-י אנר,ת עי' ד;את המיה עי1(

 : הטור,)נוסה

 רחמיך עם חמריך יבואוניהיום
 גשמך מ, עלינו הרקה,ום

)חסר(

 וכו' כבניםאם
 וכו' 1'וכראתה

 כאן( ג"כ)חסר
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 נרבות נשם תניהה'ום
 עבות מים יוירמוהיום
 אב,ת ע5 בנים לב תש'נהיום
 וכו' ככניםאם
 וכו' ננליתאתה

 אלהים תניה נרבות ג'נםה'ום
 א5הים פ5ג מים מ5אהיום
 א5הים לעני במובתך תכיןה'ום

 וכו' כבניםאם
 וכו' ננליתאתה

 שמך למען עלינו ורחם נביאך, עברך,( יהושע זכ,ת אלהינ. ה' לנווזכ,ר

 תריעה שומע בא"י וכו' יהישע את שענה טי'החתימה:
 ]שלשה[,( אבות ברית תזכרהי.ם
 חושה לנו רצון בגשטיהיום
 האנ,שה עדתך עי חט51היום

 וכו' כבניםאם
 וכו' בצרתה ה' אל המעלותש'ר

 ענושה עינות 5נו תזכר אלהיום
 כנחושה שמיך תשים אלהיום
 שלשח אבות ברית לנו וכרהיום

 וכו' כבניםאם
 וכו' המעלותשיר

 שמך לבוען עלינו ורחם חוזך, שמיאל זכות לני זכ,ר אלהינו ה'אנא

 צעקה שוטע בא"י וכו' לשמוא5 שענה מי :'החתיטה
 ונדכ נרבה".

 ובמים באש 5באי תרחםהי,ם

 פעמים בנלות בחוני תחוןהיים

 מים אוצרות לנו תפתחהיום

 וכ.' כבניםאם
 וכו' ההרים א5 עיניאשא

 ונדבה ברכה רצון בנשמי עננוהיום
וטובה

 קרושים בס'ור נעריו א5 ענניהיום
רבה

 הט,ב אוצרך לנו ופתח עננוה'ום
באהבה

 וכו' כבניםאם
 וכו' ההרים אל עיניאשא

 שמך על עלינו. ורחם נב.אך, אליהי זכית 5נו זכור א5הינו ה'אנא

 תפלה שומע בא"י וכו' אליהי את שענה מיהחתיטה

 רמה ביר תעננוהיוםה.

 ובהמה ארם תשטהה'ום

 האדמה פני את תשקההי1ם

 וכו' כבניםאם
 וכו' מטעקים המעלותשיר

 פני עי נשם משמיך המטרה'ים
הארמה

 נוהשקה הארמה מן איר יע5ההיום
 האדמ'ה['( פני כלאת

 תיראי א5 ברחמים תבשרהיום
אדטה

 וכו' כבניםאם
 וכו' ממעקים הטעלותשיר

 שטך לטען עלימ ורחם נביאך, עבדך יונה זכות לנו זכור א5הינו ה'אנא

 צרה בעת העונה בא"י וכו' יונה את שענה מיהחתימה:

 יה?ו הבאים המקשר'ם התרוזים ובכי ה'ום" עברך יהושע של י'זכ-תו : הטור נ!פח1(
 י'זכות". תחת שי" "זכות: הוא הט:ר.סח

 בדפיס. הסרה הזאה הט~ה2(
 הארמה"- פני כל את והשקה א'ד יעלה "היוס וא.1"צ"ל בדפוס מוסגר הוה המאמר1:(
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 כמים לב לשופכי העתרהיום1.
 טים שבעה לא ארמה רוההיום
 טיפ גויות לנו הבההיום

 וכו' כבניםאם
 וכו' יעטף כי לעניתפלה

 עב זכות לנו זכור אלהינו ה'אנא
ל,

 1 לרור שענה מיהחתימה:
 באיץ שארית לנו שיםהיוםז.

 האר'1 לרוות גשם תורירהיום
 הארץ תשבע מטובךהיום

 וכו"( כבניםאב
 וכו'רפאנו

 כמים לב שופכים לעפ העתרהיום
 מים שבעה לא ארמה רוההיום
 המים גולת עם ברכה הבההיום

 וכו' כבניםאם
 וכו' יעטף כי לעניתפלה

 עלינו ורחם מלכך בנו ושלטה1יחר
מך

 הארץ על מרחם בא"יוכו'
 שארית לשום תפלתנו רצההיום

בארץ
 הארץ לרוות יכלה אל גשםהיום
 ומטובך מעמנו כעסר הפרהיום

 הארץתשבע
 וכו' כבניםאם

 וכו'רפאנו

 אתד כית עוי הוסיפו יארכה( הרכיעית ,או השנית דברכקאדר' וס תקי1 אשר 1אהר. הברכ1ת משים זיא התק,ע:ת מש1ם רק :חדברז ,.א:, הנת.פ כ.מ:כ.ד ילת נונר: כבר דנ1ספ1ת .סהנרכ1ת מפנ. הת'ט; וא.ו כ;ור זרי: :1,ן ;:; ,ב,ת11



 בפומבדיתא. הישיבה ממהזור עתיקיםשרידים

 קונטרס נמצא בנוירק, הסמינר לריטות שעברו מלונרון ארלר בור כ"יבין

 '2תי ב'ן חחבויים מאר, ועתיקי-יומין ארוכים קלף שברי שני שלקטוע

 וכאלו ומטושטשות טשונות אותיוהיהם )63)(4(. במכפר ומסומניםזגוגיות

 הימים, משכבר כולו נטשטש שלהם :קשני והעבר מקרם, ימים מווקן כברקפצו

 ופרריהן. השנה פך':'וח של מנהנות בו כתובים כי לראות, יש בקושיורק

 והרף כראוי, נסררו לא הוגוגיות בתוך אך הם, אחר ענין הללו הרבריםשני

 כשמונה משמא'. והראושון מימין, הונח הראשון מן ונמשך ההולךהשנ'

 מאותיות חיץ כליל נטשטשו הימני בצרו הראשון הדף מן העליונותשורות

 הזה והקרוע החסר ואף .קרוע-חסר. הוא שמאלו ומצר עוד. הנראותבודרות

 יחד שניהם והיו בזה. לפניו הנתון אחר מכ"י הקטן הלטע כמעטכ"פלים

 מאר. חשובה אחתלחטינה

 הם ח.טיב חלק לאחר המצמרמים והגרול הקטן האלה החלקים שניוהנה

 מימבריתא בישיבת הגאונים בזמן קים שהיה כנראה, עתיק, ממחזורטאר
 בגנז. כבר הדפסה' שלפנינו הקטוע כ,הקונטרס גרול וחלק הלאה(.)ראה
 טעות על ביחוד לי יצר מא.ר מד אך שכתבתי. מה שם וכתבתי השניקרם

 יחר!( אתי אחיים חכמיס גם )ואטנם אני שם שטעיתי רבת-האחריותאחת
 שם. מכביב ריק עליה לבנות גם הטעתני אשר ברוך", א' "יצחקבקריאתי:

 זה במקום כי הגדו,, לתמהוני טעותי אח"כ לי ונתגלה הימים ארכוילא

 ה ס א . ש הרכ 'רידי של הנכונה כהשערתו אבותיך", "תחת לקרא:צריך
 המחוכמך השערתו ע"י רק כי מרואה, עריף חכם ואמנם תרפ"ר.ב"התור"

 מתחלה, בכ"י כתוב היה כך באמנה כי ומצאנו הכ"י בגוף להתבונןשבנו

 כתוב כאלו לעין נראה אשר ער כך כל ונסב רחב האותיות טשטושורק

 הוא בכ"י הב' ובין הא' שבין המרובה והרווח ברוך". א' "יצחקבאמת:

 וחבוי בעינו והקלקול המשטוש אותו עור עומר עתה גם יהנה ביותר.המנעה
 יראנו. בעיניו לראותו והרוצה הזניגיותבתוך

 החלק בהוספת הענין כל את מחדש ולהרפיס לשוב איפואהחלטתי

 השני הקטע את וגם בראשונה הרפסתי לא אשר ה,לטוע הקונטרכ שלהראשון
 עשר הכ"י בגוף ושוב שוב עיון אחרי לי נתבררו אשר שונים תקוניםועור

 חלימות.פעמים

 מתחלה פעמים והרמיכו כ,רמורשטיין הר"ר גם קם וכה כה ביןוהנה

 1924, )חפריל-יוני ב"המונטשריפט גם ואח"כ י"ח( גליון )תרפ"רב"התור"



51 ם ד ק י ז נג

 ב-. גרמאות וחלופי אחרים ובלקויים השני הקסע בהומפת 0"-159(צר
 ושבהי עמלי על איפוא חכתי לא בשניה. הנרפם לבין בראשונההנדפכ
 של השני העבר את אך אחרון. בחתום החוקר הקורא לפני בזה נתוןהכל הנח ועתה ב'. מרמורשמיין ~בין א' מרמירשטיין בין שמצאתיהנירסאות חלופי על נם בזה והערותי ברפוס א'תנהו בטרם הכ"י את שובוברקתי
 הך"ר ע"י הוא. נרפס ואילם עתה. נם להעתיק יכלתי לא הקמועהקונטרכ

 עוד ואולי העתיקו, כיצר ירעתי ולא שם, בה"מונכדטריפמ"מרמורשמיין
 במקימות בעצמו ולהשלימו "העת.-ו הצליח הזנוגיות בין נתון 'טהיהבמרם
 שמעתתא. תמתים וממני שממנו רצון ו.הישונים.

 "מגריל במופו: ביתור הוא תשוב הקמוע כ,היונמרם הראשון החלקתכן
 החלק של התכן הוא ביותר חשוב אך שם(. הערתנו )עיין מלכו"ישועות
 "הקריש" לתולרות ובין בכלל הנאונים" "תקופת לתולרות בין ממנוהשני
 מזכיר'ם היו שבו יתך שברך" 1"מי ארוך "קריש" מעין הווו עניניובפרט.

 ופומבריתא מורא 'עקב" "נאון ראשי-הישיבות ה"גאונים" אתוטברכים
 הקריש ת מ ל ש ה א,תו גם כנרא'ת והוא בראשם. הנולה רא'2 הנשיא,ואת
 בקונמרם: י ל ב ב ה ן ת 3 ר' לנו יספר שכך הנולה, ראש במנוי שנאמרבס"ת
 יתמ3ה..... היאך נלות ראש רברי "על : ן י ם ח 1 י ה שבספר המעלות""אלו
 ו נ א' י ש נ בחיי אומר: וביומיכון בחייכון וכשטניע קריש. ואומר החזןועומר

 וכשמשלים . . . ישיבות ראש' מברך שחעי" רא,ט מברך הקריש וכשנוכ,ר ישראל בית רכל ובחיי וכחייכון ת 1 ל ג ש אר
 שניהםה יש,בות ראשי כך אחר ומברך בם"ת... נלת ראש לברךמוסיף ימ%'"

 הגאק פומבדיתא, ישיבת ראש כי בזה, לפנינו יראה רבריו ככל לאוהנה
 צמח רב עאון מרא ישעת ראש לפני מן נזך פלמי בר צמחרב
 ע"ש(. קמ"ח מימן ליפסיארפום הרמנ"ם )תשובות רבים" קבוץ בעת ש בשבתות או במוערות והנאוניםהשרימ ושאר 'תישיבות וראשי הנלעת ראשי שם שמזכירים "כררך הרמב"ם:יאכר הזה המנהג אורות ועל בראש. ולברכו סורא ישיבת ראיט לפניפומבריתא ישיבת ראש את להזכיר כמונן מקרימים היי ושם פזמבריתא,ישיבת מחזור יטרירי הם יטלפנינו יטהיטרירים לשער הרבר קרוב ולכן חיימןבר'

 ל"גאח" הקרימה היתה לשמאלו פומבריתא ישיבת ט ורא לימיט סוראישיבת וראש הנלה ראיט יר על יהטבים הגאומם "2הי. שעה באותהואולם
 רק נקרא היה הגולה ראש של שמאלו בן פומבריתא ישיבת וראשסורא
 ישיבת יא,. לזה, זה אגרות משלתק "כשהע וגם לבר. ישיבה" "ראשבתואר

 יטם(. ב' ובהערה 9 צר רש"ג תלחת )עיט "נאט" לו כיתבואימ רפומבריתא "רבק" קמי רימקא הרק יתקרי : נכותב[ מירא ישיבתוראש רמורא, ורבנן "גאון" קמי ר--כתב( ריסקא הרין יתקרי כותב:פומבריתא
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 64"3(. אדלר)כ"י
 ונסך מנתה ברכה אחריו והשאירונתס'(

 דוזשרי דהולא דשבתא אליבם:לייי
 שים ארם בן יא"ל דבר ,יהי ביחזקאלן( בנ' . ..

 והתגרלת' ועד'( נרמו"ת הכ,גו: ארץ גוג אל]מניך[

 דניפן דחולא דשבתא ונורעתי:]והתק[רשתי
 ואת עור אלים "' אמר כה]ביחז[קא)ץ

 . . . להם[ לנעשות 'שראל לבית[]אדרש
 דפרקא י . . . תר. חדעתם וחייתם בכם]רוחי ונתתי"

 ואר': עליך ו]אעבר[.( יתקרי רא]סר?[

 פארן מהר וקרוש 'בוא מתימןאלוהץ
 בא'.( מ' הארץ. כל ותהלתו הורו שפיםככה

 או-]לי[. י" בהיטך א'טכ כי ק' נפ' כי "(]אתא"ל[

 חרבותיה כל נחם ציח "י נחםכי"(
 ושמחה 'טשון י" כ:ן וערבתה1וימב"ע[
 או]מר[ היטנה רא,ם זמרה. וקול תורה בהימצא

 חק[ ]כי וט' גרול"( ]בשופר[ 'תיע הד[וא ביום]והיה

 ],טנה?[ ראיט ]ווני?[ 'עקב["( לאלי ]הוא,מ,טפט]ן[ישראל
 הכפורים?[ ]יום - - - . . "( [ )ן( כף תקעו ]העמיםקל

חם-ת-ע-(-------------------------
---_- - - - - - - - - - - - פ  

 4053(. אדלר)כ"י

 . . - . . . . . . . .בסוכ]חז]
 'ץ ההוא[ .]ב'ום .

 פרצ'הן[ את וגררת' הגמלת רור ]סכת אתאק'ם
 וסכה עולם. כימי ובניתיה אקיםוהריסותיו

 מ,רם ולמסתור ולמחסה מחרב יומם לצלתהיה
 אור:'(. ותורה טצוה נר כי בהנוכהוממטר"(.

 קי"ש"( ב"ק כ"נ צתן יש' ורני צהלי ארם. נשמת "( ם ' א ]אל[נר

 על יצריח אף יריע קנ' יע' מל' כאייט יצא כגבור[]ייי
 ידין ייי יר' ביימ' עלו מריביו יחתו '" יתגבר"(.אויבם
 רש' בפרוח בפורים ק"מ"ן וירס למיכו עו רתן ארץ[]אפסי

 'ץ ]וט'[ ריטע, קר]ני[ וכל ער'ץ. ערז לה-אמרם אי מ' כ' ךצ' ע'כ'

----
 מיכת "י באב. ימ' מ/ אצל באב, תשעה א( י. נ/ הבק:ק לי ח' ט",, שםחז

 ב. מ"ז י:ם ה1[ ה/ פ"א, תהלים 112 י"נ כ"ו 'טם 11( ג' ג"א, ישעיה 10, ח/ז'
 "ראש סרטורשטיק: יאצי ו/ ל, עמום14(

 השג-
 נריי בשיפר יתקע ה(היא ]ני:ם אי

 ד". , . . . איו כל . , . . "כראייכיפור
 4, ד', ישעיה 16( אוום". . . . . בסוף . . ' "נ1י ס': ואצל י"א, ט', עמוס13(

 מ"ג* 'טם 20( י'. י"ב, "טעיה הנ( ה/ נר :"ז: כ' שם 18(( נ"נ. ו' מישליזזו

 '"א, ע"ה. 'טם 23( ח/ צ"ב, תי*ם 22( י'. ב/ -רא [2(י":.



5:3 קדםגנזי

 ב]י'[ וכ' נריבים עם להוש'בני[ א' יר' מא' רל מעפר[]מקימי
 גלוועא י( ל]וייים[ תבל,(. עליהם וישת א' מצ' ליייכי

 רקבה' שמיהבריך ונו'. מלכו,( ישועות]מנריל[
 ירי על ומצואתא אורןתא לנא ויהב . .. יד'הוז בעובדי '( ויתר]עי[ ]ב[.(צריקיא בהון בח[ר]אשר
 הוא בריך ישראל בית עמיה לאלפא'( ר[בנא]משה
 יהי ציבור ועוני; רבא. שמיה יהי]ובריך[
 עלכויא**( ולעלמי עלמיא ול' ל' מב' רבאשמיה
 ויתנש'י( ויתרומם ויתפאר וישתבחויתברר
 אלף 'הוא 'דקב' שמיה ויתקר' ויתעל'ו'תהדר
 מינינ"( לא רלית ער ריבוון ריבי וריבי אלפ'ן]אל[פי

 לעילא לעילא לעילא סכא'( ולא שיעוראולא
 ורמתאמרן ראמירן ונח' תשבח' שיר' ברכא'מכל

 רי*,( :היא הרא עלמיא. ולעלמילעלמא
 בקבלא אכף ירי על דקור'טא ברוחאאימרת

 ונו'"( מי כננד ותט' גו' תג' תס' ממצריםנפן
 לוי בן יהושע דר' משמא. אמרוכ.ן"(
 בראשית עובדי כל דיליה טעם הו"(ראמר
 ושביק*"( דמחיל בשעתא אינוןחדו',(
 יי,שבוק רימחול ו,ש'**"(: רכל לחוביהון הואלד"ב
 וכל ורבננא מר בחיי לחובו הואקר"ב

 ומחיתי דכ'"( קר' בע' ויתקיםישראל:
 גאלת': כי אלי שובה חט' וכע' כש'כעב

 עשה כי שמים רנו ',( כתיבובתרוהי*',(
- - -- 

 יכבוד: אמרי :,כס1ף ב.תו. בנ. כ; עכ הסעידה 11כע; ע,.1 שאוכ).ם וישו)חן יב.תנ-כ ובהו השס כבור ונדו)ת הנייה ש,בת ;) קצרות וברכות תפיות )דעתו, מום.פ.פ,החכמ.ם היו הנויה( ראש' עוי:.פ )שה.1 כאיה בסעורות יאמר: 541( צר ח.ט,ב"חמורד.-.עבץ )שנרפכ בכתכו ,.; הרש..ר א.פיא כ.ון :.פה נ.א. ..ה, ח1.ם 3( הפכקא. כי יסרהמ' ואצ. .ר.'ט". מסברא: :הש,טת, הכ.., כנ:ף :קב .ר.'ט. במקום 2, ח'. ג'. ש.אוו
- 12( כ:. -- 11, נו'. וכא': חסר. ב' מ' "1נ1"' מןת'דעת'. יא מ'" .כננר תמאמר ומקור ט' פ', תי'ם ח1 א'(. ,מ', ראתאמ'רת *)1()ע~שט"ון. סיי- בי'::1 י ו כ נ - ככא ו:( הא'. כרמית תי)ה ;. .:נרמו יד מאר מטו'טטש:תוהנו1 הקי 5ן מתחיה. ברפים נשמטה 11 שורה ז( )מ'(. עימיא 1.עימ. 1)עימ.א י' מ'*6( 11א,פ:א. רבנא ]מ'טה ב' מ', ואצ; מתח,ח. בכי יפד הרנ'סתי יא ויפ'כימם.שטש. הע,.:: והחצ' .חר. 11:נ.ם יה)מר האיף ,(ו י.ז(. ר', )רבר.ם שי..1.בדר" תרנומוואתרע', -- 1'תרע' : מסב.ב ושרטון גכ.' קטן נקכ המוקף במקופ 3( מטושט.:ת. הבית4( וכ.'_. ימ':.ה: חכר ועושה מלכו ישוע.ת מנד.; : הנויה( דאש)שי - ::1( הוא.   מ'טה הד"ר 'דיד( העמ'דנ' הנכ.נה והקר'אד הרבר'ם באור ),על 'שרא; כ; ש;יעונ:ת'דפ וס:יח מוחי שהקג"ד כשעה דפ שמדיפ בראש.ת מעשי כי כ;ומר, "דד..(. העת.7)ומ' . הך. 
 .שע,ה 14, משובש(. 41 צר ח"ג, :גתש"ר ת"מ, סימן )תנ-ה ישראי. כ) :)חוב'הויחובנא יהיביה וישבוק ימחיי היא כדבריף ס,חת. )מ'טה י'ה .וראמר :שמותא מחמת .מנורה מת'ר.ן ה'1 דוה שגישוו ומצ"נו **;:1( 1'שנ'ק. ג': מ' *:י1( י'.;ירע ?א הוה המאמר מקור אי 1נא11תי. ישרא; שי פשעם גמח.ת שמח.ם שכ11פ ונו' עשהכ. שמ.ם רנו ונו' פשע.ן בעב ומח.תי ימטה: המובא.פ מהכת.ביפ נפ מוכח וכן נ".(.ויירי
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 ר' הר' פצ' ארץ תחתיית הריעו'"
 וביש' 'עקב. ייי גאל כי בו עץ וכליער

 מו רעוא תהי כין אמןיתפאר:
 שני(.)עמור

 על יירחם ה]יא[ רקב'לרמוהי
 ויקרש"ת רבא שטיהקדושת
 ק' בע' ויתקיים בעגלא:השתא
 ונורעתי והתקרשתי 1'ה.תנדלתידכ"(
 ויתבנני[ ייי א' כ' ויר' רבים נויםלעיני

 בנעגלא[ היכלא וישתכלל ביומנא:מקרשא
 לאתרהון'( רכלישראל ]גל[ותהוןויכנש
 ]ק'['( בע' ויתק' נעגלא: השתא גליבריש
 יכנסי( ישראל נדחי ייי ירושלם בונהרכ'
 רמעא'( ותתטחי : בארעא. . . . . . ..
 ויתק' ארעאי(: מן חיסוינא'( . . . . . ..

 דמעה אלי"( 'יי ומחה לנצח המות בלע[ רכ' ק"(]בע'
 דברוי( ייי כי הא' כל מעל יסיר עמי וח' כפ'מע'
 נשיאינו על דקבה' ק' מן רעוא תהי כןאמן
 יש' דכל רג' פל' נשי' חמוד יש' דכל גל' ראשפל'
 מ"נ עליו ם ח ר י מכ' עליו יחוס ברחמיומלר

 ושלום שלימו ירב[ה"( ]מב' ימהי"( ויפושיסעור"(

 גלי"( ובראו2 . . . . . . פרת כמירורי
 דכתיב ק'*'( בע'[ ]ויתקים ישראל"( כלבראיט
 בימיו דכ' קר"י( ]בע'[ ויתק' ונו' לפניהם" הפורץעלה
 יק' א' שמו 11ה לבטח .שכון וישיראל יהודהתושע
 יובל ועל מים על שתול כעת יהיה : צרקנו,'(]יי"י[
 רענן עליהו והיה חם יבא כי יראה ולא שרו2יוישלח
 אמן פריא( מעשות ימיש ולא יראג לא. בצ'בשנת
 צמח ארונינו על הוא: דק"ב קר'"( מן רעוא תהיכן

 )ס(. . . . ה, בריש יאתרה2( כ"ג, ל'ח, יהזקאל1(

 )מ',(, מק'3(

 ב )מ', . . נוכראה?(, ]פויחנא ותתסחי א'( )ט', . . . . ותתמחי4(
 )ס'(. תא6( ב', קמ"ז, תלים5(
 ב'(, )ם', אים 9( )מ'(. מק'8( ב'(. )מ', ארעאי7(

 "יפיד". שי תרנומו ו"יסעוד" )צ( יפקוד 11( ח'. כ"ה, ישעיה10(
 )ס'1. יסגנה[ 13( ב,(. )מ', חייו א'( )ס' ]חייו?[12(

 ליתא, ובכ"י )מ'(. ויהודה15( )מ'(. ובראש גיו'14(
 "'נ. ב', מיכהזנ( מי'. ויתקיים16(
 1', כ"נ ירמיה19( )מ'(. קרי ויתק'"1,

 )מ'(. קוד'21( ח', י"ז, ירמיה20(



55 דס קגנזי

 תפארתינו ועטרת ראשינו נזר והדרונוכבודינו ]יע'[ ג. ישיב' ראש פלסוי אדונינן המוד יע': ג' ישיבתראש
 ברחמיו מ' לנצח: ,כלם 1)א יבוש לא לשלם: 'פול.2יא
 ע' תורתו )?('( יכור בחייו ביתו יבנה ירחם על.1'חום
 מטך ובנו דכ' ק' בע' ויתק' ער: עדי וירבה ויפרה,מ,ו'(
 אוטר'( תגזור וג': צריך'( על ידך תרום וג': עו)םו(חרבות
 יעקב ג, יש' ר' צמה אדונ' על ק': קד' מ' רעוא תהי כןאמן
 לע41ם יפל שלא ותפ' רא' נזר והר' כב' היים אד'המוד
 בענלא היכי]א['( וי.טכליל:( בחייו: מקדשו יכונן ירחם ב'['(]כו'

 בכל לשרים ת]יטיתטו[ בנ,ך יהיו אבותיך תחת ונ:': טים"י( פל;יעל .ט]תול[ כע'ן וה'ה רכ' ק' בע' ויתק' 4ח,ים: עצמותיו'חל'ו"(
 רקב"ה קרמוהי טן ]רעוא תהי כי אטן "(: אני אתך כ, ת,-א א4]הארץ["(

 דכ' ]ק' בע' ,תק' כבודינו . . . . .על[ו'(
 ס,ה"(. ]יד.:נה[ ועל' מנ' כל יזכר יכע' ומציון טקד,ט[ עזרך"טלח

 13(. הערה 52 ))צד נוספתה:נרה
 'שראישי לעונותיהז טוח? 'טה-א "ב?:עה ל.טיני: וזה ה--4,, צד 'טיום אייט מאיר יכהזצאת פ"אדבא אליקו רב' הנא בכפר זה יסאיר מפיריץ מקור מצאת' ברפוס חהעריח 'טנסדר.אהרי

 שמ.ם".,... רנו 'טיאחר-ו: עניןטח 1כו7 פשעיך כעב טה'ת' .איטר: וכו' ייטיאל :ץ יעינותיהם טוחל 'טאני נדו?ה 'טמהה;טי ושמחו באו יינאי'ת ,אמיקים ולנכעות יהרים יהם ואומר נדויה שמחה שסח וכו'

- - - -

 ,מ'י. יסיד11

 י"ב. ג"ח, ישעיההי

 כ*ח. כ"ב, אייב5(
 יי"'. ו?-תא )מ'1. יהים6(
 א'(. וכר, י'"כיילז(
 נ", ,מ', . . . בע. חיכ?; א'ן. וי', . . . בעננלא[. ה-כיו8(
 יחליין ועצטות'ך הכתוב: ;ם"י יחלי-ו, ולג"?: כ'.. ומ', ?ין , . א.,. )מ' יחייי:הו
 ג'. אי, חלים110
 י"ז. מ"ה, תלים11ן
 ד'. מ"ג ישעיה12(
 ל :מ"י. "ונוי" וליתא ב'( )טי: ונו' כבור-נו ג]אונ-נו[ , , . ועלה1(
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 פה.הום
 ב.: נמצא 'טלפגי3ו יהענ'ו הדימה ערבי בישון ד'נ,ם עם מאוחר מסדור זהקטע
 ז"י הלפר הד"ר ברשימת ונוכר ה18( נומ' )דרופםי.קו)ל.ג', בפילדרפיה הגני,הקטע'
 גכ הבאתי )'2ם( ב"התור" עליו העיר טרמורשטיין טהד"ר ומפנ. 2);. צדע"ש

 כאן.אותו

 ר' הנר51 הנשיא של1ם שרמר1תא1
 "לם שמו ין ישרא5 כל גליותראש

 בית רכ; ובחייהון וביומיכוןוכחייכון
 ואמרו קריב ובזמן כענלא"טראל

 'הא אמן א5גמעהי( יגיכה תםאמן5
 51עלמ' 5עלסא מברך דנאיסמיה
 יעלמי לעלמא יחלץ תםעלמיא
 ב' יקורטא שמ"ת יתברךע5מיא
 יקול'( תם אזן ויגיבין"( הואבריך

 ויתנמ2א תרונ.ם י יתפארייטתבח1(1
 '2מיה 1יתה555 תהרר י תע5הי

 אמן ויגיבון'( הוא. בריךרקירי2א
 בר' מכל ו5עי5א לעילא יקולץתם

 תושבתתא שירתאבוכתא
 ממרו בעלמא ראמיקתחמתא15

 בכ"ק)עב
 את ברכו ר5דץ בער יקיתם1

 י י י ברוך יניבוף( תם המבורד:י,,
 יבתרי תם וער: לעולםהמבורך
 י2מ' אלף( יצל תית אלי ויצלי אליוצךבפצלז(

 אלאולה פצל';*( אל יקול עיטרהי2סינה-5
 קרר?: אתה עוץ"( יק51תם

 קך ונשלי2 ונעריצךנקרישך
 האמור ככתוב משלשתקרושה
 אל וה וקרא נביאך ישעיהו ירעל

 . צ' ייי קריש קרוש קרוש יאמרזהפ1
 כביר. הארץ כי מלאצבאות

 יק51תם
 מ5א הקרו גור15**( והדרוכבורו
 5וה זה שואל.ם 1מי2רתי1עולם

 יגיביןתם כביר. )זקום איה15
----------

12 הקהר יעגה אה"כ11
 .א?ר_

 אה'. .אסר אח"כ ה, .אטר. אח"כ 4, ויענה ;"
 8ן בפסקת. .תה.? אה"כ ז, יענה אח"כ.11,

 ויתפהי
 י'2מ"ע_ ש.ניע עד

 .אמ- תי
 : לפג' יאמר .אח"כ קראשונות-ברכ'ק
 מכ"ק עי"ן כסו נראות .חד :הא"1 הגימל **( הוא. קסיעא ר הץ"ד אול.'י



 )נוירק(. מארככ אלככנדרפרופ.

יא.

 מחסיא. מהא גאון יומף ?רב תשובותש?ש

 'וכף "רב '2ם א.2ר ת'2וב.ת כסה נטצאות הגאונים תשובות בלב'ן
 )צ:- 'טלו ה:אונ.ם" לת':ובוה ב"יפתח מיללער ר"י עליהם. נקראגאון"

. טפור'2 הן מיוחכות טהן שאיזו על.הן ומעיר כ"ה, מספר 5'הב קובע78-82(
 התיטובוה יתר נם דעתו ולפ. חיננא. בר' יוסף 5ר' או אבא, ר' בן יוסףלר'
 כ,'יהךות ל'2,נות איזו על נם-כן מראה והוא הללו, פומבריתא גאוני 5שניהן

 לפרסם רק בזה באתי הפעם אתו. הצרק כמה ער ולהבחין אחריו לבואביר. עהה עתותי א'ן ל.חכן. .'2 האלה ה:אונים כישני לכ!י לשער 'ש פיהןשעל
 מהא גאון יוסף ל"רב בפירו,2 המיוחכ.ת בכ"י מצאתי אשר אחרותת'2ובות

מחכ'א"'(.
 .וכף "רב וןוא: יוכף", "רב בשם אחר רק לנו נורע "סורא" נאוניב'ן
 לנאו: '2נתטנה רס"ג של בן.זמנו כטיא", בבר ריריע נאון יעקב ררבבר"ה
 שרירא רב טמקומו. רס"ג את שהעביר אחר נל,תא ריש זכאי בר רורע"'
 ותלמיר ה.ה בשנ.ם ש"רך עליו מעיר 112( צר 15ין, )הוצאת באגרתונאון
 ב.ש'בה לברו יומף רב מלך רס"ג מות אחרי גאון". כעריה רב מר לגב.קטן

 פתחי. ל,ה הוה 1;י י:מר' טלת'ה "אירלריה רש";: ערות לפ. אךכורא.
 ו'תיב ואזל מחס'א וימתא לבבל ושבקיה נא,ן אהרן רב בהר' אפ'לופה

 קט, אם '2:ם רוא'ם אנו 'טלפנ'נו מהתשובה והנה רבצרה".במרינתא
 אף-על-פי מקום", בכל המדברים "רא'2 סעריה רב לעומת גאון 'וסה רבה'ה
 ודי פסוקה הלכה ,הם להורות 1'( סי' )לקמן ממרחקים אל.1 פונים היוכן
 ע"ר וריב. )ערעור קץ לשים עליהן חתש ששמו שורות" שלש ב"'2תיםהיה

 ש,ן ב"ננ:.-קרם" המעטות התשובות את לאור להוציא הוא כראיאמרתי

 ל:. נורע לא עתה שער זה, כורא לגאון וזכרון שב להקים 15ין ר"ר'ריר'
 טתורתו. .טיור'ט,ם

 שו"ה רק מכיל הנרפסת הרשימה שלפי 1765 ארלר כ"יכשבדקתי
 בכתב הנכתב הזה '2הכ"י טצאתי צרוק בר 'שמעון לר' והתשב"ץהרי"ף

 לי:נה ק-.ב הכ.ב ן' ט'2ה -' ד':לם החכם בן אלעזר ר' ע"י .פהרש"י-כפרדי
 30'-1.0; ; כ'פתחות : 1-9 כ'צר קטנה פל.1 בתטונת יפים 112 מכילרפ"ה
 ; '2לפנ.נו חת'טובית :ם וב.ניהכ יטונים לקוטים ; 31-89 ; הרי"ף'12"ה

- -
 .2א.. אהד מטהבר ,:כ'.ן :נראח הן,"'_ ,א~ו '!כף -רב,:.ב נמצא :' בסי' אר יהסיא. יהא נאין ביחוך נזכר א' הת.:יבה ע4 שרק אמנם יהעיר י'12י
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 לר,ט"י והתיר אכור : 71-112 ; מהנדפם מישונה בסרר התשב"ץי( :89-70
 שערי- : 105--;101 ; נאון יהוראי דר' קצובות הלכות : 96-102ובתוכו
 נוכיי שלא מפני אך ווייס. ע"י לאור שיצאו חפני ב, שמואל לר'ברכות
 בכ"י ברכות ושערי קבוצות הלכות והתיר, אסור האלה: הטפריםשמות
 ברשיטה. נסנשמטו

 'ש פנים. מכמה אותנו מענינות ;און יוכף רב של האלוהתשובות

 ובת'טובוח אחרים נאונים אצל רנילות שאינן זה לנאון מיוחרות לשונותבהן
 ר'נא" דהאי סיומא'( "ומן, למשל: פעמים, כמה ונשנו חורו האלוהמעטות

 ; 1'( )סי' רפרטא" פרטא "ומן רינא", רהאי פרטי ו"מן ; 1'( נ', ב',)סימן
 אחינו לבל מורין אנו "וכן ; ה'( )סי' 'שראל" לכל ומורין רנין אנו"ובן

 1'(. ר', )סי' פפ,רתו" אנו הריישראל

 הלשון: נם אולי ספק עור ויש לראבוננו הן מקוצרות ה', ר', נ' ב',כי'
 התשובה רק היא. המקצר הוספת וה' ר' שבסי' קרישא" ממתיבתא"ושנרו

 למורו ררכי על היא ומורה בשלמותה, לפנינו נמצאה מענינת הכיהאחרונה
 וה. נאון יוסף רבשל

 טצד נם מענינת הצדרים ב' טענות עם זו שבתי2ובה השלטההשאלה
 הקדם: בארצות הה.א התקופה '2ל לתרכותה בנו:עתוכנה

 לה.2יב שאפשר ואסרתי נאוו גחמיה לר' מבורך רב שאי מצאתי: ח.4 רף ובתשב"יןון
 'טנתחהף נ-כחתי העייו אחר אף סהנגיזה. מכתביי ע"י רק לנו 'ו;נורע וה הנאין גםאבהה

 וביקימיז ק:"א סי' הנרפם בתשב"יו ינבון שמציגז כטו גאון, נסים כרב נחמיה רג)המעתיק
 2הו. רימום זצונץ ל"א אות .קירואו אנשי פוזננסקי, אצלשגרשמו
 סי' נמ."מ בתש.בות נם גטצא רסי,מא" סיוסא ומ; דינא.., רהאי סיוסא "ומו : הלשוו2(
 כמק י:נ"ב ר"א בשנת נכתכה ההיא התשיבה אך לוין. ד"ר ידירי העירני כאשרקע"ב

 יש-ן כין קשר שאיז ואדמה מתלמידיו, כואחד היא ואוקי גאו;'(. 'ומף רכ מות אחרישנים
 בסופו. רש"ג יגאגרת הנאוניס בשו"ת פעמים איזו הנזכרים דסי~מא" 1"רגנו11

 זה-ממו בב'" מזכיר זה י2בב"י הת':ובות מעתיק אהרז שר' מצאתי זה ראה יככי-ואת.5ל(
 נאוז יסף י רב טר בשם: קע"ב סל קבגמו"מ התשוכה דבר' את ע"ב( 'כ"טודף
 :אמנק בשטר יכתבו ש-דחח אהא דבריט היו תנאי שאמרו ערים תשובה. ח"י: נ1"

 נראה נאמניה דברינו חע תנאי : וארז"4 עליו יהומיף אלא עד-תז ור חז ל באורלא
 ומצאתי ממק"א, עצא ירן יטכתב ואע"מ נאמנק רברימ ה'1 רתנאי זה רכ" רבריטניל
 ירז דכתכ דהיכא דקאמ' ז"י ן 1 א נ 'יסף רב מר בשם תשובה אהר1אני
 שהניי דביח -קיף) קאתי סהדותייהו ימעקר הני התם: כדאטרף נאסנט און טמק"א"צא
 דר? אחתיה קנ"א:( )דף שסת סי ראמרי"בפרק דא ליה וקשיא ומניה חוזר אינושוג

 יאמר עד וכו' נהייה ?יה מקניא הוה חלשא דהות איסת בי רפרדיסא קרנא לה הוהרימי

 לה וי דקאמרה שטענה ייה ~אמרי הוה. היכ' רעוברא טפא לי אמרו לסהדי נחמז רבלהי

 רהנ' זה ן י נא ומשני י2טרא. ראיעקר ואע"ג פומהוו על נחמן רג ועבר וכר מיתהרקא
 יברורי דאיצטריך הוא נחמז רב איא שטרא וקמיעקר לאמהודי מנפשיהו אתו לאמהרי

 הימנינש". הכי ומשום דעובדא מפא קהו ושאילהדברים
 באותך אסנס נסצא גאח יוסף רב כשם אהרן רב שמביא הוה העניז דבר' כיוהנה

 אותה אם כי זאת, א'1 ע"ג. מ-ב דף קע"ב סי' ומערב מורח כנאהי שלפנ'מהתשוכה
 ראובן זח וטעז שטרות ימגין ר"ם שנת ומגו ."והיה בתחלתה: גנסי"ס שם המוספתהשסקא

 מעת.ק א'~ה ש) מאוחרת ה~ספה -ב ב.ר. יפנ' י'צ'רד, שנ-ב ר.א ))שטר~ת, ש-נ ש:תעכשיו
 י2השחך'ץ הדאשון בי וה מתשוגה רבר עיד יהסיק עיינו הדגר, הוא בז ואם היא,מאוחר

 .)העורד, ! מחסיא מתא נאון יוטף רב הוא דעתי, ענעת יפי יי נראה "כדבישיה
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 מרכר ב' ובסי' ברור. האמונה התמעטות על הנאון קובי ה'בתשובה
 בספרותנו. הרבה מצוי שאינו מאורע אשתו, את להכות 'טררכו אישעל

 מיללער יואל ר' ע"י נרפפה כבר בהר"ר מולד ע"ר הרא'ט.נההתשובה
 ':ם נמצאו וגם עליה בעלה שם נזכר )א שם אך קי"ז. סי' גמו"מבת'טוכות

 הגהות א,זו גם נמצאות שלפנינו בכ"י בהערות. בזה .טריטמתי שנוייםאיזה
 העת:ק שלנו כ"י של המעתיק הנראה לפי אשר אהרן ,טיטיו אחרממעתיק
 נמצאה ב' במימן גם מדובעיכ. בחצי הסנרתיהוםפותיו *דו.מכתב
 היא מהן הראשונה וב'. א' מי' בין המבוא.ות ת'טובות בב' וגם ממנותגה'ה
 ;ברותא" "הלכתא מפ' העתקה היא וה,טניה טחבר*(, ':ם בלי קצרהתשובה

 הנג.יר. '"כוואללר'

 הת'טובה יפפח אמרתי ה'קוראים לפני בש)ימות אהרן י' רברי ל'ט'יםוכר'
 1:כח כחו את זה, מעתיק הראה 'טבה מפני הוספה בתוך למאמריהשניה
 .טמונה-עשרה. מקיצור קרמון נוכחלהיט)ים

 בר'.ק 'ט~א כררכו מרמ.ר'טטיין;( ר"ר ע"י טחרש נרפם זה'מאמר
 אהין ר' הוספות ובין הטא,מר עיקר בין הבחין לא יוא אףוב'השיטה'(.

 בבות הג' שרק נייד יכיר בעיון והקורא קדמון"(. נוסח בתדר הומפותיווהביא
 הופפת והשצר קרמון נ.מח כאמת הן 55 צר א' בהאיטכול ה.כאושכבר

המעתיל.

 קצזר 'טל הקרמון הנוסח כצרו שב,תי המעתיד מ)אכת לעיןלהרא.ת
 הנמצא טורין מכ"י ז"ל שכטר רש"ז בהעתקת שנמצא כמ. ב'טלמות זושכו"ע
 מררשנו'(. בית '2ל הכפריםבאוצר

 'טני[4.מכמד הרי! זה ע? ראיות כמה לי עד ממך לי מצאתי .יא שנים מכמה וה רכר ]ואא"א חזקההויא ו'ק,א כל אפי' אלא שנים שי'ט צריכין יא יתמי דדלין אבוהון בהיי ובניין רסתרןנמי ראיה יה:ן אית ואי מזרהר, קא ת?תא מזרהר תרתי ב':טר'ח איני.ט מודהר קמייתאקעתא הכתים חזקת בפ' רבא ראמר קאמרן, טענה אירכסה וקשתא רילז כתיבתא כנדיניאתארעא האי לז יהב אכינא : ואמרי טעני ואי בנכסיו. חזקת יהי אית הייכף אב. כהדי להואית ערוב מא' גנים במקום בנ.ת אבל ומנחילי: נ.חלין האג את והבנים הגנים את האבכדתנ; אהדי- רירתי משום אהדדי רמערבי הוא האב, בגכסי יב; ויא הבן, כנכסי חזקהיאב א'ז דק''"ל אע"ג "תשובה. : זו ת.2.כה גם מה קהעתיק אירתי הענ'ן יהשלמת',
 ב"ה.סמה". לקמן שלפנינו גברואתא* גה?כתא "ומצאחי . בהכ"י מתחילאח"כ
 36. ז- צד ס0, כרף מ8נחטטשריפט1,
 בתב :כו כהערותי. נרשמו נוסחאותיו גמלואו. ככ*י "נמצא מה כר"ת הדפיס גם2(
 א. 1ן: דף 1705 בב"י הוא נמצא ובאמת 0;:2. דף 0;,17 אדיר בב"י נמצא שהעניןבטעות
 אחרן ר' רברי וייחס יטגיאוהיו הגפיל י41 ט"1 כרר .:זן(נ .4ל ,5 בהרבעון גם3(

 ימם. גם נמצאת והדף הכ"י בסימו וחטעות נאון, יה.דאילדב
 ת10ת17 8~00118 181עם(ע מאנ, ע"י מהדש נדפם זה טופס4(

 שפזל18י
 10ה צר כ"ב,

11-  עליז הומיפו ושם לבכל שהובא ירושימי נוסח שהוא משער מאנז : 801-2 צר וע"ש 
 יהאריד. המקום כאו אין אך ירוקימי. בנו' נמצאו שלא אצלם הרנייותהבדכות
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א(

 מח לתם -שש ול טךסיא ממתא גאון 'ונף לרבתשובה

 חלקים". ור"ר "2עות ה"( שני טיום לעבור'( טונק אנוטעם

 '2נבראי לפיתי2ובה:
 טן ]נ"ל ראשונה. בשעה רביעי ביום המאורות

 ותשצ"; וחצי עם כ"ר שישלימו כרי השנ"ה מהשעה חליים ברפ"והלילה

 באלול שבכ"ה לפי באלול. יום'( כ"ח היה והוא שעות[ ב."ר ר בעםחלקים

 המולר והיה השנה ראען היה אדמק בריאת בשעת שבת וערב העולםנברא

 כ"ו בת נבראת הלבנה כשגבראת אומר אתה נטצאת בר( שעותבי"ר
 ר' יומ ,בבקר חשיב קא לא כ"ח מיום רנסיב וחלקים רשעה ,2למים]נ"ל עם"

 הלבנה ויטרנה והיבנה החמה יחך משטשין נמצאו ללבנה. כ"ח כמושהיה

 נראה כך טופה. והיתה עצסך את ומעמי לכי הקב"ה לה ואט' בר"ה""(כראית'

 בע"ש שעות בי"ד מלרה שעת ער שלמה ולא נראתהי( )נראד( ולא א"א[לי

 דטשקל"( זמן והוא הואיל היילי'( כמרת היום באותו היתה י2עותך"ב

 '2נייה בסוף ]ל'ל נברא '2נייה בטחי2בה. עלה היום.( מן ראשונה'2עה
 ועיי כרתכ"""( הבהטות כאחר ת.ים רוח בו .היתה מלם ונעשה בריתוטבלמה
 :ולם נעי2ה '2נייה אמרי' מטונות"""( ר.ני א' ובפ' יולר. ארםפןא

 ה"חכטד הד2מה על ושטח נשטה בו נזרקה רביעע איברע נטתחושלישית

 שנברא ובשעה גולם[ שנעשה תכף בו היה חיות אביק"א""""(

 בתחלת הלבנה את ברא שהקב"ה וכע; בריה טטנו חסר"( ויא העוים:שלם

 ד' יוס טליל לקח חלקים ורפ"1 רשעה תרשי' רהא דוק' רלאו ]נ"ל ד'עם"(

 כדי תחלה[ ליה קר. נבראת .היילה חצי רקורם כיוןמ'הו
 יצירץ. כל כוף היה שהוא אדם'י(,, בריאת עם 'טולרהי2יי2ל'ם

 כא"ו טחי2בין אנו 'טנה. ח'2וב ב'2נה אחר יום '2אטרו"(ולפי

 לממרע;". ר"ח"( חוזיין ,אנרי( אדם יצירת קורם בערה תמיטה'2נה

 י'תאה י;".ט ילמיוי
 ,שסה טדטקח12
 1גט:"כי. כ"ח -ום תחית:.1
 ,י2מי. בר'יח'4(
 '2מן_ וליו:א בויו

 'ע"ב. ס' ה.'ין צ"ל*,1, וי::פי, באלזל בכ"ז8(
 '2מי. י"יוזא נרגתה והא7(
 יץ:מ,, ה:איל היזם אווזו היה5,

 ,י:מ,. חנ":קויחחי
 ע"ב ל"ד סנהדרין "'ח1, י"ב. י"א א.ום*)ת' שס,, ):'תא ה.ום מז10(
 ה:וה.קה. מיטני הס המהית ב' ע' שדקוים נראה**י"1,
 ושם(_ נהסר111
 , וץ:ם מי,ם ראשונה .סעה בתחית היבנה בר.את הקב"ה וכיהע1,

 )שם(. בר-אתהח11
 )ץ:ם(, מ.נ-ן יטאנו ו:פי114
 :ם, ייתא -אנו" יעד "סאנל'ה,

 ד"ח,. צ"י: כתב: יהמו"' ושם תתע"1 ר"חח1י
 אב .-:ק 'יא -2ם. ל.תא והץ:אר ויסמי טי.ל דיק.ם ור"ר '2גי .ביים המילך ויהא117

 היא, אהרן ר' היספת אולי או הת.2ובה, טגוף הואישאר
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 ביום ארם יצירת קורם שהיתה השוה מולר נכוצא פ.טוטה. שנה .תרון'2הוא
 יצירה כהויית לא המחשבה כררך והכל מלילו חלקים ור"ד שעות בה'שני
 תהום. פני על .חשך ובוהו תוהו לכן קורם היתה הארץ'טהרי

 הזהן. בספק נכנמתי רב מאין כי 4',י.ת. ירינהו הקב"ה לוכות, אותי יהרןא.תה. פירשתי ועור ההיא. התשובה' רברי מתוך נ"ל כאשר בזה וכתבתיהאיתה. והנהתי ההוא בטפר בחשבונותיה מ,ט'ובשת זי תשיבה אהרן אני]ומצאתי

ב(

 ;"א(. י.א יייבג..

 : בה נאוןז"ליכיכל ף מריוכ שהשיבתשובה
 במעש" ישי שלא ראוק אישתבע אלו רינא רהא סיומאומן
 מהג' אחר בלא אפ" ערים בלא אפ" כתובתה שיפרענה א:תי אתלהכות
 למיעג מח"בהתש'ם

 ידץ"
 קמא' מרבוואתא לה גמירנא

 קף4 מן סהף באשי שטעתא האימארשמשנאקרמ'ה1ן
 ו~

 מאי
 קנק בעי' ולא מיליה. לקיומי מיחייב סהרי באנפי בממונ"ה ביהרמשתבע
 ועברינן. נהגיק ובהבי רי2בועה חומראמשום

 יצדק בחיי בכורתו אחץ מעשו קנה אביט יעקב שהרי תרע]וא'א'א"(
 זכה הכי אפי ברשותו עריק היה י2לא רבר ,2היה וא'ע'פ' ואביהם.אבינו
 רשבועה מילתא דאלימא ש"מ לקח. בכורתי את כרכתף עשו. בשבועתבו

 מירי[. לא ותו בקנין מקני רלא מ.רי אפ" כה4ה,קני

ס
ק " ז"ל הנז' נאון יוםף רב לטר אחרתתשובה  

 בה:כתיב

 למל יאו ערש. אחם בהן חיו שפף א נ י ד י א ה ד א מ ו י ם ן"
 בשכת' ורוק' ברבריהט. להשניח אין כו כתוב יטאין מה שטר באותותנאי
 .2כך אחר ממקום יוצאירן

 י2נינו"
 אבל זה הוא ירינו כתב י2אמרו העריב

 ,טהוא עדיב י"2 ואם נאמני4 היינו עדות פמולי היינו קטנ.ם היינואנומים
 בסופא. ואמריר נאמנק אץ אחה ממקום עצא ירם כתב שהיה או ידםכתב

ער"
 הונא כרב והלכתא בה ומסיימי' וכר תנאי אין אימ' וער תנאי אומ'

 **( וכף.את. קא סהרותיהו דלמיעקר משום עליהון לאש:וחי רליכא יהושע דרכבריה
- - - -

1י
 אדרנ אף יא=ד :ן

 : "ח כהוב~תטו
 : "ט שבדו
 והעירן,. והכיו : צ"ל*1
 והע:רי". שבכיכב בהערה 54 צר 1;'י ע":*.(
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 דמנכר אתכא דכל הקדושהממתיבתא ושגרו אחרת.תשובה
 כי כומ יער טודעא כל מריש מויעא כל ובטל מהדי מניה קנו כיאלימיה.
 4 כ ל ן י ך 1 ם 1 נ א ך כ 1 דיליה תבע והדר ממש בטול באיתו ליתמודעי

 יא הע. הף לש' שטך מם כפרתן ו אנ הרי ישראל חינוא
 בבי הני 1כ4 זב'ניה. זב'ניה וזב'ן תליוה וכדאטר'"( עליהון מודעאכתבינן

 כדאטר" מודעא מודעיה א,ביני מודעא מכר כי הכי אפ" בגחהרמתאמרן
 '2באונכ. הקנק ע4 להשגיח אק הילכך נשךץ זהו איבפ'

ה(

 מסתיבתא ש;רו *(כך ז"ל: גאת למררביוכףרדטובה
 שיהא אע"פ הרוי בעון האמונה דנתסעטה דכיון פפי'קדישא

 נהמ וכך יה. טנעיט לא המלוה בפני סתם להחרים בא אם בשטה נאמנותבו
 ומה ישראל. לכל ומירין רנין אנו וכן הראשרחץ
 . ב 1 ת כ ל י ת י 1 צ ל " נש

ה
 ע.א,. י.ב ער ע"ב ,.א דף,בכ.י

 ראיבן בת הקמנה פלתי' קרובי למני באו : לו אחרתתשובה
 תשאת והלכה ח הקטנה של אמה לאה גרש זה שראובן ואמדו אביה ראובןעם
 אלכסנרריא במדינת אשה תשא "יק גם ילך אחרליש

 אם שרה ועטדה וטאמה מאב'ה עחבה ד קמנה תשת"רה במם 'ששהממנה יל-
 זח וראובן למקום. ממקום עמה מתגלגלת "ה'תה שמ'ם לשם וקרבתהאמה
 '2א.ן אדם לבני ניטמע והוא לה חועךט ואינו מקפיד ואינו המ אמידאכיה
 לך למכרה קריביה ירצו אם לו ואומרק ממנה ירו את שטרפק לשסיםכתתן

 פמם. מטום בה תשגיח אל לאו ואם סוטב יככנרריא לא5 עמךלהייכה
 מה זה לראובן יצוה רב" ירצה ואם הבל. של הללו דברים על אותווממכימים

 אי שתים ?ת מעסק לכתו' ויצוה ל,טמים. ויע,טה הרין טן מן כו חייבי2המ
 בגרות. בדברי ידיו המרפק אותן בהם שנסלק שוחתשלש

 א5ו קרובי' תובע אני י2נים כמה היום לפנינו ואמ' זה ראובןה,טיב
 א,א רצה לא והם לאליסכנדריה, עצסי עם ואוליכנה בתי מעל ירם את5סלק

 מ:ט ממני נטלו וכבר זה, דבר על ישעה שעה בכל וקטטה ריב עמיטחרחרים
- -

 ובינק וביניה נרס .'"ם :. ס"ז ב"ב1(
 זנ.ני". הוי לא ודא' "זבינא ע"א: ע"ב נ"מ2(
 ימחינתא שגר: "כד או הקררטה", ממת'בתא ".שגרו ; נופו גאון לסף רב כתב האם*(
 תשובה בסוף ומ הק. )תשונחקרישא"

- 

 י ומ' עסרם רב סר שרר והנה :
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 ותלך שלה מעסק ידם יתידו ירצו אם אבל בטובתי שלא ושתים פעם זוק.טנה
- הבית כברכת בני עם ותתפרנםהיא  היותה על מחזרים שאינם לפי 
 מצטרכים ואינם לעצמם בה שמשתמשי' שמוש לשום אלא שמים לשוםאצלם
 בכל אצלפ טוה שהיא אלא עוד ולא תשע כבת שהיא לל,י למיטמשתעמה
 אטה באם זו קטנה שתולין וזה בכל. לי כופרים והם ויותר מזונות"ה כדייום
 מן יסייעוני אם לשימושי ומתשמישם אחרים משעבוד בתי להוציארוצה והייתי שתיהן. מתנוללות הן וברשותם מטפלת. היא עמהם אמה %םאף

הרין.

 אמה אם הזקנה מחיק 11 קטנה להוציא שלא וראיתי להם נזקקתיובכך
 ;ד ושנה שנה בכל וספוקה וכסותה ומזונה מחיתה כדי 'האב לה1'טיתן

 מש:ם לקיש ריש אמ' אלא ר' אכ' : אומרי"( אנו שכן לבעל ותצאשתבגור
 קט3'ם. ובנותיו בנ.1 זן אדם שיהא התלינו באושא חנניה בן "הודהר'

 אמ' יהודה דרב לקמיה אתא דכי ת"ש " כותיה הלכת' לית או בותיההלכת'
 כפו להו אמ' חסדא דרב לקמיה אתא כי " שדיא מתא ואבני ילדהיארוד
 בע. לא נברא וההוא בני' בעי עורבא ולימ' וליקום בצבורא אם.תאליה
 ולא מצדקה. בנך דאיתזנן לך ניח' ליה אמ' דרבא לקמיה אתא כי "בניה
 עד אמיר לא וכי כרחי. על ליה כייפ.' אמיד אבל אמיד דלא איאאמרן
 כמה ועד קמני' קטני אותס זן אבל ' קטנים כשהן ובנותיו כניו ון אדםייו שאמרו אע"פ ' נשיאה דבי אפתחא רבא עולא ר' וכרדרש'( ,טית בר עדכמה
 כת' לא וכדתנן*'( טיתה. אחר ער ליה כייפי' כמה עד אמיד וכי '2ית. ברעד
 דינסבן עד מנכסי ויתז3ן בביתי יתבן מנאי ליכי דיהויין נוקבן בנןלה

 רראובן כיון מ"מ דיבנרן'( עד תני ורב ב"ד תנאי שהוא מפני חייבלנוברין
 לעיל. כרמפרש לה ~מהב למכפיה הוא רי3א אמירזה

 אמא דבמקום חרא אמה אם בהרי קטנה האי למהוי נמ' רדינאואורחא
 בתי להיות וגזקקת בעלי עם מתרצה הר,ני האם אמרה אלו ועודקיימי'
 לא רבת לרבנן להו דקים לאב %א שומעין לאם כי, לא אומ' והאבאצלי
 הבעל. בת בכלל היא הרי אב אשת ל1 אמרו והכלה. אביו אשת אףגיוסיף יהורה ר' עלה ואמרי' " בעלה ובת ויבמתה וצרתה חמיתה ובתמחמותה חו.1 להעירה נאמנין 'הכל ' שוניןי( אנו וכן הבעל אשת בהדי להמתוקם
 האשה מן בנים זה לראובן שיש וכ"ש פוק. נורייתא עול כ,בא' בךנבח בעירובין.( דאמר" אשה בהד' לאב בעל בהדי אם דמיא ולא אב א'טתזו אחי לעם נתונים ובנותיך בניך תו;( ואמרי' חכ,ות' בכלל חיא ה-יוהכלה

-  היכתא קורם להו" "איבעיא ומוסיפין אלעא,... א"ר נרסינן וום ע"כ. מ"ט כת:ביתו,-
 רת:סב1ו. 9דא1 דתיקח:ו ער :מ.ת~;.ו... 'תבו.... :'ה1ו 1רכ.:ו :,?ם ע.ב. :.ב ':ס .2, ע.ב. כ.ה .?פ2י

 9-ב. :.1 שסו"

 9"א. פ"1 רף;י, ע-ב. ס"ו שם15
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 למילף ליה וא.ת ארי לפני ומנ.חה כופתה כאיו רומה לפנ.הם ולהוליכההאחרת

 ' אתה אחרת אשה בן כי אבינו בבית תנחל )לא( )א ביה רכתי' 'פתחמן

 מוליך האשה'( את בהנ.שא בהדיא ראטרי' וכ"ש עליבתא ברתאוכ"ש
 יד'ה מע.2'ה ומשום בקטנה דלמ' וממאי ,( ואמרי' אטה שהיא למקוםלמזונותיה

 קטנה. שנא ולא נדולה שנא לא האם אצל בת ':"מ לאו אלא :ובמסקנא

 שראך מ' מהין יא נמ' אנכמה ראפ" די:א דהא' פרטאומן

 לא נט' לערש. ראוי שאינו קרוב אם" .כא דפ פרטא ומןיערשה
 בקרונ לרוב 4איחליפי אתי דילמ' ע4יה כרוך קרוב ד'2ם אמט.למהימ;

 נמי קרוב מחמת ירוב ולא קטן ל:ככי ירוב מירירק א.ן דאט' ררב'(והיינו
 לא ראמא באחי שנא לא ' ראבא באח' שנא יא .במפקנא . . קטןבנכפי

 בת למיי ארעא דאןח רמתיבתא רננן אכיק. .הכי;מס-ל(
 רתהץ ל' מח' לא האב .אמ' מנסבא ואי לבעל מנכבא דלא זמן כי האםאצל

 אחותי ,1 אמו כ:ה ק-'בתא לאב ליה א'ת א' חויה ' אחרים 'טולחן עלברתי
 אצל דתהוי הוא רי:א לא וא' מיני"ךו חרא :בי ליה טהתינן באל1 כיוצאאו

 מאבוה. אודנקא 1כ4 אמיד לא אי שנק שית ער וכן דמנסבא ערהאם
 אתקנהא ליה וכייפ" ליה ציית" לא הבית ברכת לפ' יה ליתן האב באואם
 מר-ב שדר 1הכין לאלמנתה דמיא דיא אף ,צה ש.אמר ערדליה

 בדיתא פומ :און צמח ומררב מחכיה נאורעמרם

 כפרתן. אנ1 ישראל אחי:1 לכל ט1ר'ם אנ1 1כןבפ"
 עליהן. להיט:יח ולא 'טהזכ.רו כורו"ת לדברי למיח'2וליכא

 או;ן עי להחרים ,ך ראוכן בא אם ד'נא רהאי סיוטאומן
 אצינו '2טעןטענות

 בך~
 ב'דה הרשות ה'טמוש וטענת המטוה טענת כ:ה

 קרוף ~נו ובחו מלפני ויצא הורעתיו רעתי שנטתהומה

 ,כתו/ צויתי .כן הדק להם לכתו' חהקטנה

 שהיה, מעיטה :גרסינז סע"ב.. ק"ב 'טם?( ג"ב. ק"א כתובות1,
 )העורך,, מחתינז : ז"ת 4( הונא. רב : ושס ע"א, )"ט ב"טה,
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 ע"א( ל"א רף )בכ"יהיכפה
 : אמר( ז.' גא,ןץ צטה רב מר גבהאתא בהלכתאמצאת'

 אבות להתפלל טובים ימים ובערב' שבתות בערבי ההזנין אצלינוגוהנין
 : אומרים ואח"כונבורות

 הקדוש. דא, בא"י בנ.", תקרשגרלך
 הדעת חונן בא"י למדנו וחכמךדעה
 בת'טובה. הרוצה ב14"י היטיבנה אליךהרור

 וברכה ברכה כל מעק '2הוא הזה המרר להשל'ם ן ר ה א אני לי]ונראה
 ביתי אלפא סררעל

 טהחונ'ם זה קצור שקבי, ואטרו הם[ שהתחילו במ,
 יהרטע ר' ער מרב, ורב, מרב, שקבלה ז"ל 'הורא' רב מטר שקבלוהראשונ'ם
דמתניתין

 דתנן"
 עיטרה. '2מו:ה טע'ן א,טך יהו;ע ר' :

 : אקרדי ר'ינ,כח

 המרבך בא"י תטחד כעבהפשענו
לכלוח.

 בא"י ונאלנה ומרודנו עניינוזכר
 ייסראל.גואל
 עמו חולי רופא בא"י רפא,הליינו

ייזראל.
 רצה, בגשמי לנו תפתח אוצרךטוב

 השנים. מברךבא"י
 בא"י ויקבצנה ינאלנו ישועתךימין

 ישראל. נדחימקנץ

 : טור'ן כ"':יטה
בא"י 1;1ננינ1 עוזר:1 לטענך14רון
 אברהם,טנן

 ט:נן בגבורת ]בחך-: טלברע'פת
 הטתים. מחיה בא"יהח"נ,
 הקרוש. ה"ל בא"י בנה יתקדשג,רלך
 חתן בא"י למרנה מפיך וחכמהדיעה

הרעת.
 הך,צך בא"' ך'ט'ב:ו אי'ךחד,ך

בת':ובה.
 חונן בא"' פ'2עינה כעביטחה

 לסל,ח.המרבה
 גואל בא"' גאזלתנה קץ זמןזרז

"סראל.
 חו:י רומא בא"י לב:ה מכאובהתל

 יישראל.עמו
 1'תב-כד ינובבו וגשמיר טלליךמוב

 השנים. מברך בא"ישנותינה
 מקבץ בא"י פזרינה מקצתיאתיו
 "2ראל. עטו:דחי
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 אהרן( ד')נוסח
 האל בא"י שופמינו, השבכבראשונה
הטשפמ.
 תקוה, תהי אל ולמיניםלמשומרים

 זרים. מגניעבא"י
 תכמוך ושאריתנו'( וצריקיך.מיחליך

 לצדיקים. משען בא"י1תושיע,
 ב.. ותשכון בימינו תננה שכינתךנוה

 ירושלים. בונהבא"י

 בא"י הריכ, ישועה וקרו רורצמח'(
 ישועה.מצמיח

 בא"י ברחמיך אליך בהתחגנ1עננו
 תפלה.שומע

 ברצון תקבל וקרבננו .טפת'נופי'
 שכ'נתו המחז'ר בא"' לצ'וןב,טובך
לצ'ון.
 כ' ונשתחוה נורה נברך לשמךצורנו
 ונו"(. המוב בא"'מוב,
 ותברכם להם שלום ת'טפותקוחר(
 111"(. הסכרךבא"י

 מלך בא"י צרקינו, תכריעכשופמך
 ומשפמ. צדקהאוהב
 בא"י וצרינו, אויכינו כל רחהלהבהב
 זרים. ומכניע אייביםשובר
 לנו היה ומבמח מיטען ומנוסמעוז

 לצריקים. ומבמח משעןבא"י
 בונה בא"י נגירינו, קרית בבניןנעלוו

 אמן.ירושלים
 וקרנו תצמיח מהרה רור צמח]את

 קוינו לישועתך כי בישועתךתרום
 ישועה[. קרן טצמיח בא"י היוםכל
 שומע בא"י פילולינו, שיח נאשא

תפלה.
 שפתותינו שיח נא רצה כאזעו15ת
 נעבור. ביראה לברך שאותךבא"י
 או"א הוא שאתה לך :אנחנו]מורים
 חסריך על מעולם אשר מובותיךעל

 קרם[. מימי אשרורחמיך
 ממיבנו לך ונורה תחישפדותינו
 להורות. נאה ולך שמך הטובבא"י

 ועעטרנו שלום רוכ קרושינוצורינו
 ה'2לום. עו,:הבא"י

 בימות'( ולא שבת במוצאי הביננו מתפללין דאין רקיי"ל ראע"נונ"ל'(
 בכל לצלויי שי' צלותא האי ושאלה, הברלה למימר רבעי מ'טוםהגשמים

 הגשמים ובימות,( הרעת בחונן הברלה יזכירי( שבת במוצאי כיהוזמן.
 הקרובים אחינו בה להנהיג וטוב השנים. בברכת שאלהחכיר

 מענתמררתמלמלמתומזלעיןבתפלהלבמלה"מפני
 התונ ת' מהמלת " ם ת ד ך פ1

---- -- 
 תאריתעה ל:ח
 א"ב. סרר הוי דזה דוד, סיכת : לומר הנכוו : הכ"י גנייוו2(
 וגר. מלת ה'טמימ מ'"(
 יתברי 1נ1[ נר,י: בני ר~שפ,ת ים.ש ידמ'ד קיי:י .,טר: ה:כיו א-ה הכ".: בב:י'ה11
 , , ידו"ק. הא"ב דשכמת הף דאז תר המברךבא"י

 ט ואם יצא, הנמד שמואי ר' שמפי לשער ויש זה. סאסר היא סי דברי כריר איננ.ת,
 ביים. : מ'ח, ספרד. נשיאי על ירמיוה:א,
 מלות. ף והשסיט שאלד, יזכיר עד הגרלה תביר מן דלג ס'לי
 לבמלה. והניה: יכיה העת'ק: ס'או
 ופחזתם. : מ'פ(



 הנביר. ?ר"ש מצ?יה ר' מאברת רביעיקטע

 מבקק תלמיר סקליה דיי; אלבצק בן מצליה ר'=א
 "ם הרמ ת?טיד עק:ין כ, יוםמ ר' אשר נאון, האיי רכשל

 העישר, )ספר א"אפתתא כתאב בשם אור,תו עי יספר השירים ישירבבא:רו
 דיק אלצבק ב; מצייח ר : לאמר הנניד שמואימרג

 רב;י חיי בם12ר אגרה יד, )יהנ לו שלח מבנראד בשובוגכיציליאה
 באחר בי ספר הדברים שאר ובתיך החש:בות, ומעל~תיו ז"ל ן 1 נא י י אה

 יאש. ינוא א? רא': ':מן : העם:ק אר~ת הישיבה ביית הדביר .ת,ה,ף,םא,
 ז", הא" רב ורמז ; הישיבה בבית הנאספימ כ. ונחלקו הץ קמ"א,)ההלים

 הנוצרים, הכהנים )ראיט קתוכיל אל 'טילך מצייהלך'
 טה אד:ת ו":איהי

 יכראות טצל'ח. ר' בעיני הרבר הוטב ויא הכהוב, זה בבאור אתושנטצא
 וחצריקום האב:ח כ' באמרו עייה התרעם מצליח יר' הדבר קשה כי ז"להגאוו

 בעוי אצל הסלות כא:ר ע"ד מלחקור נמנעו לא קרושים היו אשרהקרמונים
 והלף וטקובי. נורע הוא- כאשר והבקר, הצאן רועי אצי תם שתות,אטוטת

 הרכבק )עפ"י ר.שיה עכי לא י יע ררש משחא : כזה מתורגםהפסיק ת י ר ו ם כשפה אצ?ם כי ט ואטר פיה את ושאל הקתוקיק אל ז"י מצ'יחר'
 בהעתקת 2ה צד תרל"נ יהמנ.ד -- ובהצ~פה 123, הערה ח"ג לראשוניםוכרה
 אלבצק בן מצייח ר' מספור ,"ל הנניד שמואל רב "זכר יכן אהר(. בסננחב"ג

 בטוב המי2ביע : הפס:ק ע"ר הרכור נפק גאוז האיי רב יפגי 'טבהי1תונ"ע,ב,
 י אלחא1 ב כתא פתש:ן את הנאוו יהוציא ה'(, ק"נ, )תהקיםעךיך
 יתלמוד( במשנה  החכמים ו?שון הקרש לשו, כשרשי המאסמ או הכוללוספר
 במוכ המשביע עם ט'( ל"ב, )תהלים לבלום ו י ד ע את העריך 1ב1שחבר

 ח"ר במוף להרככי ישניס גם )חדשים 9ה" במלת שניהםיפירש ד י רע
 מצייח ר' יספר ועוד ע"ש(. 5 צד לנרטץ--שפ"ר ישראל ימימרברי
 ר' אלכאגרתו

 רבור האיי( )רב הזה הגאון מצא "בי הג"ד, שמואי
 ירע ולא הבקשות או הפיוטים בקצת 1"ל טהן[ מעדיה ]רב ' מ 1 . פ הימ

 מזח וישאלהו סעדיה רבי את ראה בהלומן ו"2ן בזה עטנו "2םפירך:ה
 לעיין לה ורסז קו הי2יב ורס"נ ביניהם. נהיג היה או2ר )אי:בטי( הנבטבלשון
 את מצא רה"נ ובהקיץ הזה, הלשון באור ט יתבאר ממני א,2ר אהדבמפר
 אחר ופסגטז ,2ס. להסניך -- בהצופה ב": העתקת )ע9"י ההוא". בסירחבא:ר
 ב"חרשיס:ם- והרכבי ק"ד. צד הרפ"ד, כפסיה ישראל" "שירת : ה?מראץ'

 21(. צר )שם""ניס",
 עליהם נוסף הנה ועתה משבכר, לנו ידועים היו האלק הקטעיםשלשת

 של העברי השם גם ל:ו :ודע ממנו כי ביותר, השיב רביעי קטע כזת"פנינו
 ורבר. נאוו האיי רב ש? תלמירו ר'מצייח,אבי

 העיד, ר"ש '2י
 ה' העתקת מתוך מדכס א. ה?ריפ. ידייי גטו:ו לי מסר הזה היקרהלטע

 ו~ן פרמא כ"י הקובץ שבראש מארעתיק וקרוע שחור קלף מרף קעהיקו שטרן ומר לידה שבאה טוב"( )"כוכבשטרן

 רבעו על שנכנס צקליה ע אליהו בר' מצליח ר' באגרו2 כתענמצא
 לפניר( ומביאט אחריו ותלמידץ הכנכת מבית בא ומצאו ר"ה ב'מי נ"עהאיי
 ורב?: במרסקל פירות ומיני ותררק ותמרים וכרעחן המצרי ופולדלועין

 תק"ה ?טרנו -- הרשב"ץ בחדוש' שכתב והיא1(
- ך  

 "וכהבו ע"אי: כ"ה ר"ה למפכת
 יללר מיניו לפניו .טמביאין ז"? נא1ן י י הא רבינו ו2ל מנהגו היה שכך ז"ל,הגאוניכ

 נ:ר רוע יקרא ]קרא[ : יא:מר דקעת ונוט? יריו ופושט תמרי( סלקא, כרת, ריביה, קרא,):
 : עינותילו יסתלקו -- סלקא ; שונאינו יכרתו -- כרתי : זכויותינו ירגו -=- רוביא ;רוננו
 ר"ה,. מ,(כח כסוף בר"ז היא ייכז 1 1אויכינו שונאיני : או עונות"ט, יתמו -=תמרי
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- "קרא" ואמר: לרלעת ידו ופשטואפינה,  "ר.כיא" ; ריננו נזר רוע קרע 
- ]כרתי ; זכיותנו יתרבו- - "סילקי" ; שונאינו[ יכרתו   'סתלקו 

- "ת'מרי" ;עוננו  והאפונה, הרבש נטל כך ואחר ! עונותינו יתמו 

 אחד כל נוטלין והתלמירים בכדי(. אחרת פעם ושינה וכו'. ובת ארץואמר:

 הוריית בס.ף רגרסינן כן, ועושין לביתם בענין האמור מן הטרסקל מןואחר
 ]סימנא[ דאמרת השתא ע"א( )1' כריתות ובראש ע"א( )יב משוח כהןבפרק
 .תמרד סילקא כרתי, רובי, קרא, שתא. בריש למיחר אינש מחייב היאמלתא
 הלא חר ולובי' ררוביי המצרי,( מול הוא, רובא כרקסת'(. 'ה,זה לכרר.קורין

 צריך מלבו גר ואמרו: מ"נ(. י"א, )רניאל במצעריו .כושים ולוביטכרכ'
 כד מצראה פ51 וההן פ"ה(. ריש ושבת ג' ח', כלאים )יר.ש' דורות נלהמתין

 ; מצר' פול ליה צוחין אינ.ן נג.ב ה.א כר לובי, ליה צוחין אינ.ן רטיבה.א
 ע"כ. המצרי מ.ל ה.א לוביי הוא ראמרת:הרא

 יחוש יש אבל רעה, עיו בהו שולטת ואין .רביו פר,1 שהן מפנ. דג, שמניאין 1ישב(
 רבנ. באל"ף מכר" וכל "דאנ : ט"ז( י"נ, ,נחמיה, בעזרא וטצינו בשמא, בדיק מאיר ור'לשמו.
 :קנה כי תבוו יאל היא תורה זה בכל אבות וכנהנ אשמיהה כיהו יהו מסמ'ף י"להאיי
 ישמג )רשב"ץאמך"

 'ה, ר מסכת בט,ף בר"1 הוא וכן חמרה מילקי, כרתי. רוביא, קרא, : קרכם"ת : צ"ל2(

 צר ח"ב, 'אהרביכער נר'ל )עייז "קרכמתא" : ובכיב. "קר", ע' בהער.ר נם הואוכו
 ריביא, תמרי, : תרם"ק י ז ח ד אינש רגיל יהוי גתא "בדיש : כריחות ה' ובה"נ116(

 קרא".סילקא,
 י"ב והוריוח ת"ר : מ'לתא הדא "ובעיקר ,.. : )?( נאון האי לרב אחרתובתשובה

 קחו ?הס המלר ויאמר : ל"נ( א', )מ"א 'שנאמך טעין נכי על איא מיכים סושחין איןע"א(

 אינש ליהוי שתא בריש היא סייתא טימנא דאמרת השתא אביי אסר עלה ואמרעוצ./

 יא1םופי רבנן רנילי והשתא סלק/ קרא רוביא חמרי ופירושי' תררי דחזירמל
 "תרדי", : בהסנר שם הוסיף שזבנ"י המו"י )? סימנא להאי .אסיקי . י כדת להע

 :י': להלז". בם"'2 סיקא דהיינז ירקות דלוע, רוכיא, תמרי, : נוטריקון "תרדי" :וכתב

 ביאש בו, פושעים י2א', ההכמים, מכי המנהנ כז וערייו ש)פניט(. "קרכטת" : הסימןשצ"י
 תמרי תרד-1 ירקות וכר'שין דלערי .מ-י דיוע בו שיש סנא לפניהם ומקריכיו .השנה

 ע, סיב, סי' ה מ מש ימוציאיו טהז אחת כל[ ]על עייי ידיהז ומניחיז בוומכ'סיו
 -- הכרשידכרתי יעל זכיותימ. ירבו -- רוניא השוי ועל ריננה נזר יקדע קרא : אזסרדל.ע
 עחנוחינה יתמו --- התמרים-תמר- .על ע,נינה -טתלהו -- חרדידסילא ועל עמנאינהיכרתו

 וכו אבוחינו. ומנהג מנהיננו אלה כרטוה זביית נרבה : עיי. יאוסייכ ריסוה עורומוסיפיו
 ),רמיה, לנביא הראה : הדברים מישם מימן הקב"ההדאה

 ואף אנק "שוקד" כי "שקד", מקי
 קס"וד סיטן ירושיים, גמזה, )חמדה טוב" סימז יש מקומיתבכמה
 הוביר הסציק,ו?א פול ז*ל האיי דבנ. ?מני מביאין שהיי בתש1בה "ומצאתיה,
 זח. ש67ני בהעדה ועיה שם. )רשב~ץ ובר הטצר' פול היא דרוביא ונראהרוביא..

 הר74 )דפים תר"מ 'רישיים ב"הרליר, ה?.י ר"י הרב שכתב מה עוך )עיק ישמעאל".בישון אל,וב" הוא הסצרי "יוי : ע"ב צ' דף לשבת נכים ירב:ו המפתח בס' כתב כזואמנם

 מ"ט--נ/ צד ז--ט, קובץ צוקרמז,,ה?וי



 גאון. האי לרב י,אלחאוי" טם, קפעעוד

 הרפ,כ א', א1ת המאסף( א1 )קגי)., י 1 א ה , א מפפר אחך.םוטע,ם
 ,בממורח- ח.ר ;רט'ו.'ספ.ר 'שרא) 'מ' )דבר' 'שנ'ם נב כהרש'בהיככ'
 .כפר : בשם 1שב 5"1, צד ב', שנה )כית.תימ,ר .אש"" 1;ב תל(, ירפם.ב, ב,לם בו 'ה1דה )ר' התר:1ם ,םפר 1"אי," 32( יר )ע.". "א1מצא" : 1(הערה ,ול2 יר תרנ.ט, קראקא ש:' כרן האשכ11-נ':צ'נ )ע,,ן ירב. ת ח ב א. : ב::ן ע:ד, א' א:ת ע, )הום'ף ו'ש לל--ןנ(. צד תר;.1, 11,'עו ד.ג1טמעדב
 המאסף. א1 ר.כ1)1, "אימא1'", בשמ1ונם בסתם ןם הקרמזנ'ם 1הטדקר7'ם המטרש'ב אי, ה~א 1נוכר ז2--ט12(.,יד פט"ב. ביעס בן יר"י  העני:ים )יית.ות העם"  המי'מן ת'1ע'ו וה1א)נ.דו "משכ1.: תרנ1ם מ,שון "::,ד" : שי," הדקדו, .כפר בשב 1כו ש,1"(.הדקד71
 יא1ן. הא, רכ ש) 1יאד'א, המעת,ק ש:ת 1.'סטרית(, אתם,ח : הנמר שנת אד מדכ)1.. .~צאיחשאגוח עם נר1ל1ת גכו1ת מה הת1כפות .בזכר בכ,פ1 ב,1תר הזא1חשזב ."וג: .ן8ו1 .8 ).74 ,א1כספ1רר מכ.. הש1ב קטע ע1ר בוד ינן ניסף הנה1יתה

 לב. טקרב בןה11 ומיד:י ה..ן, .י.ן ר1ד ר' יהסיפד חחכב .ר,ד. ':, ד.א הענר,תדהעתקה

 5ה--4ל(. דף 15ג( .ת"11 ." 74 : א1נכפ.רר1כ".
) העדכ,ו.)חנ~ף

 ה,בתא פפא רב אמראלתלמוד1(:
 אמימר מקמצין. שמעתתא הניבכל
 בטלה והיל' מחלוקת בסלהאכ,'

 אטי, לא כתיר הרא ומתלמחלוקת,
 רכרגא וקר מנה. א,לכתירבאחצאי

 כ:; אלסאדם א.למפר פי עיונא רלךמן
 אלתאלי אלמפר והו הדא.ריואננא
 פה. נחן אלרילהדא
 אתה אלדי אלמענויה אלשצאףומן
 אלפצל אלנץ הדא מתל מן אלנץפי

 על מיני הר על י"י וירר קולה'(פנחו
 אתם אכר'( מכאן פי וקאל ההרראש

 עמכם דברתי השמים מן כיראיתם
 פאדא אלאמרין בין מן מתבעדפלרלך

- - -
 ע"ב. ק"ז בת"א בבא1(

 כ', י"ט,2(שמות
 ראש אי וצ"י

 בכל הלכתא פפא רב אמרהתלמור1(
 אטר אמימר מקמצין. שמעתתאועי

 מחלוקת. בטלה והיל' מחלוקתבסלה
 מזה הזכרנו וכבר מזה.הרבה להבי" אאריך לא רביס, לזהוכרוגוה
 מריואננו הששי בסיר )?(דוגמאות

 אשר וה אחר הכא הספר והואזה,
 בו.אנחנו

 באי א.שר )?( השכלייםומהתוארים
 כנון הזה, הנכבר לפמוק דומיםככפר

 ראש על כיני הר על י"י וירדאמרו'(:
 ראיתם אתם אחרז( במקום ואמרההר,
 1לכן עמבם. רברתי השמים מןבי
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 הערב.יוהג:ף

 קולו את השמיעך השמים מןקא;;(
 א,ש', את הראך הארץ ועלל'סרך

 קריב ע"ב( )64 ר5ך פכאןה;רולה
 נמל דלך מן זכר .קר טמתנעניר

 רא'ת טררש1ת אל פי רכרתמעאני
 פי אלמרכיר באללפט בעצהאאתכאת
 'טלל1יים בפרטן קי'י( וראךאלמדרש

 ושלין אלף ושנים עשרים מוצא,א.תו,
 ושנ.ם ע':ר.ם מוצא אתה בכללןמאית
 היו בכורות מואות שלש אותןאלח
 אמ' טעמ' מאי בכור פודה בכורואין

 עצסו קרושת שיפקיע 5בכ1ר ריואביי
 מן אלכתאב פי אתי מא ר5ךימת5
 אלמתכ.יר אלמוצע פי א5תמן 'וזןרכר
 הגרן את דור ויקן שמואל פי לולודלך
 וקאל חמשים שקלים בכסף הבקרואת

 5ארנן דוד ויתן ויתן יסים דבריפי
 מאית שש משקל זהב יט'קליבמקום
 אלנצ1ץ הרין בין ואלתופיך ע"א()65
 אלכית סוצע כאן למא אנההו

 כלה אלנמהור אנהא5 5הא5משתרי
 נמיע עלי שראה תמן פי א5פרץכאן

 פי וא5נסבה בא5קסטאלאסבאט
 כמסון סבט כ5 ע5י ר5ך מןא5חאצ5
 טבע ד5ך מן נאב מא 1ה1מתקא5א
 בכפף ביו' שמוא5 פי אלטדכוריהודה
 דברי פי זכר וא5רי חכהשיםשק5ים
 גמיע נאב מא גמ5ה פהוימים

 שש משקל ודלךאלאסבאמ
מאות'(.

קדם

 ח;בי-י,קהרגיס
 וכא'2ר הענינים שני מביןרחוק

 קולו את השמיעך היטמים מןאמר'(:
 אשו את הראך הארץ ועל).סרך
 קרוכ ע"ב( 64 )בכ"י זה היהיגר1לה

 ענינים מזה הזכיר ואכן נמנע.לא
 לקים ראיתי במררשות, שנזכרי'מ1נים
 ווךו במדרש שנזכר במלים מהםאחד

 מוצא אתה לייים של בפרטןאמרו'(
 בכללן מאות, וש5ש אלף 1שניםעשרים
 אותן אלף, ושנים עשרים מוצאאתה
 בכ:ר ואין היו, בכורות מאות:'לש
 ריו אביי אסר טעמא, מאי בכיר,פורה
 וכמז עצמו, קדושת שיפקיעלבכור
 משקל וכר ע"ר בספר שבא מהוה

 טה וזה הנבחר המקום שלהמחיר
 הנין את רוד ויקן בשמואל:טנאמר
 )ש"ב חמשים שקלים בככף ה.בקר,את
 ]ה['מימ: ברבר' ואמר כ"ר(כ"ר,
 זחב שקל' בסקום לארנן רוד1'תן
 כ"הן. כ"א, ורה"א מאות ששכ,שק,,
 שגי בין וההשלמה ע"ב( 65)בכ"י

 שמק'ם בהיית וה: היאי,פסוקים
 )ז( קנין הוא למענו שנקנההבית
 קניתו במחיר החובה ה,יתה כ15ה;הל
 בח15קה, השבטים כ5 ע5מיטלת
 שבט כל ע5 סזה 'שיוצא במהיהיחס
 מזה שע5ה מה ווהו שק5, חמשיםהיא
 באמרו בשמואל הנוכך יהוהה שבטעל

 שובר ומה חמשים, שקליםבכסף
 שעלה מה כ5 הוא אכן ]ה[ימיםברבו'י
 ש'ט שמשק5 ווהו השבט'םיכל

מאותז(

 י-1. ד',' רבריםג(
 ע-א. ה' בכ1ר1ת2(
 צר ר', שנה בית-ת)פ1ר שכטר )חוראת )רם-נ מרות 1שרה. ש)ש בפ.' הוא וכו"(

 אר1נה פאת הנירו רור כשקנה תפצא כו .וכט1 : הצ.1נ.ם1 ע.ש י-ב, עהרנר..י 1בה1צאת241
 שק1ים בככף הבקר 1את הנרן את ר1ר 1.קו : שנ' בשב.1ה ,שק).ם חסש.ט 11 שנתואמר

 בטק1ם )אר1נה ריר 1.תן שנאפר שק)ים סא1ת בשש אותם שקנה הימים בדברי יפצאנוזמש.ם.



 קדםגנזי

 הערבי,)הטף

 אלח*י מן אלכאמס אלכמרתם
 א,ללואחק רכר פי אלו' אלספריתלוה

 הלכ1ת מן שרחנאהאאלתי
 מצאפה שארה מסא% מעגי1ל1ת
 ט% מע אינא אתת טמאאיה
 מכתגרבה כאנת פלמאאימרה

 )55 מ' אל'הא אצפנאהאמסתצעבה
 וואלהמד אלר. אלספר הראע"ב(
 וחרה.ללה

 חודש מי אלנף הוא תתמ'ם1כאן

 היבר'יוחתרטם
 א,חאו. טחביר החטישי הכפרתם
 בוכר הששי הסמר אחרץיבוא

 מהלכית בארט אשרהתוספות
 מהכ,ל תצאוה שאלות עםנר1ל1ת
 עם אלינו שבאו ממה אליונספחות
 קש:ת מוורות, ובהיותן הומןארך

 ה,ח העךטי בספר אליוספחנת
 לברה לאלוהתורה
 א.ך בחורי2 הזה החלק גמרוהיה

 חוא זק רוד ויאמר : שנאמר תמצא אבל ל,ה- זה יכהיש -- מאות שש טשקי[ זהב]שסיי
 ישראל לכי הסזבה שהיה כיה א'( כ"ב, )שם )ישראל לעולה מ;בח זוה ייאלהים ה'נית
 חיק כי תמצא חיקים לי"ב אותם וחיק ישראל מכל לקוחיפ היי מא1ת היטש כי לימריש

 ס? השבם היטים וברברי יהורה, ביטבי, דוד נתנם הנזכריס הר וכר היאיל שקלים, נ'וחלק

 מאזת". ש'טהכל
 לפי השוה ע"ב( ס"ה ברהיו ,דפוס ט"ז מרק ומרה, כפת1ר הפרחי, ארטתורי ר'1ח1,ס

 : כייתר יפה הכתובים את תם רבנוהשבון
 זהב דינרי יסאה כן אם זהכ של ברינר מכ"ר אחך היא כמף של '2ד'נר בירנו"הקדמח

 שהוא ד' על מאוה כ"ד כ'טתחיק ווה ':קלים, מאית שיט והם כסף. דינרי מאות כ"רזהיו

 בדינרק הסיעמשקי
 : החשכה :צרף ומעתה יכדלעיי

 בערכה ונתן יט.ו במוף רור המלך וקנהו היבוסי ארונה המלר בנורן הוא המקרש"בית
 זה, כחשבה כסץ שקלי טאית שש ש,ים שהם כסף שקל תטשים משקקה שהיה זהב קלנסכא
 שהוא מזה חצי משקלו כסף של ידינר וחצק אשטרליט: שני טשקלו זהב דינד ?כיצד

 והב ושל אשטריינש חמש : משקט כסף שקי זה חשבה לפי יהיה 1רביע, אחראשמדיין
 כסף שקל' ;' כפיל : בשוה כסף שקי חצי כמשקל זהכ דעד טשקל ו.היה עשרה, :ישקט

 והב, רינרי מאה טשקי והוא כסף 'טקל' נ' סישקי והוא א,שמריינש, והם ר"נ י'היה ה'עי
 כ"ד 17ים שהם זהב דינרי מאה משקלם שה.ה זהב י2קיים חטשים נתן ע"ה שדורנמצא
 א,מר שאחר : הילו המקראות 'טני יתקי.מו ועכשץ שקלימ מאות שש שהם כסף רינרימאזת
 בסוף אימר אחר וכתיב מאות, ו,1 משקי 1הב שקיי במקום לארנן ד,ך ויתן : הימיםברכדי
 ב ה ז ה מז שנתו כ?יסר חמשים, שקי.ם בכסף הבסר ואת הטדן אח 1'קן : שטואיספר

 ישוים איטטרלינש, ה' ':היא , ף ם ב שקי בט'שס4 'טקיים חמ':ים הטרן עןלארי:ה
 ככיד שקי מא~תשש



 ו"ל. גאון האיי ירבנו תפטיןהטכות

 ר' לת-מיד א'-נ",,-ק"נ-ר"א( )סי' אי"ח :ב", מ,ר עה :באיריםב"חדושים

להודה א י ר ב ם .ר'  ך נ מ ה עזריה  א ו 1 ד פ  
 יר'די בטובו הראני מסוכך( איטא:יאני בכתב הכתוב בנוירק הכימנר)כ".

 בהו עינהי ז"ל". נאיי האי' רביני 'ט; תפיל'ן "היכית : הי"י טרכם א_הפרופ.
 ?מד', משובש הוא הב"י אמנם "העמוך". :וס' גם מקויכ מהן גרול חיק כיומצאתי
 בכ"י שגם וכמדומנ' שהן. כמו ב"ננזי-קדם" מקיס יר, ויטמהי ע,.הז תסתיבכ"ז

 להרב ברכה" "שיורי כם' הובא. יכן האי". ירבני תפיין "קלכוק נמצאותאוכספורד
 "הא'"(. ערך 'שרא:" ב"אזצר הרבבי כתב ,כר '"ב. י"ב סי' אי"ח שו"ע עלחיד"א

 ! טצאת. ויא כ"מחזיי-ב-כה" יגח ",מיורי-ברנך" בס'וברקתי

 : מימטה( ב' עמ:ר הב1 דף עד מיטעלה ע"ב מדף 2א12, אד-ר)כ"י

 כיה עבור א"צ הבהים חפץ רעור ,"י ה-מב"ם כרברי סובר נדול ארי"ומצאתי
 ה לפניך .אציע . ק " , ן י א נ י ' א ה . נ . ב ךקוא
 אני עדע הטעץת, שרבו ר:אה אני שיפני שבהעתק ואע3"' שלה ן י ק פת
 : וז":" ז"ל, הנאה בדברי ח"ו יד לשל,ח רציתי ולא השפל ערביאת

 : ח"א( יכיף א/ שער תפ;ח ה'יהעטור

 בהלכות נאה[ ]האי לרבינווחזינן
 תפל,1 נרתק : בשמיה רכת'בתפלק
 חמש'ם בן של הבר-ענק עגלמעור
 מצה. אלא המיח ולא מליח לאעם

 לקח ואם רמץ. ולחלק למכרו מצן נטרף או נתנבל ואם תורה. לתופשי-בשרו
 '2ל נימן הפרקים,,ביומ' בץ אלא יטחיורק מפני טפני בצוה ,לאתיליע, ש 1 ר ' פ , ן י ט נ מ ר ס מפני בחמץ נעשה ואין עיבב. לא מנכר'עור

 כליל העור ומכבכ ומפשיט שוחמ ? עושה כיצר יפה. נעשה ',תרתק21ה
 : י צ ו ה 1 סכק בגץ הגורר ברבר צרריו שני ועורך מתוקים זכיםבמ'ם
 וכורכו לאלתר ומכפלו יטערו מקום על וכופ,ו היטיב יטיזבו ער בווכיוצא
 מכוסה ומניחו ~מזר, יטל יטמלות שיש שתיסם על,ן וכורך יטרוי.נמיםברכר
 שערי ראה אם עם, בכל בירו משפשפו ואח"ב להרפיתה ברי ימיםשלשה
 'פה וממתחו שערו כל שישל ער בחחק חרושהי נקי נחל באגם יכבכהותשר

 וטרר מטלעת )?( בו מתת יבש רוח אץ בא,טר בצל ומנגבו ומותחבסולם,
 והיא למעלה, וקתת קשותח כחרב )?( שלט היותו ער יטערומקום
 רע שהוא מפני במימ ישרנו לא לרככו נצרך אם מתכת, של טראיתתנרור
 י"הוא הך1מלין את בהב ומניח במים ומובלן סובין מביא אלאלו

 28(. צד א', יטנה החיקר בקורת, אגרוה. עפי"טייהיעיי; ומכה חויי : השוז יהוא כ'( '"א, )במדבר "לורא" תרנ,ם והוא תקיא, : צ"ל אויי1(

 ענל .מעור נעשה תפלץ שלנרתק
 ואיןו יום נ' על'1 ועברוהבר-יונק
 אלא קמיח ולא מליח לאנעשה
 ק ל ח ל 1 לשוחטו ומצוהמצה,



 ם ד ק יז

 ע, ומרככו שתהם.א ער לעשותה'רוצה
 חרציו 5פי ע5י. וחורצוהאיטום
 בסכין ומאחריו וטלפניובולטעלה

 שלא כ5ומר חרה, שא'נה פיותשתי
 מש:י ש.ין גו וכופל ינקב, ולאיקרע
 ה ב ו נ ע י נו וטעריףצרריו
 תפר, ולמקום ה'-צ.עה ב'1'טהיא
 ש'יב: עד הא'מום על'ומנ'ח.

 : שני. ההק ריש א', וטער תפליו ה'~העטור
 אוה. ומניחין )ח עורנוטל"ן;(
 חר.צו 5פ' ו צ ו ח ו אחרברסים
 במכין ומלאחריו מלפניוסלטעלה
 יקרע שיא חרה שאינה פיותשתי
 וסער'ף צרריו משני ]שין[ בווכופל
 ולטקום ב. הרצועה להניחבו

 יב'ט וכשהוא שייבש ערומניחו התפ-
 חרפוס. מןטוציאו

 בפנים חוטין שני לבית בית בין מהיצה ע.שה תופר וכשהוא .תופרו,ומוציאו
 ב'ן באחרון מלמטה מתחיל שבראש תפלין של חפר הלס"מ. ז"לשאמרו הג,2- והוא חקצה אל הקצה מי ע,יו וטולה צרר,ו משני שין בו כ.ע,זר.ע בשל ואף בפלך, הענובה את .כ'עגל מבחוץ, מאח,ייו וא' מלפניו א'יטהוא
 ב.ן לאמצעם ועוקם למטה רצועה בין ובלפי ולמעלה שטוע אם לוה.השמע
 לראשין ועוקם שפה וכלפי ולמטח באטצע ולמעלה יביאר כי לוהיהשמע
 הוא באשר ומניחו תפירה כרי בחוט ומשייר ולמעלה בראש,ן במקומולמטה וחוז- רצועך בין וכלפי ולכ,עלה בראשון ולכוטה לי לקדש יביאך כי וחיחבין
 ולמטה באחר,ן ולמעלח שפה כלפי בחוט וה.לך שהתחיל לטק.ס וכומל.שם
 וה.ה שמע, ; מניח של שמאלי שהוא הקורא מימין יביא'ך כי והיה לי,קרש הסדי על פרשיות ויכנים בתפירה הריוח שם הוא באשר ומניחו תפירהכד. בחוט ומשייר ולטעלח באמצעיו ומלמטה לאמצע ועוקם רצועה גיתכלסי
 וירדו התפירה את פירק מניח, של ימינו שהוא קורא של טשמאלו שמועאס

 ק-ש שבין החוט נמצא שפתם, מול אל חוטיםראשי

 15ה.-

 יורד יביאך כי
 ר: למטה יורר 5שמע יב"אך כי והיה שבין ו-חוט כנגרו השפה כןלן'סה
 לקר'ט יביאך כי יחיה בין השפה מן למעלה ומוציאו אותו ועוקם כנ:דוהשפה
 בביס לאחור וג' נקבים ד' ל, בקיש ימין כלפי איקך וא' אילך א' ומקיףלי

 ומבנים הש5ישי ע5 והשני השני ע5 חראשון ומקיף וחו~ר יביאך כי וחי,הער ובשני קרש ער כאחד וחולך למניו ונ' שמוע אם בוה"ה, נקבים וד'הרצועה
 למרת הא שמע, של חודו שפת עד תחתית במבלה יחידי בנקב שניהםאת

 רצועח מבין מתחי5 ושבזרוע הבתים בין ולמעלה תחתית טבלה היאש5ממה
 רצועה מכנים שביאש קשר מלממה, יחידי בנקב שניהם אתומכנים 5מקומי שחו~ר ער רוח 5כ5 שנים שנים אילך וא,' אילך א' ימיו קלפיוהולך

 רצועה בית שהיא ה ב ו נ עב
 שני וכופ5 שמאל ש5 רצועהומאריך
 ונואיהן 5מטה ראשיהן רצועותראשי
 בש5 שמ'א5 ש5 ענובה. ומכניםלחו'ו
 מלמטק שמא5 ש5 ו'צועה ולוקחימ'ן

 : י"ג( סי' אי"ח טורבב". והובא ח"ר סוף א' שעי תפלין ה')העטור

 ש5 קשר האי:לרגיגו
 בעניבה רצועח כ,3ג'ס שגראשחסלין
 וטאיזך שוין ראעות ג'שיהא

- -
 כת:בק ח::,ת קפ:;א י1

 ר;: ך,'::ן ח,א יק.הק אד מתם, בהעט:י
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 רצועח ראש ומביא ימעלה,ונותנה
 שמאל של בענובה ומכניסמימין
 נמצאת דלי"ת, כמין ונעשהומפרק
 מכנ.ם יד 1'2ל לימינו ארוכהרצועה
 בית שהיא ה ב ד נ ע ברצועה
 רא.ט וכופל לשסאל מימיןרצועה
 עליו, והארוך ימעלהרצועה
 ג' למטך ומדז(רו משמאלומוציאו
 ומכניכ. לשמא5 מימיןפעמים

 יו"ד. כמין ונעשה ה ב 1 נ עכ

 : אחרון ישון יתפר שוניןויש

 בין מתחיל תמירתן? סררכיצר
 ועולק מלמטה שמוע אם לוהיהשמע
 רצועה לבין ויורד הבתים לביןכנגרו
 רצועה בית ער ונוטה לכ,טהויוצא
 אם לוהיה שכוע כין למעלהויוצא
 כנגרו ויורר הבתים לבין ועולהשמוע
 5מעלה ויוצא שפה כלפי לוובא

 למטח ונכנס וחוזר לי לקר'טיביאך כי והיה לבין שפה עם ונוטהמשפך
 רצועה לטקום ויורר הבתיםיכין ועולה הימנו מימטה ונכנסמשפה
 הבתים לבין ועולה יחוזר למטהויוצא
 ומניח יביאך כי לוהיה לי קרש,טבין
 ראשון חוט על וחיזר במקומוהחומ
 ועולה כנגרו ויוצא שפה כלפי לוובא
 אם יוהיה שמע שבין הבתיםלבין
 בית אצל לו ובא כנגדו ויוררשמוע
 מבית למעלה ויוצארצועה
 רצועה בית ער ונוטהרצועה
 יביאך כי לוהיה שמע לביןוחוזר
 רצועה מבית יממה ונכנסוחוזר
 הבתים לבין ועולה ממנו למטהונכנכ

 ם דק

 ראשי 'טני שמאי.וכופל ש5]רציעה[
 ומכנ.ס לדו.ן וניייהן ימטהרצועות
 רצועה 1לוקח בימין שמאל שיעניבה
 מלמעלה ונותנה מלמטה שמאלשל

 ומכניסן בימ'ן רצועות ראשיומביא
 שמאי שלבעניבה

 ונעשה ומהדק
 לימי;1. ארוכה רצועה נמצאת ר'כמין
 שה.א בענ'כה רצועה כוניחוש"י
 וכופל לשכאל מימין רצועהבית,(
 עליו וכאריך מימעיה הרצועהראש

 מלככה ומחוירו שמאל של(ומוצאו
 ומכניכו ישמאי מימין פעמיםשלשה
 יו"ר. במין ונעשה'(כעניבה
 : ח"ג, סיף ראשיו שער תפייו ה')העטור

 סץ מצר : האילרבינו
 אם 15היה משמע מתחל ?תפירתן
 לבין כנגרו ועולה מליזטהיטמוע
 למטה ייוצא הרצועה לביתהבתים
 הרצועה בית ער[ ]לו )לער(ונוטל
 כ' יוהדה ,טמע בין למעלהויוצא
 כנגדו ו'ורר הבת'ם לבין ועויד'ב'אך
 למעלה ייוצא ]יטפה[ )יפה( כלפיובש

 כי והיה לבץ שפה ער ונוטהמשפה
 למטה ינכנס וחוזר לי יקד,טיביאך
 כ. והיה לבץ שפה ער ונוטהמשפה
 ועצא הרצועה ימקום ויוררהבתים
 שבץ הבתים לבק ועויה וחוזרלמטה
 החוט ומ:יח יביאך כי יוהיהקריט

 ובא הראי"ט חוט עי וחוזר?מקומו
 1,וצא רצועה בית אצל יספה כלפילו

 למטה ונכנם רצועה מביתלמעיה
 יטמע 'שבין הבתים לבין ועולההימנו
 החוט ומניח יביאך כילוהיה

במקומו.

 5מטה ונכנס רצועה מבית 5מטה ונכנם וחוזה יביאך כי לוהיה שמע,טבבק

 שטד ושי2ק.יאיןח, )שם, משמאל וסוציאו2, )ב"י(. ניה יעיהא1(
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 למטה ונכנס וחוזר יביאך כי ליהיה שמע שבין הכתים 5בין ועולהטמנו
 כטקוטו. החוט ומניח יביאך כי לוהיה ש,מע שכין הבתים 5בין ועולהממנו

 קר'ם : הסדר על הפרשיותומכנים
 אם והיה. שמע יביאך, כי 1"יהלי,

 התפ- את ומאחה וטפרק וחוזרשמוע
 ני לוהיה שמע שכין בחוט 15ובא

 משפה למטה ויורך שפה כ5פייביאך
 ,1 וכא משפה למעלה 1ע51הועוקם
 'טב.ן בחוט לו ובא לי קרשכ5פי
 שפה כלפי לי 5קרש יביאך כיוהיה
 שני נמצאו משפה, למטהויורך
 וה,ה שבין השפה עם עומדיםחשים
 וא' מלמעלה וא' 5י 5קרש יביאךכי

 א' הזו בררך לימינו ומקיממ5מטה
 ד' לי בקרש מלממה וא'מלמעלה
 י', ובוהיה ג' רצועה ובכיתנקבים
 החוטים מן בע' שמגיע ג'ובשפה
 יביאך כי והיה שבין השפה מןלמעלה
 משפה 5מע5ה הנותר דהחוט לי,לקדש
 חוזר יכיאך כי לוהיה שמעשבין
 יכיאך כי והיה שבין החוט אתומקיף
 בי יהיה שבין החוט על 5ילקרש
 חוטים שני את ועושה לשמע,יביאך
 לוהיה שמע בין ומוציאן ומכניסןכא'
 ולמטה השפה מן מלמעלה שמועאם

 כנקב התחתית בטכ5הומכניטן
 ז"י. הגאון עכ"5 שם וחותכיןיחירי
 חרקים חפוי שעור מדבריוולמרנו
 מצה".יהיה

 5י, קרש : כסרר הפרשיותוטניח
 אם יהיה שמע, יביאך, כיוהיה
 התפר את ומאחה ימהרק וחוזריטמוע
 כי לוהיה שמע שבין בחוט לוובא

 משפה למטה ויורך שפה כלפייביאך
 לו וכא משפה 5מעלה 1ע1)הועוקם
 והיה שכין בחוט לו ובא ירש,כלפי
 ויורך, שפה כ5פי לקרש יביאךכי

 השפח עם עוטדין חוטין שנינמצאו
 אחד לקרש יביאך כי יהיה'טבין

 5ימינו ומקיף טלמטה ואחדמלמע5'ה,
 מלמכח, וא' מלמעלה א' הווכררה
 ג' הרצועה ובכית נקבים ר' ליכקרש
 בא' שמגיע ער ג' ובשפה ד',ובוהיה

 שכין השפה מן למע5ו, החוטיםמן
 הא' והחוט לקרש ]יביאך[ כיוהיה

 ליה.ח שמע שבין ,ה,ספה מןלמעלה
 החוט את ומקיף וחוזר יביאךכי

 על לי 5קרש יכיאך כי והיהשבין
5שמע יכיאך כי והיה שביןהחוט
 ומכניסן כאחד חוטין שני אתועושה
 אם 15היה שמע בין ומוציאבטחט
 למטה השפה מן מ5מעלהשמוע

 יחד בנקב תחתית בטבלהומכניסן
 למר נמצאת ]עכ"5[. שםותוחבין
 אינן הויות שסרר ז"ל רבינומרברי
באמצע.



 הפני. בן שטיאי ר' הגאון טטכתג שגריםשישה
---

 חפני בן שמואל ר' מסכתב שב-יב שני צרפת' 1צ-פ2( )צר השני קהם"ב"גנזי
 ,ה'1:. )(14(נ[כ( 1א~ו שר,רא רג )אנרת יביק,ט'ב .א.ם.ג( .ץ!%)808-9 ישראי קחכטת האננלי בהרבעו, מרג;י-ת ע"י שנדפס ה:א האחד יהר,~חכרת'ם
 "בדרכים" הטתה ועל-ידי ב:י.רק. ב,סמינר )0ה40י א-לר גכ"י'טמצאתי

 :קטע ת מ י ם טה
 אדל-

 כ, הכרתי, מרגייות בקמע ג"כ ה ל י ח ת מ וה
 עליהם אני סיסיף ועתה )עי"ק(, הם אחד ,.:נ,הם הוא השגי הסשדהראשון

 הוא נב הזה הקטע תומי. עד הסכתב את ישלים א'2ך שיישי אחר קטע עידבזה
 הנ.1)111.866,י.01,י בהרבעוו מא:ן הד-ר ע".:רפם_כבר

 .!1.1(.!1 .(ו .3;
 שהדפיס להקטע בתבנו נם הוא רומה כי אמגם שהכיר שם( שבתב מהיראח

 סימו שכידו הקטע כ' הרגיש, יא זה את אגי הוא. חפני בן לרחש וכימרנקיוו1
 הוור אכי ולבז הוא, טופו שאמכם ברור כדבר כראה ויי חנחו. ההוא הקטעיחל

 וישפ1ט. בעי:יו 'ראה הסביז והחוקר יחד קשכרים שישת את גזהומצרף
 גם הוא נרפם השג' קךס בננזי ארלר מכ"י התיכון הקטע את שהדממתיאחר

 השנויים סל אף 281. צד ס"ז, כרך גהמונאטשריפט מרמורשטייו הד"דע"'
 בהעתקתו. מ, הר"ר ששגה שגיאות. אלא אינם םש

 040מ(. אריר)כ"י

 7נ1 ותתן לגו וח,עילח חעלתנ. היא וכ. בתורתנו י:יענו םרי אכלנוכי
 טובנו יחרל ממנו כתביו ויהחריל אחבתנו בלבו ותשכן ארירנו בעיניחן

 אתה כי לגנו ומהכא(ב בוהעציבנ1 נרולנו לך חלילה : עצבנו וי4רל לבנו1'דל
 כא."ר לגגך יי-:'ן וי"י רצוננו ומעין ששוננו וסעון שמחתנומקור
 יעוצמ וג' ת:.א עלי אובד גרכת ככ' אובדנו גרכת .תב,אה 5בבותנותרנין
 ועל תחדיל;1 ומד,ע מכתגך ת בירא ושש,ננו כתבך בראותרצוננו
 לר יתכן אס כ. מעכ,גו אורך תטניע או טמנו פארך התחרי5 תמנענו זהמה

 ואגרתר ה:דול ב ד נ ה כתבך ואילא להתנרב איפשר .אב5התנרב
 תיפם כי ואף '( ב ר ה י ש ה ומכתבך והאידרת העצ.מה '( ה ר ו ש תה

 יב'י' : העטרת ותתהדר התפארת תגרל כי בשא15תיך ותנאםבמשאלותיך
 ניביך תודיע איפשר ובזמני פנותך בעתותי אלינו כתביך תתמיר כינשב.עך
 וחפציך צרכיך ,תפרש כפיק.תיך ותברר שאלותיך ותבאי בכ"י[ ]ע"בוטיבך
 אח.ך היש' חכמי והוע5ת'( להע5ותנו ותתעתד הנאיתינו בכל תתעשתגם

 נדבות ממנו הוכרו שנים רבות כי ישעך ומחכי ט,בך ומיחלי ומק,יךוענייך

 רביד" כ" רבל הר"ר הרה"ג .מהיפ-ס רס"ג במכתב :ם גמצא התשורה" "אגרת1(
 עוד. מסופקת המיה ואין ב'( מעמוד 2 שורה 184 )צרהראשון
 קרב, השי =: בכ"י הוא כן2(
 ותקונים בהערות הרכבי )עיין ור"ה רש"ג בפי נם 'לגורה הועלת, - הועלח הועי,):(

 רזה(. צרלתשק"נ,
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 נהריתם וילכז זולתנו אחרי ויטו ממנו ויטום והועררו והוהדלומקומותכם
 וירע'בונו בלתנו וירוו ויצמיאונו בלערנ. אל מעינותם ו'משכו ממנוהוצה

 שונגים היו כי ידענו כי לה'ם טחלנו ואנחנו 1.ענום: .יענ,נו.ישב'עום
 כ' 'רענו נם : מגירים, השגום כ' מז'רים היו ולא : משגים להםויתיצבו

 לאי'2 לא ולענייך הישיבה לחכמי אילא בהן בעליהן נתנרבו לא הנדבותכל
 ואהה הש:ים ועברו הזמנים חלפו ועתה : ל ו ג ד '( ר ם ג ל ולאכגול

 ר ח ז ת נדבותנו והמ'פלכ 'סקלינו והשוקל בינינו השופט יר'אנ:וארירנו
 ברךכים ילב1 פן להשמר ותצ1ה ותשמרותזהיר

 : ב'()קטע
סדרבים

 ממ:ו ;רול א.ן וזק':ה היש' גרול אנחנו כי נטה ופן 'טי ופן יתעו ופןההם
 נע'2ה כי ואף לפ:ינו ויושבים עטנו וחכמ'ה הי'ט' ז'קני ובשנ.םבחכמה
 בשנים ו ת פ י ם א טרם ר'"ת :אין שרירא רב מר ובין בינינו :טור'2לום
 ויכתבו בתנו ויקח בנו התחתן כי מג:ו יאמצהו בנו גאון ועם שנים( ב')-*
 לו יהיו ממנו אחר כל בשם הבאות הנרבות כל כי ומהם בש]טר[תנאים
 יהיו הישיבה חכמ'י בשמות או מתם יבא ואשר עמו לאחר ואיןלעצמו
 . 1 נ נ ת ח ל והחצי לנו חציםחלוקים

 וגרולנו ומשכילנו לנבונ:ו ו:זבנרות[ ונאמ]נות[ בפקידות כתבנוועתה
 ה י כ ר ב מ"ר בן רח' נט' ופקידה הישיבה סגן ר ב ח ה ף ם 1 ימר
 משמל עם 1למנ1ת1 לטמתו העם אל בכתבנו גם אמו בכתבנו נרע
 יפותה ובלי פי:ה אחרי יט לבלי באזניו נא רבר : הצהקה .נוגשיהעם

 הגדמ בצרו כי י"י חי כי הגרנום אשר ותנאים כפי יעשה אבלתתפתה
 והחכמ' הישיבה נדבות ישלח שלוח אם כי בכ"י(. )ע"ב כתבנ.והאטת
 האדמ של תשמש נא ואל : לנפשו ,קחם 1 מ צ ע ערה ממט אחרבשם
 לנפשו יקחם למען כן יעשה כי בי2מי הנדבות י2יחו אליכם שיכתב מיאל

 ישולה לעצמנו ולט לנפשנו איש למ יתנרב אם אבל ככה כתבט לא.אנחנו
 ותחלקוה: בימנו אתם תחצוהו אם סתם ישולח היש' לחכמי יהיה ואשרבשמנו
 הנאכף הרב כי לנו הונד גם ממנו המריבות ותסירו וחצי חציבינותינו

 לחכמ' שלחם פפק ובלא דרכמומם ק"נ זולתנו בשם שלח ן עד ן):
 : לעצמו בשטו ה:שלח יקחם תעובום ואם מהם וישבעו בהם יחיוהישיבה

 וחלילה ק' ויענו אחד יעיטיר הוא גרול ממון זה כי ואליכם נצעק י"יואל
 יקירמ עסף מר אל כתבו מהרו ולכן מעמ2וי כזב ובי"2א ברמים מבואלכם
 אלע. ]הנשלחת[ )הנשלחים( במצרים אשר רח' יקימהו אלוף יעקב ט'בן

)קטע
 ג"

: 
 הנשלחת כי ממנו אחר שם בלא וסתם תשלח,ה יי[שיבה]בשם

 על יהיו תשלחום וכאשר בהתיר לעצמו יקחה בשטו]נד[בה
 94(. צד יקמז בהערות )ראה נבר : צ"י אך בכ"י, היא כו3(
 רש"נ ת,ירות ס' על בבקרתו מרכם איכסנדר ר"ך ה~ר.פ. והקן העיר כר*,
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 ה:רול החבר יוסף רב טר ונאטננו ופקירנו וגבורינו ארירנוירי
 צריק זכר ברכ'ה רב טר זקיננו בן מלכנו יאמצהו הארירוהחכם
 ריש[ יע]קב רב סר וה:בור ה:ביר הגרול ה,רב במלום הוא כילברכה
 והק]מנו[הו עמרו על העמרנוהו וכי ערן לגן הנאסףכלא

 בכל אחינו נא השמרוועתה מכינו על והצבנוהובמקומו
 טהשאה :ם מהשתוגג לכם הלילה תשלו פן והזהרו]א[ל]ה[

 תהיו לטען שאיליתיכם עמכם יהיו נ]רבו[תיכם]וכשת[שיחו
ם

 הקוקות ישאליתם שמותם כי ערן ל:ן הנאספין]כרא[שוניכם
 בחכמת ואילותינו אל בתורת כוחינו ירעתפואכן]ו[חריטות
 טן ספרים כמה פתרנו וכי והתימור והמשנה]ה[מקרא
 כי וירענו והתלטור המשנה מן מסנכת[ות ופירשנו]המקרא[

 כאשר נועילכם כן תעשון וכי כם . . . . . ..

 ענייכם ולפרנם חכטיהם לכלכל . . . ....
 יכלכלך 'הבך[והוא יי. על ןהשלך . . . ...

 ש:ת : : . . . . . ..



--- ת ר ק ב ה ק לה
מז.

 הגאונים.גאון
א.

 ראשוו. תיק ישגים, יר כהבי עפ"י הקדמוג,ם הגאונים קוב.:הוא
 רס"נ תשינות ג( נאון. תשיכות שת' ב( גאיו, נחשון ר' נמיקי א(טכיל
 ירושיים. צוקרכון, הלו' הראש דפיס תרפ"ה,ירישי'ם ווערטהיימער, אהרו שימה מאתי ומבוא העריח עב אקס~ורד. מכ"יהע:ירים לוטיר רס"ג פירוש ה( ל'שה"ש, לפירושו רס"ג הקרמת ד( הבלכי,'חיי

 להוציא,מפקירח שנים, כחצי-יובל זה הוא שלפנינו המחבר שלמיבו
 אחת ומהרורה, מהרורה זה: אחרי זה ומרובים קטני.הכמות כפריםלפקירה
 וספלי-ספרים ס.פרים חלקי לכמה "הגניזה" מן אחד קינטרס-כ"י לחלק ;ואחת
 גם כתוביפ גם ורברים ענינים כמה אחר קטן בכרך לצרף ; שוניםבשמות
 יקרא. בשם יחר 1לכולפ בעצמו( הדפ,סם שכבר כאל,ה. רברים )ואונרפסים

 בזה. לפנינו המונח הכמות קטן "גאון-הנאונים", ספר גם ריאוא'ח-מאלה
 הקט בכרכרך יחד ,באו נקבצו , ומשונים שונים רברים ארבעהוהנה

 לשיר רם"נ הקרמת הלא כי יחמשה, במובי אותם יחיק עור והטחברהוה,
 רברים שני אם כי אחר, רבר לא השיוים לשיר רם"נ של ופירהש.1.השירים

 לפנינו. בשער שהעלה הרברים בחשבון טחברנו אצלהב
 ע5 1'-ט"ז(. )מצר נאון" נחשון רב "נמוקי היא: והראשוןהראש

 הוא: דעתו ולפי זה. בשם מכ"י שהעלה מה כי את מחברנו יקרא נחשון"ר' "נמוקי בשם ופרח בכפתור שה.ובאה הנכ,וקים מפמקאות אחת פסקהסמך
- תלמיריו"אספו - נאון נחשון רב של   את להן ונקבו ה5כותיו פסקי את 
 כל את גם מיוחר בקובץ אספו תלמידיו כי אלא עור 1לא "נמוקי".השם

 : בהמלה ~!( תמיר מתחי15ת שהן וסימנן, זה?( )1 )מניןתשובותיו
 )שמ זה 5שון בהם שאין נמוקיו בספר כן לא "ויששאלת", או:"וששאלתם"

 לשונו מסגנון אחר סגנון ל1 .יש בנמוקיו "כי אלא ב5בד 11 ולא ר'(.צד
 וכברים זרים ובמלים ארמי בלשין גם ישנן בתשובותיו כיבתשובותיו,

 )שס(. למישרים" 1ה'51ך וצח קל י,לשון בנמוקיו בן לאלפעמ'ם
 בתוד מביא הלא בעצמו .הוא .ואולם עצ"1. רעת על מחברנו מחליטכך
 נלשון הנאונים בתשובות שנטצאים שלפניו מה"נמוקים" כמההערותיו

 אשר אמיוחר האות הוא ומה ממש. הנמוקים של וכ5שונם"וששאלתם"
 ה, ח"א )או"ו זצ"ל" גאצן שרירא רב "נמוקי כמו האחרים להנמוקיםיתן
 זאה. גם 1"4 98(. צר ח"א, )ראביה גאון" האי רב "נמוקי 881(, צרת"ב,
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 יאמר כאי2ר נח-ט,ן" רב אמר .הכין בראיטו: כתוב יענין ענין "בכללא

 נ'(. )צדמחברני

 המח וה שבפפרו ה"נמ'יקים" כי יאמר, מקדו את להשביחואילם
 בכמוה" גם גר1ל "ספר שהיה נחשון" רב "נמוקי של הספר טגוף ר י ר'2

 הנאונ.ם תשובות ק,בצי בתוך מתשובותיו באו לא "לכ; כי ומחליט, הואוהולך
 וח"ג ושע"ת צדק שערי בפפר ו'ק כן גם ווה מוער מעמ אם כישבירינו
 כי וחבל ר'(. צר )ש'ם בוולתם" לא א,בל ברלי;, 'ורפום וויען רמופיתה"ג
 שהו"ל לראשונים", "וכרון הגאונים תשובות א( הגדול: הכרך את לשעהשכח

 "טמזרח תשה"ג ג( ; הורווי'1 הוצאת ראשונים", של "תורתן ב(הרכבי.
 רל":. הוצ' "גאוניקא", ה( ; ליק דפופ תה"ג ר( ; מיללער שהו"לוממערב"

 י,טנן ובכולם בעצמו. היא לא'ור שהוצי1; שלטה וקהלת ז( פפוקות הלכותו(
 הראיט1נים פפרי בשאר וכן יתר, והן פהות הן גאון" "נחשון מרבתשובות

 רב של תשיבות וכמה מחברנו? עור 'בקש ומה ועור, לרש"י הפרר"פכמו
 וי-ט הרשי"ר. כבר שהעיר כמו " מן נח "רב בשם נרשטו נחשון""

 לרב "שאלו ע"ב: ר' רף בנוירק הכמ'נר כ"' הקצר כ,שבה"י עיר בוהלהוסיף
 לאסור נסך '.ן עישה שאינו אעפ"' ואפר ב"ן ישמעא,ל מגע על מןנח

 ואחר; ואמור'ן ע"ז בת. ה' בע"ז: כרא,תא הוא.*( ע"ו עובר כ; אעפ"'בהנאה
 מ"1: כי' גמו"מ ובתשובות ע"ב(. י"א ע"ו )ועיין שבעדביא" ה ר ב ת נכ'הן
 'ט.היא )ונראה גאין" ן מ ח נ רב אמר י כ ה"1

 פו-

 מ"ז ופי' שמ. מ"1 סי'
 ע"ש(. פלטוי לר'היא

 בפני לפפר לעלות ראוים היו גאון" נחשון רב "נמיקי אלה גםואמנם
 השוניה הפפקאות כל את ילאפוף ללקוט מחברנ. טרח אלמל' עציובפני

 שמתחי,;ת או נאון", נח'1ו1 רב אמר "והכי בלשון: הדאשינים אצלהמובאות
 נחשון רב "בנמוקי אצלו שנסתגרו הפסקאות כאותן רבנן", ראמרי"והוא
 מחזיק,ת אינן זה שבכ"י המעטים השבלים א,לה אבלגאון".

 בנו-

 אמ.ל1 הכ"י
 הערות של הרב והנפוח שנים(. כטה ליפני לפניני היה )הכ"י אחר )רולכעמיד
 עצט.. בפני כפר כרי לא אבל משא;, את 'הלשה אט'נםהמחבר
 נחשון" רב אמר "הכי בראשה: שמפורש מאלה באחת גם כן עליתר

 עליה: רשום קמ"מ כי' בשע"ת כי מפק, להטיל 'ש ערין י"ר( צר ט"ז)סי'
 טר"ח "מובא, העי.ר: ורק כך, על העיר לא מחברנו אמנם ו"ל". האיי"לרביני
 מגרלא כ"י בעריך גם ואו5ם "תעל". ערך בעריך, גם גאון נחשון רבבשם
 האי ו"5 רביתינו שאמרו ומצאנו אם: כי נחשון", "רב ליתא 'ש'בירימתימן
 רבנן".דאמרי

 ],2שנא[. ש.2ינא" "רב בשם: 1(4 צר ח"א בתש"ר נדפט ו' פימןוכן
 הפריד ובכרי ז' סימן של סופו אלא אינו ח' טימן נם ני בע5'ל, נראהומשם
 טיוחר. לסימן וע,2הו הרבקיט ביןמחברנו
 אסף ש. הרב שדדפ'ם )ואין" .תש:נה אי 1נהאשכזי( "תשיבה-'ש:ה. איתה יהיא*(

 בהערות. עי"ש ו' מי' 224 צר ה"ב, א' שנה הרפ"ד( )ירוו2)יבבקרית-ספר
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 : י"א( צד הגאונים,);אוז

 . . שעשי. מככ ובעל ושלמון ומלך]ז[
 'או;עי להחרים, שלא אפשר ואי . ..

 . . . ואין כלום אינו שהחריםהחרם
 או שלמון אותו שבועת . . . . .]ה[

 לו. להישבע אסורמכם

 "שמשנר". במקום "שעשו וכן ומעה. "שבועות" בכ"י: קרא שסשביע"וגמקום תשובתי. את לשנים לחלק ווערמהיימער טר את שולל 'שהוליך הרבר הואכי איפיא יתבן ישראל'(.... "וכן" הקשור: בטלת אחרת תשוגה לה תכופהגם .אילך. "אכל" מן היא חסרה קצ"ה סימן בשע"ת אמ:ם אחת. תשובהאלא אינן הנא,ונים" שב"נאון ח' וסימן ז'- סימן התשובוח שתי אלו כיבעלין יראה ווערטהיימער צין לא אשי 11 לעומת זו שהצ:נו המקבילות מןהנה,
 ע"ש. של"ח סימן לדאש'ונים", "1כרון הנאתיםבת21ונית מפורשת שהיא כמו אחת, ודש,בה אלא שאינן י"1 וסימן ט"ו סיטןע"א צר שלו, שלמה" בשקהלת נם וו. אצ5 נטצא לשתים אחת חשיבהוחלזק
 הם. אחת תשובה וויען שברפיס כלל העירלא הנאוניפ" ב":און וי"ר י"ג סיסן על גם גי וו. מר על אישא לתסוהואין
 בזיון". משום איתו "מלקין כתוב: באמת ששם שלאחריה התשובהמסומ במעות 11 נירסה נשתרבבה ואולי היא". נמור'ה, "שכועה מקורם:קאמיר אחרי מעם לה אין בזיון" "משום גירסת יאגזנם רין". בו ועושין"מלקין : 11'ען ברפום כתוב בזיזן" משום אותי "מלקין שבמקום: העיר לאוכן
 אחד. סימן אלא אינם פניו ושלפני ושלפנ.יו לו, הקורם הטיטןסוף אלא שאינו ונראה הכ"י. בנוף ותשובה שאלה לכרי מטטיק אינובנקזדות וסטן שהניח הפנוי והכוקזט כלום. מחברנו העיר לא 1' סימן עלהם

 לצ.ה(. ס" .שע,ת )דשנ-א "תטח 1111
 )רשב.אן. 1קה1 שונר2(

 ה.א. .שב1ש ,תש.ר( דכט4(
 )שע.ת(. עיי.ו(
 .;ביי : שם ישיכ ,"יי שת'הי יעי . ש":':י - ב:::.ג:ן::גי:: . . . ממיו שה:יח .שרא1 .ששאיתם : כישוו היא מתח.1ה זז צר )05ז1( בנ1.יק הס.מ:רובב.י .שרא:". )-ובר( ".בו 1ומר: צייד ישרא1, -1ב1" : שבמק~פ ספק אין 11ב1 . . . ישרא1.-בי : ע.א ע-ח דף כנוידק, הפ.מני כ.י ה"נ הקצר בשבה.1 גם 1ישנה . . .שראי. 1-בר. :ג1ש1ן שם הרשב-א גש:-ת יום שם נתש-ד וב 1תש~בח:: התכ,זה התשונה איחה .היא0(

 הר,יב.א .:1-ת ,-ן: ס.' ל4 צר ח.א,,ת':.ר
 : תנ"ג( סי' תרכ"ח, ו,ארשאח"ז,

 שש'ינא.רב
 שמשגר מכם ובעל ושלטון'(ומלך
 וחפצ'ו צרכיו בשביל להחריםבקדלי(

 משום להחרים שלא אפשרוא'
 א':ו שהחרים חדם'( אותואונטא,(
 שבועח אבל לו:(. לחוש וא,יןכלזם

 מככ בעל א1 שלטון אי מלך,2מ,שביע
 לו. להשבעא.סור
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 באמת )פנ'נו אין ושבורים שלמים נמוקים ט"ז במקום כי מעתהאמור

 "הכי : כראשם מפורש אמנם מהם ובעשרה נחשון". רב "נמוקי י"א: אםכי
 מובא ב' כימן ממק"א: נם הם מקוימים אשר חמשה ומהם נחשון". רבאמר
 מתיבתא ריש )נחשון?( נחמן רב "נמוקי בשם: פי"א בכו"פ ש5מותביתר

 בכ"י 5פניו רשום ע"ב כ"ו בשע"צ שהובא, ה' וכימן ]רכירא[.רסוריא"
 ת50תטק05ת -4 -ת~ק5 ז0ז01[ מי5לער )השוה נחשון ר' אמר והכישוח"ה:

 אומר "ועור ב5שון: וויען רפים בתשה"ג מובא ט' סימן א'(. הערה י"טצר
 ט"ז( )כי' האחרון ואו5ם נחשון". ר' אמר "והכי י"נ: סימן וכן נחשון".ד'

 כאמור. האיי, 5רבינו הוא מיוחס בשע"ת כי בספק מוט5עורנו

- ראשון1ע5  הוא: הגאונים" ב"גאון הראשון הנמוק של הקטע : אחרון 

 רבט ראמור וה"מ 5חבירו, ש15ם 5יתן ]"תק ....."]א[
 ריש במשנה 5מ"ש שר"5 "נראה : מחברנו העיר וע5וה . . . .ש1אל"

 הכבור". מפמ יטוא5 בפרקים : ברכות רמם' '2ניפרק

 "כל והוא: אחר, ענין ע5 מראה לחבירו" יטטם "5יתן הליטט:ואילם

 בא ו5א ע"א". י"ר )ברכות שיתפ55" קורם 5חבירו 'ט15םהנותן

 שהוא וכמו 5רבר, 5ראיה א5א . . . . יט1א5" רבנן ראמור "והיינואיפוא:
 שיתפ5נ קורם 5חכיר1 ש5ום שיתן 5ארם "מסור :במק"א
 ובפרקים רתנן: יטרי, 5פתחו מיטכים ביטאינו אכ5 5פתחו, במיטכיםורוקא

 )האשמ5,התאת 5כ5ארם" ש15ם ומשיבשואלמ~יהכמר
 ננחה, )חמרה זה בענק הרנה התשובה אותד, נם 1ח51י ע"ש(. 9 צראלבק
 נת'ב ארם 1בת51רות ע"א י'א רף ח"א, חיים באורחות והוכאה י"חס"ק

 ע"א( כ"ח לתמיר בהראב"ר -- מפרש" רבותימ כ"פירושי ובלשון: ח"נר
 היא. נאט נחשוןלרב

 מי בהעתקת בהנמוקים שנפלו שניאות איח ע5 עוד להעירוראוי
 כמו יטהיה" "וחירם צ"ל: ב'( )סימן ש5מה" בים' קיעשה וחירם11--ר:
 )ב"פ בר' ה ח ממ "ולא ע"א(; מ"1 בר5ק, )רפש פי"א בכו"פ גםשהוא
 כי' ע"ב כ"ו ביטע"צ נם שהוא כמו מ", ה ח י מ "51א צ"ל: י"ר(בסימן
 ,טלין יכמקום: בה יטכתוב כנון צ"ל: ס"ת" "כמין במקום: ט"ז ככימן5"ה

 5פני כירי היה איטי הכ"י בנוף רעיתי כן "אותיות". צ"5: "מצות",עיטרה
 רבות.שנים

 ברוך בכ55 "ברוך מתחי5: סתו"א כוף אחרי הכ"י בגוף דבר:וע1ר

 אמריט בכל5 ברוך 51עשות 5שמגר ו55מור בפרט אריר בכ55 ארורכפרט,
 כהקרמתו ומחברנו סע"ב( כ"ב 5ר"נ המפתח ש' 5"ז סוטה )עיק 5"מ"".ברוך

 כמח 5פני המצאת' זה שבכ"י ססתו"א העתקה כ5ל זה את הזכיר 5א ע"בר'
 תנאים 5"סדר בגרמנית כהערותיו ונזכרה מרכם, הפרופ. 5'רירישנים

 שהו"5ואמוראים"
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 באמה אבל ל:א'.ן". תשובות "יטתי הוא: ב"גאון-הגאונים" השניהרבר
 ראשה קטועה היא האחת הן, מתצית-תש:בות שברי כ'.אם "תשובות",לא

 משום גם בה '2אין קמנה" "עצם כי-אם ממנה נשאר ולא ותוכהוסופה
 מקצת בין יש בלתי-תשוכ רמיו,-מה וא,ולם כלל. הולמתן ה:אונים"":א.ן המצלצ5: השם אין כי לומר, צריך ואין סופה-רובה. חפרה והשניתנחומ.ן
 וא.,' י"נ-י"ר, '2ורה 119 צר בתנ"ה, אחרת ישון-תשובה ובין הראשוןהשבר
 לכותבריהן. ביני.ה,ן יחפ איזך"ט

 חוי על רם"ג מת.12בות השריר הוא הנאונים" כ"נאון הי2לישיוהרבר
 פוזננסהי הרפ'סו ,אחר'1 רו'רוון הפרופ. לראשונה והרפ'ס שנלההכיכ'
 '2רובן הערותי. משא עליהם להוסיף אלא בא לא ומחברנו מיוחרה.בחוברת

 במק"א רכ"ג לרברי נמורה השואה משום בהן ויש יפה אטנם ומעוטןקשה
 )שנה התהם"כ בהצופה-לחכמת-.יטראל מחברנו לפנ. נאטרו כבר מה;אכל

 להזכיר שלא ררכו הוא שכך )אגא לעיניו נם והיו 158-160( צר ח"בש'טית
 הואיל הערותיו מ'2א על נוסף ירועה(. "אזכרה" במקום לא אם אחרים,'2ם

 חרוש שום אבל .הער.תיו. למבואו מלואים בתור רבר" "אחרית עוריהוס'ף
 שממרינת החמרה" "חמאת כ"י ע"ר בררך-אנכ כה שבאה היד'עה טלבר בהא.ן

 הכ"י מקום ייה הנר לבלתי מחברנו ע,ר נזהך פה נם והנה בא. הואבוכארא
 מגיר: שמקום רעתו על לעמור ומוסיף בו, להשתמש לקחו טי ומירהיוסי(
 ח"ג ירז'טליס כגנזי מעוטים ?קוטים הרפים שממנו .ורטהיימר מר בירי שהיה הב"יא( וההפטרות ת:רה חומשי חמשה על שונים ומדר'טים פירושים הטכיי הזה חיקר מהספר עתהעך יי נידע: כ"י ושלשה ה.א. בידו הכ"י עיר נמצא לא ב' מחברנו לנן אמר בע"פ1ן
 בין שמצאתי הכ"י הוא ב( בו. נמצא ההפטרות פירוש גס אכ מסומקני, ורק בכי?.-עד מיפו עך מרא'2ו הוא שלם וו, מדברי וכנראה בו, נמצאת ערבית, בשפת ר.בהההקדסה, נס ו'(, צר )ע"ש ליצירה מ"ר ה"א לשטרית, אתקצ"1 בקנת נכחכ ע"א( ע"ב-ט"ז)י"נ
 ען ה:א בת.ב עתה, בירי והוא בפרין לוי ל ישרא ד' הכולל הרב .דידיכתבי
 -"מ רט עמור ובכ4 רחבים ני.:נ,ה'ן כי גם מרובע, בכתב קיף כמתכנת יפה צהבהב:יר

 הגלי:, על רפים, רב"ו טחזיק טטנו והנ,2אר בפ:'ם, גם מקימות וככמה הברכה,וזאת פ' )מט.ף וכ-פו נה( פ' תוף )ער בדאיט היא חסר אף כו, שחיה שטנונית גםרטיבית טאיזו וירביע לשייש למחצה נכתמו '2בו דפים כסח אף ממיצע, פוליה היא ומדתזש:רה
 גם ויבן מומחה, ת"ח המעתיק היה לא גם אחר(. -נוסח ) ונ"א תק:נים יפעמים בונמצאיס
 ככתב שירה כ"ד ועטור עמוד ובבי קטנה פוי.ה כמדת דפים ב"ב בן ועב, עתיק נירג.פ. 282ד. המסוס,: אדיר כ"י בין שם( "הירדו" ועיין בנוירק בהסמינר שנליתי הבא' הואג( ההפטרות. פירושי נשתמרו שבו בוה ,ה לב"י ייתרון ה:. מס:פקית שבי המשונותהנרסאות
 ז' מדף איפוא היא זה כ"י התחלת ובכז מרכס(. אלכסנדר הפרופ, ירירי )הערת א'דף ש: תחלתו שהיא ע"ב( כ": בדף קצה.הגייוי )שבתחתית "צניעותיך" במלת שבוהדמיס" "שומר- מורה כאשר בז, האחרונים להיות צריכים הראש.נים הרפים ששת יפה,מזרחי
 הכל בראש,ת" "פרשת עד ב'( שבעמוך הראשונ.ת השורות ושלש ח' מדף א' ועטודכ.'- ז' )רף וחצי רף 'סיפנזו וכל ע"ב. ח' בדף בו מתחילה "בראשית" פרשת כאמת אך.2בז.
 בסוף מסים הזה הכ"י ,2ל סיפו אלכלאם"..,_ מידאו כאתבע פסל "9י ז': רף בראשבערבית מתחילה שהשמיט מה ותחלת בערבית, ע"א ט"ז הגליון על הכותב שרשם בסווהתכם", "ומיראכם עך בשר" כל "ויגיע הפסוק מז "נח" כפדשת הכותכ שהחסיר טה "שכחה"הוא
 שבידי.בכ., זק וא'ז נ'( הערה "10 צר רש"ג, אנרת )ע.'ן אלפרשה" "תמת או: "תמתפ, כתוב:פישך מיף ובבי זה. ככ"י אין ההפטרות פירוש שוסר-הרפים(, בתור הנליון בקצה"אמ-רת" )מית אטירת" סוף שאדאה ומררשו: מעמ. דרך כיומר כה, עך .ניכה "ד"א וירא:פ'
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 בבל שלא והראנו טעותו הוכחנו וכבר בבל. הוא החמרה" "חמאת בעלשל
 "חמאת מחבר ,ה.רופא יפת בר .שת ר' של מקומו היה "ארם-צובה"כי-אם

 נ"ח(. צר ר.-ה., חוברת ששית שנה "היררן" )עייןהחמדה"

ג.

 השירים. לשיר והקרמתו רם"ג פירוש הוא והחמישי הרב,עיהרבר
 על פירושים" "שלשה בכפר מתח,ה נדפכ לרס"ג המיוחס גופו הוההפירוש
 ספרד" ,מגלות עקריש יהורה בן אברהם בן 'צחק "ע"' בקושטחנרינא'טה"ש

 נרפ[ אח"כ הנ"ל. המו"ל מא,ת מאד ילרה היסטוף'ת הקרמה ישנהובראשו

 מרגליו71 דר'"ל ע"י נרפם ומשינה מקוצד ובנוסח שס"ט. בפריג לברוהפירוש

 נאוי- לרס"ג השירים י"יר על פיריש בשם: עולם" "אור : 'הימן ספרובכיף
 לפ"ק. )תקכ"ז( מגך'ם פר' מחמדים בשנת:רוואהר

 הג,ר לא שהרפיס ההקדמה את שלפניני הגאינים" "גאון לקחמאין

 שביניהם השנו"ם יוכיחו כאשר קישטא מדפוכ לא אופן בכל כררכו,לנו
 "מכ"י השער: על רשם הלא, הפירוש גיף אדות על יאולם לקמן(.)ראה

 והשוינו עמלנו והנה כ"י". בערבי השירים לשיר מפירושו והוספותאקספורר
 ולא שלפנינו קושטא דפוס לנוסחת "גאון-הגאונים" נוסחת את יפהיפה

 והשנויים ברלוגו שהחסיר המקומות אותן מלבר חרו'ט שים בהמצאנו
 בשולי מהערותיו לכמה ליסור גם שהיו ודם לקמן(. )ראה שנוספוהגרועים
 אותה מלבר מצאנו. לא )בל"ר( ה"הוספות" את וגם שם(. )עייןהפירוש
 ק"ל. שבצד דיחידדההוספה

 קושמא בדמום כמו ק"כ( )צד הגא,ינים" "גאון של זה בכ"' גםוהנה
 נאוי- בדפוס שישנה ההוכפה אותדן שן" עשת מעיו בפסוק: אין פראגודפוס
 פוזננסקי )ע"ן " ת נ 1 מ א ה בכ' כתבת' "כאשר ז': שירה ע"ב, ל"טדייאהר
 שהוא שלו בכ"י מחברינו איפיא מצא יתרון ואיוה א'(. הערה 89 צד ט',הגרן
 מוסיפימ הם מחברנו שהוסיף והלקויים החסרונות איתש וא~לם עליו?שמדיז
 בזה: שלמנינו הרשימה מתוך שנראה כפי לתוצאתו, לפגם מעםעור

 ם י י 1 נש
 : הגאוניםעאון

 איבה. ו?א קנאהולא
 מלאכים תב"ה.עשה
 רנ"ו. הבנפ.םימספר
 המחנות בי וקויות חטון,כקול
 דשריז. עק כסאו.עשה
 אותז ]עשה[ ודוד)יעשה(
 ?שירות]כל,ש[

צר
 טס"
ע,

ע"א

 בע"
 גע"

 : קושטארפוסשורה
 א.כה. ויא אהבהולאב'
 מיאעים.להםד'
 וחכהצי'2 מאתים הבנפיםוממפר3'
 המחנות. קוק המולותכקולה'
 הארץ. מל בב45וועשהד'
 ו'טירות. תבן ועשה )מלמטה(א'
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 : הגא,ניםגאון

 המקום שיהזיר מרע"הבקשת
 כשיצא1 עסהס שהלך](כב1רו

 הקב"ה להם .אמרממצרים
 אין יכו' כקרבך אעלהלא
 בכבורי הויכיםאתם

 באזגיג: נשמע וכו' 'טומעיםואח"כ
 ים.החרוו כמי הברית וזה צ.אדיניונפשיט

 ה' ]1לא היה וכז שנה מאותארבע
 בת:רק ירוע !הוא שנה[ רדירק

 .עמי: קהת כנם ג ש כובתלמוד
 אל'" ו?אומי עמ'"שנ'

 ילזבף ו'( )כמרבר בהט?זאיםשג'
השלמימ.

 שהחביא נביאים טאה.כט1
 כמערה  איש חמקיםעובריהו
 )?(יכנר טבנד מנגדים בתגיםוחלופיהן

 חשובה הקב"ה בקעו.לכך

 חדשים ט"..שימלך
 צירומרינת

ישמעאי
 ייתד סיכוחו קר,כ י.תך

 נמוצות וסיכזתמעט
 כמתי חכסה חסריאיש

 : קושטאדפום!.רק
 : דתאהר( ;או' :)רפים

 הסקום שיחףר מרע"הבקשת וכרב'
 עמהם ך 1 ל ה ל כבודו,מלמטהן

 ;הם ואמר ממצריםכשיצא.
 אק ל"טראל להם אסורהקב"ה
 בכבודע הייכיםאתם
 : רוואחר, ונאזוי,קושטא

 נשסע .כר שיסעם ואת"כ )מלמטה(ר'
 ציאר.ט ינפשוטבאוגיט

 כמ: הברית זה ע י מ של
החרוויס.

 רק ה'ה .לא שנה מאות ארבע ומלממה(כ,
 קהת ה ג ט ג ש כובתיס.ר בתירה 'ר:ע .הוא ה.ה וכןרר:

ועמרם,
 יועיה ן ילא,מ" עמי אלי "שנ' )מ'מטה(ג'

 רהנ*א,

 השיסים ולזבחולמי?.איםי
 במערה_ איע:.חמשים ע:בדיה כמו :ביאים מאה!כמו."1
 ם י ר ג כ מ בחגים .חליפיהן ,מיטטה(ז'

 יבגד,מב:ר
 מהם הקב"ה בקש אטר:לכךד'

תשובה,
 חדשים. תשעהש.מידט".
 ה מ 1 רומדיגתי*א

 מעם .,הר קרוב יותרישמעאל'"י
 ונפוצותם.:מיכ:תו

 ערב ,שין הכמת המר יאיש ומלממה(ר
כמ::..

מרונות
 מעלה בנו ולשלסה גדזלות,מעית
אחת.

 ביהודה, איף זחסשיםא'ף

 שב כף אחר הרגלים. וערטהראו
היא.

 ולמה. ערר. וסיך עסקקהיא

 טני ועסו תימנה ראובןמחגה
 ר: בני 1מחנה דגל ויאח.ר'טבטים,

 "שספר" צ"י: "יספר", במקום )מלסטה( ר' שורה פ"ה בוד ואולם1(

 י"ד ולדייר , ~דייות ,מעלותד'
 מעלה בנ! ולי2לטה .מעלית,
אחח,
 מאית והמש אקף וחמשיםאלף
א-ף

 וכשקצף הרמימ וער מהראש ,מימטה(ר' ביהוד~
 יהללה היא שבה אח"כעליה
 אהר הרגייג וער מהראשאותו

 ה.א.כךשב
 שנאמר ערך ומלך עמלקהואל

 למה, עסלנףבא
 טחנה רגל היצמאל ועם'טגם'ם. שגי ועמי תימנה ראוב,סחנהר

 אפרים מחנה רגל שנ'אפרים
 ויאחור ישבטים_ שני :עמוצפונה
 רה בני מחנהדגי
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 : הגאיניםגא:ן

 דוד. ג; משיחביאח

 הרשעה מארים נקמתםיינקים

 '"ן', ימע?ה אמרנ.כאשר

 ז,ק2"ם

ק"י
 ז,

 קורם י,סף בן מויחביאת
 דור. בן משיחביאת
 אדום מלכ' מן נקמתםוינקום
 קשה אהבה כמות עזה כ'שנ'

 נקמה ש?קת וכמו קנאה.כ'צאול
 שגאמר הרשע נב:כרנאער2ז
 וכתיב הזא צבאית ה' נקמתבו

 ~רילה קנאה יירוש?יםהנאתי
 הרש;ה. טאך:ם נקמח: יקחכך

 נעשה מה לבועלה אמרנוכאשר
 שנ'.יאהותנו

 "גאו; .טההסיר בורדית מלים כמה עיר להומיף 'ש האלה המרובים ההטרינ:ת.עי

 אחרי ז' שורה ק"י, : "האבנים" : "אותמ" אהרי מלמטה כ' שורה ק-ו בצד כמוהנא.נ'ם.',
 קי*ז, : "שתי" מומר : ט' שודה קי"ג, ; "דג-" מח?קות : י"נ ':ורה שם ; "כהונה" :"מהנה"

 וצר'ף ההורה, "כד" : ג' ק"כ, ; "ואחאב" ו'רבעפ : '"א קי"ח, ; שתז *אכיו" : י"ר.2,רה
 "אמד". תקרא : טיטטך נ' קכ.'א, ' "]דברי[" :למחוך

 : מן הפמקא כל די.אהר נאו' בדפוס וכו ק:'2טא בדפים דסרה ק*י בצר ואתיע;מת
 סתם, בוררות בטיים שנוייפ וכז המי"ל? לקחה יטאיז שיום", "ונטצא עד התועיה""ומה
 ש' )ע"ג, "ותבא" תהה "ותצא",כמ:

 ת' "יכ'2'2כו". ; ג'1 )ע"ז,ש' "וכה" ת' "נקובה", : ה'י
 "מהם" ת' "אתם", ; מ?ממהו ו' ש' וקי"ם, "הם" ת' ".2ט4, ; מלמטה, נ' ש' ,קי"ו"י'ח'סבו"
 )קכ"ט, "יבלו" ת' "ירעו", ; ב'( ש' )קכ"ח, ".'היה" ת' ".יהרנ-, ; מ?מטה( 1' ש')קב"א

 מלממה(. ד':ם'

 הי.ה רפוס איוה אבל ה"נרפס" את גם לפעטים מחברנו מזכירבהערותיו
 אלא רס"ג, להקימת לפניו היה כ"י איזה טגי.ר י2איננו כשם יגיר, לאלפניו
 ובכת"י וכן: מ'( הערה ס"ט )צד בכ"י" אינו "המוסגר סתם: רושם'טהוא
 מתנהג הערותיו בכל וכן ל"ה(. הערה ע"ו )צר "מק" כתוב "גומא"במקום
 תנחום ר' האי ר' בשם הכיאו "וכן ולרוגמא: מקים. בהעלם כררכוהוא

 וומר מלמול אלא רבור, בלי בנעימות זכוזום; כ"י( טרי2"ר )בס'הין-ו'2לטי
 והעתקה ל"ג(. הערה ע"ה )צר וכונתו" שבחפצו התגועות נגינותע"פ
 רבור" בלי  "בנע,מות 9 צר א' מ"גנזי-קדמ" לקחה באות אות זו ת י רע'ב
כלל.



 ל:ין. ב.דר.

 ה5ררם*(םפר

 .שטאגר;ק ב בראשתה ברפס ו"י. )דש"י ה5רדםספר
 חרוה בהיצאה יאור עתה ויצא תקם"ב( : להייח )צריף תקם"ז ת"אבשנת
 ומראה . . , דראשוניס רב-תינו ספרי עם השייאה ע)"די ומתיקנתיתהת
 מכי)תא ספרי, , ספרא תוסמתא, ירושלמי, בב)', ותלמור בתנ"ךמקומית

 העיסקיכ והממר.2ים )הפוסקיס סקימזת ומראה נחוצית הער:ת עםומדרשים,
 א 1 ו ע ד היפ"ק , ף י י ר נ ד ד ע יה-דה היים על-ירי יט/ ענ.ןבאותו
 עמורים, ':ע": תרפ"ר. בור"5-:ט,יע"א.

 איצר- לה נאה שמו ז"ל, ולך'ת-מררשו קרש"י המעחס הפררס""ספר
 רכרים וכמה הגאתים" מ"תשובות כמה הש: קרמומם ספרי הרבה שלכלום

 הראשוניח הנוסחות באותן כיחור בתיכו, נשקעו ,טונים מספריםעתיקים
 רב 'טל הקרמה מה"ערוך" קטעים נם ז"ל. ים ונ הראש לעינייטהיו
 מספר פסשת וכמה "רכה גכ"ו הרני אלרר והלמת ;א1ןצמח

 הנ-" "ספר גם היה שיי בה נמצאות הקרמומם שכק הקרמה"המתיכות"
 המובא זה הנר" )"סטר הלכותיה בתוך משיקע גיאת אבן יצחק רכישל

 לי"ד "איר התחלתו: שם על נקרא היה כי לרעתק יתכה הראשומםכפסקי
 יי אתה כרוך מברך שמוציא ראעחן וככר "הנר". לאור החמץ אתכורקין
 מהלכות וכלקומים במררכי אמנם נמצא זה ורבר אשר"ץ. העולם מלךאלהיט
 גיאת רי"ץ כהלכות הנה אכל ז"ל. לרש"י הפררס" "מפר כיטםאמרכל
 כתובים שכו הכלתי-מסוררים הרפים כאחר מצאתי )א8, פחריגכתנ-יר
 מהמ: "מטה גיאת, אכן יצחק רבי מהלטת ירועים ם י ז רו חמלמעלה
 החמץ את כורקץ לי"ר אור למה ש רכנ1 של מכית-מררשו פסח"הלכות
 להורות ינו צריכים וכמה מכרך"_ץ( 'טמוצ'א ראשח וככר "הנר",לאוה
 על-2י ומתוקנת חדטה כמהחרה הפררס" "ספר את לאור להוציא שכא'למי
 היתה הרו~טונה ,טהתוצאה אחרי כיחור לנה הירועים הקרמונים המקוריםכל

 המציאית. יקרת הימיםמיטככר
 ועל זה תוצאתו כירו שעלתה ער לאור המוציא שקר הרבהואמנם

 חקרה: וגם הכינה רברע, לפי רכרים,ארכעה
 בתוצאה החמרות לפרק" ופרק לענק עמן כק והכרלות "הפסשת עלא(

 ישראל בחכסת העוסקים בירי סצוי ,פאיננו ב', כ"הד:אר" נם נרפס המאסר רוב'(
 "ח"מזבכהום

__[ 
 ר". ל"חלק 5עמים: כמה שם נשתבקת נטזה[ חטרה
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 מלא המפר )ן( ר,ב אשר התיבות "רא'2י של מל,אים על ב(ה,ראשונה.
 ועל ר( המאמר" מקור למצוא הראשונים "בספ,רי והחקור החפוש על ג(מהם.
 דגירסאית. יחלופי הגהות 1ה,ט,ואותהערות

 את גם כ' הראשונים, הרברים שנ' ע5 ח ב ש ל עוי להוסיף יש1באמת
 התוצאה נרפסה שבהן המטושמשות, רש"י", "אות'ית המכונותהא.ת'.ת
 החרשח בתוצטתו המו"ל החליף ו"ל, י " ש י ל הפררם ספר שלהראשונה
 מיר העוברת קטנה בתבנית הדפיסה וגם המבחי, מן ת 1 ע ב 1 ר מבאותיות

 אחר כל בראש המו"ל שם לא. ואשר טא'ר נרוע שהניר רק חבלליד.
 זח ותחת הרף, שבאותו ת 1 כ ל ה ה ם ש את גם רף שבכל העמוריםמ'טנ'
 וכמעשהו .עמ1ר. עמור כל בראש ז"ל" לרש"י ה"ררם "ספר השם: את -קקבע
 והיא ברלין, רפום נרי15ת", "הלכות בת1צחת.: ז"ל הילרסהיימר ר"ע גםעשה

 הרבקיפ בין ר1ח נתן לא כי נם וחבל רבר. בה למחפש זמן ואבור צערהגורמת
 ס"ד, ס"ג בצר כמו "וש'2אלתם". בלשון המתחילות הגאונים של שו"תלכמה
 1עור. ה"ררס"( "לק1מ' השני: המלור את גם צ'ין לא, )שםע"1

 ער ור'( )ג' האחרונ'ם הרברים בשנ' המוציא 'גע 'נ'עות כמה1ח1לם
 זה רבר מרובה, במרה ולשכללה החרשה ת1צאתו את להשביח בירושעלה
 קשה "מנם כ' הזאת. הקשה העבורה רבר את פעם שטעם למי רקטתגלה
 ע5.?' לאור קרמון ספר הוצאת ז., מ5אכת-חכמה היא מאר א"ריותורבת

 וצעד. צער כל ע5 מכשול וצורי חתחת'ם ה,יא ומלאה הראוטונים,המקורות
 בכמה נכשל שלנו המו"ל גם כי ומצאנו, הספר כל פני על עברנווהנה

 :מווטות
 ר'( ב' )ויקרא תנע לא קורש בכל ר מ 1 א "והירושלמ' י"א-'"ב:צר

 על מעיר המו"ל 'שראל". קורש נ'( ב', )'רמיה שנאמר ]אישה[, )אשה(זה
 ע5 הפררם רכוונת "יאפשר דאומר: שלפנינו", בירושלמ' נמצא "לאזה:
 "ירדשלמי".... בשם אותם וכינו ם י ל ש 1 ר י ב ררו קרם מימי אשר ם י א ר קה
 א". ת י א ובירושלמי : כתב ולא ר, מ .1 א והירושלמי שכתב: הלשון יראהוכן

 ספרי בכל "כי בזה, השערתו לחזק עור הוא מופיף שנ"מ צרובמלואים
 א ת י א " : אט כי אומר"[, ]',והירושלטי זה לשון מצינו לאהראשונים
 ". ר מ ו א "הירושלמי לא אבל וכרומה, בירושלמי י נ ת ר "כ אובירושלמי",

 איש ל רטתש וראי אלא ספר, ל 1" אישי טג להא'
קראי,
 עמק ונימוקו ומעמו וראי". "אלא ימיים: "ואפיטר" בל,טק פתחהנה

 -- מצינו" "לא באמת ואולם זה". לשון מצינו לא הרא,טונים ספרי בכל"כי
 שהביא הספררי*(, ופרח" ב"כפתר גם כך מציט כן ימנם כי כלל, רא"האינה
 ירדשלסי בהעויו: זול רביאלעזררשינ1 מיי יה "מהינשם

 ,שרבריהס" ירקות אומר[ יהירה ]בד איסי ך ר מ 1 א *ף( וי,)מע,טרות
 "1א1מר : א'( עמור כ"ח, ברליה )רפוס עשירי בפרק טם וכן ל(. פרק)סיף

 זחגט". ירושלמי "דער : י~סר אטנם רגילים האיבנזים*(
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 להשכירה אסור הררך אם על הנתונה שדה אומרת: זאת י מ ל ש 1 ר י"
 נם יטם וכן בשבתות". בה חורש תוי ישרא5 שם על שנקראת מפני5נף
 תמההירישלמיאמרהרה רל: העטר הב' "כתב ל: עמי כ"מ,בדף
 בשבה"ל כי עוד, להעיר וראיי ! מחזקתה ה"וראית" השערתו את להוציאריק -- בלבד איה "עמים ושלש האדצות". מכל יפה ארץ"שראל ממבעאמים
 וכר. ראתה" "לא אס נקבה וטלרתאומר" וגירושלמי ורק: הזה הררש כל חסר ע"א נ"ז )818( במירס הסמינר כ"י"-צר

 כנרח יו5ךת אלא כי לא לבדכה, איתינו 1כר א, ב ר ואמר : מ"וצר
 ור"ט כלה ריש אמר וכן גליים. ו' תססור ואחר ממנה הדם שיפכק.עד

 כמות להעת צריך באמת אבל מקודם. שס המכר נא1ן יהוראיירב וכמנתו "רביט". 5היות: צריך "רבא": במקוס מניה המו"למתיבתא".
 נאת יהודאי רב של ד, י ס ל ת -ראבה" או "רבא" והוא "רבא"."טהוא:
 שכמר שהדפים הפרשיות סרר על גהלכות פעמ'ם טכר אבא" 'נ1.רב בשם מם 72( עד ד/ בהנורן שנדפסו להרכב/ ישנים נם חדשים)ראה
 בתשובות הובא וכן 268. ער העברק בחלק הופמאן ר"ד לבבור העבלבספר
 פסוקות בהלכות נמצא 'שכך כתוב נמצא פץ ח ר פ ם ב " ברוך: בר'מהר"ם

 נדולות בהלכות נם עור ניכר וסו ור" שי"ח(. קימן 5בוב, )רפוכ א" ב א-דר'
 אסור ונר לכו היה אם המתפלל : 'רבה "דאגש- : "רבה" ביטםלברכות
 אלג"ק המנוח זה על )העיר הימים" כ5 יטם ולבי עיני והיושנאמך:

 הערה 2--21, צר לאוה שהוציאבהאשכי
 מ"ו"

 א" ב ר ב"שמושא נם והנה
 אותו והוא בתלמודנה 'גאינם -רבא" ב'טם מ,*מר'ם כמה נזכרו הגאינ'םשל

 ימאנן ד"ר בידי נתפרסמו וכבר נאוןץ. יהוראי רב יטל תלמידו'דבא"
 תלמידיח באבו/ בן "פיקי נם 48--129( צר נ/ )כרך הצרפתיתבה"ריחי"

 סע"אג ק"ז ח"נ בדוה"ר נם לתקן צריך האמור העפ"י שלנה אבא"דרבי
 דפסק עיח, "וצריך המו"ל: העיר מותר". בכותל קבועה "ואם ל"ג:צד

 בשאלוח כתקונה נמצאת נאט יהוראי רב של קצובות" מ"הלכות הלקוחה,ו פסקא ואולם בכותלש" קבועה 1 5 י פ א אסור מתכת דביטל וענן דעתגנד
 יטל במראה ביטבת מפתכלין "אין ת': סימן הקציות, הנאוניםותשובות
 הדברים. נשתבשו כנראה, וכאה בכותל" קבועה היא אם 1 ל י פ א 1מתכת

 הקצר בשגה"ל ואולם האלי". דברים פי' להבין זכיתי "לא המו"ל:-עיר מדתיה טמאה ובהמה טמאה .וחיה . יבתא. למת "שאלה ס"ח: צרמץ
 נרוליב ו)ב(רגןטים נדולים 'טרצים "אבל זה: אחר הכתוב על וכן פ". י צ ר שנ נידונץ טנח*ה ובהמה מטאה "והיה כחוק: כחוב בנתךק המזינרכ"י

 מ"ש צ"ע המי"ל: העיר טהורץ". והם ה מחמש באחרגשקלץ
 עסק וכל המזיקין שכל "דעו : פ"מ סימן וחען( דפום )תשה"ננתגנ"ק הכתוב עפ"י תקח יה צריך בזע,ת אבל מאלף". באחד צ"ל: ואולי'מחמשה. באח-

 וט/ שמירתם" ע) מתפיי הזאגיס גיו במדבר כשצאן )רועה משי א ב ר "ואמר )א:יד ח"א בהאשכו) נם שהובאה בתשובתעאון שנזכר "רבא" אותו גם כנראה, הוא ותוא1(



 קדםגנזי90,

 דנר כ4 על 51רקדק לה5ך אלא פתא:ם 5הורות ולא בדיקה צריכיןטמאות
 .מותרין. מא5ף אחד אותם משערין והח5ב והרם והנח'2 !2יצים :ודבר
 הן 5חמ'2 )ולא מאות" מש לח אחר אותן משערין שרצים '2ארוכל

 עוד. וע"'2 !( מאלף אחדולאי

 הדרי, קא קירושי אמר אמימר א ת ב י ת מ פ"ג-פ"ד: צדוכן

 טנא אב5 כאמימר. והי5כתא הררי נמי קידוש'ן אפי15 י ה י א ה . ב ר דה

 וכ, מיכלא כל 1אפי15 5בע5. ין ד ה ומיב5ונות תכשיט'ן וכפפאדהבא
 1;ו'. במת.בות כתכ 1ת1 רנקי. זוזא 5כ5 5 1 כ ומשלמין 5יה קנסי,מ.'טתיא

 הבנך". מ.12ל,'2 אל: "דברים המו"5: העיר האלה הרברים כ5 ע5והנד

 ואולם '2עה. לפי כנראה, ממנו, נעלם כי הרברים ד 1 ק מ ע5 כלל העירויא
 עמוד וקמ"ו, א' עמור קמ"ה, בתרא בבא בממכת הם טפורשים אלהרברים
 ספר כעין 'טהיה הקרמון, "מתיבות" או "מתיבתא" בספר הובאו ומשםב'.

 כך )ואחר "מת'כתא" ברא.2ם רי12ם ו5כן ל"ה'מרדם". נעתקו וכ,'טםהרי"ף,
 : 'גרוכ צריך וכך העתקתמ. בררך יטנשתכשו א5א "מתיבות"(,גם

 : אמר אטימר דררי. גמי ק'רושין אפ'15 א,יהי בה הרראמתיבתא

 תכ'2'ט': וכספא דהבא מנא אב5 כאמיטר. והילכתא הדרי, לאקרו'2י

 ליח קנכ'ן מי,~תיא וכ5 מיכ5א כ5 1אפי15 5בעל;(. הד]ר[ין1סיבל1:1ת
 )'2ה'2תמש הר'ף שכתב וזהו רנקי". ]ארבעה[ זוזא 5כי 51 ז בומשלמין

 . ב' עמזד קמ"1, בתרא בבא הגמרא ל'12ן ע5 "י,טתיבות"( בספרהרבה

 1 ש ר פ ו " ; ב511 ב'יר רמי להן 1'2מין יהו'2ע ררב בריה הונא רב"אטר

 תלתא תרי רהוה רניי ד ע ב ר א ל'ה ח':ב.ן 111א דכ5 שיעורא, האי י א מק
רזוזא".

 בכפי דרבך יהובא 12נ'ם לרא 'דוע היה "מתיבית" או "טתיבתא"ספר
 בגנזי מצאתי יכתובזת ליבמות ממנו '2למים רפים 1'סנ' ב'חור."העטור"

 .2הובאו הפסקות וכל '2ני. ספר קרם" ב"גנזי ופרכטתים בנוירקהסטינר
 אחד. בכפר אכפתי הראשונים, אצ5טמנו

 ,הת15יות טצוות ע'2ר כנגד והם תיבות עשר 5ה י.2 הלחם "ברכת ק"צ:צר
 ומעשר תרומה חיה, פאה, .טכחה 5קט, כ5אים, זר.עת תחרו,2, לאבתבואה:
 מצוות ע '2 ת אס כי כאן מנה לא כי הממדר, הר:יש לא 'טנ'. ומע'טרראשון
 הוא כן אבל טמנו. נעלם הרא.'טון מקורו :ם לבסוף. עני" "1?עשרמחסיר

 ביותר ומפירשים קכ"ו כי' הקצרית הגאינים בשי"ת בקצרה נפסקו הללו והרברים11

 "ך?'2אלתם, : ק' סימן נמי"מ בת'סוכות ם י נ י א ג ה אהדבה.2ובת
 מ-

 יאריסתו י2.2:ר
 יבתר יגיתי ליה ד':גרו או אתם, וסעדו 'סלוחו או הוא .אזל ותכ::יטים יכגרים"סבקונ:ת

 הררי ב.יהן מי:תה וביז מאכק בין איהו ריטרר מה כי א.הי[. : ]קרי אית' כד הדרא"כן
 א?א רבנן אמור יא תימיד לביז מתנ-ה' רב-ז בדינר, חתנים מעידת אכק, לא וכין אכי"ב.;

 .וקא הדך.:. ]הכין ,יא, איה. ב,,(ח הדרה אבי א.ד., כה( הדרא : ]קר' ב'ד הרר.-בריא
 אטר דאיר' :ת:י, ,ם'ב.ע'ו מקדוש.ן דו-; ד':רר מה כי הרר.ו א.ד' בה[ ב.ה]הדרה"הרר

 יג.א ס"ד ס.' ע"ב :.נ 'טע"צ ):ע": ב:ת'ד". זהיכתא הדרי ].א[ זיד, קדישיו"אמ'מר
 קס"ה( מ" זד.: י.ז ס"ע"א



]ע ם ד ק י ז נג

 : גאון האי רב "מירש בשם: 15, צר תרל"ט, שנת לברליני,ב',אוצר-קוב
 : בתבואה התלויות מצוות י' כנגר והם תיבות, י' בה יש הלחםבברכת

 מעשר ראשון, מעשר תרומה, הלה, פאה, 'טכחה, לקמ, תזרע לא תחרוש,לא
 המוציא(. ברמת בכרר ם ה דר 1 ב א )ועיין עני".... מעשרשני,

 התחלת לומר וכשמתחיל בקריש.... כורעין כריעות "וארבעה : שכ"חצר
 "בלקומי מעיר: והמוציא, ויתהלל". ייתהרר ויתעלה יתברך... שבחות:שבע
 שבמקום להעיה היה צריך אבל ויתהלל". תיבת ליתא שםמררכ

 בשם עמרם, רב בכדר באמת שהוא כמו "רתללכ" להיות צריך"תתהלל"
 שם מעיר הלא נאח עמרם ורב לכאה הרברים נעתקו שמשם נאוג נחשוןרב
 השלם בשבה"ל הוא וק יתקלכ". 1 אומרים אח ישיבה "ולפני : כךעל

 ובשם ויתקלכ", אומריכ "שאין גאון, יהוראי יב בשם ח,,כימן
 רב רש"ג בתשובת אולם ויתקלם". לוטר "שח"ב נאון, האירב
 "וכמה כתוב: קי"ט, כימן סוף להראב"ד, רעים" ב"תמים שנדפסההאי,
 א.ן והללו כ ל ק ת י 1 אוטרים חללו נכוחות, ,טכולם בכנכיות תפלותמנהגי

 נ"ו(. סי' טוא"ח וב"י בקרש, חול, על 'טחרית בסרר אבוררהם חעיקאומרים"

 י נ פ ל מ תחילה נשאלה ח ששאלה להעיר, היה ראוי כשרה". כולעתשלש אי אחת כוליא אלא ליה לית ואי הכליות.ץ "מ,צפמ קכ"ה: צרוכן
 קרם" "ננזי )ראה בפומבריתא תרי"ז--תרי"מ( )ר"א ן 1 גא ם ח נ מ בר

 5 ב ב ב שסבכ הרמ" "אלרר של בהלכותיו נם ונמצאת 3( צד שנקכפר
 גם והובאה 115(. צר עפ,2מיץ, מהדורת הרני" "אלרר )עיץ הימיםבאותן

 וכן 128. צד ע~ה כימן ברלץ, חפום ברוך, בר' מהר"ם ותשובותב,2אלות
 בסימן תרכ"ח( )חאר,2א '2ביעי וחלק תהי"ד סימן ח"א הרי2ב"אב,2ר'ת
 ר"ך שחיטה, ה' ובהעטור 535 צד אספמיא, בה"נ היא והלכה ע"ש.קם"ג
 דנ"1(. כי' בראב"1 גאין האיי רב פיריט וכןכליות

 "חמרה : הגאומם בתשיבות הרבה השתמש המוציא מ"ט. אות ר"כצך
 בסיטן שם נשנתה הזאת הפכקא שכל הרמש, ולא תרכ"נ( )ירושליםנמיה"
 מת'בתא" ר"2 נמרונא' רב שרר "הכ' בהומפת "1לאחר'ה" מלת וערר

 ואמ:ם 42. צר כוף א/ חלק ראשונים" של 1"תגרתן ברלק דפוכ בה"קמטנתה
 ברפגח בסרר"ע, נמרונא' דב מתשובת ה'א "ולאחר'ה" ער "והמפטירמן

 שבריש השאיה גם וה 266. צר ב' חלק השלם ובכרר"ע 43 צרתארשה
 מם ר/ כימן שם, גטזה בחמדה כלה ':מיה הפררם( )טכפר רס"אצר
 בתוכפות 42, צר א/ חלק ובתש"ר 628 צר ברלק, בה"נ מלוצרת נמצאתהיא

 אות רל"ה, 21בצר הפכקא כל וגם טמ'בתא". ריש נטרונאי רב שרר"רהכ'
 בצר כתוב" "מצאת' המתחיל הקטע ואף ח/ ס'מן בח"ג נמצאתס'--ם"ב

 רש"נ מתשובות 26 צר ונאוניתא לר'ט כימן מח"ה לקוח הואקכ"1
 בפמט כאן חכר חברו, עם לרבר שלא שנשבע מי "וששאלתם קי"מצד
 צר א/ חלק בתש"ר שנרה הלכה מכק בסנמן והתשיבה רצ"3הצית:
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 ברבי חנוך רבי שם ע5 קי"ז פיטן בכוף פסוקות ובה5כית האי רב שם על40,
 12(, צר לפוזנאנמקנ, רוסא" "רב )ועיין מקורטובאמשה

 על- הערבית השבועה שי המשיבש הגוסח. את הסועיא תקן קי"ובצי
 פיזנאנסקי פי עי תקון צריכה היא נם הנה ואולם ל"ז. כימן ננוזה, חמדהפי

 1. הערה 7, צר קירואן", "אנשיבמחברתו

 איש"ר. הקייש על הצבור שעינין תקנו מה ומפני ל"1: אית צ"בבצר

 שכ"ר-- בצר ה'קריש" ב"פירוש ומקומה כ5ל גמקומה אינה זו פכקןדנה
 שמה. 5הכיאנה אי כך, ע5 להעיר צריך היה יהמו,'לשכו'ז.

 המו"י ליברך". איהי נמי הכי "הם מימטה: ב' שויה ע"ה,צר
 מחק

 "והם מלמטה: פ' שורה וש"ל, שי"ז בצר אבל הוא. מה ירע 5א כי "דם"טית

 הנאונים ב5שון הרבה מצוי נמי" הכי. "הם ואילם מחק. לא גמי"הכי
 )ראה "נם" ככוו ופירשו החרשה, וסורית פרכית מ5שון והואותלמיריהם

 ומה 175 צך 1,', שנה איזראעליט,יקא ריוויסטא האיטיקי: בהעתוןמאמרי

 14(. הערה 2 צר 5טהרות הנאונים בפירוש עפשטיין י"נ הד"רשכתב

 כאיו "נעלה", מגיח המוצש, ". ה 5 ע נ חתן "בשמחת : י"בבצר
 : 5היות שצריך ספק אין 1ח51ם החתן. את 5שבח "הפררפ" חובתהיתח

 נתע5ה. כתוב: 684 צר במח"1, אף ". ה 5 כ ו חתן"בשכוחת

 עיין שמואל. ררב בריה ניסי רב רמר קש,מיה אמרו ,היי ק"צ:;צד
 שם. ;הערותיו שג' מה 73-74 צי אלבק, הוצאתהוגשבול

 צך ריש"ג, לאנרת דקימתי עיין ז"5. אלוף ורבנן נ"ב: אות קצ"ב,צר

 ה'. הערהראשון

 הותיק המעין ואוים ב"פררס"נו. ולתקן להעיר עור יש והרבה הרבהוהנה
 תרפ"ד ב"התור" אסף ש. הרב ידירי ש5 במאטרו נוכפות הערות כמה עויימצא

 בידו. 5א,חוות כולן והיו' מ"א,נליון
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 א' קדס לגנז"הערות

 רבק : צ"5 אתמיריה אסמיכושי ררבט נב על אף : י"ר שורה ,טצר
 י"ט שורה מן ונשתרבבו הן יתרות -- ר נב על א4 והמ5ים וכו/אסמיכתהי

 ע"ש. דסבירא, גב עלואף
 )תג"5( אותה שם בעט שנראית שבשעת הקשת "כנה : א' שורה 28צר

 כנראה ח51ם "שבשעת". המלה חסרה 5עידיעקב בהכיתב מבו5, בריתאות
 היתה שכבר 'הקשת שאת : בהראב"ע המובאה רם"ג כרעת היא רה"גרעת

 י"נ מ/ בראשית ברמב"ןועיק 5מבונ ברית 5אות מבעי באופן שנראית בשעת איתה א5הים ישיםלעו5מים
 שחרבת' אף א5ישע בן ישמעא5 ר' רשמע ק51 בת : ה' שורהשם

 והמעתיק עטי[, ]ר' ר"י בר"ח כתוב היה ואולי 11. ק% בת 'טמע ח5פתא[נבן עסי ר' אלא א,ישן, בן ישמעא5 ר' לא כי כאה יש ט"ם .כף, ביתיאת
 א5ישע. בז : מרעתו והוסימ ישמעא5, ר' :העתיק
 כעיה ן י 5 ע מ צ"5 אבעבעות. כעק מעק : ם"1 שורה 31צר
 המ5ה הקחי. כת חוץ שם שבחוץ מושב כ5 ע5 : י"ר שורה 31צד
 הבאות חוץ" ",~ב המ5ים ב' יט5 צרופן א5א ואינה היא יתרה"שבחוץ"
 קוק(. ש"ח מר העירנ, )ע"ואחריה

 בית יכ5 5בתיק נח5ק השיר א( : 5העיר יש 5מתרנם" ב"רשות 72צד
 הראזונות. יעורותע ב' חסר הרא,עח הבית ב( "יא". : או "יה" בחרוףמתר

 : כך 5סרר יש השמימ הבית ה ראעחמ. שורה חסר החמישי הבית"
 5הר חנזור[ : 5תקן צריק האחרונה היטורה ה( צוארנו"(. מע5 הגויםע5 "ושבור )ע"ר העניה מע5 עמים, עול 1"טבר עילמים, א5הי רחמיםהמלא
 התשיעק מהבית התחלה כנראה והיאהמוריה.

 העירים בכתתת קרבים : כך לתקן ,ש ר' ק' אות צר91 ירחים"ב"קרוט
 בה מ5שבי ]עצם[ רחקםבה

 לחרש י"ר עם : הוא שפרושו נ"5 לרשנק מארבעה אחר זה שתהשם.
 ירחים" ב"קרוש זכר שאין הוא מפ5יא אולם פ"ב(. תענית )מג5ת וכ"זכ"ג י"ה ז/ והס; בהס, 5התעמת שאק ~ה שבחרש הימים סארבעה אחר הואאיר
 בי"ח חל יהושע שצום אלא עור 51א ,העומר. 5ס.פירת באיר ולא בניסןלא

 בעומר. 5"נ אצ5ינו תמיר ח5 שבו5איר

 ב' קדםלגנזי

 ענוי מיני מן וריג5ה ענג מן שרכיבה מרינ5ה יפיג רכיבה : 3-2צר
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 ברגילה- נפש. את הצ'ל .הוא לרכיבה בהמה לו היתה אם : שר"ל נ"ל ;הוא
- רגל'םבריצת  איחו. יעונשין מלקין 
 נחלק[ שכ"א שטאל בכסל וב' ]לב' נחלק אחר שכל : א' שורה 17צר
 .המעת'ק 128( ח"א ואו"ז צ"נ. חולין )ע"ן לה'2ל'ם צר'ך כך חוט'ן.יג'
 לנחלק מנחלקדלג

 לרב,ץ. כנען ובל'טון ל:נב"ל. : כלונ'ל בלע"ז שנקרא איתו ועל :שם
 ברמ"א: מ"ה ס" רם הלכית 1'1"ר ירוהם ר' בשם שהב'א מה מ"ה פ" ב"'ע'ין
 : ל' ג', ויקרא .רש"' לצלותו. ץ י 1 ו ד . ל : שקור'ן בלונבי"ל נהגועור

 לרט"ל. ל'2ו; טרפא וע"ן י.נביל."'ט : ביע"ז .2ק,ר'ן ה,מתנ'ם שתחתהחלב

 יפי( אברונין,)א.

 ל'2זן הוא גריסין, והוא י2לפולין טרק פ.ריש מקפה : 10 שורה 6,צד
 ע"ב. קכ"ר לשבת ר"ח גם ועי' קפה. ערךהערוך

 לינביל". "':קורין : תרבא ר"ה א' צ"נ, חילין ר'2"' עי' לונביל. : 17צר
 לירווי.1 טרפה יטקירין וה.א לונב"ל .2קירין : ס"ר סי' טויו"ר בפרישהוכן

 . ל 1 ג ר לנבר : '2צ"ל נ"י רגול", "לנכר : 20עכ,ור

 לציון( ראשון הלוי, יוםף ר')הרב

 הכ,א,ין ושפת וה',וורים ע"א, מ"ג .לותר צרפת חכטי תשובות]ועיין
 למטה. ח' '2'ו1.ה 348 וצר למטה 345 צר ח"ב וא."ז 56 צדלהרכבי

העורך

- רל"ט בשנת מת ון'ה '2כבר זה אהרן ר' 2. הערה 35צר  כתיבת זמן 
-האגרת  ר' אינו לברכה, הנאספים זכר : כאן בפ'רוש רואים שאנו במו 
 יחייהו : נאמר שם כי אח"כ שנה ככ"ה רכ"ר, בשנת חי שערייןאהרן
 ולכן במתים, הלז אהרן ר' גם היה כבר אח"כ שנים בע.שר אמנם !יוצרו
 "ויהיה : רע"ר[ ]- קקע"ר בשנת '2נכתב נאין נחמיה ר' במכתבנאמר
 אהרן". בני ע"יהכל

 זיידל( משה)דר.
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 ג'. קךם ךגנזי העורךהערית

 ח"ב הקצר בשבה"ל מצאתי זו מת'12בה נוסה עור : א' תשובה 2לצד
 : וז"ל ע"א, ר' דף בנו'רק הסימנרכ"י

 בקנקנ1 או בכוכי ירו והכניכ על.ו הגו' ונכנס בביתו יין ד,2'ותה"ישראל
 ישראל. על לאסור כרי אצבעו בהן נגעאו

 לי,2ראל. לשתותו ומותר :ו. מגע 1.א גו.כ גיעולי לא בד שאיןראיגו
 נ:ע אם אבל לישראל, ,הכעיכ הג.. א.ת. שבא כגון א,לא זה דבר התרנוולא
 אטוך להכעיכ שלא מאליו הגויי,;

 לל:יא-
 אותו ולמכוי -.טנ. ל,2תוה

לגו'ם.
 '2) ב-ך. ה-ה אחת פעם הגא.:ים, בתשובת כתיבוכן

 "ערא-

 אחד אגס ובא מ)א אחד כ!ם
 1":רא. כו ,עש:ת ר:'. 'ה' '?.א כי. קא;ס גפ:' הימ:י 1'2הה ה'.ו מ: ש,קה ע,.!ושמע:. ה':ם קרוש ע? בסיפו '2נהר: 'טט,ם !.יא הבם אחר :קן '2ם וה.ה )הכעים יתיכ: ידווהושימ
אדר.

 :הושיט1 גייט ובאו .י; ש) בור: ע) עומר אחר יהודני[ היך אחת שעם כתוב: מצאתיונם
 )הם ואמר בפניהם נשתה ומ)אוהו בפניהם הגביע הוא ויקה עליהם לאוסרו כדי לשםיריהם

 : " : ו א ג ; ו ש ח נ ב ר ה ר ו ה וכו שיכם. )האונכ נחוש )א כיראי

 מותר טים ומביאין בשבת פת שאופין גוים שם ימצא : ב' תשובהשם
 : ע"א מ"ר דף קי"ב פי' ה'42ם בשבה"ל שכתב זהו וכו'. ~אכוליישראל
 רמאהר ב.2בת ממנה לאכול אוסר הרוקח בס' לעצמו בשבת לחכ '2אפהונכרי
 ב ר ל ו לקרקע מחוכר כתול.2 והוי מוקצה הוי בצק או קמחשהיה

 בשבת ממנה לאכול לישראל שמותר מצאתי ל " צ ז ן 1 א ג י א ד ו הי
 אות 32 צד לפוזננסק' יתקוה"ג שוג*ם ובענינים קל"א ס.' .הטנהיג1ועיין
.)38

 מהר"ם בשו"ת הובאה מר"ח זו פכקא ר"ח. בפירוש כ"א, שורה 15צד
 תרירה, קימרא רוקא ר"ח וכ"פ : זה בלשו, רל"ג פי' בורפסט רפוכב"ב

 יהושע ר' חזקה, לו אין המזיק : ב( )פ"ב, בירושלמי מרגרסינן ראיהודביא
 ר' נחולין[תחות מדלקת רהוית איתא כהדא ]תריר[ בעשן דרבנןמשמיה
 א)א אמרן לא אטר יוסי דר' קמיה עובדא אתא בירה, ממחא געי'אלפא
 תריר.בע'2ן

 בב.ת הקבועים ם י נ ש מ ה ומן : רכ"ג במכתב 17 שורה, 34צר
 ס' בסוף שנרפסה רבה למדרש חדי2ה בשיטה נ~כרו אלה "ט'טנים"רבנ..
 מ2מע,ן להעמיד סופרים וג' ביעקב אחלקם "לפיכך : לרה"ג וממכרטקח
 ת 1 ש ר ד מ בבתי לוי מ'2בט ם י א נ ש מ ו ותלמירים כנסיותבבת.

 בתורד".עוסקים

 הרא.הת אותן על פ"ר--פ"ג כתובות למסכת "גאט" פירוש : 30צד
 והדר. 01 צד 1' גליח תרפ"ר )"התור" אסף ש הרב ידידי .2הביאהשונות
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 פירו'מ ,ה פירוש כי 830-332( צר שני, מפר )"דביר"-ברלין אפשטיין נ.י.
 הלכתא ליך קשיא נמי "ור"ח : 30 לצר עור ל'הומיף לי יש הוא חננאלרבנו

 רפום )העטור כרשב";" הלכה התם דגרסי' הירישלמי על וסמךא,הלכתא
 לב"ק מאו"ז פכקא א'=ה' שורה 31, ולצר ג'( עמור ריש י"ב דףלבוכ,

 ]בהבותבן: התם זצ"ל ל א נ נ ח 1 נ ב ר "ופ" קצ"ז(: סימן סוף ע"א)ט"ו
 מיתה, לאחר וה"מ משתעברי לא לכע"ח מטלטלי משום שמעתא דהךוסוגיא
 באו רלא כיון והני הנושה ביה גבי כתפיה רע5 מגל'מא אפ'לו מחייםאבל
 ר"נ דתניא כר-"נ בו הנושין ביד הן תפושין כאי5ו היורשים ברשותערין
 . . . שמוציאין" מנין מנה בחבירו לנושה מניןאומר

 הפירוש-נאון, '2ל הקמע את להשלים גם ל' שיש אלא בלכר 11ו5א
 באו"ז. ממק"א ש5פנינו ל א נ נ ח 1 נ כ ר :כ5וטר

 .. ם" 1 ש מ ר מ י מ א ר מ א " כמלות: 33 בצד ממים שלפנינוהקטע

 סי' ע"א ג' רף פ"א ב"ל פסק' באו"ז טובא מטש וא.לך מכאן ההמשךוהנה
 : וו"לל"ר

 כתיבת עליה דא'כא מאן האי חמא רב ס . 'ט ט ר מ ' ם " ר גו א : הכ.תב'"בפרק
 יאחר טה או אחד עמ : 1"ק י א : נ ח 1 נ י כ ר פףחשה

 כ-

 רייתא ;ככים קנה
 מחי'פ די:יך כ. בזוזי יסיוקי מצי ?בע"ח קרמתא.ד'נא

 דקי'"-

 דעל מג'יטא .אפ"
כתפיה.

 בע"ח טח--ם ובע"ח א'צה ז:וי הני תפסיאי מיתה יאחר אפי?והלכר
 ממטימיק ולא ממקרקעי מחי'ם אפייו כתזבה -דקיי"ל כרינה ארעא -שקייא ואיתתא להושקיל
 ע'יהם, וחבילה עמהם .אשה ה,ם ממדינת שבא. ש;ים : הא.מך בפרק קירישיו בטם'תרם.'

 'הב'-ה עבדיי ש:' איו אימרת .אשה חבירתק וואת עבדק א-מר וזה אשתי, זאח אומרוה

 יכתיבתה משתעבדי מטלם?י דאמד היא ור"מ החכייה סן כתובתה 1טבה נטין שני צריכהשלי
 יאדס פ,תחין הלכה פר"א: ;רר,ם במס' מפ:רש ועור הא. מטלטי, מחיים אפייו דרבנזמכלל
 כיה בע"ח או אשה א. יהפריע שיעיר א?א :ווי ויא ארעא לא ייה )ית ואי אשהככתף
 קדימך. ד'; זירתה ר.חיקו רין דהי'"' '2.ץ רש:,הם וק:ה וחוי יוה או אחי יוםדומנן
 כשודא אותם ר:ים אין כ' דמי, אחד בייס היוצאים שטרות כשני יאו גטנא האי כיבכל
 דאפרע בתי אשתייר אא"כ מידי .?א יה ,הבי:ן לא יאשה ייח זהג';1 בע"ח איארייני
 דטאר בזך וקה.לו יהניטא, ריצה האשק ?,שא רוצה מוהאיש ייתר טעסא דמהאייבע"ח

 כתובה,קולי

 רקיי"ל ב'בר אהד בייס היוצא.ם ישטרות בשני איא וה דין אין ם י ר מ ו א ש יו
 ד.היקה רהילכחא קיי"י נכסים וקנה וחזר לוה אגל דרייניקודא
 והבע"ה האיטה מעיתם כ"י יחייק והרין שזין ובע"ח האישה בזמו.הוה )?טלטליןין

 . ל " צ ז י א נ נ ח ינו ב ר ל כ"ע
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 מרעימאסף

 הנאוניכםלתקופת

 רביעימפר

 יר' עלעחך
 לוין מנשה בנימיןד'ר

ירושלם-שבט-תרץ

 הגאומם יאוצי של המעחדת במסררהגסרר



לכבוד

 הי"1 ענעלך ג. ד;.הד"ר

 והיקר הכבודבכל

המחבד

 באמריקא וש.ג.ם.ם הרבנים אגודת בסיוענדפם
 2 נ'י ליטמויער נ. לוציום של חקרןובסיוע



 קטנות.הלכות
 לפנ. מצאח. גא1ן .ה1דא. לרב ת 1 נ ט ק ת 1 כ ל ה ט בודד.ם דפ.פש:.

 כ"זיכ"ם. צד השגי, בגבזי-קרם והרפטתיס בגוירק הסמינר בגגזי שניםחמש
 אחד. רף כנראה, חסר, השני אחיו ובין הראשון הדף בין כי שערתי שםוהנה
 ליד. בא1 1'מן לא1כספ1יד. סרחי תרפ'ה באל1ל ישראל לאר,ן ש1בי בדרךאך
 הלל1 הדפ.ם כ. מצאה. ולשמחה. שבנ.ירק. ג,פו כתכ-היך מאיתו דפ,ם ש:.;1ד
 שב:1.רק ג' דף 1ב.ן א. דף שכ.ן ם . נ 1 כ י ת ה הלכ1ה-קמנית דפ. . נ שהמה

 טיג על כאחד. ג1ה נ1ה:ם אני אשר שלמים דפים לארכעה .חד הם1מתלכד.ם
 ב,,דג.ר" אפשט..ן נ. י. הר,ר 1כן השנ., כ:נו.-קרם שם דביה. הקט:1חההלכ1ת
 ששמת. וההשוא1ת החדש.ס הרפ.פ שנ. 1מת1ך רכ-1-1. צר תרפ-ר. ברל.ןהשנ.,
 האל1 ההלכוח-קשנות של החלקים שאר גם .מצא1 הימ.ם שברבות חפלהואנ. עוד. וימצא ביד1 הכל את איפ,א יצרף והח1קר .ותר. ע1ך ם.גם יתכ-רבצדם
 1 לפנינ1 הרב ערכן וכל ט.בן כל1ייאה

 כ:1'רקן. הסמ'ני בגנ1' 1461 אדלר מכתכ-'ר ראשון)דף
 טבוארות. קטנות הלכותאילו

 טעמא מא' בחל'צה, אלא טשתך'א לא 0שוטר קט' רנפלא 'בםשומרת
 קירושי. קירושיה האוו וטקריש משתמר ראו לן וקימא קאיי דבקרושתהמשש

 אשתו קר1בוח הן א(מי עריות שכע עליה טתסרן אשה חרא רנם'במאן

 שקדש אחר' על'1 שנאסרי הר' האשה את הטקרש רתנן ד'לה קרוכותראינון

 אטה הן: אלוהשובה, ואם אמה ואם אמו-ה קריות: שכע על'ו אמורזה
 שנאסרה כל ואהותה בנה ובת בתח וכת בתהאביה גתה אגיה ואס אמהוא:ן

 קימח. שה.א ומ;כל אשתו. מאחות חוץ התר לה א'ן אחת ש;ה;ליי
 אפ1רה אשתו א'ן בכהה א. אשתו כאח,ת או בחם,תו ה ' נ 1 רוהיכא

 'שראל אשת ; נ לבעןה אסורה ברצון ב'ן באינם נין שז'נת כו-ץ אשת :על'1
 מאשת ליה רחשרין מאן ב( לבעלה כותרת ז'נת באונם לבקלה[, אסורהברצון
 או (מנ'סמה, ממנה חשור לההוא ליה אסור שגירשה או הבעל וסתאיש
 למנסב ליה .אסור ג( טינה לה מהנפקין לה טקריש ואזיק4 הוא;בר
 רח' זיהך ;-יות .אחה עשר'ן לה. נסבין ריליח קריביה אבל קר'בתה.אעילו

 וטאמו טאביו זאה:תי וכלתו אביו ואשת ~שמו : הן ואילו טנהוןלארחוק'
 בנו ובת בתי זכת ובת. מאכיו ולא 0אטו ואחותו מאמו ולא טאביו,אחותו

 זאחית האב יאחות חטיו ואם חמ1תו ואם הטותו כתה .בת בנה בת אשת.בת
 איש. :אשת אשדה .אה" אח ואשו-[ והאב טן האב אח' אשתהאבם

 : נדד .במוק עי' מיניה. ג( : בדא כקובות עי. ב( רס"ג. סי' הקצרות השה"גא(



 ואשת אמו על אזיל וא' מירין, ד'נה בהד לא הגי עייית על דעברזמאן

 כרת. טיחיינ ביריעה עדים בלא זבעד'ם. במיז'ד סקילה כיהייב וכלתוא3'ו

 ואם רטות: בנה בת בתה כת אשתו בת בנו ובת בתו ונת בתו על אז'לאו

 אמו ואחות אניו ואחות אחותו על אזיל ואו שרפה. כחיינ חמיו ואםחכותו

 כדת. מחייכ אניו אח' ואשת אשתוואחות

 כתובה ולא נם בלא מיניה לה מפקין ;ריות מן הדא זנמיכ ראז'לוכן

 ממזר. האו' מיניה רילדהומאי

 ק אחת ש:שא אן ט. לה טפק לערות שנירק דנפיבכאן
 תשוכה: הדן? מההשמה

 יה ~אץ מממ איתה מש.אץ כשר כימה דילדא וכאי כרתובה בלאבגט
כת1ב'~אםה~ל.רממ:הה~לרכשר. הכהונה. מן פמויה היא כוו-תנתואו

 נ,טר ,טאר כל ממזר הוא זה אי ב( דתנן מגך'ות ממזר רהאף לןומנא
 על הבא ועבר גץ והילכתא נ(. התיטמ כשמעץ והילכתא נליבוא.שהוא
 בר וכר יק"דה ואו איש. באשת ובין בפמיה בץ ד( כשר הולר ישראלנת

 ואו ככוהנת. כותר דגר לן וקימא כנר אלא 'הא לא הוא מעליא"טראך=

 וליש' ללף אבל לכהן למניסבה ואמירא הכדקונה כן פסולה נקבה'לדה
 אי:ץ קריבה ולאו מ'שראל או מלוי או מכהן רמו:יה פגףה 'ש' בת2:ריא.
 הנא פנף ראמ' אלעזך כר' הק"כה ראץ לכהן לאינסוני יטריא עלהראמירץ

 זונה' ;1טאה איטות לשם וטלא הפנףהעל

 או שתחל~ץ ק~דם אחר ;ם שי:ת לי:ם וק1קה וןאשה דכזניה 'בבבן,טומרת

 להה'בס? מ~תית להעת כהןתה'בם איתה ואו ה( ליבם,טריה

 מת.במת. אן חולצת זן הי'תש~בה. ייה. אסזרו-ק יבבבםתהות

 כיץ לה הפסול כל ,טלדבר. כללו לכהונה. פסולה כמ,ר מן כזניא ואו,
 הכונס מ'בם. אינו האם מן מיבם, כא3 אח הכהונה. מן פמלה עליה2:2א

 בנחלה. אחץ מכל כאחר הוא הרי לה הק"ץ אחץ בכסי זכרק 'בכתואת

 ליה :'חא לא ואו ליבם בגרול טצוה לא'טתו. חולצץ ולא הז;4ץ לאסריס

 ביבמה. זאכ' קדים.קטן ואו לינומ'. אהרי:י לאהוהאטר':ן

 הלכח לן "~ק.מאנ( ;.א. מ,כ ר, יבמיתבן ר:-1. ס" הקציוה תשך,גא(

 דף עמות ת~כפ~ח 1;" 25ר צר )ס:רעא נות,ה" ה:א לן סקם דקא משום התמ:'נשמ;ץ

 "שמ;ח המההי דבר :'א.מ,ן
 התמך""

 עם "שומדת ה( ע.א. כ-ג רף 'במ1ת ;"1 רן

 בנים" לה אין יי מה ~מחו ::'ם יה יש ך. מה י'בם. א:ו-הש"נקה
 מותית חליצה בלא שועתה יבפ "ש1מןק שם(1 ע"1 מ.ה צד סי: ה.ב תש,י קצ1בות)הלכ~ק

 "המיבם ו( ;-מ. ס,' הקצ-יק חשה,ג 1( 1שן צך ה-א קש-י קצ::ית )הלכ1קל'בם"

 ומן קצ,גוח )הלכ~ק לא" ה~יץ אכל אחץףלק



 רביעספר

 ע-אן ט' דף 2861 סי' אוכספורר,כ"י
 לה וטשלם כתובתה לה יהיב רילי כיכם ל' ניהא לא 'במה אסרה1ח1

 מ'שום 'רהי ג' לעכוכ' צריכא לא יכם שוטרת הלצא 1ח1 לה. אכ2'נןולא
 ראטי. ושפיר מיכם יכטות ארכע 'בם קמי נפלין ואו רתלצא. קט' להרעכיכא
 נלא מיפטרא ואחריתי רחלצא א1 מיכמה חרא נשי, תרת'ן ושכק רשכיכטאן

 ואינו תולץ הוא אחר בית הנעל תק14'ן כית רכת'נ טשום 'כום ולאחליצה
 לא אשר רכת'ב אם'ר ליכומי איכעי רחלץ ונתר כתים. לשני חולץואינו
 למנככינן ליכם ליה אכירן ריכטה קרונות 'כנה. לא שוכ כנה שלא כיוןיננה
 רנפלא והיכא כקרוכ'1. אסורה והיא כקרוכות'ה אמור הוא ליכמתו התולץרתנן
 מ'תא 1ח1 תרויר-הו. ליה אסירן לאתתה וקרשה לריל)'(ה ושכקה 'כמאליה

 והרר ליבמת'ה רחלץ ומאן רקריש. הא ליה שריא לה רליחלו.ן סקים''כמת'ה
 פי נוטל ככור טה כשר. ריליה ולר מיניה, וילרא אחוהי רנסנו-ה אונמכה
 אחיה. כרהר' .טנאתיה רטית:א מנאתא ירית יכם אף ה~יכ כניכסישנים

 לראוכן ראיקרשא יכם ת ר מ 1ש
 ליה ושריא ניטא לה יהיב תליצהכלא
 שקלא לתרו'הו אפורה אנם,כ 1ח1לינם.
 ומשתריא יכם לה וחק4יץ סראוכןנט

 לכר יבם שומרת ראינסוכ והיכאלעלמא.
 מן ואוליר יכם מן רחלצא מיקמיישר'

 תחות ויתכא יכם מן חליצה שקלא'שראל
 שלא גכ-.( )ע,נ טעמא סאי א,. ישראלכר

 לכהן אנסיכ 1ח1 נניה. על לעזתוציא
 3( חליצה לה טצרכינן לא כני מנהואוליר

 כנט טכהן נפקא מכהן כנה מיתין1ח1
 לעלמא. וטשתריא חליצה צריכא יבםומן
 ראית נכ על אף כהן תחות יתכאוכר
 אס'ר ליכם ראיתיה כטא מיניה כנ'לה
 מפרשינן אלא לותה לאיקרוכי לכהןליה
 ליה. ושריא יכם רט"ת ער סיניהלה

 חל,צה בלא שנתקדשה .בם ג(שומרת
 ~מותרת לו שנתקר'טה מא~תו גטצריכה
 וכר גא~ן יהוראי סר רב ר(.ליבס

 ,גם שומרת הכי. אמר לברכהאדונינו
 תצא בנ,ם לה א,ן אס חל,צה בלאשנישאח

 ואפורה בחל,צה ומ.בם בגט טכעל ~מוה,מ~ה
 שחלך כאשה דמיהלפא משופ עולמ.ת,להן
 אם נ.שאת ולא נתקרשה הים. למדינתבעלה
 ומותרת נט ש:, לה נותן .שראל יגמהה.ה
 שלא כד. לו אס~רה שק.רשה- ~למיל,בם
 משנ' בנ.ם לה וה.1 ג'טאת נשכר, חוטאיהא
 ו,~שבת יבם לה חולץ .שיאל בעלה ה,האפ
 שאם לה... מפקינן לא ואפוק, בעלהתחח
 לעו מוצ,א אתה נמצא תצא, א~מראחה
 לה 1,ש כהן בע,ה היה ~אם בניה.על
 ואם ה(. צריכה א.נה חל.צה אפ.לןבנים
 ומיבם בגט מבעל תצא זרע( ,:לא בנ.המתן

 ליה ~אס.ר . . . ע~למ,ח להן ~אס'רהבחי,צה
 בחח... ל.בם ראית.ה כמה כל לגבהלמ.קרב
 .נם מאית וכר מינה לאפר~שי ל'הומת?ע'
 לגבה. ימקיכ ל.השר.

 הר.ן. מה הליצה בלא אחר לא.ש שנשאת .במה שאלה. ע,א: כי' הקצר~ת ובתה"נא(
 ולקחה הואיר בגט, וה יוציא היגם מת ואפילו גחליצה, וזח כנט מוצא הי היבס אםתשוכה.
 עיי,ש 285, צר ברל'1 היג נ( ע"ד. פי' עי.ש ב( כשי. הולר ממנו נתעכרה ואםבא.ס~ר.
 קצובוח הלכות ק,ט; צד ערי~ת היכ~ח 1 א ר ~גהלכות וחל.צה. 'ב~ם ה' שלנן ~בה,.גבהערות.
 מר ר( מוו. 11 משונ~ת הנוסחאות ק,ג סי' פס~קות והלכות 26. צד גטין, ה' בת~ך ח,אתש,ר
 מת,בתא ריש יהןראי רב מי לברכה אדונ.נו שויכר רא~ן; )הל' אומר היה 'ש'בה ראש 'ה~דא'יב מר לברכה ארונ.נו ש11כר )ה,גן; יבם ש1מרת גא~ן אמר דהכ, פסוק~ח(; )הלבות יה~דא.רב
 טקוצית. פכ~ק~ת ובהל' מתש.ר. ח~ץ הנוסחאות בשאר חפרה זן פפקא הן קצובות(. ןהל' קאמרחכי



 קדםגנוי

 "( בקבירתה חי'בין כרהובתה יורש' למקכרה. מת'יב מאן 'כםשומרת
 הלצה ואו 'כס. שומרת ו: אומר הזה 'ירש'ן, שנ' לה שיש אלטנה ה'אואיזו

 ולא ינשאו לא הנשים כל שאר וכן אחרית' וטנא חליצה צריכא 'רה' נ'קמי
 אחד אלטנוה אהד בעולות אהד כתולוה אהד חדשים ג' להן שיהו עדיתארס:

 נשואות. אחדארוסות

 אטא', אחר'ניאתא נשים לעכוב' בעיא ודא.יבמה

 צריכין וג':רת וגר שינ'. ןזרע ראשון זרע ביןלהבחין
 לזרע בקרושה שנ:רע זרע בין להבחין חרשים ג'להמת'ן
 'רחי נ' מעככין לא כד דד'לטא קדושה בלאשנזרע
 איתחא וכ'בם ירע ולא מאבוה אחת.ה למנסבאתי

 טיכ1ם 'רע ולא לאימ.ה לה :פטר 'דע ולא מאמיהדאחו'
 דאמ' והיכ' יד.ע. ולא מחליצה דיל'ה ליבמה להופטד
 דאית כגזן 'דע ולא אבוה מן אחת'ה גכראדנס'ב
 ונם'ב וא:'ל נת טמנה לו ויש באתדא אשהלגבדא
 ירח' בשבעה מיניה וילדא רא'נירא ב( אלתארג'ורת
 ואי ירח' לט' וילידא ה,א קמא כר ד'למא 'דעינןולא
 בכ.,( ע.ב )'. .את' 'רח' לז' 1'לידא הוא כתדאבר

 אחתיה, נם'ב דקא ליה ואשתכה בןתא לההיאלטינסבה

 'רח'. ג' להטת'ן ג':רת צריכא הכא מן אבוהי.מן
 לא ניו:נת אין והלך ט'כן בעל מש. ניזונת הראשוניס חדש'ם ג''במה

 ולא בעלמשל
 טשל.

 נ?לא א: ד( יבם משל ניז,נח .ברח ד'ן ת ' ב עטד 'בם

 דקנסוה. ה:א משמיא ניזונת, ~ן'ן דה'לכתא מבעל אכלא לא קטן 'בםקמ'

 היא כפנויה אלא דמיא א'ש כאשת לאו כהן שלה ויבם דטזניא 'בםשומדת
 כ:איש אמן השב:עה על אמן האלה על אמן אכן א,מרת טה על ה( דתנןושריא

 וכנוסה. יכם שוטרת :נשו4"ה ארימה שם'ת' שלא אטן אחר מאיש אטןזה
 היא ת,עבה כי שנ' לכהונה כשרה בתו כת ואוליד גרושתו דהחוירוהיכא

 היא דאלמנה לכהן שריא חלוצה צרת תועבין. בניה ואין תועבה היא י'לפני
 במ' ברתיה וילדא איהתיה ומעברא דשכיב והיכא דחלוצה. לחליצה חישאולא

 :מן ההליצה טן ?מ:רה אשתו יומא חד אלא ד'לה ולד חאי' לא אפילו'רחי
 כן ת.נ,ק כיכמא. :לא חלצא יומא כ"מ ולד והאיי ירחי בט' ילדא ואוהיבום
 אהת אחד טבית כאות יבטות שתי מת. ובממא ובנכעים בזיבה מיטמא אחר'ום

 וד' והליצה 'בום ה' ה"נ ג( לאלתי. = ב( ;"א. ס"ג ו.טע"צ ע"א פ"א כחובותא(

 לבוב,מ-ד 1ד' ד' ;מ' ם1ף ע-1 ראש:ן דפ1ם בהעט~ר רן ק-י. צד ס1ף רא1 הלכ1ת 287ןבולין
 5-ב: צר עהרנר"ך ~ה1צ' ש'.א, ס" :1ארשא וב[ררם :כ:'. 'גמה צמח יב לטי ר': עמ'סוף

 ה'. מש:ה ב' פרק כ:טה ה( ע-ב. מיא ויבמות ע'.ש 'בטה,1ששאלתם

 לפיכך רבא ג( ב י הט

ג-
 ג' יהמת'ן צי'כ'1 וג'ורה
 להבח'ן מא' הכאהדש'ם
 להכח'ן א'כא :ט' הכ'א'כא.
 לזרע כקד:שה ש:~ר; ~יעב'ן

 רבא בקר~שה שלאשנ:רע
 את י'כא שמא גזירהאטר

 ייבם ושטא טאביואהוהו
 אמו וייציא מאמו אחיואשת
 ל':1ק. 'במה: את י,פט1רלש:ק

 אחותו ישא שטאפ-ר:'כא,
 להאי י.ה דא,ת כג1ןמאב.ו
 ברהא ל.ה וא.ת א,חתאבהרא
 1.לידה להא ו:כבהמ,:ה
 קטא בר האי ואסרי ספקהאי
 טאבוה אהא בת ]יהו.ה[הוא

 בקרא בי 1יומא י'הושריא
 מאכוה. אחתיה וקנסיבהוא



 רביעי5פר

 קכירו טעוכרת אדם ישא לא חברתה. ופומרת מתלמת או חוק~צת אומהן
 צריכה סניקה -עולמית. יתזיר ולא בכ,י( ע,י )י' יוציא נשא ואם חבירוומניקת
 א( בו שנתארמה מיום וחוץ בו שנולר טיום תוץ חדשין וארבקה קשריםלהטתין

 שהיה או טבעק4ה כעם לה שדףה או אביה לבית לילך רדופה שהיתההרי
 או קמנה או אילונית או זקינה או עקרה שהיתה או האמורים כביתחבוש

 לה טותר טת חדשים. ג' להמתין צריכות כולם בקלה מיתת אחר נפלשהפילה
 דאזיל נמי היכא טמזר. הוק4ר' חלוצתו צרת על חבא ב( לא גטלתולינשא
 מיניה. לה מפקינן לא ועיקר ירחי תלתא בגו דאמרינן הני מן תדאקריש
 צבת בתה ובבת ובבתה אביה ובאס אמה ובאם חלוצתו אם בצרת ארםמותר
 תלוצתו אם בצרת אדם א0ור טתיבטות. או חולצות או והלילו ובאחותהכנה

 בת וכצרת בתה בת ובצרת בתה ובצרת אביה אם ובצרת אמה אםובצרת
 מתיבמות. ולא חולצות והלילו אחותה ובצרתבנה

 החולץ חלוצתו. אם לצרת ארם חולץ חלוצתו. קרובת נצרת אדםאסור
 לצרת או אשתו בת לצרת או בנו בת לצרת או בתו בת לצרת או בתולצרת
 חמותו אם לצרת או חמותו לצרת או ראשתו בנה בת לצרת או ראשתו בתהבת
 אשתו אחות לצרת או אטו אהות לצרת או אחותו לצרת או חמיו אם לצרתאו
 לצרת או נחיין אותו ראה שלא אחיו אשת לצרת או טאטו אחיו אשת לצרתאו

 ושרי הכהונה מן פסלן ולא כלום ולא חליצתו בנוירק( הסמ.:ר גכ"י י,א ג, ןוףכלתו
 ופמלן זנות בקילת בקילתו הלילו טן לאחת המיבם לכהנים. לא'נסובילהון
 מותרות. כולם גרושתו מחזיר וצרת אילונית וצרת מטאנת צרת הכהונה.טן

 ואתא גימא לה ויהב מנהון חד וקם אחי תרי קמי א ק4 פ נ דיבמה
 ~למינמב ליה ואסיר לה חליץ גימא לה דיהב קמא גימא, להא ויהבאחרינא
 דיהכ גמ שאני דלא כישום קריבאתה למנסב ליה שריה תניאנאקריבתה.

 אחי תרי קמי רנפלא יבטה גט. אחר נם אין הו וזה טידי. תניאנאלה
 ותניאנא יבמתיה ליה שרי קמא ואנסו-ה אר.ה ואתא יבטה מנהון חרוקם
 אחי תרי קטי רנפלא יבמה ראנוסתו. טיתה בתר קריבאתה למנסב להשרי
 ואטיר עלה האדר טצי רלא כלום חליצה אחר אין לה וחלץ מנהון חרוקם
 לה וחק4ץ מאמר עכר יבם קמי רנפק~א יבמה קריבאתה. לטנסבאפילו
 טצוה. ררך זו ובעל וקריש יבטדה ליה דנפלא והיכא מיניה. גיטאצריכא

 וחוץ נו שנתגרשה מיום חוץ אשי ררכ קושיא כי והלכתא : וירא סוף שאלתותא4
 מנ.קה ולענין ז.ל. שרירא רב מר ז': ס.' ב, עם, נ,ד צדק וכשירי כ~. שנתארפהמי~ם
 והא ז.ל. שרירא רב מח שס. ב( הלכח. וכן כו, ש:תארכה מ,~ם יח~ץ בן ש:ולדט.~ם חוץ חרש וארבעה ישרים להמת,ן צריכא תרויהו דאמרי ושמ~אל כרכ ה.לכהא בעלהשמת

 מותר מת בסופה אמי.נן מ.ד להנשא מותרת טת אן גמלת, למ.נקת כ:ה נח:הדאמר.:ן
 הלכה. וכן אסור,גמלתו



 קופ:ז'

 ה י ע ב א ל והדר חרא וקר.ש לחרא ניטא לה יהב .בם חד קטי דנפלןתרתין
 תרת'ן מניה'. לחדא וחאליץ דהרויהו בקירבאהה ואפיר מיניה גיטאצריכא
 ובעלה בכ.י( ;ע.ב טניהי להרא גיטא לה יך'הב יבם חד קטי רנפק~ןיבטית

 רתרויהו בקר'באהא ואםיר רבעל ו-האדי גיטא טיניה צרי:אלאחריתי

 להרייהי קדישינון וקם יבם חד קטי דנפל; יבטות תרתין מ'ניהי. להדאזחאלי.ן
 בקריבאהה אפ'ר להאד' וג'טא ניטא להאדי להי יהב וחליצה. נימי הר'צריכ;

 וספותת עצטו אנוםת לכהן. כשרה לכלב נבעלה מ'ניהי. להרא וחליץדתוויהי

 הבירו ומפותת חבירו אנומת דנסיכ זטאן נשא. נשא ואם כהן, 'שא לאעצטז
 ולא הוא נר ברא טיניה ,ילדה אטבלא ולא גויה דנכיב א( מאן כשר.הו"ד

 טבילה. צריך בנה אין יילרא טעוברתא נתג'ןה רבא דאטר מביק~אצריך

 טן וב.ן טנכרית בין נקבה יק~דא .א1 לאבוה. ליה ירית לא נהלה1לענין
 כהנת לישא מותרין וחלל מש,חרר 1עבד נר לכהן. ואמירא 4'שראל כשרהש?חה

 איסור שאים,רו ממי א"א כמזר ואין חלל' בניה זחלוצה נרושה דנם'כ ב(1כהן
 הולד איש אשת על הבא הורין בן 1חצ'ו עבר שחצ'ו מ' כרת. וענושעריה

 ל'ה דאמר מאן א'ש. באשת בצד משתמש היר1ת צד דאתי תקנה לואין
 ד( גכיה טהיטן 1ח1 ג( עליה אם'רא לא א'תתך לה דוניאנברא

 אצל.נ1 1ה1כא :הערוה. שם 1עיי, 309. ?ד מק.:( )ה1צאק ה.: י3; צד רא1 הלנותא(
 1שם 'פה, מפ1רשת 1.2 כ" קימ1:ים גא1נ.ם בת':1:1ת בן א;א. צד ד.2.ג לאגרתנלק21ים

 1אשת כ,ט(: צר ח,א ,ח'ב"י קצ1בית 1כהלכ1ה ג, נהש1ן. יב של השוג1ה ב'1היא

 די4 ם'מן *( בד1מא הות'קן 1בכהכ-'ד 'לקה. '2קלליח 'ח'ד' ?ל'ה 'ע'ך אםא'ש
  כרי

  רף א'
 1 ת 1 ד ' ע 1 מלק1ת ה"ב '2קלקלה 'ה'ד' אחד עד על'ה 'ע'ד אם א"ט יא'2ת : ע-א פ1ףכ,א

 1אתה זוגת' אמך ל'ה אמך ח"א דרב לקמ'ה דאחא גכ-א דהה1א מ'תה לעצמ. 1ג.יב )ה ' טב
 נ'(. עמ1ד י' דף 'טבק )מס' ופקע כ:ם א1ה1 שהה ";, של כ;כ שתשתה דצו:ך ל'ה אמיב:'.

 ש.1. צר ברלין וד' מ,א1ן ה' ה-ג פ. על החסי בנ;קצת להש?,ם 1,.2 העמיד. ס1ףדן

 נגביה אפ1מיה יאפקה בתר, כי ל,ה מהימן 1אי נאמי א.ני אשת1 זי:תה אהד עד ליהאטי
 לאהד1רה ייה אס.ר דאפקא 1לכתי ערים מש:י פח1ת בעי1ה דכי אין דינא דלגב.כת1בתה
 עברית. בהעתקה ק,א צר רא1 בהלכ1ת ה1א 1כן דאיכ1יא. הקיכה עילויהדש'יה

 א:י 1עה,ד הי-ו. מרכס אלככנדר הפרופ. 'ד.ר. ב.די מצאתי וה ,ר מכקב צלום*(
 ביי1נ.להרפיסו



 פסוקות.הלכות
 בליאיכ דפים בשני 2828 א,כספ1רד בכתב-יד נמצאות אל1 פכ1קוההלכות

 הצלום ע.. :2'2כשו הא' הרף של ב' נועמ1ר האחרונ1ת השור1ת ששלשמפ:. בספק, נ!יטל ש:י דף לב.ן רא'112 רף שכין ההמשך עת.ק. מרובע בכתבוכתובים
 הא'. מהעמוד האחיוגוה השורות שלי2 וממושטשוק טהופכות משקקפורוובמקומן

 מהלכות גם גר1לית מהלכוח גם הרבה משונה שלהן שסדי ברא1ת. והנהכך. על כמ1כ.ח ה1א ההלכות וסרר פדרם. פי על הם הרפ.ם כי נראה זאח נכלאך
 גא1ן 'ה1ראי לר' כלן המ.וחםות ח.א בתש,ר שנרפסו קצוב1ת מהלכ1ת 1גםראו
 אהא. ררכ שאלתות לסדר הוא מהא.ם הא' בעמ1ר ב.חוד כררן וגםופסקן
 אחא," ר-' פס1ק1ת "הלכ1ת מא1ן: הלכות סמ,ג בספך המכונ1ת פסוקותהלכות הן אלו אך אמרה. שס,ך(, סימן אור.~רו; )1ע.' צ"ו סימן אחרי פרשחגאון

 קמנ1ה יהלכ1ת גד1ל1ה "הלכ1ת : לסופה קי1ב זדע.ם לסדר הרנ!ב"בובהקדמת
 אחר ספר כ:יאה, '2הן. משבחא" אחא רכ .הלכ1ק פסוקוחוהלכות
 של'ש'ת שנה תלמ1ד בב'ת י"פמן חר-' שכתג מה )ע,' השאלתותמלבר
 גם הוכאה בלמ"ג שהובאה ;צמה הפסקא אוחה כי ה-אני אפשטיין נ. י.הפרופ, יר.די א1לם גסו. גא1ן יהירא. לרב המי1חסוק בהלכ1ת גפ .מצא כיאחהלא מי2בחא" אחא רי' משמא אמיו "וכן גופה: בהן '?נמצא 1מה ר:-ב.ג(. וצר כ,וצד

 ?כוק1ת "בהלכ:ת כת1כ: 1'מס י' א1ת ג.רושין כהלכ1ת פי-א מ.מו:י1תבהגהוה
 יך:דא. רב תלמ,ר. ביד. :ע'12 הלכוה ק1בצ. הרבה 1אמ:ס גאון". .הודא.דרב

 פרסם וש1נ.ב הדש.ם וקט;.ם פכוקית. ה-כ1ת הן וכ1לן ומש1נ.ם, ש1נ.כבסדורים
 שליש.ת. ח1:-ת רביעי כרך ההדש הא:גלי בהרבעו1 אפש2י.ן נ. י. הר.רגם
 שהלכוק יכש: כתם. פכ1ק1ת הלכ1ת בשם: שלפנ,נו אל1 אח גם כנית.ולכן
 מתחלה כאן הללו פפוק1ח ההלכ1ת כניאה נסדרו כך בארמ.ה מתחלה נסרר.ראו

 המ1שג. ל:אר ה 1 י ב ר ע ם . ל מ כתוכ1ת מלים א.לו אי ואצל ועלבאימיק.
 שבת בערב תהוף[ לא ]אשה באיגרת'ה ראבין ב( דשלח "טבילחהממוךא,מיהק .ך( בכתב ע,ב נ,ז)דף

 בלילה וטובלה ב.ום חופפת אשה האיך עצמך על וחמה שבת לטוצאיוחטכול
 שבה כלילי שלה טבילה שנפלה כגון טבילה לחפיפה כמוך צריכין אנווהרי
 ]ואמרק הם'ער את השיר שלא כר' שבת בליל' ראשה אה שהחיף איפשר ן י או

 שבת ]וערב[ שבת בליל' טבילתה לילי נפל ואפילו בלילה וטובלת ב'וםשהחוף[
 מפני בששי ולא בחמישי לא שתחוף לה איפשר "ין טובים ימים בשבתוחמישי
 ערב שהוא כרכיעי חופפת זו כגון שכת בלילי טכילהה וזטן מ"ים ימיםשהן
 ברכיעי וכשחופפת מצוה. בזמנה שטבילה ספני שבת כלילי ומובלת טוביום

 לא אותם תקשור ולא ג( ציציותיה ראשי על תיכרוך לא סערה וגורלהל]שכת[
 וכיון שחוצצין. טפני שתרפים, ער בהם תטבול ולא פישתן בחוטי ולא צטרבחוטי

 בכדים שטלאום או ברלי אותן שדלו בטים אבל חיים בטים לטבול חייבתשטובלת
 ע.א. ס-ח נדה ב( ע,(. וף סצורע פ' והזהיר ספר )ועיין ראשה לחוף וצריכהא(
 12. הערה 56 צר, לטהרוח הגאונים פי, אפשפיין עי' דוא.בהא, השורה: עלג(



 קדמגנו'א

 1'גף:ה בכהף א ל ט ' ימלא אני שוטע טים מק,ה נאמר אייז א( דתניאאס.ך

 וכשטונלה שמים. בידי טקוה אף שטים בירי מעין מה ט;ין :ומך תלמזךטקוה

 וצריכה טבילה לה עלתה לא שאמרנו טאזתן חוצ'ן רבר ;ליה זנמצאו;"תה

 ראטר והטימ כ( המנ,פת טן קצטה לשטור צריכה וכשטונלת ו"ימכול.לחוור

 אסחאל. שם נמול בנטור, תכבל לא אשה ג( יצחק רכ ב- שמואלרב

 בתוך ארם ילמר לעולם ראבא ראטר הטנילה 3תוך קמטיה להריח אשהוצריכה
 בנתר ראשה שתחוף ואסור טבילה. בש;ת ד( קמטיה מדיחה אשה שתהא3יתז

 י( מקטיף נתר באהיל ולא בנתר לא תחוף לא אשה ראנא ראטר ה(ובאהיל
 שתלך אשה יכולה וא'ן הרבה שלג או צינה בו שיש טקוכ יש ואם . . .אהיל

 במים ותטכול שתרר ער לעולם סותרת ואינה אסורה הצי:ח טפני במים:תטבול
 בו ,טיש בכ-.( ע,ב נ,ז )רף ]כמקוה חיים בטים ]שתטנולן הייכת אשה . . .חיים

 טים בשרו כל את מקוה בטי בטים בשרו ורד-הין דהניא מנלן פאהארבעים[
 חכסים שיערו שלוש ברום אמה קל 4שטה הן וכטה בהן ;ולה בשרושכל
 אפילו מאה כארבעים טוכלה, היא כאה בארבעים סאה. ארבעים מקוהשיעור
 חיינת טטבילתה ועלתה שמובלת ובשעה לטכול. אסור אחר ז( קורמובחפיר

 המנילה. על וצונו בטצותיו קידשנ1 אשר ה;' טלך אלהינו יי א' ברוך כך:לכרך
 וכקוה הטכילה. על זצונו כמצ' קירשנו אשר ב' אוטר בעליתו וקלה מבלרתניא

 עד אחר טמקום ברלי אן בכר מים בז ושאכ פאה מארבעים ח( פחות בושיש
 את ופמל אסור סאה ארבע'םשיטלאנה

 ואם הטקוה. את פסולין שאונין מיםלגין

 כמקוה הזא הרי סאה ארבעים בושיש
 מלא מים בו שאין נהר או מקש ישואם

 גופה כק4 שיחזיק סרי שלאשהקוטתה
 שכין .טותר כדנ בנהר עצטה 'א(תגלגיל
 ראשדנים דנאונים משטאאטרו
 למלא כרובין טים כו שאין מקוםשכל

 ;צמה 'ב( ט2שטת 4ששה שלקומתה
 'ר(. ומיתי רגה כמות בטש 'א(ותגלגל

 שלשה בו שנעל מקוה רתניאהטקוה.
 '( עקטומית בו ויש מ( שניפכר נהריש

 לטבילה. הוא ומותר כאה מ' בושיש
 איתתא בהו למ,רמא טיא נפיש .ג(וברלא
 דטי. ושפ.ר כב.:יתא מ'גנדרא קומתהכולה
 ; אמר הוה הכי משיבחא אחא רבמר
 מב.לה לה סלקא לא נהיא דפכ.רהיכ.

 מעשה ה= שמואל מר זאמרלא.תתא.
 אבא ר:יא ברמתא דב. לנהרארסכרוה
 אמר ה"ת. קמן ל'ה אמי4 אמה. בהלמ.טבל

 בזי הוה ד'למא ל'ה אטיו ה"הה גדוללהז
 ל'פ' דלעזלם להדר' מיא רשפכ' פויתאב'ה

 מהדד'. פסק' ולאמהדר'

 :דה גן איוחל. כתוב: הכמפת המיה עי ב( כשמ. תשין'ה ש כהמם תותא(
 על ה( ;~כנהא. קמט,ה: המלה על ד(סץ-ח.

 כנה-
 אפשכ"ן ע" ארטנאה נמחן זבאה,ל:

 על ט( אקל. פהות: על ה( ק:ט. ק~יט~ב: על 1( .נצ.ה. מקט.ף: על זן הגא~:,ם114-5.פ"
 על .ב( הדחיג. תגימל: על 'א( ואחה. אן השפה ;קמ~מ,ה; ;ל 'ן אנסד.שנסכר:
 ח/ אות שלץ ס" ח,א א~ץ וע" ק;.א. ס" בשע,ת ~משם נרה. ה' ה,ג .ג( תבס~ט.מפשטת:

 כאה מ' שם שאץ המ'פ באמה יככזל אשה .כזלה ~ששאלתם : קסץ ס" ~בש;-ת.דן
 סאה במ' חכמ,פ שנז כך מכעסץ. סאה מ' שם שאק אע-פ מ'מץ דרדופץ כטן ד'למא אימכזנסץ

 זה כדג כהן לכבזי יכויה ואשה ררופין מ.פ היו ט~כל, אי:ן א' ק~רכזב חסר במ' טזבלה~א
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 משמא אטרו וכן משבחא אחא דב דמר טשסא אמרווכן
 קל שתאגל לה אמור טוטאתה יסי וכל .כלא. ראש שטואל רבדמד
 א( עגירה הרגל מפני הזבה עם הזב יאכל לא בו כיוצא דתנן בעלה עיםהשלחן
 טלאכת כל ועושד ומוחנת וסבשלת ומרבצת ואפייה ק14שה בכ-י( ע,א):.ה
 זטן לה שקבוע ואשה בבית. כישהו בקלה של מיטהו להציק ואסורהנית.
 נאטנת. ואיבדתיו ראיתי שאמרה או נאטנת ראיתי לא ואטרה זמנה ובאלנידתה

 שבעה וצריכה ופורש טצוה בעילת בועל עושין כנידה אשה שנש~ן סיוכן
 שניכנסה יום איתו ר ו-ה א ט ותשב ובעל. בו שנשא היום מאותו חוץנקיים
 לבעלה. טותרת ותהא שטיני בלילי ותמבול נקיים שבעה למחר( )טונהלחופה
 הן זבות ספ'ק נידות בין יולדות בין סקוברות בין בתוק4ות בין הנשיםשכל

 סופרת אילא שבעה טטנין שאינו טטנה ש)פסק[ מיום חוץ נקיים שבעהוצריכות
 משפסקו . . , . . . ש לבעלה טותרת ותהא חיים גמים ותמבוללט)חרת?..;.[

 דם כאיזצד טזה זה טשונין .דמים מרא)חן[ אוטר טאיר ר' היה וסנהדרין.חוזים
 טן בא נדה רס זוהם אינו נתולים דם זוהם נידה דם אדום ואינ. ארוםבתולים
 זו 'וחנן ר' אט' יוסף בר יצחק רב אמר הצדדין. טן בא בתולים דםהמקור
 חונא רב אטר הן. אחד דטים מראה כל אוטרים חכסים אבל טאיר ר'דברי
 זוב שלמעור'1 בציק למי דומה זוב נטי תניא שלסעורין ב( כצ'ק לטי דומהזוב
 מוזרת ביצה ללובן ודומה דוחה זוב חי מבשר בא זרק שכבת טת. טבשרבא

 תרוויהו דאטרי ושטואל רב טוזרת שאינה ביצה ללובן ודומה קשורה זרעשכבת
 ופורש, מצוה בעילת בועל בתינוק,הלכה

 נחלות.פירוו2
 לבת קודם בן והקברתם לו אין ובן ימות כי איש הוא כך נחלותסדר

 שלבה יריכה יוצאי כל לאחין קודטת ובת לבת קודם שלבן יריכו יוצאיכל
 האב. לאח' קורסין שלאחין יריכו תצאי כל האב לאחי קורטין והאחין לאחיןקודמין

 ובגי יר~כו. יוצאי לכל קודם והאב קודמין. יריכו יוצאי בנהלה הקודם כל הכללזה
 כהלכה. דבר דבר פירושה וזו. נחלות. עיקר זה בנחלה. אחיות לבני קודטיןהאחין

 כי איש דכ' אותו יורשין הן בניו נכמים והיניח בנים לו ויש שמתמי
 הבת קורכם אותו יורשין דוקא שבניו תאטר ואל והקברתם לו אין ובןיטות
 כדרך לבת קודסין הבן בן ובת הבן בת כגון הבן סכח הבא כל אפילואילא

 בן שאין ובמקום לגת קודם שלבן יריכו יוצאר כל .לבת קודם בן למעלהשאמרנו
 לו ויש כלל בן בת( ולא )בן בת ולא בן בן ולא בן לא קיקר כל יריכו יוצאיולא
 לה ע,לה כרג עצמה את שמקימה בומן עליה עולים והם מלמעלה חופין ומיס במיםשהוא
 סאה. ארבעים המיפ גאמת שיש גומן יייפין בין טכונכין ביןשבילח

 עגין. בציק',כת~ג: הטלה עלג( ממ~שפש,ה. העס~ד של האחר~נוה השורותא(



 קךסג11,ו(1

 אכיה יורשת כלבר הכת ולא לאחין קורם יורשתו הכת אחים לו ויש לטתבת
 קורמין הכת כן ובן הכת כת וכת הבת ובן הכת כת אפילו אילא לאחיןקורם
 לאחין, קורמין שלכת יריכה יוצאי כל לאחין. קורמת הכת שאמרנו הוא וזה"אה'ן.

 ולא כת ולא יריכו 'וצא' ולא כן לא שאין וכטקום האב לאחי קורם'ןוהאחין

 קורמין הן כלנר שהארין תאטר ולא האכ. לאה' קורטין האחין יריכה'וצאי
 קורמין. הן ובנות כנים נין כניהם וכני כניהם האחין כנ' אפילו אילא האכלאחי

ג.
 ז'ל. נאון האי לרבינו תפליןהלכות

 2682, אוכספ,רד בכתב-יד חסר וסופם קפנפנ,ם עטוד,פ שלשה בן והקטע

 1.י גאון האי לרבינו ין חפל מהלנ1ת הואחלק
 הסם,:ר מכ., שהדפסת,

 שהצגת, הנופחאוח משת, ,ותר ה1א 1מת1קן 74-5 צד השליש, בגנ,י-קדםבנוירק

 הצ,ון אך 72. צד שם בהקדמחי שהזכרתי אוכספורד כתב.,ד ~הוא זו. מ1ל 11שם
 שדבר'1 מצאת' וה ורק ה'~ס. עד מצאת' לא שם על'ו שהע,י~ת' י ב כ ר השל
 הא'" רב לתולדות בהוספ~ת כך ש"ב =ריש"רהם
בשמ'רחן

 ז"ל. האי' רכינופירוש

 כנגרו ועולה טלטטה שמוע אם לוהיה ,2מע כין טתחיל תפירה סדרכיצר

 רצועה כית עם תוטה למטה למטה יוצא רצועה לבית וירר הכתיםלכט
 לו וכא כנגרו ץורר הבתים לכין ועולה אך כי ' כי לוהיה ,2מע כיןלמעלה

 וחחר לי לקרען כי והיה לכין ,2פה עם וממה מ,2פה למעלה וטצא ,2פהכלפי
 למקום וטרר הכרתים לבץ ועולה ממנו לטטה ונכנם מ,2פה למעלהונכנם
 כי לוהיה קר,2 ,טכץ הנתים לכן ועולה וחחר למטה בב.'ן )ע,ב יוצארצועה
 ויצא ,ט?ה כלפ' לו ובא ראעען חוט על וחהר במקומה החוט אתומניח
 בית אצל לו וכא כנגרו יורר אם לוהיה 21טע שבין הכתים לכץ ועולהכנגרו
 למטה ונכנם וחהר רצועה כית ם ע ומטה רצועה מנית למ;לה ךוצארצו;ה
 שנק הברתים לכק ועולה טמנו מלטטרק ונכנם רצקהממת
 התפר את ומאחה וטחרק החוט את שניח כי לוהיהשמ;
 את ומכמם כמקשו הר"1 את וממח כ' לורקיה שטע שכיןוכא

 1ע"גבכ,י( ומחרק וחחר אם והיה שמע , כ והיה לי ק1"2 הםרר עלהפרעךות

 למטה ךורר שפה כלפי כי לוהיה ,2מע שכץ כחומ לו ובא התפר אתומאחה
 שכץ כחום לו ובא לי קרע: כלפ' לו וכא סשפה למעלה ושלה וק:קםסשפה
 עומרץ חוטין של נמצאו מ,2פה למטה ךורר ו2פה כלפי לי לקר2 כיוהיה
 לימימ ומקיף טלטטה ואחר מלטעלה אחר לי לקרש כ' והיה שנץ השפה;כ

 רצועה וככית נקבים ארכעה ל' בקרש מלמטה :אחר מ"טעלה אחר הזאתכררך
 לטעלה ההוטין טן לאחר שמגי; ;ר שלשה וכשפה ארכ;ה אם בוהיהשלושה
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 מתיבות". מ,,בעל דפיםשלשה
 מת'ב~ח.' מ,,ב;ל דפים שני ראיטונה פיכטתי 39.42( ןצד כ' קרםבגנז'

 הנה וכאן כ:וירק. בהסמ,נר שמ?את, ל,כמוח והשני כתוכ~ת למס'האחר
 אחר דף אוכספורר. כ., בשנ, שסצאתי מצ.עא בבא למס' רפים שלשהעוד
 ש:יפ. אן אחד דה חכר יכיניהם ע.ב. ע-א-ק,ו צ-ז לרף ושנים פ-ג-צ.ג:לב-מ
 פע.ב מ,ז א' ,דפ' וכהעמ~ר הר'-ף ע, שעי'ם בסאה הובא א' דף מתחלח קציציון

 דואה 'ש הא דרסתקא כעוכדא הכ' כתב מת'בוח "וכעל ע-ב(: כ.1 לבוגוכדפוס
 המ'וחר: והל'טון כוות'ה". לן וסב'רא כא'ס' א'ן א-ל ס'ד', לא ותו רא'ה'כ'א
 כ, השני,ם הדפים ש:' 2ל המע'ד הוא וה בדף פעמ'ם כמה שבא 'רוש'",.ג'ר'

 הוא גם ומצא אסף ש. הרב ל,דירי מסרת, זה מובהק וסימן הפ. מתיבותלכעל

 קה,ר. בכ-' ב-ב לטפ' מהמתיכותקטע
 היא". מסכתא חדא :ז'קין "כולה : הכלל יפי הסת,בות מבעל רשוטים ס ' ק ר פה

 9(. דף אי2 .145 .6טא נ( .16 א~כספורדןכ.,

 בזיזא והברא דמחיזא ברימתקא דחטרא חביתא טעב[ר]קא

 שכיח' דטחוזא ריסתקא ליה אמ' דרבא לקמיה אתא]דמחווא[

 'וסף רב ליה אמ' ואיפטר. בה פשעת דלא ראיה איית' אינש'[]בה
 י"י שבועת רואה אין א' 'הידה בן איפי דתניא כאיסי כמאן[]בריה
 ל'ה אמ' מידי. לא ותו ראיה יכיא רואה יש הא ש[ניהם בין]תהיה
 באנרא רדארי בכיכרא חייה רנ אתקין כוותיה. ל[ך ומבירא]כאימי

 ירוש' נ'ר' לפש';ה. ורונ לאונם דקרוב פרנא טשלם[]ואיתבר

 נולתיה. ארים תברון ברנש לחד קדרו' מסר קדר[ נחמיה ר']תנ'
 תלך למען ל'ה ואמור זיל ליה אמר חנ'נה בר 'ומי[ ר' גבי]אתא
 ו ליה אכ' לנביה אתא נולתיה, ליה ויהב ליה ואמר[ אזל מיבים]בדרך
 אוף ליה ויהב ליה ואמר אול תשמור. צדי' וארחות[ ליה]יאמור
 ולהעדיב. להשכים להן ואמ' פו;לים השוכר '"ז. פיק[]אנריה
 ההלכה. כבטל המנהנ אומ' זאת הוש;יה רב[ אמ' ירוש']גיר'
 לאיית:' הכל מזו. חי'ן הראיה עליו טחבירו המוציא[ כל אימי רב]אמ'
 ושנים כאחד לו .אמ' פו;ל השוכר דתני[א הא לאייתוי]מא.,

 אומ' וחכמ' 'הושע ר' דב' שכהם כפח[ות לו נותן ה;'ר]מבני

 ואכלת כדבר הכתוב בפו;ל ר;ד בכרם תניא[ ביניהן.]משטנים
 לא ר' אמ' ירוש' ניר' מרבר. הכת,ב נמה[ אכילה]ולא

 ענבים לו' תל' מה כן אם ואבנים. עצים שיאכל[ דעת על קלה]וכי
 קושה יהא ושלא בענבים. יימצמ'ן בתאנים[ יקלףןשלא

 לא דכת' לן טנא טלאנה נטד ש;ת[ן
 בש' אלא בחםיטתו מצוה אינך שור בך'שי[ שור]תחפ:ם

 דבר מיוחד דיש מה דיש רב' תנו מלאכה[.]נכר
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 'צא כו אוכל פועל מלאכה גטר ובשעת[ קרקע]שגירול'

 בהן אוכל פועל ואין ]קרקע[ ג'דולי שאין והמגכן[ והמהבץ]החולב
 מלאכתו נגמרה שלא רבר מי[והד ריש מה דיש אידך]תניא

 תמרים הבודל יצא בו, לוכל טלאכתו[ נגטרה שלא כל]אף
 שנגמרו והאופה והטקטף הלש יצא[ ריש אירךןתניא

 לע.א(. ע,כ נהפך הכ.' :כרשימת)עיב.
 פרה החוסם רכ' תנו כהן. לוכל פועל ואמור לחלה]טלאכתו[

 רעבר חייכ יורנן ר' אט' כקול. כלאים והנהיגבקול
 טותר במ'נו מין יהורה רב אטר כות'ה. והיל'טעשה

 שטיאל אמ' פריצות. וא'נו כשפ1פרתכטכחול
 כמכחול. שיכניס ער אסור אינו בכלאיםטנאפים
 ג'ר' ברינר. ואפילו קישות פ:עלאוכל

 ירוש'.
 ]בן[ תנ'

 ]שכר:[. על יתר פועל אוט' זאת אלעזך ר' בשםאנטיגנם
 רקי[ ןקא דהוה רעיא ההוא וכול'. הן שוטריןארבעה
 לקמי[ ]אתא למיא ונפל מיניהו חר שריג פפא דנהראגודה
 כרנמרי[ נטר ]הא למעבד ליה הוה מאי אמ' פטריה,רבא

 וטרף[ זאב ובא ]עדרו שהנ'ה רועה אכיי אית'ניהאינש'.
 להצ'"[ יכול ]אם אומרין אלא מציל שם היה אילו אוט'אין
 דעל[ לא אינש' ]דע"ל' בעירנא דעל ל'ו מאי פטור, לאוואם

 בפשיעה[ תהילתו ]פטור אמ'י הכי א' אינשי ע"לי דלאכעירנא
 רשם;[ ה"ב באונם ]וםופו פושק ותהילהו הוא, באונסומופו
 למעבד[ ליה הוה ]מא' אוטרין אמיי הכי אי 1;ל, אך"הקל
 שהיה[ חנם שומר דאם' ]כור דהא ומקלית כרועים לקדם ליההוה
 שיטר[ בחנם חנם ש1טר ]ה"נ קידם ולא ומקלות ברוע'ם לקדם"1

 רמ'הן[ שקיל דהרר ]רמיהן כד' ער כטה ועד בשכר.שכר
 הסדא[ רב רה'ואתה. לכיש]ורא מינה ונפקא הכיתמבעל
 לך[ 'הבי להכ' דאמרי ]ררבה הא להו סנירא לא הונאכדרב
 מעכר[ קא הוה סכלא ארא ]כר מעליתא. נכירותא לנטוריאגרא
 אתא[ כנהרא שריתא לחבירתה חר]א רהת דנרש אגטלאחיותא

 אמ'[ לטעבר ל" ]הוה מא' אט' חייביה פפא רבלקמי
 דמצ'[ אחתך בבר ביה ]ירקת ליה אטי חרא חרא לעבוריליה

 רקטך[ קטא' צווחו ככר לן'ה אמ' הרא. חראלעכורי
 רוניה[ בי כיתנא אפקיד ]איבו בהו. דאשגח איכאולא
 הוה[ רגנב הגנב הוכר ]לסוף מיניה שמטיה שבואזל
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 שהדי אייתי פפא רכ אט' ואיבזע דילא דשאיל ההיא דטיה. ליה ומטלי...
 לטשאיל נימא וליפטר דנשאול דב;י מאן רבא אט' ואיפטר ביה שניתדלא
 והדר טרשותי אפקיה כשאיל ליה אט' הוא פיקה ואי כיא אשקיין שאלהבעידן
 ואוכנא טכהא שתלא דרדקי כקרי רבא אכ' טקום. בכל קונה והגבההאשתי.
 אונר הנניא בר מרי ה-א. ננעלים כשאלה עיבידתיהו בעידן כולהו טתאומפר

 גנב בי כדרכה ומתה איגניב כהדיה. טעונא לרלויי נפק חו,אי לביכורנתיה
 איגליי לכוף איככ-ף ה.א כב;לים נניבא רבנן ליה אכ' הינינהו רבא קמ'אתא
 כול' יום חצי שאלה הפרה את השואל טהנ". נפק. ט;וניה לטיסרמילתא
 שבועה עסק שיש כגין ח"ב יוד; איני או' 1הלה בירך ל. מנה כינהשכעת
 נ' איא כירי לך אין או' והלא כידך ל' מנה דאמ' כררבא רמ' ה.כיניניהן

 מתני' משלם, לישבע יכול שאין טתוך יוד; איניוהשאר
 בלקוחות טש-כה שהיקנו כדרך אלעזך ר' אכ' כול'. לי ושלהה פרההשואל

 תיקנו כך בלקוחית טשיכה שתיקנו כימם הכי נמי ותניא בשומרין טשיכה תיקנוכך
 קרק; שכירוה כך בחזקה בשטר בככף נ'קנה שהקרקע וכשס בשיכריןמשיכה
 עבד'ם שני לו היו כוותיה. דתניא אלעיך כר' והל' בחזקה. בשטר בכמףניקנת
 ומםקנא הוא. הילך ועוד לו. הורה לא שטענו כה אטיי קטן. ואהר גרולאחד
 הוא ה'לך ואכתי חייב בשע' לו והודה חיטים ט;נו דאט' גמ' כרכן להסבר
 מרקא ומערות. שיח'ם בירות נה שהפר שדה לידיה. דקטע עבד רבהאט'

 כרב כיל' מינה שטע ששת דרב אליביה רבה להמתריק
 אדר' ששת לדרב ליתה לאומר תשונה מ'כן בה-לךששת

 א:מר וזה גידלו זיתי אומר זה חבירו לשדה ונתנן ויתיו נהר שכף א( ה ייה
 'שונ כש' לו שומעין אין אטול זיתי הלה אמ' אם תנא יהלוקו. נידלהארצ'
 ברשית שלא ונמעה חבירי לשדה היורד לו. שוכעין לאר'ן בחוצה אבל יש'אר,ן
 ליתן רוצה אדם כטה אמ' ושמיאי התחתו:ה על ו'דו לו שמין אמי רבןע,בן
 בשאינה כאן ליטע בעשייה כאן פליגי ולא פפא רב אכ' לנוטעה זהבשדה
 עיצי' עתה ל. ואוט' ברשיתו שלא 1בנאה חבירו לחרכת היורר ליטע.עשויה
 ישר' אר'ן ישוכ מש' ל. שימקין אין בשרה ל. שומעין בבית אטולואבניי
 רב אמ' כיל' לחבירו, כית המשכיר מתני'. דארעא. כחשא כשום דאם'איכא
 הנשמים ביטית להוציאו יכול אין סתם לחבירו בית הטשניר קתנ' הכייהודה

 בסים לרב בתשובתו וכן ע"ב. ו' ודף ע"ב ר' דף שכועות במשפטי האי רב פסק וכןאז
 פמור" חילך וקיי.ל ששת כרג ב;ימא דס1גיין שנים מכמח לכם פ,רש:1 "1כבר טק.רואן: יעקבבך'

 עמים רכ 1מר שכ-ד(: ב-מ בא1.ן ובן ע,ב, ל., ח,א לבוב ,ד' בע,מור אבל פ.דן. ס.')תג,ק
 השבוע1ת" בכ' שכתב ממה נו חזר ימ.ו שבס~ף "הי' ה"א". כי' הלכתא פכקי ז,ל האיויב

 278(. גד ג-ד, חו, ז' שגה לח.. הגופה)אסת,
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 כל הכי נס' תניא מעיקרא. יום שלשים הודיקו כן אם אלא חפסח עדמהחנ
 עשר ושנ'ם 'ום שלשים לתוכו שידור לא חדש עשר ושנים יום ל' שאמ'אילו
 כל בד חודש. עשר שנ.ם וקודם יום שלשיס קודם שיודיעו כדי אלאחודש
 אמ' חודש עשר משנ'ם פחות אין היוצרה בית הנת. שעת כל נת הבד.שעת
 ומכתלק. נרנו כונם לבן א( שחור עפר שעושין באל1 אמ' דב' במ' יוכ'ר'

 'טים. טשני פחות אין לשניתה אחד. מיום פחות אין לל'נה תני י( ירוש'גיר'

 השוכר כך לשוכר להודיע צריך שהמשכיר וכשם 'ום. טל' פהות אין"נישואין

 אי לה,צ'א: יכול אין שאם' אפעלפי ה.:א רב אמ' לטשכיר. להוד'עצריך
 מימר יכול ב"תיה נפל פשיטא כרנה, ברמ.ם לרבות רוצה אם נת'איק:ר
 עדיפת לא ש:כר ליה אט' במתנה יהניה 'רתיה זבניה מיניי, עדיפת לאליה

 ליה מ'נ;' לאוד1עיה אפשר ה:ה אי הזינן לבריה כלל'ה טיניה. דאת'תטנברא
 אמ' למכרו ורצה בית המשכיר ג( יריש' ניר' מיניה. עדיף לא :אילאלאורועיה

 לו קנוי ר( מכל אמ' לא ור' זע'רא ר' כרעב. שימות רעת על עלת לא אמיר'
 נימי ר' ק:טי עובדא אחא רידיה. אנקלוסים ימלא עד שנקיה ליה אט' רואלא
 י,טי הר נ3' ממשכנא הוות דטשכ'ך ברתיה אלא לא פלינ טה קביל,ולא
 י'ה דהיה נכרא הה:א שימכר. אמי יר' והור' למ'נמבה דמי ליה הווולא

 בגו ויהנ'ה ק'רשך איתתא חדא הו:ת לא:תוכיה. ע-א( 411 רוכתא ליה הוה ולאחטרא
 ואפיקת וניה מ'ניה אנור' אנרא א'הי אזלא להניעה. שלח ל3'חיה אזלב'תה
 לו. יעשה כן עשה כאשר כת' קרא הונא רב אמ' נשבילא. ואותביה'ת'ה

 כי עלי דמית מיטר יכיל לא,נור' עבירא והיא לאגרא קאים דהו ב'תא:א?'לו
 וכ:ל', דלתות, להעטיר חייב משכיר להבירו בית המשכיר טתני', ארבא.אריא

 לו עושה שוכר ק:רא, לו :לכמוך וכתקרת ונהלונות בדלח חי'2 טשכיר רבנןתנו
 מקום 'טלנה לא וכשיצא מזוזה. לו ו;:שה ננו וסיט'ה וכרזב ומעקהםולם
 מתני', השוכר. על צריך ושאינו לעש:תם הטשכיר על אוסן שצר'ך כלטזוזה,

 לו אמ' ואם כול', לש:כר נתעכרה השנה נתעברה לשנה לחבירו כיתהסשכיר
 קיסא נעליה בחזקת קרקע נחמן רב אמ' לחורש. מדינר לשנה רינריןני"ב
 על נטלתי לא אום' והמשכיר נתת' אומר שוכר יניי סר' בעי לטשכיר.וכוליה
 ראיה שיביא עד נתן שלא בחזקת 'ום ל' כל תנן להו אם' רא'ה להביאמי

 שוכר ל' ביום נתן, שלא ראיה שיביא עד שנתן בחוקת יום 4 אחרשנתן,

 שסוא' ברת בר מרי רב אם' לעולם בטובו שואל נחסן רב אס' בשבועה.מהימן

 בית הסשכיר מתני'. קיהייה. ליה ומהדר אשי רב אמ' טיניה. רקנאוהוא
-

 ל.תא ב( בעפד. שעושין באילו אבל 1צ-ל: תיבות, ב' כשיעור בכ.י פנוי טקוםא(
 הגליון על בהגהה וע" סעיא(. י"ח לבוב בהעטור )גס ברי-ף גם הוא כן אבל שלפנינו.גירוש'
 מקום. =סכל ד( שלפנינו, שכירוש' סזו משונה כאן בא:.ז שהובאה אותה וגם 11 גוסחא ג('סס.



 באומר אמי יוחנן ר' ירוש' ג'ר' וכול'. בית לו להעמיר חייב ונפללחבירו
 ביה רייר הוה ואי אזרא. וה בית לו אמ' אבל לך משכיך א:י כזה ביתלו

 יבנות:, מיחייב לאונפל
 י"ט.פרק

 אם הר.וט לשון רורש היה מא'ר ר' תניא וכול'. מחבירו שרההמקבל
 אם ליה אמ' מחבריה ארעא רקביל נברא ההוא במ'טבה. אשלם אעכ'ר ולאאוביר
 ליה למיתן בעי ועאי נהר אם' תולתא אובר זוזי אלפא לך יהיכנא לה נאןטובר[
 ]רתנן[ מהא שנא וכיי קניא לא ואסמכתא היא אכמכתא אמ' רבא ראלפא.ת:לתא
 הכא יתירתא מילתא קאמר לא התם בטיטבה אשלם אעכיר ולא אוביר אםע-ב(
 ופלנא מלוה פלגה עיסקא רעאי נהר אמ' הוא. ונוזמא היא יתירתאמילתא
 מיהת מי?רע מיתביך ראי לטלוה ניחא לתרויחו רניהא טילתא רבנן עכר.פיקרון
 :כמן קיימא מרה ברש:ת פיקרון ראם' פלגא שק'ל הוה הנאה מטי ואיהטל:ה
 משלם מתביך ראי ללוה :ניחא כרינית, מיתחזי ולא דאמי א'הוא בהרעמק
 ראמ' שעתא רעאי נהר אטרי פלגא. מיהת שקיל הנאה ממי ואי לחוריה,המלוה
 ראמ' עימקא ליה קר' להכי אמר רבא שתי ביה למישתא איבעי מלוהפלנה
 אכין גר א'ר' רכ אם' שיכרא, ניה למישתא ולא לך יהכי ביה לגסוקיליה
 ושקיל אתי בעיניה לעיסקא איתיה אי אלא בניו אצל מ'טלטלין נעשה טתואם
 אט' מצי לא אורעיה ולא ~פפיר.., סחבריה ;'סקא דקביל מאן האי רבא אמ,ליה.
 לך ניקרו רלא וטיליתיה טרחת להכי ליה ראם' נהריי פסירא מהא' רריליה

 חר ואמ' עימקא רקב.לו ביתרי הני רבא ואם' כרנא. ככולהו והיל' עיסקי.מפמיר
 לי הב אמ' ואי רמעכב ה,א רינא טפי נרוח הא'ך ואם' נ?לינ תאלחבריה
 קרנא פלנו לי הב ליה אם' וא' משתעברא לקרנא רוחא ל.ה אמ, לי רסטיארוחא
פלנ:, לי הב ליה אמ' ואי' משת;בר להררי ק'סקא ליה אט' רירי רווחא ופלנורירי

 טתני'. עריף. רבתרי מזלא ליה אמ' בהרך ררינא פסירא לך מטי וא' רירי
 בי' מחבריה פררפ רקביל ההוא מהוכה. לו נותן ולקת טחכירו שרההמקכל

 נותן לקת טתניתין היינו למימר כהנא רב סבר ותק'ף. חמרא עבר חמךארנ'
 ומורה עברה, הכא שליחותיה ארקא עברא לא התם אשי רב ליה אמ' טתוכה.לו
 מחנ'רו שרה המקבל טתני' בעומריה. שלקת :שרה רכרין בקינבי אשירב

 ישך' שארית נמ' בן שטעון ררב ט;' טאי וכול' חיטין יזרי לא ש;וריןלוורעה
 ע.יה. יעש:לא
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 2835 סימן א:ככפ.רר ב:תב-'ד הי.או:'ם השוכות רפיס שני כןק1:טים
 חס-

 ל,ב מחויק ;מ1י כל הרא. הסר הר5ים '2נ' בין ההמשך וגם וטלאחריו.מ?פ:י1

 )!( תש1כה של "קמע כת1ר הכורליא:א ביש'מת ר'ט1ם ה:ה הקו:ייסש:רה,

 הראשון הדף מח~יק כאמת אכל ,!( 1ק.רוש'ן" בח-א בבא שכמככת כדב-'םכיחוד

 בס1פה החסרה והחטשית כע:':ן. הן שלט1ת מהן איב; חש1בות, תמ':"בר

 1אין י1תר. מה1קן י5:י:ו ה:נוצא אך ק:.ה, ס'מן גנ1זה בחמדה כ1?ה:דפסה

 והדף להרי.ף. אינן ואייך קמ-א מסי' ?ם ג:וזה בהמדה שהק'12בות לומיצ-יך

 שריד שהן הראשונות ה'2ורות שתי מלבד ש?מות תש1נות ה שמ1: מכילח'2:י

 הגליון על הכתכ-יר בגוף :רשמו הש?מ,ת הת'בוכוה חסרה. מתש1:האהי1ן

 יש התשובות כאלה גם ה,א. מאוהית כמוכן 11 ורש.מה ח'. ;ד א'בכסימ:י
 ש:ב-אהת

 גאון. צמח רב תשובות בין ה.א 1שם ל'ד. ס" ג:1זה כחמרה נרפסה

 ה1א. גאון צמח יב מתשוכות של:ו הקו:טיס גם:אולי

 בכיתה ב;לה 'כיםת אשה הוא, בכ,י( ע'.א :.בןרן

 כלום טצאו ולא מי,ונו אתה ל"לו"ש ב:ם י נ י כ ש. יורשים נאו למחר נלילה וכת ממון לו שישזירו;

 לי והיה כלום לו נמלתי לא ו'איורה אשחוזכ2רה
 אזוז לא ואמרה א:תו נטלה תנרין ג'ד טט:ןי;ט

 יש שרו', היה כשכר אלא שלי אינה וההצךמביתי
 להן ויש לא או הכית מן ילהוציאה לפלקהל'ורש'ם
 לא, או איתה שהשדו ןממון[ א:תו ;ל ב2ניה:נר:ה

 . , , כמון לו שהיה וירוע הרבר ברור בירא'אם

 כלום נ;לה מכון מן כיסת שלא כפנ'ה שינרו הואדין

 יורשים יכואו ר-עגך'ן ביד לנעלה שהיה טמו;.אותו

 כיד הטטון[ זאת התגרין ויוצ'או נרין עסהם.יט;ני
 והניה שמת ס' אז ששנינו כטה ליורשים ויתניהאשה

 מלוה או פיקדון לו והיה ויורשים חוב יב;לאשה

 רכי שנהם לכושל ינתנו אומר מר2ון רני אחריםביד
 ליורזם'ם ינתנו אלא כרין מרחטין אין איטר;קיבא

 שבועח. צריכין הי:רשים ואין שנ1גה צר'כיןשכ1לן

 בביתו בעלה שמת ב(אשה
 ימת מטון לו שה.הוידוע
 ה,ור,2ים באו ולנ!חרבלייח
 מצאו ולא ג( מממו:1יפ?5ש
 לא ואמרה אשתו וכפרהכל!פ
 ממון לו וה'ה כלום:טית'
 אותו ונמלה תגרים בירמעם

 1החצר מביחי אז1ז לאואמרה
 היה בשכר איא שלואינה
 לסלקה לי1רשים יששרוי,

 לא. אי הבית מן1להוציאה
 הרבר ברור בודאי םא
 ועשתה ממון יו שהיה1.ד1ע
 בפניה שינדו ה1א ד'ןכך
 בעלה ממסון כסתהשלא
 רבע' שהיה ממין 1אותוכלום
 ויס;גו יורש' יבואו תגריםכיד
 "קגרים וי1ציאו התגריםעל
 ליורש' 1'תנו מירה הממוןאת

 אשה והניח שמת מיכדתביא
 פקרון לו והיה ו'ורש'ובע-ח

 ינתנו אתר'ם ב'ד טלוהאו
 שבועה צריכים שכולםליורש'
 שכועה. צריכין היורש'1ואין

 '-ם. ס.' הקצרות תשה,ג ב( ל.א. צד ב' גנז,-קרם 1;י, ד'. דף כתו:,תא(

 '.ח. סי' וו.לנא בדפוס וכן טטמו:ו. קושכ;רי:א" בדפוסגן



11 רכיעיספר

 בשאילתא דמפרש כיון ודירו-ו טזוניולעינין
 פירשנו ככר יושב היה בשכר אלא שלו אינהשהחצר
 לסיתב ד'נא מן לית דירה ליה דלית רכיוןלטעלה
 אין וזה בביתי יתבת תהא שנינו שכך שלשכרבחצר
 ליה לית נטי מזוני ליה לית דדירה וכיון ביתלו

 מקרקעי מן אשה לאיתזוני רבנן ו נ י ק ר-ע דדהכין
 טטלטלי מן לאיתזוני דינא כן לה לית קרקע דליכאוכיון
 א( רבנן )יה( ואטרו ממונה לה דתפסא גב עלואף

 תפמה שתפמה טה למזונות טמלטלין שתפמאאלמנה
 דיליה, מריים בעלה דאתפסה ב( רבנן פרישוהכין
 טבקשת ואם מינה מפקינן מיתה לאחר תפסאאבל
 שכר. ותתן תשכור משלה הו-קצר את לשכורהיא

 לשום שירדו שלשה רבנן תנו י( בית לרבירו בהאומר אמרינןודקא
 דפלינ וסא' האוי הכי בריתא וכולה בטאת'ם אוטרין ושנים נטנה אוסרארד
 שמקתא. דהא פירוקה היכ' משלטין ומא' בתשעים נידון צדוק ר' בר אלעזררבי
 שהן סלק בעשרים אומ' ואחד בטנה אומר ארר לשום שירדו שלשה רכנןתנו

 רב' במנה ניד~ן זוז ועשרים מאה שהן סלע בשלשים אוטר וארד זוזשמונים
 ביניהן שומה עושה אומרין אחרים בתשעים נידון אוטי צדוק ר' בראלעזר

 מניע נמצא ביניהם אותן שליש טטבעות ארבעים ביניהם 'ש כמהמשלשין
 טעם טה בינונית טידה בטנה נידון ושליש, פטבעות עשר שלשה ארדלכל
 רכי טנה ואטר פשרה ועשה זה בא ועשרים מאה אוט' וזה שמונים אוט'שזה

 זה זוז תשעים שווה זו שדה סנר דקא בתשקים נידון או' צדוק ר' ברא:עור
 שלשים אומר שהוא וזה טטבעות עשרה פחות הוא סלעים עשרים אומרשהוא
 זוזים ועשרים מאה שוה זו שדה אדרבה מטבעות עשרה מוסיף גכ,י( ע.ב 52)דף
 טעה וקשרים טאה אוטר שהוא וזה מטבעות עשדה טעה מנה אומר שהואזה

 ועשרים טאה אמ' דקא והאי טנו-ק אם' דקא האי לירך תפים לפניועשרה
 ומשלשלין כיניהן שומה עושין אומרים אחרים לה טהנפקין קא לא מנהדמתורה

 רף ,כתובות כסף של כוס שתפסה אחת באשה סעשה ההיא ב( צ-1. דף כתוג~חא(
 78. ראו )הלכוח בעלה" ןשהתפיסהן )שהפסה( כום שתפסה מהו חכמים "פירשו ע,א(ן1.ח
 גדולות והלכות ר-ח בשם: ר-ה-,,אלמנה" 1-1, דף כחוכות ובתוספות 58(. צד ע~דועי,ש
 בחשובוחיו היי-ף כתב וכן ג( ל.א. סי' ע-ז דף 1דק בשערי גאון האיי רב פסק וכןפירשו.
 כשתפשה שאטרו מה כי מ'תה, לאחר אפילו אלא כן רואין אנו אין מחיים תפישהשהצריכח סי שיש פי על ואף תפשה. שתפשה מה במזונוח,ה מפלפלין שהפשה "אלמנה קמ-ג:סיי

 שניזונת עכשיו אבל הנחובה. כדין סמקרקע, אלא נזונת היתה שלא בזמן אלא אמרו לאמחיים
 ע-א. ק-1 בתרא בבא ד( מיתה". לאחי תפשה שנא ולא מחיים תפשה שנא לאטספלפלי

 כ,ון וד,רה מזוני~לענין
 לא לה אין קרקע לודאין
 כאשר טזונות ולאדירה

 ראין למעלהנחבאר
 על ואף ממטלטלילאיחזוני

 מסון ליה ה י ש פ ת דגנ
 שחפשה אלמנה חכמיסיאמ'

 שחפשה מה למזונותמטלטל'
 דאתפשה היכא דוקאתפשה
 אם אגל דיריה מחייפהבעל
 מיתתו אחר היאתפשה
 מידה.מוציאין

 הגאונים שתקנווהשתא
 אפילו חונ הבעללגב~ת

 נסי תפשה לא כיממטלסלי
 המפלטלי מן ונזונחגובה
 ג(. המקרקעי מןכטן

 2. ר קדסגנזי
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 קרםגנו,

 ];שה מטכע:ת ארבעים ביניהם יש זון ועשרים לטאה שמונים בין[ ישכט]ה

 שלשה :ח]לק הלק לנל טג'ע נטצא חולק' לשלשה אוהו והכיל פש[רהניניהן

 ושלשה תש;ים שויה ז: שדה אחרי2 פבר' קא "(. ושליש מטבעותעש[ר

 שהוא :וה :שליש זי1 עשר שלשה פוהת הוא שטונים אומר שהוא זה :שלישזוז

 וקא ;וד להופיף לו שהיה הוא ובדי; טטבעות שבעה טוםיף הוא טנהאוטר

 אמ' אטרינן קא הלכה ולעינין טטב;וה. שבעה חבירי על שהוספתי דיפבר

 לא כן 2י על ואף מכרי; כ' להון וה:. פשרה ש;ש: כאחרים הלכה הונארב

 עכידנא הלכה ידענא לא דאחרים טעטא אנא אט' וקא לטעמיהו אשי רבמכרה

 זו, שלטשנה הצעה הוא זהכותיהו,

 טעמרות טשב;ה פוחר-עין אין רבנן תנו ב( פירות דו-המוכר האועזך

 בראשונה דילכא או בטתיבתא האכי נהיגי רבנן הבלים הבל כנגד לטתומושבות

 רילטא או לעיר בחוצה הקכרוה טכית כדהררין האכי למעבד נהיגין ואםביהודה

 לטיטר הכין לטעבד ביש'בה נה'גין לא - ה;'י בתוך שנא ולא בעיר שנאלא
 שלשה אדם בני יושבין הטת טאחורי הררין כד אלא יקרים שבו יקריםעטדו

 עושין. אין ומושבות טעמרות אבל לבדו מיהן אחף כלפעמים
 והרר בגאולה דהתםינן בתר יוצר בתר צלותא לטפדר רגילין אנןועור

 רילטא אי לתפילה גאילה מפמך משום כה יש רלחישא וטצלו צבורקיטין

 ראטי. דפמך כמאן אישתעי דלאכיון
 ג ו-ן נ מ ה ך כ 1 לתפילה גאולה ממכין קא ציבורא מישתעי רלאכיון

 פורם שהוא טאחר התפילה את ומפריר ציבור שליח עומד שהואכישיכה

 ומתפללין. עומרין כך ואחר מאז'נין והעם שטעעל
 כשהביאו שמה לפמח בשוק אותן שמוכרין לד,יטים ג( לחושיש

 הטלחים לתוכו השליכו ה מ ש או טטר או מים עליו נפלו בנהר כפפינותאותן

 לא שפיר להי וטנקיר להי דמבריר כיון רילמא או במדידה לה:מיף כריטים

 טשעת שימור לה רעבך רכיון מוף לדכר אין כן דאם גוונא הא' ככיחישינן
 הא'. לכולי רבנן אטרחוה לא אפייתו גמר שעת וערלישא

 מיא רמטא חיטא וכל לה' וכריר לה' מנקיר שוקא טן 1בין דכרכיון
 משום דעתיך מאי חובה ידי בהון ונפיק דאמי שפיר לכר ליה שדיקילויה
 היכי כי מצוה לשם הפיכו כיפיה לסהפכי דאסר שיסור שסי' לאו דלישא שיטור רבא1דקאמר
 וע,ד רלתות. :סצ:ה ללתות מותר ,אסר רבא ביה דהרר אשכחן סוף 1עד מתחילה שיטורדליהוי
 דלישח בשימור סגיא דקסברי לתתי הונא רב בי הא ועוד עשה חסידות 1סדת אחמוראחטורי

 נטר,נאי רב השובת ,השוה ק': דף בתרא בכא ב( הכ.י. בגוף הוא כן וה דוחא(
 1או,ו שא,ל דרבנא בריה יהודה ולרכנא תנניה דרבנא בריה נתן ליבנא שהשיב הילאיבר
 וה בכ.' החכר וס:פה ,שב:שים. בשנ:'ים קנ-ה ס" בח,ג ג( ע.ב(. פ-ו דף אבלות ה'ח-ב

 בספינה. שבאו חפין ד.ח: 141 צר גרלין ה-ג והשוה קפ~ות. באותיות משםהשלטנו



 רביע ר פם

 בסן.נה מ.א עליה1ן נפל דילמא לכ~ן קשי' ודקא ש'טוי. ':מ.' דל"2ה שימור שמעתאומסק':ן
 מחזק'נןן. לא א.ס1יא ומה,ק. רמי. שפ,י מ.א בה דאית חי:יא לכר 1'2ד' להו רמ:ק.כ,~ן
 חצר מהא רליקה אזלא רילמא וחישינן א'נש' בה דא'ת א( חצר ע,א( 53,רף
 לכנויי. מיכוון רקא גנ על ואף הרל.קה מפנ' וטפם'קין מכנין והולכך הצרלהך
 אנא נר 'רמיה ורנ 'הודה רנ ב( אמר'נן רקא כ' - ש,קטן ציאה ועלא

 ל'ה מתנ' קא ג( קרים נשיקא רמן אכין לנ' איקלעו ראכא כר תנןורכ
 צואה קטן של צואה מא' " אמק"יה ש"ק צשה קלירה

 וטלרעי גורף ההוא נמהו וטטואתה מתנ' הכץ וטטיה אנץ ד( אמליהרינוקא
 ה( הוא ר;י של נורף פוף סוף קטן נ,טניל וטלתרנגלץ צואה על ואילאהוא

 אהרת. נחצר צרכאלא
 נר ה"א דרב' נריה אנא רנ' " היא הלכה ת'שך-- שלא עקרנועלכ

 להרונ מהוא מניניהו טילתא נפק ינא' רכי דב' אקילעה 'תנ' הוו ז'רא ור'אבא
 נהש'ם הורנ אנ' צ'רעה " אמלהו ינא' לרנ' שילוה אתו מטבת ועקרביםנהשים
 תומו לפ' רורסו רוק יהורה רב ראם' תומו לפ' רילמא ,טכן כל לאו;קרנים

 תומו. לפ' רורכו עקרנ קטינא רב ואמ' תוסו לפ' דו-סו נה,ט ע,טת רנואמ'
 גבי על שיהלך לארם אפור ח( אם' ר אם' אנא נר ראם' ראמ' הא ןעיג

 לשרטתא הלכה רכק נה פסקו כבר מא'. והילכתא שדכא' מא' נשבת,עשכים
 להלך שתר מתכףן וטאץ רנר ראס' ,טכעץ כר לן רק'מא והשתא אמריקרקא
 טג שלעשנים שוחטן שראכ' הן ומה 'שראכי רא'כא גם על ואף עשנים גניעל
 מן אכיהן וטהמה מטא 0חמת לנמת 'ש ובמת במם והמח ,טמת מיי

 ואפילו רוקא דבגרו ער רילמא או דין בית כתנאי לנברין ר'תלקחן ;רהממון
 מקות. אלא לאכיהןאין

 ער במתניתיה לף נא' רת וטיבגרו ער , דאט' כלף רהלכה ו*ן'נוכך
 קרקעות אביהן הניח אם מענות ולעימן לאתנמנ'. זיממהון נמט' אישיבנרו
 הלכתא '"( ראכא ראמ' רץ בית נתנאי ניענות לאו ואס הקרקעות מןנ"ונות

 על ואף לפרנפה ונין למענות נץ לכתונה בץ מטלטל' טן ולא מקרקעימן
 אותן לחן אחיהם רוטא'ן רין כיה נתנא' הממון מן לאכל להן ,טאין?'

 הכנות. נידע מפנ' תקנה להןולעשות

 פכ-ג שנת ה.ג גרסת ע.ב. פץ דף עמא הגמרא לשון עצפ ה1א ח תשוכח ש-דא(
 רבהא צררא לא ן פשיטא ל" רמה חו הא הדליקה. מפף 1מפס'קץ "טכבק קט-1: עד ברלץור
 וח.יש.נן א.נשי בה דאיח חצר לה וסמרה ינש. בה ל.ת רליקה בה דא'חהצר

 מפף וטפס.ק.ן סכבין והילכך חצר לא.רך חצר מיא א~לאד.למא
 מינכה בכחב..ר וכן דקא. אשכח,ה קך,ם צ-ל: ג( קכ.א. שבת ג(הדליקה".
 שם ו( הריטב.א. בחר1ש, שהובאה הגא1נים גרסת היא ה( ל'ה. =,אמרד(

ר-

 השלם 1עי1ך 2? צד תג,ה השוה ט( ק/ ע.יובץ ח( להה ,,אמר ז( ע-ב, קכ'א
 ע-א. 1.א שם יא( :.נ כתוגות י( "שדך".ערך
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 קדםגנז,

 ברכות שנע ליה מבר?'נן 'מים שבעו; מעודה ,עשה אלמנה שנשאבהורה

 עביר כד אלמנה שנשא אלמו; וכ']ןן א( כיררבא הדשוה פנים מתרמאןכד
 לא. אן ביכ,ת שבע ליה מברכץ הכין הםפעורה

 ל'ה סכרכ'נן לא אלטנה נם'ב כד אלמק וב'ן בה:ר רב'ן ח;'נאהכ'ן

 ליצ'רא אלא כרכוה שכע סברכיק דלא משים ב( 'וטא חד אלא ברכוהשבע
 אלמנה לאו מאי אהד יום ולאלמנה שבעה לבתולה מברכץ תנ' רקארבתולה
 אכל ע." ת יף לאלמק שנישאת לא אחד יום לה סברכץ לבחרשנישאת

 שבעה לכחור ש:'שאת אלטנה ליתנ' שבעה לה מברכץ סא' לבחורשנישאת

 אחד 'ום ולאלמנה שנעה לבתולה מברכץ תאני קא כ' אלא אחר 'וםולאלמת

 אלסנה ולא משבעה רפחיתא בתורה דליכא , משמע קא פם'קתאמ'להא
 אחד. מעם רפהיתא( אלמנה ולא )משכעהדפחיתא

 נכנסה ולא כתובה נכתכה לא אן ועד וררשה האשה את ג(המארםי

 ועדאץ ונעלה על'ה בא ,אם נ,טלת היא מ,טקל ,נאטה טתן הוא כמהלחופה
 לה. נותן היא כמה וג'רשה כתובה נכתנהלא

 גר:וה אם כהובה נכתבה ולא בקידושין א,טה דאירפ רהיכא ראינוכך

 לא ארופה א,טתו אמ' בר ח"א רכ' תאני י( אמר:ן דקא כלום עלע להאין

 מה 'ור,טה אין כיתה לו מטמאת ולא א,ננת לא והיא לה מטמא ולאאונן
 מטבעות וחמ,טה ע,טרים לה ד'היב כתובה לה ד'כתב ודוקא כתובתה גובההוא

 לן שאנ' ולא כלום עלע לה אין כתונה לה כתב לא אבל זהב דינרכמשקל
 לג'רושין. מיתהבין

 כך כחובתה. נכתבה לא אן וער ובעלה ע"'ה בא אם ה(ושכתובי
 וחכלה עצמה הפסידה והיא בלכד מאת'ם מנה אלא עליו לה שאיןראינו
 כו-עובה נובה היתה לחופה נמפרה שאילו 3ה ליג; אותו שהניחהבעצמה
 עליו לה ואין בעצמה הכלה היא כתובה ולא חופה בלא עליה שבאעכשיו
 בלבד. טאת'ם מנהאלא
 ורפרם אחא רב נה פליגו חרשים שלשה בת~ך ק'רש י( דאיתמרןחאח

 במת'בתא דגרפינן הכין אלא ניה' מעיתא ורכינא אחא רב דגריסומאן
 גזירה עילוי ליה וד . . . ליה סשמת'נן אמר חר ורפרם אחא רב בהפלינו
 שלשה להן שיהו עד משנ'תארפו 'נשאו לא הנשים כל שאר וכןדאמרוררבנן
 ליה משמת'נן לא פבר ורפרם ליה משטתנין ליה דערק גב על ואףחדשים
 ומפרשינן ליה סשמתינן קא כלום נפשיה, ליה אפריש הא רברח כיון פבררקא

 חיג ג( 'טמ.ה. סי' חשובה שעי' ~ה".ה בן אגא. ר' אמר ע-א: ז' כח,ב~תא(
 ע.א. ל,ז יגמ~ת ון שם. ח,ג ה( ע,א. פ,ט כת,בות ר( ע.ר, ס" תגנ,ק ~ע" ל.ד,ס"
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 ואפריש ליה ברח כבר האי' של,טנ' לזרעו שלראשון זרעו כי; להכחין אילאליה
 לחופה. לה ומסר כתיבה לה כתיב אתי כר ירחי כמה ולבתר נפשיהליה
 עכביות אלו ודררר הקונרס זה וקו.ן ב( חכמים שנו כך א( ס ר נ י קט

 קוצין בהן שיש מפני תיקון צריכין יהם בהרים ומצויין הם רשאיפטיני
 הראש את מולגין חכטט שנו שכך טכ כיום קוציהן לקחת חכמיםוהתירו
 בארמה ולא בחרפית לא אותן מופלין ואין כאור אותן וטהבהבין הרגליםואת

 וטתקנין שלו כתספורת ה'רק את ד( וגוזזין ג( שלהן בתספורת אותן נוזזיןואין
 ה(. העככיות ואת הקינרסאת

 עככיות" אילו ודרדר הקונדס זה וקו'ן שנו: כך "פירוש ב( ע.א. ל.ד ביצהא(
 ודרדר הקינרס זה וקוץ )פ,כ( אושעיא: דרבי בכראשית "תאני 581(1 צד ריש ברלין)ה,ג
 תקון" דצריכין הוא דלגא' דאמרי וקינרם דחוהי( 1נ,א דחוחי מוריקא דררר עכביוח;אילו
 222(. צד )גאו:יקא חול כעגדין נראה שהוא ורמה ג( סע.ד(. ל.ו ד,ו יו-ט, ה' שלנו)ה,ג

 חמין ומחמין בפורני ואופין "ומסיקי1 ה( עי.ש(. שם וכגאוניקא 1בגמרא גוזוין ואיןד(
 את מולגין אמרינן מדקא ן 1 א נ י מ א תיפחת. שמא אסורה חדשה פורני היתה ואסבאנמיכי
 למשכיה" לאשלוחי דאיפשר כיו-ט מלוג עגדינן לא כוליה גד'א אבל 1רגלים ראש דווקאהראש
 ליתא(. אספמיא ובה,ג שס שלנו)ה.ג



 ויל. גאון נטרונאי רבתשובוה
 79.82ן רף 2833 .445 .6"א ." .10 א1כספ1יר )כ.' דפים ארבעה גןק1)טרכ

 אך יתי. הן פח1ת הן מת1כ1 קרו;-חסר גס ודף דף וכל ומלאחריו מלפני1חסר
 שכבר אלו 1גם כה. עד נודע1ת בלק' רובן מאר. הן חשוב1ת האל1הקש1בות

 ה:ט?אים בי1תי הה'?וב'פ והדביים שלפ:':1. אל1 של ק'צ1רן אלא אינןנדפכ1
 טתשובות זה שקונטרס רואיס אבו השונות ההויאות טן כנדפס. חסריםככ"י
 שבת. מסכת על וה1לכ1ת ס1בבות 1כל.התשוב1ת ה1א. גאון נמרונאירנ

 שמדפיס הנאו:ים שבת'טובות המק1צרית א'ל1 לפני ראשונה שנכתב11:ראה
 1אלו )318-325(. שבגא1:,קא אלו לפ:י 1חצ.ל ואילך(, 159 )צר אסף הרבעכש1

 ה ש ע מ בעל 1רק בהן. השקמ'ט 1לא הערוך בעל ליד, גם הגיעו לאשלפ:,נו
 אפ'טטיין(. :. י. הפר1ן. ידירי ע-ו )העיר:י מהן דביים צין הרמב,ם על ח ק ור

 כריתבין ביטמעתא רבנן בה ש,,האוו רברים בחן שנמצאו הוא כיותרוחשוכ
 כנראה הם שגם וק-ל" גא1ן צד1ק רב מר 1,,דאמי 28ן. צר )לקטןבכי1מא"

 מהות לראשו:ה רנו :תגלה כך ירי ועל בכיימא". רבנן יתבין "כרנאמרו
 י.א(. הערה 128 הנא1נים אוצר )ע,, שו:ים חכמיפ ב1 נתקשן כך שכלהכיומא

 במק1ם האלף בו בא פעמים הרכה חדוש: מש1ם בו יש וה בכ-י הכתיבגם
 בטקוס י1ד להו; איבילהו=איבעיא פתח; כמ1 הנקרא הבבלי שבנקורהסג1ל
= הי אמאיו = מאי כיסאז = כיסיא':  שנויים. כמה ועוד היא, 

 תפ( .5א .6"א .6 10 אוכספ1רר)כתב-יר
 ג( בו יש שטן .. . מ]רופה[ לכיצה שמן ב( ראט' טא' הילכך בישולו א(הוא

 בשכ(ן.ה]ב'צה
 ומימ'ו שנת מ;ר[ב נקכיו ]פקקו שלא ניי של מרח'ן י(וששאלתם

 מ.חך צנונין[ טים ]יאותם מתוכ. נ'משכ'ן צנו:'ן שהמים בצנור בשנת[נמשיכ'ם
 אילא, בהן לרחוץ ח'צון כב'ת ל'כנכ נשבתן כהם ]לרחוץלישראל

 כערב נקביו שפקקו[ ]מרה'ן ה( הכמ.ם ששנו פי על שאף[ רא'נו]כך
 טרחץ ]ב'ן ררבנן נזירה באה ;כש'ו[ ט'ר בו ]ליכנם טותר שכת למוצאישבת
 פקקו שלא וכין[ שבה מ;רנ נ]קביי שפקקו נין נו' ש. מרחין נין ישראלשל(
 לרחו'ן ]אמור כול. החיצון בב'ת ובין הפנ'מי כבית ניןן ]שבת מערבנקכיו
 לו' נן יהושע ר' אמ' פזי בן[ שטעון ]ר' ראמ' ו( הא כ' השתא . , : י(בהם
 התחילו שבת מ;רכ שהוחמו בחמין רוחצין היו[ בתחלה ]ק?רא כרמשום
 ח(הבנאין

 להח~
 הזיעה את להם 1ה1[היר1 החמין ~ח להם ]אסרו כשבת חםין

 מנריא חמי לה[ן אסרו רחצנו ט]בריא כחמי ואומרין נחמין רוחצ'ן היוועראן
 זיעה אן וער ה'1 אם עומר הרכר שאין ראו הצנונ'ן את להןוהיהירו
 לאימור. עוטדהכטקומה

 או עב היה אפ ק:ה ע-ב: פ' שבת ב( ע-בן. מ' )שבת_ ביו1יו וה1 הפ'ירו שטןא(
 ג.ב. מי' נמ1.מ ד( )?(. בישול למהר כדי :ן הי,ון, קוק ה:-אי.ה אדמ1.י )הערתלכשלה שממהי ופירש.': בשמן. מי1פה בגמ' ומ?יש טרופה. ,לה ביצה ב1 לנשל כד,מרוסס

 הבלנ.ן. ב:מ' ח( מ'. שבת ~ן שנן. א'ן וה'באי ):מו.מ. הלכה וכן ו( ל.ט. שבתה(
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 מממה הופכ1 שמואל אמרן יהודה רב 1כחמה הכ1ט" טת א( דא'תמרהא
 תיניק או[ ככ- 1עליו מניח אם' דרב משמא שלמיא בר חיננא רכלמטה

 ב( 1התם לטלטלו דמותר הוא הינוק או ככר איכא אי אלמא לכון וקש'אוטמלט"ו
 לאפוקיה יצחק בר נחמן רב לה1 שרא בדראקרת דהוה שככא ההוא אכיינןקא

 ג( אומך שמעון, כר' כמאן דרבנא כריה דמר אחוה '1חני ר' ליה אם'לכרמ"ית
 קא לכרמ:'ת הרבים לרשות אמנא קא מי יהורה לר' ואפייו את ניהעילת. הא'.ים ליה אט' איכא מיהא דרכנן איםורא הטאת טחיוכ שט;ון ר'דפמר
 ת'נוק. בלא ככר כלא הנריות כבוד גדולאטנא

 לא ד( דקאטרינן דמ' וכדדויד בתרה דאמירא כי הלכה 1לעינין ראינ1כך
 חבאלא דאיכא כנון דהמצניע והא' כיבד למת אילא ת'נוק א, ככראמרו
 ה1א כרם"'ת ה( ארדא דאיכא להיכא לאפוקיה נאע' וקא לא]מר[וחיוקאתי
 וכרמיית הבריות כבוד גדול ודאי הכא דאיכא ב'ה י( ל'הוקאם'
 הואדרבנן

 1'פירושיה[. מאי ,( ין ק ת ר נושששא"תם
 זניקבין ח( חודשים בכמא שמיצמריף תנור של ועשן ?יח פירושו הואכך

 כצורף בו ניצרפ'ן כמף כלי בו וכשחפין תיחוח כ;פר ונעשה אחד במקוםכולו
 סהלא מ( גרתקין חכמ' אם' כך לפי ב'רורו על .מ;מידו לכור כסףהטכנים

 דסיקיי רק'נא" מן ויש בשבח בהן חפין שאין כנרתקין כמף מכליחו'ן
 לכספא ליה

 חתנ,א צ1רפ'ם הרים עפר 1הוא מחלא נרתקין שאמרוחכטים
 ק

 א1מן. מעשה ל.הדה1ה סיחליה. בישטעא"ים ושמו ב1 כסף כיי הפין זהבועושה בגרתק.ן כסף מכלי

 )נ( באספלנ.ת חתר ע-גשמנ'חין בשמן צב;ן אם באימפלניה חתך מקוםעל :צ.פ1נ(נג ינ י :ט :גוי4 שמנ,חין יצמר :ם"ניית יצ,פה ,( פיקר],ו[,
 י, ש שנ'ג עי, יים למנשו'[. שדומה אמור לאי 1אם ומותרמרפא

 לכתחילה בה לצאת לאיש מותר חוחם עליה שיש טבעת 'ג(וששאלתם
 לא[. או הרבים 1לרשות ע"ב( 74נשבת

- לצאת וטותר לו הוא תכשיט חותם על[יה שיש במבעת ]דאיש ראינוכך
 יב[ארדא?)אפשפי.1(. ה( קמ.ב. שפ ר( ג(=,א.מר. צ.ר. שם נ( מ.ג. שבתא(
 צה(, ערך ערה-ש. עי' 1ערוך, בר.ח ומכאן )רשב'א. שער ל1 ש.ש כמן ראשן את לכס~תקרח שע1שה :כרית פאה ופקרין, צפה פ.רש: ז-ל גאון האי רב אבל יב( ד'. עמ' ס.אליפסיא הרנוב-ם גחשוב~ת נרפסו י1קח( מעשה )מס' הרמב.ם בחרושי יא( ע.א. נ' 'סבת.( א~מןיי. מעשה שה1א בגרתיק~ן כסף מכל. ח1ץ הכל.ס את חפ.ן נכ4 חכמ.פ שנולפיכך מתלנן ~הוא הכסף את בן 1חפין במ'ם אותו ושורה א י נ 1 ק .מב.א משח.ק ~ה1א הכ1רמן הכסף את הצורף כשמוציא "פ.' ובערוך: 5~3. גא1נ.קא ם( 3. הערה ע-א. כ.ח רש-גלאנרת הקרמתי ~ע.ין חרשים. = ח( סע.ב. נ' שבת ו( )אפשטיין(. ב.ה זע"לח[ ?.ל:1(
 קליט. ס., 68 צר אסף, הרב .דיד. עכש.ו שטדפ.ס הגאונ'ם בתש~ב1ת ר-עתשובת לה וד1מה רכ.ג. ס.' שע,ת ע-א; ס., תג,ל 252; צד קל.א ס,' בה.פ 1מקוצרתיג(



 קרםג:וי

 בה לצאת ומותר לה הוא[ תכשיט ]חותם קליה שאין בטכ[עת אשה ]וכןכה

 אשה[ תצא לא א( ]רתנן רראכא גזירה משום[ כהן ]לצאת אסורין שניהםאילא

 ד]כרי חטאת חיבת יצאת[ ואם ]חותם עליה שיש בטכעת ולא הנקוכה במחטלא
 פליימון[ ]של ונצלוחית ככובלת אילא עליו חלוקין אין חכמ[ים ואף מאירר'

 רחזי מ'ר' עולא סכר קא אלטא באיש[ ]וחילופיהן עולא אם' עלהואמרינן
 'וסף רב קליו[ מתיב לאיש חז' ]לא לאשה דחזי ומיד' לאשה[ חוי ]לאלאיש

 אותיכיה[... ן לעצמן עם נשים 'וסף[ רכ ]אטר אילא הוא לה וכפריקהרעים

 תפילין זמן לילה ט[איר ר' סבר ןקא וטפרקינן וכול' תפ'לין המוצא אכ"תוכ
 באשה ירמיה ר' ]ואוקמה[ הוא יר כלאחר וההוצאה ושאלינן תפילין[ זמן]ושבת

 מאי איש בנוזכר'ת ואוקטת אשה תריצת ואמר[ ראכא עליו ]והקשהגווכרית
 עליה שיש טבעת לאשתו נותן שא[רם פ;מים רכא ]אמר אילא למימראיכא

 שהאשה ופ;מים לקופסה שמגעת[ ער ]בידה וסניהתה לקופסה להוליכה]חותם[

 כירו וטני[חה לתקן אומן ]אצל להוליכה הותם עליה שאין טכעת לכעלהנותנה

 לאיש חותם עליה שיש טבעת רראכא מתרצתא שטעינן אומן אצל שמניעער

 גזירה תצא לא לאשה חותם עליה שאין ומכעת לאשתו 'תננה שמה יצאלא

 מררות מכת אילא מדאוריתא טלקות עליהן אין יצאו ואם לכעלה תתננהשמה

 כשאין אשה כין כשכת כהן לצאת מותר ולחצר רראכא גזירה משוםמדרבנן

 רכ אם' יהורה רכ ראם' גנ על ואף חיתם עליה כשיש איש וכין חותסעליה

 מככול חוץ אמור כחצר אף הרבים לרשות כו לצאת אסור הכם'ם שאמרוכל

 לכרכה קרוש וכר ג~וון צדוק רכ מר ראם' הוא הלכהזה

 "יה רכ ממ' מא ח הלכה רפ אמ' 'הורה ררכ תרת'ןרהלין
 הלכה אסור חררים כחדרי אפילו הקץ מראית מפף חכמים שאסרו כל רנאמ'

 בץ ראיש כץ מבעת אכל לנמרי איסורא רנק ראמרו מאי כילי הף . ..
 הרכים כרשות ראבא גור וכי בעלמא היא רראנא משום ]גדרה[דאשח

 דגור. הואוככרמלית
 פירושיהו. מאי ג( -נוכרית ופיאה ב( וככול איסטטאוע,2אלת6

 מימ של אילא חהכ כסף של ולא הוא תכשיטץ טימ מןאיסטמא

 צכעונץ ,2ל ושהוא ומנץ 'רידות אילא אותן עונין השוכות נשים ולא ד(ציבעונע

 כה אין כאסטמא נאמרו רכרים שלשה ב( הכמים שמ שכך חשוכה ואעההיא

 משום כה אין הרכים, לרשות בה תצאץ ואין בנגעים מיטמא ואץ כלאיםמשום

 ערנ ולא ,2תי לא חוא טתי רלאו בנגעים מטמא ואץ הוא אורנ רלאוכלאים

 דאמי, ממף כי הוא תכשיט ר"או רכתן הרבים לרשות בה יוצאיןדאין

 שטדפיס כתשה,ג גם ע-כ ד( ע.ב. ס"ד שם ג( ע.ב. :ץ שכ בן כ.ב. שבת------ח(
 תאפממא". ע' כעיוך גם ומשפ ל.ה ס" ועו צד אסח הרבעכשו
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 מהו יורע א';ו א( ~ה 801;.א( כבו" אטי קאי הא 'נא' לר' אככבול
 קא רהא "'ה פש'טא אבהו .ר' תנן צטר שון כיפך ]א: ה:ן רעברא ככלאאי
 :תנ'א .כו"ה אשה ין ן . . תנן ]צטר ש" כ'פה כבול ראכ' כטאן ממתבראאס'
 נשים . . . . . . צמר של כיפה אי"א הוא רעבדא ?ב"א "ח1 רכבו" הכינמ'

 כ' ?'רוש'ה צטך של כ'פה "חצי. ובאספוסא בכבי: אשה 'וצא י(רתניא
 פאה טזנח. צי.ן 1עליו נרול כהן בראש טונח ה'ה צמר של כיפהן ג(ןרחניא
 ומניהות מרולרל ד( שאש;רן נ.טים של[ בראשן מו]נה שהוא 'פה שערנ,כר'ת
 אימורי והא עיהן ]ונ,קש'נן בשערה ניהנין שניהרגה האשה ה( כמששנינונראשן
 לבתי יר' הנ, אמרה אי"ו לבה' שעיי הנו כא1טרת רכי אמר נינהוהנאה
 'ם' ר' לה כ;' מיב;א הא ואטך'נן ניכריח בפיאה ראבה אמ' לה[ יהכינן]מי
 ראבא אמי מה1 צרקניות של נש': שער הנינא[ כר ימי ]ר' רבעי חנינאבר

 הכא בפ'כ[הא דתי' חנינא ]בר 'מי לר' ליה טיבעיא קא כי נ:כריתבפ'אה
 רסלקא. כ' וכול' בהרמחבר

 יכים שטונח נפלן אינו ]בארם יום של,ש'ם ששהה י( כל לחםוששא
 שטונה בתוך לש:חטו מיחך האוי ם2'קא שהא לא :הא נפק4 אינוככהטה

 'סים. שמונה כתוך לשוחמו שמוהראן..,..[ור
 אקילו נמי ראי שמונה[ ]בתוך לשוחמ: מותר האיך הוא רמפיקאכיון

 והלאה השמיני מיום וכה' שר' ללילה הא אמו תחת ימים שבעח והיהכח' ראמי אפמורקי רר' ו( אפמ:רקי רך' כ' שטיני של לילה לגבוה הריום ביןרבנן
 מינה שטעינן "הרצאה ויום לקרישה לילה כא'זצד הא לא ללילה האירצה

 לילה שיצא ער ו:קרכן באכ'לה טיתר שב(עי יים יצא שהוא כיוןרלהריומ
 תשעה חרש'. ל1 שכלו בג:יה ליה דקים היכא וראי ד'למא שטינ' יוםויהיה
 אותו שוחמין טונ כיום שנולר ;גל מות'בי אמרינן כירקא לדקה וחמשהלנפה
 שאם שוין ח( וכיון הרשיו לו שכ,ו עמיקינן במאי הכא ומפרקינן מוכביום
 האס אבל חרשיו לו בשכלו נמי הכא ואמרינן הטוכן מן שזה עטו ומומונולר
 לעה טעת אילא לשהותה צריך שאין אילא עור ו"א שמונה בתיך לשוחמהמותר
 מ( שאהי2ילה לעח טעח משהה שהץ'לה בהמה וכין לאלהר. לשחטה וטוחרשילרה
 נחטן רב אמר '( אמרינן קא רכ' ומיתרת א"חך וסוחטה שעות וארבעעשרים

 רבני בי פליגי "כב,ל 154: צד ר'ש אסף הי: עכש1 שמרפיס הגא1:.ם ובתש1'קל,ח ח,ל,ן גן ע.ב. נ,ז שגת ב( )?ן אלתקלל .מ,ן . . . .. . . 1חסיהוי. מן הסח שפ,ר1ש רא.נ[ונןך הדיכור ע,קר וטה ה,סת שגו;ת פ.רו'2 מה ו'2ע:אלת יו: תשוכה :רשמה הגל,ין בראשא(
 ה( ו'. הערה28 היושונות ח' הגאונ'ם אוצר ע" מגי". במקום הוא הארף ששעין. = ד( מינח4. צ'ץועל'ו גדול כהן ב-אש מ1:חה ה'ה צמר של כ'פה ד[תנן צמי של כ.פה אמר ]ומר הנן דעבדאכבלא אמר מר

 ערכיי
 סע.א. נ-א חולין י( ו:הפ,לה. = מ( וכולן? חן פ.א. חול,ן א.;י-ג, זבח'ם זן '.א. ס" ה"ג והש1ה כע.ג. קל.ה שגת ו( ע.נ. ז'
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 צריך נ,פה אם אנל לולר ס'לי הני אנרים לריתוק תוששין אין, הרחםבית
 שהיפילה. נהסה כין שילרה בהכה נין לירה צער משום לעת מעתלשהותה

 פליני כי הוא חי הכל דברי ארי יאכלו הננ סן נפל א( אכיי דא'והא
 דאטר רמאן טעמיה ומאי הוא חי ראמר דמן טעמיה מאי ושאלתם ומתכשפיהק

 הכין הוא, מת או הוא חי או מיניה נפקא ומאי פליגי מאי ולעינין הואטת
 מן שנפל לרקה ארבעה בן או חודשים שטונה ב( כן פרה ולד אכיי אמרקא

 דכי גמל'אל נן שטעון רבן טודה לכן קודם בו וננע ארי ג( שאאכלו אוהגג

 מיתת דלאו רניון מעטא ומאי דאמי שלים ננבילה כנונע נו והנונק דאטיחי

 כן שמע,ן רנן חאייש סיתה לו שנרמו ארי או ננ סן שנפל אילא מיתעצמו

 וננ ארי לא ואילו ע,ב( 891 חדשיו לו כלו ולר האיי דילמא לטילתאנמליאל

 פליני כי וכטשא כנגיעה ומטמיא שמתא . , . , כהמה כי ליה ומשוי חאייהוה
 כלו .א ודאי האיי מנר נמ' נן שטעון דרכן לכין קודם נו ונגק ומתשפיהק

 ורכנ; . . . ראמי נסורה ננב.לה כנונע כו והנונע הוא שטונה ונן חודשיולו

 ראמי הוה וכנהמה טטמא לא טספיקא תודשיו לו כלו שלא יאטר טיסכרי
 כנון לו נרם אחר דבר אילא עצמו מיתת ולד האיי טית דלא היכא . . . ..

 להא הישינן קא ר4א והא ה,א דתי[ נמליאל בן שטעון רב]ן מודי וננארי

 בריה לכיה ]איקלע, יהושע ררב נריה הונא ורכ פפא רנ ד( אמרינןמרקא

 עד שהיתיה אילו ליה ואמרו תלתא קינר4א להון וקכר אכין כר אידיד[רב
 ששחט אילא טית איהו דלאו כיון נטי והאכא מיניה אכלינן[ ]הוהלאודתא

 כן ולר ההוא לנני ונג ארי כי ש[חיטה טעליא....,.. ולר נימאשחטות

 הדין וטן טיניה וניכלו ]טק[ל'א ..... קינל. להאיי ונוקטוה רפרה חדשיםשטונה
 דמת פליני לא עלסא ה . . . . . . אילא ואמרינן לשמעתא לה ה( טתפכינןקושיא

 שמעתא. וסלקאהוא
 מכל טשונח שהוא לכטן שלישי שהוא עגל ו( תלתא עינלאוששאלתם

 הוא דחוק והולד צר נו[פה ראשון שיוצ]א ולר שתחלת מפני נהמהולדות

 ואילך רניעי וכין ז( הוא טשונח שלישי לולר אבל השני וכין טשובחואינו

 לבטן שלישי שהוא ענל להו שתט לפיכך טשוכחין ולרותיה ואין כחשהנוף

 פרה. ולדות מכל משוכחשהוא

 )ע4 נפל מתורח 4ה נפק 41א[ 'ט'ם שס~נה ועד שנולד מיום ב( קל.ו. שבתא(

 י-ח סי' בתג-ה וכן טהפכינן. = ה( קל.ו. שבח ד( שאכלו. = ג( 'ד(. בכתבהגליון
 ע' כעיוך יכן ז( ע-א. קל,ו שכת 1( ג'. הערה 46 צד רש,ג אגרת וע'" ט'. אוח 8צד

 והשני הרבה כחוש היאשון כ. שבפרה ~לדוח טכל טובחרי שהוא לבש! שלש' "פ""חלחא:

 ע,א י.ט דף וככורוח ע"א נ,ו דף גטין בתוספ,ח אבל מכולן". סופב והש4,שי ממטמובחי

 זה פירוש דחו דחךד"ה



27 יביעיסןר

 שבעת כן אם 'ר:ע ואינו עמה וולרה כהטה שהכיא נוי א(וששאלתם
 י( ו?ין נאמן. א'נו או ע"'1 נאמן הוא ימים שב;ה טכן פהות אם הואימים
 :א. א' ;לי: נאמן נו' כנו ואת א:תולעינין

 ;יקך. כ4 נוי נאטן א'נו :ה'ה'ך אים:י ש'ש טקום שכל ראינוכך
 נותן זה מצד האוך בה שאהזה מ"'ה ג, 'הירה רב דאמר האוששאלתם

 יא'תותב. כ' או 'ה:דך כרנ הלכה וכול', אחר מצד מ'םעל'ה
 כריתא הרא טן מוהבינן דקא נב ;" ואף 'הורה כרב שהלכה ראינוכך

 ומפרקינן וכול' ככתה ככהה :אס בה ~מיתכנה פושטה האור כה שאחזהטלית
 מפנ' ננס כן שמעון ר' דאךר י( אוכ'ר ומקש'נן ננם כן שמ;ון כר' דאמרהוא

 תאני טירקא ננס בן אמר א'ן ומפרק'נן אמר מ' ככיכ~י נרמא מהרךשהוא
 ננס כן שמעון רר' טכל" :כ:"' מ'ם מלאים הדשים חרש נכל' א:סך 'ום' ר'סופה

 'הורה כרב דהלכה טינה שט;'נן 'הודה דרב כואתיה ננם בן רקא'י וכ'וןשארי
 מחכ'רו עקיכא כר' ה"כה אטרינן וקא א:ך רקא 'מי ר' איכא תאטרואם

 כיון האכא, אנל בכתטא מילי הני מהברו כרבי ד"כה מהברו יכ' כר'הלכה
 וכי כות'ה ה'4כתא כ?'ר:ש עליה דאיפלינ י"'תא שארי רקא 'הודה רכדאיכא
 'הודה. דרב לה וקמת ליה איפרקא ת':בתא איתותב ]האןתיטא

 כשבת ניהרג'ן מזיק'ן טינ' כל ה( לו' בן 'הזשע ר' ראמ' האוששאלתס
 'וסף. רב דאיהב'ה כ' או כואת'ההילכתא

 ודוקא טז'קין מיני כל להרזנ שמת'ר "ו' בן 'הזש; כך' שהיכה ראינ.כך

 קשיא ואו ניהרנ'ן. אחריו רצ'ן שא'ן 2' ;ל שאף מהמשה הו'ן אחריוברצ'ן
 שבמצרים זבוכ הן וא'לו בשבר-ן נ'הךנ'ן חטשה ':סף רב ןרכת'ב[ האלכון

 מקום ככל שומה וכלכ ישראל שבארין ונהש שבהר'כ 1;קרב שןנינוהוצ'רעה

 ב[סופא ןאמרינך רקא תרצה נופיה 'וסף רכ לא אחרינא וט'ר' רשרי הואהך
 אחריו כרצין י(. לה מהריצנא ואנא אזת'בתה ואנא תנינתה אנא 'וכף רכאמ'

 פלינא ראטרינן היכא כל י( לן קאימא הונא רב פלינ תאמר ואם הכלורכרי
 סב'רא לוי בן יהושע כר' יוחנן דר' שכן וכל כואתיה ה'לכתא ליתדפלוני

 בנושפין 'וחנן אמ"ר חנה כר כר ראנה ואית'מא עולא אמ' אמרינן דקאליה
 אחריו. כרצ'ן ליה רהוהנו

 108: צד ח-ג וכהאשכול בהערוה. ע'"ש נשרונאי. רכ בשם מקיצרת ב"ב ס" כהיפא(
 ~לות'ר ציפק הכט' ובהש1בות וכו'. נאמן א'נן 1לד עם גרולה בהמה שמכי ג1י בפסקאוכתב
 ק.כ. שבת ג( 1כן. ,,, ב( וכו'. ג~. של דבריו על סומ?'ן גא~ן הא. ררכ נ'טערי ע,ד:ס.'

 ~אנא בעקין: ומצאנן ב:~סחא~ת .,כרק:ו 1( ע.ב. קכ,א ש:תה( =א.מר.ר(
 לפני ולא לפנ'1 זו תשובתנו ה.הה ~לא יהרמב.ן. ה' )טלחמות לי'ב-י" כי1מר ל'ה,מתר'צנא

 הגא1נ.ם לאוצר נספחים )ע'. התלמוד בררכי רכ,ג כתב וכן ז( עי-ש(. הקטן המאורבעל
 ה.(. הערה ע.ו ס.' 24 צדכרכות
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 טו4 לגוי[ ]ישראל יאמר לא ב( בשותפות שרה שלקחו וגוי א(וישראל

 ב]או ואם מותר טעיקרה היתנו ואם בחול חלקי איטול ואני בשבת ח"קךאתה

 היתנו דלא וה'כא לא אי מתניתא הא כי הילכתא ושאלתם אפ[ור.להשבון
 אילא. כן לעשות טותר סת[ם בשותפוח ]וגוי ישראל ולקחוטעיקרא

 מורי]קאי הנהו ג( אמרינן דקא גב על ואף כין לעשות שטותר רא'נוכך
 להו ושרא דרכא לקטיה אתו בשבת בחד נק'ם וישראל בשבתא נקיטרנכר'[

 אסור לחישבון באו ואם מותר ט;יקרא היתנו ואם[ ל]רבא ראנינאואותכיה

 לישאני תרין ראיכא כיון ומותר טעיקרא דהיתנו דוקא אלמא ראבאואכסיף
 הנהו אמ' כתיל טיכי נב:אה רכ אמרינן דקא בתרא לישאנא הרין כיהילכתא

 ואתו רהיתירא שנ' אכ. וישראל דאיסירא שני אכל נוי הוו רעורלהשתאלי

 שרא הכין ואפילו מקיקרא היתנו לא שתאלי הנהו להו ,שרא דראבאלקמיה

 תא י( בסיוטא יתבין כד בשמעתא רבנן בה האוו וקאלהון

 ומליקא מעולם רברים היו לא רבנן ופריקו לראכא ראבינא דאותכיה לזושטע
 מעיקרה היתנו אם שטק חא טאי פתטא ה( איכילהו לכון קשיא ואושמעתא
 טיהא אטרינן רקא בראיתא להארא פלקוה כבר דהיתנו הוא ר,קא אלטאמ:חר
 מעיקרה. היתנו רלא גב על ואף שרי הילכך מינה לנושטעליכא

 וטימה גלין וכסא כילה ומשמרח רגוד פירושא לכם לפרשוששאלחם
 י( בכימכו וגוד כפולה ומלית ואסלהטרסקל

 מים של נודות עמהם יש בקי'ן דרכים הולכי הללו ר 1 ג פירושוכך
 י( כארק 'תידות ארבע ת,קעין חטין טימיהן נעשין ה'.ם ולחצי בהרוחונין
 הרוח אחת אמה האר,ן מן גבוהה שהיא וכיון עליהן שהוא הנור אחוטסלק

 יעשה לא נשכת אמרינן וקא אחת בשעה קרין הגור ומיטי תחתיהןניכנמה
 המשטרת את תולין אוטר אליקזר ר' דתנן כי טשמרח אהלה. שע:שה טפניכן

 אוהלה. משום בשכת לנטות כילה אוהלה עושה שהוא מפמ וכוליה טובביום

 קורין מה ומפני גיליתא מיטה ה( ככירה דאמרינן ההוא נע".ןכיסא
 לחקנה שטבקש ובשעה שלה טארוכות רוחכה נשמטת שהי מפני ג'ליתאאותה

 עצים של קטן שולחן רטות מ( טרפקל פורקה. רוצה וכשהוא בזו זומכניסה

 ע.ז ב( כאן. מסולקת בהערה שם המו.ל וקושית מקוצרת. נ-ב ס.' גסוף גמו,מא(
 איבעיא =, ה( י-א. הערה 128 לברכ~ח-התשובות הגאו:ים אוצר עי' ר( שם. ג( ע.א.כ-ב
 הכין ומובא להו איבעיא להו, איביא ... כגון ועי-ן חי-ת להבליע ארמי לשון ררך "וכןלהו.

 "והויכי ז( וע.ב. ע-א קל,ח ש:ת ו( ו(. הערה 14 א, קד6 ג:וי עי' סר, ע' 1ערוךבגמרא"
 יתידות באלו אותה ותולין עבין בחושין וה חמת וקושרין בקרקע יתרוח ארבעה נועציןררכ.ם
 בשאילות פ' "מרפקל: פן ע-ב. מ-ז שבת ח( "אסלא'י(. ע' 1ערוך המיסי' כהלהצפ:ן
 על אוחן ו:וח:ין כן תחתיהן שמניחין אדפ ב:י שרגילין מהכת של או כיזוראן עצי שלשולחן
 62(. צר לפהרוח הגאוניפ 1פי' עליהם" לחפ ואוכליןחבן



29 רגיעיספר

 נקין א( כככל דאמרינן וכי כיזוראן טכק כערכי אותו וקורין על'1שאוכלין
 ארהלה. משום זה ואף ע-ב( )81 טרסקל כראשי והיניח הרבים ברשותקנה
 י ם י כ ה כיה של הכאר פי קל אחו ומניח מעור שעושין קטן כיסא ה ל סא
 ר;י יג'ע . . ק. שןטוה עור ועושין עליה וניפנין ויהטכין טכעת כנגד נקכ כוויש
 האסלה העור ב( כמכוי אמרינן רקא וכי שיכלה ער טים עליו נותניןעליה
 כימא עור יוחנן ר' אט' חנה כר כר ראנה אמ' אסלה עור טאי ואטר"וכולה
 הכיסי. כיחשל

 אבל פמור קשה אם חכטים שאמרו ןראשונים[ ארכעה אילו שנווטה
 לכתחילה. לנמוחן טוחר אחרונים וארכעהאס1ר

 הרוח שחיכנם כרי ומגכיהה יחירות ארכע על א,חה שנוטה כיוןנור
 היא הרי וראי כילה ורכנן. אליעזר ר' מחלקת טשטרת לאהל. רוטהתחת'ה
 שמואל אמ' דאמרינן כ~והל... טשימה שגנה ומניין נג. לה יש שהריכאהל
 כריה ששת רכ ואמ' לפרקן 1מוחר לנטותן מותר חחנים כילת חייה ר'טשום
 אלמא אמור טפח בגגה יש אכל טפח כנגה שאין אילא אטרז לא אידיררכ

 כסוי לה ואין טזה זה טפורקת שהי כיון נלין וכיסא וא. . . . והיאראמורה
 אה~ה נ( שא;ושה כטה ארבעה הללו 1 .. ... . . טקר שמרבקה ולאחדמלמ;לה
 לא נלין וכיסא כילה וה[כשמרת הנוד ןוחני מתניאתא חוכר' אכ'י מנקיטלפיכך
 חטאתן חיב עשה ןואם יעשה לא קכע אהל אסור אכל פטור עשה ואם'עשה
 הן דטחוכרוח כיון ארם כני של מיטות שאר אכל חטאת חיב הוא קבקאהל

 ומסוככך שמותקן וכימא ג'לא'תא טיטה שהיא גלין מכסא טשונות הןוממובכות
 לעשוח ארם בני של דירכן ואין לחם קליו לאכול שטתוקן ר( וטרסקלכחיקנו.
 כטה נעוץ קנה של נמ' או העטוד קל להניחו זה וכיקש כו ולסכך כואהל

 של הכאר פי על אוחו שעושין ז( ואסלה י(. מערביז ככל חכטים ה(שאאמרו
 לנטותו מותר עשוי א1הלה בו לעשוח ולא עשוי נקבים צורך של הכיס'כיח

 לאנמים סמך ככפרים הדרים עניים ארס כנ' ח( כפולה טליח פר1שלכחחילה.
 כשיעור אורכו צטר של כנר מ)כי(כיאין כטקומנו ינילין כך טלית להםשאין
 לאורכו וטטיהו יתיר הן חסר הין אמות שלוש ורוחבו אטוח שש או אמותחמש

 הארק מן וגכוה כיחידות לחכלים וקישרו זה מצד רוחכו כאמצע בחכלוקושרו
 יחושין. מפני חחתיו וישן וניכנס קכר כמות אותו ועושה הארין עים.שפתותיו

 לאוזנה אוזנה כין ש;1שין ועצים חכלים 1כימכו טים של נור 'גוד ככוסכונור
 ט( אמרינן רקא כי כיסכוה אוחה עושין הגוד צורך שהן וכיוז שלהויתידוח
-

 שבת ד( =שעושה. ג( ע.כ. י' ע.ר~כין ב( ע.ב. ר,נ ערוב.ן מערבין. נכל א(
 שם. ח( :.א. קל.ח דף שבת ז( ע-ב: 4.נ ע.יוב.ן ון =שאמר,. ה( ע-א. ק4.אדף

 ע.ב. קל-ם דף שבתט(



קרם

 אף אותה המעטירים 1קנים ועצים הבלים כאותן ,כיםכוה ככ'לה ארםמיתעט'ף

 כלולב אטרינן רקא כי טים הטת הוא שנור וטני,ן ה,א. כן בכיסכו ג1ךכן

 מיא. ניה וטליינן גורא ליה רעכרינן גברא דההוא משכיה א(וערכה

 ייפן עי עומר שאינ, כי1ן טימה באמצע ה;ומד ב( קטינא רב ראכרוהא
 על עומר ואינו זה נמר על אהת ורגלו זה נכר על אהת רגלו נטי אושלה
 כאסצע הנפר כאטצע אהר נסר על רנל'. שת' יעומך מכוין א.לא נסר שלצידן
 ככרימה כעוטר ורומה כשכת נפר שובר ג( שאורא' יורע 'ה.ה כשכתמ'טה

 לא, היא ולא אמרינן קא הא מוף וסוף מזיקה י( שאבוראי ;וכרה אשהשל
 היא.מילתא

 אכור. או נשכת לשומטו מ:תך אטום[ ]גבי שעל מנק:לוששאלתם

 ]גני מעל טנעול שומטין חרא תני :( אמרינן רקא ה( שמותך ראינוכך
 רתניא הא קשיא לא ואמרינן אהרארי קשיאן שומטין א'ן א'רך ותניאא[טום

 אלעזר ר' אטום גבי שעל טנעול רכנן[ ה]א ע.אן 821 אל;זר ר' שומטיןאין

 לפי]כך כל' אינו לנעול ראי' א.ן אטום בו שרו[ כיי]ן ... ז( טכטאין ותכמיןמטהר
 אתו שוטמין א'ן כל' א'נו טמאה לעינין ., . . ום ה]זא[ וטהור טמאה טקכלאינו[

 וחכטים טטאה גכי דתנן היא הכמים שוטם'ן ]דתניא[ והא כלי. ל[;שותו]נשנת

 טמאה ומקבל הוא נכור מנ;יל אמום כ, דיש גב על ראף להון רמביראטטטאין

 קא רלא אמום גכי מעל אותו שוטטי; טטאה ומקכל הוא גמור דמנעלוכיון

 ובל כתנמים הלכה וחכמים. אליעזר ור' וקא'ם. טתקן רהא בשנת כלימתק'ן

 רכר ראמ' לראכא הניחא אמר'נן רקא אמ' קא כחכמ'ם ח( ם ה רראכאשכין

 מותר טקומו לצורך וכ'ן ג,פו לצורך כין אמום כגון ]ק[אי לאיס1רשמלאכהו

 מק,טו לצורך מותר נופו לצורך לאיכ,ר שטלאכתו רכר ראמ' לאכיי אילאשפיר
 סא' כאכיי הויא לא רכי גב על ואף ]כאביי[. דלא שטעתא הא נימ'אסוך

 ראיפשר היכא הכי אפילו כראכא הלכה וראכא אכ" לן קיטא הא מינאנפקא

 בטא' הכא ראניי לטקטא[ ומתר]צינן עריף כפי פלוגתא כלא לשמעתאלא,קמה

 רשומטין מ[ינה ]שסעינן טותר רפוי היה אם אומר יה,רה ר' רתניא ברפו'עפ.קינן
 אפ" רפוי היה ואם רראבא. וכ' הכמ'ם כרכרי כשבת אמום גכי מעלמנעול

 כעמא אטרינן רקא שאר' ,ראבא אפר אכ" רפו' א'נו ואם רמותר טורהאכיי

 גופו :צורך לא'כור שטלאכתו רכר ראמ' לאניי הניהא לא רפוי לא האררפיי

 נין לאיסור שמלאכתו רבך דאט' לראנא אילא שפיר אסור טקומו לצורךמיתר
 =שב1וא'. ג( ,,ש.דא.. ד( ע.ב. ק,מ דף שבת ב( ע.ב. מ-ח דף פ1כהא(

 רכ.ב(. ס,' 'שע-ת ק1.4; בפי' )ה,פ כשבת" האמ,ם גבי מעל מנעי ש1מכין "1הלכקאה(
 רש1פ: הגליון בראים 1( קמ.א. שבת 1( 1מילער(. נפר1נאי" ר' אמר 1הכ' בנ,י:"~לפ:יה

 חסר. 1השאד אל"... .. של;ן1ר?[. פ.ר1ש קל-ח( )שבת סיאנא ידי ... הא.."1שש.....
חן

-= 
 1'. הערה 25 צד התש,גות חלק לברכ1ת הגא1נים א,צי עי' כן. גפ



מפ- 4צ:ר_
 נמי רפוי אין א2'לו רפוי א.ריא מא' מ:תר טקומו .צורך ובין נ:פו

 רפוי דתניא והא טותר רפ:' דאין נב על דאף נטי הכ' אין ראכא לךאט'
 ר' טשום אמר 'הודה ר' דתניא כ,אתיה לן סבירא ילא היא אליעזר ר'טותך
 רפו'. דלאו גכ על אף רשארי כראבא והילכתא טותר רפו' היה אםאליעוך

 א( :טז:רי וזיארי:כיכי

 לכיתשין כנדים כהן שאוחז'ן מיכ' ב(. הן כוכס'ן צורכ' הללו פירושןכך
 ד'תנן כי שצוכעין ואחך שמכבפין אחר כ4'ם כ:במין כהן שאכוכשיןז'אר'
 מזורי כהן. יגע לא כוכפין ושל כוכשין לא אבל מת'רין כתים בעלי ש"כ:כביש
 כיכיפן. בשעת בנדים על כוכס'ן בהן שהוכמין אט" שתי כטותעצים

 הלכה שאוה, לחוכה יתן לא נקובה היתה ואם ג( דתנן הא:ששאלתם
 ד(. א.לאהיא

 תנא לה לחוש יש וטה מטנה לזוז ואין היא קכועה שהלכה רא.נוכך
 קלוי רפליג וליכא שטטריח מפנ' שא,ה לתוכה 'תן לא אט' קאט'רטתניתין

 ר' אט' אמרינן דקא לאיפורא לה טאלים קא אלוטי יהודה ר' אילא עודולא
 ולא טחמאת לו הוששני ואטר נערכ זכא' כן 'וחנן רכן ןפני בא מעשה'הודה
 אסר רכ מישהא אטרינן דקא להון ככירא הכין הם :שטואל שרכ אילאעוד

 טשום נזר ע,ב( )82 לא ושטואל שאון-ה טשום גזר דאסר רכ שאריושטואל
 שטואל אף ןשמטריח[ גופא נשאוה הא שאוה משופ גזר דלא ה:א כסישחאשאוה
 נותנין יין 1[זכ 'יןנו שעקר יין של חבית שרואין כ':ן והא דאפורס:דו
 ינצא[ ולא היין את שיאהז כדי שלימטין טים כתוך[ טןרוף שמן שלהכנקכ
 מלאכה כעושה ודומה שאוה טשום גזר[ דןאפר מאן ושטואל רכ וחולקיןיין

 ל'ה. טני[ח היןאך ה( דאמא אטרפאוששאלחם
 אתו ומכנימין כמרזב אתו ועושין הדפ י( שאל ;לה טכיאין עושיןכך

 חבית של חריפה קל שותת יהא ולא כו י.ן עטוד שיצא כד' חניתכנקנ
 לכלי ונופל כמרזב בו יוצא לאורכו כטרזכ שקשו' הדפ של עלה כאותואילא
 ה י מ ר י רכ 4ופור טעטא טא' אטרינן דקא וכ' וא'לך אילך מיתפזירואין

 . . . טרזב טשום אמ'מיד'פתי
 טפח ]אותו1 ושאלתם טפח אפילו שליש'ת כהילכתן שת'ם ז( דתניאוהא

 חר........ בא.... וכמא *ה טתח מכין הינו מ' טעמרוהיק
 של הם כלים ומעיי ויארי "סיכי 112-3: צד ברל'ן ובה-ג ב( ע.א. קכ-ג שנתא(

 א0ה ש,ע~ר עץ להן יש ויאי, א:רמם. של יתדוח הם הם פ,כי טלאכחן. בהן שעושץכובסין
 וכ-ה מלאכחן". בו ~עוש,ן סמנו ארוך עץ וממרי דארה מקרא לנגכו כד' בכלי אוחומכנ,סץ
 ארוך שןת )ולא עץ להן יש "דארא שם: שצ-ל אלא 85ג צד אסף - הגאומם בתשוב~חממש
 קמ-ה דף שבת ג( מלאכ]תם". בו ~עושין וכר לנ1גבו כדו ]בכל, אוחן ומכנים,ן אמהשעור

 ע,מ ף סוכה ז( =~של. ו( ע.ב. ק0.ו שבח ה( לא. ==איד(



 ם ד ק י , נג32

 לדופן. סמוך ליה דמנחאו
 דופן לה ויש לצפון פנ'ה 11 .ה . . . היוצא. כגנד קאמ' הכי דרב ראיגוכך
 סבר רכ ע.קר כל פרועה מזרחית ד:פן . , . . כ. שתים אילו דרוטית :דופןטערכית

 ~ר:כקו למזרח ומעטיר. רר:טית דופן בסוף דרוטית לד:פן סטך וה לטפחמעמידו

 שהי טפגי י:צא דרוטית למוף ל'ה קר' וטאי זוית, לכוכתו שיהא כדי דרומיתלרופן
 לרכ אמי ורב כהגא רב ליה אמרי זוית ולא קרן לא לה ואין ועומרתפשוטה
 פי כגגד אילא ררוטית לרוח םטך ולא מזרחית ברוח תור ראש כגגדולאוקטה
 סוכה של פיתחה שיראה כדי טערב'ת רוח כגגר תור ראש כגגד וטאיהסוכה

 אסי ורב כהנא ורכ עדיף טפי זוית לח לעשות סבר דרכ חלוק'ן ובזושווה
 כרב והילכתא עריף, טפי טתוקן כפתח הגיראה מעולה פתח לה לקשותסברי

 טשמע הכין נופיה דראמא ועוד וקבלה רכ אישת'ק רהא חדא אמי ורבכהגא
 בצורת אילא ניתירת אין אטרינן דקא א( אם' ורב כהגא כרכ ליהדמכירא

 דאנא אשי לרכ כהגא רב ליה דאהדר כי פתח צורת נמי צריכה ורוקהפתח

 אט' כשלמא א.מרת או פתח צורת גטי צריכה דאט' לי סבירא רראכאכאידך

 לו דעושה היג: אסי :רב כר-הגא כרב טעטיד: פתח כגגד טפח אותוראבא
 טפח אות: ראבא אם' הכ' אמרת או אילא פתרה לו יש דהא פתחצורת

 רב כדברי ועומר פרוץ סוכה ופתח ררומית שהיא אטצעית לדופן סטךמעטידו

 ~שסי ורכ כהגא כרכ היל~כתא חילכך פתח צורת לה לעשות יכולכאיוצד
 ראכא אט' קא הכי גם' כהנא ורב כואתהון ראכאדקאים

-
 הלכתא סבירא כ~ת,ה~ן ניי :רבא ט,ניה: דקבלה אסי :רב כהנא ברב הלכתא "~פס,קאא(
ך ףא מאה )ר"ץ ופסקה" סברה הכי נמי גאון נטרוגאי רב ומרכ"הק  

 שלפמנה גא:ן נטר~נאי רב תשובת וה.א ס,ח( צרכתה

---------------------



33 רביעיספר

 שלנליות טובים ימים ב' ע.ד ז"ל גאון האי רבתשובות
 יוסף. רבינוותשובת

 1ננזיו מ1ה זה שנפיר1 אלא אחר שהם כ.. מש:י כאן טתחברת 11תשייה
 נלנינגרר נמצא ממנה ראש1ן עמור והנה הנניזה. כ-' כל כנ1רל שונ1תלארצ1ת
 הראש1נ.פ העמ1ד.ם )בשלשת קט:יס דפיס שני המנ,ל בקטע 1104( א:ט1נין)ב.'

 עתה. לא1ר שה1ציא 214( ,צר הגא1נ.ם תש1בות בכ, אסף הרב 1הדפ'ס1 א'(ס.' בתג-ל שנדפסה גלי1ת של ימ'ם ש:, ע.ד האי לרב התש1בה כת1בה'2לפנ,ה
 המיה 1בא1תה 2682ן. .145 .מ"!ן .ט 231 א1כפפ~רר בכ,י נמצא ממנהוההמשך
 א1כספ1יך. בכ.. ההמשך מתחיל לני:גרד בכ,י א' עמור שג1מר"1ח1זרין"

 מרמורשטיין הד-ר הדפ.ס1 שב,:ת'ס אלא שנ.ם, כמה וה ב.די נמצאממ:י 1צל1"
 ע1ר בכ.' כאה הזאת התש1כה 1אהי 1א'לך. ל,ג צר תיפ.הן 1רע11אעהי:י"ך ח'י הרב המו,ל ע,י הח.יפ" "א1צר בירח1ן לא1ר שיצא תשה,ג קטןבקובץ
 הוכייה לא מרמ1רשם.'ן שהר.ר נ-ע" שסריהן ובר' אלחנן "לר' נערכ'תתש1בה
 יהרפ'םכלל

 תכ"
 כ, את ומדפים ח1:רני לפיכך '~סף. יבינ1 תשובת אחריה

 לו שנרשפ ה1א הנד1ל" "הרכ כאן המב,נה '1סת רב:ו כ' ל' וניאה יחר.~ה
 מרנ1 שחיכר אלקלמ1ר פייוש מן ק1ר'1 מא'מת' "פיק : .ם4ן .נו 15 קהיראבכ.'
 חמ1ר כב1ד1 1'גרל הור1 'ר1ם הסדר יאש הגר1ל הרב '1סף 1אד1ננ1ורכנא
 התואי'ם 1בכל 1צ.ל. רבנן בי ראש המוכהק הרב יעקב יאד1נ:1 ורבנ1מיג1
 יעקב הפ-ון. ירידי שהביא כפי 2-5. דף 1267 אדלר בכ.. גם :-שפ ממייהאלה

מאי
 ע1ד. ע"ש 310, צד ח.ב, במ?ייס ה,ה,ד'ם האנגל.: בספרו

 תרין ריאתיב רג'ל הוה א( ראבא1ששאלתם
 ליה הוה מפיקא ומאי תעניתאיומי

 היה אם יומי תר'ן בהעניחאריאתיב
 היה לא ואם שבידנו בחשבוןנוהג
 זאת מחשב. היה במה בהנוהג

 שכירינו זה חשבון כ' ספק בליהתשובה
 היו כך עושין אנו וכאשר חושביןהיו
 הנביאים מיסי הגולה ומתחלתעושין
 לבית שיש אלא נוהגים היו זהבחשבון
 בימי הצורך ספני לשנות שלשםרין

 כמה אליהן וכותבין ומקרשיןהשמד
 הנביאים נמנו ולפיכך ב( למעלהשפירשנו
 ימים שני לקשות ישר' אתוהנהיגו
 נוהג זה רבר והיה גליות שלטובים
 שמד שם הווה שאם התלמור ימירוב

 ג( וחוזרין מעברין חרש לעברונצדכין

 אנטונין. בכ-י ע-כ ג( לה. קודמת בתש1בה ב( ע.א. כ-א י-הא(

 3. ד. קדםגנוי
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 וכשמענרין כננרו מחסרין וחוזרין ע-א( 3 א~כספיור)1-י
 משנ' אחר אלא שלהן טוב 'ום"'ן
 'קרום לא שלגליות טוכ'ם'טים
 לא א( כן שהיו ישראל לפיכך יאחר.ולא

 עושין שהיו נמה להון ב( עכפתהוה
 יוצאין שאינן ביריהן וחזקהשם

 מ~בים ימים משני אחרמכלל'
 שעכשו פי קל ואף אותזיןשהיו
 באמת חרש של קבעו יורעיןאנו

 שני עלינו 'ש לשינוי חוששין אנוואין
 הנביאים כי האבות כמנהגימים
 שלנל'ות. מובים 'ט'ם שויהנהיגו
 חשש מפני כי אומרין אנו א'לוואף

 שינוי עכשו ואין התקינושינו'
 ג( להתירן אחר מנין צריך הרנרהר'

 שהיו רין בית רברי יבטל זה ומי ע-ב()3
 בוזי בן כיחזקאל נביאיםבו

 נמנו שהן חמורות אישורניאל
 בשני בנולה ישראל אתוהנהיגו
 בתכמה כמוהם ומי טוביםימים

 ה( בתלמור אומרין אנו וכך ר(.ובסינין

 אםי דרב כואתיה זירא רבאמר
 רירקינן י( רהיראנאממתנרא
 קברינן וקא רירחא ז(כקבאעא

 ספיקא רלאו ליה פנירא 'ומיתרי

 נביאים קכע אילא נינהורהרארי
 רע'קר כרכ לן מבירא נטיואו

 אלא ח( הקאטרינן רהראר'ספיקא

 דירחא בקנאעא ירעינן דקאהכא

 יומי תר' עברינן מעמאמאי

 ישיאל. ארץ( זבני לפיכך מרמורשמיין: הניה ובטעות בבכל. כאן, =א(
 רבר לבטל יכ~ל רין בית ואיןד( ע-א. ה' דף כ.צהגן אכפת. =ב(

 ע. ה' דף ביצה ה( ע.א(. ב, )מגילה ~במנין בחכמה ממנו גרול א-כ אלאחבירו
 מאמרוכג הא ==ח( כמביטא. ==ז( דהאידנא. ==ו(
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מהתם
 אכותיכם מנו-הג תשנו אל טמם רשלחו ע,א(41
 ומיקלקלא שמרא ר ט ג ט ר ן י נ מז

 שלותי רמאמו בטקום ואפילוטילתא
 ענפת ולא נאקטי יומי תריניפן
 משום א( ברזור ולא בקירוש לאלהון
 כ( מכריז וקאטרינן לשנות. לנוראין

 שלוחי רמאטו היכא כל 'ותנןר'
 ליעכרו תשר' שלותי מאטו 1,אניפן
 תשרי אטו ניסן נזרה יומיתרין

 י ר א נ נ בר איבו ר' נטיואמרינן
 לההוא אקלקו אכא כר חייהור'

 ולא ניסן שלוחי רטאמואתרא
 יום עבוד תשרי שלותימאטו
 מירי ולא להו אמרי ולאאתר
 לאו אמ' איקפר יוחנן ר'שמע
 שלוח' רמאטו היכא כל לכו א נ מא
 ליעברו תשרי שלותי מאמו ולא ניפן ע,ב()4
 תשרי אטו ניסן נזרה יוטיתרי
 על היא נביאים גזרת ג1רהוהא
 שלוחי להתם מאטו רלאגליות
 'טים שני אבל הוער בית מןתשרי

 חוץ מקום בכל שנהשלראש
 הוא ראבה השתא הוער.מבית
 באב בהשעה אנפשיהמחטר
 כשני יומי תרי תעניתאלמיתב
 הוה רכיפור' תימא ולאימים
 הנהיגו שלא יומי תר'נאקיט
 מקום בכל ישראל אתהנניאים

 אחר 'ום אלא הכפוריםיום
 טובים. לים'ם ראמי ולאבלבר
 ג( כתאב מ' פי ז"ל א'צאולה

 נ"ע. אלחנןלר'
 מכתב. גמעמפת ע1ד ,ל1 ג( א'. כ,א, ר-ה ב( ח1ץ. =א(
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 שלנליות טובים 'מ'ם שני ען כתאכך פ' דלך ת"ת אלה' ואלמפלה ע,א()5
 פ' ב"ן הו פיה ואלוגה אלרקקנה טנר' 'נרי אנה נ?שך פי קרכ טאודכרת

 ;ו מנקול אידינא פ' אלד' אלעיבור אן דלך פי ואלאצל ואלתלמוד.אלמשנה
 מכצ,צה צפאת להם אלדין הגרול דין ל3ית אן נקלו ומעה אלמלם על'המשה
 מלא אל;'בור פ' הו שהרא 'חפרו אן צ2את להא חודאת ענר אלםנין בע'ן?י

 כ:א פ' הו ו;י~ה גל אללא ורעא המר אל;'כור פ' הו שהרא 'כמלוואן
 ארשהר .ראם כה אלקמל אלאמה 1;לי להם רפטת אלת' כאלצפאתיעמלינה

 ג'רוה טא יקצון דלך בעד ירג;ין הם איתו רין 3יה יקדשו ע-בן )5 אשרהו

 אלדי אל;יכור חסא3 פי מקתלאיהא אלי אק4;רד ?' אלאיאם תרנע ~ןאלי
 לאעיי.אם משואית ומש'אין יטלוחין ש,לח'ם כאנו ואנמא יג'ר לם כאנהמענא
 והו הוגד 3'ת פ. שנה ראש 'ום ולזם וךרלך ד'ן 3ית קדכוה 'ום א'אלנאם

 במקדאר וכארנה ואהדא. יומא ההרש את יקירשו ד'ן בית הצרוה אלריאלמוצע
 דין 3.ת ;מלוה כמה 'שראל אר'ן פ' אלכב- ינתשך תם יומין 'לוםאלתחום
 נרי הדא ו;ל' אלתורה פ' כטא ואחדא ..מא איא אלא;יאד באקו ילזמוןפלא
 ואלאנ3'א אלגלות כאנת פלטא אלגלות קב.ל אלא'אם ט:ל אלאמך ;.אן)6

 חמאב ;.. 'כ,ן אי2י?יר מו' י:טין '".ם אן אלג".ה פ' 2מן לכל סנזחאלר'ן
 ונה אלכלראן גמיע פ' חאעיין ואלא:2יא כב4 פי 3דלך אלאמה ו;טלתאל;'כיך
 כד' הב'ת 22;' פאפר מן 'כון אן ו'נכג' .רניאל 'הזקאל מתל אלאנכיא;טל
 אלאנ.ה םאלת וקד חלה איי טריק פלא אלאנביא סנתה .מא חכמהכאן

 כקבא;א דיד;נן היראנא פקאלו דין נית מן אלתגייך אנקלא אן ב;דאל?קהא
 אבותיכם מנהנ תשנו אל א"נואכ 2כאן 'ומ. תר' עבד'נן טעטא מא'דירחא
 והדה א"תלמ,ך 2'ן הרא א"ה;לק בהדא א"אנכיא ;מ"ה טא 'ד2; אלדיומן

 אלאמר.חקיקה

 י.כלין. י. י~סף ר,ר ע.' נעשה עני',תרגוכ
 והוכית גל.ות של ט.בים ימ.ם שני ב;נין במכתבך זה אחרי שבאה הוהשאל

 שהעבור ה~א בזה והעקר ונחלמ.ד. במשנה נתברר ענינו ה:ה התק:ה בדרך ש.לך נוטהשדעתך
 מ.וחרים. סדרים יש הגד~ל רין שיביק נמסר ~ה עם ..הד השלום עליו ממשה נמסרשבירינו
 הוא או חדש ישלימו ואס מלא, בינ~ר הוא אז חדש שיחם'ין ד~רש.ם כשהסדר.ם שנים.ש

 לפ:יהם ה~'טמו א'טר הסדרים פי על יעשו נאשר ויהעלה יתהרי אלה'ם והסכ.ם תסר.נעב~ר
 'ש~כ. וה אהי' אוהו, רין ביח .קדשו אשר זה ה~א חדש וראש וה לפ, לעשות הא~מהועל

 את:ו אשר ה;ב~ר בחשנון שלמותם לפי למספי ה'מים 'שוב. אשר ער ששנוה. מה1'שלימו
 .:ם זה אי האנש.ם לה,ריע מש.אוק ומשיא.1 של~חים שולח.ם היו ~אכן דבר. נשתנה לאכאלו

 נמצא. 'טשם המקום וה~א הוער. בבית הש:ה רגש אח לחג צריך ה.ה ולכן רין. ביתקדשוהן
 ימים, שני לחונ צר.ך התחום במרת לו ~מח~צה אחד .~ם החרש את ~קדשו דיןבית

 אח-
 כך

 האחרים החג'ם את לח.נ 'צטרכן ולא ד'ן ביח שעש~הן מה לפ' ישיאל נארץ הידיעהתתפרסם
 הנל,ת היתה ~כאשר הגלות. לפנ' הימים כל נוהג'ם ה'1 וככה נתורה. ה,א כאשר אהר 'וםאלא
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 לפי ש'היה ה~פור מיבר .מ'ם ':נ. ':'חגו כנל~ק שהם לאלה לחק שמו ש: נמצאווהנכיא'ם
 וצריך ~ר:.אל, יחזקאל כג~ן ה:כיא.ם :שו וכ1אק הערים בכל בכך האומה ועשתה העב~י.חשנ~1
 שאלה וכבר להתיר~. דרך א.ן לקק ה:ב.א'ם ':מן ~אשר ר.נו. ב1ה יהיה הנ.ת כפני שנסע שמ,היה

 מה ש'רחה ה~א וט' אב~ח.כם מנהג ת'ט:ו אל התי~בה וח'חה יומ. תי, ע:רי:ן טעמאמא. רירחא בק:יעא רידע.נן האיד:א יאמרו דין מכ.ת לשנ~,,ם קץ בא אשר אחרי ההכמ.פ אתהאומה
 בדכ-. ה:כון וזה ההלמור שכתכ מה הוא 1ה זה. עם בק'כי ה:5'א.םשעשן

 רחמ'בשמ'

 לברכה. זכ' הגרול הרב יומף לנר[בנותשובה
 מימות עליהן כרוך היה שתנא. אומרים אנו טובים ימיכם שני,לגכי

 הרעת בשיקול איפשר ר"א מש:ם מאי וטעמא לארין כשנכנסו נון בן'הושע
 סיהרא רליחזו מנהון א( רזור וכל היררן ;בר ונגי גליל ובני ירושלים בנירלהוו
 ב( זכראמ' ע,א( )7 כו"ו ה;ולם כ" טקט' ליה ח1ו ישראל ארון ובנ. שעתאבהדא

 משום :אלהר שלוחי להנו[ן לשרור' נמי איפשר ולא כיהרא מיכסיא שאעיכ-ר
 ממיכין רהון מלמימר מגיא לא רהכין וכיון פרת נהר ער ישראל שלרתחומן
 הינו חשבון רה.נו גנ ;ן ואף מקום ברחוק יומ. תרי ועבדין ו;בור ןאחשבי

 מידי. לא ותו הראיה על לקרש מצוה אטרינן קא הא נמ' ישראל באריןראיה
 טוב ויום 'שראל וקיבלום טוביכם ימים שנ' קב; ר~ררכי מירי איכא מיותו

 למרו השנה מראש שלנליות טובים 'מים שנ' וקיקר ליקכיל לא רכנןראומיפו
 היום ע,נ( )7 אוהו נוהגין ולטעלה המנחה מן ;רים באו יאם ג( עליהוןראמרינן
 לא ר( רחמ' דאמ' גב ;ל ראף שבמים לגבי אמך את וכן קרש .למחרקרש
 לאיצטייי באעו ראי יהושק תנאי עליהן הטיל אהר למטה ממטה נחלהתסב
 ממטה וכת' ה( דן מבנות ה,א א:מנה אשה בן אומ' הוא וכן ליסבוןומימב
 דרחמנא מהא נמ' ומייעתא דן. מן ואמו נפתלי מן אביו כ'צר הא י(נפתלי
 ה,א המואכיה רוה ולגני בכלל רנקבות ומתחזי ומיאבי עמוני יבוא לא 1(אמ'
 ביתך. אל הנאה האשה את י.י יתן ח(אום'

 ע.א. ה' ביצה ג( ע.ב. כ, ר,ה ב( ב'. העיה 47 צר רש,ג אגרח ע,' ח~.ן. =א(
 ד'. כ,ג, רברים ז( ..ר. ז., מ-א ו( י-ג. ג'. דבהי-ב ה( 1'. ל-ו. במדברר(
 ,.א. ד., רותח(



 קימננ.י

 ותשובות.שאלות
 2697( א1כספ1יר)כתב-יד

 ורכינו גאון האיי ומרכינו אלפמי ר"י הלמירי ששאלושאלות
 ותשובוהיהם. ז"ל מאיר ככ"ך הלוייומף

 1,. משבועה א1ק. פפ1ר או ובועהר ט1ל י1 1אמר שב1עה לחב.ר1 שנתחי.במ.א.

 וניטכע. היסה שכועק שנתחייכמיב.

 השב1עה. את שמע1ן וקנה שב1עה לשמע1ן נתח.יבראובןג.

 טכנ.1. 1יוו1ק לו קר1ב בפנ. מ.תתו בעת שצ1המ'ד.

 שבועת1. לקי.ם הי'ב אם בחל1ם שנשבעטיה.
 השטר. לכת1ב הספיקי 1.א ממ1ן לראיבן חי.ב שחוא משטעון עקנ1ב'1.
 טמנ1. שחבעו וכבר טט1ן שטעון אצל ל1 שה.הרא1כן1.
 שטעון. 1כפר בממון לשמעון תבעראובןח.
 מט1ן. לו ח.יב.ס שהם ב' על נחרעםרא1בןט.
 שלשה. על שטר הוצ.ארא1בן'.
 סתם. הפסח אחר 1ומנ1 שטע1ן על שטר שהוצ.א ראוכן.א.
 עד.ם. לו ש.ש .ד1ע ה.ה ולא בממון חכ.רו שתבע מי על.ב.
 1כך. כך לפלוני תן ל1 1אמר הגדול לבנ1 שצ1ה טרעשכ.ב.ג.
 מאצל1. 1.צח1 ערים לב' שצוה מרעשכיביד.
 שכשטד. אהר לחוב קודם וזמנה ה.1רש.ם מן לגבות לו שיש עיפ מל1הנלטו.
 לעדות. כשר במל1ההכופרטז.
 מע1ת. בהם 1מצא התגר מן פ.רות הלוקחי~.
 שנ.ם. לג' א1 יב' אן לאלתר חזקה בהם ש.ש דבר.ם להם לפרש,ח.
 שלא בת.ס בא1תם ט:מ.ן שמצא :2ע1 רא1בן ;מד זמן ולאחר לשמע1ן בת.ם החל.ף רא1בן.ט.

 בהם. יודעהיה
 מומין. כו ומצא מתבירו חצר שקנה מיכ,
 הטקח. .בפל מ1ם באיזה ששאלת ומהבא.
 זמן. בו ורר לשמעון בית טכר ראובן 1כר[יכב.
 קכ.אן. ס" הי'.ף בשו-ת כפנ'ם. )הכיה חב'ר1 ביש1ת שלא ובנאה חב'רו לחצר ש.רר במ,כג.
 :אמנ1ת. 1כחב חב.רו עם שנשתתף מ. וכה[.כר.
 נתבע. של מ.דו להוציא בשכר מ1רשה שהוא מ. על ]כו[.בה.
 ל.ה. בטל.נן טעמא טא. טמירתא מחנתא ]כז[.כ1.
 מ.לה. ברכת וכן קידב א1תה מברנ.ן אם ונשוא.ן א.רוס.ן ברכת על ]כח[.בז.
 היא. מה חת.מתה א,רוס.ן ברנת כתבתם ~אשר ובט[יכח.
 ח1ב. שטר כתב אשה לישא כשבקש רא1כן ]ל[.כט.
 כלל. המתנה בשעת ברשות1 וא.ן לאשתו הבעל שכותב לחור מתנה על ]לא[.ל.
 כן. לא שמעון לו אמר ד'ני,פ י' ב.ה כת.ב דה1ה שמעון על שטר הנפק ראובן ולב[.לא.
 היב. למד'נת ללכת ובקש בשטר חביו את המלוה ]לג[.לב.
 לפרש. צי.ך אם עליו ל1 יש 1נך כך 1ט1ען הטשכון על חב.רו את חמל1ה ולד[.לג.
 בפמם(. )א'ן במחכ1:תם לאחד אחד 1.שבם 'פרשם ועתהלר.
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 כשכועה איתי פטור או שכועתך מ.ל ואיל שבועה לחכירו שנתה,י' א, ט'חא..
 לך אפטור וק"א עכשו להשכיעך רוצה ~שינ' אימר ~הכירו זו מחכיעה אוזו

 מי. עםהדין
 לטומב תחזור א,לי אותך אמתין לומר שיכול התוכע עם הדיןתשוכה

 ;ליך. שי;-רי עדים אמצא או .תוכור שכחת שמאאו
 שנתרי" אחד[ ]עד עליו יצא יאח-כ ונשבע היםת שבועת שנתריי, כ( מ'הנ,.

 לא. או שנית פעם ישבע התורהשכועת
 שנתחי" כמ' איו רקוששין שאמ לפ' נ' פעם 'שבעתשובה

 ונ,טכע. כידו אותו וטת?'ם" ,טה:זיץ בירו ם-ת תפם ו"א התורה,2נועת
 לו מתן השבועה את משכ;ץ וקנה שבועה לשטעק שנתח"ב ג( ראובןהג/

 ואה"כ בכך בעיהם וה;יד. 'שבע ש,א פשרה כתורת שמעע שטקן הממקטקצת
 לאי. או ק"מ' זו פשרה כלו ממע באותו רא-ה לראוכןנתגלה

 מחייב שכ;ץ היה הפשרה את ראנן שכשמכר כטלה " פשרהתשובה
 וה?שרה כאן אץ שכו;ה מכירת שבועה 3מטק לו שנתח"כ ;כשו אבל בהלו

 ק"מת הפשרה השכועה הזכ'רו ו"א כתקנה ?שרה כעיהם עשו אל. אכלבטלה
 דעיה. רזבין אעישדעכיד
 כשרה עדותו אם מכני. ורהוק לו קרוכ בפני מיהתו נשעת ,טצוה ד( י מהו,
 דפסלי הוא חכות חע2 לענץ קרוב" דעדות ואמר אכשרה ז,ל נחשון דרכ לאגאו
 אמר כך מותו לאחר כנוה' אמר. כ' ה,טתא עכה ולא מח"כ לא מותנאוהא
 הדץ. ,2ורת מה " כלום מהני לא כחייו אמרו וכי מחייב' לא ה( אבאלנו

 וקא היה גבוה והר נחשון דרב ע"תא האי דמכתכרא חדנאהכץ
 ?ירכא. עליה וליכא דינים כתי בכל חד'ך מע,טה כהעכדץ
 שנשבע מי ז"ל ,טרירא רכ מהגאון נשאל ". כחלוס שנשכ; מ'הה/

 קצמו על כחלום שאכך באיכך נאסר ולא ,2נועתו את לק"ם עליו אץכחלום
 ב,טנועת 'תחייב והיאך ;שים 1לב. פ'ו יטיהיו עד ח"ב אינו בחלום ,טלא,טהרי
 ,טמביא בהלום שנדוהו כענץ לו מתיר חכם יתרה מדה לעש:ת רצה ואםחלום
 לא חקגומות דכר' לן דק"מא צריך 'טאין אעיפ לו ומתיר ארם כניעשרה

 מורטין. ולאמועילין
 לכתוב הםפיק ולא זהוכים וכ' כ' לראוכן חייכ ,טהוא ח( מ,טמקון ,טקנו ב'ה1/
- לאג או השטר את לכתוכ שט;ץ מיתת לאחר יכלים שמ;ק שמת עד השמראת

 בתה-ג ב( סץ. ס" הח,ף ש1.תא(
-- 

 קל"ב. כ" כן ספר היהד:ת ןמרעי אסף ש.
 כ-א. כי' תגיהד( ק"ג, ס" אסף .- ובתה"ג בעתו"ם, קכ"ד סימן הרי"ף יטו"תג(
 ב:.ד חרט הוא הגלען: ע. 1( וכר. לא מ. הגיען: על רשוס ה( מש1בשת. ט, ס"1נגמ1.מ

 לרב א': פ" בס1ף גמ:"מ חן :-מ. כ" שלמה ובקהלת כלבג שכס1ף נש1.ת זן 1כר.מה
 עיי"2. ב,מוו; כן"ג סי, אכטע -- ונטתה"גג גיוון.ו:אי
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 איכא רכ' לו לכתוב עליהם .יש בהוכו לו לכתוב (;ם שיכולים ראינוכך
 הי1 אבהו רר' משטיה א( א ל ר ראמרי' ה1א מתנה לענין טילתא רהאפלוגתא

 כתבו שאסר מרע שכיב כ ק ע י רב'נו משום לנולה אלעזר ר' ששלתיורעים

 שטר וא'ן בשטר אלא להקנות נכר לא שטא כותבין אין ומת לפלוני טנהותנו

 כר' הלכה שסואל ואמר יהורה רב אמר כך תברוק א0ר יוחנן ור' מ'ת"לאחר

 מ'לי הנ' כל ונותנין כותבין הלכה נחטן רכ אמר רבא אמר וכך וכותביןיוחנן
 מידו וקונה ש;ליו בחוכ שסורה במי אבל הקנאה דהיא טרע שכיכ מתנתלענין
 ונותנין. כותבין טת בין קייםבין
 בא א"ל ממנו שתבעו וכבר טמון שטעון אצל לו שהיה ב( ראובןהז'.

 הרין. היאך מכאן פחות אלא ונטל בשמך לויאלי
 שטעון שסוקן כפי ללוי שינר שלא התורה שבועת ןאובן ישבעתשובה

 ללוי ויש השאר שמעון :יפר; יותר ולא כך אלא לוי של לידו הניעושלא
 לירו הכל ושהגיע ראובן בשליחות אלא נטל לא שנטל טה שכל הימתשבועת
 הד'ן. וכן שמעון ויפסיד לויויפטר
 לא ואמר שבועה ונתחייב שמעון וכפר במטון לשסעון תבע ג( ראובןהח'.

 מכאן. לאחר הבאים עריות כל שתבטל עראשבע
 שראינו אלא הלכדה וכן לבטק~ם לראוכן אין הדין סעיקרתשובה

 כן קושה היה הלכה ללמד ולא בכך הנתבע יר מומך שהיה ב ר ה 1 נ י ב רל
 לראובן לו אין הרין מן אבל לכך ראוי שהיה שראה לפ' ה'תה רורו תקנתאלא

 ערויותיו. אחר ראובן שיחפש ער מלישב; למרב לשמעון לו אין וגםלבטלם
 הב' והורה הא' וכפר ממון לו ח"נים שהם ב' על נתרעם ר( ראובןהט,.

 שבועה לחייבו הרין מן לנו יש שכופר זה ממון באותו חייבים וחבירושהוא
 וכפר נ' הנתבעים היו אם וכן לא. או לו חייב שהוא עליו שטעיר הב'כערות

 לא[. ןאו פיהם על כממון יתח"ב שכפר אותו עצמם ועל עליו הב' והורו מהםא'
 זה ~וחראין נעשו שתוף בהורת אותו לקחו טמון אותו אםהשובה

 שהוא מפני חכירו על ערותו סקבלין ואין בכל נתתייב שהורה זה ודאי ה(לוה

 ואיתסר השותפין מן למכחיש .פרט בעמיתו וכחש ו( חז"ל. ואטרו בערותנוגע

 אחראין כתכין רלא אעיג מא' שלוו ב' אמרה הדא 'וסי ר' אמר י(בירושלמי
 אחראין 'ותר או ג' או ב' יהיו אם וה-ה לוה זה וערבאין אחראין לזהזה

 לזה. זה הםוערבאין

 ז,. בס,0ן שם ומשוגשת מתוקנת. נ.ז. סימן הר,.ף שו-ח ב( רב,1. ולח צ-ל:א(

 כתמים גם ע-כ ה( קנ.ד. ס,' הרי,ף שו-ת ד( ס.ה. ס' מיגאש אבן ר-י שו.תג(
 סוף הרמבק בחי' וע,' ה'. פרק ריש שבועות ו( ע.א. ל-ז רף שבועות ו( ר'. סי'דע'ם
 הפקרון שכועתפ'



 וב.עמטי

 עליהם ל1 שיש יהירה לו' שמקון אנשים נ' על שטר הוציא א( ראובןה.'.
 טהם. ואי א' כל וכן ויהורה לוי בטענת שמעון היפטר שפרעו כלם וטענוחוכ

 לחבירו ואין כעצמו ב( נברא זה חיינ מהם וא' א' כל אםתשובה
 .לא שפרע טען אם ה'ה כשרה חבירו על מהם וא' א' כל קר:ת שותפות,בהם
 שמעירים בזמן ג( שנינו שכך בערותו נונע מהם א' שאין לפי לנומל"חייש"

 נאטנים. הם הרי זה את זה כגומלי' שנראים אק"פ זה אתזה
 כופ'ן א'ן כתם הפכח אחר וומנו שמעון על שטר שהוציא י( ראובן,.א.
 לעצרת פכר-ק בין יש ימים כמה רואין אלא לאלתר הפכח אחר לפרועאותו

 שאמרו סמה זה וטעם ונוכה מהציתן שיעכרו ער המלוה ושיהה אותםוחולקין
 שבתא. קמי ןשכתא[ ומעל' ר"ה שבתא, בתר כשבא תלתא בשבא חר ה(חז"ל
 כתכי;תו ערים לו שה'. י:ר; היה ולא בממון חבירו שתבע ו( י ס על."ב.
 אין לאח"כ ערים באו א2" בפשרה הזכיר ולא הממין במקצת פשרה לונעשה
 נו. לחזורלו

 יא ;רים ל' שהיו יורע ה'ית' אלמלא ואמר ערים כשיבואותשיבה
 בטעות. רהו'א משום עמו הרין פשרה עושההייתי
 לו שיש מ;ות כו"מ לפלונ' תן לו ואמר הנרול לבנו שצוה מרק שכיבי,ג,
 הבעל :תכע לו שצ:ה צ1אה באותה ערים ואין קטנ'ם בנים לו ויש ונפטרבידי
 אם חלקי ב?רי :'פרע על' שיש מה כננד אלא לך אתן לא הבן וא"לחוב

 נ:חן אינ' אחי על שיש מה אכל החוב שליש אפרק אבא טנכםי שלישנאטולן
 באותה מאמינים שאין מפני ויתכע.ני היתומים ינרלו מחר או היום כי כלוםלך

 שעור כחייו אב'ך התפימך שמא טוען והלה ערים שם ה'1 שלא לפיצואה
 מאי. דינא לי, לתת צוה ממנוחוביו

 מעזבון נטל כאשר ןח[ושבין בממונו 1נותן נושא הבן זה אם כי ראינוכך
 ליטול בירו שיש שכיון לי הוא חייב פלוני אותו יתן ואם הוציא ואשראביו
 הרי י( חז"ל שאמרו כמו קייטין דבריו סמון זה לפלוני עליו שיש צוני אביואמר
 הם פלוני של ואמר ומנדל תיבה בשרה טקות הניח אביכם אחר להםשאטר
 קיימין רבריו ליטול שבירו כל דבר של כללו חז"ל אסרו הם שני מע17דשל
 סן כלום ליטול הנדול האח ביר אין ואם כלום אפר ולא ליטלן בירואין

 אלא כלום לתת לו אין אביי בממון ונותן נושא ואינו אחיו רעת כלאהסמון
 אכיהם חוכ לפרוק מצוה לעשות הקטנים האחין את ירין מזה אכל חלקומכנגד
 פלוני אותו רצה שאם אנו רואין ונם הנדול אחיהם לדברי ולהאמין העונשמפני

 הרי-ף שו-ת 1( ע.א. ;.ז גס.ן ה( קב.ח. סי' הרי-ף שו-ת ד( 1'. ד' דסא, ג(זהבים. " צ-ל: ב( משוכשת. י-א סל להראנ-ר דע.ם ובתמ,ם קנ-ה. סי' הרי-ף שו-תא(
 ע-א. ל' דף סנהדר,ן ז( ק"ד.סי'
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 מזה. לטנוע איןהקטן אריי עם רלקו שאינו מה אכיו משל הנדול הבן כיד יש אם מתםלהחרים
 הצואה שטר וכתבו מאצלו ויצאו עדים לב' שצוה א( מרע שכיבי.ד.

 אנו לנו נתברר כתוכ בו ומצאו ב"ד ביר השטר נפל זמן' ולאחר עליוותתמו

 היש נפטר לא מרע . שכיב ואותו עולמו לבית נפטר רולי שמאותו טטהתתומי
 לאו. אם הדין מן העדיםלפפול

 גדול ברולי שראוהו אמרו ואם הרכר על הערים אלו שואלין וכהתש
 אותן מוריעין עליו חתבונו ולפי' לחיות לו וא"א מטנו ימות שבודאיושידענו
 אינן אבל נפשו שתצא לאחר אלא אדם על מעירין ואין כזו ערות להעירשאין
 שאין לפי לכתחילה עדות להם מופרין אין אכל עשו שכשגגה לפי לעדותפסולין
 וכריקות. חקירות צריך עדות אותו עדות להם נמסר ואם הקדות כענינייורקין
 חוב לזמן קודם וזמנה היורשים מן לגבות לו שיש פה על טלוה ב( כלט-ו.
 מנכס' אלא לגכות ל1 אין שהרי קורמת היא ע"פ שהיא אע"פ שבשטרארר
 וכין מורזק שסר נירו שיש מי הפרש ואין ראוריתא שעבורא וק"ל תוריןבני
 עומרת. לכתיכה קנין פתם לן קיימא רהא בקנין ערים לו שישמי
 בפקרון לן ואיכעיא לעדות פסול בפקרון לערות כשר במלוה ר פ 1 כ הט-ז.
 עליו. בה לו יש מלוה ספק שמא נימא לעדות פסולאמאי

 להשוד' מ'לי הני עליו בה לו יש מלוה ספק דילמא קאמרי' כיתשובה
 לו יש מלוה וראי ואפיי הכי אמרי' לא ופסלות כשרות לענץ אבלאשכועה
 כין פקרון כההוא לאחזוקי ליה דלית לעדות פסול הוי כפקדון כפר וקאעליו
 לעדות ופסול גזלן ליה ה1ה הכי עבד אי דמריהו ארעתיה כלא לריליהריליה
 דרשידי טינו לימא ואמר כרשותו שאינו שכוערה אותו משביק לקניןראמרי'
 למדת הא יהיכנא קא דמי ואמר מורה התם ומהדרינן אשכועתא רשיראממונא

 אבל דטי בלא לחבר'ה שקיל וקא דרשיר היכא בשכועתא לתשורי איתאכי

 אנפשיה רמורי אשבועתא רשיר לא דמ'ה יהיב וקא רתכריה רשקיל רשיראי
 אמרינן לא כיה כפר דקא היכא כל פקרון לקנין אכל יהיכנא קא דמיואמר
 לעדות פסול בההיא וכפר עליו לו יש מלוה ודאי ואפי. לו יש טלוהפפק

 במאי לאחזוקי רשותא לרבריה ולית הוא למריה ראיתי היכא כל פקרוןרההוא
 כרשותיה. אלא נכיה ליהראית.
 לא דאמרי' ג( שלו אלו הרי מעות בהן ומצא התגר מן פירות ח ק 1 ל ה'-1.

 להו זכין דאמר מהם נתייאש וכבר כעלמא מאיניש אלא נינהו דתנרמיניה
 כהו זכי לא אמאי לך( בעינן ודאי ליהו' )ואזכי' לאינשי פירות להניהתנר
 לו. קונה אדם של דרצרו לן קימא והא לחצרו ככמטותגר

 ע.ב. כ-ו בים ג( גאון. האי לרב א' סי' גמו.מ ב( קט-ו. סיי הרי-ף ש~-תא(
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 ההוא רמטא היכא ה"ם לו קונה ארם של חצרו אמרי' רכיתשובה.

 ולא מנכרא רלא מטותא רמטא היכא אכל רמינכרא א ת ו ט ט לחצרומירי
 ליה חזי ולא ליה שכיחא רהא חצירו ליה זכיה לא חצר לנעל נהדיאשכיחא
 א( אמרי' רהא שכן תרע ליה רתזכי הכי( )אי דמנכרא מטותא לחצירו מטאולא

 ]רשןן רכין לא ובעצמו הואזל ראלט)ל(א ]רשןן זנין כעצמו הבית בעלוכי
 דטטותא רההיא משום הבית בקל בהו זכי ולא אותן דרשו נפול מפועליםאמור

 ולא נעלמא לאיניש ולא לריריה לא מטותא הה1א ]יריעא[ ירעגא ולארטנכרא

 או בנל מצא נ( כמתניתי' אמרינן נמי וכן שנוראי בדבר אלא חצר ליהזכי
 אמוריי' של 14מר שיכול מפגי תאנא בכריתא ואמרי' שלו אלו הרי ישןבכותל
 נרנר אלא חצך זכיא 4א ראלמ)ל(א נהם לו זכתא רתצר אמרי' ולאהם

 האנ~ר רבר הוא אלא בה וירו; נראה שאיגו ברבך אנל בה וירוע גראהשהוא
 היא. חצר רבעל רלאו לומר ריש היכא מוצאו של הוא הריכתורה
 יום לל' חזקה בהם ושיש לאלתר חזקה כהם שיש רברים להם ג( לפרשי-ח.
 שנים. לנ'או

 מתחת כלום מוציא הטחזיק שאין רכר כל היא לאלתר חזקהתשונה.
 נכותלי שגשתמש מי כנון נו שנהנה או בשלו שנשתמש מי כנון אלא חבירויר

 נו י( היה "1 ושיש חבירו של על רבר שתדש מי כנון או לזה והרומהחנירו

 כנון או בתלמ1ר המפ1' הענין על ושתק ור~שה חנירו על חלון שפתחכמי
 מוציא הטחזיק שאין ושתק חבירו וראה חבירו של החלון כננד כותל שננהמי

 שהוא אלא כלום לו גתן ולא מוכר שהוא טוען אינו ונם חנירו יר מתחתכלום
 בהם וכיוצא נא"ו מחה ולא בפניו בשלו שנשתמ' או בפניו שחרש מה מכחבא

 יום לל' חזקה לו ושיש ושותק. בפניו שהיה ראיה וצריך לאלתר חזקההוי
 של לסכך קורה נו שקבע עראי של לתשמיש חנירו נכותל שנשתמש מיכנון
 ל' לאחר החזקה עליה קיימא לא עראי של תשמיש ליה הוה יום ל' כל;ראי

 לנ' חזקה בו ושיש חזקה. והויא קנע בחזקת ליה וקם עראי טתורת נפקיום
 שנתנה או לו שמכרה וטוען חנירו יר מתחת קרקע שמוציא טי כנוןשנים
 רצופות. שנים נ' ממנו וליהנות בו להחזיק צריך נמתנהלו

 מוטין שמצא וטען ראונן עמר זמן ולאחר לשמעון נתים החליף ה( ראונן,-ט.
 הללו ו-וטומין כל_ ואמר שמעון השיב בהם יורע היה שק4א הכתיםנאותם
 ואמר שמעון טען ועור ראונן נזה וכפר נהם ונכגפת בהם והראתיךהורעתיך
 יפה. תקון האלו המומין מתקן הריגי נהן הורקתיך שלאאע"פ

) א  ס.ג כ.' מ,גאש אבן ר., ש,.ת ג( ע-כ. כ,ה דף כ-מ בן ע.א. כ.ז רף נ.מ-
 סי' מ,גאש אנן ר.י ש~.ת ה, רא,ה. ה,זק = הי.ר : צ,ל רן מערנ.ת. אחותנהעחקה

 שם. עי,ןג-א
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 ויש אלו בבתים שנכנם טי ל2ל לעין נראין האלו הטומין אםתשונה
 החליפ.ן בשעת הן ההליפין לאהר הן אלו בבתים ראיבן שנכנם עדיםלשטעון
 שנראין או נראין אינן האלו הטוסין א2 אבל כלום שמעון על לרא:בן לואין
 המקר לאחר א. המקח בשעת אלא בבתים ראובן שנכנם ערים לשמעון לוואין
 ולא נכנס שלא ראובןנשנע

. 
 ומה הרליפין. ובטל. הללו בטומין ירע .לא ראה

 בנוף א'נם הטומין אם רואין יפה תקון המ:מין את מתקן שהוא שמעוןשטען
 לארם שיש או בהם הע:כרה הס'ם אמת כגון ארך ממקום להס בא'ם אלאהנתים
 עומר,ת האלו הכומין ממלק וכשהאדם בזה וכיוצא תשם'ש בכותלים אובהם

 ורלופיהם בכך ולהתפ"ם לקבל לראובן לו 'ש ומום רו2י בלי שהס כמוהבתים
 ונטצא שלם שנראה כיתל כגון הבת'ם בנוף הם הללו המומין אם אבל ק"מיןבכך

 אותו כל למת,ר צריך שארם ט'ט של ונמצא ם.ר של הנראה הכותל אורעוע
 :הרל'2ין לכאן בא: הרשית פנים ליה הוה שני ננין שם ולררש ראשוןבנין

 משום טהיר שהוא נתקנו תרם'ות ב' שנמלו מנרל ל;נין "( התם כדאמר"בטלים
 נכ. וכן הוא ארר פנרל אלא םנרל אותו אינו כאל: לכאן באו ררש:תפנים
 שיש או הםר ונמצא טלא שנראה או רע:ע :נמצא שלם נראה זה וכותלה:איל
 לכאן בא. חרשות פנים ליה הוה באלו וכיוצא וט;ר:ת שירין ב:רותבקרקע
 ]לשמעון[ לשטוע לו ואין כ;שה איתעכר שוראי ער נינה. פניכבן הנהו:לא
 רופא אצל הלכ]ה[ ב( התם אמך" נמי והכי מעיקרם ההל'2ין נטלין אלאלתקן

 טקורשת. א'נה ןור2אה[)והביאה(
 יא. או ב: להזור הדין כן 'ש מום'ן בו :מצא מרב'ר: חצר ג( שקנה טיכ'.

 ,.ל ר( אלוף רפץ וכ' לקרקעות אונאה אין שאמרו רב:ת'נו כקם לךולפרש
 שה~יח ן;.י[ הקרקעות קנה אם אבל קצמו ע.' קונה שארם כמה זהשדבר
 לעוותי. ולא שררתיך לתקוני לומר הואיכול

 בהן הכיר ולא מומין בה ומצא רצר שקנה למי הרין טן ישתשובה
 יפה הלקיחה ]בענין1 ז"ל אלוף רפץ שאמר ומה שיחזור. הלקיחהבעת
 כין אונאה דיני בו דנין שאין לקרקעות אונאה אין שאמרו רבותינו וטעםאטר
 לטוכר. ולא לקונה לא הרבה ביןטעט
 הטקח. יבטל מום זה באי ששאלת ה(ומהכ.א.

 הילכך אדם בבני שהזכירו כדרך שבחצרו' מוסים ז"ל רבותינו הזכירולא
 המקר. בו ובטל טום הו' אינשי קליה ]דקפרי[ )דהפמיד( מידי כלחזינן
 ההלכה לעיקר רוזר זה רין הטקח. הבטל שכירות לענין י( 2הטאלתוטהכ.ב.

 ה1בא ד( ק.ט. ס,' הרי.ף ש1-ת ג( ע-ב. ע-ד כתוב1ת בן ע-ג. קי-ב שבתא(
 שלפנינ:. כ.ג ס.מן בס~ף וה1א קנ-ג. סי, בסוף הרי-ף בש1.ת ה( שפ-1. סי' בריקאנפיגם
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 שכירות סתם אינו יאגרא קיימא רלא ביתא למיגר עביר דלא גברא א(שאמרה
 שכירות. נותן לאאם
 זיל גאון עליה נשאל כבר זו שאלה ב(. קצבא לרבר יש ששאלת ומהכ.ג.

 לתכוע. לו יש המום לו שמתגלה זמן כל אלא קצוב זמן לדבר שאיןוהשיב
 היישי' לא[ ההוא וזולא יוקרא ןמשום לטוכר הפסר ברבר שיש שאמרתומה

 ואי שבסתר במומין לאודוקיה ליה רהוה אנ?שיה ראפסיר הוא דאיהולהפסרו
 למיקם ליה רלית עליה לאתנויי ליה הזה טומין להנך נמי איהו ידע הוילא
 בגלוי. בין בסתר בין כלל במוםעליה
 לראובן שמעון תבע ואה": ארוך זמן בו ורר לשמעון בית מכר ג( ראובןכ-י.

 תכעתני ולא בבית דרח זמניס כו"נ ראובן וא"ל שכסתר מומין בחצרשטצא
 והוריעיך שכנים ביר שבדקת ער ההצר לקחת שלא ועוד ומהלת ראיתבהם
 יש אם שבסתר המומין כל ר( רבוח'נו שאטרו ומצינו ובגלוי שכסתר המומיןכל

 ביר כרקת ואתה בקרובות'ו בורק שהוא מפני לטעון יכול אינו במרינהמרה'ן
 יכול ואם לא או בבתים המומין טענח לטעון יכול אם רב)ות(ינו יוריקנושכנים.
 שיקנה ןשיתכןן שיתקן לא או קצוב זמן לרבר היש לטעון יכול מתי עדלטקון
 מום.ן יש ןואם המקה שיבטל כרי בסזם ויהפש הוזלה ולאה-כ ביוקרהחצר

 שהמקח כיון לטוכר שכירו' לחת חייב בה שרר זמן אותו המקה[שמבטל.ן
 לא. אובטל

 אינו ומהל מומין  שמצא שמעון על המוכר ראובן שטוען זהחשובה.
 גתחייב הרי שכן וכ.ון הוא שמא אלא המקה שיתקיים כרי בריא טענחטוען
 שאמרה ומה שחבע. שעה אותה אלא מומין אותן ראה שלא שבועההלוקח
 קרוכותיו ביר בודק שהוא מפני לטעון יכול א.נו שבסתך מוטין אותן אףההלכה
 א.ן ושפחות בעברים ואפי' בלבד ההלכה שהזכירה באותה אלא זה דניןאין
 מחחלה כורק הכ. משום במקח לארם לוטר שא"א רמק~תא ום;מא כךרנין
 היה לא יפה יפה שברק שאלמלא לטעון יכול אינו ולפ" קרובותיו בידעליה
 תרע ונתפיים. זה נמום קרובותיו והוריעוהו בידק וראי שנשאה וכ.ון אותהנושא
 אלא להכירו יכול ארם שאין סימפון כגון נכרין שאינן כומין שהרי הואשכן
 בכו-עובה שלא ויוצאה לטעון הוא שיכול נשעת ואילוני' בעילה בשעתהנעל
 מום כל אמרי' רמים נותן ואת"כ שכידק כיון מקח וכל והשפהות העבדיםאבל
 לכקיאי' הצריכ.ן מומין אבל ונתפיים אותה ראה כנר כקלמא בראייה נ.כךשהוא
 ראה אמרינן ולא ראיתי לא לטעון הוא יכול בהם מועיל הלוקח ראייתואין

 על פומכין אלא לבקיאים מקחם להראות אדם בני ררך ןו[אין הכיר רלאונתפיים
 שאין מה עצמו ר( בורר יוא שהרי שכנים ביר בחצרות אמר" לא הילכךרעחם

 ב~רק. צ-ל: ר( ע.ב. ע-ה כתובות גן קג.ג. ס,' הר"ף ש~-ת ב( :'. ב-קא(
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 עברים, טנהג בהן 'נהגו שלא 'שיאל בננות רנות'נו שהרמ'רו ועוך כאשהכן
 וררם שבועות מ'ני כל ופטר נאטנות וכתב רבירו עם שנשתתף א( י מכיה.
 שלא לט' פתם להררים שהאטינו זה ובקש ראשך כח" לו נרור ואפ"סתם
 הררם מן אותו להוצ'א לטונעו רכירו על היש זו נשותפות נאסונה עמוהלך
 לא,או

 1'ש ק"ם זה תנא' אין פתם ררם אפ" בו שכתבו נאמנות כלתשובה.

 למונעו לרכירו לו ואין בשותפות באמונה עמו הלך שלא למי סתם להחריםלו
 באמונה עמו הלך שלא ט' שיררים וכיון אותו לגזול לו הת'ר לאשכשהאטינו

 לו. החזר גזלתו ואם הררם מן כלום עליך אין לו אומר גזלת'ו אמרורבירו
 א' 'כול אם נתבע של מ'רו להוצ'א בשכר טורשה שהוא טי ב( עלכיו.

 הנאה לו אין אשר האפטרופא הוא וכן ער להיות הטירשה זה שלמקרוביו
 לרון, או לו להעיד קרוב'1 'וכלו אםכאפמרופפו

 התביעה שתקן כין .קצוב 'רוע בשכר מורשה שהוא טי כלתשובי-ו.
 'כולין וה כנון טופיפין ולא משכרו לו נורעין לו שהפס'רה בין עליהשנרשה
 אלא לו טהנים ברינם ולא בערותם א'נם כ' בה אותם ולרון להעירקרוניו
 באפטרופפו' הנאה שום לו שאין לאפמרופא וכיש התביעה לבעל הוא והנאההפפר
 יכולין קרוביו אין הנתבע טיר שמוצ'א מה בכל רלק לו 'ש המורשהאבל
 שיש לפ' בערותם אותו טהנים אם לו טפס'רים שהם מפנ' לרונו ולא לולהעיר
 מ' וכו' אביך על' נאמן כראמר" והנתבע הוא רוצים אאזכ בתביעה רלקלו

 'היה אם הערים מקר1בי א' ירשה שלא לישמר צריך בתביעתו ערים לושיש
 נם' וכן בהרשאתו ערותם מבמל שהוא טפני כתביעה והנאה רלק למה-שהלו

 שיהא א' עם לרין יבא שלא להשמר צריך בפריעתו ערים לו שיהיוהנתבע
 ג( ערותן[ ]מבטל שהוא מפנ' לעריו קרובמורשה
 ליה, כטלינן מעטא מא' י( טטירתאסתנתאנ.1.

 לנלוי רעכיר' מילתא היא הר' הטקבל ליר הניע כשהמתנהתשובה.
 רששו לא שהג~שונים תראה הלא 1 ת 1 ל ג ל רצה לא איטטרו שאמרוכיון

 אותה קונה מתנה הטקבל שאין לפי אלא סיתה מרמת במצוה טם'רתאלמתנתא
 אותם תגלו לא לו אמר אם אבל במלה מעכשו הרבר ואם מ'תה לארראלא

 להם אמר לו להקנותה שרצה שבשעה לפי קיימת היא הרי מ'תת' לארראלא
 לגלו" רענירא משום טמירתא במתנה שהמעם ברורה ראיה לך והרילגלותה
 פפולה. איממרו אמר ואי שטקכלהבשעה

 א'. ח"ב, נ,ו שער התרוטות בס' קס-ה. סי' ח,ג וע,' רצ.ה. ס" הקצרות בתשה.גא(

 ע".ש. לגאון" "יבתשובה ה': ח-ד, נ, שער התרומות ובם' קנ.ז. פי' הרי,ף שו-תב(
 ח'. סי' הרי-ף שו,ת ד( שם. הי,.ף שו,ת עפ-י להשל,ם צייך והשארג(



7* רגיעיספר
 או המעשה לאחר אותה מכרכין אם ומילה ונשואין א( אירוסין ברכתכ"ח.
 המעשה.בשעת

 עליהן מברך כולן שהמצוות משום עיקר כל כן לעשות ראו' איןתשובה,
 שיכרך צריך הבן אבי וכן קירושין נותן ואח"כ מברך הילכך לעשייתןקורם

 שכך יצא פרע לא וער"ן שטל לאחר בירך ואם מלין ואח-כ בבריתולהכנימו
 מל. לא כאלו פרע ולא מל ב( חז"לאסהו
 ישר' מקרש בה שחותמין יש היא מה חתיסת' אירום'ן ברכת כתכתם ואשרכ.מ.
 לא. או כן לעשות ראוי וקרושין חיפה 'ר' על ישראל טקרש שחותמין וישבלבר

 ררב משמיה ררבא בריה אחא רב בהריא היא נמרא חת'מתאתשובה.
 סימות ישיבות בשו-תי הותמין וכן ג( 'שראל מקרש כרוך בה מם'יםיהורה
 שאין ןהיא נריעותא מום'פים שאתם זו ותומפות עכשו ער הראשוניםחכמ'ם
 הכל. בהמכטת ולמנהגנו להלכה לחזור לכם ]ונאהן ומה ככך תלויה ישראלקרוש'
 אחיו לשמעון עצמו קל חוב שטר כתב אשה לישא כשבקש ד( ראובןי'.

 ומת שטעון בפנ' שלא זה וכל פקרון בתורת לו' ביר השמר ונתן זהוביםבאלף
 האלכ:ה וכשנקשו שמעון אחיו ביר מעות והניח ויתומים אשה והניחראובן

 והניחו זהובים באק~ף שמר אחי על ל' יש אמר ממון אותו ממנווהיתומים
 בתורת לוי והשיב אצלו השמר אותו ראובן הניח כיצר לוי ונשאל לויאצל
 לו ש'חוור הרין מן יש אם רבינו 'ורנו בו זהר לי ואמר אצלי הניחופקרון
 לאו. אם לשמעוןשמר

 הוא הרי שטעון לאח' זה שמר תן ללוי ראונן אמר שלא כיוןתשובה.
 ראת'ק' ונמצאת שמת מי ה( רז.ל שאמרו לסה ודומה סרשותו יצא לאכאלו
 המלוה 'ר מתחת היוצא סימפון 1( ואתסר כלום אינה זו הר' יריכו עלקשורה
 שכל ללמרך ופמול כמשחק אלא אינו זה הרי לוה של 'רו בכתב שכתובאע"פ
 ]אם אחיו אצל לראובן י( יש מסון סה כלום אינה מלוה יר. מתחת היוצאשמר
 לו שיש שאסל אע"פ ירו מתחת אותו מוציאין בו לכפור יוכל שלא בעריםהוא
 אחי אצל לי יש ואומר בו לכפור ויכול בעריס אינו ואם אחר מטון אח'[אצל
 מירו, מוציאין ואין שהתיר הפה הוא שאסר שהפה נאמן בו כיוצאסמון
 מסה כלום המתנה כשעת ברשותו ואין לאשתו הכעל שכותב לחור מתנהל"א.

 לא. או המתנה תתקיים להשכותב

 מסש חלשון כל ואילך טכאן ג( ע-ב. קל"ז שבת בן רצ"ג. סי, הרי,ף ש1"תאן
 ה' אשי בם' )והוא ז' לדף יופף :מוק, לבעל כתובות בחרושי שהובאה האי[ ]רב בתשובתהוא

 הדי"ף שו-ת ד( ל"ב. צר להמאירי אבות ומגן לכת,ב1ת הרשב-א חרוש, וע,, ע"א( פ'רף
 ע.כ. קל.ה ב.ב הן ע..ש. קע.ו, סי' 155 צד .תג,ה קכ"ב, צר ,גאו:,-אסף( ג-א קפ-ג:פי'

 שיש. והטמון צ-ל: זן ע-ב. כ' דף ב-מ1(
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 מה אלא כלום מטנה תתקיים לא לחבירו נותן שארם טתנה כלמשובה.

 טקנה ארם אין אטרו כזה אח"כ קנאו אם ואפ' הטתנה בשקת ברשותו לו'שהיה

 פירומ אוכק4 הבעל ואין קנמה האשה בזה אוטר' ואין לעולם בא שלארבר

 הכמוב' לפני א' יום להקרימה וצריך כרשותו שהוא ברבר אטור שזהלפי

 לך ויש שמרצה זטן כל לוכומ לה להיומ לארופתו הארום)ה( יכתבנה מתנהוהיא
 והטמנה הכמובה מאבר טוכרמ האשה אם כתובה שהיא והכתנה שהמוספמלרעמ

 הנוף ולאשה בטתילה אלא לעולם בטלה אינה לחור כמכה שהיא המתנהוזו
 חלקים ו' הסעל הטמנומ כי ירע שלם. קנין הבעל טיר לקנות וצריךוהפירות

 טשעת מיר שנמנה טשום בה יזכה ובזה ולעולם מהיום מתנה שימן טהםיש

 עליה. טירו שקנו טשעה בה זכור-ק שום לנותן לו ואין הטר-קנהכמיבמ
 לו משנמנה בנופה יזכה הזאת הטמנה מיתה ולאחר מהיום טתנה היאוהב'

 ליתן ולא למכור יכול אינו והמוכר מימה לאתר והפירומ השטר כמיבמבשעמ
 יש ובזאמ סתם מימה לאחר טתנה היא והנ' מהיום. בה שכמ,ב טפניבטמנה

 אין לו וטשנתנה ורצונו כחפצו ויקשה חייו יטי כל ופירומיה הטמנה נוףלו
 כזאמ מיתה מתמת שמצוה ממנה היא והר' הנומן. טומ קר זכומ שום בהלו

 שיכמוכ אלא לקנין צרך שאין חזוק בה יש רפיון בה ויש תזוק בה ישהמתנה

 שנמנה לטי ואין טטנה יתזור הבריא שאם רפיון בה ויש טצוה, של רבריומורף

 ושיאמרו הערים שיכואו צריך טרע שכיב ממנת היא והה' זכומ. שום בהלו

 זה על מירו ויקנו לאו אמר ואם טממנמך לחזור מרצה זה טזלך מהיה אםלו

 לחוד. הטמנה היא והו' הטמנה. אליו תשוב לא הבריא אםואפי'
 שמעון א"ל רינרין עשרה ביה כמיב רהוה שטעון על שטר א( חנפק ראובןל.ב.
 לך יהכ קמן ז' רהנך פרהדי ואטר היא רבית והנך ז' אלא מנך שקלימלא

 אפהורי לא סהרי אבל היא ררבימ מילתא ויריקא מינך קנינא תק4תאולהנך
 לאו. או שטרא וטרע ע"פ אמא כרכמי'אלא

 שטרא אינשי רכתבין רזימנין לשטרא ליה מרעי לא רערים חזינאהכין

 רטלוה הימנותא על ליה רפמיך וזטנין רקטי ומנהון האירנא טנהון ושקליןבי'
 ררבימא מילמא ויריעא רכמיכ מאי אלא לשטרא ליה ומירע פה על אמיולא
 בו שכמוב שטר[ ]רמ"ר למקנסיה ממבעין אינון ררביתא( מילמא טנכרא אי]הוא

 מאיר ר' רכרי הרבימ את ולא הקרן אמ לא נובה ואינו אומו קונפי'רבימ
 כחכ'. והלכתא עיב( )ב"ט הרבית אמ נובה אומרים,חכם'ם
 הניק לא וקריין הים למדינמ לצאמ ובקש כשטר ב( חבירו אמ המלוהי"ג.
 לאו. או לפרוע לו יש לפרועוטנו

 ערכ. ממנו לבקש רשומ לו אין ואף רלא חזינאהכי

 שזח"ה(. )בכ"י חפני בן שמ~אל רב ו': סי' ע-ב ל-ה ובשע"צ מ"ו. סי' בקצרותא(

 לשתיס. שב וטח~לקת 7, ח,ב ותש"ר 18. צד מ-ה סי' תנ-ל גאון, יהוואי יב מתשובותב(



 צר'ך אם א( על'ו לי 'ש כו.כ :טוען המשכון ;ל חבירו את ה ו ל מ הל.ר.
 ;ליי. ל' יש ני"כ שיאמר לו ר' אם א. בירו ל. שיש ממהלפרש

 .טוען המשכון ;ל חבייו את הטלוה ב(. ז"ל עמיאל שלטה הך' טןתשובה
 צריך כי אררבה 24רש צריך שאין כהב רמז,ל כי אמרת ע.י. .' 'שכו-כ
 וכן שקר שכיעת לישבע :צריך טי;ה אלא אינו כך מורה שאינו ו?:לפרש
 שהתו2פ יש :פ;מ'ם כ' הוא והטעם בתשובה ז": נאזן הא" רכ'נ.כחב
 אם פרעו שכבר 'כירנ. ווה עליו לו יש ישנה מ4וה סכיר או באונם אוברל. לשלם שחייב סכור שהוא ואברה בית שהפקיר כגון לו ה'יב שהוא סבורהוא

 נרבר .פקפק זאין רבות'נו הורו וכן ז": הרטב"ן כתב יכן 'טנע בידו טפקהוא

 טענה :ק3: :ארם אין נך'רתא בט;נה אפי' אלא שבועה כרנך רבר כיףולא
 הוה יופף בך 'צהק רב :( בבתרא כראמרי' טענתי לברר צריך אלאחתוטה
 פלוני בפני פרעת.ך א": :פחא יצחק דר' לקטיה אתא אכא בר' הואמסיק
 קי.4 והא מהימנא 4א באי לא א' א"ל ויגירי ופלונ' פלונ' ';'רו א"לופלוני
 :'. סביר' ?אירך א,ל בער'ם :פוך;י צריך אין בגד'ם חביןי אההמלוה

 לכרר צריך טיגן שארם מה ר?ל ש.מ לברר אלא אטר לאו4שסיקנא

א שאם ואע"פ לאמחו הדין שיצא כריטענחי 4  ?ראיהא הפסיר :א ב'רר 
 ואטר בפנ'הם 2רעי שלא והעירז י2לוני פל~נ' בפנ' גרעחיך גב' י(בשבוגית

 דהא עה4ה רבתרא להא להרדי לה. ורמי רבא ואמר אחריבם בפנ'פרעתיך
 יחזור לא שאן מינה ונפיק לאמיתו הד'ן שיצא כדי דצריך ומתרצידשבו;ות
 מוכהש שיהא ?נגדם יתרים שאם אד טוכהש שיהא אחרים בפני שפרעדויטעון
 ברור. ווה נאטן יהאולא

 ותשובות. שאלותתט.

 ,.ו. היים:.א הלמ.ד :( 'ט.ך. ~ס.' ס-ו ס.' הקצרות הגא~נים שו-ת עי,אן
 ט.א. דק דן עיא. ק-ע כ.בג(

 4. ד. קרםג:ז'



 ישראל. ארץ אנשיתשובות
 רינים מס' לקוטיפ .15א( .ןחטין 484 .ק ).84 אוכספ~רר מכ-י אחדבדף

 ל"מעשה כמעט שבן הענ.:ים בסרר. הוא ד~מה צרפת. מחכם' ש~ניפוענינים
 שם. חסיה הראש" "מל,גת ע-ד כאן שתשונח:ו אלא 14-5, %ר כ-ד, סי'הגאונים"

 כאחותה היא ,שראל" ארץ "א:ש* נח זו תש~כה שגס רואים א:ו מכאןאכל
 תשובת שה.א מסק-א ל:ו וירועה שם הגאו:.ם כמעשה גם שישנה אחריההכאה

 מרמורשטיין הד-ר שהדפיס א.י גאוני תשוכות ,ראה הכחן ואביתר אליהור'
 מי~חסת הראש מל,גת ע,ד חשונתנן ~ה:ה 88-9ן. צד 1921 לש:ח הצרפתיתבהרעווי
 כאחח מחוברת היא מ-ו כי, בה-פ אבל צדק. כהן לרב ינ-ה סי' השלםבשבה.ל
 "לגאון" שפ ומיוחסה 78 צד ח-ג כהאשכול גם מקוצית היא וכן אחרת,לתשובה
 "~טליחת סג:~:ה: מחחלת :ראה וכן ה:ה. א-, בת זן שגם איפוא ונראהסתם.
 ישפופ. והוא הקירא לעיני כאן ~הצג:ון א-'. תשובות סגנ~ן שהוא שאסרתם"בשר

 כל מכטל שכורק לאחך מיר בלילות חטץ הכודק כל מודין שככאן ..,
 א( כלום אם' לא כששורף ולמחר וכו'חם'רא

 רותחין כמים ועוף וגדי הראשימלינת
 ך ר צ 1 ה טה פירשתם ולא דכריכם ן י מ ת 1 פ1

 טוכ כיום אם נחול, ואפ טו' כיו' אם לשאללכם
 מולג'ן ושנינו נפש לכל יאכל אשר אך שנא'מותר
 וזו נאור אותו ומהכהנין הרכל'ם ואת הראשאת

 משו' לשאול לכם הוצרך בחול ואם היאהלכה
 ן כ למלוג שמנקש 1 א שאה4תם והיתראיפור
 או הגדי על וישפ?ם כיורה מים ירתיח ה ש עי

 הגדי את ויתן אחד בכלי רותחין מיםישפוך
 רותח יורה ך 1 ת ל הנרי את יתן לא אנללתוכו
 מפנ' ואיסור ודם חלב משום כאן יש נתנוואם

 מנשל ראשון כלי נישראל ה'א אחתשהלכה
 יום זה ~ברבר נו. ידמו חלכו שנתבשל כמוונעשה
 כתשובות אברהם אני טצאתי כך שוין. וחולטו'
 השלוס. עליהם 'שראל ארץ אנשישל

 ג(. וכו' השכה .2ני חמץ יכער צריכ.ן נשכת להיות שחל פמח ערבוששאלתם

 -לא כמלח אוחן טומנין אדס שב:. שאטרתם בשר ~מל,חת ד(. צדק כהןרכ
 עצא. ואק דמם בהם מצטמק במלח ש:טמן כ.1, חתעה של שעצמות ששץ הםיפה

 ש,הא כד. מטקב כלי גמ ע. להןהה צרז גלגליותא במילחה מולחה כשהואשאפלו
 ?די תחיה בטיס להריחן וצריך במלח. יהטמעו אסור הילכך :קוה ואינו יוצא הראשוןהדם

 כן אם אלא דמן מידי עצא הבשר אט שמואל אמר ק"רו )חולץ דאמח:ן המלח אתש,קבל
 בתטה צל"תה כדי וחח,כה חתיכה כל במלח שה"תן וש.עוך יפה. יפה ומדיחו יפה 'פהמולחו

 הגד' על ךשפכם בעיה מ,ס 'ית'ח 'עשה כך ,מלת ש'בקש מ' וע~ה. ראש מליגתולענט
 יותחת. ערה בתוך הגד' את 'תן יא אבל לתוכה הגד' ךתן אהר לכל' הרותח'ס המיםךש~וך
 נר' ב'שיאל היא רהחח שהלכה מפ:' דס וא'ס~ר חלנ איסור מש~ם בן 'ש נתגו~אם

 היכה. וכן ואסור, בו ~דמו חלבו שנתבשל כמו עעשהמנשל ראש"
 הגא~נ'ם )מע.זה כיוס" לא ~למחר וכר חסירא כל בלילה מ'ד מנמל .."וכשבודקא(

 מ-ה ס" ה-פ דן ;רש. 14-5 הגאויפ במעשה כמו גן ר;-ה, ס" השלם שבה-ל ב( כ-דדס"

 רכ בשם טמצאתי
 מלעח ע4 וצ-ל צדקכהן
 רותחים במים ועוף וגדיהראז2

 לכם שהוצרך :ה פירשתםיא רבריכמ סחמתם,ץי2אלתם
 אם בחיל. או בירס אם,2אול
 יאכל אשר אך שכא' סותרכע"ט
 את מוללן ושמנו ומ' נפשלכל

 ומהבהבץ הרגייס ואתהראש
 יאס הלכה היא זו באוראותן
 איסור ומשום לכם הוציךבחול
 ג לב. הרוצה שאלתםוהתיר
 בחרה מים ירתיח יעשהכך

 לכלי ישפכס או הגדי עלחשפכס
 לא אבל לתוכו הגדי אח ויחןאחר
 רויזחוע יוררה ביוווך ו~גז-י אתיו;ו
 בו '.2 רווזחוז יורוץ וזוך נר;כוואס

 מפני רם 11אעס1ר הרבאיסור
 רא,טון כלי היא רווהוז'טהלכות
 שנתב.טי נ,הי ו::ר:המב.2ל

 חלבו
 שוץ. וחול יו"ט הוה ובדברודמו
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 . אפריק. "כהני גאו; האי רבינואגרת

 אוכספייר בכ-' מצאת.ה אץ-'ק' יכה:. גאון הא' רג שרח אשי 11אגית
 יא 1לפיכך בדפ1כ. שוי1ת כ..ח תהלתה הסרה 0-1)3( רף 2797, .445 ט"11 .ה).11
 ;ל'ה: ,ך'טס ה.א מה ה-'ט.מה מכדר'ד;

 4,1111י
 ,ווטוחש"זע 01 8 נו51וט85ם

 ל' שהמצ'א 217ן רף .ט0ם, .טטןן ,.210 מ-נכן מכ-' ה;תק עפ.'והשלמה'ה
 ה1א אוכספורר שבכ.' הנ1סח אך מל1:דון. ל1צק' מ. מר הצ;-י 'ד'ריכמ:ב1

;ת.ק
 ומתוקי

 :ס 1אחר.הן לכהג.ם מ1מאה ה. ע1ד :וספ1 האגית 1אחר. 'ותר.
 כל ואמ:ם בכ'-מ. א'ן וה וכל בת.רה. ש1:'ם ע~נש-; ר'נ' וגפ :מל1ח""סדר
 מג1" א'נםאלה

 1א,ל' שאר'ח. להם גפ רחת כאן שמה'ס וככ-1 כלל, האגרת
 סן- מג~"הם

 ,רוע. בסיר ש:נ'ם רבי'ם כמה 'ט:לל עת'ק אהד
 טי,א.ם 1ע" הצפונ-ת באפי'קא בןבי'ה איץ ה'א סתם "אפי'ק'"והנה

 של רבוח משפחות ה..פ ;ר נמצא-ם ושם 218(. צד למוי'דא:1, המ;רב :רלס'
 סלויטץ :ח1ם פרופ. שפרסם בהמאמ-,ם 1ע.'ן כה:'ם" שכילה 1,,ע--כהנ.ם

 הדבי ה'ה ושפ האגרת, :שלהך 'בלשם א'פ1א וניאה חרפ-ד(. '?;תכ,,החוי",
 חסי. לכה:-ס, טהא:הרוח חו-ן המכחב, ג1ף ב'חר". מתפ-צים"שה'ו

 לכהני זצ,ל הגאון האיי רביני וטלח אור1אגרת
 שמרך מותר מתפרצים והיואפריקי
 יטהוא בירוע חך4ות ואחר' כהונה מתנות אחר ורוחק אץ כרקןכל
 ואמר הכהן נער ובא ההלכ את 'קטירץ במרם נם א( שנאמר עלי כנימתמצית

 למומב. יטיתזור ער כהונה קסק' מכל לרחותו הוא וברץ וגר. הזוכחלא"ט

 א,טה בן או קץ מוכת בן וטהוא בירוע וחנף הטקרן כרא' כהןכל
 ב( רתק אמהות, בשאר החדקו לא בתולה וטהיתה באמו החדקו שםמ2גמת

 שעיקר משום שמתה ,טהן אמהות ארבע אחריה לברוק צריך כהנת אשההמשא
 לעולם. בא הנשים מןחללות

 ח,טמונאי בית כעברי ,טהוא בירוע עינים ורום לב ונבה רוח גפ כהןכל
 מבית ראמר כ. יטמואל אמר :( י~-זורה רב ראמר הרוח נסישהל

 עכרא. הורחם ומבית בריקה. וצריך הוא עברא קאת'נאחשמהאי
 שאר לפסול ורוצה משפחות אחרי ובורק נסתרות אחר רורש כהןכל

 בשקר בכהונה אבותיו שהוחזקו ומה עיקר כל כהן שאינו בירוע הכהניםאח'1

 להם ואין קאתי מאיתמר א' קאתו, מאלשר אי להוא, קי'ם ולא הואילהותזקו
 בני הכהנים י( שנאטר קאתי הגלערי ברזילי טבנות אלא כלל. בכה1נהחלק
 שסם. על ויקרא אשה הנלערי כרז'לי לקח אשר ברזיי' בני הקוץ בניחביה
 הכהונה. מן 1ינאל1 ה( נסצאו[ ולא המת'חשים כתכם בקשואלה

 פ.א.ב. ב', ע~יא ד( ע.ב. ע' שם ג( ע-א. ע,ו קדוש.ן ב( ט.ו. כ', ש-אאן
 מינכן. מכ.. ע-כהן



 מ ד ק , ז נג52

 שאינו בידוע א( חבורה רבר' על וחולק טחלוקת עחרי ה]ו[לך כהןכל
 כנבלט טבני הנתינים ]מן[ אלא אינו וי.א פלת, און מבני אלא הכהן אהרןטזרק
 יה:רה. מצריחחורני

 שטוף שהוא בידוע ראש וקל ושהקן לנשי' מתנות לתת וותרן הן ככל
 יש חלל:; וצר והזנו, זנו שבסתר בידוע צנוע'ם שהיו אבותיו ראית ואםבזימה
 ומור'דין הארם, את "ערוה סרנילין ראש וקלות שחוק ב( הכמים אם' ועליהןבהם
 הכהונה. מןאותו

 סבי כהונה כפפולי ]שהוא[ בירוע פנ'ם :עז כמחל:קת זר]י[ז ן ה כ לכ
 עברי' סאות ארבע ג( שטואל אמ' יהורה רב רא' עכרי רכולהו רפומבר'תאכוב'
 פנים עז' בו שיש כהן וכל נרולה בכהונה נטמע' וכולן אימר בן לפשחורהיו
 סים, חכם' ואם' ונהררעא בסורא 'תבי הוו וכולהו אביי וא' מהם אלאאינו

 פנ'ם. עז או צרוע או חלללכהן
 שאין ד( שעיברה טארופה ב)י(ן שהוא בירוע שפתים חלק ן ה כ לכ
 ועליהן ר( שעינרה וטארופה ומפותה וסאנומה תאר מיפת אלא כאההחנופה
 ציחה בני טבעות, בני ו( חסופה בני ציחה בני הנתיניח מן ה( בקבלהמפורש
 בני שדייכם ונלויות ירך ז( חשופות י( חסופה בני בזימה, וצטאיםשצחים
 ארוסותיהם. ח( עם שטקלקליןמבעות
 נכנס טכים וביטים ובשבתות השנה כל בצעו אחרי טרור ן ה כ לכ
 מכהני שהוא בירוע וחלות רוכן עסקי על עריהם וחולק אחיו קל ומתנאהבעיר
 איה אטרו לא הכהנים פ( נקבלה מפורש ועליהן ישר' והטעו שמעו כעלבסות
 מלאכת ומבמלין '( תורה רברי וטניחין כמלאכתן עוסקין השנה כל שהיו'"י

 'א( מטונם[ ]בשבילשמים

 בן שהוא כירוע לרוכן עולה ואינו כהונה עפקי נמיב יורע כהןכל
 לו שאין בירוע לרוכן עולה שאינו כהן כל 'ב( מר רא' חלוצה בן אוגרושה
 הוחזקו לא שמא באמו הוחזקו ואס הוא נרושה בן שטא חיישי' בכהונהחלק

 אומהות.בשאר
 מאי 'י( עורבתי ]ביתן סטשפחת הרי,זה 'ג( נפש .ובעל כעסן כהןכל
 נשי מנאפים שהיו הפפ1;14ת סנני חללים נכהנים שנתערבו עורבתיטשפחת
 את ישכבון אשר מו( עלי בבני כרכ' למקרש קינים קרננות קם בבאםאחיהם

 הצובאות.הנשים

 שנתעגרה. = דן ע.ג. ע' קדושין גן אבוח. 5( בכי,מ, כמן חגיריו, צ-ל:אן
 )כי-מ(. רך גל~י~ח נש~תיהן שהיו זן ,כ'-מן. חש~פה ון ט.ג. ב' עזראחן
 )כי-מ(. תורה תלמ~ד ,( ח'. ב', ירטיה פ( )כי-מן. ארוסותיחן שבועליןחן
 כ-ב ג', ש-א פון ע-ב. ע, קיד~שין ידן ? 'גן ע-ב. ל-ח סופה יב( כי-מ.יא(



צ5 רכיעיםפר

 שכנציב כהני מבית זה הרי כ( לב וגס רוח ורם א( ליישן ן ה כ לכ
 נך-יכן רב סכריז ג( חככ' שאמרו היא וז: בשפחות נטטעין כולןשהיו

 טוביה בר באטי סמזרץ פפא בר יצחק עבר' רתתן עדאנשכנציב
 דחירותא. גיטא ,טקל לא רוחיהכרמות

 משפחות בשאר ומתגרה כהתתו עמקי על מתגאה להק( )נבהל כהןכל
 ה( ומרנינום וגבעומ' גוביי מן הוא הרי חכמ' תלם" ר( טפי ברכוחוחוטף

 ,טסבקעךן תורתי חמסו כהמה " בקבלה מפף ועליהם דנתינאי " א ר י ררהח
 בחמסמת. כהונהתורת

 הרי ישר' זסל בגנותן ון12סצר וע,2ב להעשיר יאץ להון נכהל כהןכל
 לכולהו רקטל הורדוס מבית ח,2טונאי טעבדי דכולהו דפומבריתא כובי מביהוא

 מלכותא. ףריתח,טכונים
 טעשה לכל מטמא " ובסחר כההה עסקי קל בגלף ומרח פרבן כהןכל

 כביה עה2משו הכהנימם מ( דתנן חוניו ב'ת מכהני זה הרי לכהן ראזי וטאינורע
 צורך. לכל מכאין והן כטהורין ,2נראין לפי בירושלים בכקדדש ישמ,טו לאחומו

 ר' העיד , חכס' :2אט' אע.פ קיסות באלטנות יפורץ עיבר כהןכל

 שאר לגכי חולץ הכי אפ" לכהונה כ,2רה ,טהיא עיסה אלמנת קל לוי בן'הושע
 כחללות שנממ;ה כשפחה או קיר "( ת.רוצה הכץ עיכה אלמנת וטא' 'אגכהמם

 הלתה. הרומת שנט"ה כ;יסה חולין שהיא עימה נקראוהאלטנותיהן
 כי 'ג( אוכ' הוא וע"יו כהונ' עיסקי לכל פפול כעריות פורין ן ה כ לכ
 טזרעו כהונה קדושה פקעה 'י( בעריוה ;צטו שחילל וכיון ביריהם, ודםניאפו
 הדורות. כר סוףקר

 באמו קה"קל שאביו בידוע טי( לרפוא' עולה ואינו צרוע כהןכל
 הרע ומלשון הרוח וסגסות הנדות מן אלא באה הצרעת שאין לפי נרהכשה'א
 העין.זמצרות
 שהוא בירוע חכמים כרצון שלא כהונה וטורף וקפרן קופץ ן ה כ לכ
 בהן שנטמעו וכהנים הן אריות נרי כותים פז( ישמעאל דא-ר כותיםמכהני
 א-ר חנה בר בר רבה וא' במות כהני מקצתם להם ויעשו 'י( שנ' הןפפולים
 של כרח' על כהונה וטורפין קפרנין שהיו מלמד שבהן הקוצים טן 'ח(יוחנן
 חכסים.תלטי'
-

 ע,. קיר~שין ג( )כי-מ(. 4ב ורם רוח וגם ב( ככ,.מ. כמו 4.צן, צ.ל:א(
 דהוו )?( והור:,טט גבעונים מן ון המר:ח'. ז': ג'. נחמ,ה ה( )כ,.טן. מ.דר(

 מנחות מ( ,כ.-מ(. והוא רן כ.1. כ,ב, יחזקאל ז( דראי. ע-ב: ע' ובקרוש.ן )כי.ט(.ד~רא
 פח1ת,ם הפ אבל חשוב,ם, א.נס כהנים שאר לגב. הכי אפ,לו ,א( ע.ה. ק,רוש.ן .(ק.ט.
 ןכ.-מ(. הכה~נה מן שנפסל .דן 4.ז. כ,ג, יחזקאל יג( )כ,.מ(. פ.רושה .ב()כ..מ(.

 ע.ב. ע-ה קירוש,ן .ח( ר.ז. י,ז, מ-ב ,זן ע.ה. ק,רושין מז( רפואה. לו צ.ל:טו(



קרס

 ישא לא זה הרי 'ין וכובאנין כשר ו:ללן'ן סעור:ת אחתי רץ כהןכל
 ומקלקל בפסולת א( כפים נשיאית ונמצאה וישתנר ישרעה שמא כפיואת

 ישרא". שלברכותיו
 בכהונה מ'וחם שא.נו בירוע במאמרו ומכחש כרבורו שונה ן ה כ לכ
 ה" כלא' כי מפי' יבקש ותורה רעה 'שמרו כהן ש2ת' כי ב( שנ'כשורה

 צבא1ת למיאך רומה 1א'נו ושקר ובראי מכחש אלא כן אינו וזה הואצבאות

 ג( שליח זה מלאךולשון

 לשפוך כופ: במחלוקת ומת:כח נמריבות ומהיר בשבועה תר'ר ן ה כ לכ
 ג:טרת וחלוקה ההלוקה אה מגלגלת שבועות שעון לפי בחללות ד( וליפולרם

 כפיכם :בפך'שכס ה( שנ' לרוכן עולה אינו רם ששופך כה; וכל רכלשפוך
 טלאו. רמים ירכ' שומע איני תפי' תרכ: כי גם מכ' קיניאעלי'

 אל אמת .רונר ערבית הלכות ושתי שחרית הלכות שחי שונה ן ה כ לכ
 וטזכה והמצו' ההורה לשסור ישך' את ומזהיר עמו כני עם מישרים והולךאחיו
 אלעור בן פנחם מכני צרק כהן שהוא בירוע צב:ר בצורכי נו[קוסק הרביםאת
 נכצ' לא ועולה כפי' היתה אמ' תורת י( אומר הוא ועליו הכהן ~שהרןבן

 מעון. השיכ ורבים אתי הלך ובמ'ש' בשל'בשפת'
 ןהטונים[ כמעשיו ומיושך כאורחות'. מצוין בררכיו תמיכם כהןכל
 וטכל רע רבר טכל עצמו 1שוטר מררשות ובנתי כנכיות כבתי וסעריכמשכים
 רוח עליו שתשרה וראזי הכהן יהוירע זמבני הכהן צרוק מכני זה הריטוסאה
 משמ' את שמרז אשר צרוק בני הלוים והכהנים ,( או' הוא :עליוהקדש,

 הכהונה לברר הנביא אליה את וישלח גואל יביא ח( ברחסיו הקכ"ה וגו'טקדשי
 וזיק' לוי בנ' את וטיהר כסף וטטהר מצרף וישכ ט( כרכת' טומאתינוולטהר
 בצרקה. לי.י מנחה מג'ש' והיו וכמף כזהבאות'

 אמוה ר' בתוך לקרב ואסיר מצזה מר-ה שאינו בטה ליגע אמור ן הכ
 יש אם אחר לבית בו טוטל שהמת הבית מן טפח פותח חלון יש ואםסביבותיו

 לעלייה פותח ארובה יש אם וכן אחר לבית הטוטאה את טכיא טפח פותחבהן
 מטטא אינו ארם '( ותנן חוצץ, טומ~ת מקבל אינו ברכף כתמו ואםשעליו
 מקבל אינו ובמשא נמנע מטמא כשעורה ועצם גוסכ, ואפי' נפשו שתצאער

 אהרן בנ' הכהנים אל אמור בכפרי תניא הקברות בבית לילך אכור וכהןבאהל
 עונין ואחרים שם שעמיו כזמן בעמיו הכהנים. ת.ל חללים יכול אהרן כנותולא
 אכיך שאר 'א( שנ' אשתו זה שארו לשארו אם כי טצוה מת זה א'ןאותו

 )כי.מ(. השליח ה1א מלאר 1לש11 נ( ו'. ב', מלאכ. ב( )כ..מ(: כפיו אח נושאאן
 הרבים ח( ,חזק'.ם.ד,ט"1. ז( ו'. ב,, מלאכ. 1( א.,ט.1. 'שע,ה ה( )כי-מ(. ולפכלר(
 ויקיא. ,א( א;,1,. אהלוה י( נ,,נ'. מלאכי פ( )בי-מ(. לנו וישלח הג1אל לנו ישלח הגר1ליםובחסדי1



55 . עי

 אונן לא ארומה אשתו א( חייא ר' תנ' הנרושה ולא הארוסה לא אליו הקרובהיא,
 הוא טת יורשה אינו מתה לי מטטאה ולא אוננת לא היא וכן לה סמטאולא
 ולכנו ולאכיו לאטו ב( שנ' לפ' ת.ל מה בעמיו בעל 'טסא לא ות-ר כתוכתהנוכה
 מטמא לאשת1 אף 'כול כשרין ב.ן פמ:לין בין להן 'טטא ולאחות. ולאחיוולבתו
 שאינו כעל ויש מממא כעק4 יש בעל יטמא לא ת"ל פסולה בין כשרהבי;

 פמולה לאשתו הוא מטסא ואין כשרה לאשתו הוא סטמא כיצד האמממא
 ת"ל נפלים אפ" 'כול ולכהו לבנו לה מטסא שנתהללה אסו אפ" ולאכיולאמ:
 נפלים ויצאו קייסין כני גנ'. אף קיימין בני :אפו ~יכיו סה ולאכי1לאמו
 ואחותו אחיו אפי' 'כול :לאחותו ולאהיו פמולין בין כשרין בין ולכתוולכנו
 שהוא מאמו ואח:תו אח'1 אף 'ורשיו שהם :בתו כנו מה ובתו בנו ת.למאט:
 היתה לא אשר ת"ל עק טוכת סוצא שאנ' יכול ומפ1תה לארוסה פרםיורש:
 אחר. כרבר שהיתה ולא איש בדכר שה'תה מילאיש

 הוא. כך נחלותמדר

 אחד מת ואם אותו '1רשין בניו וכרסי חצרון ופלוא חנוך שמתראובן
 מאה ער כת כת או בת כן או כת או כן הניח וראוכן ראוכן קורם הבניםמן

 אין ואם ראוכן. סננ' כאחר ויטול ר~יוכן. כנכמי אכיו במקום יורשרורוה
 את ראובן בנות יורש,ת אז כנים בנ1ת לא ואף כנים בני :לא בניםלראובן
 יעקב 'ורש אז רורות כאה ער 3נות בנ' ולא בנות לראובן א'ן ואםראובן,

 אכי: בני לאחיו ראוכן נחלות את ונתתם קיים 'עקכ אין ואם ננו. ראובןאת
 ראוכן נחלת תתנו קיימין אינן ואם וכניסין. ויומף ויהורה ו:ו' שמעוןשסעון
 לבנ' א: לכנותיהן תתנו ננים בני ולא כנים להם אין ואם ולוי. שמעוןלננ'

 מקיש לנקיבה. ק:רמין י:רשיו הוכר טקום רככל בנותיהן. לבנות אובנות'הן
 לאחיו בנים נני אלא לראוכן או-קים אין .אם ראש1נה. לירושה שני'הירושה
 נחלת. את 1נתתם כקולם אח לו היה שלא א: בנים בלא אחיו שסתושכתו
 ולבנות לבנות'ה או בניה ולבני לבנ'ה או האכ סן אחור-עו י;קב בתלר'נה
 את ונתתם האב מן אחות ולא אחות לרא:כן אין ואם עולם. עדכנות'ה
 של נחקיתו את ונתתם קיים יצחק אין ואם יצחק רה'ינו אביו לאבינחלתו
 ונתת' ןקיים[ עשו ]אין[ ואם ראובן. של אכיו אח' שהוא יצחק בן לעשוראובן
 לעשו כנים אין ואם בניו. 1לבני לבניו או עשו בן לאליפז ראובן נחלתאת

 ונת' ראוכן של לאביו אחים אין ואם בנותיו. לבנות ראוכן נחלת אתונתתם
 לבנותיהן או בניהן לכני או לכניה או אב'1 אח,ח דהיינו יצחק לכנות נהל'את
 אחות ולא אחים בני ולא אחים לא ראובן של לאביו אין ואם בנותיהן.ולבני

 ב'. כ,א, ייק-א ב( ע-ג, ק,ט 'בט:תא(
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 אברהס אין ואס אביו. אבי אבי לאברהם ראוכן נחל' את ונת' אחות בניולא

 לבנות'1 או בניו ולבני ישמ;אל של לכנו או אביו אבי אחי לישמעאלונתתם

 אחותו ובני אחותו לא וגס קייטין בני1 ולא 'שמעאל אין ואס בנותיו.ולבני

 לבני או בניו ולחרן לנך-קור ונתתם תרח אין ואם אברהם. אכי לתרחונתתם
 לעולם קורם האב הראשון. ארם ער לעולם וכן ירכה וליוצאי לאחוחם אובניהן

 אחי לאתי האב ואבי האב לאבי קורמין האב ואחות האב ואחי האבלאחי
 וגם לעולס. וכן האב אבי לאבי קורטין ואחוהו האב אב' ואחי ולאחותהאב

 אין ואם יורשה בנה קיים בעלה אין ואם אשתו את יורש שישמקאללטרנו
 בקשה ולא אשתו את לגרש ארס בקש ואס הזה. הסרר ככל יורשה בתהבנה

 אשתו את יורש הבעל אין יורשה בקלה ומר-עה כן לישב עלה גטלקבל

 הלכה. וכן בקבר. טתהכשהית

 שמונה מלקות. שרפה, סקילה מיתה :רת וחנק סיף בתורה. עונשיןשבעה

 ועל הזכר, על והבא הכלה, ועל אכ1, אשת ועל האם, על הבא בסקיה~העשר
 למולך. טזרעו והנותן ע"ז. והעובר והמנרף לבהמה. הנרכעת והאשההכהמה.

 נערה על והבא ואטו אב'1 והטקלל במזיה השכת את והטחלל וירעוני, אונובעל

 על הבא בשרפה תשעה 1מורה. סורר ובן והמכשף. והמריח. והטסיתמאורסה.
 בנה, בת ועל בתו ועלבת כנו כת על והבא תזנה. כי כהן ובת ובתה.אשה

 רוצח, בסיף. שתים אשתו. בת ועל חטיו, אם ועל חטות1, אם ועל בתה בתקל

 וזקן ישראל. טבני נפש בונכ ואמו אב'1 טכה בחנק. שמנה הנרחת. עירואנטד
 איש אשת על והבא יי-י. בשס והמתנבא השקר ונביא רין. בית פי עלטמרא
 אחות ועל אחותו על הבא בכרת. ושלשה עשריס ובועלה. כהן בת וזומטיוזו

 אביו אחי אשת וקל אחיו. אשת ועל אשתו. אחות ועל אכו. אחות ועלאביו.

 ונותר ורס. חלב והאוכל טמא. למקרש והבא חקרש. את שאכל וטמאועל

 הכיפורים ביוס והאוכל בפמח. חמץ והאוכל בחוץ. וסעלה והשוחט1פינול,
 הטשחה. בשטן והפך השמן. את והמפטם הקטורת. את 1המפטם טלאכה.והעושה

 טמא וכהן הטבל. את האוכל במיתה. עשרה אחר מל. ושלא פסח עשהושלא

 יום וטבול ששיטש. וטטא ששיטש. וזר תרומה. שאכל וזר טהורה. תרומהשאכל
 יין. ושתוי ורגלים. ירימ רחוץ ושלא ננרים. ומחוסר כיפורים. ומחומרששימש,
 וחכ' אלי;ךר. ר' נתלין. הנסקלין כל בטיתה. שבקים אלו הרי ראש.ופרוע

 העם כלפי פניו אותו תולין והאיש ע"ז. ועובר מגרף אלא נתלה איןאומרים
 העץ. כלפי פניהוהאשה



 האחרונים. סבוראי רבנןלשונות
 "ודאמרינן המ,וחד: הלשון כ, ע-א( ,,ט ח,ג )דה'.י הלוי רי.א ה?.יכבי

 ןחולין מהכא" גונא כהאי 1פרטי בכללי ריי דני ת:א רדא.1 געלמא:מי
 דאמרינן "והא על: גס והנה הוא. חאח-ו:,ם סבויאי -כ:ן לש1ןס,ו.(
 לא עריה חייב לג1פא צי'כה שא'נה מלאכה דאמר ,ה1דה י, ד1כתאגכל

 נסים -בי:1 הע,ר פכ.ד(, שבת )ה,ג א ה ס אלא ע,קראן )=, עיקבא להאשכח:ן
 הא, אדוני:ו "וכחג ,.ב: דף לשגת הטפהחבספיו

 ו,י
 דכהיגן מ,ל, רה:,

 לש1נות וכמה להו". פ'ישו פבורא' רב:ן דגתר יבואחאבהלכות
 ועל'נו הנאונים בהלכ1ת עוד :מצא'ם והלמ'ד'הם סב1רא' לך:נן המ'והד'םכאלה
 ה~ה הלש1ן הנה 1אמנם יהד. 1לאכפם אחי,הם לבדוקרק

 "ודאמריני
 - בעלמא

 רב -תלמ'די המ,וחסות ראו" גיהלכ1ת פעמ,ם שלש עור נמצאסהכא"
 האלו ההלכות שנופח מפנ' אלא גאוי,'הוןאי

 נקוי
 וכחוג בעברית לפניג1

 לפנינו כאן א'פ1א נותן ה::' עתה. ער בכך הרגישו לא בע1רם" ".'טאמרנוכ1:
 ת י מ ר א ב הראשונה ג:1סחתו אוכספ1יד בכ,י שמצאתי ראו" מ,,הלכ1תקטע
 כי בעליל ניאה וממנו געלמא". "וראמר,נן הארמי הלשון !עמ,ב :מצאשבו
 לשון אלו, בהלכות פעם ;וד ה:מצא בעולפ" "ושאמרנו העגרי הרשוןא1ת1
 המ. וניס חר א ח י א ר 1 ב ס-בנן

 43( ראו הלכוח ; .45ת .טטמ .ט ,6 א1כספ1רר ידןכחכ
 גובה קול לו ואץ הואיל מלוה ,טנא טאי ט,טועבריס מנכסים נובה . ..
 נכסיפ ליה קרו ומאי מ,טועכדים נכסים ליה קרו ומאי חורץ בנימנכסים

 קמא לוקח וטריה קמא טלוה אתי דמזכני אז דטמשכמ א( משועבדץ חורץ,במ
 ואתא ליה דקדים חוכ כעל דאיכא כנק וטריף קסא לוקח אתי והיכיוטריף,
 , . . . איניט לשום ליה מ,טעברץ דלא חורין בני בתריה וטרף הוא אזלטרפיה

 חוכ לבעל ליה מסלק טצי ללוקח תזי ליה אית כי ב;למאוו[דאמרינן
 אפו:י הרתא ליה והתין תזי אלפא כיה מסקץ דהוה ב( גברא רההוא הכאמ

 אזל טימיהו לחרא טרפה חוב כעל אתא זחי מאה חמען טאה בחט,ט,במנה'
 אם טתני' היינו למימר חמא בר ראמי פבר ואיסתלק זוז' אלפא הא לא.אי[ ]לחיי זוזי כאק"פא ליה דשקלת לך קאיפ אי לוקח ליה א' לאידך ליה"רף
 ]ילפינן להו שומעין אין רינר יפה אבינו נכמי על מעלין אנו הרי יתומיםאמרו

 א' בזוזי חוב לכעל ליה מסליק לוקח מצי רלא המא בר לראמי ליה[דפנירא
 ]אלפא איכא ?סידא טאי ג( הכא "יתטי פם.דא איכא התם דמי[ טי ]רבאליה
 לסלק יכול ליוקח זוזי ליה אית כי רכא דסכר ינן ילפ שקיל[ ואלואיהיכ
 משתעכרי לא לבע"ח ממלמלי בעלמא יראמרינן כרבי. והלכתאלכע"ח
 מלוה או פקדון לו והיה ויורשין זבע"ח אשה והניח שטת מי ד( דתנןטהא

 ע.כ. צ-א כתוגות ב( ע.ב. ריש ק.ט ד-ו היואה, ה' בה.ג גם א'ניש עד מכאןא(
 ;"א. פ"ר כתובות ד( כאף כוב=: בגיפס.ג(
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 קראו טה וטפני בעיח כישל וטה. שבהן לכושל ינתנז מרפין ר' אחריםביד
 ינתנו אלא בדין רהטים אין אומר ;ק'2א ר' בראיה אלא גובהן שאינוכושל

 דאנ. דאטרינן כך-ג והלכה טשהעבד לא ןבע.ה  שטטלמלי ילפינןליורשיו
 מרפזן............ ]כר'דייני
 אכה. ר' יהיב ]היה ניכסי מיתטי א( ה?כו נשיאה רבי דאטרינן בכ-י(1;.ב
 ];בידה. ש?'ר להו א' גביהו ראבה .יתיב נ?חא יצהק זר' פפי חנינאוך'[
 טרפ.ן כך' דייני דין להו מחנ?יתי נינהו נש'אה דבי טשזם ראבה להזןא'

 ]4א מ'תה לאו-הר חוב ב;" ת?ם ואפילו טיניהי לעובדא לקיש ריש]ואהדר[

 אפיתיקי עבדי עשה טהיים. שתפם וה.א נחמן רב א' רבא דא' כלומן;שה
 ומכרז אפוהיקי שורו ;שה הטנ. נזבה היב כעל לאחר]ומכרון
 דא' הפוהוקי דאמי היכי טמנ. נובה חוב ב;לן ]איןלאלתר
 עברא מהאי אלא פר;ון תמצא לא זטנ-ה טטיא כיליה
 :( רמפריש סיר' מכל או הירה מהאי או ארעא מהאיאו

 :יה א'ת מלוהן ]העכדים, טן ט'תטי נבי יא אשה נין חוב בעל ביןוהלכתא
 כדטנרשא דיריה מיניה דאפי'ן כיין ]אשה כהפיה רעל טגליסא א?ילו מיניהלמשקל
 להין שסין הנ'זק'ן והלכתא טעבד'ם. שקלה לא מקרק;י אלא שקלא לאטיניה
 טפני שמעון ר' א' א נ נ ת בזיבורית אשה וכתובתן כבינונית חוב ]ובעלב;ירית

 דאמך יהחכסנ'ן הגזלנין ]הנ'זק'ן טפני 2;ידית לה,ן שמין ה:'זקין אטריטה

 ונוטלין לנכס'ם יורדין רין ]בית למחר הימם אני לטה נוזלן א:י למהאדם
 ישלם כרמו וטימב שדהו ]טימכ בתורה שכתוב טה ;ל וםוטכ'ן שלי[ נאהשרה
 א: לה3'רו נאה שדה אדם ]יראה ש"א בבינונית ח.ב ב;לן אסרו מהומפני
 ב,בורית יהא כן אם בחיני שאגבנו כרי .אלוינו אק2'ן ייאטר לחבירו נאהדירה
 יותך בזבורית אשה ]כתובת אכרון טה ]וט?ני ליוין בפני דלתן ננ;לת כןאם

 .בעל ב;ידיתן נז'קין וכשאטרו ]להנשא ריצה אשה לישא רוצה שהא'שממה[
 אב" ח' כשהוא אסיר'ם דברים במה ]נזיב,ר'ת אשה וכתובה בכינו:יתחוב
 . . . כתובת ובין חיב כ;ל בין הנויקין[ היתיטיםטן

 ; 84ן צד סוף ראו1הלכ~ת

 בלא אחה שעה אשתו את שישהא לאדם אכר ב;ילם.ושאטרנו
 ל2הולה חפיחת כל אוסר טאיר ר' :אטנינו :( זטכאן היא טאיך ר'כתונד-,
 כטוה.-. והלכה זנות בע.לת ה.ז טטנה ולאלכנהממאת'ם

 ב:רפם. אץ המפח- כי בן ה?כה ~צ"ל: תכשו. בבעות: בנרפםאן-
 מכאן,-מהכא. צ-ל:גן
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 בגסרא. סבוראי רבנןנוסחאות

 נפ' המ'וחפ1ת נגמרא ניספ1ת נ1סחא~ת ש:מה הראשו:'ם היג'שוכגר
 כל גם 1אמנם הן. כבורא' יבנן של :1סחא1ת ו-ל, גאון 'ה1דאי לר'הקדמונים
 שי!יא רכ עליה העיד 'ככבר לןיי מנא "בכפף עד קדושין מס' ברישהסוג'א
 י פבורא בתראי :ן רב בגמ' דמהרצי 1פר~קי ק1שיי אינך ש,,כלה1גאון

 היא גם נתיהסה עי"ש( 71 צר ס2רר, נוסח רש"ג )אגית וקבעיבהו'יהיציבהו
 יעקב ר' של ש1.ת בסוף )נדפסן לקד1שין'י הרשב-א חלמיר ב"חרושימתה.יה

 יפלא 1לא הגא1נים. של הנד1ל טא~רן גאון יה1ראי לר' סע.ב( פ.וז רף רכ,בי
 הילך, בענ.ן ע.א ה' ב-מ בגמרא שנ1ספ1 1הפיריק הקוש.א נוסחת שגםא.פ~א
 בהן שכת1ב ספי'פ "יש : וכתב גאון, יח~דאי לר' הרשב.א כפי' היאמי1חסת
 קרא א.צטריך למאי קרקע פט.ר ה'?ך דאמר ולמאן 1.ל גא~ן 'הודא' רנמלשון
 שתפר כג1ן עסקינן במאי הכא ופריק הוא. הילך קרקע כל הא משכ1עהלמעוטי

 וכפר ככל.ם והודה וקרקעות כלים דטן:1 היכא נמ. אי ~מער~ה. שיחין בור1תבה
 שמ.ג(. סימן ארם חילרות הרשב.א, ,שו.ק ז,?ן' הגא1ן לש1ן ע-כ:קרקע1ת,

 מפולשת שהיא כפי סכויאי רבנן מנ1כחת טקוצרת נופחה היא באמתוא1לם
 חסר הזה הקטע ב:1סהת יאף כאן. לפנינן הבא אוכספורר מכת"י נהקטעיפה
 1"ננ' ברשב.א. המובא וכו' ~קרקע1ח כ,ים רטענו היכא נמי אי : התירוץ;~ר
 יפה. מ~1רש בצדו עגר' בחרגופ גם כלו כאןנות:1

 27(. דף .15"1, .נ1ט11 .ט .4ר אוכספורר)כתב-יר
 ורובא האיי רכי' פסק וכן ששת. כרכ 1םוג..ן היא. חכמיםתקנת
 בכולהו וליתה פכוראי לרב.נן קושיא רנמרא נוסחי וכמקצהררשואתא.

 פטור' הילך ראט' ששת ולרכ רגמרא,נופחי
 לטעוטה אצטריך אמאי 'קרקע

 ואלו רתנן משבועה לקרקע קרא ימיעוט ?' הוא הילך קרקק כל האטשבועה
 רתנו מילי הני מנא ואמרי' כול' והקרקעות העכרים עליהן נשכעין שאיןרברים
 הא ופ'ר' כול' מטלם"'ן שאינן קרקעות 1.צאו ;ר כול' פשע רבר כל עלרבנן
 מן ויעלימנו הארם אותו שיחביא רבר הקרקע ראין .טשום הוא הילך קרקעכל
 וירוע נראה טקומו רהא הילך כאימ' הוא הרי כו ארם כשיורה לפיכךהעין
 אצמריך אמאי שבעולם רבר בכל משכוערה פוטר להיות הילך רין ואם"כל
 ה~שהם בו שיורה קרקע כל הא כמקצת מורה משכועת קרקע למעוטיקרא

 לה ופריקו י א ר 1 ב ם ן נ כ ר הכא ראקשו קושיא היא הרא הוא. הילךכאוסר
 בה רחפר היכא טשכועה "קרקע למעוטה קרא אצטריך כי ששת רבל לךאמ'

 אעתראעה פי ללמעתר!ן אלתסלים הו אלפירוק הרא ומעני * ומערות. שיח'ןבורות
 כצץ לכנה משבועה למעוטיה קרא צריך הוה ולא הוא הילך קדקע נלהא
 אלמרעא ואקר בקרקעות או בקרקע צאחבה עלא אלטרעי אר;א יכון כמןרלך
 מאל ענה יסתחק מא קרקע באל רעואיה אלא אגאף מן פאמא בבעלהא;ליה
 אלמרעא ואחרת אלעיוכ מן פל,ם בקרקע צאחבה קלי אלמרעי ירעי אןמתל
 אפפר וטכאבי סראריב פיה חפר או מתל טאלא ענהא יפתחק עיוכא פיהעליהא



 ב ד ק ' 1 :ג60

 אןחפאי- .. 4ה אלמהרה כינה ואנכר א:קרק; בראה ואקר אלקרק; כה בכ-י()ע,ב
 נא4 ה . . . ; ברעואיה אקתרן ח'ת מן אן כ4 כאל יקים כאן קר פאנהפיה

 . . . . אלשי רלך ר . . . . ו שכועה אצ4 פי ילזם טאלא ;נה יסתחק מאקרקע
 וכפר בכלים והורה וקרקעית בכלים עליה ארע' אנה או אלמאל ענהיפתחק

 אצטריך כמקבת מורה לכונה התורה שבועת רלך מתל פ' ילזם אנהבקרקעות
 שהוא קרקע המענה ככלל ויש הואי4 משבו;ה הני כנון לטעוטי להכיקרא

 ככ' אי ירעינן הוה לא משכועה הא כנון למעוט' קרא אתא לא ואילוכהילך

 פי תפמיןרן ;ליה וזרת אלפירוק הרא נרין הוא הרא לא. או שבועה חייבהא
 לאחר מכתופא הפסיר עלי פיה אקף 4ם ולאנמ .... לו 'טכא לאתכיי,,..
 לרב' רלך פי מםקשה מואב עלי וקפת אלראי הרא כתבתי בעראלקרמא.

 אלפמאר הו לים ההנא בה אקר אלרי אלממון אן פיה וקול ז"ל הלוייוםף
 אן אחתננא ואנטא חאצר שיא הו אלרי אלכורות פיה אלרי כעינה אלקרקעבל

 כאלקרק; אקרארי קנר 'כון לא כחית ומ;רית יטיחץ בורות כה בוטחפרמקפה
 מן הי פאנמא מ,טכועה פטור יכץ אן אונבת אלתי קלה ואל הילךאלמרכור

 כורות פיהא ירקפור לם לו לאנה הקרקעות על נשכעין ואין קרקע אנהאגל
 מטלטלץ פי צפה אל הרה כאנת לו ואפי מ,טכועה פטור לכאן ומערותשיחץ
 אנל מן אלשכועה מן כראתה 'נעל אן אלנץ מחתאנ כאן ולים היק"ךלכונה
 פי רלך כאן ולו הולך הו לים אלרי ומערות שיחץ כה חפר ארא קרקעאנה

 קרקע. לכתה אן פאעלמנא ככקצת מורה לכונה וטבוקה ח"כ לכאןסטלטלץ

 העברי:ו:תרגום
 היה ~יא הוא הילך קרקע כל הא שהקשה להטקשה תשובה היא התירוץ זה ןכתת*

 והנתב: הקרקע על זכותו את תגע שהת~בע כגון וה :צרך אבל טשבועה. למיעוטיה קראצר,ך
 שכעל למשל לח, ה:וגעות תביעות איוו לתגוע עוד הוסיף התובע אך בכ~לח, או במקצתההודה
 חסרונ~ה איוה בה עשה שהנתבע ונמצא חסרון סכל של,טה קרקע לו לחשיב .לורשהקרקע
 והודה הקרקע 11 והפס'ד ומחביאות מערות בה חפר אם כמו תק~נפ. על הוצאות להוצ'אשצר'ך
 שהורה אחר' בכל ח"ב שהוא וה'ות הנ-ל. והמחנואות הבורות נחפ'רת ונפר הקרקעבתב'עת
 'צטיך כן נם בקרקעות וכפר בכל'ם והורה וקרקעות בכל'ם אותו שתבע או הקרקע.בתג'עת

 ה~איל משבועה הנ' כגון למעוטי להכי קרא אצטרך במקצת מודה להיותו התורה שבועהלוה
 הוה לא משבועה הא כגון למעוטי קרא אתא לא ואילו כהילך שהוץ קרקע הטענה בכללויש

 לא. אי שבועה חייב הא בכי איירעינן
 טספיק בביאור בה עמדתי לא כי השאלה ואת בניאור והארכתי התשובה ואת תכליתזו

 1... הלוי 'ופף לרב שאלה תבלית על עמדתי הרעה, ואת שכתבתי ואחרי הקרט~נים.לאחד
 הלא כ' נורות, בה חפר אשר הקרקע כל שהפכ,ר איננו בוה הורה אשר הממון כי גוהואמר
 הודאת: בעת יהי' שלא בשביל ומערות שיחין כורות גה בשחפר להעסיד נצרכנו רק נעיןהוא

 ואין קרקע להיותה רק היא סשב~עה פטור שיהי' גרמה אשר והסבה הילך. הנוכרבהקרקע
 משבועה פפור היה אן וטערות שיחין בורות חפר,בה אילולי כי הקרקעות. ע4נשנעין

 לסבת מהשנועה נקי לעשותו השרשי הח~ק נציך היה ולא הילך. להיותה מפלפלין בענ,ןהיתח ואפיל~
 במפלטלין ,ה היה ואם הילך אי:נו עכשיו כ' ומערות ש,חין בה חפר אם אנל קרקע.ה.ותה
 קרקע, להיותה הפטור סכת עתה הודיענן לואת במקצת טורה להיותו שבועה חייב היה אזכי



 )?(. חפני כן שמואל לר' ההוצאה מספרקט;
 הקהלה של הג:.זה כה-. בין מצאה. קכ:ים דפים כ' בן וה ;תיקקטע

 תכ:ו פ' על 'פה. מיוב; בכתב משורטם עכ :יי על כתוכ .111( .2ן )12בפר.ז

 חפ:' בן שמואל ,ר' ההוצאה מכפי קטע שהוא א:'משע-
 הנזכ-

 ?רא,:ו:ה
 לכך. מסיע ההוצאה בענין ה.א גפ הע~סקה :-ר ס'מן ;.'א ס,ז צדקבשעי. ז-י חפ:' בן שמ:אי י' ש4 תשובתו וסג:ון ר-ט. ס.' מ.גאש אבן .וסף י'כשו.ת

 העברי(:)התרגום
 יתפר:סו אל .ו ש~מעין אין . ..

 שהפינסה לן שומעין מנכס.בנותי
 תשלל לא וכן כתובה. כתנא'א'גה
 האב צואת ישניהם הוצאתחיוב
 כ,א לשניהם שמספיק טטהה"ק עי בהצטמצם ולא בניו עללב~בז
 מה כ? כ:יו ע? להוציא'דר'2

 צואתו תשפיע ולא להם,שמפפ.ק
 ת,א אטרם( )או: אסרו בלום,בזה

 או אם' דספינתא בקיאסא;פשיה
 ר' בדבי מילתא ל. דאם'א'כא

 ולא הושעיה ר' וברביהי'ה
 מקראסא :פ.לנא ליהפש.ט:א
 ליה תנא סכא התוא אתאו2בע:א

האומ-
 בשבק לכני שקל ה:ו

 להם :ותנין סלע ?הם לתתויאויין
 אלא להם תתנו אל אמי ואםסלע
 שקל. אלא להם נותנ.ן אין'סקל
 אחרים ייישו מתי אם אמיואם

 שאמ' ובין תנו שאמר ביןקהתיחם
 אילא ?הם :ותנין אין תתנואל
 היא מאיר ר' מני הא אמ"לשק4
 המה. דברי לקייפ מצוהראמ

 שאמר מה היא כוהוההגב,ה
 חיסדא רכ אמ' פין עלושעושים

 שאמר גין הלכה עוקגה מראמ'
 נוחנ.ן תת:ו אל שאמר וביןת:ו
 כר. לן קימא ~הא צורכן כליהז

 המת דבר. לק.ים מצוה דאמ'מא.ו
 אכל אחר:יאחא גמיל. מיל.ה:י
 דאמ' והאיי ל.ה נ.חא מינחהא

 ולגת .בו ההוצאה חיוג.של, נאמ' ~לא דאתא הוא יורוזנהוהכי

 6נ. צרפת ;וסה גא~ן. שרייא יב אגית והשוה ע.ב. כ,א חענית כ( ס,ח: כתוכותא(

 מנכפי במהי יתפרגפי א" לו שומ;ין אי; . . ..
 וכרלך א( כתוכה כחנאי אינה שה2רנפה "ושוכ;ין
 באיתקתיר אלאב וציה נפקתהמא וגוב ינפי"א
 מא ב;'ן ;-4י בא?אקתצאר ו"א איל~ארהג"י

 גמי; או"ארה ;4' ינפק אן 'ג'ב בליכפיהמא
 שי ר=ך 2י וציתה הוהר 1"א לפיו-הםמא
 רפפינתא בקראפא נפשיה תלא אי~פא ב("קו,
 ו-הייה ר' כרבי מילחא לי ראמ' איכא אואט'

 נפי?~נא 4יה פשימנא ולא ו-הוש;יה ר'וברני
 ליה חנא סכ~ן ההוא אתא וטב;נאטקראפא
 להם 4תת וראויין בשבת לכני שקל הנוהאומ'
 להם תתנו אל אסר ואם פל; להם נוחניןסלג
 אמר ואם שקל. אלא "הם נותנין אין שקלאלא
 חנו שאמר בין תחהיהם אחרים יירשו מתואם
 שק" אילא להם נותנין אין תחנו אל שאמרוב.ן
 לק.ים מצוה דאמ' היא מאי- ר' מני האאמ.ל
 אלמעמול קז' הו רלך פי ואלתחריר המת.דברי
 נין הלכה עוקנה מר אכ' חיפרא רנ אמ'עליה
 כל להן נותנין תתנו אל שאמר ונין תנושאמר
 לקיים מצוה ראמ' מאיר כר' לן קימא והאצורכן
 הא אנל אחרניאתא כמילי מילי הני המהרברי
 הוא לזרוזנהו הכי ראמ' והאיי ליה ניו-האמינח
 ואלאננת ללאבן אלנפקה ונוב ינפי נקל ולםראתא
 נכרית מן או שפחה מן יכונא לא אן אלאכ;ן
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 אלי אמר-קנאבתהא ארא :א4אבנה א-4אנןלאן
 ב" אלא"טנוה חקיקה ;ן יכר3הא מאאלתזוינ
 ממת3יבה כאנת ואן אלאלמנה אמ0 עליהאיגרא
 ללתזוינ המתגב פ4בם כטבת פאן אלתזוי3אןי
 תמתנע אן הו אלא1" אלנהי נחוין. ;לי רלךכאן
 באםם כא*קעוד אלתטמך עה ;יי איהזוי3מן

 עלי ואק;א כאן ארא אמתנאעהא פאןאלמתופי
 אלורהה. ;ן נפקתהא יגוב ימקט 4ם א"וגההרא

 אלהזוינ מן אמתנאעהא יכון אן הי אלב'ואלנחי
 דון 4הא א"מכטוב פי א14ר-קר י3ה על'ואקעא
 אלו3ה הרא עלי ואק;א כאן ארא פאטאג'רה.
 ]אמהכ[ך3ת ןאנה' "הא אלנפקה וגוב ;נהיסקט
 א"מתופ' כאמם ]אן"קעור ל. גנ. טן בר4ך;נרה
 ה1 רלך פי קרמנאה מא צחה ;ל' ואלר"'4;נהא.

 ;נן רב אמ' מזונוה "ה 'ש :פימה יא הא א(קז'
 נ,חטת אמרה שמוא: דמר מיניה "י טפרשאלרילי
 שאין אדם בני טחכה טזונות לה יש בקלי2ל'

 אן הו א"ב' ואלפע" מזונות. לו-ק איןמהוגני;
 הרא פאן אשבהה ומא בא"זנא פסאר מנהאיטהר

 אל באסם אלק;ור ;ן יכר3הא קאילה ענרא4"ע"
 נפקההא וגונ ימקם ענדה לדלך והו ענהאמתופי
 לה אין זינתה חימדא רב אמ' לקול אלורתה]עןן

 ב( תכתחל אן הו ואלד' אלג' ואלפ;-=מזונות,

 . , . ללח אלתצנ; ו3ה עלי תת?תמר(או

 א. ~פירכסה כ.חלה ב( ע.א. נ-ד דף כת:בותא(

 קבלהה אם והבח הבן כימככריה, אי מיטפחה '2ניהס אין אםמהאב
 מאמה1ה תוצ.א:ה לאל:':ואים
 ':ם עליה יחול כ.אהאימ:יה
 :;:ה היא אם אההאלמ:ח
 ויא :האןשה ~אםל:שוא,מ,

 'מ:' על זה 'ה'ח ל:ש,א'ןקע:ה

 תמבע כי הוא ה-אשון הפןפנים,
 שס עי ה'ש.:ה ד-ך ;יט:שוא.ן
 כא!ן ימ? אם חמנעה כ.ה:פטר,

 'טיהיה הוא היט:י והפןהיוי'כים. ט;י הוצאחה ה.:ב .פיי יאזה
 אפן ;ל נופל מנש1איםהמ:עה
 אבל כו1יתו לא לה בארושהיחור
 ממ:ו יפ.י היה האפן על :!לאם
 ?ן ויצאה הוא ס' י;ן ההוצאהחיונ
 בשם ה'ש,בה . . , מי כ1האציו
 אמת~ה על ~הראיה על.ה.המה
 הא אמרו הוא גוה שהקרמנומה
 יכ אמ' מזו:וח לה .ש :פ.סהיא
 בעל' פל' מתמת אטרה.טמואל רמי מינ'ה ל' מפרשא לד.ל'ענן
 ארם בני מחמת מזו:1ת לה'ש
 מ11:ות. לה אין מחוגנ.ןשא.ן

 יראה אם היא הש:יה1הפע~לה
 אומר1 אצל הואת הפעויהכ. לה 1הרומה ג1:ות קלקולממנה
 הסת שם ;ל מה'ש.בהי~ציאנה
 ח.:ב י5,, אצלו ולכןעל.ה

 לאמרם ה.~רשים מעלהוצאתה
 יה א.ן 1'נתה חיסדא רבאמ'

 ~הד' השי.שית יהפעולהמז~נ~ת.
 [תתפרככן אן תתכחל כ.ה.א

 ... ל שתחיפה אפןע"

 )שם(. מזו:1תה



 אסףשמחה

 דוד. בן חסדאי הגולה לראש דברכהפסוקי
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 למ.מר". מתיבתא ראש. דסביוה מא. שמע1 ואכר,ן שליחא קם "וכך הכלה: בזמן ה'שיבהיא'2
 אוכספויד מכ-י 164 ;מ' ח-ב שא.ד 115טנ ו1ן 1קצא5ו טחב 5וןי51ט81ק כספר1 הדפיכ מאןגם

 אחד במכ"ב למ.מר". החבי כלה ראש ה":.בח כגן ר:'נן סביה מא' ,.שמ;1 מק1טעת:פ'סקא
 את מסמיך שהוא סמ'כה ;, ה1רעה :מצאת בקריב, יד. ;ל ש.ודפס ;ל., בן '2מ1אל רכשל
 לפנ, גס להכריז נהגו שכך א:1 ר1א'פ שלנ1 הקט; מן דפברה". מא. ,,'2מעו ד-שתוללפנ. ש.אמר1 היא ה:סמך של מזכו.,ת,ו 1אחת י'2יבה, '2ל ד.ן כ.ת לאב ב-כאי בן ~כר.ה-כ

 בשכה יק לריוש הגולה ראש. ש, מנהגפ שה.ה מ'צאים אנו 1א.ן הנ1יה. רא'2 '2לדישי:ן
היאש~:ה

 של בספוי1 :מצא פרט'ה כל שאת נהדרה, חג'גה מסדר'ס ה.1 '2:ה מ:ו.'ם. '2אח-
 ה.וס". אות1 '2ל הפרשה בע:'ן ודורש גלוה -אש "ופוהת הכבל': :קןיב

 שהוא אפשר ד1ד. גן חסדא. ה:1לה ראי2 של ומקומו זמנו על עיד לחקור;ל':ו
 הגו?ה( ראש ),י,, הג' ר' "ד,ד 357: ;מ' שס מאן שפרסם אחת :-ש.מה הטכר דוד :ןהסד'
 עד במצ-.ם גויה ראש י2ה.ה דוד ש, ב:ו הוא כי אם ,שלמה". 1עז-.ה ,חסד' דנ.אלחמוד.ו
 ואודות'ו 1662-1051 בשגות 'ש-אל בארין וגאון ג1לה ראש שהיה ד:יאל '2ל ב:ו ובן אש~,ש:ת
 יפיו:;סק' הזכ-1ן בספי אשי גמאמיו אמ:ם %4(. ;מ' )ע,י.'ש יתע1ד1ת מכקב.ם ל.ד:1הג.;1
 דור, של אח'! שמואל, שך בנו ה'ה שחסד. כ,ה(, )עמ' אחר נא1פן הרש.מה את 1פרש :וחז-
 ואפשר 1113. כש:ת 3דטשק :ש.א ה.ה שהסרא. .וצא שפ המובאת אח-ת מתע1דה ר:'אל.בן
 עס בקשי מטוד'לה כ:'מ'ן -. ע-' הנוכר ב:גראד הגולה ראש חסדא. שהוא כןגם

 אן הוא כך ואם היום. עד בברור לנו .דוע א.נו זה חסדאי של אכ.ו שם על.". הישי3הראש ולן:י חסדא. הגולה -אש .פני אלרא.ן )ד1ר "ולמד אלרא': ד1ר השקי טש.ח עלס"1ר1
 ה.ה שחסדאי .וצא שלפני:1 הקט; מן כערך. 1166-1145 בשנות ימ:1 ילקנו; מ;ט יאחי1.'2
 וגם ,ריוש. מסוגלחנם

 מספ1-
 א.:. לה,מ'דיס. ת1רה מרב"ן חכ: ה'ה שחסדא' '1צא ב:.מ.ן י'

 ב-ו-. צריך ;1דנ1 והדבר 3דכרי מסמרותק1ב;

 דויד כאהל באסה ;ייו 1'שב כמא ב( נחסד והוכן א( כצדקהוגכעות
 שער ויעכורו פרצו ד( לפניהם הפור.ן עלה ג( צדקה ומהיר משפם ודורששו2ם
 ונצר ה( ישי מגזע ו-הטר ויצא כראשם וי' לפניהם מלכם ויעביר בוויצאי

 דעת רוח וגכורה עצה רוח וכינה חכמה רוח י' רוח ;ליו ונחה '2רהטשרשיו
 השוסעים תמיד לופני[ך העומד'ם א"ה עבריך אשר. י( אנשיך אשר' 'ו.'ויראת

 'שעיה הן י.ג. ב' מ.כה רן צדק. גן ה'. ט.1 .שע.ה :ן ג'. ;ב תהל.םא(
 ח' י' א' מ?נים ו( א'י..א
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 לתהך נך חפץ אשר ברוך אלהיך 'ז'" י'ה' ]הכמתןדאת

-; 

 'שרא" כסא
 וצדקה ]ע-בן סשפט "עשות לסלך וישיכך לעולם 'שראל את יו-ינאו-קבת

 והשכיל מלך וטלך צר'ק צסח לרויד יהקיכותי י..' נאוס א( באים ימיםהנה
 שמו וזה 'לבטח 'שכון .ישרא" 'הודה תושע ביטיו באר.;. וצרקה סשפםועשה

 ואכרתר נפשיכם זתח' שס;ו אל' ולכ. :( אזנכם הסו צרק'נו. יו"י יקראואשר

 לאוכים .טצוה נניר :חת'י לאוכים ;ר הן הנאמ:ים רו'ד חסד' ;ו"ם ב-'ה"כם

 שבר: ולכו יאכ"ו שברו לכו כסף "ז אין ואשר למ'ם לכו ג( צכא כ.הוי

 לרו'ד והקימותי יו-י נאם בא'ם ימים ד( הנה יחלב 'ין מחיר ובלא כסףב"א

 יהיה ל;ולם ור;. אכוב לרו'ד אם ה( בקרש' נשכעתי ~שחת ד, צריקצסח
 שם;ו סלה נאמן בשחק ו;ר עולם יכון כירח נגרי כשמש וכסאו א.ן ב'.ןדה

 למה רש סחתא מ מחתא ראמרה למא' ואצ'הו דסכרהסאי

 דפברא פררא רנהורא בוצינא י( דאוכתיה כדברנא רעמיה רבה ג"ותא רישבר

 ועמודה ;ולם 'סוד וכבורק היקר סור היום, "כס:טלח הנרול והמאור האעם,הארי
 ]הסן ט2לליו הגירו, "שון 1כ4 תעירו, גין יכ" שהדו, ובמרוסיס ;דו,בשכים
 פינת י( לנק הוא ':.' צבא זשר וסיני ה . יוך . . מאליז ינגן והכנורמהל"יו,
 נזרינ: ורבנו מרני ]ע-בן וכותרת והרר הור תפארת ;טרה צהלת 'קרהכ2לת

 נשיאינו טלכינז אהטונינו והררינו הורינו תפארתנו וציין ראשנו ;טרהזכהרינו
 הכיאים נכר הנשיאים מר ישראל כ" גלעת ראש הנדול הנשיאחסרא'

 ורבמ כרמ זכותרת והרר הוד חפארה ;טרת צה"ת כ;לה יקרה פעת ללקבר

 אישונינו בבה והררינו הודינו הפארחינו וצניף ראשינו ו;טרה וכתרינונזרינו
 כל ת ו י ל נ ש א ר ל ו ד ג ה א י ש נ ה ר י 1 ר ורכבינו פרשיני :ש'אנומלכינו
 התנונה אוצר הבינה תיק ורבכוה אלפ'ם בחכמתו הטרוה ה"בנוה חכרתישראל

 . . . . . .סעין

 יע-ג למעלה. בפ~ל ד( י. ה : שס גן ג.. נ-ה .וע'ה :( ה'. כ.ג. .דמיהאן
 קדישה. גדולת :ב'ד -, ו( א.. '-ו כקן:~ק ו( ל'ה. פ.ב ההל.ם ה( ב:".:טחק



 הגאונים. בסליחות תרעי" "נפריפיוט
 שאית האי: ורב רש"נ הגאוכים מתשובות באחח ראשוכה נזכר זהפיוש

 קדש: בלשון דאמרין במתיבתא מתמרי ,עדאן כה רגילין דהוה דרחמיבאבא
 ל,ה אמרי, !הדר עשוקים. ישראל צעקת !תשתמע שעריפ פתח! שעריםשומרי
 עש!קי" רישראל צ~חתא !תשתמע תרעי פתח! תרעי נטרי ארמי:בלשון
 הרב פרסס שנים כארבע לפני י.ב:(. לשבת אוצה-ג שע-ג; סי')הג-ה

 אס-

 והא,- הלאומי הספרים בית בגנזי שנמצאת ממנ! !טאוחרת מש,נה אחתנוסחא
 שהעיר!תי מה ע,ד שם !עי' 146. צד ב' שנה ספר )קרית ג.ר!שלים:יברסיטאי

 הגא,נים שמב.אים הנוסחא לא,תה טמש ומתאימה מקורית נוסחא !אילס 60נ(.צר
 הגא!נים סליח!ת בת!ך 841?( .545 .6"א .ט ).69 אוכספורד ככ.י מצאהיה:.ל
 לאמר: !ריה רש.ג שמוסיפים מה עור חסר זו שבנ!סחא אלא בזה. נ!תנןשא:,
 ; אינ!ן שרת !למלאכי בלחוד ארמי בלש,ן לה!ן דאמרין מילי נמ' ביה"!אית
 במליא! נשתמר וה!א ,פסיעי1"... בארגע עלמא דפסע קיילא איזגדא מינךבסט!
 נראה העברי ס!פ! של !ההמשך 'צחק. מעקדת אי,כה ארטיח הקרמה היאתחית, אך ובסופו. בראשו חסר הכ"י אסף. הרכ שפרסם מאוחית נוסחא באותהדוקא
 שמפדר אלא 2836( .15ה .טטא .68 .". .101 ).66-94 אוכספ!רד בכת'י הואשגם

 באוחו לשנים טחולקים שלפניני הדפים שמונת גם נכך. היגיש לאהרשימה
 שרשמתי העמודים רש.מת מתוך הרואה יראה כאשר מהופכים ומטודריםהכרך
 בכיי. הכרך של המסדר ישימת עפ-י עמוד כלבראש
 ית'ה תנח אמי שרה לות ואוכליה קטמי מן ,ע.ך,.258(

 בקמסי תסת*ל יתי למחזי כקיא וכד גנזהבב'ת
 בדטותי לאסתכלא רבעיא ובשעתא עליי.ותתנחם
 עוליטותיי ועל עליי ותתנתם יקידותי ברםתפססי
 ער פכינא ריטטת ובעירן עיטה אתך?יןותנתם
 בה סגופיה ונשמתיה רוחיה פרחתצואריה
 וארנישו. רנשו טרוסא טלאכי ההיאשקתא
 טפרש רכת' כטא איליא ועברו טפפדאקמרו
 וכרין יבכיון טר שלום טלאכי חוצה צעקו אראלםהן
 אם קלטא כל רבון קרמך, עליונין קרישי תננואח
 רקייטתא קייטין אן יוטא ברין טתנכיםיצחק

 תשבתתך אטר טן ואוריתך. פקורך נטר טןלאבוהי.
 ואנוהו אלי זה אטר טן טינך, בר לית אטר טן יטא.על
 רכשר עטא אירין וער. לעולם ימלוך י"י כהצטעמן
 את קטא לאירין וסהירותך. טיסרך ולקבלאלך
 ש*ת. טתפין את אומא לאירא אוריתא.יהיב
 ההיא שעתא בה וקיימך. ברינך לסיקם יכילמן

 5. י. קיטגיז'



 אכרהם שמיא טן ליה וקריתא רחמיןאתמליתא
 מא~סה לו ה;ש י"ל הנעי אי ידך תשלח א"אברהם

 רוחיה הדרת שכינ,תך דאיתנליאתובעידן
 ייי אתה ברוך ואטר, שבה וכדין לגופיה.ונשסהיה
 לעלתא לאסקא דכרא ליה זטינתא הטת'ם,מחיה
 כעלסא רבה שמך אתקדש החותוהי מדבחאעל
 עקידותיה לזרעיה לאדכרא עלם קים ליה ונזרת כוליה 52(,.6

 וכוהיה וניהוחין וקרבן כעלוון קדטךאתחשיב
 לן. אידכר ו;קדא ;קידא זכות לןאדכר

 זכותא לן דלית'דעין

 קדטך טרכרין אנן רה'מא אבאזכות
 בתרוהי לבנוהי זכותיהאידכר
 עלן ורחס אבהתן זכות לןאירכר
 לאהסנתיה הידכדגקיריהא
 פלחנא בטור ליהדקייטהא

רחמנא
רחטנא
רחמנא

רחמנא
 חסנאר

רחמנא
 קיימת במיטרי דילך ברהצנא לאבוהי ואטרתרחמנא

 לבנוהי הקום יחידךדעקירות
 עלמא דמן טיביתך לךואידכר
 :ק; תגט:" קרם יומי דמןטיבותך
 ורחמי חסדי יתןנמול
 טימרך על אלא רחיציןאנן
 סילולך ;ל אלא פמיכין אנןלית
 אבההן דעים קייטך משני אהדליה

 ;לן חופ טדכרן אנן;ובדיהון
 במיטרך אגן מחו,ן אנןק:שטיהון

 חימתך וא;בר רוגזךכבוש
 איכרן בפריעושרי
 גלווהן טן יהןוכנוש

 קדמך לאשתטחא יתן אליפתאחרחטנא
במי"ולא סתפייםדאת רחטנא 53(:.%

בחינונא מתרציואתרחמנא
 דפומא וידויא נ:קב"ואהרחמנא
 פומן בממל"אחרצירתטנא

 מש:י א:א רייח צ.י:א,יי

 א(משני

רהכנא
רחמנא
רחטנא
רחסנא
רחמנא
רחמנא
רחטנא
רחמנא
רחטנא

רחמנא
רחמנא
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רחמנא
רחטנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא

 שפותן במילולאתפיים
 קרמך מן כאתכנעותןאתרעי
 ענותנא בממלל איתרציתאאת

 חובה ואערית צלותיהקבילתא
 הסתא ואעברתא בטיטריהואתרעיתא

 טינארא במקרת שויתיה כר טובך באורהואהזיתיה
 יתיה ואליפתה יקרך ברברת עלוהיואנינתא
 לצלאה אכדין קרטוהי וסררת לאתורשהאיכרין
רחמנא
רחמנא
ומחלתא
ומפרש
רחטנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא

 ישראל עמך קל קרמךאתורי
 רוגזך ואערית צלותיהוקבילתא
 כת' רהכין ולסורחנאלהובא
 כרבריך סלחתי יי'ויאטר
 אשמא כקרבן קרטך יתרצימילולן
 טילולן מן בר בררן לןדליה
 לבשסא קיטורא ולא לקך9א קרבנאלא

 ורצויא טילולא הוא רילןקרבנא
 רבה דכהנא כקרבן לקרמך יתרצי ן 1 נ יה

 ולתטאן להובן ושביקמהול
 וגו' לעונינוופלחת

 ר"ח א( פירור אל פי כמא שמך רהום אל א( סרור אל פי כטא"ט%(
 כאנת אן ג' אלאללילה
 ב( תקול סבתלילה

 עשוקים. ישראל צקקת  ותשמע שערים, פתהו שערים,שמרי
 מגורים. ישראל תפ' ותבא שע' פת' שע'שוי
 אמורים. יש' תפ' ותשטע שק' פת' שע'שום'
 הובות. בקלי יש' תפ' ות' היסות עזבו חוטותשוטרי

 סריעי. ריש' צוחתא ותשתמע תרקי פתחו תרעינטרי
 אמירי. ריש' צמ' ותשתמע שירי אבקו שורינט'
 ועשוקי רעניי צוה' ותשת' תרקי פת' תרעינט'
 וארטלתא ריתכי צוה' ותשת' תרקי פת' תרעינט'
 אבא בלא ריתמי צוה' ותש' תר' פת' תרעינט'
 בזיזא רעמא צוח' ותש' תר' פת' תרעינט'
- מטלטלי רעמא צוח' ותש' תר' פת' תרקינט'

 יאמר. שבת ייל ה.ה אס הש,.ש' בלילה 2( 2סרור. כיוא(
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 נהדןא חשיכי צוח' ותש' תר' פת' תרעינם'

 ליבא דתבירי צ,ח' ותש' תר' פת' תרעינט'
 נפשא דפיחי צוח' ותש' תר' פת, תרעינט'
 עניי דיש' צוח' ותש' תר' פת' תרעינט'
 י-י נקרא לנו בצר ויענינו קראנו לנו בצרתה '"'אל
 ושועתינו קילינו מהיכלו ישמ; נשוע אלה.נו~אל
 צדקינו אלוהי ענינו כקראינו באזניו. תבואלפניו
 קרא' תפלתינו ושמ; חנינו לנו הרחנתהכצר
 ש,ענו שאיל מכטן .'ענינו '"י אל לנו מצרה קראנו 37().א
 רבת כיולרה. חיל החזיקתנו צרה קולינו,שמע

 מצאנו וכצוק צר לנו. יכ"ו לא גם מנעוך'נוצררונו

 הרחיבו לכבינו צרות שכחנו. לאמצותיך
 שטע לנו בצר ראה הוציאתינ..ממצוקזתינו
 עינינו בכעם עשהה לנו צר י'" חנינ:רינתינו,
 י"י כי וג' ללדת חקריב הרה כמו ובמנינו.נפשינו
 וגו' א:בד כשה תעינו וג'. מחוקקינו י.ישופמינו

 וכה כשבד עד כאנו וג' מדרכיך י"י תתעינ.אל

 אנינו אתה כ. עפות. כצפרים וג' ללידהאין

 קולינו '.' שטך קראנ. וג' ירענו לא אברהםכ'
 אלתאלת לילה אל כאנתואין וג'שמעת
 א( פתפתח סבת לילהגיר

 וג' אלמזמורתמאס

 וג' ותפ' קדשינוכית

 וג' לשכ' חרפההיינו

 וגי לכל שחוקהיינו
 וג' כלמתנו היוםכל

 וג' ומגדף מחרףמקל

 לנינו אחור נסוגולא
 אר'; עז' כי מאדבשנו
 הצדקה י"ילך

 הצדקה י.ילך
 כש ול' הצד' יי"1 "ך 37().ט

 בנחלתך גויים באואלהים
 וג' טדנר ה'1 קדשךעד'

 וג' '"' תתאפק אלההעל

 וג' ולא בגוים משלהיינו

 לע:ה רוינו מרוריםשב;נו
 וג' אויבינו חרפונו היוםכל

 שכחנוך ולא באתנו זאתכל
 טעונינו אנחנובושים
 ב' ולנו הצדקה י-ילך

 אזנינו באיטום בה.2ול'
 שפתינו בביטויולבה.פ

 עינינו בגכהותה2'

 .פתח שבת ל.ל זולת שליש. ליל היה ואםא(



1.' הצר' י"ילך
ול' הצר' י"ילך

ו"' הצר' י.ילך
ול' הצר' י.ילך

ול' הצר' י.ילך

ו:' הצר' י"ילך

 הפנים בשת לנ.י"י

 לך חטאנוכי
 אבו' ;םהטאנו

 רש;ינ. י.ייר;נו
 לנו היא צרה;ת

 ~שונינובדיבור הפ'בש'
 לבכינובהרהור הפ'בש'
 לרעהבוי;רינו הפ'בש'
 בשדינובזרמת הפ'בש'
 עיניבוכחימוד הפ'בש'
 הרעיםבמ;שינו הפ'בש'

 ולאבותינו לשרינו"כלכינו
 עשינו ב' והרע חטאנד לבדך(ך

 חטאו אבותינו וג' וגוינוחטאנו
 -י;קב היא צרה עת חטאנו כיירענו

 עי'ן ותאמר חנהותתפלל
 שמחה' כי אויבי על פי רחב כא"ה. קרני רמה כי"ילבי

 א( צלאה אל ותטאסבישועתך
 ונ' רנו כי אויכנוראה ועסלינו עניינוראה
 ;ל כמה עונינו נאשא
 תבא ואל : לעינינותשא
 וג' בנוע:1

 ירבר ומי יעמדמי
 באיזובתככסינו

 כב' אם כ;בדיםאם

 כטכים אם כרליםאם
 טובים ולארעים
 ול תעשה אלה'נו 38ן).פ

 אנחנו וריקיםרלים
 ונ' ;לינורחם

 וג' י.י קולינושטע

 מתירתיךאנחנו
 "ת2לתנו שמיםפתח
 ;ש' שמך ;לאתמ
 ונ' ;ריך תפלהשוטע

 שטך עלאתאנו
 צרקותיני: עללא

 התפיה, וסוהא,

 לא אם סלה:חטאתינו
 ;ונני אם עמנו:במשפט

 וג' יה תשטור ;ונותאם
 עונות רברי 'צרק.בטה
 וג' מ;ונינו כבסינוהרכ

 כאלמנות אם כענישאם
 כרבים כטר1אם

 ררכך : לפניךאנחנו
 אלהינו למענךלנו

 רלתיךדפקני
 צרה. כי מטנו תרהקאל

 רלים ו;נינוחנינו
 פתה ;ל כעני אליךאתאנו
 קולינו תשס;משמים
 מעילם וסולחמיחל
 שטך בצרותעונה
 רחמ.ם מלארחמן
 ויק' פניו ;ל י"יו';בר



 לאלפים חמרנצר
רחמנא
רחטנא
רחטנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחסנא

 רתטנא א(,.ט

רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא

רחמנא

רחמנא
רחמנא

רחמנא
רחמנא
 נארחס

רחם'

רחם'
רחם'

 ם קדננזי

 ונקה וח' ופש; עיןנשא
 ונכופא בראש ירעאת

 מופא מחוי אהומראשא

 ומופא בריש וריבונא מר'אאה

 מופא וער סרישא רר'א מדרתאת

 גלין קדטך וחרתןווקרמאתא
 'טון לא עי ומשטע מבשראת
 מלכ'ן טלך מלכאאנת
 סלכין ומהקם טלכין טהעריאת
 לרברבין ויג~א רבותא 'היבאת
 לעתירין עותרא קרטךומן
 לחכימין חכסתא יהיכאת

 נינה לירעיומנרקא
 ופרישן גינורן מריאת
 פרישן ועכיר תושבחןדחיל
 וחםינאתא רברבתה טריאת

 סקי את שה'ףף
 מיחי את מם'תאת
 מרים את טשפילאת
 הוא ואת עלסא בר'ן הואאת

 למיתא. רעתירבעלמא
 בראשית סדרי כל ומחרת סבל'את
 לקלם חי ושמך כולא מאבראת
 וק"ם חי ואתה יאברוהמה
 כלהון סקיפ את כןובתר
 עלפיא כל רבון דאת רירקוןבריל
 בעסקא וצפי ברוסא רשרי הואאת
 ולתחתא לעילא שיטיןועינך
 ובתחוטי. ברום'צפין
 יקרך כרמי קדם שכחהולית
 קרמך סן טסרא לא סחראולא
 פיתגם כל מינך מתכפיולא
 יקרך כורפי י השטיא



,....

 רחמנא).98נן
רחמנא
רחמנא

רחמנא

רחמנא
רחמנא
רחמנא

 דשמריוהוכאילפם
 א..דנן וכןמדברנא:

 מ;ידן דבעי. וליתדתבע
 : דינא גזר עלןאתחתים

רחמנא

 מנארח

רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רהמנא

 רחבנא %().ס
רהמנא

רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא

 י ע י ב ר ר פס

 שיי יה קדטך. ככישאואר;א
 אתר נכל שריא ושכינהך ליבאככל

 לעככא לא טיטרך בטלא לאגז'רתך
 לשנאה לארעותך
 ו;ב'ד אמר הואאת
 מתק"ם מיטרךוכל
 רעמך רחקא קדמךגלי
 דיש' עושקיהון קדמךידיע
 ו;בדך דבנך עולבנ'ה לךטפרש
 בשכיה ישראל ליה הוההא

 צרוך ביה דליהכמנא
 עלה רטשאיל רליתוכאבידתא
 א1ר םלחא כלאןמלחא

 ולית שביין. בארעלן
 : חובןדגברו

 מורחנא דתקוף ש;תאמן
 וחימתך רוגזך עלןשפכתא

 דליקת חטאה: דיפגא יומאמן
 רוגזך אישתבן

 תוקפן יקראיתבר
 כיכשן:איתעקר
 חדותן בית בנוראאיתוקד

 רחמין להון רלית לאכזראיןאיתמפרנא
 ומנין ;ולימין קטילן ובנין. אנהןנכיפו
 נניהין על זלא אימהתא קל חסולא

 אבהתהון פום ;ל בניאקטילו
 בניהון פום עלואבהתא

 חמרתא פפרי בנוראקלו
 דאישתאר שארא ובדרואגליאו
 לעילא ודרתא שכינתך אפיסליקתא
 בדיל שמיא: תרקי ברוגזךאחדת
 לקדמך צלותן לאעלאדלא



רחטנא
רחסנא

רחטנא

רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחטנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
 בכןרחטנא
 לארע4884(
רחמנא
רחטנא
רחטנא

רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחטנא

רחמנא
רחטנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא

 קרשגנזי

 ובאיפורא סנאה במתתלקינא
 חטאן ומקפו חובןטדסגיאו
 כשראה טלכא עלן ופליקיעין

 לצרו מקפן ארעשוי
 שם ירקדו ושעירים ממן. יחיכוןושירין
 נעיסים ובנת ודורין לטשריאתר
 בהחסן עטמיאשסעו
 טלכואמא לכל קלונןאיתחזי

 טששא בעובדן ולא זכומא בןלא
 שמיא. צית עד חובןגברו
 מברן ומקוף טחתן ת ק 1 ם אבכן
 טחא על ומחא תבר על מבר עלןאתו

 קיטא. אשנינא ושקראכטררא
 בקלעא כאבנאאמקלקנא

 קייטא ולא שימא קולא
 כחרא רשיעין וכולן לקדטךקריבנא
 לחרא וחיסתך רונזך עלןגבר

 כתורא ארחמןקלקילנא
 נירא טקבילרלא
 קפרא. ער אשפלמינןנכן

 כשיחורא ז'וןשנא
 לאחרא. ליבן אחזרנאאין

 טליבא כטימאאימנשינא
 בחכריה גבר בישן שלחנאאין

 בנורא לאתוקרא תוקפן ליקרגדטנא

 ושקן סניאן כישן 'תן עסעאבכין
 רטצרפה א ת ל 1 ח ב וחלפנא ארשענאאין

 רעולה ופמנטין דשקרא טליןוטלילנא
 ליבא טממטטי פומה פמיטי הוינאבכין
 פולחנך ושבקנא שטך אחילנאאין

 פסק רלא כטבוע לן טמומברבדיליה
 רחלן נלא קדמךאקנינא
 ווא ופיקורך. קייטךאשנינא



 נארחמ
רחמנא
רחמנא

 רחטנא1.ט49(
רחמנא
רחמנא
רחמנא
רחמנא

רחמ'

רחמ'

רחמ'
רתמ'

רחמ'

רחם'
רחם'
רחמ'
רחס'

רחס'
רחס'
רחמ'
רחם'

 רחמנא 54(,.8

רחמנא
 נארחמ

נל רביעי6שר

 ממצרים ראפקינן אןאסרנא
 בפומנא אדכר לאויחודך
 שמך. קדושתאחילנא

 עממיא ביני אחילתנן דאעל
 מינן. אבר תוקפןויקר
 יקרן. ועדא ליבןדוא
 נפשן ופחת נהורןחשך
 לטעותאטקינא
 קדמך מן לאטמרא אנןמדמן
 ידע'נן רלא לרחלןמטינא
 דהלן לן אוטיבנא דלאטעון

 איתקכידארטיקריב
 צר,ך בהון ולית 'הנוןלא
 קם בלא אקניתינן ראעל

 ארגות'נון טפשאבעמא
 מינן שכינתך אצ'סל'קתא
 זשע את ולית אנוצוחינן
 מתרצ' ~ת ולית אנן0תחננין

 לאחורא והוינאואסתחרנא

 שיקרא על אשתבענאאין
 לטגנא בשסךאוקינא
 שקר על בשפךק"טנא
 שטך: ואחילנא וכד'בנאשקרנא
 בלבן. נכלא בפוסןשקרא
 ננפשן דאתחיבנא לנאו~י
 פוסן פמלל איסתתם דאעל

 טמללן. דלא כאלסיןהואן
 ובסטיותא בטפשותאלקינא

 כולא. ובחסירותובערטליותא
 מרורין תקיפין יסורין קלןאתו
 ח"ן יוטיובישין
 דשבתא יומאאחילנא
 קיטך דבין טימרך נטדנאולא



 ם ד ק . , ננ74

 מעו' שטך משבקנאטהלנא
 ט;ילם שמךמעברנא

 אינון חדן בראשית ;ונדיוכל
 *( ישרא" ;מך לחובי ושנקת מחלתכד

 דישראל לחוניהון שבחך סגיובכן
 ולחטאן לחובן ושביקטחול
 וג' לעונותינו פלח ונ'ומלחת

 :ג' ופלח טונ אתהכי

 היים מקור קמךכי
 הרחמים אלינולייי
 אפך מחרוןשוב
 וג' חלצה יישונה

 נא שכ צנ'אלהים

 וג' ידךתהי

 הש'ננו צנ' אליםיי
 בנו תאנףהלעולם
 הם' בבקרשנעינו
 וג' עבדיך אליראה
 מתי ;ד '"'שונה
 פעמיךהריסה
 פתוחיהועתה
 לנצח חנאף י"י סחיער
 י;קב את אכלכי

 אפיר אנקח לפניךתנא
 וג' צאן עסךואנחנו
 אויביך חדפואשר
 תפד ואל לבריתהבט
 ר' רינה אלהיםקוטה
 נהפכהנחלחנו
 בנו סשלוענדים
 לבינו משוששבח

רחכנא
רחמנא

רחטנא
רחמנא

רחמנא
רחסנא

 לעונוהינ: נאסלח
 המליחה עסךכי

 ונ' ואל חפדךמשוך

 וירחטנ: יי אלנש:נ
 קבדיך למעןשוב
 שבותינו א' יישובה
 ונ' שרופהוכנה

 "נינו אחור נפוגולא
 יש;נו אלהישובינו
 חשוב אתההלא

 ע3, כימותשמחינו

 שבותינו אח יי.י ש:בה).6א(
 קדם קנית ;רתךזכור
 כמביא יודע צורריךשאגו
 בלבנם אטרו נאש.שלחו
 וג' הגוים על חמחךשפוך

 וג' הגוים יאמרולמה
 1ג1' לשכינינווהשב

 ענדיך חרפח י-יזכור
 לחית תחן אל אויב זאתזכור
 נכלם דך ישובאל
 הנ' לנו היה טה י"יזכוד

 ואין היינ:יחופים
 חטאו אבותינו צוארנו.על

 אינון תדו בראש.ת עובדי כל דיליה טעם ו ה דאמר דר.ב,ל סשמא אמרו "כן*(
 ע..ש(. 8י צד נ' קדם )גנז. יי:ראל" דכל לחוביהון הוא קד-ב .שב.ק דמח.לבש;תא



15 יביעיםפר

 ראשנו ;טרתנפלה
 ששטם ציון הר;ל
 השכהנ, לנצח"מה

 אלהינו י,י ענינ,הניטה
 תמתיר פניך"טה
 :יטינך ירך  תשינלטה
 גוים רגשו"מה
 ידיבינו אה י"יריבה
 יבושו חנית.יהרק
 "ך רטי אלאלהים
 ס:ר יעייטו ;מך על4"155
 ארום אהלי נ:;צוכי

 כטרין להם;שה
 וג' נריבימושיתימו

 כגלגל שיתימואלהי
 וירעו ויבהלו.ינושו
 וג' פקרוך בצרי-י

 ארונים בעלונ: אלהינוי,י
 :ג' צכאות אלהיםי.י

 קשה ;מךהראית
 אלהיםהושיענו
 ;מך ברצון יייזכרינו
 ראש' ע' לנו תזכוךאל

 תחנ:נים נרנר' לרצוהךנאו
 לנו תזכור אל הארונים,ארון

 גראנא
 מתנים צרקך עם רסררוש
 ורחם ממרומים הופיעאנא

 ז' אנא וג' ממךבבקשה

 בבקשי איתנים ילרי ירחזק
 מענים כל נאפך טרוראנא

 א"ב. סרר ען,יא(

 ממךבבקשה
 ראש'עונות

 מאמינים. נךעס
 . ממךכנקשה

 הניוניםדורשי
 ראש'כרית

 וג'מטך

 סוטניםיבישו

 לבנו רוה היה זה;ל
 ירש' חרפה י"'זכור
 עצות אשיה אנה;ר
 ברחוק תעמור י"ילמה
 צר יחרף אלהים טתיער
 נפשינו תזנח י"ילמה

 מקרם מלכינו:אלהינו
 וצנה טגןהחזק
 ש:נאי' כלויכלמו

 אויניך הנהני
 ונכחירם לכואמרו

 אשור גםוישמ;אל
 רור ב;יןנשמרו
 לנו נר' אמרואשר
 קלון פניהם מ?א תררפם.כן
 של' תשפות '"י . . . אתהכי

 תשחת אל אלהים'יי
 סש' פני תשיב אלאלהים

 רמעה. לחםהאכלתם
 חמרך, י"יהראינו

 טים שנ' השטפינואל
 וחסריך י.י רחמיךזכור

 אחרינים 4ט'מראשונים
 אמונים א( אטיןאנא
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 כלה אנא ונ' ממך נבקשה ממטינים ןיכ".1.ט51ן
 תנינ'ם ממנו להרח.יק פתנים, ראשאכזר
לפש;ים וסלח מחול אנא ממך.בבקש'
 ממךבכקש' נפנים פנים צרקתך נראהוזרונים
 אחרונים למדימראשוניםאחר
 מכך בבקשה אנונ'ם. בגד תחנונים4נקש
 ראשונים גינות "נו תז' א4 האד~ניםארון
 הי,ם ;נריך 3ני לרחם. הכל מעויםחסרך
 בנים ;" כאב מרחם, אנא חונן, אנאתרחם.
 ירחם. מי תרחם "א אתה אם ורחם.חוסה
 'תרח2 נמה מעש בלא מתחטא אחרפז'

 כר' אנא חונן אנא להתרחם. טוביסומ;שים

 תר' 4א אתה אם ורח2. חומה בנים ;ל אככרחם

 אשטה מך,ב איומה אכרה ירהם.מ'
 נהרמה תקומה. לה אין ;ר מרומהנפלה
 שממה הושמה ארמה מז3ח ונםחומה
 שיחם בטל חונן אנא שומ'מה;'ר
 ניהוח2 , וכלה רוהם קצרה זרחםואפל
 מזבחס מבית טרז'חם ונדל כזחםיבש
 ברבצס גאו חונן. אנא בזנהםתורה
 טארצם הונלו רוצם, וכ;זבו ניאוצםוכבר

 הרביצס ושם מנאצם "ארץ טשמצםסופספו



 מקריאות. ומדרשי פירהפיםשו"ת,
 הפירושים: חלק א', כרך הגאונים בא1צר דברתי כבר הזה, הכ.' גוףעל
 ליחסו יתכן תחלתו פי על אך ארע. לא ליחפו, 'ש 1למי 154. צד גא1:.םלקוטי
 כת1ב: פ-ב כ,י ג'( )1', ל1כריה בלעם בן כפ.רוש שכן חפ:י, בן שמ1אללרב
 את גאון( כהן שכואל רכ את הביא ד' ה', זכריה 1למעלה ה:יכי פירש"וכבר
 לא אשר בבאור המרככות, ארבע 1ספור האיפה ספור ר.ל הספ1רים,שני

 18, צד ג' לראשו:.ם וכרון )הרכבי, הרחוק" כתכל'ת רח1ק להיותו ה:האביאו
 השאלה ?דמות יש לפנינו, תשובה עייה שאין השב'ה, ולה.2אלה 31(,הערה

 שלח 1עתה מציימ מק:ה בל וימת "שאלה. 245: צד הגאו:ים-אסףשבקשוב1ת
 :ם'ם עשרה בעגין הדרשה היא ב.1תר וחשובה פ.יוש1". היאך מקנך, אחהע1

 "ה'ו-ד כת:: 1הימב-ם ד'(. ה', אבות )רש-י ל:1" נתפרש "ו,א בים.'ט::'ט1
 גח" שברב':1 רז-ל"... "וקבל1 כלשון: ופרשם קב?ה", הם ה'ם ע? שה'1:כ'מ

 ומדרש ותנחוכא שבמכילתא סוו גם ושובה אהרת נוסחא לנו יש וכאןבשלח.
 ק'.ד סומ1ר תלים מדרש פל-נן אדר-נ ממך: את הרם 1אקה פסוק: מוגשכל
 ועוד. ע-א ו' דף מ-א חיים וארחות לאב1ח מאירי 1'1אות

 ואראה עיני ואשא ואשוכ וה. ל א סמ

 אלמרכב1ת האולי איש א( 'וצאות כרככוחארבע
יוצאוח.

 מבין וקולה מלכיוח, ר' האוליאלנואנ.
 יעקכ מן ואמא יצחק וטן אברהם מן ההריםשנ'
 א"מעאינ פכאן ישראל ]יארי[ יורי אחר יכרגפלא
 אדום. נסל ומן אכרה6 נסל מן ישראל עראנ;לי

 שהם ארוטים סומים הרישש1נה במטלכהוקולה
 נכוכרנאצר כאן וכדי פורה כאנו אנהם כהיריד

 ואיעא 'שראל, הלאך פי צנעתה פי גראמאצי
 מתלמא ישראל רכם מפכו לאנהם חמרארומים
 קאל כר' איהמר אלעציר פיכון אלענבי;צר
 וכמרככה יהורה. כת לבתולת יןי ררך נת ב(אל

 מורו .אנהם סור פרסאן שחורים, סוסיםהשניה
 ואלכרא אלמסוח כלבאם המן איאם פ'ישראל

 אולה וקא" לרגים יצע ואפר שק ג( כ-קואלנ'אמ'ם
 אלתאניה אלממלכה, פ' ורלך ליהורים, גרולאבל

 מומים השייישית ונכרככה ו2רם, מריטמלכת
 איאם פי ישראל 1ג,ה אביעי ביין פרסאןלכנים,

 וארא _גרא ישר~יל א"י מחסן כאןאלאסכנרר

 א גן מ'1. א', איכה בן א'. 1', זכ-יהאן

 : העבריהחרגום
 עי:י ואשא ואשוגשאלה.

 יוצאות. מרכגות ארבעואראה
 . יוצאות הסרכבות הםמה

 מלנויוה, ר' הםתשוכה.
 סאברהס ההרים וסגי ביןואומרו
 'צא לא יעקב מן אבלומיצהק
 והמסכב לישראל, צשיזיקשאחד
 אברהם סזרע היה ישראללצער
 בטמלכה ואומרו ארום.ומזרע

 צהבהכים ארוסים, סוסיםהראשונ,
 1ככה הומים שהיוהכ1ו:ה

 היה'

 במלאכתו מאד חדנבוכדנאצר
 ארומים גם ישראל, אתיאבר

 דם ,טפכו הס כי זממש(אדומיס
 שיה.ה ע:בים העוצר כמ1,ט?אל
 אמר וככה ארום, שהנסחפןהנעצר
 בת לבתולת ה' דרך גתהאל

 סוסים השניה ובמרכבהיהודה.
 הם כי שחורים סוסיםשחורים.
 בלבוש הסן כימי ישראלהשחירו

 שק שגאמר כמה ויגוניס ואכלשק
 בתחלתו ואמר לרבים יצעואפר
 בממלכה וזה ליהודים. גדולאגל
 ובמרכב' ופרס. מרי סטלכתהיסני'

 סוסים לבנים. סוסיםהש"ישית
 בימי ישראל פני צהלולבנים

 לישראל סטיב שהיהאלכסנדר
 הצריק שמעון את וכשראהנ:אר.
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 מגק4סהור2ע לה קאם ןקצד'ק שמקוןראי

 עזרא.תלאס'ד מן נרול כהן כאן הצד'ק:שמעון
 ושאר אס:צים כרודים סוסים הרביעיחוכמרכבה

 מכתלטין אנהם וישמעאל אדום ממלכת אליבהא
 אלדמא וכפך אלנאם עלי ואלשק4ם אלגודפי

 ילא ואחדה קבלתהס ליס ואמא אלחראם:אכל
 להון מת;רנין קאלן ]לדא ל"ק ואחדמ;כודהם
 א(. .אנשאלזר;

 חמש 1;ור ב( לאכותה 'ומף ק,לטאלען
 הא אלכ' אלסנה 2י מצר לאהל וק' וגו'שנים
 קד יקול כ'ף כהבואות, והיה זנו' ג( זרעלכם

 וידכד זר; ו"א חצאד פיהן לים סנין ה'כקי
 גמ;ה ומן ליזר;ון בראך מצר לאהל אעט'אנא
 "מנ'ן עדה אלשב; סנין ז' לג'ואק4תהאאיעא
 מן וא'צא זראעה פ'הא 'כון ליס אין ידלאלנוק

 כאנת וקד , מנו-ה לה אלבלאד אהק4אטתיאר
 ואכדהם אראעיהם בי;הם סן יא.~א ציאעלהם
 תיך תנכת ל'ם מצר ארין אן דר4 גלהכהא

 שי.אלסנין
 ;ליה הניחו אע:ר הגדולה אכל ו;דקולה

 קכלה רכך אלרי אלאכן בה יריד וגו' ד( ארוןאת
 בן יונתן קאל וכדי ה( הגרולה האבן אלוישימו
 אבן ר1;ה כשם י( ומתלה רכתא, אננא וקד;זיאל
 ענד מן כרוגה כי הוסדה אלתי אלאכן יריר'שראל
 אן יענ' רועה משם פק' ,( הואת והאבן כ"קאביהי
 יוסף .לרה צכלין אלנרוד לה רעא ו;ז ללאללה
 סב'ל על' וכרלך אכותה, י;ני א"סהאם אצחאבמן

 אש אבני בתוך ח( נצור ט"ך פ' קי"א"תמתיל
 כאנה גזירת פי לה מראומה מאתל )?(מתהלכת

 אלמלתהנה אלנרד חנארך-ה ומט 2י אכתבאקד
 ח44ה קא. בהא א"דנו יסחגרי אחר פלאבלנאר

- -.  כ- ן .רטב רש.' 1ע" כ-נ. מ-ז, שס ג, 1'. מ-ה, ניאש'ת כ( מ.נ. :., דנ'א?אן 

 1שמעון מ1שב1, 1היים ל1קם
 מתלמ.די נדול בהן היההצד'ק
 סוסים הרביעית ובמרכבהעזרא.
 את כזה הורה אטוציםביודים
 הפ כ' וישמעאל, אר1םממלכת

 ב:י על וכשל1ם בט1במע1רביי
 1חמם ~בגזל רס 1בשפיכתהאדם
 אחת לרוח פ1ג'ס הס א'ן1אולם

 ולא למכה( פ1:.ם)ה'שמעאל.ם
 מתע-:.ן אמר לזה אחת,ענודהמ
 א:שא. לזרעלה~ן

 אל 'וסף למאמי לבשמ::
 ואומרו וגו' שנים חמש 1;וראחיו

 הא השנ,ת בש:ה טצי.םית1שבי
 א,ך כתכיא1ח, 1היה ונו' זרעלכם
 בהן ואין שנים ה' שגונארויאמר
 'תן הוא כי ויוכיר וז-עקציר

 1זה י~-1ע. זיע מצריםיתי'2ב.
 בשגי תבואתה בן גסשקבין
 מ1רה הרעכ ש:י ב,:כילהשבע
 מזה 1גם זרע, בהן היהשלא

 ל12בתי הערים א:שי אתשהעביר
 וגס אח1זות גם להם שהי1בש;ה
 לא מצי'ס ארץ כי מודהתכ1אה בהי 1לקחי אדמתם שנוכר1מזה

 מאומה. השנים באותןהצמיחה
 אשר הגרויה אבל 1עדאומר1

 'רצה 1גו' אר1ן את עליההניחו
 וישימו קודם וכר אשר האבןבזה
 יונתן אמר 1כן הגד1לה, האבןאל
 וכמוהו רבתא. אבנא ועד עז.אלבן

 ב~ה 'רצה .שראל אכן ר1עהמשם
 בצאתו מראשותיו שם אשרהאבן
 הזאת, והאבן כאמרו אכיו,מאת

 שה. כל1מר רועה משם::אמרו
 את 1הצ'ל האהבה ל1 ,עדיתברך
 כלומי החצ.ם טגעלי .וסףב:1

 נאמר משל דרך ;ל 1כןאח,ו,
 מתהלכה אש אבני בתוך צורכמלך
 כאיל1 שלו באי התמרת1דמה

 הברד אכגי בתוךהתחבא
 .ה.ן אחד ולא באש,המתלהגים

 אתה ה' אמר אל'הם,לנשת



 לך סהרקה אגעלהא אנא לך ציאנה חסבתהאאנת
 ואתנך. אכלתך היא מתוכך אש ואוציאכקולה

 לס ק' פר;ה אה 'עקב ויברך א(קולה
 ויע"ה שנותיך ;ל ושנים 'מיך על ימימ'תוספו
 ב( לרג' ש"כםנאלתם

 ושנף רמת'נק ג( וכומז וטבעה ונוםחח
 ותקאב.וכאתם

 פצלה ללאבר אן שקוקא אינחרלשאק
 ירכר ולם ובק;הו אלרס1ל קו4 פ' רכר קרוכאן
 לכל פקול שקיק אנא רויר ק" והונא שקכם
 למא אן ורלך פיהא ים'ך קנמרו-ה שקשבם
 'צלו אן 4הל' איאם ו' סארו מצר מןכרגו
 אן וטמעו "לבן'ה פרעון ~הקלב אלבחראלי
 קאל כמא אלבחר ;ל' ואררכוהם 'שר'יה"כו
 ישר' פרפעי היב:ם על חונים 4.ותםויסינ.
 ישר' בני !'שא: קאל כסא א"מצרין ראואעינהם

 זסרה לכל א"גוא3 פגא כתים ר' ואנקסמו ע'א'
 אלמלאך אלה פאראר ונ' ןכס ילחם יוי'מנהם
 גמאם עמור וכרלך כלף געלה קראנוהם כאןאלר'
 אל;מכר יתלל אלרי אלעי לימנע כלפהםגעלה

 'שר'אל עמכר קראם אלנאר עסור וג;לאלמצר"ן
 נילמה יג;ל הענן עמור ויסע האל' טלאךויסע

 כמא אלמע ו;מנר ישראל עסכר 3יןסרלהמה
 סשה וקאם וגשא ויאר והחשך הענן ויה'קאל
 סה למשה אילה קול אן אלחכמים פקא"ויצל'
 קא4 אנה פקאל! כתאב אל ירכר לם אל'הצעק

 עור ולא לב שב,ר' 'שראל ;מך עו?ם שלרבונו
 לבם נשבר אחריהם נ:מעיס המצרים את כשראואלא
 עמהם ועייה נסיך תפליא כ' מריבים והסביותר
 "מ;נך ועזינ1 אויביהם מיר והצי4ם למובהאות
 את ל;ק!ר הזאת כעת שהשכים אברהם אתווכ1ר
 "א3רהם שב:עהך וזכיר רצונך את 1.עשוהבנו

 מובן. בית. ב( ז'. מ-ז, בראש'תאן

 אג, לך, למעוז א1חסחש:ת
 שרפה לב.ת אותםאשים

 וא:צ.א כאמרו לך,)למשרפהן
 1אתנך. אכלתך ה.א מהוכךאש

 פרעה את יעקג ויברךאומרו
 על וש:.ם ימיך ;? ימ'ם יתיספולם

 לדג'. שלכם גאלתס ו,עלהש:1ת.ך
 וטבעת וחבשיט-אףתכשיט-יד

 , בית-הרחםודפוס

 לע1ל' כ. יגורים ס1ף 'םלנ1וי
 הגביא בדכרי זכר וכברהסדו,
 .פה נבקע. כמה 1כר ולא1בקעהו
 ש?כל אמרו יגזר.ם, דודאמר
 בה. ילך )כפה( קבה בקעשבמ
 ה?כ1 סמצי.ם יצא1 שכאשר1זה

 1יהפך ה.ס אל להגיע ימיסש'סת
 אק ?אכד 1.חשכ1 פיעהיבכ

 1'רדפ1'שראל
 הים אל אחי'הי

 הובים אותם וי::יגו 'טאמרכסו
 עימהם את ישראל ו,טא ה'םעל

 וי::או כאומרו המצריים,ויראו
 ויחיק1 ;ינ'הס את יטראלבגי
 יכל התשובה ותבוא כת1ה,לד'
 וכו' לכם .להם ה' מהסכתה
 ?5נ.הם שה.ה המלאך ה,1.סב
 עמוד וכן מאחריהם אותווישם
 ימ:ו; מאהר.הם אוהו שםה;:ן
 מצר.ס. צכא א? מהג'עהאוי
 מח:ה לפ:י האש ;מוד1"סס
 1.כ; האלהיס מלאך 1'ס;.שראל
 בין אפלה חשך 1.שם ה;:ן.;מ1ד
 באומ-1 מצרים יצבא .שיאלצבא
 ויקם וגר ויאר והחשך העגןויהי
 מדכר, חכמ' אמרו יהתפל?,משה

 איי תצ':ק מה ימשההא?ה'ם
 טאמר ואמ-1 הכתוב. זכרלא

 ,שואל ;מך עוים ש?רבו:ו
 כ'טיאו אלא ע1ד 1לא לכטבורי
 אחייהס נוסעים הסצריםאת

 מי.כים והם ב.ותר לבםנשבר
 א1ת עמהם ו;שה :סיך תפליאכי

 או.ביהס מיד 1הצ.לםלטובה
 אבןהם אה וזכור למע:ך:ע~ים

 אה לעק1ד הזאת כעתשהשכ'ם
 יצונך את 1.;טותב:ו

 וזכ1-
 אה



 קדפג:ו,

 נאס נשב;תי ב' שנ' המ:ריה בהר לושנשב;ת

 ליצחק שבועתך ווכור ;שית אשר יען כייוי'
 וגי' השבו;ה את והק'מזתי שנא' לושנשנ;תה

 כ;2ר ור;ך והיה שנ' 'עקב את שבו;תךוזכור

 בשנ'ל י4המר שליזסף 4ורונו ינטל 1ג1'הא'

 הצ;ק מה הקב.ה לו אמר לכך הזההו-וסיד

 א4א' א'את. י' פ'ה 4הם י;מה4 פאנשךאל'

 בנא י:נסף נט; קאלי אדכלו להס פקאלגמד

 כמא ואלאכאס נאל;ראם שבייה %אר ב'אל

 שב'ה צאר ג' א4 מ'ם. נ;רמו אפיך ונרוחקאל

 ונוד ונד נד כמז נצכי קאל כמאבאלזקאק

 12ררת אתה קאל כמא פתאת צאר ד' אלואחד

 כמת זחמאה ט'ן צאר ה' אל פרורין. סןתשתק
 כא"אסואר צאר 1' אל רב'ם. מים חומרקאל

 טן הסיד זהוה חומה להם והכ'ם:ם קאל:כמא
 פ'ציר ברכה יריהם ןא חתי להם אסכנהאללה

 ביבשה הלכו קאל כמא קערה גף ז' אלחמה.

 ומרבוהם חתי הלו מא להם נבע ח' אלבהוך.

 יאכלו ונבאר-ת שגר נבת ט' אלובהאיטו-הם.

 '"י רוח תרד כבק;ה ככהמה קאל כמאאלבהאים

 'שראל בת ך-היתה י טר2ון ר' אמר וכן 1ג1'כן

 היחה כוכה יהיה כת2ה על ובנה ביםמה4כת

 לב:ה ונותנת אחד ;'ן ופרי אחד רמ:ןלוקחת

 קאל כטא '"נ קנאטר צאר " אל שותק.1ה1

 אלשבטים סא'ר על' פא;ר1% פוף 'םלגוור

 שנשכעח יאכרהםשנועתך
 ל~

 נשבעתי בי שנא' המוריהבהר
 וזכור עשית אשי יען כי ה'נאם

 ש:א' לו ש:שכעת ליצחקשנועחך

 תכור וגו' השבועה אתוהקימותי
 והיה שג' ליעקב שבו;תךאת
 ארונו ונטל וגו' הארץ כ;פרזרעך

 הזה החמיד בשביל ואמר יומף.2ל

 תצעק מה הקב"ה רו אמרלכך

 נסים, עשרה לו ועשה ויבקע,אלי

 הכנסו להם ואמר א( קפאהא',
 הב' ב(, בנו יפול פן מפחריםאטרו

 באסרו ולחמרים לערסותנדמה

 חיה השלישית נערמו.א2יך
 נצבו כאמיו כמפואות)כיחובות(

 הד' ", הם אחד ונוד ונד נד,כמו

 פוןרת אתה כאמרו לפירוריםהיה
 עבה לטיט היה פרורין_הה'סגירת
 היה הו' רבים, מים חומרכאמרו
 חומה, להם והמים כאמרוכתומות

 להם אותו חמם טה' חסדוהוא
 ויהיה קור, להם יהיה שלאעד

 הטה. סלשון( "חוטה")איפוא
 כאסרו קרקעירני נתיבשהשביעית

 נבע השמיניה נתוך. ביבשההלכו
 הם, ששתו עד סתוקים מיםלהם

 צמתו התשי;יתובהמותיחם,
 הכהמות למאנל תמהועצ.ם
 יות ת-ד בבקעה כבהמהכאמרו

 אמי ו4ן ס"נ(. )ישעי' וגו' כןה'
 מהלכת ייטרא' בת היחה טרפוןר'

 כוכה והיה כתפה על ובנהבים
 עץ ופרי אחד רמון לוקחתהיתה
 שותק, והוא לבנה ונוחנתאחד

 כאמיו יב' לכפות היההעשירית
 ;ל ך'ציעו לגזרים. סוף יםלגוזר

 משמ נתק אדם של לבו היאך ים בלב קופה, כסע עשאם תהומות, "קעאוא(

 1 א היאך לו ל,"אמרו ב( )מכילתאן ולמעלה היקים טשני הים קפא כך ולמעלה,חרקים

 הייבו לא מלמע?ה ואחי מלטמה המים כ,טהיו לו אמרו , . . האלו התומות בץ לעבור,כתיס

 ה.צאת ןאדר.נ 1כמה" כמה אחת עי מלמטה ואחר מלמעלה שהמים ועכעחו לעבוריכול'ם
 תל.ם ונךדרש ג( דד א~ת ק"ר ב~ב- -- תהלים מדרש ~הש~ה ר. דף פל,ח ב' טסחאשכטר
 ~עשא~ ערמ~ת שת, שנץ תנן של :ד כמן נת?יג :ר כמן :צבן שנאמר כמתבן "עשא.שם:

 שנאמר כט.ט "?סאו פל-ה: ב' טסהא שגכי ה~צא' ובאדר.: ים". בע~ך פוררת ש:אמרפריתת

 ע-ח, )ההל'ס נד כמ. .'צב א~מר: ה.א ייהין מ" ג/ )חבק~ק יביס מים חומר ס~ס.ך ב.םדרכת

 מיפ". :עימן אפ.ך ~בר~ח ש:א' ערמ~ת ;שאי חצר~ה. שת' בץ זש:תבסז?ן ןשתנהבסן כ:ד-"



 אלטקרמה קל' ן י מ י נ ב אלא ינזל פה4םלנזול
 צעיר בנימין שם קאל כטא אלעגיר אנהו;לי
 אול אללה געל ולהדא :ם רד ופןסרה[רודם
 אלחכמים וקאלו שאול ו ה 1 מנהם לישראלמלך
 ואלאנהאר אלבחאר כל אנשקת אלוקה רלךמן

 איה אלעלם אהל הדא לישא אלעלם פיאלר'
 ... וסארו אר'ן תיעור עריה קאל כטא ל.שריאללה
 אלמצרין בהאים ווקפת באלכוילסאן אכ.ה שק...
 אללה ךהבם פאלהר אלבד-תר פי הנול הגפרלם

 קאל כטא ללחגורה אלכיל תכית חת. אנאהחגורה
 סיר אלבחר פי אלטצרין פלטא םוסיך כיםררכת
 אלאפיאר פאהמא אלבך-תר פי אש קמודאללה

 קאל כמא עליהם אלענן ומטר א"אמיאהפאנהלה
 אליה אן אנוסה פקאלו ייהם וענן אשכעמור
 יחארב אנה וקיל כ,צר פי מענא ענהם חארבכאן
 הורא כמא אללה אן וקיל איסאעה פינאענהם

 טצר פי אהלנא יחארב .כרלך באלבחריעאקבנא
 יונה כנפי קאל כמא ישראל תסאמוהםאלפאעה
 חרו'ן ב.רקרק ואברותיה מצרים כזה בכפףנחפה
 תעלי רבנא אלא הדא על' יקרר פמן היםבזת
 פימי כדלך וג' יוי' כאלים כטוך מי קאלכמא
 ויקולו וגו' ים לשון את 'וי' והחריבםמשיח
 מן אול הראיא אללהם נחמל מתי ת;אלואלאמם
 אבריז דהב כלה וממלנכ[הם מרין אהליחמל
 קאל כסא אק~גלאל מאהר עלי טאהרוליכאן
 כלב:ם ועיפה מדין בכרי תכמך גמה4'םשפעת
 יוי' וו-עהלות ישאו ולבונה זוהב יכואומשבא
 אלגאנכ ראת ופי . . . ומן אלעיב' ובערהם.בשרו.

 לך יקבצו קרר צאן כל ואלגנם אלבקרוהריתהם
 ובית מזנחי רצון ;ל 'עלו ישרתונך נכיותאלי

 מה מנהם ואחד כל 1'שראל אפאר.תפארתי
 פבמ אי ומן מפכנה כאן אן טן יעיףיחתאג
 מו~ע וא' ימר אן יעלם קה~בה אלאהוא
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 ירד ולא לרדת, השבטים'סאר
 שה~א ומפני בהחלה בנימיןאלא

 צעיר בנימין שם כאמרוהצעיר
 שם ולכן ים, רד וכיארורודם

 לישראל הראשון הטלךהאלהים
 חכמים ואמרו שאול, והואמחב

 הימים כל :בקעו שעהשבאוחה
 בני שיראו כדי שנע~לפוהנהר~ח
 לישראל האלהים א~ת~תהעולם
 המצרים בהמוח ויעמדן . . . .. וילכ~ ארץ חיע~ר עריהבאמרו
 ~הראה הים אל לרדה העיוןלא
 שהלכו עד נקנות קנ~צת ה'להם

 כאמרו חקב~צה אחייהסוסים
 המצרים ~כאשר ס~כיך ביםדרבת
 אש עמ~ר ה' הוליך ביםןהיון
 הטים ויזרמן החומות ויפ.לביס

 בעמוד כאט' עליהם הענןוהמטיי
 כי אנוסה ~יאטרן ויהם ~ענןאש
 ~אמרו במצרים, להם נלהםה'

 בעת אתנו בעדם נלחםשהוא
 שה~א כמו שהאלהים ~אמר:הואת,
 עפ ילחם ככה ב,ס א~ח:ומע:.ש
 הזאת בעח בנוצריםקרובי:1
 יונה כנפי כאמרן ,ש', להסתקראו
 ואברוחיה טצרים גזת בנסף3חפה

 יוכל ומי ה.ם, בות חרוץבירקרק
 מי כאטרו יתעלה ה' אלא והעל

 ביטי כן במן וגו' ה' באליםבמ~ך
 ~ג, ים לשון את ה' והחריםמשיח

 להם ~נשא באו העמיםויאמרו
 כני הם שישא והראשוןמנחה
 טופו זהכ כלם ומלכיהםטדין

 הגמלים גב. על טהורהולב~נה
 תכפך גטלים שפעת שנאמרכטו
 משבא כלם ועיפה מדיןבכרי
 ותהלות ישאו ~לבונה והכיבאו
 ומי הערכיס ואחריהם יבשרו.ה'
 להם ישאו הסביבה ובאוחה . ..

 קדר צאן כל וצאן בקרמנחה
 ישרתונך נביות אלי לךיקבצו
 תפארתי וביח מובחי רצון על'עלו
 אינו מהם אחר בל יישראלאפאר.
 ומאטה טשכנו איפה לדעתצריך
 יורע הוא לבו רק הואשבט
 ביתו הוא מקום וכל לעב~רשעליו

 6 ד. קדםגנוי
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 אלהוא פי יטיר באלג.ם ישבהו .הם ביתהכאן

 כלמן מנהב:ם ויתקגב אברגתהם אליובלחמאם
 תקופ'נה כעב אלה מי קאל כמא ויראהםיבצרהם
 אלעאלם'ן רב קאל וכדי ארובותיהם אלוכיונים

 והי אלממא טיור לאן ישר~של יא תחזנוןלא
 הי אלקק תקרב אלבהר וטראכב ללוקתתתרגא
 בלא מעהם וחליתהם ואלתהם איאהם תניבאלדי
 תרשיש אניות יקווו איים לי כי קאל כמאקדד

 ווקאד ישראל דולה ידאן אלמלוך וכלבראשונה.
 ולא פאכר אםם יםמונהם אלוקת דאך פיהם

 רב לאן אלוקת דק~ך לי אק~אסם דאךיקרף

 צדקך גוים וראו קאל כטא יסמיהםאלקאלם'ן
 אעלמו וגו'. לי לך וקורא כבודך מלכיםוכל
 אנמאן אלעאלם פ' ליס אן ישראל טעאשר'א
 תרך אדא אק~קאצי אן וראינא אכננא וקדאלא

 ענד ויכון תובתה אללא קבל ות~שבקציאנה
 אלפה קד מא תרך אדא אלצדיק מן אכתראללא
 אלד' דאך פפי נפסיה ויממך עליה 'שתדוהו
 קז יריד לא לאן תואב לה יד בה נפפה'מסך

 במות אחפוק לא קאל יכד אלכיר אלא לאחדוגל

 מדרכיכם שובו וה'ה מד דש' בש' אפ כיהרש'
 וג' וישב ד' ר' יעז' יש' בית תמותו ולטההרעים

 לאנהם אליומ בה נהן אלד' אלאולין אצאבוהדא
 סנהריב נא מא פאמא 'קבלון ולם יתובוןלם
 מעה גלאמה נבוכדנאצר וכאן קטימה באלוףוכאן
 אכד ואפתקבלהא אלמקדם בית אל' תקדםפלמא
 קליהא גיש 1'שת אלד' הדה יק,ל איד'הידיר
 הר 'דו 'נ,פף לעמוד בנוכ היום קוד קאלכמא
 אלמל' על' יהזקיהו כאן ירושלם. ג' ציוןבת
 נפך מלאך אללה בקת אלקאלמין רב מןטלב
 יו" סלאך ויצא קאל כטא אהתרקו התיפיהם
 והנה אלף וחמשה שמונים טאה אשור במהנהויך
 אחד אלכדכור'ן מן פלת פטא מתים. פנריםכלם

 לענן ידמו1הפ

 הע-

 וני1ניפ באו'ר
 שיסתכל מי וכל אר~בותיהסאל
 עליהם יתפלא אותם ויראהבהס
 תעופינה כעב אלה מי שנא,כטו

 אמר וכן אר1בותיהם. אל1כ,ונים
 ישר' תתאבלו אל העולמים,רבון
 את 'בקש1 השמיפוהס עופותכ'

 את תקרבנה הים וא:,1תהזמן
 הפ תב,אם אשר והיאהקץ

 מספר לאין עטס 1חליםורכושפ
 יקוו א"פ לי כ, שכתובכמ1
 וכל ביאשונה, תרשישאנ.ות
 טמלכת את 'ראו ןכאשר[םלנים
 יקראו ההוא בזמן ומנהיגםישראל
 השם 'ודע ולא מיואר, שפלהפ,
 רבון כי ההוא הומן עדהה1א

 נט1 להפ ,קרא הואהעולמיס
 וכל צדקך גויפ 1רא1שכת1ב
 וכו'. לך וקורא כנודךמלכים
 בעולם אין כי ישר' בנ' אתםדעו
 שהחוטא וראינו אלא ארםבן
 קבל 1שכ חטאיו את עזבאם

 ןחשונ( 1יה" תשונתו אתהאלהים
 אם הצר.ק, מן י1תר האלהיםאצל
 עליו ומתחזק בו שהורנל מהעזב

 ההוא ובדבר נפשו, אתוכובש
 תהיה מכנו נפשו את ינבושאשר
 שטו 'תברך ה' כ' תשובה,לו
 וכן הטוב, אלא לאדם רוצהאינו
 כי הרשע במות אחפץ לאאמר
 שובו וחיה, מד' רשע בשובאם

 ג.ק תמות, ולמה הרעיםמררכיכם
 מה 11ה1 וגו,. 1ישב ר' ר' ,ע,,ש,

 בהם עכוקיפ שאנו לראשוני'שקרה
 ער יקנלו 1לא ישובו לא הפ כיהיום
 רגות כאלפים והיה סנחריבשבא
 וכאשר אתו נער1 נבוכדנאצרוהיה
 אלי1 ונראה המקדש גית אלנגש

 זה1 : ולומר יריו לנופףהתחיל
 כטו לצבאי קראתי לו אשרהגית
 י:ופף לעמור בנוב היופ ע,דשנא,
 ירושלים. גבעת צ,ון בת הרידו

 רגון מאת בקש ע-הויחזקיהו
 1'פח מלאך ה' 1'שלחהעולמים

 ויצא שנא' כמו שנשרפו עדבהם
 מאה אש1ר במחנה ויך ה'מלאך



 רביעיפפר

 עט'מה כטייה אכטו מדה פבעד נבוכדנאצראלא
 קבל מן ירגעון חתי וכברהם לירטיהו אללהקאל
 יקנלון פלכם בידהם ואמלטהם נבוכד' יגיאן

 אדא ירושלם גאנב פי ומ41שב עטון מןוכאן
 ירושלם כראנ על' יתנכו אה4די אלאנביאםמעו
 קד לאנך תעל לה יקולו קום ם יכעתוןכאנו

ה,הין

 אליהם יכתב נבוכדנאצר כאן עליהכםםלטת
 לים לה קאלו קוי לאנה אלאההם מןאכאף
 הלך בכיתו האיש אין כי ענדהם שכינהולא
 יגזרון אכאף נבוכדנאצר קאל מרחוקבדרך
 ירמיה מן פטענא קד קאלו אליהם וירנעתענית
 אי להם קאל כאלגל~ת עליהם חתם קדאנה
 פכרנ )?( לגה פי תעל קאלו אניטר.ק

 מפרק בלג חתי אלשאם בלד ודכלנבוכדנאצר
 אבצר חתי הונא אנזלו ללעםאכר קאלאלטריק
 קאל וכדי מעהם אמרי יכון כיףבאלנגום

 שני בראש הדרך אם על בבל מלך עמדכי
 בתרפים שאל כחצים קלקל קםם לקםםהדרכים
 מנרב אדום נאחיה אלי מהם רטא מאפאול

 אלמקדם בירק נאחיה וקע חתי אלסהםפרנע
 :חס קד אכצרו פנאבו אלאמטרלאב גיבופקאל
 ינמרון אלרי אלפחרה האתם פקאל אלטקדםבית
 אלמקדם בית תחרק הודא וארא פנטרו אלכברפ'

 הונא אנא אנזל חתי אנת טר לנכוזראדןפקאל

 וכאן נכוזראדן ו?ר עים תסמא מועע פיפוקף
 וכלהא וטכרזינאת פום מחמןה כנל מאיהמעה

 יהרוג פיתוחיה קאל כמא ירושלם באכבלעתהא
 הונא מא עלם קד נכוכדנאצר נכוורארןפקאל
 בת כרנת רנע כרל רגע פלמא ארנע יגיפלם
 פרל; אלוקת כלג קד ארגע לה קאלתקוה4

 כמביא יודע קאל כמא פאנפתחת ואהדאנאולהא
 אללה קאל ולוים כהנים קתל דכל פלטאלמעלה
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 כלם והנה אלף וחמשהשמונים
 איש מהם נמלט ולא מהיכפגרים
 חמאו ימים אחרי גבוכדבאצי,רק

 לירמיהו ה' ו,אמר גרולהחטאה
 יבא טרם וישובו אתםרבר

 רצו. ולא בידו ~אמסרם:בוכרנאצר
 גירו' חלק ימואב מימון אזוהיה

 מחגבאים הנבי' דברי אתבשמעם
 לו שולחים היו יר~שלם חרבןעל

 כבר כי כא, לו, ואומריםאנשים
 :בוכדנאצר והיח בהם,משלת
 כי מאלה,הם א:י ירא להפ,כותב
 שכינה אין לו, ואמרו הוא,חזק

 הלך כב,חו האיש אין כיאצלפ,
 :כוכדנאצר אמר מרח~ק,בדרך
 וישוב תעניה יגזרו פן א:י'יא

 כי מירמיה שמענ1 אמרואליהפ,
 להם אנור הגלוח, עליהם:חרצה
 בלגא. בא אמרו אבא, ררךובאיוה
 ארץ אל ויבא :בוכר:צרויצא
 דרכ'ם לפישת שהגיע עדימשק
 שאחוה עד פה חנו לצבאואמר

 וכן אתם, לי 'היה מהבכוככים
 אכ על כבל מלך עמד כיאטר
 לקמם דרכים שני בראשהדרך
 בתרפים שאל בחציכ קלקלקסם

 אדום עבר אל חץ ירהותחלה
 אל שנפל עד החץ ~ישבמערבה
 וה:ה ויגיטו ויביא1האכטרולוב הביאי ויאמר המקדש, כיחעבר
 הביאו ויאמר המקדש, לב,ח:ח'ט

 החדשות את הרואיםהמכשפיס
 עולה הטקרש בית וה:הוינ.טו
 אחה עכי ל:בוזרארן, ויאטרבאש
 נמקום ויעמור פה, אני שאחנהער

 ויהי :כוזראדן ו,עבר עיפ,נקרא
 גרזניס נושאים פרדיס מאהאתו

 גלע וכלם ?( )טברזינאתוכ,דו:,ם
 שנאמר כמו יר1שלם שעראותם

 נגוזרארן ויאמר יהרוגפיתוחיה
 ~לכן פה יש מה ,דענבוכדנצר

 יצא וכאשר לי, נא אשוכה באלא
 ש1ב ואמרה ק~ל כת יצאהלשוב
 לה נתן ~ישב, הזמן, הגיעכבר
 שגאמ' כמו ותחפתח, אהחמכה
 :כנס וכאשי למעלה, כמב,איירע
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 ישעל קבל מן אלנאר אנת אשעללמלאך
 אלהיכל ואחרק אלנאר אשעל ט"אך. פלאננווראדן

 1כאן 'מורות'ה ות' בציון אש 1'צת קאלכמא
 פאכד צכי ת' כניםה כ" 1פי כנימה ת'פיהא

 תאליתת חתי אלצניאן ודכח דבחהםאלמקלטין
 דם אכצר פנא כנאים על ואחרקאמפארהם

 יהדא פלם אלף פ' על'ה פדבח יגל הולאזכריה
 לה קאל קאם זכריה קאלו אסמה איש להםקאל

 'קתלון חת' תר'ד קת"תהם פיהם אלד'אלאכיאר

 ובק' אלוקת דאך פי אלרם פהאדאאלב~שקי

 צאנהם כד' ואהד ;לי האול' קאל יעלבננוזרארן
 נניכדנאצר אלי אטר אנא קתלה הדא מתלכם

 כית צארת קד וארא אבצר ירטיה פנאואתונ
 קד ואלבאק' מקתל'ן ואהלהא רטאראלמקדמ

 כא"קנאד'ל. 'זהר כאן א"נית ורמכםמבון

 קאל וכד' י:אח וצאדק נדב אטהר קרא"א;

 אלקום מע לירמיה 5אכד )?( ינ' מר' בילב'אטאי

 אלקית ל'הרב כרג צדקיהי וכרי נכוכדנאצדאל'
 עונה נגוכדנאצך פמד בה ונאבו ילא1לאדהלה

 דבחת ר~א וחיותך לה 2קאל לצדקיהפאבצר

 אלכביר אכנה אכד תם ע.נך חר' אלאאולאדך
 קאל אקתל תרכתנ' אבי 'א לה פקאללידבמה

 אלדהב נפענ' איש וקאל נאח גל 'עז ולדי יאלה
 אלצורה הרה פי אלמא;ה ואנא ואלתאגואלקצור
 ונאח תחמר דכח קר א"לככיר אלצניר אבצרפלמא
 כטא רבהו קד אולאדה צדקיה אכצר למאחיניד
 כרבלה צדקיהו בני את בבל מלך וישחטקאל
 ענד ברבלתה. הרג 'הודה חור' כל ואתלקיניו
 כטא ונלגלה חדקתיה קלק ואכדה ונדב נאחדלך
 ננחשתים ויאמרהו קור צדקיהו עיני ואתקאל
 אלמל' קל לירמיה קאל תם . בבלה אתווינא
 עליהם תננית קד נעם לה קאל ירמידהאנת
 תמר תריד לה פקל יקבלון ולם נר' טאנגטיק

 ?מלאך ה' אמר ויויים, כהניםהרג
 יבעירנה טרם האש אח אהההבער

 את ויבע'ר טלאך ויבאנבוזראדן,
 ויצת נאומרו ההינל וישיףהאש
 והיה 'סודותיה, ותאכל בציוןאש
 כגסת בית ובכל ננסיות בתז ת'בה

 המורים לקח ילר מאותא-כע
 עד הילר'ם את וי'2חמוי-2הטם

 בתי וישרוף סשריהםשנתלנלנו
 דם אח ויראה ויבאהכנסי1ק
 עלי1 ~יזבח ר:תח הוא וה:הוכר'ה

 מה להם אמר שקט ולא אלתפ'
 ויאמר 1,קם ובריה, רו, אמרו'טמו,
 הרוצה הרגתי, 'טבהם הטוביםלו,

 וי,?קוט השאר, את להרוגאתה
 מתפלא גבווראדן ונ?:אר אז,הרם
 להם קרח כך אחד על אםאמר,
 על אעבור כאלה, אני הרגהינמה

 ויבא )בת'2ובה( וא'ביבגבונדנצר
 היה המקרש שבית ויראהירמיה
 בשבו והי2אר הריבים ואג'2יולאפר

 בנרות, נראה היה הכיתותכגית
 1לצ;ק 5:.1 על לטפה התהילואו

 מרי לבי גי אמאי אמך וכןולילל,
 העם עם ירמיה את ויקחו )ק1ג1'

 ,צא צרקיהו וכא'2רלגבובדנצי
 ויכיאוהו ולבניו, לו קלוהולברוח
 את ויראה עיניו גבונדנצרוישא

 אשחט יא ח..ך יו, 1.אמיצרק.ה,
 אח ~יקח עי:יך, :גר אלא ב:'ךאק
 אבא יו, ויאמר ?שוהטו הגרולבנו

 יקשה בנ', לו ויאמ' ליהרג;ובתני
 לי ין:יל מה ויאמר ויבגהעלי
 ואני והכתר והאימונותהזהב
 ראה וכאשר זה, במצגעכשו
 נשהט ני הגדול אתהקטן

 ראה כאשר 1אז וי.ללהתאבל
 נאומ' שחומים בניו אתצרקיה
 צרקיה1 בני את בבל מלך~ישחט
 יהור' הורי כל ואת לעיניוב-בלה
 וגאנח. ילל אז ביבלתה,הרג

 ;יגיו שתי את וינקףויקחהו
 עיני ואת כאו' בנחשהיםויאסרהו
 בנחשת,ם, ויאסרהו עור,צרקיה
 יייטיה אמר בכלה:ואז אתן1.בא
 ויאמר .רמיה, האתה השלום,עליו



 רביעיספר

 צוכרנאצר וצאיא פאוצאג נעס ירמיה קאלמ;הם
 ואצרף כ;ך כרה לה קאל ירמיה בסנבלננוזרארן
 יאמרך מא וכל במרדוה א:ריה ולא כה;נא'תך

 3וקה אלי י3י כאן קאם אן פלמא אקבלהכה
 קר יראהם פכאן מגלגלין ובצרהם שבאכאל

 א41אר יא ויק:ל ;ליהכם פינוח ו3וההםתגירת

 יריה וירכל .5הכם הגירת קר באלכם מאאלסלוך
 ויר-ערך ב;ראבהם נפכה ליערב ורקבההמעהם
 בא4'ין והם יראהם אכרה 13הה אלי וימראיליאך
 נכוזראדן ראיה פלמא עליהם ויבכי 'נוחפכאן
 תכ:ן אן אמא פיך כצא. 3 מן ואחרא להקאל
 כפך החנ או באלעראב מגררי או כראבנבי

 הואי5ך ואק~י א"עראק אלי מ;' ת3י ולכןאלרם
 לה קאל חתי ישוכ לא ועור:י אר3; מרואלא
 אן אילא לך אכתאר ות;' תנ' א4;אלמיןרנ
 או אלביה 2י אלשכינה 1תכון מעהם אנתתמר

 אלקרם אלי אנת ותר3ע ס;הם אלשכינהתכון
 תכון בל אנפעהם אלדי איש אנא ירמיהקאל
 פצמן ותררהם אנא ואר3; מ;הם שכינרהאל

 ומא זאר א;מאה נבוזרארן 31א ררהמ להאללה
 אירירקם ~שצאב; ירא כאן ר3ז;ה פיוררה

 יאכרהם פכאן אל3בל פי תקםעת קרוארגלהם
 קאל כמא א"5בל ;לי 1יצ;ר ויחתלנהאויקנלהא

 קינה מרנר נאות ועל ונהי בכי אשא ההריםעל
 ירדו נהמה .;ד מאיש מקנה קול שמ;.1"א
 דקיק כף אעמאהם אלנר פי סארו פלמאהלכו
 יאכלינה ואכרו ;ליה וטרחו הצא ו3מעואכרוה
 ויגרם וקאל צאחי חהי אסנאנהם פי אלחצארכל
 עכר אל' 5או התי אלק:ם ואכרו וג' שנינחצ.ן
 4ילכעבר צאחכ מראינה יעברון חתינאכה4
 אלי 'רמיה ור3ע פבכו 'סאילהם פאכרינצרהם
 אלי פ3א אחד '3יבה ולם בכא אברהםקכר

 מה בכל על,הם נבאה. אנכיכן,
 ל1, 1.אמר קנל1, לא 1הםשקרה
 אמר אתם, לעבור אתההווצה
 צוו.ים ג' נב1כרנ' 1.צ1ה כן,ירמי'

 לו, ויאמר ירמיה ברברלנב1ורא'
 ואל אל.ו, לגך 1ש.פ אתךקח:1
 אשר וכל צער, שום לוהעשה
 הלך וכאשר עשה, על.ך'פקיר
 1ה.ה הבח1ר.ם להקת אל כאה.ה
 ופנ.הם בברזל מכ1בל.ם אותםר1אה
 אתם 1.אמר, על.הם 1.בכה:טתנ:
 טנשתנ1 ה.הינפ מה המלכ.םבנ.

 אתם .ד. את מננ.ס 1ה.הפמנב,
 עצמו את לע:ות כד. צ1אר1וגם

 וע1בר אלה את ע1זב וה.הב?:1ים,
 א1תם ורואה אחרת להקהאל

 ראה 1כאטר על.הם, 1"ללבוכ.ב
 אחת לו אמר זה אתנב1ורארן
 נב'א שאתה או בך מדותמטיש
 או בצער, רג.ל שאתה א1שקר,
 אגל דמ.ם, שפ,כת אוהבשאתה
 אעשה ושם בבל אל את.בא

 שב(, )ולא יך שוב ולא,צרכך,
 'תברך העולמ.ם רב1ן לו שאמרעד

 אתה שתעבור או לך בתרויהעלה,
 או בבית השכ.נה ותה.העמם

 אתה ותשוב אתס הטנינהשתהיה
 אועיל מה ירמיה, 1.אמרלירוטלם,

 השכ.נה ?תה.ה כ,כ א:.,להם
 ויבכיח ותחזירם, אני ואטובאתם
 :בווראדן 1.בא חזרתם, את ה'ל1
 בחזרתו 1.חו.ינו, ומ.ב מזון ל1ויהן
 ורגליהם .ד.הם אצכע1ה רואהה.ה

 לוקחס 1ה.ה בהי.םחת,כות
 ההרי, על ועולה ומנ'סקפ.מחבקם

 ונה. בכי או:א ההר.ם עלבא1מרו
 שמעו 1לא קינה מדכר :א1ת1על
 .ררו בהמה .ער מא.ט מקנהק1ל
 נתן במזבר הלנו כאשיהלכי,
 חצץ ו.קנצו לקחוהו קמח כףלהם
 החצץ :כנס 1.אכל1, ג1,ו.?.מו
 1.גרס 1.אמר שצעקו עדבש:.הם
 עד העם 1.לך וג1' שנ.בחצץ
 ש.עברו ער בגל עכר אלשבא1
 המעבר בעל לו שקראו מה)לפ:י(
 שאלוה 1.שאלם על.הב,1.בי2
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 קבר אלי פנא אחר ינאטקה פלם יצחקקבר
 אלי פרגע אחר יגיבה פלם הש' על' אנינויעקנ
 כמא קברהא מן ונאחת רחל פצאחת רחלקכר
 בכי נה' נשמע ברמה .קול יוי' אטר _ כהקאל

 פרלך איננו. כי בניה על להנחם מא:התמרורים
 רחמת קר אני אעלם לירמיה אללה קאלאלוקת
 אלככא מן אצואתהם אקטע הורא ואלאןאלאמה

 קאל כמא ירי בין אלאטר הרא קמם קרלאן
 כי מרמעה ועיניך מבכי קולך מנעי 'וי' אמרכה
 שבים מארק ושבו יוי' נאם לפעולתך שכריש

 אלמערופין אנתם אנכם 'שראל מעאשר יאאעלמו
 אלאמם בין כררכם אכמיתם ולמא אלאמםמן

 הריחום אריות ישראל פזורה שה אלנבי קאלוכר'
 עצמו האחרון ווה אשור מלך אכלוהראשון

 פלם אלמבעא כין מנררה בנל מלךנבוכרנצר
 כל לאן ~עשהם אנל טן פנקול שאהממאהם
 ויבררון יאכלונהא אלמנאע בין וקעת מתישאה

 הריחם אריות עליהם קאל ישראל וכריק~אמהא
 תם צפא מא אכר אשור מלך אכלו הראשוןתם

 לאן בנל מיך נבוכרנצר עצמו האחרון וזהקאל
 ואחרק יכמר ונהב קתל ירושלם אלי רכלנכוכ'
 נרב ועליהא כראכ כאויה ירושק4' ,ותרךומבא

 מלך נבוכרנצר הממני אכלנ' וקאל ונאחירמיה
 כרימו מלא כתנין ,בלעני ריק כלי הציגניבנל

 יעני כבל טלך נבוכרנצר משכשני אכלניטערני
 שי פיה 'בקי לא וימשמשה ק~ם יאכל מןמתל
 אתחמר הורא ואבקרני ראך ומע כאויהגעלני
 ציון תאמר בבל קל ושארי חממי קאלוכמא
 טלמי ירושלם תאמר כשרים יושבי אלורטי

 רקבה פי ורמי ציץ תקול נבל אהל טןוחמרתי

 אלא 'תרכו לם ואנהם ירושלם תקולאלכפראנ!ין

 נבו' השאיר הארץ ומרלת קאל כסא אמתקלוהטן

 אברהם קבר אל ירמי' 1ישבויבכו,
 אל כא איש, א1ת1 ענה 1לאבכה,
 בא איש, את1 דבי ולא יצחקקכר
 ל1 "נה 1לא אבינו י"קב קכיאל

 1תצעק רחל קבר אל וישבאיש,
 אמר כה כא1' מקברה וחיללרחל
 בכי נהי נשמע ברמה קולה'

 בניה על להנחם מאנהחמרורים
 ה' אנ,ר שעה ובא1תה איננ1,כי

 העס, על רחמתי כי דעלירמיה
 ק1לוחיהם את "וצר הנני1עתה
 כאו' לפני, הרבר קשה כימהבכי,

 מבכי קולך מנעי ה' אמרכה
 לפעולתך שכר יש כי מדמ'1עיניך
 דעו שביפ. מארץ ושבו ה'נאם
 ה'דוע'ם אתם כ' ישיאל כניאחס
 חטאתם וכאשר העמים, כלב'ן
 אמר וכן האומ1ת בין אתכספ41

 אריות ,שראל פ1ודה שההנב,א
 אש1ר מלך אכל1 הראש1ןהריהום

 מלך נב1כדנאצ' עצמו האחרוןו1ה
 ומדוע האריות, בין 5זרה1בבל
 מסבת שזה : 1נאטר שה,קראפ

 בין כשיפול שה כל כיחלשתם,
 את ויפ1רו יאכלוה1האריוח
 "ליהפ אמר ישראל וכןעצמותיו,
 אכלו הראשון עוד, הדיחום,אריות
 טוב שהיה מה לקח אש1ר,מלך

 עצמו האחר1ן 1זה אמר עודבעיני1,
 כשנכנם בבל, מלךנב1כרנצר
 ושלל הרג ל,רושליפנב1כדנצר

 את 1השאיר ושבה, ושרף1שבר
 ילל 1עליה חרבה רקהיר1שלס
 הממני אכלני ואמר, 1קונןירמיה

 כלי הציגני בבל מלךנבוכדנצר
 כרס1 מלא כתנין, בלעניריק

 טלך נבוכ' משטשני אכלני,מעדני
 עצם שאוכלים שכמו כל1טרבבל,

 ב1 ישאר שלא ער בווממשמשים
 ומכוזה ייקה אותי שם כךכלום,
 מחאבלת 1הנני והרחיקניחגלני
 כבל על ושארי חמכ. אמרוכן

 כשד,ם ליושב, 1דמי צי1ןחאמר
 טכני ואבלי עשקי ירושלם,תאמר
 צ1אר על ודמי ציון תאמרבבל

 לא 1הפ ירושלם, תאמרכשרים



 רביע,ספר

 כאן מן על' לא 'שפק ולם ירחם לם פלמאונ'
 אלוקת פדלך חצר טן על' ילא כרור אלפי

 מורת עלה כי וקאלו אנפסהם על' ונאחונדכו
 מחוץ עולל להכרית כארמונותינו כאבחלונינו
 יא אעלם לירמיה אללה קאל מרחובות.כחורים
 להם פקול קליהם תכרי הודא אלשכינה אן'רמיה
 ואבכו ותנוה עליכם תנדכ נואחאת ג'בואלאן
 התבוננו צב' 'ו" אמ' כה קאל כמא אלעליאןכככב
 שלחו הי-קכמות ואל ותכואנה למקוננותוקראו

 ותרדנה נהי קלינו ותשאנה ותמרהרנהותביאנה
 כאצואתהם נדבו מים. יולו ועפעפינ1 דמעהעינינו
 :טן מקדט טועע טן כרננא כיף אחצרתיהוקאלו
 קאל כמא קצורנא וכרבת כיראת אל פיהכלר

 טאד ב:שנו שורדנו איך מציון נשכע נהי ק,לכי
 נקלמהא ונכואננא וננוה נגתטע אן וגב פקדוג'

 ואלאמראה לאבנתהא אלאם תקלם וכדלךאלנוח
 דבר נשים שמענה כי קאל כמא בתהאלצאח

 נה' בנות'כם ולטדנה פיו דבר אזניכם ותקח'ו"
 מתל אלשכינה מתל וקאלו קינה. רעותהואשה
 פאקנל עליה מתחמד והו קצרה מן כארגמלך
 תנתקל כאן וכרלך וטוצעה אלקצר אעמידה'קבל

 לם פלטא יתובון אן לעמי מועע אל' מועעטן
 אלך תקול והי ואלארץ אלסמא בין טארת'תובו

 בצר פני ובקשו יאשמו עד מקוטי אלואשובה
 וער וקד נריהא. נתמנא ואליום ישחרורנילהם
 ויבכי קליהא ויתאבל ירושלם עלי 'חון למןאללה
 את שמתו קאל כמא בהא יפרחה אללהאן

 משוש אתה שישו אוהביה כל כה וגילו'רושלם
 משור ושבעתם תינקו לטקן עליה המתאכליםכל

 כבורה. מזיז והתעננתם תמצו למעןתנחומיה

 ישראל עטו את יברך יוי' יתן לעמו עזיוי'
 ואמן. אמןבשלום

 כא.' בו. שהקלו מ, אלאהשאירו
 נבוכר:צר השאיר הארץ1טרלת
 מי על לא רחם לא וכאשר1גו'
 שה,ה מ, על 1לא 1צנ1ע חבוישהי1
 ,ללו שעה בא1תה ,נראה(,נ1כח
 עלה כי 1יאמרו נפשם, על1ק1ננ1
 בארמ:וח'נ1 גא בחלונ,נ1מ1ת

 בח1רים מחוץ עולללהכרית
 אתה רע ל,רם,ה, ה' אמ'מרה1ג1ת
 על,הם גוכה השכינה כ,ירמיה
 מקונ:1ת יכיא1 כי עתה, להםאטור
 בגלל וככו ולילל, עליהפלק1נן

 צב' ה' אמר נה כאו'החטאים

 1חב1א:ה רמקוננו' וקרא1התבוננו
 ותמהרנה 1תבא:ה שלהו1להחכט1'
 יינינ1 .תררנה נהי על,נ1ותשאנה
 ,לל1 מ.ס, ,זלו ועפעפ,נודמעה
 ,צאנו א.ך לנו אוי 1אטר1,בקולם
 הטובה, 1מארץ קד1ש,ממק1ם
 קול כ, כאו, ארמנ1תי!1,1,חרב1
 שורד:ו איך מצי1ן נשמענהי

 להתקבץ לנ1 ראוי וגו'. טאדבושנו
 נלמד ונשותינו 1להתאגל,ולילל
 בתה תלמד האם וכן ליללאותם
 שמע:ה כ, כא1' לחכרחה,והאשה
 דבר אזנ,כם ~תקח ה' דכרנשים
 ואשה נהי כנותיכם 1למדנהפ,1

 השכינה על ואמיו קינהרעוחח
 טארמונו ה,וצא למלך ה,אשד1מה
 לנשק ויתהיל עליו מחאבלוהוא
 וכן ומקוסו. הארמון עמוריאת

 ,שוב1 א1לי לטקום ממקוםנעתקת
 השמים כין עפה שכו לאוכאשר
 אלך אומרת 1היא הארץ,וכין

 יאשטו אשר ער למקומ,ואשובה
 ישחרוננ, להם בצר פניוכקשו
 והא' לראותה. מק1,ם הננווהי,ם
 ירושלם יל שיתאבל. למ,הבט,ח
 כאו' כה אותו לשמח עליה,ויבכה
 כל בה וגילו ,רושלם אתשמח1
 כל משוש אתח שישואוהביה

 תינקו לטען עליההמחאבלים
 למען תנחומיה משדושבעתם
 יוי' כבודה. מזיו וההענגתפתמצו
 עסו אתו .ברך 'י" ,תן .לעטויז

 ואמן. אטן כשלוםישראל



88

טז.
 וסכות. ע.ג-ה לסנהדרין גאון, פירוש או רח,פירוש
 כניאה והוא, אוכספורד. בכתיי 2674 הכרך בתוך דפים שגי בןקונשרס

 שפרסמתי מ:זעא:ם בבר.מ'ש הכת.. מאוהו חלק מסש, הדומה הכתב מתוךגם
 מלפניו הסר כתב-.ד כאות: ה:א ואף זה. בשם :א.לך 35 סצד הש:י קדםבג::'

 מה בו ש.ש אלא ר,ח, כלש:ן ממש ה:א ר:ב: יכן התיכ:ניפ. והדפים:מלאחריו
 הפידוש תכונח על שם .טאןרתי טה ובל בו. שאין סה ב--ח ויש בריחשאיכנו
 דמסנאא יע-קתא על פירוש: הוא וש:נה ?ליו. גם נאמר כא.לו ה~א הריההוא,

 זה. על בער:ך שהביאממה
 ;-א(. 22 דף 2674 א:כספ:רד,כתב-יר

 כה משהעראה בהעראה. אלא א'נו שפגטה :מאחר פגמה בה טשהעראהןעג:ן
 ובקנם הוה רהוה אמאי בנפשו. להצלה ניתנה לא שפגמה מאחר כלוטרפגטה
 כנפשו. הצלה שש אין בקנם שטתרייב בעת נמצא ביאה בגמר אלא מתחיכאינו
 הנוים היו עת טאתו כי שמענו פי' רמסנא. ערקת4ןןעי:1

 שלא שחורות עושין ויש 4ורימות מנעליהן רצועוהעושין
 רצועוה לו ואמרו גוים ב4וו ואם נכרי מלבושיע4בשו
 לעש1ת. 4ןם1ר זה אפיל1 קע4 רבר שה:א אד1ט1תמנעליך
 שרקורשין כררך בב'אה סכריחה טלך שהוא כיון פיר היא עולם קרקעאפתר
 עיקרם. אבזריהו כוונה. ובלא רשות בלאבקרקע
 בטחתרת, עליו נפל אם בשבת הגל את עליו טפקחין1;ב:ן
 רורשין משמע אכיי ראמ' הא כי כו' ו-הנשרפין. הן אילו תרקןעה.ן
 אשה בכלל 'ש בטתנית' מרקתני דיחינן שטו;ה באחרית היא בינייוהואיכא
 כולן וו-קללו התור' שפירשה אילו בלבד ובו-עה ראשה סינה שמע כו'ובתה

 ואם המותו את'אן דמירראשא ;ליהן שאטר בכשנתינו הכפורשות ובכללמדראשא
 בהריא חמות1 ואם חמותו 1;-ב( עקינ' לר' ראט' לאביי קשיא חמיו :אםחמותו
 דלרברי חמיו אם לכתנא דבעי אירי וטשני אתיין. רטידרשא תנן והכאכתיבין
 רבנן רתנו בשריפה רקתני מילי הני מנ' חסמו. נטי תנא אתיא מרראשאהכל
 רבשריפה ונתה אשה אלא לי אין היא זטה אטה ואת אשה את יקח אשרואם
 ערות שכ' זמה להלן ונאמר זטה א( כן נאם' מנ', כנה ונת בתה ובתבתו-ה
 מה היא זמה הנה שארה וג' בתה בת ואת בנה בת את תנלה לא ובתהאשה

 כולהי זמה בכלל בעונש אף כנה ובת בתה ובת בתה זכה בכלל באזהרהלהלן
 כתיבי הרדי בהרי בתה כבת בנו-ה בת אטרת אי כנקיכות זכרים לקשותטנ'
 אאם בשריפה שהיא לו קיים לא חכותו אס השתא חמות1 כאם חטיו אםאלא
 כותיה. לשויה סהררחסיו

 כאן. =א(
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 בנו ובת בתו ובת בתו והיא בא שאר לעשות מ:י קאם' חכי אביי אם'1עה:1
 יש טתם קתני בשייפה כולן שיהו בנה ובת בתה כת בתה טמנה הבאכשאר
 וראי טאנופתו בתו ואפילו בשריפה ביתו כו' בתו ובת בתו ובתה אשהבכלל
 מאנופתו בתו אליו אמה ואת אשה את יקח אשר ואיש קרא מהאי מנשואתובתו
 בזימה. לה ואית' לןטנא

 רברי על המוותר נבואתו והפתיר להינבא האלהים ששלחו ירע א(טי
 כרין דינו רבריו לשמוע ממאן אלא לו שיאטר טה כל עושו-ה ואינוהנביא
 אבל הוה בנביאות מוחזק ושנינן ראיענש נביא רהוא ירע מנא ואקשייןשמים
 ומן 1מופת אות ליה רירהיב ער טיניה לקבולי מיחייב לא מוחזק רלאאחר

 שמים בירי רינו עידו ככון עצמו רברי על שעבר ונביא מיניה מקבלינןרמוחזק
 ושלום חם עקיבה ר' אם' ב( תניא 1צ.1 ויטיתהו. בררך ארירה וימצאהושנ'

 מופת או אות אליך ונתן דכת' האי אלא שקר לנביא חמה מעמידשהקב"ה
 אסת נביא שבתחלה עזור בן חנניה כגון אטת נביא בהייתו והטופת האותובא
 את נטות ולסען שקר נביא ונעשה פרח כן ואחרי כאו ומופ' אותות ונתןהיה
 בעולם הניחו זה ובשביל שיפרח הקב"ה שידע בתחילה עייי שכינתו הישרהישר'
 השקר נביא אבל עקיבה כר' לן וקימא לו תשמע לא הכת' מזהיר זהכגון

 נשואה כהן בת בועל עולמו את להטעות ירו על אות נותן הקב.ה איןמתחילתו
 לאחותו. ולא לאחיו לעשות זמם כאשר לו ועשיתם שנ' בחנק וזוממיהןבחנק
 באשר בענן לחודיה לדידיה וליפפליה לזיעו ולא לו ~וממין נעשים הערים בשד ב.11מנוח

 נעשה לא הנה לבדו לו לפסול באה ואם ולזרעו לו לפסול אלא בא לא הוא כלומר וליכאזמפ
 מחחלל אינו חמחלל וחומר קל אמ' פדא 1ברן )פר( לאחיו. לעשוח ע.ב( )24 1זמפ1 באשרלו
 זומם נמצא כי חילל ולא לחלל שגא העד מחחלל אינו וחיללה אלמנה על שבא גדול בהןפיר'
 אינו הסוקל ומה זוממין עדים ת~רח ביטלת הכי אי רבינא לה מחקיף יחחלל שלא דיןאינו
 יסקל שלא דין אינו סקל ~לא לסקלו הבא נהרגין אין הרגו נהרגין הרגן לא לן רקיימאנסקל
 זה יגלה אומ' אין זוממין ונמצאו גלות שחייב פלוני באיש אנו מעידין בדשנו. מחורחאאלא
 יוחנן ר' ווממין ולא ינ~ס הוא דכח' לקיש בן שמעון ר' אמ, מנלן ארבעים לוקה אלאתחחיו
 פי על שאף הן גולה ואינו נהרג אינו התראה בלא במויד עשה אם הוא ומה וחומי קלאמ'

 שיגלו )כדין ה~א ראוי טדבריך ה:תנח היא ודחינן יגלו שלא דין אינו מעשה עשו לאשבמזיד
 בפרה חהיה לא במזיד מעשה שעשה הוא אבל מעשה עשו שלא מאחר בפרה להן שתהאכדי

 מנ' התורה מן שלוקין זוממי, לעיים רמז עולא אמ' לקיש בן שמע~ן כר, מחוורח אלאבגלות
 חצריק את רהצדיקו מש' הרשע הבות גן אם והיה הרשע את והרשיעו הצדיק את והצד'דכת'

 אחייני שחדי ואתו הרשע והצדיקו הצדיק והרשיעו עדים דאתו כגון ילקו הרשע אחוהרשיעו
 וחרשיעו דמעיקרא הצדיקותצדיקו

 עד וחלאה ומשם הגמ'. מלשונוח בהוספות הנדפס בר-ח גם "~ימיתה~" ער מכאןא(
 בגמרא. נדפס לא ואילך מבאן ב( בכ"י. חסר שנדפם מהסוף
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ין.
 נ'ז-קי'ב. שבת למסכת פירושיםלקוטי

 מלוקפ מחבור חשוב קפע והוא דפיס. ב' בן 2842( 1 ן18 אוכפפורדכ-י
 טרוכ נטשטש אך צחה, גערביח ונכחכ שבח למסכח וקדטונים גאוניםמפירושי
 התשוכוח - לשכח הגאונים באוצר הכנסח. ממנו פסקאות כמההימים.

 קיקי. בן ח. מי ע.' וחורגם כאן. כולו אח שמחי חשיכוחו וטפניוהפירושיס.

 שקרהן תנאתר אל נסא אל תעלק אלכרוה הרה פי אלורע כרזהוקיל
 יהרב. לא חתי אלעבר עגק פי תקטל חלקה רעכרא כבלא אלתנאתר.תמאסך
 אלראם עלי ישר שיאן אגה יקיל נהי אלענק פי ארגואן כיט יעמל שלצמרכיפה
 כיפה עלי רליל גאת הי אלתי מפבסה לטטה שהוא כל אלבריתא פי קולהםטן

 אלחלי טן אלוקאיה תחת כאן כלטא יקילאן מפככה לטטה שהוא כלשלצמר
 אן איצא וקיל ותכרגה ראסהא תכשף יטכן לא אר בה תכרג ראס שערקלי
 אן חלאל אשבה ומא אלאכראץ מתל אלחלי מן אלוקאיה רון כאן מאכל

 ולא תקול אלמשנה לאן עליה יכאלף סשנה סתם לאן ימכן לא והדאתכרג
 יוצאין אין רלך. אשגה וטא אלתאג מתל משבכה למקלה שהוא וכל . . . . ..

 רבנן כלהו אכ"ט. לאנהא אלכסוה מן מחסובה הי ליס לאן הרבים לרשותבה
 אלארריה אן אלקול הרא מן תקלטנא ארריה פיר' חתימי כסרבאלי ליפקולא

 חררהם אלולא רחתיטי סרבאלי לאן בהא תכרג חלאל כאלטואבע אלריאלשרוב
 אטלק רלך מן אמן למא חנניא רכ והורא כהא אלאמי גאיז כאן יטווהאאיאך
 ריש רבי עלך קפרי רלא טינך בר שטואק4 לה קאל כמא כהא אלטשילה

 אלישיבה פי אתר יצא ארא אלגלות ראש של אלרי רסם , מן כאן פיר'גלותא

 : העבריהתרגום

 חנשירה, להח~יק נושיות ששערוחיהן הנשים חולוח הזה כחרוז צדף חרוזואמרו
 כצואר ארגמן חופ שמים צמר של כיפה יכרח. שלא העבד ביואר עושיפ פכעח א( דעבראככלא
 היא אשר ססבכח למפה שהוא כל נבריחא שאמרו כמו הראש על הנקשה דכר ש~חוואמרו
 משמירח למפה שחוא טה נל לאמר ססככה למפה שהוא כל שלצטר. כיפה על להורוחבאה
 נל כ. עוד ואמרו ולהוצ,או,' ראשה את .לגלוח לה אפיר אי כי גו חצא שער.ו-ראש עלהחלי
 אפשר א. ו~ה . . . רא'ה הנחו לזה ונדומה הפבעות כמו חעד"ם לשס'רח קרוכ שחואמה
 הכתר כמו טשככה למעלה שהוא וכל . . . ולא אומרח המשנה כ' אל,ו, סחנגדח 0שנה סחפכ'

 ב( רבנן כלחו חופ.פ. ה,א נ. לכסוח נחשב א'ננו כ' הרכ'פ לרשות בה 'וצא,ן א,ן לווהדוטה
 לצאח מוחר חוחם בו אשר המצוח! הבגד כ. מזח למדנו נגד,ם, פ'רוש חת,מ' כסרכאל' ל'פקולא
 חנינא ר' והנה כהפ. לצאת אפשר חיה מקופליפ אחך הבאחפ אלמלא דחת'ס. סרכאל' כ.בו

 ריש דכי עלך קפדי דלא טינך בר שמואל לו שאמר כמו בו ללכת לו הורשה מ~הכשהובפח
 כסוח ללבוש לו חוחר הישיבה פחוך אחד יצא שאם הג,לה ראש של חק היה פיר'גלוחא
 הלך הגולה.אפ ריש חוחם בכסוח ויהיה בישיבה רשמיוחה גאופן ידוע דבר שחורה אוצהובה

 ע"א. נ"ח שם ב( ע"נ. נ-ז דף שבתא(
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 כישיבה רפוטהט זי' מן טערוף שי סודא או זפרא מלחפא ילבס להאטלק
 ראס . . . . אלזיי בהדא ואחר משא פאד אלגלות ראם טאבע אלמלחפה פיויבון

 נסמך קר אנה פיעלמו אלגלות ראס טאבע פיהא יכן אן רון אסתחנוהאלגלות
 'וט יטשו הסטוכין רכנן לאחר יגח לא חנניה לרכ שמואל פקאלכישיבה
 בהא יסשו פיחדרו אלדדא מן אלטאבע יקע ללא חרר אלסטוכין בז"אלסכת
 ויעטלהא יטווהא אן אלו צטרו פ' אלגלות ראס עביד פימתחנווהם טאבעבלא
 לא אלעבר וכדלך מקופלת כטלית אלטשי אלסבת יום יגוז ולא אכתאפהעלי
 עלה וקילאן אם' כתפה עלי כהא 1'משי יטו'הא לילא שככסותו כחותםיטש'
 חלאל אלחצאיכ אנה אלכסלא אן האיי רבינו פסק ...... גהה מןרלך

 אמאע מן מע אנה יקאל וקא ריס ארוקתא. בין אמסכז-? בין בהאאלכרוג
 אלכרת חראם ולרלך כלה אלראס תגטי ליס לבן וטאשי אנהא ץקאלאלמנאתק

 נעל אנה יקיל קיר אנה קיל כקולאה פחלאל מעאליק ליס כאן אן אלאבהא
 ביחיר ולא ללכף, ראנאת וקיל אלגושן קיל כמנפים )24ע.ב( . . . . כשבטן

 אותו יחשור ביחיד 'הלך אותו שהרואה ביחיר יוצאין שאין שהטעט בירוש'אמרי
 כוכליאר בו. ומהלך שחיו בבית ועשאו בידו ולקחו מנקה14 שרוך נפסקשמא
 עטרת כמע כבץ צמר ללקאבסיין תשובה פ' דל שרירא רבינופסרה

 טכליאר. כטין מוקפין והכהנים אומ' וטאנו כמו הנשים ברא,טי אחן,טמק'פץ
 ממאה טכמתא קירואן לבף קרמה תש7ה ן פסרה גאון צמחומרב
 ומר למילת אותו כוכנץ רקאמר בגריה יטנפו וטלא כנריה כה וכובנתכיפה
 שהש תמדט קדמה ללקיר41שן תשובה ן פסץ ךל נחשוןרכ

 העכרי:התרגום
 ואסר נישיבה, נסמך שהוא ירעו הגולה ריש חותם נו אץ אם אותו גחט האופן גזה אחרגה

 פן סחשש הם0וכץ נדרך השבח געם לצאת הסמתמן מרגנן אחר עכל לא חנניה לרבשמואל
 מוכרח ההא גלותא ריש ענרי יבחמהו כי חוחם בלי כה ללכח עכל ולא הנגר סן החוחס,פול

 בהיחם ילך לא העבר וכן סקופלח נפלית השנת ביום ללכח ואסור גג, על א~תה ולשיםלקפלה
 האיי רבינו פסק המלבושיס. מצר שאסרו מה זה כחפו, על נה ,ילך יקפלנה שלאשנכסותו

 ריסוקא ארוקתא. ב.ן אניפכא א( נין גה לצאת מוחר )?( אלווצאיב וה'א )?( אלכסלאכי
 לצאח אין ולכן כלו הראש מכסה לא לבן רק בד שהוא ואטרו החגויות 0מיני 0ין שהואאסרו
 במגפים עץ. נעל שחוא ואטרו קשר שהוא אסרו כקל,ג, סוחר. תלוי היה לא אם אלאבו

 ביחיר יוצאין שאין שהטעם בירושלטי אסרו ב( ביח.ר ולא לכפות. אזנ.ם ואסרו )?( אלגושןאסרו
 שחיו בבית ועשאו גידו ולקחו מנעלו שרוך נפסק שמא אוחו יחשור ביחיר הולך אוחושהרואה
 כסין כבון צמר קאנפ לבני בקשובחו 1.ל שרירא רגי' אותו נאר ג( כוכלואר בו.וסהלך
 ומיב כוכליאר. כמין 0וקפ,ן והכהנים אומ' שאנו כטו הנשים נראש, אוחו שמקיפיןעפרת
 כיפה מכיאה טכבנתא קירואן לבני הקרומה בתשובתו אותו באר גאוןצמח
 באר ז-ל נחשון רב וסר לסילח. אוחו כובנין דקאמר גגריה יטנפו שלא בגדיה גהוכובנח
 כלילא מן הוא רחכ מהו לכלילא רוסה שהוא תכשיט לקיי~אן הקרוסה כחשובתואותו

 ע"א, ס"ב שבת ג( ע"א, ס' שגת ב( ע"ב. כ"פ שבתא(
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 כול. הראש סביכות אותו שעושין כלילא מן הוא רו-,ב מהו לכלילאדומה
 עלי טלקא רדא פי טכבנתא רכ אמ' כוכליאר כמין ועומדין טוקפיןכדקאמד
 ראם אנה יקאל קנשקיז מככנתא רדידים תרג' לאן כה מלתחף דוןאכתאפה
 כשן. גולק קיל הקילקי עיז. פי כמא דפעה פי אתנין מנה ישרכו פים'ן להככיר
 לאנהא קיל מרוכה שהיא זרע נשכבה ריכה אם ללדאבה. רפאדה אנהאוקיל
 אלשרץ לאן ~קיל ערכ טומאת ממאין דבר וככל זרע כשככת דכר ככלנוהגת

 עלי קלקת אדא אלרצד אוול ענד מעלומה חגר תקומה אכן תמאגיהאגנאסה
 אל גרכ מק4'ת אדא אן 1'קאל 'סקמ ולא אלגנין תמסך אלמרח תעודתמן

 וכדלך נקמה מא אל מן יסיל לא אלגרנאל פ' אלחגר הדא וכאנתבאלמא
 מתלהא. נאפע כאן נאקץ ולא זאיד בלא וזנהא אכד אדאקיל

 חתי יוכל אן יצלח לא אלדי אלתמר יסלק מן אן קיל כופרא דאדתחמן
 תסמר אלדי אלדסר נחתת אדא 2' אלזפת: ינלי מן אנה וקיל יוכל אןיוצלח
 פ' ותדכל קלאל פי תעמל כצר תקטע פכמא כשכ טסאמיר וה' אלמראככבהא

 ופסרהא אלמרכב פ' גיד אנזמת ואנתלת נהא סמר אדא חתי לתנשףאלאתון
 מנשל. יטשום מנעיי משום חייב לכנשן הטילן אם דקוקין בהטה גלליאלגאון
 מן תשליל ופרד אלתוב מרף פי תשק4יל פרד ישל מן תפירות שתיוהתופר
 אלתשליל פרד פי אלדי אלכיט טרף יעקד פ' שקשרן והוא אלאכר.אלמרף
 של תט המותח כיוטה. טרפיי יעקד אלאכר אלתשליל וכדלך אלאכרואלטרף

 העברי:התרגום
 פי' טכבנחא רב אמר כוליאר כמין וע~מדין מוקפין כדקאמר כולו הראש סגיבוח אוחושע~שין
 שהוא אמרו א( קנשקיז מכבנתא. רדירים חרג' כי בו להתעטף מבלי כתיפיו על נחוןכסות
 דוד אמרו ב( הקילק' בע-ז. כמו אחד בפעם שנים ממ:1 ישתו פפיות, שתי לן 'ש גד~לראש
 נוהגת שהיא אמרו מדובה שהיא זרע בשכבה רבה ג( אם לבהמה. 1?( רפדה שחוא ואמרוגדול
 ד(. בשמונה סטמא חשרץ כי ואמרו ערג טומאת טמאין דבר :בכל ורע כשכבת רברבכל
 תאחז להפיל שרגילה טי על נתלית אם התוכנים ראש אצל 'ד~עה אבן ה( תקומהאכן

 הכברה מזאת ישפך לא אז האבן זאה בה והיחה גמים כברה טלאת אם ואמרו יפול ולאהעובר
 כטוה. מועיל היה יחר או תסר מביי משקלה לקחו אם כן וכמן מיםטפת

 פ.ז.ס.פ.
 שיצלחו ער לאכילה יצלחו לא אשר הפיר~ת את שישלוק מי אמרן ו( כופרא דארתחמן
 מהדקים אשי הקורה את ושפית חחלקת אם פי' חזפת. אח שטרתיה מי שהוא ואמרולאכילה,

 אותם ומכניסים בכלים אותם ~שמים ירוקיס הנתתכים עבים עץ מסמרי והיא הספינה אתבה
 גללי הגאון ופירשה בספינה. יפה מתתזקין גמים וירטבו בהם וכשתסמר להתיבשלכבשן
 טי תפירות שתי וחתופר מבשל. ומשום טבעיר משום חייב לככשן הטילן אם דקיקיןבהמה
 התוט קצח קושר פי' שקשרן והוא השני. בקצה אחת וסריגה הגגר כקצה אחת סריגהשסוהג
 של חום ז( המ1תת חוטיו. קצוח את יקשור השני בסריגה וכן השני בקצה האהד בסריגאשר

 שבת ה( שרצים. בשמ~נה ר( שם. ג( ס.ד. שם ב( ע.ג. ס.ב רף שבתא(
 ע-ה. שם ז( עיב. ע.ד שם ו( ע.ב. סיודף
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 אלכיאטה. לתשתר אלכיט טרף יגר מסתרכיה אלכיאטה כאנת אלדא פ'הפירה

 גלאף עליה דוד הוא תלזון הצד כאפר. גירו?' ע"ז. אכבאר טן האמגושטן
 כאשר זו קצה על גרולה אות תכתכ ואם . . . ה ע-א( 251 פארא. אלגלוזהמתל

 קרוכות שאין אע-פ לזו סטוך זו קצה קל כמוה נרולה ואות השערים עליכתכ
 הן תואטות כי הוא יודע זו את שרואה ער וטהלך זו את הרואה הרי לזוזו

 ניתכוון קריבה. שמחופרת אלא היא כתיכה דאטרינן והיינו לזה זו1סכ11נות
 שיהו כרי ו'וני רבעי הא פו. וכתכ טית לכתוב נתכון פיר' אחת אותלכתוב

 פטור. מלאכה גסר סחוסרין והנה וכתיקנן כהלכתן אותיותשתי

 קיל טצוביתא כורה. נקרא לזה זה רכוקים קנים שלשה פ' ככוראוחרא
 אנהא וקיל בה וממננים טזולתו או הכיב טן אותה שאורג'ן אלמצפאהאנהא

 וקיל אלנרק טן תתולר ;לה אנהא קיל אוכצנא ללחאכה. אלר' א(אלאשכרת
 נכלתין דקלים ממי י"ד. פ' פיפ: אלפאלנ. והו אלגיט מן תתולרעלה
 וכופ ללצפרא. תנפעה סנהא שרב טן מערופה מא עין ובינהם אלשאם פיכאן

 הטרה. את רוקרין עין אותה שסי מפני 'פסר דקרים יקרא סן בכתגהעיקרין

 טלאכה אב והשחיטה היא שחימה תולרת התבלא כי שרירא רכ מרפיר'

 אלא במשכן אותה טצ'נו לא והשחיטו-: להו ילפינן סטשכן והטלאכותהיא

 כך עור לו שיש כדבר אלא סלאכה אינה שהשחיטה וכיון עור לו שישברבר
 וחייכין מלאכה תולרת תהא קור. לו שיש בדבר אלא יהא לא השחיטהתולדת

 העברי:התרנום
 האסגוש, כן התפירה. את להזק חח1ט קצה את יטשוך יפ1יה התפירה ה'תח אם פ"תפ'רח

 ב( תכתב ואם כסף. עוי כטו טעטפה עליח תולעת הוא חלזון הצד כופר. גירופי ע.ז.טיריעות
 אעפ-י לו סס1ך 11 קצה על כסוה גדולה 1אות השערים על יכתב כאשר 11 צר על גוולהאות
 חן תאוטות כי חוא יורע 11 את שרואה עד 1סהלך זו את הר1אה הרי לזו זו קר1בותשאין

 אחת אות לכתוב ניתכוון קריבה. שטתוסית אלא היא כתיבה דאסרינן 1היינו לזה זווסכוונת

 וכתיקונן כהלכתן א1תיות שתי שיהו כרי ייונ' רב?י ג( הא פו. וכתב מית לכתוב נתכווןפיר'
 פי-ג. ס-פ. פפור. סלאכה גטר מחוסריןוהנה

 שהיא ה( אטרו סצוביתא כורה. נקרא לוה זה רב1קים קנים שלשה פ' ד( בכוראותרא
 כהאריגה. סטלות שהיא ואסרו בה וסכננים סזולתו או הסיב טן אותח שא1רגיןססננת
 איברים. שת1ק וחוא סההתרגזות באח שהיא ואמר1 הבריקה טחלת שהיא אסרו ו(אובצנא

 פי.ר.ס.פ.
 תועיל טסנמ ששתה טי ידוע. סים עין וביניהם בדסשק היו דקלים שני ו( דליםטסי

 את דוקרין עין אותה שסיסי ספני ספרש דקרים השונה ו?(. ככתג העיקרין וכוס לטרה.לו

 היא טלאכח אב 1השחיפח היא שחיפה ת1לדת החבלה כי שרירא רב סר פיר,חטרה.
 וכיו עור לו שייו בדבר אלא בטשבן אותה מצינו לא והשחיטה להו ילפינן סטשכןותסלאכות
 שיש בדבר אלא יהא לא השהיטה תולדת כך עור לו שיש בדבר אלא סלאכה אינהשהשתיפה

 בנירא חגי' אצלנו ד( ק-ה. "שם ע.ב. ק-ד דף שבת ב( ,ק. =שבארקא(-
 דקר. ע' ערוך עי' ז( ק-ס. שם ו( ק-ו. שםה(
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 לו ש"ם ברבר היא אם אלא האב על כשח"בין עצמה בפני עשאה אםעליה
 והחבלא חייב שרציכנמ כשמונה החובק4 כי במשנתינו כששנינו כן ולפיעור

 להן ויש אלא השרצים חבלת קל המשנה חייבה לא מי' שם' שחיטהתולדת
 דאית מ'כלל ח"ב גהן החובל מרקתני בגטרא אטרינן הכין ולפום לשרצ'םעור
 בחכלה בהן החכל דקאמרה משנתט כי פ'דש חננאל יב יטי ש"להו
 חייכ בהן החוכל וקתני רם הוציאה יטלא חבורה זטהיא וכיון דם הוציאוטלא
 הקור כעור שתהיה שהחבורה ומפני עור להן עדש בשרצ'פם החכורה זו מ"שמ'
 בהן החוכל קתני כן מפני ארום לעולם העור מקום ותראה לצאת הרםמונק
 החוכל היה רם הוצ'אה זלא עור להן  זייין בוטרצים החבורה היתה ואילוחייכ
 פי תהרבא אלתי אלחזתה וקול א,טלך נואר קיל כ,טורזא רתליש מאןפטור.
 דעה רוח פיר' וכוי ע היא א( חורין כת מערבין. ככל ומפורשאלשוך
 ואינה אדם בבני חורץ כבן ברוחות ככוד לה יט העק גב על ,טשורה ע-ב("2

 לרידי אפי' נג מקכירה ופוך מלך בת נקראת היא ונם פעטים זט,טה עדעיברת
 לגלגל מועיל פי' לי, מעלי האוי. מחמת שלא העין נלגל את שמכאיב פ' ליקשיא
 וכן כמברתא וכן העין את לצנן ירק עלי עימי-הם על שמניחין יש פ'העין.
 מותרין קישות מיני כל טפרשין יש פ' מטרוזא בר מותרין קישואין מיניכשות.
 כי מפרשין ויש לזרע המונחין הקשות מעי מרוזא טן לבד העין גב קללהניח
 מעי ונאסרו כשבת לאכלן מותרין קישוה מיני כל כי זה נאמד אכילהלקנין

 העכרי:התרגום
 אם אלא האב על כשח.,ב.ן עצמה בפנ. עשאה אס על.ה ור,,כ.ן מלאכה חולדת תהא עורלו
 והחבלא ח,.ב שרצ.ם בשמונה החובל כי :משנתינן כששני:1 כן ולפ. עור לו שיש בדברה'א

 לשרציפ עור להן 1.ש אלא השרצים חבלת על המשנה ה.יבה לא מ.נ' שמ' שחיטהת1לדת
 חננאל רב ומר ע1ר. להו רא.ת מיכלל ח.,ב בהן החובל מדקח:י גגמרא אמרינן חכיןולפום
 הוציאה שלא חכורה שהיא 1כיון רס ה1צ.א שלא בחבלה גהן החובל דקאמרה משנתינו כיפירש
 שחה'ה שהחב~רח ומפנ' עוי להן שיש בשרציס החכורה 11 מ" שם' ח.יב בהן החובל וקקנ.רם

 ח"כ בהן הח1בל קתנ' כן מפנ' אדוס לעולס הע1ר מק~ם ותראה לצאת חרם מןנע העורבעור.
 דתליש מאן פטור. הח1בל ח'ה דם ה1צ'אה ולא עור לחן שא'ן כשרצ'ם החבורה ח'תה~א'לו

 ח(. מערבין בכל 1מפורש בקוצ.ם תגדל אשר החז1נה 1אמ' )?ן הסלק פרחי ד( אמ, ג( א ת 1 שכ
 רדידי אפילו מעבירה. ופוך מלך בת נקראת ח.א וגס פעמ.פ שלשה עד עוברת וא.נה אדםבכנ. חור.ן כבן ברוא,ת כב1ד לו .ש הע.ן גב על שיי1רה רעה רוח פי' וכול' 11 היא ו( חוריןבת

 יש פ' חע.ן. לנלגל מוע.ל פי' לי מעל. האור מחמת שלא הע.ן גלנל את שטכא.ב פ' ליקשיא
 בי מותר.ן קישואין מ'ני כשות. ונן נסביתא וכן הע.ן את לצנן .רק עלי עיניהם ערשמניח.ן
 קשוה מ'נ' כל מפר,2'ן 'ש פ'מטרוזא

 מותריי
 הקשות מעי טרוזא מן לבר העין גב על לה:'ח

 בשבת לאכלן מותר.ן קשות מ.נ. כל כ, ~ה :אמר אכילה לענין כי מפרשין ויש לזרעהמונח.ן

 כש1ת. ע, ערוך ע.' ר( עיב. ק-ז שם ג( ר.ח. השוח ב( ק.ט. דף שבתא(
 הבאה ב.ע., פ.עפוע. עד חורין מנת הפסקא, שכל כנראה ו( ע.נ. כ-ח דף ערוביןה(
 ר.ח. פיר"ט מתוך טלוקטתבענר.ת
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 שמפרשין ויש מהו לנו כרור אין רכך של וכללו טוקצה טעין לזרע המונחיןקישות
 אכם'ח. טעי של טים וקיל עשכ פ' מויא שירקא אלכיאר. ישטע' כלשוןאותו

 רור לארקתא קוק4'. ארא אלכיץ עלי תעלו אלרי אלנ2א2את 2' כיע'פיעפוקי

 טן נוע והו אסנתא תסמא שנרה נרארה דאסנא ניררא אלנוף. אספל פ'יתולד
 אספל אל פוק טן 2לתנרר אלשנרה הרה נררת פאדא ס'ון פי תטרתה תתםאלרמאן

 לה. שרכה ענר אלפא טן ויכרנ אלריר יסעא לילא 2וק אל' אספל טן תנררולא

 רנטלא לחומטא ליה נקכין פיר' ב( בזטטא א( רקמרין י"ה. פ'סי2:

 א2סר בההוא הכין כתר ~קמרין זומרא אפמארא בה וקטרין יתר כהוטחת'ן

 והוא רס2ינתא אסקריא הוא באימתרירא כיה. לנטלא רטשכין אריכאחבלא

 חכלא איסתרירא כההוא קטרין והדר קיטה של קשר חבלא ב'ה קטריןהתורן,

 רקך: האי קצת כגון פיר' ג( רם'אעי סנרל וטושכין. נינדי ביה רעיליןאחרינא

 ק'מרא ליה וקמר רכראעיה אימוארא טירת לפי ליה רעניר תאסיטה השתאליח

 רהוטרתא ראטי והיכי אסוך אבל 2נור ורהומרהא חמאת. חייכ התירן אםטעליא

 סכראי מקטר והרר טעיק באעי רכר בחומרתא וטעילן רצועות כולהיסכנסן
 טרוח לכיפ'מיה האי כאעי רכר לשנים המוכן וסנרל מרוח באעי וכדרח,טרתא

 קשר לההוא ליה קטרין דלא טעיקרא ליה קטימ למיסיטיה האי כאעי וכרליה

 הולכך להתירו להאי וניח להתירו להאי רנ'ח ליה שכק'ן אלא קיטה שלקשר

 לכתחילה. להת'רישרי
 כל ולקשר שירצו זטן כל להתירן בליכיהו רטשוון טחוזא רכניוממאני

 ליה. וקטימ ליה שרי לטירהמ באקי רכר ימירצוזסן

 : העבריהתרגום
 שמפרשין ויש מהן לנו בי,י אין רבי 'טל וכללו מ~קצה מע.ן לזרע המ~:ח.ן קש~ת מע.~נאסרן
 אבמ.ח. מעי של מים ואמרן עשב פ' מ~יא שי-קא מלפפ~:יב. כיאר אל .שמעאל בלש~ןא~תו

 :ויר.ם ת~ל;יפ לארקתא, ט~גנ~. אב הביצ.ם ;ל תעי.נח אשר הפעפ~;.ם פ' ב,ע.פ.עפ~ע.
 ביש~ל~ ש:גמר הרמ.נ.ם ממ,נ. מ.ן ~ה~א אפנתא ה:ק' עץ קליפת דאסנא, ג.רדא הג~ק.ביאפ~לי
 כדי לטעלה מלמטה תקלפנן ~אל למטה מלמעלה לקלף על.ך אן הזה העץ קלפת ואסבפיון

 א~ת~. ששות.ם בעת הפה מן .צאן לאשהתולעים

 קי,א שם בן ק..ב. ר-ח לכתחילה עד ~מס:דל ;.ב. קי.א ד.ח ימושכין, עד מכאןא(
 קי"ב. שם ג(ע"ב.



 אסף-ירהמלם.שמחה

 נטרונאי, לרב קצרות תשובות עשרהחטש
 בעמ. הרפיס גינצברג, ר,ל פרופ. עתה שהוציא הגאונים" מכתבינ,,קטעים

 :טרונאי. לרב שר,גן קצרות תשובות כ-א דפים שני המכיל קטברידג' מכ,י183-8
 כאמצע ומכיים ע-ה בפי' מתחיל א' רף כי באמצע, חפר הדפים שני ביןואולם
 להופית שסמוך הדבר ונפלא ק.ח. כאמצע ומם'ים צ-ח כאמצע מתחיל והשניפ-ד
 המניל 172, מס' כלנינגרד אנטונין מכת-י צלום קבלתי גינצברג, ר-ל שלפפרו
 גדפיפ גם קמברידג'. בכת,י החסר את בדיוק משלימיפ והם רפיםשני

 כת-י של שרידים לפנינו כאן שיש ספק כל ואין וכ-ג, כ,ב הוא השורותמספר אל~
 מקומות. לשני שנפזרואחד

 רב גפי מאד רגיל בטוי ונשביל, = וכש' : פותחות התשובות כלכמעם
 בכת-י מתחלק גנווה כחמדין '.נ סי' גם 183(. צד שם גינצברג )עי,נטרונאי

 דידיע היכא ובשכיל מתחילה: והשניה תשוכות, לשתי ב' ל-ב דףהלנרשטס
 שם י-ג סי, וכן וכו'. וכך בך עבידנא לא וא' מודעך בטיל ליה דאמריאונסיה
 אשתמד לאו ואם ב:י את שחרר לרבו שאמר עגד וכשביל : הנ-ל בכ,ימתחיל
 ין נטרונאי לרכ כן גם הן תשובות ואותן וכו'. ושחררו מודעא עליו ומסרועמר
 הנ.ל. ככת,י מיוחסות הןואליו

 של שונים בקוכצים נטיונא' רב שפ על הוכא שלפנינו התשובות מןחלק
 הגאובים.תשוכות
 בשלמות. ט-ו סי' שיה חיר צדק כשערי נטרונאי רב שם על הונא פ-וס"
 בשבועתו, שכיר א;.פ כלום עלין דינו לבעל אין שנשבע כיון אם היאהשאלה
 בעלים שלקחו .שלם-כיון ולא בעליו ולקח קרא דאמר א', ק-ו בב-ק רבכדעת
 והרמב.ם. הרי.ף גם וכ-פ כרב שלא פסק והגאון ממון. טשלמין אין שוכשבועה
 בח-ג נטרונאי רב תשובת עי' היבם על המוררת יגטה לדין בנוגע פ.ופי'

 פומבדיתא. גאונ' של לדעתם ב:גוד כת,בה, לה שאין פ~סק הוא שגם פ-הסי'
 ישיבות בין והוראות מנהגים "חלופי וגמחברתי צ"א פי' קרמונים גאו:ים תשו'ועי'
 8ש. הגאו:ים מכתבי קטעים גם ועי, שם. שציינתי ובמקורות ופוטכדיתא"סורא

 : שיתוף אות העטור ס, עי' חשור. מהם שאחד שותפין שני בדין פ-חסי'
 מנהון חד חשיד נמי אי אישתבע ולא מ:ה,ן חד דמית שותפי תריןוכתשובה

 במרדכי ~אולם שלפנינו. התשובה כד;ת איפוא זהו לאירך. לאשתכועי דינאלית
 ח,. סי' וגמו"מ נ.1 פי' בתג,ה האיי רב תש.' ועי' ריווא. ד' במרדכי גם וכ-הלאידך. לאשתבועי דינא ליה חשיד מיניהי חר : העיטור דנרי נעתקו ש-ב סי'לכתוכות
 בשם קאבם בני השואליפ ע.' הובאה לזו דומה אחרת תשובה פ.ט.סי'

 ותשוה-ג קל.ו ס" גנוזה חמרה עי' האי, לרב בה שפנו כשאלתם נטרונאירכ
 על הובאה ע-א פ-ח לכתובות רטראנ' 'שעיה י, כחי' אולב של.ט. סי,הרכבי
 פ-ה. ס" הגאונים במעשה בשלמוח הובאה תשובה ואוחה פרט,י. רבשם

 י.א. ה' ד' בש-ץ מתתיהו רב גם פסק שלפנינו בתשובה נטרונאי רבוכרעת

 במקום לפרסמן בדעתי יש וע-כ ברפ,ס, מאר נשתבשו אלו תש,גות.(
 כת"י. כוס, עפ"יאחר
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 צ-ד. ס" פס1ק1ת. גהלכות שנוי,ם_ כקצת נטר1נא, רב שם ער ה1כא צ'סי'
 גם אותו מלקין גכפרה 1ר1צה וכ.ו,נ שכת שחלל הורה שאס : ה1כפה שם1,ש
 בחמרה ע.י' שלנו ל~ו קרובה ;מר~נאי לרב אחרת ותשובה עצמו. פיעל

 תכ.ה. ס. ח1.מ ט1ר ; ל,ח ו' ד' ש-ץ ; פ,ב סי' הואונ,ם מעשה ; כ' פ.'גנוזח
 שרירא רב בתשוב1ח גם ועי, הצגזורה. ע., אחרונ.ם דפום,פ בכמה וח ס.'ונתקצר
 50.2. צר התלמוד" חתימת אחרי "העונש.ן וגספרי ק..ב סי, ח,א ורוע באוראשר

 מק1צרח. וה.א צ-ר ס,, פסוקות בחלכות גטר1נא. רב שס על הובא צ,בס,'
 גם ועי,ן קע.ם. ס,, תש~כה ובשערי שפ פפוקות בהלכות ה1בא צ.גס,'
 ל.ח. ו, ג, צרק כשער. נטר1:אי יכתשובת
 והפפק גטרונא. יב ע,ש שם חשובה 1כשעיי שם פסוק~ת בהלכוח צ,דס,'
 גאון לרעת בנג1ד הואשלנו

 אח-
 פסוקות הלכות '= ו' א' ג' בשיץ ?ן צמח ;רב

 קכ.ט. ס" מיגאש י.' ותשובות בשאלות גם שהוכאה צ.1,פ"
 בס,. לפנ.:ו הנאה נטר1גאי רכ חש1בת אהי ,"ו ה' ד' בשיץ הובא צ,הפ"

 בתש~בות גם בקצור ובאה הא,י. רב ע,ש תמ.1 סי' ח,ז הרשב,א ובש1.תפ.1.
 הגאונים ובתשובוח ס"א סי, ה-י"ף כשו"ת גם ועי' ש"ב. סי' הקצרותהגאונים
 פ..ר לימב,ם מקוי שמשו הגא,נים 1דכרי קל.ג. סי' ה.הדות במדע'שהוצאח.
 פ.ב. יי' חו,מ טוי 1עי' אחר.1. הנא.פ והפוסקים ,.ב הלכה 1לוה מל~המהלכות
 לרב היא שם הקורמת 1התשוכה בסתם. ל' ח' ד' בש,ץ חובא צ.1ס,'
 הכניכ 288( )במפתח ומ.לי ~ה'. ד' פי' הגניזה מן שה1צאתי חשוה,ג עי'נחשון,

 הסתמיוח. ביןתש1בתג1
 חתנ'ם. ברכת געט1ר, אכל נחשון, לרב '.ר ג' ג' בש.ץ נח.חס צ,חכ"
 99. צד הגאונים" מכתב' ב,,קטעים ג,גצגרג 1ע,' עיקר. וכן נמר1:אי, ל-בנת'"פה

 1. ד' קרפגנוי



 פ ר ק י 1 נג98

 בסד'נון ערום דגאני מןנובש'פד

 ירים. נטילת בלא לטיגרם טהו בלילא וקאים בכמות1או
 קר 'גרום אל קרי ראה או טיטתו שיטש שאם תשובהכך

 הברכות טן ימנק הוא אנום או מים לו ואין 'שן לברו ואםשירחץ

 א( טמאה מקבלין תורה רברי ראין בלבד יגרום אילא יברךולא

 גב על ואף הכפא לכית ואזיל מפורייה אינש קאייוכיפה

 היא כרכתא לאו רהא ב( התכברו למימר צריך קאי' בטהרהדלא

 רין בבית שנשבע מיובש' ג( האוי בעלמא מימראאילאפי
 דינו. מהו בשבועתו שכפר ערים רינו בקל מצא כך1אחר
 משלם שכפר עליו שהעירו כיון שנשבע פי על שאףתש'

 השבועה. על י( ופסול לקרות ופמול רינו לבעל עליו שנשב;מטון
 שתאמר 'כולה קטן יבם לפני שנפלה יבם שוטרת ' ש כ1פז

 יבמי ולכשיגדיל עכשו בקלי טנכמי כתוכתי ל' תנו דיןלבית
 קורם מיתה רבר יארע שמא ה( לומר כו חופצת שאינ. לואחלוץ

 שלא זו שיבמה י( תש' מטרשיה. כתובתה ותאבדחליצה

 בו חפצה שאינ' כתוכתי לי תנו שאומרת תונעת היאכדין

 המורדת 'כמה לה מאין כתונה נו רוצה שאינה מאהרוכי

 מה טהייו בעלה נכם' תפשה אם אבל כתובה לה ישכלום

 וקנאתנון לה אמשיכינון נעלה דאטרינן תפסהשתפסה
 שמא שחוששת וזו לה יהבינן לא תפסה לא ריליהטחיים

 שוא טענת מיורשיה כתובתה ותאכד חליצה קודםתמות

 קודם וטתה כעלה טירי כידה כתובתה כל היתה ואלוהיא

 ו( מכתוכתה לניורשיה[ ואין אותה יורשין הנעל יורשיהליצה

 רמות שהפילהובש' קמה. והיוצאים הנכסים נכסים .("ז

 וב"ירושו 3. עטוד ח.א האשכול בפ. תשובתו עי' האיי, רב רעת גם ה.א וכרא(
 נמרונא' רב בתשובת וע" נ( ע.ב. פ' ברכות נן כ-ח. הנאוניס-הפייוש'ם א1צרלברכ1ת,
 משנת1 ארם שננער "מ'1ן : שס-פ ס" ר'ש התש1גות - לביכ1ת הגאונים ואוצר 114. צרגג-ג

 ומתקן נפנה משנתו אדם שע1מד כ'11 לפ'כך . . . 'ד'1 ש'יחוץ עד אחת ברכה אפ" לברךאסור
 ואעפ'כ פנ'ו 'ד'ו שנטל טים נפנה ה1א 1בכן הסדר". על ומנרך ורגל'1 פניו 'ד'1 ונ1טלעצמ1

 בקשתה. טעם זה1 ה( השבועה. על 1חשור מ.1: ה' ר' בשיץ ד( התכבר1. לומר'כול

 בכ.י. כפול פ-ו סי' י( וכו'. הנכנם'ם נכס'פ נאלא[ צ-ל: 1( =תש~כה.1(
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 אותה אם ' תש תשב. ימים כמה אחרת בריה כטין או א(נחש
 ירוק אינו ואם לזכר תשב זכר ואם לנקבה תשב נקבהכריה'

 מהדדי דפרשי שותפי תרי ' ש ב 1 ולנקבה. לזכרתשבפה
 רילמ' או לזה זה נשבעין השבועה קל השוד טניהו הרואיכא
 לי כפרת ואנת כפרנא לא אשתבענא אי אנא אירך ליה ראם'לא

 טוען הוא יפה חשור שאינו שזה תש' ד.ניהו. היכי ליוגזלת
 חשוד שאינו היה ברור ברבר זה את זה טענו מטוןואילו
 ב( טפל' כל ולנדות בפניהם לנזור איפשר ועכשו ונוטלנשבק

 ליהוי ומוחרם טשומת פל' א' שגזל טפל' ופל' פל'שגזל'
 ישיבות. בשתי עושים אנו 1כך השבועה מן שניהן?טורים

 לו אטר אם ונוטל נשבע חכט' שאמר השטר בקלובש'סמ
 הרין מן לו יש והיפטר לי שפרעתה אתה השבע ללווהטלוה
 וטובה ומפקיע נשבק בכך ג( טלוה רוצה שאם תש' אילא.בכך
 ומתרצה שטרו את שט?פיר המלוה 'עט'ו עושהגרולה

 הרשות תורה מרין זז איני לווה אם' אם אבל הלוגהבשבנעת
 הכאה בתוך וסת חבירו אתי שהכה מיובש'בירוצ

 הנפש את שהרגתי ואטר רין לבית מאליו שבא סיוכן
 עצמו פי על רין לו קחשין וכך כך .עבירות עברתואו

 אצל הוא קרוב ארם או רסי ערים כמאה רין נעל-'רהוראת
 מי אבל .הזה בזמן רנין אין טיתות ר' שדין תשיעצסו.
 ומי ד( בנרויו שימות ער אותו ,מנרין בעדיט נפששהרג
 שבתות חיללתי הנפש את הרגתי ואט' רין לבית טאליושבא

 רקרוב משום קצסו פ' על אותו טלקין ולא אותו מנד.ןאין

-  : שצ.ל נראה ב( א'. פ.1 ז1רשא ודפ, 628. צד נרלין ד' ובה-ג פ.ג סי' ה,פ ע,'א(-
 גפ ע" ד( לוה. שצ-ל: נדאה ג( פלוני. גן פל, = ספל' פל' וכז'. מפל' פל. כל-ולנדוח'
 14. צר לענן הסצותספר
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צא

צכ

צג

צד

 קדםגניי

 הני רמי ערים כמאה פיו הוראת א( שאט' וזה עצמו אצלהוא
 הוא קרוב ארם ועבירות רציחה לענין אבל טטון לעניןטילי
 ובשביל כ(. רש; עצטו א' סשים ארם וא-ן עצטואצל
 ויש רמיא כטפותה בעבירה נואף בבית  שנמצאתבתולה
 כל אטו תש' לה. ומלקינן רמיא כזוגה ריל' או פיתו'לה

 אילא היא זונה לאו וראי אנוסה בשלטא היא זונה לאומפותה
 לא לכהונה נסי נהי נ( רמיא כזונה היא רצונה רמן כ'וןטפותה
 כשנמצאת ואם מיבעיל באיסורא לאו איבעולי אילאט'פסלא
 לך אין טפותה היא כיצד כן אם טפותה הויה לא נואףבבית
 שנחשר טי ובש' כספותה. ומשפטה מזו נרולהטפותה
 מה לכן קורם ר( אחרות בגניבות לא ערים עליו ואיןכגניבה
 רשות התורה נתנה שלא מלקות עליו שאין תש' ל..עושין

 מלקין אין אחר ער פי קל ואפילו ערים בשני אלאלהלקות
 רמר ומעשמ ושופרות תורה בספר בפניו גזרה גוזריןאלא
 קד כפתיה מכפת אלא אלקייה אלקויי לאו ה( הסיראווטרא
 ערים עליו ואין בעבירה שנהשר ובש'ראורי.
 לכן וקורם חטמצחקין שמפפרין בספירה אלאבם;שה
 שיש ' ש ת עליו. יש רין טה היה שפרוץ שם עליויצא
 נחשר אבל הפנויה קל שנהשר מילי והני מלקותקליו

 על לקז להוציא שלא אותו מלקין אין אישכאשת
 כמכהול שיראו ובש' י(. ממזרים שהןבניה

 לא לאסרה אבל קטלה לענין מילי חני ו(בשפופרת

 ע"ב פ"א גיבמות חכמים כדעת ג( ע.ב. ש' סגהרר,ן כ( עיב. ג' טצ,עא בבאא(
 עליו ואין : צ-ד פ,י כה,פ ד( צ-ו. פסוק,ת הלכות = 1, א' ג' ~דק שערי ועי' שפ, אלעזרור'
 געץ"ת גם ועיי ע.א. כ-ד מציעא בכא ה( ונו'. אחרת כגנבה עדים על,ו יש אבלעדים
 ע.א. ו' מכות ו( ע.א. פ-א קדוש,ן ו( קנ.ה. סי' ח,ב מא,רותפניס
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 עד ובטנאפים ב( שסואל כדאם' אילא בשפופרת כמכחול א(בענן
 שבוקה שמתהייב מי כש' ו ג(. הלכה וכן טנאפיםשיראו
 ושים שלי ממון הבא להבירו שיאטר יכול דין בביתלחבירו
 דיל' או שלי ממון אטול נשבע שאני ולאחר דין בית לפניאותו
 תש' שתשבע. ער עיסקא' מפסדנא לא אנא אידך ליהאט'
 א.דך ולישתבע דינא בי כאפי י( ואהותונין זו1י איתוייהלכה
 ה( דנישבע דינא ואיקלקל זוז לו יהיב לא אידך דטשתבע בתרדילם'

 טשכון יביא נכמיה ופמיר טישתבע לא רילט' אידך חאיישואי
 סעותיו את יתן ולא זה ישבע שאם סמנו ויקנו רין בביתויניח
 וישבע. לו ויתנו דין בבית המשכון את יטכרואלתר
 האב שאט' ;דים יש אם או' גמל' בן שמע' רבן י( דתנןוהא
 סלוה שבועה בלא נומלין "רוע א.נו זה שמר סיתתובשעת
 שמע' רבן דאם' י( והא מלוה 1ה שאב ' ש ת טאי. הלכ' ל11ה אוהוא
 שבו;ה א'לא קצמן שבועת עליהן אין יתוסים הללו גסל'בן

 כיון אבה פקדנו שלא ומהו אבותם סחטת עליהןשנופלת
 הטענה בטלה פרוע אינו זה שטר מיתתו בשעת האבשאמר
 כרב או אלא שסע' כרבן הלכה ואין בשבועה שלאונוטלין

 הוא. דדיאני ט( ושודדא ח( אלעזר כר' או כשמואלאו
 הצינור עם קדוש ועונה להתפלל שרוצהויחיד
 ציבור שליח שיסיים ;ד לשהות צריך ואין בתפלתויתחיל
 ששאלתם וארום עמהן. נמנה לא שהרי הקדושהאל
 דאיכא משומ חופה קורם חתנים ברכת לו "כרך הואמה

 א1תן. וגועלין שלהן אר~סות עם ומיחרין אירוכין גרכת על רממכין1פרוצ.ם

 אם ושואלין בורקין לברר כשרוצ.ן שלנו מנהג נפרונאי למ.ר תשו,כר
 לפרוצ'ן ב.ן לצנ~ע'1 בין גלבד אירוכין כרכת מברכ'ן לב'אה יאו"ה שא.ןחופה
 ~כן לח~פה 1הכנס(תה שעת עד מברכ.ן א'ן ברכות שבע חת:ים גרכתאבל
 יש.בות(. גשתי נוהגין וכןהלכה

 ראשוניפ שי בתורתן אשר קצ~בו" בהלכות ע' אולם גן שם. מכות כ( בעינן. =א(
 ר'. ס,ד דף וואישא ודי~ס 86ג, עמ' נרלין דפ1פ גרולות והלכות 18. עמ' וח,ב 29עמור
 ע.א. מ-ה שבועו" 1( רי:ין. בת. ככל מנהג וכן : בש,ץ הן ואחות.נון. : צ,לד(
 וכו'. מתנ.ת.ן ראש מן סנ.ן ה1א מלוה זה שאב ראינו כך וכש,ץ: הוא, מלוה צ,לז(
 שודא. ט( ע'כ. מ-ת שבועותח(
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 הגניזה מן מצורפות תשובותשרידי
 נ האחד הקטע כאן. מצטרפיס הג:יזה של שונים ממקימות קטעיבשני

 לח.' בהצופה וויים רמ,צ הדפיכ 1.ל קויפמאן ד.ד ר' מכ.י נפרדים דפיםשנ.
 הדפיפ השני .הקטע 31-3. צר תרפ"דן ,בורפפט הגניוה" טן וכ,,שרידים ה''ש:ה
 הוא וגם 130-54. צר ה"ב שכטר" כ,,גנזי קמברידג' מכ"י גינצברג פרופ. לויר'

 של א' דף לכוף סשלים ג. של השני שהדף מצאתי והנה נפרדים. דפים ב'בן
 חלקים שני איפוא והטה גינצברג. של א' דף לסוף משל.פ ~וייפ של ב' ורףו~ייס.
 ואפשר חפר. עדיין ושלאחריהפ שלפ:יהם ומה שניהם .בין אחד, מק~בץגרול.ם
 כאן הראשונה התשובה הק.בץ. של ההמשך לפי הראשון הוא השנישהחלק

 הן. ולרש,ג האיי לרב התשובות שאר כל ~גם 275. עפ,י'העתיםהשלמתי

 בה ~כ'~צא שקל'ס פישת בשבת דמכנפי גברי לענין גא~ן האיי רנינן א(]ונשאל
 הפטיה קורין אם גר'רתא שנת אותה של הפטרה ~מצאן ענין לאותו הרא.'ה הפטרה מצאן.לא
 לא. א, א,תם המאורק מענין שאינו לפ' כלל אותה מניחין או הפרשה אותה[של

 רוצין ואם פרשה של ההפמרה קורין רוצין אס הוא ר 1 ר ב ר ב ר הז
 בה. להזהר אנו שחייבין מצוה אינה קצמה שהפטרהמניחין

 ]ופקטים[ אליו ויוצא נכנס ושמע' כפונדק שוכן ב( ראובןוששאל'
 והיו שלי ד( כיכ ג( טצאת כי לשטע' ראובן וחשר יד'דות ררך על אצלושישן
 ואני כא ה( שהיתה פעמים וכי זה,בים מאה כ. שהיו צרור ובהן צרור,תבה

 שלי הבית ופ,תח המפתח לוקח שאתה ופעמים טאמין והייתי לבית' ותכנסבחוץ
 חלילה שטע' ל. .אם כלתך חושר אנ' אין הלל. והובים לי שהלכ. .כיון,תכנפ
 מעולם פר,מה לך לקחתי ולא עמך אלא נכנם הייתי ולא מק,לם רברים ה'.לא

 כג,ן א,תי, אלא חשרת לא לביתך נכנפין זולתי אחרים וכמה ררכי זה.אין
 יש כ,רא' אמ' ולא שחשד מי כי הנאונים למקצת מצאנו כי שבוקתו האיךזה
 אהרים נו שיכנפ. מק,ם שכן וכל חושר אלא ואינו נמלת בפני או אצלךל'

 מי .'ש כלום. לו ונמל פל' לבית שנכנפ מי על מתם חרם אלא ב,אין
 כיתך פתחת' כי שמעון י,רה ואם בפניו עצמ. פל' על היסת שבועתשאומ'
 ככך ערים 'ש או מע,לם רברים היו לא שאמ' לאחר ונכנפתי כפניךשלא

 וילמרנו מענה. מקצת מ,רה זה כ' שאום' מי 'ש כי ראור'תא שבועההתחייב

 וו. מענה קל זו שב,עה האיךאדוננו

 א, קדם בגנזי שהדפסתי התשובות ברשימה גם ראשיתהכ(  75ש. צר העתים ס'א(

 שהייתה. = ח( בג"ק. ע"כ ד( )ג"ק(. פתתת ג( משם. והמוקף 8,צד
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 שנועת לא ואף נזירתא חיונ אין הללו הפניט נכל כי דאינוכך
 שיש לי נריא שאומ' והוא בריא טענת על אלא שבועה מצאנו אל כיהיסת
 והיא שמא טענת קל חנשנעין א( נסשנתינו .הסנויין אותן מן חוץ מנה בירךלי

 שבמרה רבר על אלא נשנעין אי] ב( שנינו בראשון כי מסני גננת אוליהחשד
 השותפין בטקנה שלא שנשנעין ואילו ג( שנינו ובשני ושבמניין.ושבטשקל
 מה לו אמ' הב,ת וכן הבית בתוך ונותנת הנושא והאשה ואפטרופיןוהערימין

 לו 1מוציא פ'רות לו מכנים שנכנס 1אע"פ חייב לי שתשבע רצוני טוענניאתה
 שכתוב כמה מתם מחרימין אלא פוקלין, לו 1מוציא פוקלין ~לו מכניםפירות
 הרין. וכךבשאלה

 הנשמים 1באו הפפח קורם לעניים שעורים מטמון נתן ר(עבןוששאל'
 קורם למוכרו יכול ולא אונם לו והיה בשקורים והניק נמטטון המיםונכנסו
 ראינו כי לקניים רטיו ויתן שיטכור מהו אותו חוציאו הפסח שקנר לאחרהפסח

 הן כ' ואמרו בספינה המ-ם להם שהנ'ק החיטים אסרו כ. נאוניםלסקצת
 בהן אפורין כי ההלכירים מקצת הורו השקורים ואילו בהנאהאסורין
 ולכן[ 1הקרש. של כטו שחשונ[ ש1אוטר מי ויש מותרין ]הח[סים י( אבלבאכילה
 אדונינו ילמדינו סיניה, ברילי מיברל שהקרש[ ]טעמא מא' לבקרו חיינאינו
 לא. או לבערו ק]תה[ חייבין ]דינ[ומח

 שלך ה( ביה ראיתמר נבוה כשל חשוב זה כי האומרים כי ראינוכך
 מפני כהוגן ושלא אמרו כדין שלא ננוה של רואה אתה אבל דואה אתהא'

 אמר' ורקא נבוה לשל רמיא ולא היא גנוה לאו לעניים הנתונהשהצדקה
 הוא אימורא נופיה רהקרש סשום היא הכין לאו אנשי סיניה נדילימינרל
 צריך אין טוב ניום הטוצאו לפיכך אסור שהוא מפנ' מיניה וכדילימעיקרא
 כופה טוב ניום חמץ המוצא רב אם' יהור' רב אמ, י( ראסר" כלי עליולכסות
 מיניה ברילי מיבדל טקם' מאי כן אינו הקדש ושל רבא ואם' הכלי אתקליו
 נרילי הוה אי לן איכפת מאי עניים של השעורים אילו על הפסח שעברעכשו.
 ולאו הקדש ולאו אנשי מיניה בדילי לא עניים של זה כי שכן וכלמיניה
 חפמח עליו שענר וקכשו אסור האי הפכח וביסי לארם אסור ואינו הואנבוה
 לא1 ואם כהנאה אפ'לו הוא אסור נפסח חמץ כתורת היה אם בריקה לויטג
 שיררו הנש]מין[ כפ[ני נחבק]עו א[ם ]רואים השעורים בדיקת היא ומהמותר
 לתת ואם נפכח השעורים את לותתין אין רבנן תנו 1( כראמרי' לאו ואםעליהן
 אם' חסרא רב אמ' עלה ראמרנן ואקינ מותרות נתבקעו לא אסורותנתבקקו

 1א,לך מכאן ד( ע.א. מ-ה שם ג( ע.ב. ס-ב שם ב( ע.ב. ס.ד שב~ע1תא(
 ע"א. ו, דף שם ,( ע"א. מ' פסר,ס 1( ע.ב. ה' דף פסח,ס ה( 152. צד שכטרבגנ1,
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 והן "( הביכ גבי קל יניחם שאילו כל אלא טמש נתבקקו לא קוקבאמר
 'שטואל עבר ואפקינן ממש נתכקקו אמ' ושטואל אמריק הא סאיליהןמתבקעות
 אם הילכך רב מעשה , וקים' ממש נתבקעו כ( חשובא רבר ברוראעוברא
 לקניים. לתת רטיהן מותרין הפסח עכר והרי נתבקעולא

 לדרוסה. הוא החמה לאחר לצפונה הוא החמה לפנ' ג( דאמ' האוששא'
 לקנין לאו החמה לאחר או החטה לפני רתנן הא גמרא קאמר'הכין

 סהן איזה ליה ולמיסר הכין לשאליה תנן מערכ כלפי ופניו במזרח שקומדארם
 כזאת טקות טועין אינן ותינוקות פתאים אפילו כי לבנה או חטה ראשוןשוקע
 1ז1 זו ככףיקמ אדם בורקין ואין חמה אחר לבנה החרש כראש כי הןויודקין

 או החמה לפני הלבנה את ראיתה כיצר לו ואומרין העד את שבורקיןששנינו
 . . . . או לצפ]ונה[ פירושו החמהלאתר

 150(. צד ח.ב שכטר בגנז' א')רף

 ד(. וארבקה קשרים אילו הרי שפחתואותו

 אונאה משער' חוץ ננעלין השערין כל ה( חפרא רב ראט' האוששאלתם
 ואייתי תיובתא דאותיכ משום נימא " או הויא במאי אליקזר דר' אונאהוכו'

 השתא אונאה איכא בודאי כואתיה הילכתא וה]1[אי מיליה איתוקמן אילוראיות
 כואתיה הילכתא דלית נתן רר' וטמקשה יהחשק ר' של מדבריו לןראיפשיט

 כולהו על רפליג גכרא ז( ליה הוא רבא רנברא טשום ואי איכא אונאהסאי
 כמקשה חזינן קא והא לאותוביה ארעה אורח לאו כהלכה שלא דבר ואמ'רבנן
 יהושע לרי רצקריה משום הוא ונשיא חכם נטל.' ררבן נב על אף יהושקדר'

 ל'נעי לא שנירכוהו, ברכה משום ואי כרכותיה אשנתו וע"א רבנן;ברוה
 אונאה, בלשון אפקוה כהלכה, שלא אמ' ואפילו רבה גברא בהכילמיעכד
 אדונינו.ילמדי~ן

 כרכה דטשום השאלה תשובת כתבתם אתם שהרי חזינא הכיןתשובה.
 בגברא הכי למיעבד ליבעי דלא דמטייה מאי גמליאל לרבג מטייהשבירלוהו

 מזיד ולא הוה להרשיע שלא מילתא יריקה דסכר כהלכה שלא אם' אפילורכה
 על ואינון כרובה דשוב לכדו דהוא כמוהו ]שאיןן לבו אל ששם אלאהיה
 למיפגק מיבקי הוה ח( הכי לא ואפילו רכים פי על ]ומט['ן סטכו רילהוןקבלה
 לפניו ו'שב שחורין ונתקטף שחורין לכש קקיבא ר' והר' מילתא בההיאביה

 להון דק'ם העולם אה ימריב שלא דאזיל מאן ש( חאוו וקא אטות ארבעבריחוק

 1כ,ה ב( תס-ז(. פי' פסמ ה' א-ח )שור הביב" ע-פ דגרסי ".אית חבית. : לפנינ.א(
 ניפ. ב"ם ה( ובנמרא. במשנה ע"ב ט"ם ב"מ ר( ע"ב. 3'ג ר"ה ג( בכי"מ.גם

 ואפילו 1ציל: הדפ~ם טעות כנראה ח( )ג.(. גברא אמ. או: וכי, צ-ל: ז(ו(=אי.
 בה. הו. : כסו )שם(, 1י1ריע~" ילך מי "אמרו ; הא,ו : צ,ל פ( לא.הכ'
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 טעם' מאי וראטריהון שמא'. מהלטיד' היה רשמהי נב על ואףבחם'דוהיה

 נרולה וקאטרינן מיהא ררכה רברים אונאת איכא מי אונאה, בלשוןאפק"
 הכהוב דברים באונאת הונו ולא רבנן ודרשין כול' מטון כאונאה רבריםאונאה
 וכול' ב( רשאילהכון בהשובוה לכון רכתכנא טה על א( ורשאיל' שא'מרכר.
 חייא רר, בריאהא ראקבען כי עלמא כול' למיכרפינהי איקכען לא בריאהאהני
 ר' הופפהא ולא רהניא. תניא, אלא רבנן הנו כיה אמרינן ]ו[לא אושעיאודר'
 כואהיה רתניא וכל הניא הא מקשינן ומטנה הניא אטרינן ועלה תירצהחייא
 תניא הא' בין ג( הפריש טה תלמיר כאותו הלכה הרב במק,ם רתלמיר עלאף
 ארונינו. ילמרינו קלמא כול' למכרפינון איקבען רלאלהנך

 בתופפהא כין במשנתינו בין שנוי שהוא רבר שכל יורעין היוהשו'.
 ואין ואטורח שנויה זו כלומר תניא עליו לוטר יש בריאהא כל ובין במפרינין

 הנן בהו אטרי' לא במשנהינו שאינן רברים אבל אמרה ומי שנייה מי ד(מפורש
 ראיהי ומא' בר"תא. טקריאן הכין ומישום הן חיצונוה אלא שנינום אנושלא
 אבל הנינה דרבנן רבנן, הנו ביה אמרינן בלבד הושעיה ר' ובדני חייה ר'ברבי

 לא הנונין בעלמא תנאיי אלא הנונין רבנן הני דלאו הני מן ה( וחרברייתא
 הוא פהם תניא הילכך סהם, לשון ותונא תניא אלא רבנן הנו ניהאטרינן
 שאר ובין תנינה רבנן כין תנינה אנן בין רתניא מילהא כל עלוטיהמר

 הנינה.תנאין
 כך לו חייב שהוא ירו כתב חבירו על שהוצ'א מי י( וששאל'שא'.

 מאי. רינא פרעהיך אכל הוא 'רי כהב הין ואם' הלוה ומורהוכך
 אטרו שלא השטר כרין 'ר לכהב רנין אנו שאין ראינו כךתשו',

 הסלוה כיר שיש כזטן אלא פרעתי שאטר הלוה רכר על משגיחין שאיןרבותינו
 חבריה על שמרא ראפיק מאן האי פפא רנ אם ו( אוט' אנו שכך המקויםשטר
 הוא רינא לי אישהכק אמ' ואי כמיניה כל לאו הוא פרוע שטרא ליהואט'

 לנו אין הזה ברבר השמר כרין רינו יר שכהב אטרו שלא וכיון ליהראשהבע
 וקולא לתובע חוטרא כטטונא לן וקימא בראיה שלא טמון ולהוציא כןלוטר

 ראמ' פה על כמלוה יר בכתב הטלוה ראינו אחר רבר לענין הרי ועורלנהכע,
 מנכפים נוכה נשטר חבירו אה חמלוה ח( שנינו שכך בשטר כטק~והולא

 שהוא ירו כתכ עליו הוציא חורי' כני מנכם'ם נוכה ערים ירי עלמשוקברים

 1עי' 41. צר רש.ג אגרת כ( ו'. סי' 1ע צד ר-!.ג לאגרת לק1ט.ם ; רי,ח ס., תג,הא(
 שנרפס1 12 צר הגני,ה טן בשרידים הקפע טחח.ל כאן רן הפיש. , ' גן לנספחים. טב1אשם

 אגרת וע.' ח1ץ(. ן'-ן ורז1ר : צ,ל ה( 11.יס. הח' ;.. ה שנה ישראל לחכטת בהצ1פהתחלה
 1 שם קצ.1 כס" וכולה טקוצרת ט-ז ס" תג-ה 1( 25. ה;רה  וש1 1צר א' הערה 47 צריש,ג
 קע.ה-ו'. ב,ב חן ע.א. ט,א שג1עות ז( צ,. ס" תגנ,ק 1ה::ה בכ.ט. 1ע1ר צ.ח ס"גט1-מ
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 נתן בר יבא מיניה בעא א( עלה ואמרינן חור'ן. בני מנכם'ם גובה לוחייב
 כבימ ידו כמב שהוחזק אע"פ לי' אמ' טהו דין כבית ידו כמב הומזק יוחנןמר
 ואין במטון לח"בו כח אין לפיכך חורין בני כנכם'ם אלא גובה אינורין
 אם' למחר הין לו אט' בירך לי מנה ב( שנינו כאשר היפמ שבועמ אלאקליו
 שבוקת אומו וסשביקין נחמן רב אט' קלה ואטרינן פטור לך נתמיו לי תניהולו

 בפני לטלוה ידו כתכ אמ הלוה ממר ואם דמטונא דרארא דאיכא משוםהיפת
 כר' שהלכה נאמן אינו פרקמי אם' ואם לשטר דומה לראיה קליו להיומערים
 מסירה. עידי קל שפומךאלקזר

 ביטול צריך מודקא ומבטל לאשמו גט שכו-זב מי ג( וששאלשא'.
 פסול. או הוא כשר הגט אותו ממנו קנו לא ואם לא או קנייןמודקא

 רשומ כשיתן קנין הבקל צריך ואין כשר הגט שאותו ראינו כך ו'.תש
 סודקא כשמבטל ואף פג'א בקלמא כרכריו אלא לחתום ולערים לכתוכלסופר
 חכמים מיקנו לכמחילה ודאי הטודעא נטל פיו כדברי אלא קניין צריךאין

 דז ]סורקה[ הנעלש]מ[במל
-

 רב ה': פ" ע-א " דף שע"צ ר'; ס" תג.ה ג( עיב. מ' שם ב( יזס. ב,בא(
 ובשע.צ. בתג-ה התשובה מן והשאר כשע.צ. ח:ר ע-כ ורא' טן ד( וצוק"ל.שרירא
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כ.
 קוק. ח.ש.

 ידוע. בלתי קראיסרכז

 ם י א ר ק ה תפםו הערבית בתקופה ישראל לארץ הראשונים העוליםבין
 מרכזם הישוב. על טרובה והשפעתם תקיפה ירם היתה רב וזטן בראש.מקום

 פחות ידיעות לנן 'ש בירושלים הקראים קל ירושלים, היה והראשוןהראש'

 הקדאים ההישבות ל,ראשית מיוחר מאמר הקדיש ננסקי פוז וכבר יותד,או
 פרמים. כמה ונתבררו חרשות יריעות כמה עוד נתגלו סאז א(בירחשלים"

 בתקופה תפפה אשר רמלה, העיר את לחשב אפשר שני, קרא' מרכזבתור
 הרבה 2וגשים הננו שנתפרפמו הנניזה בכתבי חשוב. וכלכלי מד'ני טקוםהערנית

 החוטר אך ברסלה, קראית קהלה חיי קל המעירים אנשים, שסות ונזכרותעודות,

 רסלה קל ההומר נאםף לא קוד היום שעד כשם ארד, למקום נאפף לאעור
 בכלל. ת י ד 1 ה יה

 כתה מיפד הרמלי, טלך המפורכם הקראי כנראה נקרא רטלה שםקל
 היה י ל ם ר ה מה~ך של פעולתו מרכז אם שמו. על חנקראת חדשהקראית

 בטקום שקמר ליה ספשר כי יע; קשה בירושלים אוברמלה

 ,שטו זה לעומת בג המזבר נבי על קרב התרנטל כי תשבע המקדשבית
 רמלה, היה שמרכזם מראים ,הרסליים" כתתוושם

 מרכזים דבר על אבל ישראל, בארץ מקומות כמה בעור היה קראיישוב

 שמענו. לא אחרים השפקהבעלי
 לידי באתי האחרון, בזסן שנתפרפמו הגניזו-ה כתבי פ' עלוהנה
 שם שהיח וכנראה לבנימין. אשר ה ע ב נ ב מרכז להקראים היה כיהשערה,

 קראים. של מיוחרת כתה שלטושב
 שהסו"ל הוא שטבעי ער ום'געת, קשה עבורה היא הגניזה כתביהיצאת

 הפרמים, כל על כראוי קוטד אינו וקרועים,' בלים בקטעים הטטפלהראשון,
 מפרפס, שהוא טהקטע להוציא שאפשר המסקנות בכל מרניש הוא תמידולא

 יותר קל ידועה, בסרה כבר ומתוקן מונה בדפום הקטע את לחקוראאבל
 הרברים. כוונתלמצוא

-
 )א-כ הכפר כאשכ,ל הדסי ג( תרע.ד. ירושלים עשירי, כרך ל~נץ חוצאת יר~שלים,אן

 להעיר ~רא~י הג,הם. א'( חערה 92 וצד הנזכר גסאסרן ופוזננסקי משונשים. שם חרבריםצ,ח(,
 פ,נסקר, השוח הת~רה. על העשר בעל וב,ן חכפר אשכל בעל ב,ן סת,רות יש זהשכענין
 84. צד נספח'ם קדמ~נ.ות,לקוט,



 קרםגנזי108

 טכתבי "קמעים יטל חשצ אשר ת בשנה פרכם ג'נצבורג לףהפרופ'
 משובש הקמע הקראים. נגר אלפכתי מפיומ קמע גם פרכם וביניהם א(הגאונים"
 נשארו עור אך ולפרשו, להגיהו השתדל ג'נצבורג מקשות. בכמה הבנהוקשה

 צרכם. כל מובנים בלתי אחריםכקומות
 ע', באות המתחיל הבית זה, פיוט של בתים שני על פה נעטראנחנו

 : פ' באות המתחיל שאחריו,והבית
 קרמונים. טים'ם היהה ומוקשפשע לאהלו.. איש ונלךעזבוה
 יטינים. בני חטאו שם פלגשמיטי , ועיקולו. משפמו השמים אל נגעכי

 באחרונים. היום ער עמרושם , זבולו. רום ערי שחקים ערונשא
 495(. צך )שם מרתה אתי כי יינאום נרפתה. ולא ה ע ב נ ה אתרפאנו

 ט. נ"א ירמיה ע"פ כולו נוסר שהוא בצרק ג. העיר הראשון להביתבנוגע
 ונלך עזבוה נרפתה ולא בכל את ".רפאנו : כצורתו הכתוב כאן להניאוכראי
 הקשה הטלה את שחקים". ער ונשא משפטה השמ'ם אל נגע כי לארצואיש

 הם וזוך בעה שכן הקראים של הז'רונית הכתה היא "ונבעה ג.: מפרש"הנבעה"
 ננוגע גם זה. חרוז לפרש בידו שאין גינצברג הורה פירושו ולמרותנררפים".
 הקראים שאלה אומר "הפייטן כותב: הוא דחוק. ג. של פירושו השנילהבית
 בגבעה". פלגש כימי ב:יטין בנ' היו כאשר האחרונים בימים רשעיםהם

 הללו. הבתים שני כונת על לעס~ר קמנה הגהה פ' על אפשרלרעתי,
 הפיטן הגבעה. את "רפאנו להיות צריך הנבקה", את "רפ~שנובמקום
 גבעה. - לענינו המתאים אחר גיאוגרפי שם שבכתוב, "בבל" השם במקוםהכניכ
 אשר הקראית הכתה של המרכז היה לבנימין אשר בגבעה כי הנחה, לקבלועלינו
 להשפיע השתדלו לרעה וחבריו הפימן הענין. כל מובן ובזה הפימן, נלחםנגרה
 כי מוריע הוא לכן פרי, ע,טתה לא השתרלותם אבל בגבעה, הכת טנהליקל

 ונלך "עזביה לחבריו קורא הוא יאוש וטתוך נרפתה., ולא הגבעה את"רפאנו
 היתה הגבעה כי וטוכיף דבריו את ממשיך הוא כעכו וטרוב לאהלו".איש
 בגבעה, פלגש ביסי בנימין בני חמאו שם וטוקטג פשע מקום קרסוניםמימים
 האחרונים. הפהשעים הכה, אנטוי שם עומדים היום עדונם

 ירי על לראשונה ונתפרסם בהגניזה הנטצא שיר בעור טצאתי לרברוזכר
 נגר נלחם עתיקות שאלות בעל גם עתיקות". "שאלות בשם וירוע ב(שכמר
 בין רב רמיון להכיר יש והנה הקראים. של ירועה כתה נגר או בכללהקרא'ם
 אחת. תקופה בני שהם וברור האלה, הפיימניםשני

 הרפ.ם. נוירק ב', ספר שכשר גנזיא(
 78. צד תרפ-ד, אב,ב תל רבינוביץ, לא.ז זכרון8ב"ספר שכתגתי סה והשוה ה'. חלק בהגרן גהנא ר. ע-י ושגית י.ג. כרך האנגל,, בהרבעוןב(
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 הזה., הבית את טוצאים הננו עהיקות"ב,ע81לית
 נלעוד רכרי תעתועה סלבה להוצי8 ן בנגעה וו12פר נרטה חצוצרהתקקו
 14-5(. שם "גרן .תטהה כן ראתה היא הצולעה על עטיםיאפפו

 גם ירוקה שהיתה הקראים לכת כנוי הוא ש*הצולקה" רבים הכירוכבר
 כל התיחפו זה, בנית הנזכרים 1"נבקה" "רטה' השטות אל הצלע". "כתבשם
 לשם רק ונזכרו הימטורי, ערך להם שאין שמות כאל הזה בהשיר שטפלואלה
 "בעל שנם אפשר הנזכרת, השערתנו לפי אנל ח': ה' הושע הכתוב ע"פסליצה
 ולכן בנבקה, היה שכרכזה הקראית הכת אותה נגד נלחם עתיקות.שאלות
 הזה. בטקום "גנעה" לשם הימתורי ערך ויש בגבעהק שופר "תקעו בהכתובהשתמש

 ההפשטה מגבעה שהכת אפשר כי מליצה, רק אינו "רמה" השם נםואולי
 אפשר כרטה קדטון קראי לישוב זכר הסמוכה. לרמה והגיעה נפניכהנם

 ובית הרטתי הנניא שמו4של קנר ציון היה כירוע אחר. בטקום נםלטצא
 ובאוצר מאוחרת, תקופה עד קרטונים טרורות היהורים בירי טוחזק שעליוהכנסת
 ברנע שקור טוכח, שטתוכה כת"י, אגרת גטצאת בירושלים הל4.ווטיהספרים
 והקיבים המוחזקים, הירהורים היו הששי, לאלף הרביעית הטאה שלחאחרון
 חטקום, את לבקר טרבים היהודים היו בשנה פקם א( טידם להוציאםהשתרלו
 הקדוש. המקום על ששטר יהודי ישוב איזה כנראה שם היה השנה יטות בכל גסאבל

 טצאו אשר תורה ומפר הקראים, נירי פעם היה .הזה הכנמת ביתוהנה
 חקרישו טקרא", בני אחינו ביר אשר ק"ה הנביא שמואל של הכנמת.נבית
 ב( )=1013( לבריאה תשע"ג ד"א בשנת טקרא בני רטלה לקהלאותו

 אינה היא שנם נקורה קראי, ישוב של נקורה עוד לציין נוכלואולי
 ירושלים. של הצפונית בסבינה ורסה, מגנעה הרבהרחוקה

 מוצאים: הננו עתיקות"ב,שאלות
 אוטתי חכמי על תפצירוטלין עדתי ג( לקדושי קנאתיקנא
 לסגמתי ועומד משיב אפםלאטר חטתי קלתהובאפי
 39(. שפ ןהגרן ה ק 1 ר ב בןמאהק*י לעמתי י( וטתרפקת היושבת הצולעהעל

 ה( פורנס נ' של להרעה נוטה ודעתי ברוקה., "נן השם על הדעותרבו

 סצא לזה וכמך הרבנים. טתנגר' שם ישבו אשר מקום שם הואש,ברוקה"

 תרפ"א_ ירושליס תמוו-אלול, קונץ ג' שנה באהדביר(י טויידנו מ. י. השוהא4
 ודוד

 ת~רה ספר שעל רשימה נ( ציה. יד תרפ,ח ירושיים יונץ, יוכר שיצא "'רושיים" בקוכץ'לין
 יהשוה בקרים. היהודים קרמניות על כספרו הרכבי ע"י גתפרססה 9. מספי רשף, אנןמקבוצת
 להין הנוכר נמאמרו פורגס לנכון הגיה כן עדהי", .קיושי ג4 115. ?ד עשירי כרךירושלים

 נכתכו וכראשונה לבד, קהמהרפקת" או לבד .היושבת" או צ"ל לרעתי ד4 1,. הע-ח 192)צד
 פעמים כמה קרן כאיח מקר,ם נפ:ים. _שח,הן הכ:ים והמעתיק שו:ות, גוסחא~ת שתיגת~ר

 האנגלי כרבעון ח4 אחר. במקום זה על וחערותי הכונה. לניכוי וגרמו עתיקות"כ"שאלות
 1. הערה 198 צד כ'כרך



 קדםג:זי110

 : בטקות פורנם )אצל יומף כשם אחר איש שכה א( שכטר שפרפםבהתעורה
 1058( )= לשטרות אשס"ט כשנת עליו קבל מברקה" "אשר שמריה ב"ראפרים(

 קליהם. החולקים קם יתחבר ושלא והנאון, הישיבה על טלחלוק שיחרלבירושלים,
 הרבנים, מתננרי אל שם ונתחבר ה ק ר ב ב ישב זה שמריה ב"ר שיופףנראה
 הנזכר. הכתב על וחתם בתשובה חזר לירושליםוכשבא

 זהו ואולי ב( יהקה כשם כפר עריין נסצא ירושלים בצפוניתוהנה
 יוסף וגם קראים ישראל, ארץ נאוני בתקופת ישבו, ששם הנזכר, ברקההכפר
 שם. ישב הנזכר שמריהב"ר

 קראים. של ישוכ נקורות כמה היו ירושלים שבצפון רואים הננו זהמכל
 יהן: נקודות, שלש רק עתה לעת לציין לנו אפשר המצומצמות, יריעותינולפי

 וברקה. רטהנבעה,
 בתור לציין קלינו האלה, הקראיים הסרכזים של זמנם לקכיעתובנונק

 טפרו שכה השנה 1013(, = ) לבריאה תשע"נ ר"א השנים: את אחיזהנקודות
 כרמלה. סקרא בני לקהל הנביא שמואל של הכנמת בבית שטצאו הם"תאת

 מברקה שטריה ב.ר יוסף חתם שבא השנה )=1058(, לשטרות אשם"טושנת
 הנזכרת. התעורהקל

 114. צד סעדי:הא(
 בהמפה נמצא זה שפ כי ה1דיע:י קליין ש. פר1פ. 281. מפפר הארץ ספיי, א. השוהב(
 מזרח,ת. צפ1נית מרמה, ק,מ כ5 אאאזט8 בצוית הצנא,ההאנגל,ת



הערות.
 45-7. צר )לעיל תרעי" "נטרילפיוט

 תפית ותבוא שעוים פתחו שערים שוסוי : טתחיל העברית בצורתו נטצא זהפיוט
 זה מעין נ,סח יראות מענין 1הנה  47ן. לעיל השוה - 146 11 ק-ם )עי' 1כ1, אהוביםישיאל

 והדפיסח וח,ר אשכ1ל' 1שהדשיס סבר'נר'ז' אחת מצבה בנוסח עת'קה. אחת טצבה עלחק,ק
 : קוראיפ אנו )832( תקצ.ב ד-א טשנח .מו88"1(( ח"אןוא30 ,1 31 עי'קויפסן

 עדן גן גינו'שומרי
 עדן גן שערי להפיתחו
 עדן. לגן לאהותבוא

 הרבה. עתיקותו על שוב שמ1ביח טה הנ,ל, הפי~ט השפעת כאן שיש ספק בלאין
 אסף.ש.

 הערות.שתי
 פוקים נ-ד יש 11 באגרמ - אפויקא. לכהני גאון האי' דבינו לאגרתאן

 ואחריהן כהן' "כל במלים סתחיל .פרק פרק 1כל כהונה, משסרות ועשרים ארבעה כנגדקטנים
 "שונה : פעמים שלש ש, באות הגאון משתמש 23 בפרק הא.ב. סרר עפ-י מלהתבא

 בדרנ'1'". ),,תמיפ ת' גאות שוב מתח'ל 24 ופיק שחרית"... הלכוחשתי
 הסב'בה על והכוונה הוא. נכון "לגה" 83: צד - מקראות. ומדרש' לפ'רוש'סב(

 ןאלשאם(. דטשק לררום מזרחה היררן בעבר לג'ה בשםהיד~עה

 אחדים.רזקונים
 ? בשורה 52 צד - בר~'לי. נטבנותן לקח אשר : צ.ל האחרונה שלפני בשורה 51צד

 כ.1. פ, ריש אדר-נ השוה אמנפ י-ג1 ג' אבות : ב' בהערה שם - פלת". נבן1 און "סבניצ-ל:
 קליין.ש.



 :התכן
 קטנות. הלכותא(
 פסוקות. הלכיתג(
 ל. ז. גאון הא.י לרבינו תפלין הלנותג(
 מתיכות-. מ.געל רפ.ם טלשהר(
 הגאונים. תשובותה(
 ו-ל. גאון נטרונאי רבתשובוחו(
 טלגליות טוב.ם ימים ש:י ע-ר ז-ל גאון האיי יגתשובות1(

 ירסף. רבגוותשובת
 שונות. ותשובותטאליתח(
 ישראל. ארץ א:שיחשובותם(
 אפר.קי. לכה:י גאון הא.י רבינואגרתי(
 האחרונים. סבורא' רבנ1 לשי:ית1(.(
 בגסרא. סבוראי רבנן נומחאותיא(
 לרשב-ח. ההוצאה מספר קטע.ב(
 אסף. שמחה הרב - חסרא. הגולה לראט דברכה פסיק.יג(
 הגאונים. כסליחות קרעי" "נמיי פ.וט.דן
 מקראות. ומררש. פירוטים ותשוכות, שאלותטו(
 ומכות. לסנהררין גאון פיריט או ר-ח, פירושפז(
 טבת. למסכת פ.רוטים לקוטי'1(
 אסף. הר-ש - :טרונא. לרב קירות תשובות עשרה תמש.ח(
 הגניזה. מן מעורפות תשובות שרירייטן
 קוק. ח. ש. - ידוע בלתי קראי סרב1כ(

 קל"ן. ,1. פרופ. אסף. ש. הרב :הערות

 שנים. כשלש ההרפסה נסשכה שונותססבות



 4ש 4ש 4ש ליש8 ףף
 נ[ ג /ן ן 1 44

 -ש

 מדעימאסף
 הגאוניםלתקופת

 י ש י מ ח ר פס

 ייי עי,ייו
 לוין מנשה בנימיןד"ר

 תרצ"ד - אדר -ירושלים

 הגאונים*. ,א.צר של המי.חדת בטסררהנטיר





 ז"ל ענעלאו ד"ר גרע(ם הלל רבילנשמת

 יעקב""גאוני
 ותורא( נהרדעאופות,

 מהורה "מנורה"ישימו
 ומאירה גדולהלנפש

 תורה, במפרויכרכוה

 ! הבהירה ר"א""משנת



התכן;

 אפשפיין נ. י. שרירא לרב שאח,1 מי אלפאם'תפטיי
 לויו מ. ב. ד,ר לשבת גאון האיי רב שלפירושו
 ז.ל נאון האיי ורב שרירא רכפיריש
.. לברבות חננאל רבינופיר1ש

,, לקאבם גאון חאיי רבתשובות
י, ז-י גאון האיי ורכי' שרירא רבתשובות
 גאון פלט:י בר צמח :רב נחשון רבתשובות
,, גאון האיי ורב נחשון רבתשוכות
,, גא1ן משה :רב הילאי רב נפרונאי, רבתשובות
,, לקירואן גאון האיי רבתשובות
% אחתתשוכה

,, ופירושיו נפרונאי רבמתשובות
,, :ר.ה מרש-ג ש,ג אלף בשנת קירואן בנישאלות
,, קמא בבא למסכת קדמוןפייוש

 בראדי ח.הרב לגאוןתשובות
 לויןמ. ב. ד-ר לברכו' ר-נ . 7 המקורי המפתח טס'קפע

,י גא~: האי לרב קציותתשובות
,, גאון הא' לרב או נפרונאי לרבתשובה
,, לב-מ אלברצלוני הנשיא יהוד' ר' של מחבורוקפע

,, 1קצרה ארובהתשובה
,, תשובות ארבעשרירי
 אטף ש. הוב פאם לבני ?( האי )ורב שרירא מיבהש:ב1'
 לוין מ. ב. ר.ר גאון מתשוב1תקפע

,, ערוכין למסכת קרטוןמפירוש
,, ברבות למטכת קרמוןמפירוש
,, לב,נו יצתק בירבי 'צחק רבינ1פירוש
,, הראשוניט לאתדפירוש
,, ע-ז למסכת קרמוןטפירוש
9 וב-מ ב.ק למטכת בערביתפירוש

9 יה את זה הסכחישיס כתוכיםשני

 ענן עלי אלרארכחאב
טלואיט
 לוין מ. ב.י-ר קפועותהלכות
 ראשון פרק שבת למסכת קדמוןפירוש
,, שבת למסכת קרמוניםלקוטיט
 סתיים ומגלת גאון פיר,שי טתשובות, אחו קרמוןלקופי
 לו'ן מ. ב. י.ר שבת למסכת נם'םורבנו
 ליכרמןש. א-' לבני המעשיטעל

- מרות ל-במדרש  מררש 
 הכהן" פינחם לר' חנ1בה של ב,,קרובה לשוןדביי אנ1-

 ילוןתנוך



 שאח1ו מי אלפאמתפסיר
 שריראלרב

מאת
 אפשמיין נ.י.

 ,ורשאלתון שאחזו: מי פרק שבגיפין הרפואות פירהש על נשאל שרירארב
 רק"ב( ק' - סק"ב ס"ח )גפין קורריאקום שאחזו דטי אסותא הנהי לכוןלטכתכ

 כל נוסח קל 41(, עם' א' ספר )תחכטוני " דטתנ" פסקא ער ושטואל רכמן
 והגאון לטעשה, האלה הרפואות של ערכן וקל הטלים פירושי ועל הזאת,הפוגיא

 הוא ואחריה בלשונה הכוגיא כל את וטקתיק הרפואות של ערכן טעריךבתשובתו
 בתחכטוני נדפם, זו טתשוכה אלפאש"(. "תפפיר )= ם טלי ה פירושיטפרש
 ככ"י טצאתי רובה את אבל .טסם(. '30 1'ט25 פרטא טכת"י התחלתהשם,
 הגטרא לשק באטצק א"פ בכ"י טתחילה היא )486-45%,זזש.5םא.5א(.א"פ
 בלכנה "ולן אצל י46( וטפסיקה ק"ב(, ס"פ יוטין, ארכעין קלויהו עבר)רלא

 )אטר הפיחשים כאטצע זה קפע טתחיל )47%( ואח"כ ע"א(, )ע' ארבעה"בלילי
 לשפרות. רצ"ח אלף שנת כניפן שנכתבה התשובה פוף ער ונטשךיסטי(,

 ),השרשים"(, אלאצול בספר גנאח ן' יונה ר' אצל ציפפים שני ישנם זהטכ"י
 רכפר טשחא שרח פי וראית 228(: השרשים )ס' כפר ע' 329 קט' נויבוייר,הוצ'
 רררר קרך 168 ועם' אלחנא; השרשים( ים' .א כ"י )כנו' רהן אנה שריראלרב

 שאתזו מי אלפאש תפסיר פי גאון שרירא רב וקאל 115(:)השרשים
 אלקראק פי לה ויקאל אלתורה פי אלטיכור אלרררר הו דרדראק1רריאק1ס

 48% עם' שלנו בקטק נטצא הראשון הצימפ ראכלה. ויוכל יקשר עוסג וקליהכנגר

 גנאח ן' יונה ר' אצל אחר צימפ עור וישנו 8-ז. שו' מ48 בקם' והשני 1שו'
 יקול ז"ל גאון שרירא רכ ראיתי אני אלא 8*(: )השרשים 1ז עם' אשלבקרך
 של שא מש קורריאק1ס שאחז1 טי אלפאל תפסירשי

 אותה של אחר כקיצר נטצא אבל שלט, כקפע חסר זה פירוש אתל.יבפית
 ג'-ר'. שי א' עם' א( .](( 2.1 קטכרירג' שבכ"י שרירא, רב שלהתשובה

 לטיכתכ "ודשאלתון פרטא: בכ"י כטו התשובה, מתחילה זהככ"י
 רטתניתין פסאקא קד ושמואל רב טן קורריקום שאחזו רטי אסואתא הנילכון
 הפירושים: מתחילים אח"כ תיכף אכל הגרים", בלשון ןפירושו ב( קיבלוהוהשך

 נחונה ותודתי לוין, ד-ר ידידי מירי קבלתי קמברירג' כ-י חקטע של הציל~ם אתא(
 לחלן. עי' ב( בוה.לו

 1. ח'גנוי-קדם



 קדםגנזי2

 )באטצע מסיים הזה והטקצר וכו', ראם" אל מן ינרי אלדי דם אל דרישא"דטא
 ן ב ף פ 1 י ב ת כ 1 4(. שו' 478 א"פ )כ"י פהם אצאבה טן לגירא, :ע"ב(

 לס1פר לו היה לא לעצטו-(. ידו "בכחב )= לנפמה ידה בכטטנשה
 יותר. העתיק ולא הפירושים ובשאר שרירא רב ובהקדטת הגטרא בנוסח עניןזה

 שלשתם ומבין א"פ, בקטק החמר ל כ את טשלים זה קטברידג' קטקאבל
 התשוכה כל את ולצרף להשלים לנו אפשר אוכספורד( - קטברידנ' -)פרטא
 שרירא. רב ,2ל הגמרא( לשון טתחילת)חוץ

 ב~פירוש בלשונם כמעט שנמצאים דברים הרבה אלה בפירושיםיש
 במקוטם. קליהם ואציין רש"ג וכתשובות לטהרותהגאונים"

 .נ(1 .2 קמגרידג'51-.
 א( א שורח א'1עט'

 גיטין.טן
 עד הטמואל רב מן קורדיקום שאחזו דמי אפואתא הני לכון למיכחבודשאלתון

 הגרים. בלשון ופידושו ב( קללוהו היאך רטתניתין פפאקא58
 ג( פרמאן1כי'

 הר וכחר בזמניהון רחזונין כעלמא וטילין אינ~ן אסותא לאו ררבנן לכון למימר אנן1צויכין
 מינהון דעכיד וליכא אסותא אלין על תסטכון לא ה,לכך א,נון מצוה דברי ולאו אמרוניןקצירא
 לה מעיקא לע מילתא רההיא בקיאים רופאים מחמת בודאי וידע דמבריק כתר אלאטידעם
 לטעבר דלא רילנא וסבי אגות לנא ואטרו יתנא אנמרו והכין סכנה. לידי נפשיה דליתיוליכא
 ביה דלית ליה רעביד לההוא ליה דקים ו( א ל ג י ק כנון ראיתיה מאי אלא אסותא איליןטן

 אלא לנלואינון ליכא ופעמי לפ.רושנון צריכינא לא טילי וכולהיעקתא.

 התם[. עליכון דעטיקן דחז'ננאמילי

 ן, שמו וברוך הוא ברוך כת ליעף נותן כר~ך ו( דלך פאעלם תשביה אל : 1-2 שו'א(
 0 יאמן אמן לעולם יי' ברוך זכרוובריך

 )עי' קמברירג' בכ.י הפירושים טתוך אבל ליתא(, )והשאר יתו קרי פימא: כ.יב(
 שלתם. "קיגלא" כלוטר, הו, קיבלי שצ-ל: נראה קיבלא, כנ~ן שלטשה: דבריו ומתוךלהלן(
 משיכ עי' בארמית-בבלית, ל השמפת )על קבלייחו = קבייהו : פרמא בכ-י כנראה צ-ל'וכן

  ,37(. %%111[ .8 .8 .1 ובמ-ע 158, עט, קאממענשאר" גאונאישע "דערבםפרי
 הלאומי. שכבית-הספר.ם הצ.לום ע.פ וטונה שם. תחנמונ,נ(
 99: הנאונים-ברכות אוצר לביכות, רה-ג בפי' "לחשא: "קמיע", ע'א, פ.ב ברכותד(

 .].!14.1 בט-ע טש-ב עי' הארטיות, בהשבעות נם וטצוי רבנן, להו דאמרי קיבליוהני
 48. עם'שם,
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 ו( וכו'1 שורבינא ליתי ררישא לרמא הוא הכין1גטרא
 51א רף .8חז .86ש .8 !7)א"פ

 ונישתי וניכול יוטין ארבקין עלויהו קכררלא
 מריפתי אתא רב אמליה טרקא תמראכתריהו
 ליוקרא אנא אילא ליביה רפרת שכן כללרבינא
 תלת ניתי רליכא לפירתא אמר:רליבא

 ברוכשא ונישטר רחיטי ח'כירושיאתא5
 לצירחא נקירא תטרא כתריהו ונישתיוניכו
 ושושמי וכמונא כניניא ביקי תלת ניכורליכא
 מישרא ורומייה קיצרא פקילכובסיטן
 צימרתא שריגרוני שחתא טחלאומימר

 מעי לכוכ וזוזיאתא: ונזא כראציסרא16
 נישתי יוטא וכל אריכאתא פירפלי טאת תלתניתי
 נרש רמן ראבון : רתמרא באנפקא מיניהיטאה
 מיהנו וחמשין מאה אשי ררכ לכרתיה להעבר
 רתטרא אנפקא חייוא לכירצא ואתסאי:רירן

 שכק נית. חיורא לכירצא ריראי:כאטרף15
 וניתירייה בשוסתג וניצרינהי גרגילא בזראכיני
 רגרגילא מיבינאתא וניזרהר ונישתיבטיא

 יבישתא טימיסין למישרא טעייה:רטנקכא

 אצלנו. חמר שתחילתו הגמרא, לשון העתקת רש-ג חתהיל בערך כךו(
 עי, רחיפי, )נמחקמ, ח, 5 ליח. אמר בנומחאות: אילא. 3 ב'. ס-ט, דף גטין1
 עס' לעיל מל-כ ועי, ניכ~ל, = וניכו ז: שו, ע.כ. ב' רף ובן ניכו. ז שו' וכן ונינו, 6לחלן.

 וכן לכוב, 6 בנוסחאות. חסר הסימן סיטן. 8 חייא. בנוסחאות: נקירא. 6 כ'. הערה2
 : בנוסחאוח לחלן1 וכן שריגרוני. 9 בירצא. = קירצא צ-ל: קיצרא. 8 לכיב. צ-ל: 10.שורה

 ד' דף .11 19 קסברירג' כ-י הלכות של בקטע ~כ-ה שריגרוני, וצ-ל: שגרונא. ערוך:שיגיונא,
 שיגרני(,. שגר~ני, 533: ר-ב שיגדוני, ע-ג: קכ-ש ר-ו פריפות ה' )ה-ג י נ ו ר ג ן ר ש 1כ-פ(:ע-ב

 הגאונים פירוש זו, במלה נמצא ח' במקים ש' הארמי(. הרכים )סיסן )ביונית(-ונישז88ז81אם
 גם פירפלי. 11 וגוא. וגזא. 10 1. הערה !שו 88שז1,611 נלרקה, ועי, 5. 9ז,עס'

 ס': בחמרא, בנוסחאות: דחמרא. באנפקא צו פרפל'. הערוך: נוסה א', קס-א רףבשבת
 כנוסחאות. ליתא ביני. שבע 15-6 רער'. ס': דעראח. בנוסחאוח: דיראי. 15בחמימי.

 לסישרא. לסיסר, בנומחאוח: 'בשה1 סיסין מי וש"נ: כ' ס-ר כרנות אבלסיסין. כנוסחאות: סיסיסין. 18 בנוסחאות. ליחא דגרגילא. זו רגרגיל'. ס': גס גרגילא,16



 קדםננזי

 56א1דף
 ף איצא ומיטניך רטיכתא טימימיןלטימר
 כיגי שכע גיתי לטהלא גהרא: סכרדטיכתא
 גמשתי יוטא וכל כטולא וגיכמאגהידטיא
 דציפדיתא טהלא גיתי ואילא בטיא ותלתחתרתי

 היכי כי וגיטא לוחדיה וגיקו בתגוראוגיטיחיוה
 פ4 כד דפ' טהליה גיבש טהלא האידצמם
 ואילא הכי וגיטא איראבי כיגי ג'טיחיוהואילא

 לידיה תשיקלה בשכתא דשכיכ שכבאגיחזי
 ידא הא דיבש כיהיכי וגיטא4 אטהליהוגיתכה
 כיניתא ניתי ואילא פ' כר דפ' טהליהניכש

 ח 1 נפחא דבי בטיא וגיכלה גפחא כיוגיטתה

 דהמ עי1ה ההיא נפחא: דכי טיא טיוגישתי

 אישך ולא אישתחיט גפחא בי טי טיאשתיה
 חכיתא ליה גיפתח ואילא טהלא ליהאישתכח
 דדאכא בריה אחא דב אטליה לשמיהדחמדא

 אתי לא דחטדא חכיתא ליה אית אי אשילרכ
 דטעליא שחדית כפת גירגל אטליה טדלקטי
 ולוא אקקיא גיתי לשחתא נופאלכולי

 להדיה. = לוחדיח. 5 בחמרא. כנוסהאות: במ'א. 4 לשחלא. = למהלא.2
 מו-כ וע" מ, בכ-' ל'תא 1חדתא, תא ' כ ד אורב' כנו': א'ראכ'. להלן: א'ראב',7
 למטח. וכן ב'נ'תא, כ'נ'תא. 10 ל'כק'. כנו': נ'חז'. 9 4ש. עמ' דוראכ"נ'ר

 וכן לחלן, גם לשחתא. 18 א.ל. מ': גם אכל אלא, כנו': ל'ה. אמר = אסל'ה.11
 =ואלוא. ולוא. 18 :'ת'. ג'ת'. 18 לרושחתא. בנר:ערוך;
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 462ןודף
 חטיאפי רפילין וחומרתא וטרתכאאיפפרכא
 בקיטנא רכיתנא בשחקי ונינקוטראסמיתא
 צואריה ער ניתיב ואילא בפיתוא גופנאורעמר
 פיתא ניתי לשריגרוני : מרקאכשיכרא

 מעמיה אחא זטני שיתי וניגנרריהרמוניני5
 ניתי לצימרתא עממיה אהא זמניושיתי
 ניט, ותלת רכופר פשחא ניטופיאתאתלת

 ניטופיאתא ותלת רכראתי איצראניטרפלאתא
 כאמה לאיש ליה ל.א ונישרי נקיראחטרא

 רגכר כינא ניתי ואילא טקום באותוולאשה6ו
 טקום באותו נלאשה באמה לאישונישריה

 באמה לאיש ליה וניתלי רזיקא אונא ניתי לאואי
 דזהוריתא חוטא ניתי ואילא כרריהולאשה
 , לאיש ליה וניתלי רוטא בת רומיהרשרתיה

 נשתין משתין וכי ברריה ולאשהבאמה15
 בחומרתא וניעיין ררשא בצינראאפשנא
 צימרי: לכולהי רמעליא מניהרנפקא
 ותלתה ספאלי גריוי תלתה ניתי בראלצימרא

--.----
 יא. פח פיתא. * בקיטא. בקיטנא. 2 רחממיתא. טכו': ראסטיתא.2
 מטחתא. בנו': עממ.הן יהלן( 1וכן אהא = עטמ.ה. אחא 5 וניגנדריה. וניגנרדיה.5

 עטמתא )הטמתא(, חטמתא = )מטהתא( מטרתא טטחאתא. עייד: )סטהותי'(, 0טהתי'ס':
 פוהלאנא 1ירהא(. יאהרא )צטחא(. צהמא 66(: 1עמ' 61 % מנדע.ת דקדוק נלרקה, וע.,)אטטתא(,
 ניפופיאתא. ניטיילאתא. 6 טשחא. פשחא. ז אטמא: וה.א ערוך: וכדוטה.)פולחנא(,

 ט': סופלי. בנו': ספאל.. 18 יבישתא. אס.סנא גנו'1 אם'פנא. 16 וכו'. כינא ניתי לאוא. חסר: מ' ובכ'י בנוסחאות, אחר הסדר ג,דזבי"(. ,.דזכר'. מן טוגה דגגר. 6ו ולהלן. לעילוכן
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 466[ןדף

 וניתי וניסליקינהו ארארא אמרף גריוי13.י
 דא טימיא שאתי וכי שלהן( )טיסבטויחי

 נישתי לא רספאלי טיטיא נישתירארארא
 כני שבע ניתי גוא לצימרא רפיעקר:טשום
 בעפריהו וניסליקינהי טשארי טישבעסילקא
 עינכי או כשיכרא אדארא אטרף ונישתיוניכו
 ארו תיטי שבע ניתי לזוויתא במיאתעלא

 מישהא ונפיק חרתא אמרא וניקלינהיארוניאתא

 ליה עכד אשי כר שיטי רכ תישוףפיניהי
 שמואל אכ5 ואיתסי אהר לדבר גוילההוא

 האיי לא מיהיא פרסאיי כלוכי ליה רמחו טןהאיי
 אגוטרי שמינא בשרא ליה ניספו וארהכיארהכי
 אביתיה: וטפקיד פורתא רהיי אפשר היאותטרא
 זיבודא דבלע מאן האיי אבון . בר אירי רכאנו
 נשקיוה ואדהכי אדהכי האיי לא מיתיאחיא

 פורתא רהאי אפשר שמנן רחלארביעתא

 האכל לוי כן יהושע ר' אם' אביתיהומפקיד

 ארכעה כלילי כלבנה ולן בלפת שורבשר

 גטויחי וניתי 2-1 שזג. עמ' %11 .א.נ(.ג בם-ע מש-כ ע" להלן, וכן וניסליקינהו.1
 פיר~ש שלהן" 1,,מים במייהו וליסחי מ': בכ-י ונסחקה(=גמויה', נתקנח הראשונה ס'1אות

 תעלא. 7 ס', גם דספאלי. ג כמשנח. מים" "כיאת ייבא", "בטים כסו כטויהי" "~ניתיהוא(.

 ארוניאתא. 8 לחזו~יתא. = לזוזיתא. ז לחלן. ועי' רש-י(, 1וע" תאלא :כנוסחאות

 וס': ערוך כאלונכי, בנו': גל~כי. 11 . חרתא. חרתא. 8 להלן. וכןארזניאתא,

 הסופר 15 זיבורא. ~יכודא. *1 חאיי. לא ס'חיא = חאיי לא סיהיא 11בלונכי.

 1זיבורא ל"ז'ב~רא" נסשך "תיא" טעהו המלה את להחליף שלמעלה, ב-א אותיות ע-ישרסז,

 שסגן. להלן: שסגזו דחלא שסנן. דחלא 16חיה(.
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 רם אל ררישארטא א'[ עמ, .3, ש קמברידג'4-י
 ארזים. מטיני אחר ןהוא א( שורבין אל א נ י ב ר 1 ש ראם. אל מן יגריאלרי

 הוא א נ יב
 ערבה טיני א פ ל ח אסרנד. בטית נ( א ד 1 ר א ם א כ(. אהל ובנדאשל

 וחצכ הש עשב אצמ יבלא בט,הג אלח"א יטא חילפי ".כ"ף ונקראהוא
 חכמ ב"ישטו

 ברא תרנוגלא הכקש תרט והו שקיקה " צילחתא 0, ח"לגמ'
 ה 4 חישחרהה

 כחל ט( גדן חג הכריקה טתל עץ אל אקמרח ארא ברוקתי בה.לחצק
 טנהאיגז

 בחקא " שירדא סמרימ תרמ שברירי עץ. כל פי אטשל ג'ףכחל
 ותיקחבל

 יגרי והרא רעיניה בביביתא כלב. פי טנה תאנב נפסה פי טנה גאנב4שד
 ד סומאקי ושבע טב. אל גנם טן הו ולים יא( קבל אלטגרי

 לתם והואכישתטאזגאת
 גריאן פי וכרי קבל. איצא והדא וכו4 עוירא לה ע( וימאאחמר.

 רגל אנף אלרם
 עיקן תבה חששה וצל עתיקתא ראספסתא קיקארא נהכק

 דלוליבא סומאקא י". קצפר מוריקא פראש. כ"יט דפוריאאשלא
 קשרהאל

 קוחג בלשץ קש דחטתא גילא נכלג אל לב ע* אלתי חסרהאל
 סריךאו

 י". מטחיט שמחם ק תטאסא קד איתמח איתטוחי תעלןאן
 רסלקאפירטא

 כיהחייף .. . ... . כקעושא צילחתא . . . . . . הראש ק טל אשר הת ררישאימא

 יח-

 הבחקה. כמו העץ התמה אם כרוקתי כה
 טץן"

 ממי יקח כחל
 1לחש(ג מהלךסכל% הולך וזה יעיניה. בביביחא גכלב.וקצהו
 וכול, עוירא לה וימא ארום. בשר והוא )בפרטיח( כישחטאזגאת שגע מומאקישנע
 סלק.חחיכוח רסלקאפירמא ממוח"ם. שמרש ק נסס כנר איחטחאיתמוחי נחלחאם סריך או . . . . . . . הוקל. )מוח( קור שעל האוומה הייפה ולוליכאסומאסא עצפר. מוריקא ספה. חבל)"של דפוריא אשלא רטבח)אספםת,עחיקה. צמחשורש א ת ק י ת ע א ת ם פ ס א ד א ר א ק י ע וכו'. כהן אום האף דם בנזילח וכך "קבל%. זהוגם

 "קיכלא% יא( )שוהיא(. שיווא צ-ל: י( וכו'. עינא בהאי מכחלי תלתא וליניי טיןיחמנהא וחוא בוחלא סנתא תרחי תישחוק : בנוסחאוח פן א/ ע-ח ח(,ב-מ צ-רז/ *16חג-א כי-מ1 כנף " מ-ה ס" חג-ח ס-זן 2*1 חג-א ן11 13 הגאמים פ" " ,1ה 181וע-א 4הןע" ,% הגאתים פ" שט1 למ, ה( 161. לת, ד( ורא. ואסא ופף: חוא,דאסא מ': רדא, אסא הערוך: כמ' " בהקומתה לעיל ע"ג, %. פפלצ-נ לח,א,
 שמנים ו' כזה ישעיה יוש18צ לוו, שם, ז והערה 145, חנאונים פי, עי, יג( ונימא. בנוסחאות: ויימי, = יג( לעיל.ע"



 קרםגנוי8

 פמירתא כנתאפו( א*אנמ "( רטאן אל חכ פרידא פלק. אלאקמאע
 פיהטלה

 תמטי חשיש טטרו יח( פשו אל רנ חוטתאי במינ "( צרם אלככא
 קיקראהכדייפג

 אנצאג ואל לאוקוטי אמטאת אלה איקאף אל צנץ ר .יאכד . . . . . ..

 אלה פתח ואל לאמוקי אפטאת אלדי . . . ואלן לבשולי אפטאת]אלדי

 יטפ ךן] ב[)ט'
 חץ תלתן שנלילתא טנכג אל דאם טן נכאלה נפיא דרישפאדי

 כאגחלכה
 רשאד.אכ"כגג חיואראתא תחלי כקרצה. נשותשניה דכשותאמיטרתאבק
 חטרא כ". ממק נמלא למה אל ע% דובשניתאחילכניתא

 כטר אל ק מענקירא

 כלח גץ מנוח נק רמן והי טראץ כאל סערף טדעה מחחא עדאק.כאל
 הכדיאפטג מרטאחח כשכה כ" רטרטחו1 גואזא נחרמ.ניכחשיהכה( *כי"
ניפקא

 כראב אל תדאב מן אקמאע מ טן אתאפי עלי אנא אל תנצנ ונימיפיה צואה.הי

 אל שצל טא ש דטפריש תטה %ל רמכ אל פלאןנימפא
 ואשיא הכדיימטא אטרכ"

 טות אל אהל מן כאן אן טריץ אל אכלהא אדאיקאל
 חיוח אהל מן כאן ואןעאגלה

 לגירא מפדיש. לה יקאל הדא טתל כאן טא עאפיתהקדכת
 סהם. אצאכהמן

 לנפמה(כא ידה נכמ מנשה כן ומףמכתכ

 א כ נ מצה. יגת א ח ר י פ פ נתא ג"כ היבש. הרסת גתר ריראפ
 )הש"

 המוחנת.

 הנקראת טס ההעמרה מימם, ר יכיל . . . כך נקרא צסח רו סס אלסוסו רבחוסת~י

 לטפתח. הנקראת וההפתחות לאסוקי הנקרא)ש . . . והן לגשיי נהנקראת וההתגשלוחלאקוטי

 סיטרתא חלגה. והוא חלתן שגללתא הנפה. מיאש סוגץ נפיא ררישפארי

 לגמם. שחלים חיואראחא תחלי לפגעת. חטה כשות רכשותא)"חוטרתא"(
 גגגל. 'ץ טט נקירא חטרא גאפיה. נפלא רבשחלגמ. רוגשניתאחילבניתא

 יתרמ. ניגחשיה בלח. ומן ממה גק רסן והיא אלטראע גשם ירועח עיטחוזא
 נ' טן ... על 'עטיהכ* וניפיפיה שטו.." כך סרטאחח עץ רטרמחוזגואזא

 יפפי נימפא הכחב. עפר שלטשים
 והתטה הרפג

 פ" 142,א. הגאתים פ"פ0
 חררה; קפנח, עוגה ככנתא, בתראי, היא הגאק מרסת

 יככנתא" חוהי )קפנחג עונה ככלתא, נכולתא, בסרית: וטזה כוכא וסותח:בתלסור
 י-ח, 98ג תנ-א תן רפפירתא. כנתא צ-ל: היה רשרי שלפ" עתר. קרוג הגאת ופ"שלמ.
 19א? 1לת, ן*14ס ערג'ת טמירן, סיית יפ( 9ק. לת, 'ח( ועחך. ק"ג,א'פסחים

 במסחאות: כגן ט-ה ס" תמה 11ג הנאומם פ" ככש לאיפחוחק גנטחאות:כ(

 ב"חוטרחא.
 בג.ה רש.ג *כרן 1%. 12 שם וגהערות ,. 19 הגאומם פ" כון ,א%. לת,

 בסוחת: גם אבל דטרטהק. וערע": ט' )ב-' במס' ~" שי=. חסרר במס, כה( ת.ר.ס"

 וערי. כ"ם כמ' כ* פש.  רת,  -נן-)נ -ער=ח:  ס*רסאחרה טמ"'ת:טרטהוז,
 חהר את הרץ יקוג אחר: גכחב אח-כ כפן 8זג רף א-פ גכ" גם וחלאח טכאןכחן

 :גוו. הנחנקץ" טצ~ת ויטחמ' ום-ג הזטר"ג על "הבא 0י ט-ר י-ר סנהר טשנת וכף,טתמ'
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 7א 2 רף .ם 77)א-פ
 אל אכלהא ארא יקאל ואשיא הכרא יפטיאטר
 טן כאן ואין עאנלה אלטות אהל טן כאן אןטריץ
 טפריש לה יקאל הרא כאן טא קרבת עאפיה אלאהל

 אל סהם רלוליתא נירא פהם אצאבה קלנירא
 אפפל אלי פגאן אל ינעל בטעף יקלבהנכל5

 בל טכשעפא יכע אן טן יחרר טנילויאוניזרהר
 לנילויא כלב: אל טגה "שהב אן אלי טא אליאעי
 תולעאבא אהלא טכשמא! טאא שרבק

 בטן: אל טנץ טירפא רי: כאל שביהאשגאן
 יהרא לא טא בשהיה פואר אל פיף רליבאפירחא10

 כירושיאתא שאמ אל תקל רליבא ליוקרא הו:מא
 חרקה רליבא צירחא כבר: פרחיקרץ:
  ואמה כירצא גאנטאה! מא גיגיא פמר:אל
 אגפקא בטמ: פי אגק אל ימה קרץבאל

 רטל: באל שניה טא טקראר והוא יערףאגפאק5ד
 ו"ראמה באל תעלף חש"שה ורק ריראהאטרף

 אל פי חכע שטעא אל פי סחנ חיואראלכירצא
 יגעקה נרניר אל בזר אכיץ: שינאיט

 אמו בתידברלב4ועומימרישוה תחיח בסעים רענטחה חי1ארא לכירצאריאמה. % ועשש עשב "י ריראח אפרף 4פג השמ ושי ממ ית מ*קאנפקא שחוחארםבבשג 'טצא לעעי חטה כ'רצא מצסאג חוא נ'נ'א הלנ שחפחרל'בא צ'רחא קפח*4 פרח' מ*'פגח4חק. ב'רושיאחא כמרהלנ רליבאל'וקרא חמ. סה שימ'יע טח ו" בשה'ה שייבמ(חלב רל'בא פירחאלג'לו'א חבפה באב ם'רסא לחיעח. חסה אמל חולעאנא אהלא מגיינ מים ושחחסי חכלנ טחם שישתה ער חסים על ישמח אלא גלחים יחע שלא עהר םגיל1יאוניזרהר לטפד החי י1 :"מר ימצמ השר חץ רלוליחא גירא חד בו *שצע4גירא טפריש. נקרא זח 1בסו1 שחוא טה קרבח, 1חבריאוהש להבריצ עוסר חיה ואם סחר אליו בא)חסוח( לטוח נופה חיח אם חחולח אכלם שאם שאמרו דברים תישפ כך נקרא רבר שיברילן מה1רספריש
-

 בנעשי. )ד-ר "צחו ישיח ינ"עה, צ-ל: ינעקה, - אביץ. אכיץ. 16 2. הערה 42עו1%%, .נ.!1.צ בם-ע טש-כ עי, אנפקא, 14 ,א4. 259 לוו, ניניא, 13 ,שצ. 924ו( %11ב-.ן2.ן(.נ סוו-כ ועי' רל-וג סי' ו6! חג-א )חשיל, יל-ח סי, לברבוח אוצהיג-החשובוח שע-ח, סי'חג-ח 1868 ל11, שקפריסא, בערביח, שכברא חוא וש*חאא שליו(1 נו' עפ-י נשחבש 1ולעיל י ח ר פד ... בירהפיאחא בנראח: חוו4 הגאון וגי' כבר. קיי: בבד. י ח ר פ 12 . דור. באל רור, באל9 פ-ג. עם' בלוי פעספשריפפ ע-ב, ס-א חג-ק 86, והערח ,8 114 הגאונים פ" ועי,תולעאנא. ,קרי: תולעאבא, 8 א,(. ק-פ )שבח גירא ע' ערוך ועי, 1רליליחא(. רלילחאבנוסחאות: ילולייח1 ס': רלוליחא, 4 הדא. סחל קסב': הדא, עא.פיתה. קרבח ושם:היוה. ש1ב': עאפיח, 3 חברי קסב': חבר.ג 1לעי*. קטב' בב-י עי, "רטפריעוא פירוש זה 1



 ם ד נן י 1 גג10

 ד4( 16דף
 לסישרא ראתה. מן ישרב ולא כרקה פיויצפית
 יבשה מיםיםין שרהא. לםיםר בטן אלחל

 אל עלק רמיא ביני אלטרו. טן נוע 1ה1סיסמכר
 ובין חיה בין כרסים צפורת רתנן ציפריתאמא.
 לרפואה. אותה שמצניעין שהיא כלמיתה

 אל סאפאת בץ לצקהא איראכי בניניטיחיות

 נפאחא בי במה. באל תערף סמכה ביניתאבנא.

 כרי אקקיא אלקרוח. ללשחתא אלחראהבית
 אספיראג אפפירכא. סנאת לוא עראק באליסמא
 חוטרתא מרתה יסטא מרתכא סיה ססעיוהוא

 רא'מ שיאפי אלסוש. בט"ת יחעהרפילין

 אטאמיתא. שיאף עראק באל יסטי כףדאמיפתא
 בכרק רלך יטסך רכיתאני בשחקיונינקוש

 פכר אל אסתרפאל שריגדוני כפיפה.כתאן

 טרף פתיא ינא יטיקנהו לא חתי סאקיץואל

 ' נ י נ 1 מ צגירה. אל ~אביה אל והוא רןיפמי
 חכ' ובלשון מאנון עראק באל ויסמי סמך אלטא

 פכדג 'ה ם מ ע ידחרגה רריה נ ג י נציר.

 תטוקש למיםר הבשן- שלשול רא יש מ ל עצפה )הזח( סן ישתה ולא כמפלית אותוחסק

 ציפרתא הסימ עלוקח דםיא ביני אלמרה מן מק והוא מססבר יבש"מיסיסין

 הידוע דג בינ,תא הבמך שותת בץ ידמקגה איראני בני ניטחייה . . .דתנן
 גכבל. נקרא כך אקקיא 6צעיב. ,שחתא הנפח. בית נפאחא בי אלבניה.ב)שב(

 מרתה נקרא טרתכא סיה ממעי והוא אספידאג אספירכא מגאת.לוא
 בבכל נקרא כך ראמיטתא שיאפי אלטוש. כפ"ת יחעה רפיליןחוסדתא

 של דקוח כספלעת זה את התפה רכיתאני נשחקי ונינקוט אמאסיתא.שיאף

 דן נקיא כל' פתיא ........ שלא ער והש~ק"ם היכ"ם ריץ שייגדוניפשתה
 ניגנדריה צי. חכ' ובלשט מאמן בבבל ונקרא רמם מי מ1גיני הקטנה.מו*החבית

 ירכו עטמיה אותהעלגל

 דמיא. קרי: רטיא. בפה ישם אלמרו, קרי: אלמרה וע. לוג סיסמבר, קרי: סיסמנר.3
 ומטא)( לח,ב/טט51 במה. 1 לעיי. ע" איראבק קרי, איראכה 6 ב/ צ' שגח דתק,4

 הערי. כמ' לשחתא, 8 2א. עמ' דמאלכיא, דראשיא ליחברסקע %1, עם' ".אלנלרקה,
 ח-ג לף, מרתכא, 16 שס. 11 והערה ן 15 הגאומם פ" ע" אספידכא, 9 191. לח,אקקיא.

 דה 16 ? צא ? עא 15 לעיל. ע" שריגרתק קר': שרעדוניי 14 19י. שס ופל"שר4ש.
 סוממ בפ"ת רש"ג(: ))תשף י16 הרנבק תה,ג 16"ח 9. והערה '214 עם' הגאומם פ"ע"

 טהו פ': עם' בלו', פעסמשריפמ רנוני; סיא ארטית לשון ועיקר רגים של ציר יהואמאנו1

 דגים. של צירמונינ'
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 8ק 18רף
 רהן רכופר טשחא כול. אל תקמירציטרתא

 כראת אל עצארת רכראתי איצרא חנא.אל
 אק במשטט רויקא אונא תקבה זכרכינא
 טרה מל טן קרמ כש רוהוריתא חוטאון

 אסיסנא טת"רה טרה בנת בקבימרטרה5
 סנה טטטי אל והו יתרקר שאם ואל עראק באלשוך
 רנאפקא חוטרתא באב. רוארה פי טלהיכק

 ציסרא טנג תכרג אלתי חצאה אלטיניה
 צימרא סתאנה אל גהה טן בול אל עטרגוה

 טנה יעמל טאבל ספאלי אלאחליל גחה סןברא10
 אדארא טרף סאנל טא יטי טסכר בחרבאל
 יטע נכטים י שיתקייטו הרוצח ביה קיל אלריהו
 ודאך קתרום תרגם אלדי גפר עצי והו אררבהן
 סבע א ק ל י ס י נ ב שנה ראש תלטוד פיטביין

 בתראבהא. ותסלק סשאיר סבע טן סלק אלאצול15
 אל ענב עראק באל יסמי חשיש תעלאעינבי
 חיטי שבעה בט"ת.. קובה זוזיתאתעלכ.

 טר על תחרק צלב ל טן אלטעאם מןארוניאתא

ציטרתא
 טק רכראתי איצרא ה*חנא" שמן רכופר משחא השתה טפטי

 מןה מן שני חוט א רית דזהו א הוט נאד, טן ו במשם רתהה
 הנקרא מוא ת( מתמרד הסי,א נבבל קין נא אס,פ יועה. אשה בת במות יחעהאשה
 ממנה ה,שאת האבן מ,ניה דנאפקא חומרתא הדלת. בצטר שלו השתן חה,הסנה

 חשחה. )קנה האמה מצר ברא צימרא השלשח,ת. מצד השתן עצית גוהציטרא
 הוא ארארה ט-ף סאבל. מ, נקרא משכר )משקה( בחר באל מממ ,עשן שבלתספאלי
 ראש בתלמ~ד שפץש חה קתרג חרגם אשר גפר עצי והוא . . . הרתה בושנאמר
 חט, שבעה בט"ת. ק~בה 111יתא תעלב. אל ענב בבבל נקרא צמחתעלא עינבי בעפרם. "שלקם ערת~ת משבע סלק של שרש,ס שנעה ס,לקא בני ןשב[שנה

 מר על ישרפו קשה בן חפה ,עארוניאתא

 במשמעה קרי: במשמעג % 3 והעיה ,% 116 הגאומם פ" בול. קרע כול1
 '2ם. 116, וקגאונים פ" צימוא. 6 119. לוע 1'4ז/ סי' פסחים ותגאוגים אוצר עי' אסיסנא,5
 בנק צ,2בן צ"ל: סילקא. בני א'. כ"ג ר"ה ,2נה, ראי2 14 ב/ ט"ו ביצה הרוצה,12
 2. והערה 154 לת, חזחיתא( 1==זתיתא יאג.. לוה וזעלא, עינני16
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 8א 6]רף
 דהנהא. מן 'כרג במא וידהן גר'דתד'ר

 חלא ל"רמ כק ~אח אל מן נק פרסאייבלוכי

 כלמה והי גדא תאטק תקף אלכל טן נוע ג1שמגן
 מע חיוארא טיליא סמק, שיתיתאפארסיה,

 צרונ רלריא אלריא ותק עראק. באל כמר אלסן

 גראם רתן כקלי צרק. אל תורת רוחות אלמן

 כאל תערף תורה אל פי מדכור אל רררר הוררררא

 ראכלוה. ויוכל יקשר עוסג עליה כנג'רעראק

 תנדקיקי.גורגרניות
 ארמית בלשון קדמנא מן רשאלתוןולפום

 למהוה פקירנא נמי אנתנא אף ררכנןכמנהאנא

 לטיסכר יתכון ליזכון . שטיא רמן כןתיוכתיכון

 רנור דבר ולמירע מפיני לטשה כהלכהולאוכוני

 ותורה תכמה שערי ולכם לנו ויפתחו אפניועל
 תורה לכתר כלנו ונזכה והשכל ותכונהורעת

 כקרוכ, בנתה צדק מורה טפי הלכהוללסר

 דשנ]ת[ ניסן בירה שאילאתא ראילין תיוכתאוכתיבא
 רכ ישע שנין ותמני ותשעין ומאתןאלפא

מוק
- ------ -- --- - - - - - - - -  

 לפרסים. היה ז'ן כלי מין י א ס ר פ , כ 1 ל ב שמנם. סן שיוצא במה וימשח ברזל שלחדש
 של )קטח כויק א ת י ת י ש "רסית. מלה והיא מאר תמוץ חריף תומץ נ;'ן ן ג מ ש א לח

 מינים רלייא אלריא ותק בבבל. יין מין חיוארא פיל,א ושעורה(.חמה
 דררר "הוא רדרא ר )5[1185ת68קמ1ש(. צרעת רתן י בעל צרעת. מביאי הרוח1תמן

 שבתוכו". מה יא~כלין א1תן מקלפים קוצים *( עליו כנג'ר בכבל ונקרא בתורההנזכר
 יי(. חנדקיקי ח 1 י נ ד ג ד 1ג

- -
 עי' דרדרא, 7 23. הרככי תה-נ טיליא, 112. עמ' ברכ1ת הגא1ניס איצר שיתיתא,4
 94. ל1ו, 91. עירוכין, הגאונים אוצר הנדקיקי, 9 33. הערה 144 הגא1נים פי' ועי'בהקרמתי,

 בערבית, הפייושים אבל התשו:ה, של ההקדמה כלוטר כן, ת,1בתיכ1ן למהוה12-[1

 הגרים. כלש1ן ופירושו השואלים: בקש1 כךשהרי
 115. השר.:ים ס' בלש1ן השאר עליהם, יש השרשיפ: כם'*(

 הערבית. בתרנ1ם ותיק1ג'1 הגהותיו על כנעט צ. ד. ד,ר לירירי מורה אני באחרו:ה**(



 י ש י מ ח פרס

 לוין. ם. ב.ר"ר

 לשבת. גאון האי רב שלפירושו
 י-פ-כ,, רף  1271 חוברת בלונרון הבריטי במו~עאום גסטר הר.ר יר כתב, קב~צתבתוך

 מופ381טזפן. 1967 עליו: ורשום קלף רפים שנ' בן קונטרם תרצ.א גטבת געשרהמצאתי
 ב'. ס-ו-ע.ג, שבת ססכת פירושי חוא תכנו הה,א. בשנה בירושלים קנהו גסטר שהד-רכנראה,
 גינצברג ר.ל הרפיפ אחר רף בנ, ממנו קטע,ם ששנ' גא~ן הא' רב 'טל פ'ר,שו שהוא מ'רהכית'
 גם נטצא ג. של הראשון הרף כל והלאה. 29 צר לשבת באוצה-ג-הפירושים אחריו ואניגג-ש
 במקצת. נתקצר אשר יש בת~כו ורק ומלאחרי~. טלפנ.ו יינו הקטע עלין יתר אבל שלנ,.בקטע

 יצועהן נ~טל אכיו על געגועין לן שיש]בן
 וחילופא תפילין ופימנך בשמאלו לו וקושר ימין שלממנעלסו:

 טוקמו תלאתה כשבת. בהו לטפק שרי א( פיאה וקושריפכנתה.
 רלא והוא מעלו לכשפים ב( 1 ל פ א ו שבעה מאפו.חמשה

 ומטרא. מיא להו חאזו ולא ג4 ופיהרא שימשא להו י ז אח
 נגרי. קל ליה שטיע ולא פרזלא קל ליה שמיעולא

 מותר דאמי שפיר בשבתא אטיבורא כסאסאחופי
 טבי ורבה רבה סבי ראביי הא מ בשבת ו~ח שקלסל
  ומ1טחא מילחא טיתו מיבפמין האח כי רבי טביחייא ור' חייא רי מכי הונא ורב הונא רב טבי חפרא ורב חפרארכ

 ליצול ליליא דננאיל הכי כי ואמ בכראעיהו להוחטאיפו
 ררנא ה ע ש מיתו י( ואילא פלאניתא בר רפלניאחטריה
 חטריה ליצול האי רצאיל הכי כי ואמי בטיא ליהותארי
 י פ 1 פ א ל בשבת. ליחנק מוהר פלאניתא. בררפלניא
 ועשה שבת עיקר ח כ הש כל בשבת אמרו גרולכללפי: שביעיפרק ראטי שפיר כשבתאינוקא

 אחת. חטאת אלא חייב אינו הרבה בשכתות הרכחטלאכות
 רמי י כ ה 1 ממנו שכוחה שהיתה שכת של עיקרה]וכ[נרסח.

 הגוים לבין שנשבה ותינוק הגוים כין שנתנייר גר]כג[ון
 בשבתות הרכה מלאכות ועשה שבת עיקר1שורע
 וזרון שבת שגגת זוהיא ושבת שבת כל על חייבהרכה

 הרבה טלאכות ועשה שכת שהיא היורעמלאכות.
 וזו ומלאכה מלאכה אכ כל על חייב הרבהבשכתות

 תולרה על חייב ואינו סלאכות ושגגת שכת זרוןהיא

ל
 לא. ואי = ר( זה. גכ,י פעמים כסח ח"א כטו האי ג( 2. הערה 3 צר א'קרס גנזי- עי, גאון, האי רב של הכתיב הוא ב( אטיב,רא. כמא סחופי ואחריו: יסין. שלססנעל ואחריהן: לבשפים. אפי' שבעה מוקטי, תלתא פאה, י ר ו ש ק ראשונה: בגט', לפנינו א(



 קרםגנז,

עב:

עג.

עג:

 אב חרא, אלא מחייכ לא דיריה ותולרה אכ אכ,במקום

 שננות תרתי. מיחייב אחרת רמלאכה ותולרהטלאכה

 כלאו שהזיר פי על אף שכהן ככרת ע,שנג כנוןמלאכות

 טונה שבת י ת ט א ע י ד 1 י ואינו בטרבר מהלךהיחשכהן

 כדי בו עושה ויום יום וכל אחד יום ומשמרעחטה
 ן[עישה ע-בן י-טןרף

 באותו ואפלו ויום יום בכלפרנסתו שהוא וכיוןפרנסתו

 שכת לשום דמשמר יוטא ההוא שכת לשום שמשמרהיום

 היה ואם ואכדלתא. בקירושא יומי משאר ליה מינכרכסאי
 יומ כל היום 1 ת א עד ימיס כמה כו שיצא היום סכוםטכיר

 פאמין שהוא לפי כולו היום כל מלאכה עושה שלושטיני
 שכת בערב שאף ספק בלא מאסין ואם בשבת יצאשלא

 שלא באמת מכיר אינו אם אכל שבוק בכל ימים שני מלאכה עושה יצאלא

 דמשכח רזטנין משום א ק א ז ח א סאמיך לא שבת בערכיצא

 -4 בזדון *( כגרונרת וטהן קצר רכהאס' נאפיק. וטקרישיארתא

 5 שבת שלשגגת קצירה על לו ונורע סלאכות ושנגתשבת
% שכננרח וטחינה קצירה נוררת קצירה מלאכותוזדון

: לשחיטה תינררה נפי מחינה אם' אביי עומדת.כמקומה
ב[ לחטאות חלוקין רהני נכ על ואף היא אחת שחיטהשום

 1 הטחכר את וחתך התלוש את להגכיה ן 1 י כ ת נטיצטרפי.
ש פטור אם' א כ א ר חמחבר את וחתך התלוש את לחתוךפטור

 לחתיכה ון נתכי לא יהא פטור אם' ראכא חיב אם'אכיי
ן בעלטא לחתיכה מיכוין קא רהא חיכ אם' אבייראיסורא

ץ 1אביי[ פטור אט' ראבא ארבע וזרק שתים לזרוק ן ו י כ ת נ נטיוכן
 ע רא1רבע[ לזריקא מיכוין קא לא רהא פטור אס' ראכא חייכאם'
 כסכ1ור[ וכן בעלטא, לזריקא מיכוין קא דהא חייכ אם'אכיי
 אביי פטור אס' יאבה הרבים רשות ונמצאת היאיירשות
 ראסורא לזריקא מיכוין לא רהא פטור אט' ראבא חייכאט'

 מיפלני קא בעלטא. לזריקא מיכוין קא דהא חייכ אט'אביי
 אינה פטור אם' ראכא ן ו י כ ת י ם כלא בשונג וראבאאכיי
 שננתו על חטאתו ומכיא היא שננה חייכ אם' אכיישנגה

 אחת חסר ארבעים טלאכותאבות לווטתכפר

 אחת כל על חייב אחר בחיעלם עשאן שאם לי לסחטניאנא

 סלאכות חילוק אותח יודעין אנו ואין מחן סאחד חוץואחת



 חמי,1.ספי

 ן נ ב ר ר 1 ם א הרברים אלה הרברים רברים רידהאסמכתא
 העושה בסיני. למשה לו שנאמרו מלאכות ותשע שלושיםאלו

 אחת חטאת אלא חייב אינו אחת מלאכה מקין הרבהמלאכות
 שזרע מ' הילכך פטור רירה תלדות על אבל מלאכה אבעל
 ענבים ובצר תבואה וקצר וניכש והרכיב והבריך ונטעחמר
 שתים אלא חייב אינו תאנים וארה זיתים ומסק תמריםוגרר
 תולרות רכולה' ע י ר 1 ז כהטום ואחת קוצר טשום משלםאחת
 והמבריך והנוטע נוטע משום חייב זומר אינין. תרתירהני

 בארעא קברי רסקביר המבריך פירוש זוריע טשום חייבוהמרכיב
 ומתיפה שזמר מה מנרלת ת ע ט ם ה הרי זומרלכרמא
 כאב אינו עצמו והנוטע כנוטע הזטר הרי לפיכךבזמירא
 שרביט או יחור הקובע הוא הנוטיע כי זוריע סשום א( חייבאלא
 להצמיח. בארץ ,ירועים ג( הבוזר הוא והזורע להתגרלבארץ

 בנטילת הוא הרי לעצים וצריך זמר אם כהנא רבאמ'
 שתים וחייב כנוטע להתנדל הנטיעה וביפוי כקוצרעצים
 על אף החורש סלקא רקאנב ומן אפפמתא רקאטיל מןוכן
 לה צריך שהוא בקרקע ליפות ונקיצה ץ ר ח ו חפירה שכל1פין

 שהוא ונעיצה וחרץ חפירה וכל הי". חורש בכללןבש[רה
 קרקע פני השוואת שכל אלא בונה בכלל בבית להוןצריך[
 והמכבר והמקרר והטזטר המרייר כנון הוא חורש טשום1בש(רה
 א ל ם ם ה המסקל גושים והמפעפע נופות בהטוחשהוא
 אלו כל לנפנים עוניות העושה הזיתים שתחתנקעים

 אמ' הכין ולפום חורש משום יש' ארץ בתלמורהמפורשין
 בונה טשום חייב בבית ונטלה נובשושית לו היתה ששתרב

 הלא כעניין חורש משום כשרה ביתו את ה 1 ש םשהוא
 שורה חטה ושם יזרוק וכמון קצח והפיץ פניה שוהאם

 גוטא לו חיתה ג( אם וכן נבולתו וכסמת נסמןושעורה
 ובשדה בונה משום בבית ארמה פני טשוה זה אףוטממח

 וגאוצו מצ. ח-ג'צד שכטר גגנזי שנרפס אחד סדף חקפע גם סתחי4 כאןא(
 ,ג-שי דראגח וכ, ג( המפזר. ונתקן: הבנה( ,סאפס נטחק גכ., ב( 29. לשבתחפייוש,ם
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 לחפירח צריך ואין בשכמ נוטא החופר א( חורש משום ע-בן כ')רף
 טלאכה אינה עפר נטילמ צריך הוא כקלסא לקפראאלא

 לפיכך לה צריך ה י ה ולא קליה חישב לא וה שחפרוחפירה
 " מטרי ואנתר לדיקלא פימא רשדא מאן האי ב(פטור
 פריקא דרך ואין בכך מלישה דרך שאין אמור אבלפטור
 טלחא דכאניף מאן האיד( שלארמה צרור פיסאבכך.

 קימור שאין לפי "( מקמר משום חייב אינו א מ ד ל מט
 א מ ד י ל מ מ מלחא רכאניף מן אבל קרקע בנירולי י(אלא

 נרשומ כטקביר דינו הקביר הרכים ברשומ אובמקביר

 הרש ז( דיניה. הכי אדרמ כרשומ או בכרמלית ואוהרבים
 אומה וטכוין לו מחברמ שהיא פסולומ האוכל סן מפרקהוא

 אמ טפרק שהוא מי וכן בהרקדה. בן כזרייה כיןלברירה

 לאכילה נכון שיהא כרי 1 ב מחבר שהוא מדברהאוכל
 וכן רש טשום חייב ו מ י ר ו ר פ ע האוכל אמוהטנפץ

 פסולומ הקברמ כולן והמרקיד ח( והכורר והזורההמנפש

 לקלניפה[ דוטה ואינה מדברמ ואינה באוכל טקובדמשהיא
 שלנכל[ אלא ניפוץ שצריכה קפרורימ או פירוקשצריכה

 ןהרוחן להפרחמ משליטו שהוא דבר כל ורך יש מהןאחמ
 שיש אוכל בידו אדם נטל ואלו זורה טשום עליוחייב
 הבורר אבל זורה הוא זה בפיו וניפדו עפר או פסולמעליו
 אמ שנוטל או ומשליכה האוכל מן מ ו ל ו ם פ שנוטלהוא

 האוכל אמ שמניח הוא והפרקיר ולומ הפס טכיןהאוכל
 מזה זה שיצא כדי בה וכיוצא נפה ככל' הפסולותואמ

 הפסולומ ומשאר לטטה האוכל יפול דק האוכלאם
 וישאר לטטה פסולומ מפול גם האוהל ואםלטקלה
 שטרים בין טפריש שהוא והמשמר למעלההאוכל
 אוכל מרקיד של דרכו מה ביה ממרינן טרקיר משום ט(ליין

 ופסולומ לטטח אוכל כאן אף לטקלה ופסולומלמטה

 אמ או השדה את מקלקל הוא שהרי יהודה לר, ואפילו ב( )ג-ש(. אבח ר' אסרא(
 טקרא בשערה תלויין כהררין שבמ הלכות רבנן שויוה מילתא האי וכי לעפי ציכו גשבילחבימ
 ~שכ(. דשרא טאן ולענ,ן בראייה. חייבין דהכל גסרא כסוף כדספרש טרובומ ו"לכומסועט

 דלימא רבנן קאמרי הן )שפ(. דאפר ודרכה ד( ןשם(. דרך שאין חוא אשי כדבג(
 באוצר השלמנו והשאר כג.ש. הא' חדף טסייפ כאן ו( )שם(. עיטור אין דאמר באביי~סברי

 )שם(. ארת טלאכה סשום כולן והסנפט והמנפץ הדש מאנא ~הדש ז( העמים. טס'הפירושים
 ~בג. צר בהעמים גם ע-כ ט( )שם(. והפוחןמ(
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ג.
 ז'ל גאון האיי ורכ שרירא רכפירוש

 ע-א. ע-ב-ל-ז ל-ו בתראלבבא
 ירוש'" נז'ק'ן כרך( )= "מגלר נ,כר ב"חגנ'זה4 שנטצאת עת'קה אחתביש'טה
 שרירא לר' בתרא ]בבאן טן פירוק...)=פרקים( ג' "פיר' גם זה כרך~בתוך
 פסקאות הובאו הראשוגים הפרקים לשלשת זה טפירחש האי".ורב
 ובזמן (. .א .ש .] ,יו1% 218-4 אפשטיין, ג. י. )עי' הראשונים בספריעגינות
 נתרא, לבבא חראשוגיס תפרקים לשני רפים י-א הפירוש מגוף נתפרססוהאחרון

 רפים ז' נגוירק, ארלר טכ-י 24-6 צר ג', ספר בגגזי-קרם ירי על לפ-א רפיםנ'
 רפים וב' יתפור, לא לפיק 7וש-196( צר ח-ב, )תג-א אסף חר.ש ע-י פ-ב,מכ-י
 לפ-ב. ואחר לספ-א א' 8!1שע'(, 6ח8 ,8ט61ט!5 .01ץ ,1 )8-72י טאנן י.ע.'

 כגראה, והמה, קסגרירג' מכ-י רפ,ם שני - ג' לפרק רפ,ם ארבעה בוהמפרסם אגי ועכועיו ,טפרסטתי. ארלר מכ-י חלק חשערות, מן כנראח הטה, הללווהרפים
 ~ה, לפרק האחרונים א~כספורר, טכ.י רפים ושגי אסף, שפרסם פ-ב מכ-יחלק

 הדפים בהטבי האחרון העמור אחרים, דפיס תסרים קמברירנ' כ-י וביןוביכיהס
 הוא, אחד הנ.4 אך קונמרס. חסר ב' רף לבין א' רף בין וגם תלק,חאחרוגים

 ובסו"ו: חוא. שורה כ-ח אם כי כ-ו לא האלח חעמורים מג' עמור שכלאלא
 הדף והשלטתם. בקריאתם ,טעזרגי חחשובה עזרתו על אפקוטיין, י-גתפרופ. לירירי בזה וטורגי אותם. להשליס יכולתי טעט ויק הוטן טשני חאלהחרפים שני ביתור נאכלו לראבוננו עטיא4. כן לעאזר )נעתק("אנתקאל

 רב יפירש בחרא-ש; שחובא זה ע-י טקצתו להשלים עור ויתכןביגייהו. איכא נער דקל אביי אטר על: וטוסב ב' ל-ו, רף טאטצע מתחילחראשון
 הכשי. את מנער מלשוןן גמרן 1קורם פירותיו4 הטשיר רקל ן 1 א ג י אה

 חצגי גם מלשון ושם: נרשב-ם, שהובא הר-ח ,טל הראשון הפירושותוא
 ל-ג, )ישעיה ~כרטל4 גשן "ונער הרר-ק: פירש וכן ה'(. )גתטיהנערתי

 פירושגו בסוף וגם גער(. ע, השישים )ספר ותכואתו" פייותיו נוער "פירושפ'(,
 אפתא(. ע' ערוך )השוח הר-ת חשתטש "אפתא" עלזה

 ככ-י1ןע-א ( .3, .2 קטברידג')ב-י
 בשנח 1" זו בשנה וי' זו בשנה י' אכל סאה לכית עשרה ממטעאילנות * טכר רחניא לרבנן נשמע ישטע' מרר' אביי אט' א(. הכסוי אחטנער
 פירא חר ישטעאל ר' אמ' לאו ככולן. ההויק הרי כלומר חזקה 11 הר'זו
 אחת פעם אפילו חבואתו את כנס אם רקאט' לכלהו חזקההוי

 אחת פעם אפי* קיצו אח ~נם אחת פעם אפילו זיתו אתוטם'ק
 טראכל הזקח זו חרי כנם אם רקאם' נמי לרלנן שנים שלש אלוהרי
 חזקה פירות הוצי1אק שלא ואותן אכלו פיחת שהוציאו אותן פירא אפיקרלא טילי וחני לכולהו חזקה הוי עשרה כל זו בשנה וי' זו בער 1" זו בשנהי'

 עשרה ~לא אכל ולא כולן הוציאו אם אבל לרירהו חזקה הויארחני
 ח,. או ד"ס עי' ישכים, ורפוסים ירוושל' ננו' הכיסוי. את נוער א': מיפ, שבתא(

 . 2 ה'ננזי-קרם



 קרםגנז'"(

 הזקה רהנך חזקה ה:יא לא אכלו ולא שהוצ'א . מה שהניה אועשרה

 זו בשנה ו" זו כש' ו" זו כשנה י' אכל אמר' כי כזוי' רנזי והנילדידהו.

 הן מפוזרין ראכל עשרה דהנך היכא מילי הני לכולהו חזקההוי
 אפיק שנה ככל אם אכל בזוע' דכוע כמאן רהוי השורוחבשלש
 וזה כאילנות ההויק וה להנך. הוקה הויא לא ואכלה שורהחדא

 מכר[ פיר]וש קרקע קנה ווה אילנוח קנה (ה נקרקעהחזיק

 ההויק[ ווה נ]אילנוח החויק וזה לאהר כו שיש ואילנוח. לאהדקרקע
 להן מתקיף קרק]ע קנה וזה אילנות קנה זה וכיר רכ אמ'בקדקע

 אילנך[ ]עקור ליה לימא כלום כקרקע אילנ:ת לכעל אין אם פפארב
 ]קרקע[ הצ' קנה יזה קרקע וחצי אילנות קנה זה אלא :וילשקול
 כרורה אלא ספיקא כה לית רנחרה ושמעחא פפא. כרבוהיל'

 הקרקק לכעל לו יש לפניו אילנוח ושייר קרקע סכר היא )?( כאכיהיא

 אילנוח טכר א( הכיח אח רהמוכר כגסרא וטפרשא עקיכא לר'ואפילו
 אכלה נהררעי אמרי ורכנן. עקיכא דר' פלוגחא לפניו קרקעושייר

 סכרה קאמ' דהכי אחהור אלא הדין קם לא חזקה, לה איןרצופין

 שקנה שמי דחנן האילנות כי הרכי ופירו,2 קרקע. לו איןרצופין

 דאטרי:ן כי קצובה מרה ן נה י ב שיהא צריכין קרקע קנהשלשה

 ע-א( ע,ב-ל-חןל-ז בכ-.ן[ע.ב

 טארכ; שמואך אס' יהודה רכ אמ' ':מף רכ ניגיה; 'הא וכמה י(התם

 עשרה שש עד טשטונה נהכן רכ אמ' רנא אממ שמונה עדאמות

 שהקזנה כורים דכ." אטוה מארכע פח:ת נוה וה ורה:קין רצופיןואם

 כרם דתנן נינהו כא' רצופין בהריא ואטרינן קרקע לו א'ןאותן

 את ורואיו כרם איני או' שטע' ר' אמות מארכע פחות עלהנטיע

 אין רצופין טכרן נהררע' ראמר' הא לענין והכא אינן כאילוהאטצעים
 מד' פהוח על הנטוק כרם כחנאי' זורא ר' אמ' אמר' הא קרקעל:

 האמצעיים אח ורוא'ן כרם אומ' ,חכ' כרם אינו או' שמעון ר'אמוח
 קרקע קנין לענין החם ומחורתה כלאים לקנין כתנית'ן והא אינן.כאילו
 אמד י.ו טרוחק'ן זכסה אמוח ר' מקורנין כמה ררנה כוחיהחניא

 האילן יכש לפיכך שכיניהן האילנוח ואח הקרקע את קנה זההרי
 ד'קלא ליה רזאכ'ן טאן הא' נהרדעי אמרי קרקע. לו אין נקצץאו

 הוא רחר גכ על אף רל' תהומא עד שפודיה מני ליה קנ'לחכריה

 כ:רכמא אנא ליה ליסא רכא לה טתקיף שתחחיו קרקע ליה(]קני

 ע-א. פ.ב לקסן ב( א'. ע-א, דףא(
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 קא הכין דרבא רבנן מפדשין הכין זיל כורכטך עקר לךן זביניןרישקא
 יריע מירע שמעתא הא לסימר נהרדעי א[צטריכו אמאי]טקשה
 ליה רקנ' תימא ואילא רזבין הוא פרייה למיכל ד[קלא דזבין]רסאן
 אילא ואסיקנן וזיל. עקריה ליה למימר למחר מוכר יאכיל פרייהן]למיכל
 רהכץ רבא רקאמ' דבנך מפרשין והכין טענה מחטת כבא רבאןאסן
 משנחיק לא לך זבעי רלמקקר טעאץ דקא גכ על אף נהררעאיאמרי
 ררכ בריה קקש"שא טר ליה א% תהוטא. ער ללוקח ליה קני אילאכיה

 למחוי ליה איבעי למעקר ליה זבין רישקא כרכמא ראי אשי לרכחסרא
 לחוקה ארצות שלש מתני'. זבנת. קא רהכין ללוקחומימר
 הקרקע בעל שיהא צריך ולא סחאה הויא כפניו שלא מחאה בהמסקינן
 בל:טון אום' אתה כאשר בלבר חירום בושעח אלא כטדינה המחיקעם

 במדעה קמו שיהא צריך אין ,שופי בשעת אבל א( פתנה וקתיושמק'

 וטלא ,מיחה אם ישכל כאספמיא אפילו מזה זה רחוקין ושניהןאפילו
 נו]רחן נכסי ןולענץ[ ק"מת החזקה הרי מחאה לא ואם מחאה הץאבפניו
 ,שפיכותן מרדץ מדמת ואם ןבנכסיו סחויקץ ברח ממק מדמת אםאסיקק

 לאן ליה ת'מרו לא מונחה אם' שו בנכסיו מחדקין אץ כרח כ(דם
 כטלה[ ןלא נסי ליהן אמרינןן לא ,שהרי אמרי ואו מחאהבטלה
 ל]אחרינק הא תימרו ל[א לריריה ל]הו קאמ' הכי למימר דאיתטחאה,
 לכק תיןפוק לא להו אמ' ואו אסריק לאןחדינק הא אכדיק לא לדיליהאטדו
 ןלא[ אמך' שינהו הכ'ן להו אם' ואון טחא]ה. ה אין הכל לרברישותא
 דא]פקק לכימר איכא לאדם הזה ה]דברן את ספרנו ולא שותא לןנפקת
 בר משום לקיש ריט ודאם' מחאה. בטלה לא וגם דעתיהו ולאלמלתא
 בה ד~הי גכ על ואף הלכה ושלוש ומלוש כל בסוף למחות צריךקפרא

 "]יה[ ק]אדין נז~~א פלניא אחת פעש שהרי מאחר הוא תסה כלוס' יוחנןר'
 ערערן קפ]רא בר תאני ושלוש, כל בסוף לטחות צריך למה גולן,שתוא
 ואמן חזקה זה ]הר' ערער הראשנה טענה מחמת אם וערקרוחזר
 ן השן בתוך אם' אם ג( פירושה כך ]חוקהן א]ינ[הלאו

 ןן ון הראשנות ה'טלש אחר וסחיחיערערתי
 זון סחאח פעם ןנכל הוא כמתחיל ואם נכונה 11 הרי היאהטחאה

 ראדב" מן ירדם אשר ררם כל כרכתיב :פש~ת הריגת חרום "1פי' תירומן שעתא(
 ופרח בכפתור ובקצור פ-1, מי' ה"ג, בתשב-ץ והובא ע"ג. ריש ע"ה מ', שער וה0מכר)המקר
 כפי :( י,כ,א'(. ב-מ ברש.. .ה~נא מ.. שער ןשס הריגה" הוא זה סרדין "1פי' ב(פ-ת.
 שם. ונדחה שפי'. מי ויש כשם: כשפסיק הוגאוה
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 פשיטיה רבתרא ושטעתהא נכתה מחאהאינה
 רדקיקן שהדי אנחנא כיה כמ' רלא סורקא כל נחררעאיאמרי

 שטר[ שכןתכ ארם מורעא סמם פירי מודעה לאי רפלניאןבאתסאן
 טאונסן ןוכן כן פל' עם פוסק הריני להן ואוס' לןעריפן ה]נא[נם כאןןמאונם
 הוא זה לו כומכ שאני טה ולכןט[לו לחזור כפניכפן אמבענו~ואני
 קל סומכין שאין רעו ]מוריעי[ם שאגו כלוט[ר שאמרנוןטודעה
 ואמרנו רפלניא כאנסא יר~עינןן ]הע[דים וכומכיןןןחשמר

 להיומ צריך ואין הוא בעלטא טלת[א גלויי ודממנמא רגיטאןאי
 דכריו וטסר ערים אצל כאן אם אלא כרורןאונם
 רכרי אני וסוסר לאשתי גט יה[כמ להם ןואמרןפניחם

ןע-ר
 בכ-
 ן
 הטורעא אמ שיכטל ער כטל הגט הרי הוא וכטל כו טתגרשמןאינה
 בטלתיה אגתמי רפלונית גיטא על דטסרית טורעא הןדין[ לוןויאמ[ר
 טורעא כל הכעל שיכטל ער גט כותכין אנו שאיןן מקינו הכי]וסשום
 רכ אם' עלי משקלי האום' פרק כסוף כערכ[ין טפורש וכךןשמסר
 צריכא לא פשיטא מורעא טורעיה אגימאן מודעא ר[טפןר מאן חאי]ששת

 נמי הכי ואיטא לן קם' למודקיה בט[ליה כמוליה רמיןטא מהו ואירציןדעשאההן
 ער מאי שימן ש- אומו כופין נשימן כגטןי אומ' אמה וכן נמני כ[ןןאם

 א( כגט הממנה וכן קמאי לטו[רעיה ןליה דמטכיל קד אני רוצה]שיאט[ר

 אונם. עירי צריך ולא הוא כעל' טלמ' גלוי וממנה רגט או שאסרנו הואוזה
 סורעא כמכינן לא רכא האם' וטקשונן רזכיני אטודעא נהררקי קאמרי כיאלא

 רכמכינן דפרדיסא. טעשה כגון ראנים היכא רכא מודי ומהררינןןאזכי[ני
 דפרריסא דטעשה אונסא האי קושיא הכא ואיכא נהררעאי ראמרי כי]מודעאן
 מוטכ נחליה ליה טזכנמ -או ליה אם' הוא דהכין כאונסא קרי[ם ירעיןאיך

 ליכא ואו בידי היא לקוחא ואטנא דטשש*מא -ל[שמרא ככישנא לאןואי
 היכןין לטילןמאן שהרןין איכא ]ו[או מודעא טכמכ . . . .ןשהד'ן

 וטהררי~נןן כירי היא לקוחה לטימר טצי . .... . ..

 רחכין *הרי איכא . ול טנהון חר אנפי מרי .... . ..
 רןט[קבלי ]וא[יכא כידי ןה[יא לקוחה שולטאני גוים כי א[טנא ליהןאמר
 קחכרכריה לןיה רטפןחרן ר[טאןןן אשטעןינן אחרינא ואנפא טירחי[ל וקאןטיניה

 ל[א ואי ל]י מגנמ או ליה ןואטין לטקבריה ריכיל שידוע דאונםןבטידעסן
 אונס[א ה~אי כי כל ן . . . . כלמא וידקנא הסהר בכימןאומכינ[ך

 כגפ. דל:אן
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 . . . . . דפלניא באנסא בניהן נידעינןן שהדי וכותביןחוא
 רבן ןאמ' . . . . . . . אי חכין ובתר ה . . םולא
 טסירתא( טתנתא דמי היכי בה מגבינן נלא ממירתא מתנתא האיהורה
 יוסף( רב אטר דאסרי ואיכא ליה וכתבו איט]טורו זילו לשהדי להוראם'
 איכאן ביניהו מאי ליה ותכתבו ובנכריתא בשוקי תתיבו לא להו א(ראט'
 . . . . . . . טונבא[ לן קושיא פתטא.כיניהו

 ע"א-ב. מ"ד גתראבבא

 בכ,י[ןע-א .פ31( .טפ], .ם .27 אוכספורר)כ-י
 יהורהן נואתי מכרה ולא סשמע' טלית ראובן גזל אבל עליהמעיד
 ננסי( רישה תנא הכי  מ2עם שמק' בה לישהיר לא בה מערערקא

 דסן נהי נכי ומיפה וטקשונן מכר. לא בין מכר בין חוא חדודינא
 בגזל פיר' דהא גזלן דמוכר גב על אף מיאש טי מדמי מיאשגופח
 דתיק~פן ליה ונינחא דסים מניה סשקל בעאי ולאו נגזל לו מעירהיכי
 למיקסן וצרינכה גזילה רמי מניה רמשתלים מירקם לגזלןליה

 ומאכיל[ ןהגוזל דתנן גזלן דטית צריכה לא ופריקנן לגזלןבעינה
 והכין ביורש נולוקסה ומקשונן טלשלם. פטורין לפניהן והניח בניואת

 פרתו( גזל ]ומפרש מלית לו מכר פרה לו מכר רקתני האיפירושי'
 לימא[ נולא והורישו ומת טליתו גזל לימא ומכרה טליתוגזל
 דמין לוקח ]כרשות יורש רשות דאכ' רטאן אליבא ודאי אין ופריק,מכר
 לטאן( אבל סכר לנמיתנא צריך ולא והוריש גזל למיתנא ליההוה
 נרכ' לוקח כדשות לאו יורש רשותראם'
 לאביין ליה קשניאועוד דלא הילכךגזלן
 שאחריות טפניבשרה
 למיהוהטיבעי
 מרתן ששת ררב פירושה האי ובטיל4

 שמואלן בר רבין ראמנר שמואל בר לרךבין ודאסיא הואכפשוטו
 טעירן אין נבאחריות שלא לחברו שרה המוכר רשמואלפשמא

 וטליתן פרה אבל נחובו בעל בפני שמעסידה מפני עליהלו
 בעלן ספני אלא סכנרה לא ומכרה לאחר הפתיקי עשאהאפילו
 דיבו בעל בפני טעמירה ראין וכיון אפותיקי לו שנעשתחוב
-

 ר.ח. גירסת וכ,ה אן
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 רטפרש כררבא עליה ללוקחמקיר

 אגב[ ]טטלטלי ליה אקני גאבי טטלטלי אגב טקרקקיריל'

 והוא חסרא רב ואכ' מטלטלי גאבי טקרקעי גאכאטקרקעי

 וכ דשטרי כטופסי ודלא כאפמכתא דלא להרכתב

 ]טפני( קליה לו פעיר טכרה אם שאטרו וטלית פרהלקנין

 וטקשונן חובו. בעל בפני טעטירהשאין

 ככ-י[]ע"ב
 קל לאניש פרה לההיא טוכר האי אקנייה הוה דיל' פירוש ..

 להנפוקה ליה דאתקנית לההוא ליה ואיתשטכרה

 דתיקום טוכר דהוא טקנה לההוא ליה וניחאמדרכא

 טקיד היכי טניה ולשקליה קונהדליתי
 אותה שלקח כגון עליה לו וטעיר עסיק' בסאיהכ(א(

 לאתר אותה הקנה שלא סילתא וכרידא לאלתר]וט(כר

 אותה לקח אפילו ליה אם' דאיקני ריל'וטקשונן

 מן ראקני טאי כל דליזכנה קטי ליה כתיבהמ
 דתיקום ליה וניחא קרקק גב קל לרילךא[קניתה
 וקנה ראק;ו מינה שטקת ואמר'נן ע4יה לומעיד

 כן ואם שטק, מי פירקין אירך משותקבד! לא]ומכר[
 אפילו ופייק' בקיא ההיא ליה[ת(פשיט-

 להא לאוקטה]טצי[נא
 איכא ליה הויאלא
טליתאו

 טןואקשונן
 הסוכר רבנן דאטור גב קל אף פפא[ רב דאטר]הא

 חיזר אינו וטרפה חוב בקל ונא ב[אחריוח שלא לחבירו]שרה
 לו מקיד היכי וקושיא עליו חוזר שלו( שאינה נסצ~ת]עליו

 וכשתטצא היא דיליה לאו דיל']שמכ[רה

 שהוא קסיק' בטאי הכא ופריק' קליו. ראשון[לוק(ח
 וליכא היא דדיליהשידוק

 פפא דרב אליבא קושיאהאי

 דאם' קליה חוזר אינה שלו שאינה ונ(טצאת לחברו שדה הטוכר]דאם'

 משטא שטו' בר ~בין אם' גופא באחריות שלא[ לך זכיני להכי]ליה

 קליה לו יקיד לא חובו בעל בפני שמקמידה מפני קליה[ טעיד~אין



 ניחא רלא ללוקח יעיר לא נמי אחריתי ארעא ליה רלית[ היכאנאפילו
 לגני סוף רסוף גכ על ואף ישלם. ולא רשע[נרליהוי

 לבנות[ (יכול ואין לטטה טפחים בד' הזיז כקלהחזיק
 חזקה[ לו אין מטפת פחו(ת כאויר טפחים ד' שמניח אלאתחתיו
 למחות[ יכול שאינו והגג כקל אלא שנו לא הונא רכאם'
 חצר[ כקל אפי' א' יהודה ורב תשנתטש אל לו ולומר התצרכבעל
 ררב טיפלגי קא ראיה כהזק לימא למחות יכול אין הגכבבעל
 והתחתון[ בתחתון טציק שוהעליון הזיק שטה ראיה הוק סברהונא
 בתחתון[ טציין שהעליון אע"פ ןסכר יהוד' ורב בעליון מצ"ןאין
 הזינק[ שטיה לא ראיההוק
 ושאני( הזק שמיה ראיה הזק נעלמא דכולי לא חוקשמיה
 לחצר[ חלונותיו אדם יפתר לא כה. ןפליג לא יהור' ורבהכא.

 רבנן קאמריהשותפין
 רטתניתינן לסתוםאותו
 מדיננא?[ עבדדעביד
 הו קצוחיולא
 אם' אסרינןןה(א

 הפץ גו להניחשהחלון
 ןלקח[ הוכן אטות מר'למקלה
 יפתחנו לא אתרת בחצרכית

 עליו שמרבה טפנירמילתא
 לפנים החדר את כונה רוצהאם
 וחוא ביתו. לתוך ופותחהביתו
 לרשות נפתח אחרת מחצרשלקחו
 טאי( לשנים חררו שחלןק חדר מאי ופריקנן הדרך אתעליהן
 וסותם[ לשנים ווולקו והשותפין להצר פתוח שהוא ביתו אפתאעליה
 ששנ,נו[ כמה אפתא כסו שנעשה לזה זחכין

 שעוור[ עליה בחדר ועושה אפתא תרגימונהכא(
 . . ינר[בה ולא כית לאותו החדר מןשפותח

 כהרן דפייע רחמנאבריך
 עפיא בן לעאוראותקל
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ך.

 לברכות חננאל רבינופירוש
 תרצ.א. בכסלו-טגת .3(( )2 קמגרידג' בכ.' שמצאת' קלף של קמנים דפים שניא.
 אי, ג"תחכסו:י" ראשונה שפרסמתי לגרכות פיריח של הכ-י מאיתו חלקוהם
 שפרססתי לכרכות ר-ח מפירוש הקפעים כל ועל אוכספורר. מכ-י 0צ-0צ,צך

 מקפע חוץ עוד להוסיף עכשיו יש לגרכית הגאונים לאוצר וכנספתיםכגנ,י-קדם
 וה.א. 56-611צ(. ח.ב שכשר בגנ~י גינצגרג שפרסם הקטע את גם שלפגינו,ה

 11.5ן. )צד כ' בגנזי-קדם תחלה שפרסמתי הקטע מאותו חלקכניאה,
 בן היא עמוד כ? .1((, 2.1 בקמבליד:' הגניוה כ-י כק:וצת קטן אחד דףג.
 מלטמה. בשייי. וקריע שורהט-ו
 יבי:1 מפיר~ש הם גם שורה. י.ט-כ' בן עמיד כל 1'טפן, קטנים רפים שניג.

 לברכות.חנ:אל
 מפיר-ח. חוא שגם נראה הסגנון וטן שורה. כ-א בן עמוד כל )שם(, אחד דףד.

 גו שכתוב שבמקום אלא סתם. פי' בשם גערוך הוגאו ממנו פסקאותוכמה
 ועי' י". ט ל ידוש "תלמ~ר שלפ:ינו: בעריך נשתנה ישראל" ארץ"תלמ~ד

 השתמש והיגה 11. צד סוף שגת למסכ' הגאונים לאוצר גהקר0תי שכתבתימה
 שרשטת'. ההשואות מתוך שנראה כפ' האלה, גקט;'ם גס רה-ג גפירוש'ר-ח

 ע"א. ט"ח דףברכות

 "ן של כוס ושתה ירק עלה1אגל
 ערן מיציא אינו להוציאמצטרף

 שטעון כר' ורלא רגן כזיתעויאכל ככ-י()ע-,ו
 לא אפילו והסבו עלו ואם שפח.כן
 שהה ולא כציר אלא קטהןאכל

 קטהס שתה ולא כציר אלאעמהן
 לעשרה ורוקא מצמרף. יין כוםאלא
 הרבימ את להוציא אבל לאלהיםלוטר
 אם' הלכה. וכך רנן כזית שיאכלער

 ברכת להאראל להן תיקן טושה נחטןרכ

 תיקן יהושק הטן שאכלו בשעהחזן
 שנכנסו בקת הארץ נרכת ירושלים()כונה
 ירוש' בונה תיקן ושלטה דוידלאר'ן
 ירוש' ועל עטך ישראל על תיקןרויר
 הגרול הבית על שלטה הופיףעירך

 תקנוה כיבנה והטטיכ המובוהקרוש



 ישי ס ח ר פס

 הסר' שלא המוב א( תר בית הרוניכנגר
 לקכורה. שנתנו חמטצהסריחו

 ראחשונה הטזון ברכת סרר רכנןתנו
 שלישית הארץ כרכת שנייה הזןכרכת
 ירוש' כונה מתחיל כשבת ירוש'.בונה
 ומסיים אלהינו י"י נחמנו ואוט'בנחמה

 ע"ב ס"חברבוח
 הוא אתה כי בתוכה תחטנוכנחטה בכ-יןוע-ב

 ירושלים. בונה י"י א' כ' הנחמוחכעל
 פיר' באמצע ה.ום קרושתואומר
 כול'. והחליצנו רצה היוםקרושת
 לקרושת אומרה אינו אום'וחכם'
 כלכר ירושלים בכונה אלאהיום

 תנו קטא. תנא הינו חכם'ואטרינן
 התורה טן הטזון לברכת טניןרכנן
 ברכת זו וכרכת ושכעת ואכלתשני
 הזימון כרכת זו אלהיך י"י אחהזן
 כ' זו הטהה הארץ כרכת זו הארץעל

 ב' זו לך נתן אשר ירושי בונהברכת
 אלא לי אין והטטיב. הטוככרכת
 כול'. וחטר קל מנין לפניהלאחריה
 מובה חמרה אר'ן אטר שלא כלתניא
 וצריך חובתו ירי יצא לאורחבח
 ולהקרים ותורה ברית כה למיטרנטי
 בשלש ניתנה שהתורה לתורהברית

 הנה ויאמר שנ' בלברבריתות
 הרכרים פ' על כי וכת' וג' כרית כרתאנכי

 ע"א מ*פכרבות
 וכתיב יש'. וא' כרית אתך כרתיחאלה בכי'ןןע"ג

 הכרית. רברי את הראשוןכטכתב
 וכולן בריתות כי"ג ניתנה מילהוברית

 אבה רכ ב(. אכרם ויהי בפרש'מפורשות
 רל.ד. סי' י6, צרהפירושים אוצר הש.ה בן תר. לביח 9: שורה 10 צר צרפח., :~סח רש-ג כאגרח וכןאן
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 חחילה הוראה בה שיאטר צריךאסי
 כולם ועל זכפוף לך נורה תחילה1םוף

 רבינו ואמ' לך. מורים אנו אלהינוי"י

 טפומא רייקא רללשנא "( וצ"להגאון
 טקומוה בשלש אבא רכררבזאתא

 לה שנפלו בהאשה אידך האחרא
 את שאלתי אם' אבא רבנכסים

 לא אם אליקור כר' גשבתסטכוס
 הטכילה אם' אבא רנ הכליהביא
 כית יליד הוא זה ילדה כךואחר
 שלא סי וכל 1'סים[. לשטנהשנמול
 זההר' ב( הוראהאס'

 שלא מ'וכלטגזנה.
חסרה ארץאס'
 תזרהברית ורחכהטוכה

 הארץ בכרכת לתורה ברית יהקר'ם בכ.,1וע,ד
 אמר שלא מי 1כן חוגתו ירי יצאלא

 'צא. לא ירוש' בבונה רויר ניתמלכות

 חו'ן בשתים חותמין איןאס'קנה
 חר' וראשי וישראל השבתמקרש

 קל חתטינן והא ומותבינןחרשים.

 ארץ זמשנינן הטוון. זקלהארץ
 וכן היא אחת כלומר מזוןשטזציאה

 שמוציאה אר'ן הפירות וקל הארץקל
 ישראל קל רחם פתח ואפילופ'רות

 חיפרא רב ירוש' בבונה חתםעמך
 ברית לא אט' הוה ולא ז'רא כרכעשה

 שאינה תזרה זלא מלכ1ת ולא)שאינה(

 רב ב( 1סהניה בקברים ולא כנשיםלא

 י:.1. מי' 59 ~ר פיי-ה, - ונספתים רל,ה, ס,' 83 צד הפיר1שים אוצר השוה"(

 1סתר,ח, צ,ל: ג( נלום. על'1 שנכתב מים היה 1כך הקלף, בתוך עגול חור כאןב(

 בכי-ס.כסו
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 "( לחוטסיהששת
 ןאסיןחיץאי
 חיסראלרב

לכולהו
ולכולהו

 בי עליהב(
 זירה ר'ליה

שכקת

תנאיי
 ג( וק'אטוראי

 ע-א, נ"ג - ע"ב נ"בברכ~ת
 בם'ן הכי הם ררנישא מכלל זרהלעבורה בכ-יןןע.א

 רמסבו[תם ר( !האינרנא סברכיןכמסיכה
 מכ' אינון זרה לעבורה מסיבחסלאו

 שלגוים הנר על טכרכין איןטכרכין
 שלא אור אסיקנה שבת. רלאסשום
 אור אכל עליו מכרכין איןשבת

 שלחייה אור כגון סעכורהשנשכת
 רו[לק ןשהיה פי קל אף ןשלחולה[ואר
 ששבת ןמפני[ עליו סכרכין הישכל

 שהיתה עששית הן עכי[ר'מטלןאכת
 השכת לסוצאי השכת כלדולקת
 מגוי שהרליק ישראל עליה.טברכין
 סוסיף דלא אפשר אי עליוסכרכין
 מכרך קא אהתירא סברך קאוכי
 . פין ןעל אף ןסנוי[ שחרליק גויאכל

 וראה[ מהלך ןהיה עליו. סכרכין לאראוסיף
 רונ אס טכרך ישראל רוכ ןהוא[ אסאור בכ-יןןע.ב

 סחצה על מחצה טברך אימגוים
 לשקיעת סמך תינוק ראהמברך.
 שמא אחריו כורק כיח ואבוקההחטה
 ה( ואילא נקט ואיקרי הוא ישראלכר

 ושל ושלתנור שלכבשן אוראסיר.
 ותניא קליו טכרכין חרא תניכירה

 לא. ~א, = ה( ר.ס. סי, ש צר ברכות, לטסכתהפירושים - הגאונ,ם אוצר השוה ר( ןכרב[. ועבדת = ג( בב-י. העגול החור סקום הואחשיפין באסצע הפנ~, הטקום בן ב'. אות ר-ס, הגהות ע,, גהרא.ה. כ-ה לחושטיה, אן-



 ם ר ק י ז נג26

 בתחילה כאן קשיא לא פברכין איןאידך
 דקדיין 1הדליקח[ בתחלת א( 1פ"1 במוף.כאן
 הוא וקוטרא העצים ברוב חאור אחזלא

 אלא טברכין אין נהורא צאיל ולאדמליק

 שלהבת והעלו הדליקו שכברבמוף
 המדרש ושלבית שלכנמת אורטברכין.

 טבר', אין אידך ותנש טברכין חדאתני

 הא חזנא דאיכא הא י( לפרושיאתינן
 איכא אי שאום' 1יש[ חזנא~יכא
 לנהזרא הכנסת כבית ראכילאזנא
 חזנא ליכא ואי עליו וסבררעכיר
 עליו! סברכין ואין עשוי הכנסח ביתלכבוד

 ע"א. נ"דברכות
 לאבותינו נמים שקשה ברוך אום' בכ-י[1ע-א

 דרבים אנימא אוקיטנה הזה.בטקום
 אנימא אבל לברוכי טחייבי עלטאכולי
 עליה דנפל גברא ההוא כגוןדיחיד
 דצחא ההוא וכגון ואיתצילאריה

 עינא ליה ואיברי דערבותבפקתא
 אחריני ג( לברוכי חייב איהו כ41.ושתא
 מדבר טקום פקתא פיר' טיחייב.לא

 בכהשקין כדגרסינן טים בושאע
 חנות לו עושה י( טגלחין ואילופרק

 תנו טים. לטכור בית 1כלוטר[בפקתא
 וטעברות היררן סעברות הרואהרבנן
 ואכני אדנון נחלי וטעברותהים

 עוג טקשה כל חורון. בביתאלגביש
 ואבן ברכות. בטסכת כתיבאינו
 כתוב הזה כלשון בטשה קוגשחרק
 אדם בני שני והכ את בלבד.בה

 השוה ב( רס-ג, וסי' רס-ב סי' נספחים ועי' רסיב. סי' 88 הפירושים אוצר השוהא(
 ע.א. פ,ו סו.ק ר( רסיפ. סי' שם הפירושים אזצר עי' ג( רס-ר. סי' שם חפייושיםאוצר



מיש

 ~דשניחם[ והכ שטו ואחר את שטואחר
 כולם קל הבריחא אסיקנה היו.מצרעים

 ע*ב. נ*דברכות
 הטקום. לפני ושראה שבח שיתןצריך
 זוכר אלחינו י.י א' 3' טכרך לוטוקל

 אלהינו ייי א' כ' מכרך אשתו ועלה8ריקים.
 ארכעה יחורה רב אס' האמת. דיין ה'מ'
 והולכי הים יורדי הן ואילו לחורות ך י רצ

 כבית וחכוש שנחרפא וחולחמרברות
 לברך צר,כין כולן אילו שיצאהאפורים
 לחייכים נומל וד מ' אלהינו י"י א' כ' עשרהכפני
 אחרים לו אוטרים ואםטגוח.

 כרי
 רחמנא

 אחריהם וענה כןעפקא רמך ולא לןריהכך
 . . . . . מלהורות נפטראטן

 חמאריך ארם של שנותיו יטיו סאריכיןשלשה
 וחמאריך שלחנו על והמאריךבתפילתו
 הטאריך וכי וטקשינן הכסא.בבית

 א' יוחנן ר' והאם' היא מעליותאכתפילתו
 לירי כא כה ומעיין כתפילתוהמאריך
 מחלת טמושכה תוחלת שנ' לככאב
 וטעיין כטאריך החם וטפרקינןלב.
 כרחמי רטפיש[ ~המאריך ןרא[מרינןהכא

 ע*א. נ"הברכות
 המקדש שכיח כזמן שלחנו קלהסאריך
 טכפר שלחן עכשיו טכפר סגחקיים

 בכית חמאריך פיר' קניים.12מאכיל
 רתלי רסי טוכא נפשיה רתלי לאהכסא
 לירי כא הכסא ככית טוכיחנפשיה

 ןככל[ נפשדה רכריק אלאחחתוניוח
 . . . חימנןותא פיר' ושעתא.שעתא
 רכריק שלשה . . . . יוןחנאמן
 לט שנוחנין טי שלארם ושמתיו וימיומקצהן
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 לו[ שנותנין וטי סכרך ]ואינו לברךכום
 והסנהינ קורא[ ואינו לקרות תורהמןפר
 אכל כצינקה אפילו כרכנותעצמו

בפהרמיה
 ]כדכ"

 נוהג שהיה נמליאל
 רב אס' דמי. שפיר ברמהנשיאותו
 שנה טוב פרנם רחטים צריכיןשלשה

 שלשה יוחנן ר' אט' כול'. טוכ חלום כ 1ט
 ופרנ[ם ושוכע ]רעכ עליהן 0כריזהקכ"ה
 הצכור על פרנם מעמידין איןכול'.
 שני בציכור נמלכין כן אםאלא
 ראה טשה אל י"יויאמר

 עיב. נ-הברבות
 הקכ"ה אין וג' כצלאל כשם קראתי בכ.,ן]ע,ד

 יהיב שנ' לתכסים אלא חכמהנותן
 חכם כל כלב וכת' לתכיטיןתכטתא

 טוות ולא תלם כל חכמה. נתתילכ

 בתענית שלן אדם שחולם תלום כלפירי
 איפשר דלא תלום כל וכן ית[קיים]שלא

 יצפה לעולם . . . מסל כא[נראןלמפשר
 שנה. ושתים עשרים ער טוכ לתלוםאדם

 טוכ לאדם לואי[ ]בר הונא רכאמ'

 מ4אין רע[ ןלאדם רע חלוס לוסראין
 דוד של שנותיו[ ש]כל טוב תלוםלו

 שלאחיתפל סצותיו כל טוכ. חלום ראהלא
 חלום שראח סי רע. חלום ראהלא

 שלשה כפני יפתרנו עגומהונפשו
 רחמנא הוא טכא לו דאטרוכלומר

 ליה ולימרו זמנין[ ז' לטכ]לשויה
 שלש פדיות שלש הפוכותשלש

 דתזא טן וכן כול'.שלוטות
 פתרוניה ידע ולאחלטא



 ע.ב. נ-חברנ1ח
 ריבוא. כששים קלי חשיבחו אמ' חרזים בנ-.ן;ע.א

 בחטה אום' הקולם אומוח קבריהרואה
 אימ' אימן ממקי בוהקנין וג'. מאראמכם
 בהקנין נעשו אבל א( הבריוח משנהעליהן
 כווטי פיר' האמח. ריין ברוך אומ' כ(טחמח
 ד( אשקר ניחור ג(. טאר מאר לבן לווקיןשחור,
 י( ננם כפיף. ה( כיפח ארם. כגי כררךשלא
 ראשו שאין מי הראש פחי קוף. כגוןקציר

 ח(. הכריוח סשגה כולן אלו י( רחבה אלאסגלגלת
 רשבים כוככא זיקים מאי הזיקיםעל
 ממקום ,( יורד כשסים הנראה חכוכב ט(פיר

 יא( והסוריר בשבט שובט כטולמקום
 לפיכך בו שסכה המקום עלהשבט
 זיקים שמו הכוככ חה שביט.נקרא

 אין שמואל אכ' 'ב( ישראל ארץ בתלמ'דנרפינן
 ה;ולם את מחריכ בכסיל זיקאעבר
 או אלא עבר לא. עכר רמ'תחטיוהאי

 אולי: ב( ר-נ. ס.' ס1ף 62 צד לברכ1ה הגאונ.ם לאוצר :ספחיס ע., בר,ה, 1כןא(
 )בכורוה ח.ו1רי 1אשתכח לו1ק:י געי טאן להו דאמר ההוא ני ח.וורא ג("ל11קןאימה.
 1הגיח1י, הכ1שי )מ.ה;( אל1 מ1מין בפ' "1נבכור1ת 6ח10ט-01(ו. ד( לו1קם. ערך ער1ךמ.ה;
 ערה.ש(. ועי' שלי. כ.' גחר ע' )ערוך ב'ותר" אר1ם פ;' גח'א, סומקא ג'ח1רפ"

 אלאשקי.. הל1ק.ן, 186: לברכ1ת הפירושים אוצר גא1ג'ם, ובלקוטי כאן. כפירש,י1חוא
 ל-ו ברף פירש.. 1כן ונאנסא. כפח וגיה,ר ל1קין וחילופ1: אחד אחד "זכר שס: כחוב1אח.כ
 הקפה, = הן שם. הגליון על שנריטם .1-ט מעדנ. 1עי' מרא.". יותר לגן שהוא "גיחורע,ב:
 ... גיבח זביר רב תגי כיפח, ב'( מ'ה, )בכ1רוח בגמ' 1( כאן. בירהטלמי גם ביפחבנט'.
 גא1נים ובלק1טי חשלם(. ערוך 1עי' גנח. ע' )ערוך ף" 1 ן כ ח פ י כ כלומר 1גחון. ארוךי'-מ
 בשם באות אות הובא ז( ~ ע"ב. ט"ה כבכורות גס וכ"ה ,טמוטא, אריכא הכיפח,שם:
 שגראה עד כזה זה רבק ששערו ו-ל גאט שרירא רנ פ" ראש, "סחרי פח", )ע' בער1ך סתםפ"

 רכ,ה: סי' ש-ע 1בטור נ46(. צד ח-ג נ-י ענעל1 חד-ר הוצא' נקאוה )טנ1ה-מ-אל רחב"ראש1
 1ה-ג ג'. עמ' י-א ד'ו ה-ג, ג.רסח 1:ן ח( בזה". זה רבק1ח שערותיו שכל הראש,"1פחויי
 אסר ער: מבאן ט( האמת. דיין עליהם שמברך אלה ב.ן הוא גגמ' 1לפנינו 75. צדאספמיא
 )שס(. יר1ש' בתלמוד יב( ושמן. וסוריד יא( )ערוך(. יגתר י( בכב. ע, בערוך נעתקשמואל,
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 שטואל אם' טיניה. לרע או מיניהלעיל

 אמר א( פיר' כולי שמיא שכילי לינהירי
 ברקיע הכוכבים ררכי יודק אנישמואל
 ג( והיא טרינהי נהיבוה יורק שאניכמו

 האי זולהי רכר טטני נעלם ולא נהרדעא בכ.יןןע"ב
 רמיהוי ג( זיהיה פי' רשכימ.כוככא

 פרוכה וילון פיר' י(. שמהראה הואז'1
 יש כסיל ה( כוילון. שעשוי חרקיעוהוא
 צינה כו יש וכיטה נרולה הטוהבו

 של חטוה שוכרה זו וצינהגרולה
 ונם'רי זו צינה שוכרה זו וחמוהזה

 בנהר רעקרכ י( עקוסא דיהיכאילא
 עקרכא ליה מרקא רהוה מן כלד'נור
 שקוקץ חרברים מראים ז( חיי. הוהלא

 מטמים שהן הוא כיטה מכעכיעקרכ
 לה אטרי כוככי טאה כיטהבצינה.
 היא עש ח( דטיכררן. לה ואם'דטיכנפן

 כיטה. כסיל עש קושה טלה.זנב
 תפרדו מכיטה כגכים שני הקב"הנטל

 וכשניחם לעולם טכול ובאשניהם
 בהן ומהם מעש כוככים שנינטל

 הינו הטבול וקטר כימה שלפירצה
 כלוטר הנחם. כניה על ועישרכה'

 הווקוה ועל טטנה. שנימלוהכוככים
-

 השירושים א1צר גאונים, בלק~פ' וכן ג( בער1ך. ע.כ ג( נהר.י ע, גערוך נעתקא(
 .. . זיהיה ד( ז'ויה. ובגטרא: ובחיקותו(. )אורו צווהא נורא ה, "ז'הי 186: 9דלברכות

 כסיל; ע' גערוך נעתק כיטח, הפסקא: עד טכאן הן זה(. ע' ןערוך שטתראה הוא ו ו יו
 טכאן ו( עקוסא. שס: גאוניס גלקוטי וכן 1( שנ.1. סי' לגרכות, הגא1נים-התשובותאוצר
 נאון: חאי רב של טגנונו ונ-ח חדברים. נראין השם: עקס. ע' בערוך גם ביטח עד:ואילך
 עקס. ע' בערוך סכאן נעחק ח( חדגרים.טראיו



3 חמישיספר

ה.
 לקאבס. נאון האיי רבתשובות

 הראשון הקונ*יס טאותו תיכוני-פנימי חלק והוא .01ין. ןו בקמכרידג'קילג' בווספמינסטר- חיצ.א, בכסל~-פכת שמצאחי תכופים דפים כ' בןקונטרס
 ה'( ודף כ' )רף רפים כ' בן תיכוני קונמרס עוד כיניהם שחסר אלא א'.קדם גנוי- בראש שחדפסתי אוכספורד מכ.י א'-ו'( ןרף תכופים בלחי דפיס ב'כן

 הקונטרם שלפנינו. ג'-ד'( ןדף השלישי הקונפרס לבין הראשון הקונפרםשבין
 הקונפרס. מן ר, תשובה וסחצית ג' חשוכח ב', חשובח ס~ף : מכ,להוח

 תשובה ה'. השובה וסחציח ר' חשובה סוף א', תשוכה סכיל הראשוןוהקונפרס
 )אחריחח(. 105 צד ובחג.א ~יאשיתה( ס' סי' בחג.ה נרפסה כנר שבקונטרכ:1ג'

 קרום שלנו חקוכץ וגס בשלמותה. לפנינו שישנח ה ל א ש ת הסרה ששםאלא
 הוא וברור נ.פ. חשוכח שם היא שבקבוצנו א' תשובה כי הקובץ לאוחוחוא

 קונטרם עוד שייך שלנו לקובץ אחרים. ומשכצים סקוכצגו נלקמ ההואשחקוכץ
 מעט' חיכיעית שכשורח .1(( )2 כקסברידג' שטצאחי חכופים דפיס כ' בןאחד
 תגאו' ןאוצר לפרדס" שנכנטו "ארכעח על חחשובת כל ונסשכת מתחילה שםא'

 "עצסו שםן: הראשונות שורות ושלש ח'. כאות כצרה וטסומנח כ'( סי,לחגיגח
 של בביתו שמע קרית בשעח אכל חנס, על וססך וח דבר על מכנהבסקום
 תשובה סוף חן וחי( דבר נאטר לא חשמד בשעת שלא הכנמת בביח אואדם

 גדפסה *רם באן בא שסופח מקונפרסנו ב' תשובח גם נדפסח. טרםשכסרומני
 ח.כ, גנוי-שכפד כ-ט; ס" ע.כ פ-ג בשע-צ נדפם כבר תכנח אבל שחיא,כמו
 א, לתשובה תכופה באה חיא ששם א( 5ש צד גאוניקא 5-איןצד

 שנתן או מנח שמע' אצל לו שחיח "ראובן חיא: ותחלתח וה רטנושבקונפ
 עדים"... בפני לו חן לו אמר ולא חשלחני ללוי חוליכו לו ואטר סנחלשסעון
 בר נחמיח לר גאון חאיי רג טתשעמ ק שלו מיימתתל
 שסה קדם גמי גע" קאבפ דיכת מם וכו' ה י ד בעו
 שטרא שקול ~אשלח לו שאמר כזמן לשלם השל" שחיכ זה כי לוב1רר
 וא""ר הטלוה. טן לגפלו וצוהו ממק כאותו וטמר ;ליו יש כיי וטהוריעוכגין
 זוזי הכ על שמרא שקול החקרים הרכרים היו היאך לראות ב( אשי רברקרק
 שאטר כיון השטועה עלתה אלא עטר לא שמרא שקול על זוזי הכ הקריםאו
 להפסיר ולא לתקן עליו היה רבריו כמוף כין רבריו כתחלת בין שטרא שקוללו

 לא שטרא שקול לו אטר לא אמ אבל ג( הלו על ולא חומרו על ברברולילך
 לטעלת שפרשנו כטה בערים לתת עליוהיה

 לחו וכתב מרים ראמיר טנלן זטרא עוקכא לטר ליה ד( ו ח ל ש ר א ח1

 טילי הני יין ישתו לא כשיר טהכא להי לישלח ללשום ניי אי הששאאי
 או הילכתא אם ארוגנו ילמדנו לן, סשטע קא שרי רפיטא אכל רטאגאזטארא
 שלחתן מטעודתו חגהנח כל ח( ראיתטר החיא לן קשיא היא חילכתא ואולא

 ב'. ו', ברכות ח( א'. ד, גיפין ד( 112. צר ו, שגה וחצופח 9. לצד 2 צד רש-ג לאגרתותקוגים תומפות עי' ג( א'. פ-ת, כתוכות ב( ער"כ. ס" שם: ובג-ש כשע-צ נרשם ובפעוח שכ.ד.סי, הקצרות חגאונים בש~.ת ת'א ביותר וסקוצרת בג-ש, גינצברג לוי ר' אוחה וכר ולא א(- זיתו. ובין שלחתן כיתו כין חפרש הט או קולות כחטשה עובר משטחוואינו

 3. ה'גנוי-קדם
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 ובמחולות בתפים משחקות שהנשים ושלכלה שלחתן נבתיהם זה במקשנותהנו

 או שרי ועונכ וכנור נבל נכלי ומשמחים נוייםומביאים

 לא. או הכלים אלו בין הפרש יש ואםאסיר

 נית שכן צל פתם משתאוה בבתי ישראל כל מנהנ כי חזינאהכין
 חקב.ה לפני ותושבחות שירות רברי ואומרין שמחה של בקולות שמשמחין וכלהתתן

 הטשות והבטחותיו מלכותו גלוי וקיווי מקרם ישר' עם וחמריו אותותיווזוכרין

 אלו קל הרבה ופיוטין ישר' את הנביאים שבישרו נחמות ובשורות בכ-י(ןע-ב

 חופות ווכר שטחות וכלות חתנים ובכתי ננינות בקול בהם וכיוצאהררכים

 אכל אלה. מכל נמנע מישראל בעולם ארם ואין ולהכשירם להצליהםוכרכות

 אחבת של נגינות אלא הזה כסרר שאינן רנרים עוקכא מר ראמרזטארא

 כנון בזאת וכיוצא נגנורהו נבור ולקלם כיפיו יפה ארם ולשבח לחנירוארם
 מכשא לא " אלגזל אשקאר שנקראין הללו ישמעאליםשל

 שממ זה רנר ובעיקר אפיה כלחור נפשא אפלו . אלא ראמירבמאנא

 ימר יק ישתו לא בשיר וטנ' המוטתאות סנית שיר בטל ב( סנדרימשבטלה
 ררב נריה התא רב אמ' כתף רבסנררי סמאי ג( קלה ואסריק לשותיהשכר

 אפר חונא רנ וראטריק סננימת. כחור' ,טבתו טוטער זקמם קרא אמ'יהושע

 רברי קל אלא אמרו ,טלישראל שירות על לא כיה זלזיל חיסרא רב,מארא
 וזה אמיר. נילראיי זמר שרי ובקרי ניגרי זמר חונא רב אמ' ואמרינןהגויים.

 אינן כקרי ראינון נקר רועי וזמר נינרי שהן הספינות טושכי שאוטריןהזסר
 לא כי וראה שחקר א נ 1 ח רב חתירו ר( כן פי על ואף ישראל שלמשירות

 ולרוקים למושכין ומסער קזרה בו ויש מכוערים רברים ולא נירופין רברי בוהיו

 שהזכרתם ומה ואמרו. מכוקרין רברים בו היו כי חקר בורסיים של -זסראכל

 רבר לך אין שלאנשים כמושב אם ומחולות כתשים משחקות שהנשיםבשאלה

 הרבר מכוקר נכ..( )ע-ג כפומא אפילו אילא ומחולות בתפיט ולא נאה,קשה

 ועאנו נשי משרין פריצותא נשי ועאנין נברי משרו ה( יומף רב ראמרואסור

 נמשתה שכן וכל הני מקמי הני לנמולי מינה נפקא למאי י( בנעורת כאשגכרי

 על נין אתו מנרין אנו זה ברבר שפורק מי וכל נטור איסור זה כיאנשים
 ז( יוחנן ר' אמ' נחמני כר שמואל רנ ראמ' אנשים ירי קל ובין נשיםירי

 כנור והיה שנ' לעולמ פרקניות חמש סביא ח( זמר מיני כארכקה השותהכל

 סנהרר'. = ב( ד'. ה;רה 33 צר אלבק והאשכול קניב. סי' לשע-ח הים איי ע"א(

 בשנ,' והוגא כך. וסשום = ר( ע-א. ס-ח סופה ג( א'. ל,ו, רש-ג לאגרח הקדסח'ע"
 כאן עד ו( ע-א. ס-ח סוטה ה( עי'.ש. ע,א, ק'.א ל~נץ רפ~ס פ.1. ופרח בכפחורגרסא

 מינ' לכל הדין ה~א ז-ל סעדייה רבי' הגא~ן "אמר ח( שם. סופח זןבחג-ח.
 ראוגן בן '~חנן ,ר' שגכולס" החשוניס שהם אלא אלי ~מר מ,ני ר' חכחוב הזכ,ר לא כיזסר

 ע.א(. '-א רף .,ג( .!0ג( 331 ברלין כ., חשאלתוח, על כפי'סאגרידא
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 גלות שטביא דעת מבלי עמי גלה לכן ליה וסמיך משתיהם ויין וחליל תףונכל
 לתורה שגורם צמא צחה והמונו לעולם רעב שמביא רעב טתי וכבודולעולם,

 הקב"ה של לשנאיו שפלות שנורם איש 1'שפל ארם וישח מישראלשתשתכח
 תשפלנה גבהים ועינ' מלחט'. איש '" שנ' הקביה אלא איש ואין איששני

 נפשה שאול הרחיבה לכן כתוב טה אחריי שלישראל. לשנאיהן שפלותשנורם
 טכוער ת א ז ב ם ג ש י א עמהן שאין בלבד א( ם י ש נ ואם וג'. פיהופערה
 כי טזאת שתטנעו וראו' לניגון עומרות נשים עמהן 'ש אם שכן וכלהדבר
 בהן שיש זמר וכל' וכנורות בנבלים ~ביותר קלקלות לכטה ופתח היאפרצה
 בשעת בעולם הברה לקול העשויין ומחולות תפים אבל :חלילימ ועוגביםנמין

 יפה. יגרר ואם בו שמזלזלין 'ש משתה בשעת ולא הכלהתמר:קי
 שעכרה כיון הקדשים כל ואחר בכור אחד גופה ב( רבנן דאטורהא
 בלא רגלים בשלמא תאחר בבל עובר שנה בלא רגלים רגלים בלא שגהעליהם
 לנו יפרש 3כ-ין ,ע"ר לה משכחת היכי רגלים בלא שנה אילא לה משכחתשנה

 ואחר טלא אחד אלמא חטשה מעשרת שנה היתה ואם עד גאוןארוננו
 עבריק. לא טלא'ם שמהם קברעןחסר

 לה משכחת כפדרן ליה דאית ראמר למאן המחא היא הכיןשמעתא
 בשנה לה משבהת לרבי בשלטא לה טשכחת היכי כפררן ליה רלית למאןאילא

 ימוה כמנץ תם וחטוטה יטשים טאות שלש אומרר ר' תטימה רתניאמעוברת
 השנה נתעברה ואם ליום מיום חדש עשר שנים מונה אומרים :חכמיםהחטה
 ארר שילהי ממא דכי הסצות חג בתר ראפרשיה כגין לה טשכחת לונתעברה
 אינון כפררן ליה ראית מאן פירושה וכן מלו. לא רגלים מלאו שנהבתרא
 שניד מבאריה רהכ'ן למאן שתא ופלקא חמר ואחד טלא אחר לעולםראטרין
 עצרת בין ואין שנה לראש שנה ראש בין אין ראטרין ראחרים טעמא וכןיוטי

 :אם יומי ארבקה :טשתארין בשבועי ש"נ רנפקין יטים ארבעה אלאלעצרת
 דשנה וכיון יומי כ"ט דהוא חדש שנה עיבור קסבר חמשה טעוברת השנההיתה
 בכוד שנולר אלא יהא לא דגלים בלא שנה משכחת היכ, ליה הויא יומ'שנ"ד
 לבנה שנת ראינון שכ'ר מאנ'ת כר שלקצרת טחרת שהוא בסיון שבקהביום
 שלשה באו שכבר אלא נפקין לא חפר ואחד מלא אחר חשבון עלואינון
 רקאטרינן רגלים בלא שנה לה משכחת היכ' למ'דק צריכת השתהרגלים.
 בשנה לה משכחת אמרת 1 א ו לה טשכחת כפררן ליה ראית למאןהנ'חא
 ראינון לבנה שנת שנ"ר רחאלפין מעוברת בשנה לרבי דאשכחת כיטעוברת
 חסי( ,יהשאר שלשה באו ולא חפד ואחר מלאבאחר

 ע"ב, ו, השגה ראש ג( וכצ"ל, אןשה[, עטהן שאין כיבד אנשים ואם בחגיא:א(
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 ז'ל. גאון האיי ורבי' שרירא רבתשוכות
 מחשובוח קצרים רפים שלשח גינצבורג ר-ל פרסם 123-8 צר גאוניקאבספרו
 נמצא האחרים השניפ ובין הראשון הרף בין בקטברירג'. שבפר קבוצחהגאונים
 טצאחי בקמברירג' חרצ-א בכסלו-טבח כהיוחי והנה רפים. כמה נורע ולאחטר,
 וצרפחים שונוח בתיבוח וספוררים מפוורים רפים ששה עצטה חקבוצה באוחהשם
 הרפים אח השויחי גם ג'. שהרפיס הרפיפ בין החסר החסשך ויצא לאחראחר
 לא נ. בשביל א~חם שהעחיק שהמעחיק ומצאחי שם הכ-י לגוף נרפסושבבר
 ומרפיספ חוורני לפיבך הטנ'. ברף שורה והחס'ר היאשון הרף אח בראויקרא

 חסרה הראשונה התשובה של ההתחלה שסצאתי. הרפים ואחרי לפני כאןבפטיט
 בשם: צ.1 ס" אלשקר מהר.ם בשו.ת פסקאות הובאו השניח מהתטובה אךעור.

 וי-א. סי' וצ לשבח אוצר-החשובו' עי' 1.ל". גאון האי' ורבי' שרירא רב"כחגו
 115( צר*איניקא

 : אטה אצל הבח לב ואין בחחפי?ה
 ב( בוארת פירות הלוקח אן שנינוואשר
 הנולריפ קטנים רבורים שקנח ס'גם
 בבוארח עבשו שיש חרכוריםסן
 רבורים בוארח גסקוטינו איןואנו

 רביריפ כשיולדו כי אסרו א(לאשלדב(ש
 סהן הכוארת תרחק חגדוליס עםקטנים
 מתוך הקטנים א(ח (הגרוליםויבריחו
 וישבו חקפנים וילנו ו(יב(ווםהכוארת
 בעל ויבא נחיל חנקראין והן ח,ץמנגר

 ל 1 ח ם ב או בחוח להן ויקיףהכוארח
 באין והן עץ להן וי?יב נעיםקול

 וחונין ועולין העץ אוחו עלינברבין
 אחרח כואיח אל אוח, ונוטלעליו

 הנחיל אוחו וחונין: לחןשנעשה
 חכוארח ולכעל חבוארח פירוחחוא
 מונעין לקחחו אחר יבא ואפ חואחוא
 ג( שלרבוריס נחיל ובן שני(נו קסא וכ(באאותו
 שלו אילו הרי חבעלים נתיאשואם

 טיבן (לו(מר קטן או אשה נאסנחושנינו
 רן ששנינו הוא ווח וח :חיליצא בב-י()ע-כ

 שלשה. נוטל בוארת פירוחחלוקח
 פורש מטרס חן שנינו ואשרנחילים
 הבוארת לבעל יש כ'חחילח
 כרי הע1'ק(י הרב1ו(רים אחשססרס
 שחן (ס(פני אחר נחיל עור יולירושלא
 ו( אמרנו וא(ח 1ררך ועל נולרו ביכחשין
 רכ אמ' 1יהוד(ח רב אט' טטרסןבטח

 במערבא ואח.ראמרי ובטלחבחררל
 חריל אין חנינה בר יוס' רר'סשסיח
 חר שפיהם סחוך אילאטטרסן

-
 ש ו( שפ. ה( א'. פ', ב-ב י( ע.א. קי-ר ג( ב(=כו:רח. ע.א. פ' כ-בא(
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 וזו רובשנן את ואוכלותחוזר1ת
 מרחיקין א( סירקין גאידך ששנינוהיא
 יוסי ר' הדבורים מן הררדלאת

 תניא עלה ב( ואטרינן כחרדלמתיר
 שהוא מפני בחרדל מתיר יוסיר.

 לו אומ' שאתה ער לו לומ',כול
 הרחק מדבור, חרדלךתרחק
 באות שהן מפני מחירליידב1ריך

 יותנן ר' ואפי חררל לנלוגי ואוכלות ככ-י(ןע'ג
 ומסרם שנינו לאשר שניפתרון
 וטאותר טוקרם שהוא כירוםפך'סון
 המקרא את פרים ג( אוט' שאתהכטה

 קראה ד( ששנינו וכטהוררשיהו
 ור' אבהו ר' ה( וכראטרינן יצא לאפירופין
 אם' וחר טפורסת פרשה אם' חרנתן
 ר' 0 שאטרנו והוא נאמרה הפררעל

 כמסרם נחילים שלשה נוטל אוטייוחנן
 בכירוכ תלקים שלשה נ1טל כיופירושו
 שלישי ופירוש אחר וטניח אהרנוטל

 שלשה נומל תונא ז( בטתניתאשאטרנו
 נוטל ואילך טיכן זה אחר כזהנחילים
 שלא ביאורו וכן אתר ומניחאחר
 נתילים שלשה בוטל ראם' יותנןכר'

 שלטשנתינו כפישוטה אילאבסירוכ
 כך ואחר רצופין נחילים שלשהנומל
 שלקר הזטן אותו כל אח' ומניח אתרנומל

 הכוארת: פירות בנ-יןא-י
 ם ת ל א ש ש1של

 השמשות בין רבנן ח( רתנו הא לכםלפרש
 פירקא. סוף ער הלילה שן היוםטן
 ויש היום טן בו יש פירושהכך
 אי ירוע שאין וכיון הלילה טןבו
 זו ואי היום טן היא ממנו עונהזו

 ע.ב. ל-ר שבת ח( שם. 1( ע.א. פ' ב,ב ו( פ.ע. ג-ר ה(ע.א. י-ח מגילה ר( ע"ב. קי"פ שמ ג( ע.ב. שם כ( ע.א. נ-ח דף בתיא בבאא(
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 פפק נמצא הלילה טן היאעונה
 הלילה טן ?ולו ןספק היום מןכולו

 הימים לשני .לחוטרו אומווטסילין
 כשחושבין תוטר שישטקוכ

 מיוצא היום מן, אומוכשחושכין
 ומקום היוצא סן אומותושכין
 טן אומו כשחושבין חומרשיש
 השמשומ בין משפט הש זההכא

 בו שאטרו השמשומ בין הוא זהואי

 רכרי סהן אחמ חלוקומ שלשכאן
 זטן כל החמה משתשקע יהורהר'

 המההון הכסיף טאריטין טורח שפני בכ-,();-ה
 הכסיף השמשומ כין הקליון הכסיףולא

 לילה. הוא זה למחתון והשויההעליון
 חמטה סשתשקק יהורה ר' קאמ' מילימלמ

 הכסיף טאדימין טערב שפני זסןכל
 ופירושו העליון הכסיף ולאהמממון
 לה וכקרוכ כארץ האורשנשמנה

 לא בשמים האור ועראיןוהכסיף
 פי על ואף הכסיף ולאנשמנה
 השלישי ארמרם: הטערכשאין
 שאף למחמון והשווה העליוןהכסיף
 והכסיף האור נישמנה הרקיעכלפי

 והקליון המממון וכשנשמנולחשוך:
 הוא כי יהורה ר' ביאר הרישניהם

 זמן כל החטה ומשתשקעלילה:
 הוא איזה ביה קא' מאריםשהסערב

 אדמרוטית כשתסמלק הא השכ"טומבין
 זלא המהמון הכסיף אס וקאט'לילה

 ואותו השמשומ בין הקליון הכסיף בכ.'()ע-1
 וזה אדסרומימ נסמלקההעת
 קשיא גופה א( י ר א ה שאמרנוהוא

 השמשומ בין הוא איזהאסרת

 ?7 ךך לער1:', הגא1נ'ב א:צי :'. הא. של: ה;ה'קה ההמ1;ה ה'אא(
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 שפני זמן כל חחטהטשתשתקע
 התחתון הכסיף הא מאדימיןטזרה
 וחדר לילה הוא זה העליון הכפיףולא

 הכסיף ולא התחתון הכסיףתאני
 ונאטרו ויאט' השטשות ביןהעליון
 טעטים שני יהורה ר' טשוםבה

 יהודה ר' נתן טעלות שתי אט'ראבא
 ללילה ואחת השטשות לביןאחת
 השטטעת בין תחילת קאם'והכי

 ומאריך החמהמשתשתקע
 ונם טאדימין. מערב שפני זמןכל והוי

 התחתון ויכפיף ארטרוטיתןכשתפור
 וכשיכפיף העליון הכפיף שלא זטןכל

 שאמרנו היא 1ז1 הלילה טתחילהעליון
 שטואל אם' יהורה רב אט' ראבאאם'
 השטשות בין הוא אטה ותניכרוך

 מזרח שפני זטן כל החטהטשתשתקע
 הכסיף ולא התחתון והכסיףטאדיטין
 וטשהכסיף השמשות ומיביןהעליון
 לילה הוא זה לתחתון והשווההעליון
 נתן מעלות שלש כי אם' יופףורב
 לבין ואחת לסוף אחת יהורהר'

 והכי הלילה לתחילת ואחתהשמשות
 ההטה משתשתקע כי תחשוב אלקאמ'
 היום שלם טקם מאותו תראהולא
 נראית שאדטרומיתה זסן כלאילא
 טשתפור אבל הוא 'ום טערכ פניעל

 ולא התחתון הכפיףאדטרוטיתה
 השמשות בין הוא זה העליוןהכטיף
 שיכסיף קר לחוטרו אותוהמטילין
 אף וטשיכסיף לתחתון וישווההעליו;
 חלוקת נטצאת לילה הוא זההקליון
 החטה טשתשתקע יוסף ורכראבא
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)ע-ח
 דקלים ראשי על אפילו תראה ולא בכ-"

 הטערנ שהוא מזרח שפני זטןכל
 לרנ התחתון שיכמיף עדטאדימין
 השמשות: מנין לראנה היום טןיוסף
 טתהלך הללו לעונות שיעורונתנו
 לפקטייהו ואזאדו דאטרינןארם

 ככטח השטשות כין שיעורדאיתטר
 שפואל אטי יהודה רנ אם'ראכה
 שלשה ופירשנוהו מיל חלקישלשה
 רנ אם' יומף רנ מאדנעה:חלקים
 מיל חלקי שני שטואל אם'יהודה

 נמצא משלשה שניםופירשנוהו
 נמיל עשר טשנים אחד לזה זהנין

 שיעורו חכמים כדכרי האמורוהטיל
 ראכה בין נמצא אמה:אלפים
 אמה קס"ז מהלך שיעור יופףלרכ
 זסן כל החטה משתשתקעוהוא

 יופף ורנ טאדיםשטערנ
 יאהינ קא יהודה דר' מפתייעאקא

 החמה שקיעת אחד ליום שיעורא בנ-י()ע"פ
 יהודה רנ אם' פלוגתא כלאמדקאטרינן

 בין שנים יום אחד כוכנ שטואלאם'
 נמי ותייא לילה שלשההשטשות

 ובאותן אבון ר' בר יומי ר' ואמ'הכי
 סיהו אילא ניום נראין שאיןכוכנים
 והא טחטר קא ראנה שכתלקנין
 היא ודאוריתא אימוראמילתא
 רכ מדמר קא נהא בחלתאוחילופא
 מחמר קא ראבה וכחלתאיומף

 כור' תרי כת תלתא מכרדראנה
 תלתא נת בשנת למלפולהשרי
 בת אם' יופף ורנ לטלפולהאפיר
 ארכקה נת לטלמולה שריתלתה
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 כורא תרין כת אפילו אכיי אם'אסיר
 כשעת בהוראתו ראכאדשרא
 כפאן לי ואסר מיניה בעייטעשה
 כוורת הקש כוארת רתנא תנא האיכי

 אף אלאכמנררית מפינה ובורהקנים
 ארבעים ומהזיקין שולים להן שיש פי על בכ"י()ע.י

 לום' תלמוד ביכש כורים שהןבלה
 ומפרש ק,ן כי כל ולא ק,ןפכלי

 מיוהד שק מה שק מותלמודה
 ומהכא במלואו ממלטל שהואדבר

 הקנים וכוארת הקש כוארתטוציא
 שאינה וכיון כורים טחזקתשהיא
 כלי אינה אף טומאה לקבלכלי

 לההיא וראמיא בשכתלטלמולה
 שליד מהט ארם א( שנוטל התםרתנן
 ושלסקאין הקוץ את בוליטול
 ואמרינן הרלת את בהלפתוח
 דראבה בריה רבה ליה שלחקלה
 או חרירה שניטל טחט יוסףלרב

 בשבת לטלטלה מהועוקצה
 שליר טחפ תניתה ליהאם'
 איכפת וכי הקוץ את כהליטול
 נקובה שאינה ובין נקובה ביןלקין

 או הרירה שניטל מהטואותבינן
 מאי הא ואקשינן טהורה עוק14ה בכ"י( י-א)עטי

 שבת תכא טומאה הכאתיובתיה
 רמותיכ מאן ראבא אם'ואהררנן
 טומאה מדלענין קאמותיבשפיר
 נמי שבת לענין הוא מאנאלאו
 הכין בהר ופרישנן הוא מאנאלאו
 ראמרינן מארימין הטזרח פניכי
 המאדיטין הפנים והן המערבהוא

 ינינ קנ"כ דף שנחאן
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 אלה א(: כותא 1סימניך המורדאת

 משלש אהד והוא 'הודה ר'דברי
 השטשות כבין שהוכרנודלוקות
 שאמ' נחמ'ה ר' דבר' שניתחלוקה

כר'
 שיהי

 החטה משתשתקע אדם

 אל'בא 'הודה דר' ובין כינו מילחצי
 אמה של"ג מהלך כרי יוסףררב

 אלף שהן מ'ל חצ' אמר עחהושליש
 של"ג אלף שהן טיל חלק' שנ' אטרווה

 שלשה דאמ' ה כ א ר ד ואליבאושליש

 נחמיה דר' וכין ות"ק אלף שהן מילחלקי
 אחרת חלוקה 'וסף דר' ונין בינו ואף ת"ק בכ.,( ,.ב,עמ,

 שתסולק מאחר 'וסף דרכ השמשות ביןכי
 הוא נחמ'ה ור' מורח פניאדטדומ'ת

 פנים ומכל החמה משתשקעאוט'
 אמ' ואמרינן נחמיה כר' הלכהאין
 השטשות בין שמשל אם' 'הורהרב
 בו טוכלין כהנים ודאי( )קם נחמיהדר'

 השמשות ב'ן כי זה דבר-5'רוש
 הכהנים שאין וראי קם גחם'הדר'

 ח"ב' כל כ( דתנן ב'ום אלאטובלין
 ג( אוט' והכתו' ב'ום פבילתןטכי,ת

 וכבא כטים ירדץ ערב לפנותוהיה
 ד( וכת" המחנה תוך אל 'באהשכהש

 טהר וקימאלן וטהר השמשצא
 כ' אורו ביאת וה'א ואידכ'יומא

 בגמארא קורין ה( טימתיכדספרש
 בין שטואל דקאם' האי לןום'בעיא
 ימאמא נחם'ה רר'השטשות
 כו טכלין והכהנים הואימאמא

 דטישך מצינו הרי 'הוד' לר' א ם י ל 1 א למאן בכיי( ,.ג)עמ,

 1יקרא ד( י.ב. כ"ג, דברים ג( ע.א. 1' י1מא ב( 156. צר ח-ב תג"א עי'א(
 א'. סי, הפירושיס, - לברכ1ת הגא1:ים אוצר עי ה( ז'.נ-ג,
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  ה,טסוטר בבין נמם" דר' ה,טמשוה ביןשיך
 בץ בזה זה טכלל וחט 'הודהדר'

 דרב אליבא ובץ דראבהאליכא

 מאחר דאמ' יופף לרב דאפילועכף

 אמה קסץ הלוך בכדי ההטהשקיעת

 נין 'וצא הרי הוטכהטות ביןמתתיל
 בין ועדאן נחמיה דר'השמשות
 רמפיקא וכיון יהודה לר'השסשות

 הכהנים אין יהודה דר' אליבאהוא
 שמואל קאמ' הכ' ואילא בוטובלין

 רר' מובלין שהכהנים השטשותבין

 'זמ' דר' פשיכא יוסי דר' אליבאיהורה

 ס:ף הזא עין כהרף השטשות ניןקאמר
 לעמור .אין הלילה תחלת והואהיום
 נודע יוסי ר' של ומדבריו עליולעכוד
 אינו ועדאן מכסיף התחתוןכ'

 דהכ' .פרשנו חושבו היוכ ומןלילה
 בין ת'כא רלא ש0ואל משמעלןקא

 כדר' שיך ט'שך יום' רר' השמשות בכ-י( ,"ד)עמ,
 נחמ'ה בדר' 'הודה דר' כידשיךיהודה
 'ה.דה רר' השטשות בין א( שאליםאילא
 והתם 'וסי דר' השמשות בין:מתחיל
 שהכהנים משעה אומ' מאיר ר' כ(תניא

 'הורה ר' לו אס' בתרומתן לאכולמוניים
 עלה ואמרינן טובלין הן יום מבעודוהלא
 'הודה ר' יהודה ר' ליה קאמ'שפיר
 סאיר ר' סבר איהו טקא' רקאהוא
 סבירא דידי כואתי השטשותנין
 השמש.ת בין אנא טאיר ר' ליה ואט'ל'ה
 השטשות ובין ל' מבירא 'וסיכר'

 ורומיהו הוא 'מאמא ריר' לגנידידך
 ראבה אמ' ג(: ם'מן כבא כנדהאית

 ,=א(
 ;.'ג. נרה גן ע-ב. ב' :וכ~ת בן 'טיי2_
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 כר' הלכה יוחנן ר, אמ' חגה ברבר

 יומי כר' הלכה שבת לעגיןיהודה
 יהודה כר' הלכה תרומה:לענין
 משתשקע כי לחוטרא שבתלעגין
 בין וכל המלאכות סן בדיליןהחמה

 25(ן צד1גאיניקא

 שהוא לחומרו אותו ן י ל י מ מ ת 1 ש מ ש ה בנ.י( פ-ו)עם'

 שאם ימים לשנ' נימ~ל ~איןכשבח
 מפילין 'טבת ערב בסוף ביןנולד
 ואין ניטכח שהוא לחומרואוחו
 אוחו ומטילין שבת בערבניס~ל
 ואין שבח כערב שהואלחומרו
 הונא רב אמ' ודאמרנן "מינישבח
 טוטאה לענין 'הושע דיבבריה
 השמשות בין ימים שני ראחכדחנן

 השמשות בין אחד יום ן ב ר ק ל ק פס
 היא בזב מחגיתין הא לפומאה:ספק

 זב כי הדבר עיקרשנויה:
 זב א( כהלכתן ראיוח שלששראה
 שחי ושראה קרבן ומביאנמור
 ומושב משכב טטמאראיות
 מן וסטור חיים מים ביאתוצריך
 הוא הרי ראה אחת ואםהקרגן
 היום אחח ראה ואם קריכבעל

 ואחת היום שתים או לטחר ושחים בכ-'( פיז~ם'
 ראה ואם נמור זב וה הרילטחר
 חשובח היא הרי חשטשוח ביןאחח

 במשנה ספורש זה ורברכשתים
 ראה אם יוסי ר' טודח ב(שלחוספח

 שאין פי על אף השטשוח ביןאחת
 שחי בידו יש וסיפוג טבילה כדיבה

 חולקין 'טים ששני טפנ'ראיות
 ראה שנינו זאח פי ועלאותה
 השמשוח בין ואחח היוםאהח
 למחי ואחח השמשות בין אחתאו
 מהיום ראייה שטקצת יודעאם

 למומאה וראי למחרומקצחה
 היום "חים דהוה משום ן ב ר 1 ק לו

 ושתים היום אחת אן לטחרואחח
 ראיה שמקצת ספקלסחר:
 ודאי לסחר וטקצתהמהיום

 שני ראה לקרבן: וספקלפוטאה

 ספ-א זבים חוספתא בן בגאוניקא. חסר "שתי", עד מכאןאן
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 ארגע ספק הן הרי השמשות נין 'מים נכ-י( "וןעמ'
 אחד י~פ ראה לקיגן: ספקנמצאו
 מפני לטומאה ספק השמש1ת:ין

 הוא וזה כשתים חשובהשהיא
 לשני לחומרן אוחו מטילין'טאמרו
 י1סי כר' הלכה ~ראמרינן :ימיב
 אכלי רלא אסיקנן תרומהלע:'1
 בין א( רשאלים עד חיוטהכהנים

 בר ב( י ם א ר' אמ, יוסי: דר'השמשוח
 בין שני מלאכה העושה זבידאר'

 נסשך: ממה חטאת הייגהשמשות
 השטשות בין שעשה כגוןפירוש
 ע~ר ועשה לשגח שבת ערנבין
 שבת לטוצאי שגח גין השמשוחב'ן
 תחילתו ח~ל רהאי תחילח1 או :פשךטה

 ע'קרה מ'לחא 1הא שבחרא'רך
 כמסכהא רחנן רחנא"פלוגהא
 עשה הכפור'ס 1'ום שבת ג(דכר'חוח

 'רוע וא'ן השמשות ב'ן מלאכה נכ.'( '.חןעם'
 מח"ב אל'עור ר' עשה מהןבא'זה
 לא 'וס' ר' אמ' פ1טו 'הושע ור'חטאח
 השמשוח בין מלאכה העושה עלנחלקו
 מלאכה מקצת אומ' ד( שנ' פטוישהוא
 1אמר'נן למחר ומקצחה ה'וםעושה
 הגכהה אומ' ר( שנ' 'וכ' ר' אמ' תנ'אעלה
 והא למחר: והנחה 'ום מכעורה'תח

 השמשות כין עושה אין כיארתיטמעתא
 קים דלא אחו לשמאעיה ראנא להןאמ'
 אדאיכא דרבנן בשיעוראלכו

 שרגא ארליקו דיקלי ריש עלשמשא
 דעיבא ביומא טשמיח: שיעשןכדי

 התרנגלין כי י ל ג 1 נ ר ח איכאבמאתא
 נרברא השמש1ת: בין לקיניהןכאין
 העורבים כי א1רבי ליחוי השרה:והיא
 ארנא אן חשיכה: עס לקיניהןשכין
 וקוראין בבבל הרגה שמצ1י ירקוהוא

 ה(אותו
-- -  

 כ.ה ה( שאנ' = ר( ע.א.' ייט ג( 21. גחעחים הגירסא וכן ב( רשלים. =א(
 הכ.'.בגוף
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 גאון. פלטוי בר צמח ורב נחשון רבתשובויז
 תרצ-א. בכסלו-טבת .](( ).2 קסברידג' ככ-י שמצאתי דפיס ש:, נןק~:טרס

 טונ יום למסכת הנא~נים אוצר ןעי' ביצה לנוסכת פיר,ח הוא נומ:1 האחדהדף
 הרפיס משני האתד הדף מאותו ישר המשך ה~א היטני והדה א'(. הערה 15,צד

 ף ר ה ף 1 ס ם ההמשך את נם ~ה:ה 219.41. צד בגאוניקא גינצגורנשהדפיס
 שפ העיר לא המו.ל כי וא4 :-ג. כי' :' צד שלטה בקהית מצאתי נושל
 שלנו הכ-י מן חלק שהוא ספק אין 1תבניתו, ההוא הכתב-יד טקור עלכלום

 בקה-ש(. שנדפס הכ-י מתחיל שבה "אויר", במלת העטוד בשולי)המסיים
 ~אח-כ חלק, עמוד היה )ואחריו הקונפרם מסוף ן 1 ר ח א ה העמוד ה1אוכניאה
 וע~ד שלנו התשובה ף ו ס אם כי היה העמוד הכיל ולא לכיצה(, פיר,חהתחיל
 גם מקוצרת תסצא ניה סי' והתשובה שם, שנדפסו ונ"ה( נ"ר )סי' קשוכותשתי
 שי.ו. סי' ושע-ת פלטוי[ רב ןבי צמח רג טר חשובות: בס~ף קפ-ר ססי'בה-פ

 גא~ן, נחשון רב תשובת היא של:ו הדף של הדאשונההתשובה
 הגאונים פי' אפשטיין, )עי' ס-ח צר ח"א בריצ"ג שהובאה מהפםקא שנראהכפי

 תשובות הן זה בדף ושלפניה האחרונה והתשוגה 410, הערח 51, צדלטהרות
 גשמ: אוחן סימנתי לפיכך שם, שהעירותי כפי פלטוי רב בר צמח רבמר

 התשובות שאר כל גם וכנראה פלטוייי, רכ גר צמח ורב נחשון רב"תשובות
 חן. אלה יגאוגים זהשבקונפרס

 שינו הדף של וסופו בראשיתו וקה"ש מגאוניקא שהשלמתיההשלמות
 ממנו. לחבדילן ובמרובעים פטיט באותיותשמתי
 דפנות שתי עשה וו סוכה פירוש. כך בן. תור ראש ~כנגד חיוצא כנגד דאסי ה.כי א(ןוששאלתפ

 ת-ר וקאמרינן שלס~כה פיתחח צפוניח ~רופן מורחית דופן נשת.רא ררוטית ודיפן מערביתר1פן
 בדופן סעמידו רב אמ' מעמידו היכן טפח אותן עלח ואמרי' מפח אפי' שלישית כהלכתןשתיס
 קארין דקא היוצא הי1צא כנגד ה~א ווה וויות שתי לסונה לה כירהאוי דרומית לדופן סמךמ~רה.ת
 זוית. בפופה ואין שפשוטה יוצא ליה קארי טעמא ומאי יוצא ררוטית לרופןליה
 תוך כית ראש כנגר טפח להא ונוקטה לרב אכי ורב כהנא רב ליהאמרי
 רב וכידאמ' ררוטית לדופן מך מ ליה דהוה בתחילה לא מיהא. טזרחיתברופן
 לסוכה לה שיהיה כדי מערכית דופן אותה כנכד רפוכה בפיהאילא
 גונא האי כי ראמרינן תור ראש כנגר רכל לפיתחה הכיר ויהיה פתחכצורת
 הקצר כנגד אלא יקנה לא רב אט' אמה מאות חמש ה11ה קצר אחרמצר ושכנגרי אמה אלף ארוך אחר מצר לו מצר ג( בהמוכר רקאטרינן כיחוא
 אפי ורכ כהנא רב ליה אטרי אמה מאות חטש רשרה אורכה ליהרהוה
 רהאוי תור ראש ההוא עד באלכפון תיזיל אטה והך מצר באלכטון וניקנילרב
 ד(. רב שתיק אטהאלף

 ס,ב ב-ב ג( ראש. ערך ערוך ועי' א'. ו', ב'; ו', כוכה ג( 241. צר גאוניקאא(
 ס-ט(. צד ח-א )ריצ-ג וכו' אם' ~רב כהנא רב דב-' ועמדן רבי'1 נדחו ששחק י1כיין ד(ע.א.



47 חמ.ש,ספר

 וקא טחצה וגובח נשבע הילכתא רבא אמ' א( רקאטרינן כים שטרונבי
 מתתלת טעמא טאי קשיא לא טטון. טכעל סחצה אביר טפפיקא למר ליהקשיא
 רהכין רארעתא טתתלה כעיפקא רזוזי אלפא לשטעון ראובן ליה יהיכ כרטילחא
 עימקא האי ב( נהררעאי ראטרי רטטוניה לפלניה לאבוריה לטילתא להנחית
 ללוה ליח וניתא למלוה ליה רניחא טילתא רבנן עבור פקרון ופלגא טלוהפלנא
 קנה ואפילו אוחו. ונובה נשבע טלוה רהוא פלגא אזרא ריליה רפקרוןפלגא
 מטון שיקבל קורם לו היה שלא ושרות ושפתות עברים ריתמי אבוהוןשטעון

 והרר וזבין עיפקא רקבר כיון קנה רראובן רטטון טילתא רטוכתא טראובן1ה

 רהכין רכיון ראובן מן פלנא ליה ופקע פלגא לההוא 'תמ' קננהו וזביןזבן
 ראובן אמחא רטתתלה ראטרינן ראמי רין בית כיתנא" למילתא רבנןתקנוה
 ושכיב זכניה לא ועראן עימקא שטעון זבן וראי אבל פלנא ההוא טןלרעתיה
 ההוא לכוליה ליה ושקיל ראובן את' שטעון ביה טדת רלא בעיניהואיתיה
 שטעון כיה טרת רלא רכיון טעטא מאי פלגא טיניה פקע ולא גטרא ערטטונא
 לא מת ואם אבון בר אירי רב אכר רקאטרינן פלנא לההוא בניה קנולא

 אם' ראבא ובשבועה. סתצה אלא ראובן גאב' ולא בניו אצל טטלטליןנעשו

 כניו אצל מטלטל נעשה אין שטעון טת בכ"'ן וע,ב ראם עיסקא איקרילהכין
 טן אישתני כרלא והאי שבועה בלא עימקיה לכוליה ליה ושקיל ראובןואתי
 כרבא. והילכתא לעיסקאעיסקא

 והאיפה הינין. שני סאה לוג. עשר שניס וההין בצים. שש ג(הלונ
 ותוטיש. בצים ושלש ארכעיס העוסר סאין.שלש

 או שכת לעינין מתיצה שיש כגון טהיצאחא. ד( אסיק גורוששאלתם

 אטות עשר היה מוכה וגובה טפחים עשרה יתיר ה( הווה ואינו שלסו:הרופן
 ליה רהוה לפכך ער היא כאילו מפחים שלעשרה הטת'צה את רואין שכךער
 טתיצאתא. אם'קגור

 מבוי גב' על תקרא שיש כנון 1( וסותם 'ורר תקרא פ' ברופן,ששאלתם
 בקורה רחב בה ויש סכך סן למטה שבולטת כ'.ן שלכוכה אכצעיתהאונטי

 וסותס. יורר תקרה פ' הארין טן רבוקה היא כאילו מפתים ארבעהזו
 אס' ו,שמואל בכולה למלטל טותר אמ' רב ו( בבקעה אכסררהוששאלתס

 קאטרינן טקם סה וששאלתם ח( כשטואל והילכתא בארבע אלא מטלמליןאין
----------

 רצ.ה,ש', ס.' 111 לפסחים הגאונים אוצי הווה ג( ב'. ק.ד, ב-ס ב( ב'. ע', ב,ב"
 הה,א בכ.., מש1:ה זו מלה הן ;.ב. ד' פוכה ד( קס.ז-ט'. סי' לערובין וא1צה,נש.ב.

 א,שדר ח( ב'. י,א, שם 1( ב'. י-ח, שם 1ן ונקודה. ר' כטן השנ.ה והה,א ק' כט1הראש1נה
 גדולוח 1הלכ1ת באכסדרהא דשטואל כותיה דה'לכתא מת.בחא ייש י 1 ט ל פ ד ב ה מ צ בר

 ק.פ(. סי' גל צד לעד1בין הנא1ניב א1צר 156; צדאספמיא



 מ ר ק , ו נג48

 אביי פצ'מין לה אין א( פצ'מ'ן לה שיש אכפררה גכ' על ומכך סוכהלעינין
 אכסררה גבי קל סיכך טקטי הרין ראיכא ואע"ג פסולה אט' וראכא כשרהאמ'

 לה שאין אכסררה גבי על סיכך דאם' רראבא קטא כלישנא והילכתאקאטרינן
 ושמואל ררב בפלוגתא ורבא אביי ניסא רקאט' כשמואל ורבא פסולהפציטין
 כשטואל ורכא כרכ דאביי וכול' אם' רכ בכקעה אכפדרה ראתטר טיפלגיקא

 כין אכיי בין מיהכא אלטא פליג' לא עלטא כול' רשטואל אליבאואטרינן
 כשמואל. הילכתא טעמי הל'ן טן שמעהא וכולה כרב אביי ררב אליבאראבא

 לא נ( פפול מפחים שלשה הרפנות טן הסיכוך את חרחיק ב(וששאלתם
 כן ראם שטעתא היא כך ולא טפחים שלשה הרפנות טן גבוה הפיכוךשיהיה
 ואחת אטות עשר סוכה רגכוהה היכא השתא טחיצאתא אפיק גורקשיא

 מן רכוקה היא כאילו אותה רואין טפחים עשרה אלא גכוהה אינהטרפנותיה
 שלשה הרפנות טן הסיכוך את הרחיק י( טחיצאתא אסיק גור ואטרינןהסיכוך
 את טרחיק האי אלא שפסילה לומר אפשר היא לטעלה רעת' סל' איטפתים
 אטות י( עשר שלסוכה ה( גבה שהיה כגון הרופן קם בשו'ן הרופן מןהסיכוך
 פסול רסכך רוטיא טפחים שלשה חפיר אטות ח( עשר " פוכהנועשה!

או,ר
 רוחב בהן שיש גסרים או כלים או בגרים כגון פפול סכך פפח.ם שלשה במיעוט פוסל פ(נאויר
 יב( 'הור' ר' יא( מאיר ד, דברי בנפ-ים מסככין דתנן הא לפ,כך .( בארבעה פוסל פפחיםארבעה
 ר, פליגי כי אמר דרב ושמואל רב ופליגיאוסר

 מאיי
 ארבעה בהן שיש בנסרים יהודה ור,

 איבעה[ בהן שאין ב:סרים אבל תקרה, גוירת ל,ה לית ,הןרה ~ר' תקרה נוירח ליה איח1דר-מ
 ריחכ בהם שאין בנסרימ יהורה ור' טאיר י, פליגי כי אמר ושמואל דכשרה. מא,ר ר'מורה
 ואף רפס~לה. יהודה ר' מ~דה ארבעה בהן אין אבל מכשיר, יה~דה ור, פופל מאיר רר'ארבעה
 כיאתיה רבנן להו דאש~ו כשמואל הילכחא רשמ~אר כואתיה וח:יא ררב כואחיה דחניא גבעל

 בארבעח[. פופל סכך בשלשח פוסל אויר קאטרי דיתבי רב בבי לרבנן אשכחח,נון רבהדאמר

 סוכה ג( שט.י. סי' ש?.ח צמחן רב מר קס.ר: בסי, בח.פ בן ע.א. י.ט פוכהא(
 ראם טפח,ם1 ג, הדפ:וח מן גביה כינוך שיהיה 1לא שמעחא חיא בך "ולא ע.א. י-ודף
 ארבע ו( ושע.ת(. )ה,פ גגה ה( שם. ובשע-ח בת,פ חסר אלא ער מכאן ד( )ה.פ(.כן

 ~הוא נ.ג. סי, נ' צר שלטה קהלת פ( ושע-ת(ל )ה,פ ארבע ח( )ה-פ(. סיכוך ז()שם(.
 מאיר. ר' צ.ל: יב( יהודה. ר, צ.ל: ,א( שם. ושע,ת בה,פ גם ע,כ י( שלנו. הכ-יהמשך



 חפיוציספר

ח.
 גאון. האי ורב נחשון רבתשובות

 תרצ-א. גכסלו-פגח שטצאתי .נ(( )ש קמגרידג' בכ-י ניר רפים ג' בןקונטרס
 ששה נן חסקומע הקונטרם אותו באסצע חפר שהיה התיכוני הקונמרס הואזה קונטרסנ~ כי נוכחתי חחובן מתוך אך ממושטשים. ~צררהגב הרפיס וסופיראשי
 גינצגורג לוי ור, 119-124(, נצר ח-ב בתג-א אסף ש. הרב ירירי שהרפיסרפים
 תשוגה באסצע טתחיל והוא .נ((. ).5 קסברידג' סכ-י )89-זה ח.ב שכפרבגנוי

 143 צד העתים וס' ע-ב סי' בגמו-ם כולח ושהובאח ג' רף בסוף שםשנפסקח
 יותר. טקורית היא וה בכ-י אבל רפ*ו, סי' לשבת התשובות באוצר אח-כונרפסה
 שכסר~סני פסת בלילי ההלל ברכה ע,ר שלסח תשובה וה בכ-י באתואחריח
 חתשובה ועל כ' אות רשוס בצרה הגליון על במק-א. עור נתפרססחטרס

 פ-ר לר-ה ברי-ף שחוגאח התשובה אותה והיא כ-א. אות אחריההסתחילח
 שס. אסף הרב שרשם ראשונים ובשאר סתיבתא" ריש מקסי "שאלוגשם;
 את בסופו בין בראשו בין ססש ומשלים תיכוני קונפרס ה~א שקונפרסנוואחרי
 חקונפרס שכל לי הוא ברי שס. ונג-ש בתג-א שנדפס הקונפרם אותו באסצעהחסר
 טסוטנת לפיכך שונים. קובצים טתוך אולי או אחר, מקובץ מלוקפ חואהזה
 שחיתה כשם ו' באות כאמ )בקונפרסנו כ' סי' י נ פ ל ש התשובת אותה .בו

 ו' סי' בין חסר ולא שס כסררן וכו' כ'-כ-ר סי' בא אחריה ותכוף שם,ססוסנה
 ששערו כמו ולא תוכו, אל הכגיס ולא הסאסף שרלג סה אלא כ' סי'לבין
 )עי' חן נחשון לרב כנראה שנו הראשונות התשובות שס. וגינצברג אסףהרב
 כאן נותן חנני הן. האיי לרב בודאי ואילך כ-א ססי' האחרונות אגל 18-1(.ג-ש
 בפפיפ. וג-ש תג-א טתוך האחרונה של וחסוף חראשונה חתשובה של חראשאת

 א(נוששאלתם1

 הגהר על ויזין וסוציא בעליח ששוכןמי
 לו שיש סי 1כ1 הרבים ברשות הבור עלאו

 תחיה היאך הרבים ברשות נ;ים מקליחטרוב
 לקסאיי. פלוגהא בה דאשכחן גשכתהתרתן
 רויזין ראינו כך להכרעתינו.ורציתס
 הנהר סן טים לסל~ת לא טתירין אינן חנהרעל
 רבספינה גב על ראף הנהר בתוך לשפוךולא

 ויז סטנה סוציא דאמ' ג( חונא דרבמשכחת
 חיסדא רב עליה פליגי הא ומסלא שהואנל

 ארגעה טקוס עושה דאסרי הונא רב גרורבה
 וראגח חסרא ורב חר חוגא רב ליה והוה~סטלא

 במקוס שלאחר רבריו ואי1 חרי הינא רבנר
 ויו מוציא קאט' לא חונא רב ואפילושנים
 דקא ;ש-ה כהו ראית במיא איאוטסלא
 ואו.יא סשחינן סארעא כרמליתסבך
 צריך לא נסי רזיו הוא וגרין הוא פפורמקוס

-  חמא. -=ג( רפ. צר ח-ב שכפר גטי ישט; צר י-ג תףאא(-

 3 ודמי-קרם



 בכ.ין,ע,א

 קדםגנזי

 רליכא היכא אבל הכירא דניח,' ה,כ. כיאילא
 חונא דרג לך תרע בזיז שארי הוה לאעשרה
 גזוזטראן דקתאני מתניתין ליח לית סברתסי

 ס'ם סטנה ססלין איןן הים מןןשלטקלה
 גבוהה ןטריצהן לה קשו כן אןם אלאבשכנת
 סלסטה בין סלסקלה בין טפחיםעשרה
 קשרה ברליכא לה וסוקים ליה אימאלא
 קשרה כרליכא הכל לרברי מינהשסקמ

 טקום עזשה בםפינה אילא ב,י, א( ר י תתואי(.ן
 סחיצה ובעלייה וכנווזטרא וסטלאארבקה
 סלטטה בין טלמעלה בין עשרהטחיצה
 לה טשויאן ומחיצומ כרמלימ רהואטשום
 הרבים ברשומ כור ועל היחיר.רשומ
 בור המר .מצאנו ולא כור צ'ררי כל עלרזר:ו

 כלבר בלבר רצרות שמ' שבין נבור אלאבז'י
 שבין בור ב( שמואל אמ' יהורה רב דאט' היאן1:הדא
 ארבקה זה מכומל ת ג ל פ ס חצרותשמי

 שהוא כל ויז טוציא זה ארבעה זחוסכומל
 ר ' ת ה 1 וססלא שהוא כל זיו מוציא וזהוטטלא
 ומלטור שלימה סשנה הרבים ררשומכור

 חלימה הרבים ברשות בור ג( רתנן ך 1 רע
 ססלין נבה שעל רלון טפחים קשרהנבוהה
 בסא' בגסארא והוינן בשכמטסנה
 חליה ד( למאלי בכומל במסוכה איליסאעםקינן
 סן בסופלגת הונא רב אס' מפחיםעשרה
 . . . ארם שיהלך כרי ארבקההכומל
 הכי לאו הא עשרה חליה ראיכאוטקסא
 היחיר לרשומ היחיר לרשומ סטלטלקא
 אינה אם לטדת הא הרבים רשומררך

 שעל חלון סומר ארבקה הכומל סןסופלגמ
 טופלגמ הא בשבמ סטנה לטלומנבה

 ברשות סים הטקליח סרזב וקל לא.ארבקה
 טים במוכו לשפוך המיר לו שאין ראינוהרבים

 ל לסה ד(= ב'. צ-ט, שם ג( פיד-ה. דף ערוג'ן ב( התיי. צ.ל:א(



(5 חם,שיספר

 וכוחו מכוחו אזלי רקא משום א( לרשותשיקלחו
 בננמארא[ ג( גרפינן דהכי ב( אסור הרביםברשות
 נקא[ והא רפפינה ארפנא להו דשאריואילא

 בנכרסלית[ כוחו להו אם' לכרטלית מכוחואזלי
 שבים פפינה דתניא תיסרה ה נ פ נזרולא

 ולא לים טתוכו לא טטלטלין אין עשרהעמוקה

 עמוקה אום' יהודה ר' וכול' לתוכה היםטן
 לים טתוכה מטלטלין עשרה נכוהה ואיןעשרה
 לתוכה הים מן שנא וסאי לתוכה. הים טן לאאבל
 מתוכה היחיד לרשות מכרסלית ממלפל קאדלא
 אלא לכרמלית היחיר מרשות מטלטל קא נמילים

 לא בכרטלית כוחה סינה ושטע אחודה לאוכ-.(
 ה~א[ גזרו לא בכרסלית כוחו טינה ~ם[קנזרו

 מן ולסר צא ועוד נזרן הרבים כרשותכוחו
 מארבע פחותה שהיא חצר ד( דתנןעוקה
 אילא כשבת פים לתוכה שופכין איןאמות
 מן סאתים מחזקת עוקה לה עשו כןאם

 אילא מבחוץ בין סבפנים בין ולפטההנקב
 אין וטבפנים לקמור צריך שמבחוץאלא
 לו אין הביב מבחוץ למרת הא לקמורצריך
 רשות מכלל להוציאו קמור שיהא ערהתיר
וששאלתםהרבים
 ההלל בקריאת חלוקה יש שכתבתםנוזה[
 לפניו לברך חייכ שאופר סי יש . . פסחבליל
 יי' עכדי הללו הללויה שיאמר קורםויכרך
 ולחלקיהו לברך ראוי אין שאוטר סיויש

 שהוא במקום הטזון ברכת אחר אלאלשנים
 וציוגו במצותיו קרשנו אשר מכרך לנו לאאופר
 את ומשלים לראש וחוזר ההלל אתלנסור
 ולילה יום קשר שטונה הוקש כי ואוט'ההלל.
 חיל שאתה כטה אחר כרין בכרכותאחד

- -
 1-ב ק' רף שגת ג( ומערב. סזרח וגאוני העתים בספר כאן ער ב( הרבים.א(
 ע-א. פ-ח רף ערוביןד(
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כא

 קדםגנזי

 ולפניו1 לברך חייכ אתה כך יום בי"חלפניו
 לא אדונינו. יודיענו הלילה.כאותה
 על פסחים בלילי שכירך טי מעולםשטענו
 כשעת הטקדש ככית מיהא דילטאההלל
 אם ההלל את קראו א( דתנן הפפחעשיית
 אם' ב( אימירא הכין זשטעתא שנו.נטרו
 שטונח יהוצדק כן שמעון ר' טשום יותנןר'

 ההלל את בהן נומר יחיד כשנה יפיםעשר
 בשמעתא וליכא יום ואחד עשריםובנולה
 דיו טנתג אילא וה בדכר היה לא ואילולילה
 . . . דבר קטא כד אילא לעשות לאדםואין
 פנהג אסר טדלני דקא חונהו כי ג( רכוהא

 לכרך שלא אכותינו ומנהג כידיהןאבותיהן
 יום תסברך וששאלתט עיקר. כל כלילה ההללעל

 תורה ספר כתר שופר תקיקת על השנמראש
 קודם לברך צריך אנשים עם ודכרוהשיח

 הכין לאו. אם הכרכות שעלהתקיעות
 שלא עד ששח כוה שנוערין רכנן חווקא

 י( חוור אין ולברך לחזור אכל הברכות עליתקקו
 שאינה כרכה חכמים שמנעו וה דברועיקר
 בראייה אילא ולביד ולחז1ר לצות1 לנו יאין ה(אריה
 טשוס עובר הרי צריך כשאינו טברךשאם
 1( סציאינו זלא לש1א. אלהיך י' שם את השאלא

 לתפילין ראמיא ולא ולברך לחזור בזה ב י י 1 חש
 חסרא רב אמ' ש'לא רב בר רבה אם' ז(דאסרינן

 שת' דהנה' ומברך חוזר לתפ'לה תפ'לה נ'ן.שח
 א'נה של'ר תפ'לה ח( שנ'נו וכבר נינה'מצוח
 שליר שעכבת א'נה ושלראש שלראשסעכבת
 ראשונה ברכה ההיא טבדך קא רלאאלא
 לא סח לא אי1 סח דמקשונן אחרח ברכחאילא
 'ותנן דר' משסא ח1נא בר חייה רב שלחוהא
 שלראש ועל תפילין להניח אוט' שליד תפילהעל

 לריה ביי-ח כמו הוא ע-כ דן שמ. גן ב'. נ-ה, תענית ב( ע-א. ט-ד פסחיםא(
 תג'א ה( אמר. האיי 1רבינו ס-ב: צד ח.א ובריצ.ג מתיבתא. ריש סקם' שאלו בשם:פ-ר
 ב'. ל.ח, שם ח( א'. ל-ו, מנחות 1( מצאנו. = ו( 83-4. ח-ב שכטר גנזי 4-י112 צדת-ב
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 דאטרי ורכא אכיי ופירקנו תפילין כטצותאומ'
 ואף שתים טגרך סת אחת מברך סח לאתרויהו
 תפילה בין שח א( רתנא להסיח קשה כן פיעל

 מערכי עליו וחוור כירו היא עבירהלתפילה
 תקיעוה בין ששח האי כי שכן וכלטלחמה
 אילא עוד לא שטעומר לתקיעותשמיושג
 הקחל בל אילא לשות שלא חייב לברו הואשלא
 אילא לתקוע וציונו מברך וה שאיןהייכין
 חוא ב( כלם ציבור ושלית לשמועטברך
 שארס ולסוכה לתפילין הא רטיא ולא זהברבר
 שהוא וטן כל רהנך כיום פעטים כמחטברך
 התפילין את שמתקן ומן וכל ויושכ לסוכהבא
 היא אחת מצוה וזו עצמה כפבי מצוה הואהרי
 לקריאתו קורם שטברכין ההלל שהרי וראהצא
 הוצרך ולא פוסק לפרק פרק בין כן פי עלואף
לברך.

מן.
 גאון. טשה ורב הילאי רב נטרונאי, רבתשובות

 עטור טלטפה. וכיחוד הצררין מן וקרוע גלוי .](( ).2 קמברידג' בכ-י אתדרף
 הסוקף. גפפי* ממק-א השימתי התשוגה התחלת "קרעוה", גטלת טתחילא'

 ג(. 1.ל נפרונאיזרב
 כתוכתה. כותב כיצר והחוירה אשתו את חטגישוששאלתם

 ולאן קיימת ראשונה כתובה אותה אם 1 נ י א ר ךכ
 כתובה לה לכתוב צריך אין אותה גבתה שלא קרעוה)ע-א(

 . ב . . לאו הכתובה נכתה ר( לא שכיוןאחרת
 כתוכחה( מנת נקל והחזירה האשה את חסנרשדתנן

 שאברה( או כתוכה אונתה נקרעה ואם החזירההראשונה
 כתובות(. של זוכטרר מנה כבקולה נתוכה להכותב

 ח(. ז"ל נטרונאינר(ב
 טמרינה טבעלי גיטי לי קבל לשלוחה שאמרהאשה
 קרים שני ואין נשמ( וישב גט וקבל שלית וחלךפל'

 רין בית וכתבו( (שליח אותו קבל בפנינו ויאטרושיכאו
 בה( שרויה שהאהפה נשלטקום רין לכית מקוםשלאותו

 שרא. צ-ל; ר( כ.פ. סי' ע-א נ-פ שע-צ ג( כלום. = ב( א'. ל-ו,טנחותא(
 יותר. טפורשת כ' סי' ע"א י' וע"צ קזפ; סי' ח"פ גםה(



 ם ר ק י ז ננ54

 מותרת. פל'1 שליח לפל' אותו ונתנננו פל' טיר נטקיבלנו
 שגרושין ראינו כך לא. או בכךלעלטא
 כתב ל]שם1 רין בית כד[ לא]לתר ותינסא הןגטורלן
 שליח פל' קיבל בפנינו האשה שלטקום דין ביתאל
 איתתא. ושריא הוא טקליא גט הולכך הנותן מפל'פל'

 גאוה הילאירב
 תרכר שלא בעלה תחת כשהיא שנשבעה א(האשה

  בוטעה בה ומבוקתה להפר בעלה יכולנוטכינותיה
 נרר ב( ]כל . . . תבעל אין דילטאאו

 כתן לה ספיר בעלה תחת אשהש[וררת
 נפעם ענף בו וטאץ בדבר 1ובץ נפש קנף בהן עישדברים

 ז"ל. גאון ס]ש[הרבה-ב(
 יודק עבד ואותו עבדות לשם רבו וטהטבילוקבר
 מהה וטחיטה, הילכות יודע אעו אבל שחיטהברכת
 גבע על קוטר בישראל טוטחיטתו לאכל טמרואם'
 גרע לא ,טתיטה הי4 יודע וטאימ משום ואי לתוע.ואץ

 וקטן שוטה מחרע[ חוץ. " רקתמ וקטן שוטהמחרוט
 ואחרים ששחטו וכולןן וקתני 'שחיטתן את יקלקלו,טמא
 . אין דאיעבור הוא הנך מטרה שתיטתן אותןרואץ

 דחישען כשום ואי לכתחלה אפילו עבר אבל לאלכתחילה
 חישען לא מילתא להא לסיאורו לתחר בנדעתקוטמא
 כשרד ,טחיטתן עחטחטו הפסולין כל ד( בהדיאדקתני

 ובטסא'ם בעברים בז-ם בנטים כשרה,טה,טחיטה
 נונעין כסאים יהו שלא ובלבד קדשים בקרשיואפילו
 ]נאמן[ קדשים בקדשי לשחוט שמותר כיון ך כ ל 1 הבבשר
 ]ובין[ יין אצלו להפקיר בי]ן[ בישר' האיפוריןלכל
 . . . להיות וראוי חבית טלא שכולו בביתליחרו

 . . . ופוקטינן הנוים בתוך היין את לשטרנאמן

 יחזור שמא חישינןולא
]לסיאורו[

 ב,ן קכ-ב, בסי' ה-פ פ, על השלטתי בן רל-פ, פי' הקצרות הגאונים שו,ת גםא(
 ע.ב. שם ד( ע-א. א' חולין .ג( הילאי[. ]בר נטרונאי רבתשובות
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 לקירואן. גאון האיי רבתשובות
 טתהיל ופופו, בראשו חסר .'ך( .ו! .19 .]( ).ו נייר רפיפ ששה בןקונטרס

 על הסי' שרשימ" אלא תשובות, מט-ו י1חר 1טכיל נ-ר, סי' של התשובהבאמצע
 חסר. ס' וס" פעמים נשנה "ס,ג" שסי' משום מוטעוח, תשונוח כטה בצדיהגל,ון

 וסי' 60-1. צד סעריאנא בכ' ז,ל שכטר הדפ,ס כבר פ-א, ס.' ממנ~, אחתתש1בה

 סיט סי' שי מקצתו גפ פ.ו. פ,ב, פ'. פי' יופ-טוב יטס' באוצה.ג הרפסתיס-ו-ז-ח'

 טס" שריד ועוד נ,ה, נס" שס באוצה.ג הדפסח' האחרון הדף של א'שבעמור
 התשובוח בין עכ'2יו טדפיס הרינ' ס"ה ס" גם ר'. הערה שפ צ.ה בכ"שלאחריו

 ממנו להציל אפשר ואי טאד טטושמש השאר אך ע.ב. כ,ו לתענית אוצה-גשל

 עוד ממנו ט1סר אני אין לפיכך אחד. לענין מצטרפוח שא,נן מעטות טלים אםכ'

 המכיל :"ט, הסי' נחשב כנראה אך, לפנינו~ חסר ס' ס,' ס.ה. פי' עד אלאכאן
 כהן ויש במקיא, גדפכ טרם האל1 החשובות של רובן לש:יפ. שונים, עניניםב'
 שער 'כח ושאיה הפ' על נ,ט[ב'[ בס" הגאון סברת היא ביחוד טעניגת רב.ענין
 ל,ה חזי לדיד' אשי רב בר ניר אמר ע'א: כ,א בב-ק על'ו הגמרא לשוןועל

 א:דות על נ,ט סי' ! החנופה על נ.ז בסי' דעת1 היא יקרה ומה ת1רא, כיומנגח

 שהדפסגו האי' רכ של התש~בה לאוחה הוא דומה המשתאות בביחהשירה

 הן. האיי לרב התשובוח אלו שכל להסתייע יש מכאן וגם 33.5, צדלע,ל,

 כ, בצדו ששמת, העת,ם וספר מהרי,ף ההקבלה מע,דה ב,רוד נ-ה סי'ועל

 בית משחרכ ס"ב: גמי' גרסתו היא ותמוהה משוגה ה'א. האיי רבתשובח

 "ראמי מהא וסיעתו מ,ח:ן )סומה פר,דה )כדלי,ת, שידה בטלהמקדי"
 מה '1דע א':י עצמה ה ד י ,2 1 בשיח,ן ה,: ה ר , ש טיני מא1ח שלש 'וחנןי'

 אלא .דה 5' שונ,ן "שיש - "פרירה" הגירסא ואף א'(, ס-ח, )גטיןהיא"

 פרידה ה,':ן פפרים כמ1 פה על ב,שיבה השונין )= התנאיןשרוכ

 פרנדא. הגירכא: 1לפנינו מהו". הדבר אמתת יודעין אנו וא,ן אוחו.שונ,ן

 שס. בסעריאנא ני'2מה תבניח1 שורה. כיו או כ-ה בן הוא עטורכל

 לו שיש פי על אף הכעל כרשות שהיא שעכשו וכיון א( אלו מומין כהנסצאו

 מכתוכתה נפטר א'ני אכיה ככיה ו;ודה כה נמצאי כבר הללו הטומין כיראיה

 כאן לומ' לנו שאין נגלה הר' בה, היו תתארס שלא שער ראיה שיכיאער

 כשנכגסה רכה ליה אמ' היו כן אמרנו ולא כרשותה נסצאו שכבר היו וכןנטצאו

 ועודה אלו מומין כה היו שמשנתארכה ערים כעל הכיא אם הבקללרשות

 וזה כורקו כן אם אלא בכום שותה ארם אין חזקה לומר לנו יש אכיהכבית

 ראה וזה בה ישנם הללו המוטין כי וירע שכרקו; ער לרשותו הכנימהלא

 שתיכנס קורם ובין לרשותו שנכנפה אחר כין לן שאני לפיכך הואונפים

 חזר אביה, ככית ועורה המומין נמצאו וכזו שכזו פי קל ואףלרשותו

 אחר א:תו מחזיק אתה אם נט' תהארם שלא ער הכ' ב( או לרכה והקשהאביי

 תתארס שלא שער ערים הכיא אם אף :ניפים שראה לרשותושנכנמה
-

= ב( וגמרא. טשנה ע-ה-ו' נתובות עי'א(  א.. 
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 שאנט'[ שטשנתינו וכיון וניפים. ראה שהרי לו תשטע אל אלו טוטין בההיו
 ארם אין חזקה אום' אין טכתובתה נפמר לרשותו שנכנסה אחר ראיההביא
 אף בטומין ניפיס אדם אין חזקה אוט' אלא בורקו כן אם אלא בכוסשותה
 אביה בבית עורה בין לשנות לך ואין בטוטין ניפים ארם אין חזקה אטורכן
 בה נמצאו הבעל לרש' טשנכנסה אם רבה השיבו הבעל. לרשות נכנסהובין
 נורע ולא טוטין אותן בה היו אביה בבית שעורה ראיה הבעל והביאסוטין
 שתי שיש לפי טכתובתה נפטר אינו לאו אם תתארם שלא ער בהההיו
 בלא ארס בריאה חזקת כי חזקתו על הגוף הקטיר טהן אחת לחייבוחזקות
 ראה וזה בורקו כן אם אלא בכוס שותה אדם אין חזקה והשניהטוטין
 בטוטין ניפיס ארס שאין והיא לפטרו אחדת הזקה שיש פי על ואףוניפים
 ערים הביא אם אבל חישינן לא תרתי בטקום וחרא תרתי בטקום חראהואי
 הגוף העטיר לוטר יכול אתה אי תתארס שלא ער בה תיו הללו הטוטיןכי
 כן אם אלא בכוס שותה ארס שאין לתייבו אחת חזקה ונשארה חזקתועל

 נגר חזקה עטרה במוסין ניפיס ארם שאין לפמרו אחרת חזקה נכחבורקו
 בטלו ולא הבקל טן הוציאו ולא חזקתו על הטטון החכם' והקטידותזקה
 הבעל. לרשות בשנכנסה וסופה אביה בבית כעורה רישה שאם' רבהרברי

 כרכח ונם אשי דרב שלישי נפיר[וק . . . היו שם שנטצא בטקוםראטדי'
 בררך מיהו אלא הבעל לרשות בשנכנסה וסופה אביה בבית בעורה רישהאטי
 ראט' כטאן רסיא לאכיה וכתובתה אביה בבית שעורה כיון לך דאטיאחר
 פופה אבל ראיה להביא צריך שאביה יורע איני אום' והלה בירך לאבהטנה

 רהילכתין גב על ואף יורע איני אום' והלה בידך לי טנה ראם' לטאןראטיא
 הילכ' תיקשי רלא ראסיקנן כי תייב הכא פטור ראטרי יוחנן ור' נחטןררב

 לן וקיטא נטל' כרבן הלכה שטואל אם' יהורה רב אט' אטר" דהכאאהילכתא
 נחטן רב לך ראם' דשנין כשינויין סינה שמע אלא נחטן כדב הלכהבעלטא
 בה ומורה חזקתו על הנוף העטיר הכא דאיכא גטל' לרבן אפילו דאם'אנא
 אשי רב וקאם, גטל'. רבן טורי לנופה חזקה דליכא בקלטא אבל נתטןדב
 בבית דקודה היכא גסל' דבן ומורה נמל' רבן מופא ובין רישה בין תדתידחני
 אויה ררב בדיה אתא רב אותיבית רפטוד. בירך לאבת טנה דקאמראאביח
 שעל אביה טבית קטה לבוא הראויין בטוטין טאיר לר' חכם, טורין אשילרב
 רב וספדיק יורע איני אוט' והלה הוא בידך לי טנה ואטאי דאית להביאתאב
 איני קאט' דלא יתירה אצבע לת שיש כנון ביתירות עמיקינן בטאי תכאאשי
 יתידות או לית אקשי הרר כלום בידי לך אואין אני יודע קאם' אלאיודע
 הוא. וניפים רדאה דאיה מיתי אשי רב ופריק אביה טיתי ראיהנמאי(



 תסישיספר

 יהושק ר' א' תנחום ר' דאם' חאוששאל'
 שינטל קד לצאת רשאין הציכור אין א( לויבן
 בן או וכול', שיצא קד אמ' ושטואל תורהספר

 שיצא. וקד שינטל קד טאי היל'הכי
 את הציכור ג( שייסטו עד שינטל עדדקאמ'

 ודקאמ' לחצניקו התנה טן התורה ספר וינטלהתפלה
 התורה ספר את להוציא שרגילין בטקום שיצאקד

 וטכניסין אתר. בטקום להצניקו שדרכן חכנסתטכית
 ואפילו לפניהם אותו 1סוציאין הציכור עםאותו

 אלא הכנסת לנית אין אם להוציאו שרגיליןבטקום
 והם שיצא עד לצאת רשאק הצינור אין אתדפתח
 אל' יי' אחר לרבא אהינא רכ כדאסכרהאתריו
 כיון פתתין שני הכנסת לכית יש אם אכלתלכו.
 אם זה טפתת יוצאין הן יצא שלא פי על אףשניטל

 האתר. הפתת מן אותו טוציאין כך ואחר למהדרוצין

 וליקרי תורח לספר וליכירכיה י( עלה ואיתמר ה( פה על וקוראששאלי
 כי הכי הילכ' או פגאמא, איכא סיפרי ותרי גברא חד שטעתא וסליקאוכול'
 חשכ אדם הואי נטי או הכי האוי רכי גכן דנהיגי עאניד, היכי חתן כהןחאוי
 פרשת בו שיש בספר תהילה קורא חתן כהן ליכא נטי או ככהני דקאדיחתן
 וטתחיל אחר ספר לו ונותנין שלאחריה בדכה וטכרך התורה ספר וגוללהיום
 שטעתא כהא הילכ' ז(. שלאחריה כדכה תוכ ומכרך זקן ואכרהם וקוראוטנרך

 ולאתריה קריאתו לפני ומכרך כתתלה כחן קארי ראי כמנהאגיכוןותקנתיכון
 ספר לתתן ליה יהכין הכין וכתר כמנהג ומכרכ, כתריה אחריני אינאשיוקאדו
 שהפסיקו טפני תשיכ אחר וכגנרא דאטי שפיר אחר כ1הן1 וקארי אחרתורה
 נטקוטו שהוא וקד אחר כ0פר קודא ודאי או אילא קריאות'ו ש1תי1 ביןאחרים
 חועושין בשנייח קודא אחר שכענין פי על אף וקורא אחר ספר ל1(סב1יאין
 שאינח ברכה כהטום נמי כה ואית הכין למקכר שפיר ולא הדאשון הפפרלפגם
 לקיש. כדרישצריכה

 חנופה של אגרופה שגכר מיום ח( תלפתא בן שמק' ר' דאם' האוששאל'
 או כואתיה קייטי פ( אכה בר ירטיה( 11ר' .אלעזר ד' דחא הכי חילכתאוכול'

 "ואיתשל "26: צד העתים ד( שיסימו. צ,ל: ג( א,. = ב( ע.כ. ל.פ סופחא(
 ס.א שם 1( ע.ב. ט' סוטח ה( רמגילה(. פ.ר )רי.ף גאון" "פיו' גאון"; האירב
 ס'ב, שם ט( ב,. מ.א, ס~פה ח( חתן. ע' ערוך ועי' ו(ע-א.

 א,..

י5
 ראטר הא ר( ם ת ל א ש ש1
 ער סאי וכו' אריב-ל תנתוםר,

 שיצא. ומאישינפל
 שסואל שאסר הללורכרים
 תורה ספר סניחין שאיןבטקום
 או ביהג-נ מצר אלאבביהנ-נ
 ששוטרין גית במבוי עסושיש
 אריג-ל תנתום ודר' ם.ת.בו
 צבור כששלית קאמר טקוםבכל
 נסירת אחר שלום עושהאמר

 ל?את רשאין הציבור איןהתורה
 לה?ניעו תורח םפר ש'נטלער

 שסוצ'אי( כטקו' כ' שסו'והוסיף
 אין להצניעו חכנסת סגיתאותו
 וילנו שיצא עד לצאתרשאין
 דאסר חידור לו ויעשואתריו
 אתרי לי אםכרה אה'נא בריבה
 תורה םפר וליעכבו תלכור-א
 ולא אחור'ה והוו רנפיקעד

 פיחתא איכא וא' סקם'חנ'נפ'קו
 רשאין.אחויבא
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 ופלוגתא לקיש וכדריש פזי בן דר"ש[ מתורגס(ניה טערבא בר יהודהכדדדש
 קל אילא טעט' אייתי לא דהא פליג איפלוגני[ לחודיה לקיש ריש על לוידר'
 דהא בלחוד לקיש דריש ראיה על אלא לוי רר' פלוגתא דיקא לא ועשו.יעקב

 חנופה מאופה שלדבר וכללו מדעם ביה אם' לא מערכא בר דיהודהדראשא
 תורה ע,בי א( קאמ' וקרא לחנף אפור לחנף שלא לאדם ראיפשר וכטהטובא
 השפה טן טחנפין דחלא דאיכא היכא אלא בם יתגרו תורה ושומרי רשעיהללו
 להא רטדטיאן גב על ואף קושמא ובליביה שופרא דטשמען במיליולחוץ
 נהיני הדורות וכל פרעה אה 'עקמ ויברך וכת' הדיאן צדיק ב, קאם' עקיבאדר'

 הני וכל ראיכא מאי איכא דבליבן ננ ;ל :אק לפניה ולקלם מלכותלברוכי
 הוא מחנופה עצסו :והג שאדם ומפנ' אפשר או אבל אפשר דלא כטקוםטילי

 לרשע אומר ביה וקימא קשיא איסורא הכין למעבר אמיר ישקיםשמקלם
 שכינה פני להקביל ראוי ואין כריריה האומרים וה:י אלקזר כדר' אתהצריק
 אכה, בר ירמיה רב אם' חמדאכדרב

 כהנים שאה:ר' קם ג( חייה בר מנימן ררב בריה אהבה רתני האוששאל'
 גרפי הכי או וכול', מפסק' לא גוצי באנפי אריכי פשיטא כרכה, בכללאינן
 בני אריכי פי' אולא. שמעתא בהא רמליק כי והיל' ליה מפרשי היכירכנן
 עומדים אם קאם' והכי; ננסין. בקוטה קצרין ארם בני גוצי בקומה ארוכיןאדם
 עומדין ננמין ואחריהן ואל:צים כשורה מדורין ארוכים אנשים הכהניםבפני
 הננסין בין ספמיקין הארוכין אין נרכה נשעת הכהנים את לראות יכוליןשאין
 שסקתא דהא ~מסקאנא ןהן,. ברכה בכלל האחרונים הננטין אלא הכהניםובין

 כהניס שלפני ושכצדדין מפםקא נקא[ זטחיצה סיפפקא לא נטי רתיבאקושטא
 ברכה. בכלל ]אינן[ שאחוריהן הקם אבל הן ברכהבכלל

 ודאם' הטשתאות מכית שיר בטל ה( פנרר' משבטלה ר( דתנן האוששאל'
 ואו בכלי שלא אפילו ]או[ בכלי (זמרא[ האי תיעקר. זסרא דשטקא אודנארב

 כי טאי, כגין טקצתהון ואו מקצתיהון או רזטארא כלים ןטיני[ כולהו הואבכלי
 בהלין י( הידאנא רשאתי וסאן זסר מיני בטקצת טתירין הזה בזטןתלטידים
 לדילי י( אשי רכ בר סר וראט' עליה. אית רינא מאי גוים עם שכן וכלטיני
 ניהו. טאי תודא, כי ומנגח ל"חזי

 ארבעה לא קיקר כל זטר טמינ' כלום הזה בזמן שטותר ושלוםחס
 טיהו טיליה טנעיגן נטי זטר כלי ובלא טינהון ח( דזוד ולא בטקראהאטורין

 דאטדי' אימנע אחר טצד כלים ובלא הוא זטר טיני על שיר בטל דחנןהא
 ולא ר-א, ~שם: סע.ב. ט.ז ע-ז הדיין, עלי נאסן נ( ד'. ב,ח, משלי א,-
 כ.ק ז( האירנא. = י( סנהררי. = ה( א'. מ-ח, שם ר( ע-ג. ל-ח ס:פה ג(ר.ע.
 ב'. הערה 41, צד גא~ן שרירא רנ אגרת עי' חוץ. = ח( ע.א.כ-א
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 אל להו וכתב סרם ראסיר סנלן א( זטארא עוקבא למר ליה שלחוהתם
 הק סההיא או יין. ישתו לא בשיר מהכא להו ונשלח וג' גיל אל יש'תשטח

 גב על ואף לן קם' שרי דפומה זמארא אבל רמאנא זמארא מילי הניאמנא
 ביה. זלזיל חיסרא רב רהא רביפ ביה סקלין קאררפומא

 מאי גוים ע(מ( שכן וכל זמר מיני בהני היראנא רשאתי סאןושאמרתם
 ומגין מלכותא קמי קאיי כן אם אלא ליה וטשמתין רינא בר . עליהרינא
 מסיק עיראנא רבההוא מיניה ויריע מיפריץ רלא בנפשיה ומהימן יש'בער

 רשטע והאיי הארי ולא לליביה עציבותא ומייתי הטקרש בית הרבןאדעתיה
 ן ט ל ב ב ב א כ י א ה ו ה ר בישראל חפרים למעבד רמלכותא יקראמשום
 להו ושרו רמלכותא בבאבא רקייסי מאן וטפ. שניןסאתן

 כנחסיה חסר אחרי ורורף בנפשיה דמהימן ורוקא א נ א י נ י ע ן י ר ה כ ן נ בר
 או נמי האי וכי קסיה זמרו רלא אפשר ואי מלכא למשקי רהוה חכליהבן
 הכין. לטעבר ליה שרו ולא אותו ומחזירין פריצותא לידי אתו וחרי ובארחראני

 קרא רקאם' שאייה כתורא. וסנגח לי חזי לרילי  אשי רב בר טרוראם'
 תולעה ופירושו שךופא מיקרי ארמי ובלש' שי יתשא"ה
 שחהר קר באמצעיתן ומכתתת וטחלחלתן בעציםשיוצא

 קמא. בבאבא מקרת הרגל דכאטצר בגם' מלתא הא ומפרשא הרק ח קםכ
 פירשו זה שמע השמיר בטל המקרש בית סשהרב ב( רתק האוששאל'

 ואם י הרק( לא נם טעשה בו היה ואם בט"ת ג( מאס ז"ל פעריהט"ר
 רטפרשי הכ(ן האף רלא חזען הקא נס מעשה ביה ולית הזה כזמןשמצף
 בשסעתא. עליהרבנן

 סעריה מ"ר כראמ' עכשו הנסצא סאם של ממינו שטיר רהאיוראי
 קר גאון פעריה מ"ר אמר שכבר אלא אפור אבל נתפתחו שבוספמ
 ססנו לשחוק צריכין עכשיו שסצוי הזה שהסאם טפני ג( מאם מן אחר טאםיכון
 בברול שמסרמין פיתוה ועיקר הפיתוה מקום על ולהניהו המים עם ולערבוכלום
 משה כו שנשתמש השמיר וה אכל בפיתוח מסנה שנפסל טה מיתחפרתוהאבן
 שטתבקעת זו כתאנה חסרות ואין מאיליהן טתבקעוה והן מבחוץ ממנו להטראה
 ואינה גשטים בימי סתבקעת שהיא זו וכבקעה כלום הסירה ואין החמהכימי
 כל ואין נברא נראשית ימי ומששת כשעורה שבירתו הוא וזה כלום.חסירה
 הוה נם מקשה ולאו המפורש כסרר אותו ומצניעין בפניו לעמור יכולהכריה
 בגט' וספרש ררכו. היה כך השמיר אותו מן נמצא שהיה טה שכל אלאביה

 ראתייה שירים מחמת אלא שמיר ההוא לגבי סטא לא רשלמה ד(רגיטין
) א -  עי, ג( ס"ח,א,. סופה ב( ש.ר. כמו: ונרא.ת גכ-., מט~שפשת אהת סלה נאן-

 ע.א. ס.ח ר( 9. הערה (י צד הגאונ.ם, לפי' הגרסנ. בפבוא אפשם..ן נ.י.
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 נטצא ולא שמיר אותו בטל הטקדש בית ומשחרב לגביה דלטטייהלאשטדאי
 סקדיה ט"ר ליה קארי קא לו דוסה 1שאין1 פי על אף הנטצא וזה טטנוכלום
 טעות. כה ואין אבנים פיתוח שכו טפנישמיר

 לא הראשונים אף פרידה. שידה בטלה המקדש כית א( טשחרב.וששאל'סכ
 כשיחין היו ה ד י ש טיני 1מאות( שלוש ב( יו1ונן ר' דאם' היא טה טכיריןהיו

 אלא פירדה שתק שיש פרדה שף היא סה תדע אעי עצטהושידה
 טחה הדבר אפיתת תדעץ אמ ואץ אותו שונין פרידה התנאיןשרוב

 כטה עסהן יחש 1בעי(רות טחזרץ רוכלץ חולתה בככל יש ג(( פיתקיתמיני
 ף ד צ שנקראין טובות ואכנים "טרגליות שדוטין ודכרים טחטין כגין גוניןכטה
 מכרזל עשויין לנקרים ושעשוק( יכיי נרע הנקראין א ת א י פ ט ר ק 1 ב ל ש כ םו

 פיתקית. ואומ' סידקיה טוכר א . . . ונקרא באלו כיוצא מינים הטהטצשה
 לקשות מנהגט היה כן ושלגפרית 1שלטלח( עטרה ה( כן אין י( שלטלחכיפה

 קליה לעלות לכרם שעהפין פשה י( פ~רות ן. כ טראין בלילה שטדאהעטרה
 נאים. כלים בה ותולין חופה תחת כטמ 11עהפין1 כן נקראתענפיו

 והיו אפפטיא מארץ סנינהור אצלו נתארח קירואן מבנ' ראובןוששאל'סג
 וכ]בד( סנינהור אותו חלה הצדקה מן אצלו שנתקכצו כספים טקצתבידו
 פל' מטקום פל' כן פל' אני לו שמ' לדאובן כידו שהיו הכספים את נתןחליו
 לבית ואתפטד אליהם הכספים אלו תשגר וכנים אשח לי ויש אפפטיאטארץ
 חיה ראובן שבק. יש' ולכל לאדונינו חייעולטיה
 חכספיםנשטדו ש . שכ בסחודתוטתעפק
 חכספים אתהפקיד בשבילם טצמער והיהאצלו
 טה לפי תקשה לו ואם' נאטןאצל
 הזה לדבר יש תקנה טה נאטןאותו

 1לחקור( חייב היה שטים ירי לצאה ובא קיים ראובן חיהאילו
 ובנים1 ]אשח לו שיש צדקה טקבל סומו-ה שם היה מיבאספמיא
 טאספטיא( 1סגינחור ההמ טכיד שאין פי קל ואף אחרת באדץונפטר
 שטיס( ירי לצאת מנחויכ דהוה ומשמ . הזה הכספיס את ובניו לאהטתוויתן
 אדס1 של ובנ1ים אשה עור באו אם אירכר ולא לאידכורי עליחוהמ
 חיינ1 אחרה בא]רץ ונפטר סשם שיצא צרקה טקבל אפפמיא טןאחר
 נלאחד1 נזלתי לשנים כאוטד ליה דחוה הכפפים באוהן טטונו טן להןליתן
 יורע ואיני טנה לי הפקיר טכם שלאחד אביו זהו אי יורק מיני טנהפכם
-

 סיגי סוכר הואחד ע-א: מ' סומה גן ע.א. ס-ח גפין ב( ע-ב. סיח רף סופהא(
 אבל שלסלת. ע-כ: ס-פ סופה ר( סתק(. ערך )ערוך סידקיח" אחר: ספרסתקית.

 פפירית. שס: ו( כאן. = ה( ובכי.ם. וכירושלסי בחוספחא גםכ-ה
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 ]נם[ שנפמר וקכשו עצטו טפי שהורה טנה ולזה טנה לזה נותן זהואי
 איש על שיתקר האחר תאיש אותו תייב אחר בארם הרבר את ותלהראובן

 להן וליתן ובנים אשה לו ויש אחרת בארץ שנפמר צרקה טקבלטאספטיא
 [תוא[ ואף קון עליו יש הרי כיכלתו טחקרו שיאחר וטן וכל חהםתכספימ

 ידי לצאת הוא ובא בטקוטו ועטר בקצטו ראשון של צערו את שתלהכיון
 ליתן[ [חייב להם גם הראשונים כסיטני שסיטניהן אחרים באו אםשטים
 בואת. קורטין הן שטים ירי לצאת באין והן ראובן טיורשי לקתת הוא יכולואם

 1טותרת[ נחש שנשיכה או הטות סם אכלה א( דתק האוששאל'
 יט]נתה טצתת כל "לא טש טאי נפש" סכנת משש ואםורה מרפהמשום
 בתם וחי הארם אותם יעשה אשר ב( שנ' בחן שיחיה כרי אילא אינןתקב"ה
 נפשות. סכנת בו יהא היאך 1טותר התר בו יהא היאך סכנה בו שישוטה

 ;ל אף אכליה רקאם' לאו טותרת רתנן והאי קושיא. טילתא בהאליכא
 היא אםירה אבל בה אין מרפה אימור קאם' הכי אלא הטות סם בה ראיתגב

 ט]ררך[ אלא הוא התר צררין שטכל שרבר ירעיתון לא וטי אתר. דברטשו'
 לא נתש ונשיכת הטות רסם לן טש' קא הכי והכא הוא. אסיר שאוסרהאתה

 סכנה טחטת היא שאסורח כיון אטרת 1ח1 היא שאסורה אלא מריפה]סשום[
 הנביא לו אם' א' מרפה, כאטו' טותרת דקאם' טינה נפקא לטא' לטיכלהוליכא
 תושש ואינו כלום ]ולא[ סכנה המות סם שאין הגבורה טפי לך טובמחלארם
 טפני טלקות חייב מרפה האוכל ועור כה. הוא טותר סכנה טשו' בהטהבאותו
 פי קל אף מלקות קלי. אין הטות[ סם ]שאכלה בהטה והאוכל לאו עלשעבר
 מרפה משו' טותרת קחו לן וקט' בהטה ג( לויה טיתר דלא הואשאסור
 ברבר שיש הרעת על שעלה פ' על אף אתר רבר טחטתואסורה
 בלבד טהן טאחר אלא בכולן טותר הוא כי 1צררין[ טכטה איסורספיק
 הבשר יודעין אנו שאין חתיכה טצאנו אילו לאוכלו לנו היהלא

 שם שאין לנו ונודע לאו אם הטות סם האכלה היא, ]מרפה[ בשר או היאנבלה
 טותרת 11 אום' היינו כן גם מרפה או נבלה תשש שם[ יש ]אבל סכנהחשש
 מטנח. לטנוע לה רי אתר ואיסור מרפה טשום ואסורה ]נפשוח[ סכנתטשום

 הבל הטומיף ברבר מוטנין אין י( רבנן ראטור הא ' ל 4ש ש ש1
 טשום מק' טאי ואטרי ורוטייהו גלופקרין כגין ל " ז ם י נ 1 א ג 1 ש ר י פ1

 גרטא בה וושדא יום טבקור בשולה רטמא קררה אם לן וקשא תבלרטוסיף
 ]ובעציםן בגפת יום טבעוד המוטן טותרת טתבשלת והיא האור על ביצה11ח1

 כולהו סילי רהני ירעיתון טירע אסור. יהא מק' טאי הבל טוסיף ששאוברבר
-

 ב'. ל.ר, שבת ר( שלו. לאו לאויח, = ג( ח'. '.ח, ויקרא ב( ע.נ. נ-ח חולין א(
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 הטטנה ולענין ר[איתסר הוא *בלחוד טיניהו ראיתכר ומאי טותר שלהןעיקר
 אנשי שעשו טטעשה א( חפרא רב אם' אטרי הכי אילא דאיפירא קאטרינןלא

 יום מבקור ואפילו הטוסיף כדבר הטמנה בטלה רבנן להו ואסרוטיבריא
 היתח וט"רת היא חטים מים הטסנת הטטנה והא הטטנה לבטל גדירהראלטא

 גדרו וכן החמין את וטוטנין טערבין ותנן מהילכתא איפורא בחי וליתכדאטרתון
 איטירא והכין גזרו לא קררות ג( שיחוי אבל בלחוד גזרו הטטנה לבמלרבנן

 ואפילו הטוכיף כרבר טומנין אין אטר: מה מפני ה ב ר אם' בהריאשטקתא
 ניגזר רעלמא קררות כל הכי או אביי ליה אם' ירתיח שמא גזרה יוםמבקור
 בהו. גזרו לא רקדרות להודיקך הן רותחות השטשות בין קררות סתם ליהאט'
 דתנן כי השטשות בין חטין לה1טמין[ שרי דהוה טשו' כחמין גזרו טאיוטעם'
 ירה.ח שטא גזרו הכין משום החטין את טשנין חשיכה אין פפק חשיכהספק

 גזרו ולא הן רותחות השמשות בין נשלחטין[ קדרות וכל השמשות ביןלכתחלה

 וקטוטה גרופה כירה גבי על קדרה שיחוי לקנין הטטנה קנין מה ועור רבנןכהי
 בו שהטטינו הדבר את מעליו להסיר צרך נין כשבאהטטנה
 לא כי נוטלו אלא הוא כך הסשוסה לא שיחוי ברמץ יטטין שטאואיכא
 טעליו. כלוםחפיר

יא.
 *(. אחת.זשובה

 וטוקן המדינח והחריבו חיילים ובאו :כך בכך לשסקון ביתו טשכןראובן
 היא. מלך גזירת עכשיולו

 לו יקמיר או שטקון קם והרין ממש שלראובן בטקנתו שאין יורעהוי
 בחזקת קרקק לן דקימא ממונ1 לו יחזיר או לו שקבק זמן קר בו לרורכית

 אנו וכך הוזלה בין ןהוק1רח כין ישיבה בין חריבה בין עומדתגעליה
 טקשה. ועושיןדנין

 חי"ת. כמו הוא וה בכ"י הה"א שיהוי. = ב( 4*ם. רף שבתא(
 לוצקי. טר 4י העתיקה4(



 חסיש,ספו
ו"

יב.
 ופירו,שיו. נטרונאי רבטתשובות

 18מפםז"פזע .6פח .ז[פם %םןט"ופ1פ'ך .01ץ .1 הקובץ בתוך קלף של אחדי9
 סשת, יטין. וסצד מלמטה וחסר קר~ע והוא בקמברינ',בווספמינסטד-קולג'

 הערות 1עי' גאון נפרונאי לרב במק-א שנתיחסו ב' שבעמור הראשינותהתשובית
 השונים ובפירושיפ הם. נפר,נא, ירב א' שגעמ~ד הפיר~שים גם כי מוכחכאןן
 פעם ב'ן. בעמוד ז' הערה )עי' להלכה ואפילו פנים מכל רכ ענין ישהאלה
 או; בט"עת 1= בפיית פעסים ~ארבע י1טניפ" אלשון גפ כאןנזכר

 ~גם  7-8א. צד לפהרות הגאונים לפירוש הגרמנ' במבוא אפשטי,ן עי'בפייעיה,

 ת-ב, בתג-א בתשובות,ו אגל יית-. במ חכק "ם'גלי טפרש; הוא"סינל."

 עיקרן עצמן וסיגלי א. ר ר ב 1אותן1 קורין "וסיגלי סתם; מפרש הוא 158צד
 ואוצר 181. צד שפ עוד )~עי' סעודי" ערבי בלשון ~שסו . . . הן עשביםשל

 פרת.ה נ1 רבי ובפירוש. י.א--'.ג(. העיות 52, צד שבת למסכ'התשובות
 בלשו' שפיר' מי 'ש "ס,גלי מצאתי; ע-א כ-ח מוזעא~ם( בריפיש )כ.,לשגת
 סעדה". ישט' בל' ז" ז-ל פלשוי נן '~סף ורבי. נאסול אל.ש'

 בן ליעזד ר' בפרק ראינו הטנהג וכזה א( לאורו  שיאותוקד
 נכוס טים ולהמיל בציפרנין. להסתכל שטצוההורקנוס[!
 שטקנו וכך רגילין אנו כך ששותהו. לאתר הבדלהשל15

 מקכבין טצות שיירי כלוטר כן לעשות שטצמטרבותינו
 אותו טמילין ב( אינו הטים טן שטשתייר וטה הפורענותאת

 הטצות. את לחבב כדי פנינו על אותן ומקבידין ירינועל

 טמכתא היא. טה ג( ארץ דרך בהלכות שונה אכל121שא'
 ומהז בה. לשנות 1טותר ארץ דרך ושמה ד(מקטנות

 יציק שלא ובלבד בו לשנות שרגיל בדבר ה(1ברגי[ליות
 נכ' והיו י( תורה שאמרה הוא ילמור ולא לאחרין1דב[ר

 נירות ובועלי והמ13רעין הזבין י( תכ' ואטרו הש'[1לי'
 קריין ובעלי ובמדרש ובטשנה בטקרא לקרות[1טותרים
 תורה לקבל שבאו בשעה להן נאטרה רהכ[י1אמורים

 כשהוא שכן כל ל.. ..יז ל ......ל ..ל..ע

-
 כ-ב דף בדכות ג( אנו. צ.ל: בן 124-6. צד לברכות, התשובות אוצר השוהא(

 ברגילי1ת הוא -וונה ח( קמ.ו. סי' 52, צד למשקין הגאונים אוצר השוה ד(ע-א.
 א'. כ'ב, ברכות 1( י.א. י'ט, שסות ו( א'(. כ-ב,1ברכות



 ם ר ק י 1 נג64

 ככ-יןןע-ב
 סרקין 3סרק ב( אפליא אפלאי חגורו. א( סנסרו ואיכריו.1רועותיו
 י( השפלח ררך החו1ר סילון הרעי. כית ררך נ( החחר עמודטחכין.
 מפל קפריסין צלף. של עיקר הוא י( אכיונות מחתה. ה(טנטר
 ת( לחמנית ,(. האדטה פרי בורא קליו וטכרכין גיצו הוא וזחלפריו

 שבו חצר של הנדול פתח פ( טרוכסיטון פסנרור.כמיית
 שפיגא רומגים בלשון '( ריטא חדפי לחצר. גיכנסיןחכל
 ענכים 'ץ. כוסר במיית חבק 'ב( פיגלי 'א( נירופלו אוטריןויש
 וכשננקשו[ כרוק ניקרין כרקינין בהן נעשו בוסר נקרין ה ל י ח תכ

 לבן פול לכן. פול ניקרין הן הלבן פול שיקור קרהגרקינין
 ןחפירה[ שחופרין יי( דארקא כוכא כיעא. לוביאבמיית
 לחם[ נכה ועושין האור את כה וטציתין בארץקמנה
 . . פ,( חשר טה וכוכא טו(. טלה נק' ת י י מ ב לחםואותו

 . . .. . . . הבהטה שבבמן כוכע 'ז( כהטחטורכי[
. ית( עיסקך עשיק נקבה. קם זכרשטשטשכ

 . . .. . . . . . . . . . יטי.כאתר

 38 צד הפירושיט ~אוצי ב'. סנפר ע' ערה-ש עי' יע.ב. כ-ד נרכית סנטרו. צ-ל:א(

 הגאיניט לאוצר נספתיס פ,ר-ח, ~השוה אפלויי. מפלאי סע.א: כ.ה ברכות בן קינ-ד'.סי'
 ופיר-ת, ק.ה. סי' ריש 31 צד הפירושים איצר ועי' ע.א. כ.ח שם ג( צ.1. סי' 28 צרלכרכות
 הערוך: שכתב יה והוא רע"ב. מ"ב שפ ה( ע"א. כ"ח רף ברכות ר( וד. צרכם9תיס
 'שמעאל ובל' בשמיס, עליו ונוחנין גחליס עליי שנוחנין כלי והיא מחחה."וי.מ
 סגמר )ע' העקר" וגמר גומרין הקרש ובל' גמר אל ושמם מחחה שם על מגמרהמחחה

 111, %ד לכרכוח הפירישיס לאוצר גאוניס לקופי ועי' ע.א. ל.1 רה ברכיח ו( שלי(.כ-י

 לברכוח, החשובית ואוצר שע.ח, סי' חג.ה גאון, האיי רב בחשובח אבל ו( פ-ו-ו'.הערוח
 שיש כאגו~יט והן ארמי בלשון כוטיתא הנקראין הן ת י נ י ב א רל-ח: סי' סוף 46צר
 שלרימין כנץ שלאבינות ראש1 שעל נץ הן וקפריכין למעוח. שדוכה פריבהן

 הא העץ פרי בורא מביכק וה ועל ~ח על ברכה, ולעניןהקרא~ת.
 לבי*מ העכל ספר עוד )וע" בפה.ע" אימר חקפריסין יעל האיבינוח על כהריאתניא

 עיב: י-ה שט ט( ע.א. מ-ג גרכוח ח( פ-ש. צר ככידפסטהיכמם
 בר עסרם רב "פי' .אי ע.ב. מ,ג שם '( א,-ב'. חערה 81, צד לכרכוחחתשוביח וער'אתי טרקסמט-

 ערוך בכ-י 1גליון קרנפל" ישמעאל בלש' אוחו קורין ימא חילפי 1צ.ל: גאוןשישנא
 רג ואמר ע-ב: ל-ו שם יג( שס. 'כ( גירי(. שהיה לוי, ישראל ר' הכולל חרכ מב-יאחד
 כובא טהו "~דכ' ע-ב; ל-1 שם יד( הלבן. פול הוא גרוע הוא בוסר הואאסי

 ועי, פ.ט(. צר נבודפסט הרבנים לבי.ם היובל ס' מהגניוה-ווי.ס, )שריריס שאופין"...דארעא.
 צר לפהרות הגאינים פי' ע.' פו( י'. הערה 112 צד לניכיח הפירושיס לאוצר גאוניסלקום.
 ע"א. נ"ו ום ית( ע"א. ב"ה ברכות יז( ככא. ע' ערה.ש עי' פו( 14. אות136,
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יג.
 ורה. טרים"נ ל2( ,ם'ג" אלף ביםנת קירואן בני א(,,,צאלות

 מצאחי חאחו הדף עטוד. כל ש~דה ל-א בני גדולים דפיםשלשה
 שם. קולנ' בווספמינספר והשנים .ן5-ון( .12 )א? בקטברידג' תרצ-אבכסלו-פגת

 חסר. שביניהם ומח בודדים קטעים דאשים, לשלשה וחיו אחד טכ-י נפרדונולם
 הראשונה סופח. ולאחרונה ראשה חסר לראשונח תשובוח. חטש (בקפע
 בפשפ~ש לק~יות הן הדי כבר שנתפרסמן ואלו בטק-א. נתפרסמו פרם~חשלישית

 כנראה (( קפע ובין ( קטע בין מקוריות. הן בנ-י 4כא! ~בחסר. המקוריתצורתן
 וכן ז'ל. חאיי ורבנו שרירא לדבינן רשום: השניה על אחד. דף אלא חסרלא

 איצא להטא הכתבת: מוכיחה שכן הן, להם ב' שבקםע אלו ואף אחייההבאות
 זח. כסדר הדפ:ם גם סדדתי ולפיבך 70. שבצד וכו' דוסא" 9לרבנן עד 69,וובצד

 חתשובה אחת. תשובה של וס~פה שלמות תשובו- חטש נטצאות (1בקטע
 מקונטרסים שמה שנאספו אחרות תשובר בין שפ-א סי' בתג-ה נטצאתבשלמותה
 כסדרן. שלא התשובות לפני שם הרשומים האחרונים סהסי' שנראה נפישונים,
 יתכן אך שם. טתג-ה בפפיט השלטחי הראשונה, זו, תשובה טראש החסראת
 אותח ס~ף אלא בתג-ח התשובה של סופה אינו !ו תשוגה של שסופהטאר

 באה נכד 1119 ההשלמה: בתוך ג-ח-כאן הגאון-רש-ג אוטר שעליההתשובה
 לנחוב". צוינו ונח ופירשנוה הישיבח שער אל ן א 1 ר י ק ן ט שניםטשלש

 מכ-י כבר נדפסן חראשונות התשובות ב' הנח זה, שבקטע חשלמות~התשוב~ת
 חשוכות בין ל' סי' גתג-ח גם שם בנאוניקא גם והשלישית בגאוניקא.לקוי

 נרפטה כבר היא גם והחמישית במק"א. נדפסה טרם חרביעית התשובהאחרות.
 לפסחים. הגא~נים באוצר תקונים בכטח וטשם בסעדינא רבים כלקויים זחמכ-י
 ואיי בי, ישום הדף גראש באמת. מתוקנת גו"1 תכ-י טתוך חיא כאח כאןאך
 ב'. לקונטרס סי'הוא

 במק-א. נדפסה ופרם ראשה חסר לראשונה חשובות. ארגע (1!בק8ע
 שם אחריה, הבאה וכן קנ'ד, סי, בח"ג ותוכה ראע?ה בחסר כבר ברפסחחשניח

 הן. פלפוי בר צטח לרב שכולן רואים אנו ומכא! כיח. סי' בח-ג והאחרונה קנ-ח.סי
 קולנ'( 1ווספמינסטר (.קשע

 יהא כעליו לשם שלא לשטו כזטנו שלא שחטו אם כן אף ישאלו ב( כשרלשמו
 קדפ ושינוי הואיל דדכא קטיה לשטעתא אטרתה פפא רב אם' לאו אםפסול
 טכשירו כזטנו שפוסלו קהש שינוי טה בזטנו פוסלו כעלים ושינוי כזטנופוסלו
 הללו דכרים וכלל כזטנו. שלא טכשירו בזטנו שפוסלו כעלים שינוי אף כזטנושלא

 ואטרינן טילתא להא ופדכינה הקדש שינוי לדין הכעלים שינוי דין אתשהשוח
 דכרים ארבעה בו יש הקהש והלא קדש בשנוי בעלים שינוי את תשוהאיך
 ככיחיד כציטר וישנו טיתה לאחר וישנו עכודות כארכע וישנו כגופופסולו
 כי דוקא לא ותרתי דוקא טהני דתרתי גב על ואף כך בו אין בעליםושינוי
 בשנוי אף כטחשכה אלא נפסל ולא בנופו פטולו קדש כשנוי שאטרת טהלענין
 פינחם לדכ ואף עכודות כארבע ישנו כעלים שינוי ואף כטחשכה נפסלבעלים

-
 1. לשמ גרסינן ולא רש-י: עי, ;.כ. ס' פסחים בן שע.ב. סי' לפני 88!, צר תג,הא(

 5. ה' קדסגנוי
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 עולה רכא אם' אטרינן רילה ועיקר מיחה לאחר בעלים יש א( ררכם'כריה
 מעמ' מאי כשרה ב:לים בשינוי פפולה קרש בשינוי שחטה מיתה לאחרהכאה
 לאחר בעילכ יש אמ' דימי ררב נריה פינחם ורב מיתה לאחר בעליםאין

 וכאקי אסרת קא דוקא ריטי דרכ בריה פינחם לרב מנשה רב ליה אם'מיתה
 על אף אחריתי לאתויי ובאעי קאטינא דוקא ליה אם' אחריתי עולהלאיתויי

 בתרתי שמעתא טארי רהוא ולרבא באחת הכל לדבר' תרתי מיהא פריך כןפי
 ימות בשאר ששחטו פמת רכא אם' אלא קדש כשיגוי כעלים[ זשנוי נפיולא
 ופפול. כזמנו בעלים לו[ שאין כמי ]נעשה בקלים בשינוי לשמוהשנה

 ז"ל. האיי ורבנו שריראלרבינו
 אחר וכרבר מסנקי כגדי אלא הוא הכין ולא( ב( מפנקן כגדיוכתב]ת

 'ג( סתחבטים והם וברפש במיט( שילכדו זומפנקי הקמנים הגריים הן גרימסנקי.

 אותו ו[אומרין . . , זחזיר הן כאן האמור אחר רבד יכולת. ואיןלהנצל
 בפירוש. מלהזכיר וכינו ארםבני

 וכול' טברך טאי שי(ברך צריך הבורק ר( יהזורה רב אם'וששאלתם
 א[ף וכו' לסול ןניסא היכי התם הטילה על זצ' בסצ'! קדשנו אשרוטותבינן

 פירושה. מרנא מיקטי בעיננא תמץ ביעור קל היל' דאייפיקא גבעל
 פאפא רב חמין ביעור על אם' דרבא משמא פאפי( ןרב פירושאהכין

 ולא לברך צדיך לביעור קורם ]מוכרים( ושניהם תטץ. לבקר אם' דרבאטשמיה
 שהלשון מפני שיצא מורים שניהם גם תטץ לבער אטר אם לפיכך כיעוראחד
 לבער כא הוא עכש. וכי ביער לא עראן כי טמנו ונורע לכוא העתיר כתהזה
 שהוא כיון הלשון וה כי סכר טר נחלקו בו תטץ ביעזר על אם' אםאכל

 הביעור לומר אדם ויכזל המחורש הסעשה שם הוא הכיעור כי לשעבדמשמיע
 על לוטר יש גם :י מכר וטר הכי לימא לא לפיכך אתמול כיעדתיאשר

 פאפ' רב את לפייע מזתיבי הוא. יפה ולשון להכא טכער אני אשרהכיעוד
 אין כן פי על ואף שימול קודם עליה מברך שהוא מילה הרי ביעור עלדאס'
 אלא לכרך יכול אינו המל כי פפא רב ופירק הטילה. על אלא לימולאומדין
 אלא[ כך לעשות צונו אשד לומר לאדם שאין ליטול וצונו לומד לו ואיןכך
 הוא יצא לא אחר קשהו ואם לעשותו מעשה אותו על מצווה כנפשו שהואמי
 טשמא פפא דב וקאם' שטעון חמץ לבעד ראובן יכול שאין חשן ביעודכגין

 אלא( לימול ]וצונו לוטר אין טילה אבל לבעד לברך שמעון צריךדראבא
 'כול דאינו מצוה באזתה המצווה הוא כי משמיעים ליטול לומר הטך באאם

- - - - -
 ע'כ ג( ר', סי' שם, הנאונים איצר והשיה ע"כ. ג, פסחים ג( רימי. דרב צ.ל:א(

 ז', דף ושם ר( שם. ואוצח"נ 94, צר ח"בבחג*ה



 הטילה על אלא לימול לנרך לך אין זה ימול זה טל לא שאם וכיוןלעשותה
 ליטול טצווה בעינו אחר ארם ואין יכול לימון שבא מי כל סתם לשוןשהוא
 מהיל הוא דלאו סגיא לא ליטול נמי נימא בו היכי דאמרינן טאי פירושוזה

 שאף נמי הכי שירוש מצווה. בעצמו שחוא הבן אבי הרי והקשינובאתמהה.
 ולא ליטול יכול אחר גם הוא מל לא ואם בעצמו לימול מצווה אינו חבןאבי

 השחיטה מן הקשינו ועור לבער. יכול אחר אין הוא ביער לא שאם ביעורכמצות
 השחיטה קל אלא לשחוט קאמ' ולא השחיטה קורם הברכה אשר הזהכקושיא
 אינו וחוא לשחוט וצונו השוחט יאטר איך ואמרנו הזה בפירוק גםופירקנו
 קושיא והוספנו ההיא. הבהמה את לשחוט יכול אחר שנם לשחוט טצווהבעצטו
 כאנו זה. ישחוט זה שחט לא אם אלה גם נמי הכי ופירקנו וקרשים.מפסח
 זה 'צא לא זה נטל אם בוראי כי לולב מנטילת שלישית תשובה עורלהשיב
 הרי כן פי על ואף לבער מצווה בעצטו הוא כאשר ליטול מצווה בעצטווחוא
 אחרת מררך פפא ררב אליבא זאת את ופירקנו לולב. נמילת על טברךהוא
 לשון הברכה להיות ביער לא עראן כי לבער שיאמר טצריך אשר זה כיואמר
 לשון צריך ואין שאני שהגביהו סשעה בו יצא שככר לולב אבל להבאעתיר
 במצ' קדו? אשרן או' 1ב1 לצאת נטלו שנוי כן הלא להקשות והוספנועתיר.
 ליה סיבעי ב1ו ויצא נטלו ולרבריך בו יצא לא עראן ראלמא לולב נטילתכעל
 באעי רקא משום אלא בו ויצא נטלו לוטר ראוי היה כך פפא רבאמין
 העושה סופה רקתני בו לצאת נטלו נמי רישא תני בסוכהן לישב ]סופהמיתנ'
 פי קל ואף בסוכה לישב וצונו אומ' גה לישבן נכנם שהחיינו או1טר לעצמוסוכה
 חמץ. בקור קלן טברך 1הילכתא התשובות כל רבאשפירק

 מים גבין על קטח 1של תבשיל לחיה או לחולה לבשל מותר א(וששאלתם
 ואפילו מןיר שיאכל צריך כך לעשות מ"ר ואם ב( אולא שתיתא כגוןרותחין
 חימוק. לידי בא אין טובאבשיןל

 אינון ברותחין ןשחלטי חלוט חכמים שאטרו פי על אף כי יורעיןהיו
 הן עזה רתיחה והרותחין חחליטה היא קמח גבי על ומנלשין חימוע ליריבא

 אנו אין הנריים .מן הטלאים מן והצטר השער טליגת גילוש ולשוןןןהמגלשין
 ליר' יבוא שלא ישתמר איך יורעין אנו שאין טעשה לעשות זאת עלסוטכין
 רברים וכמה חימוץ "ירי ויבא הקצה טן או אחת מזוית יצטנן ושמאחימו'ן
 לחולה אלא כן לעשות התיר מי ת ו ב י ש י י ת ש ב 1 נ ע ם ש א ל ואחרים

 לאו ואם בזה רפואה לו יש כי אומרין שהן בקיאין פי על בלבר לחיהאו
 מפתכן הוא במצה אותו מברין שאם שאומרין בזמן או מכנה לידי באהוא

 רא. או == בן ק"ח. ס.' לפסחים אוצ8"ג השוהא(
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 אלא לאכלו כלום אין ואם מצוה שיקור הראשון בלילה טצה אותושמאכילין
 כלום. כמנו מות'רין ואין סיד שיאכל וצריך אותו מאכילין ברותחיןחלוט

 שם לה לקראה מותר י( לכהן אותה שנותגין גדולה חלה א(וששאלתם

 לאו. אם אפייתה קורם שלפפח טובביום
 אלא שלפפח טוב ביום שם לקרוא אפרו שלא שם לה לקראהטותר

 אין לן דקיימא לשרפה יכול אין שם לה קרא שאם טפנ' שלאשלאותה
 שס( לפפחיס באוצ-נ 1השאר ואם טוב ביום קדשיםשורפין

 .5-['( .12 )724 1!.קפע

 ד(. וגול' לירק פיאה ונותנין 'ריחו אנשי שעשו דבריס בששה דתנן הא ג(]ושש'

 בראשי הכא יהידה רב אמ' ומפרקינן וכול' בפיאה אמרו כלל יריחו לאנשי להו וליתמקשינן
 אותן ומקימין וגחרדל בחומץ א1תה נותנין לפתות וראשי הואיל פיר' וכול'. עסקינןלפתות
 שער אל ן א 1 ר י ק מן שנים משלש באה כבר ווו ~כול'. אחר דבי ידי על קיומןונמצא

 בדבר. יש הלוקות ששלש זו שלשמועה דבריה מראין לכתוב. צוינו וכה ופירשנוהחישיבה

 קמא תנא והוא לקפלוט לא אבל ~לכרוב ללפת פיאה נוחנין טוברין שניהן שמעון ור' 'וס'י'

 לכרוב לא אבל ולקפלוט ללפת פאה נותנין סובר אחר ותנא יוסי. ר' דברי עפ דבריוששנויים

 תלתה נימא ששאלנו מה פירוש הוא 1וה שמעין. ר' דבר' עם רבריו ששנו"ם קמא תנאוהוא

 שסע' דר' קמא ותנא שמע' ר' יוסי דר' קטא ותנא אלפת. אף מאי אמרי 1השבנו נינהו.תנאיי

 לבדן הן שכעון ור' יוסי ר' אלא זה על זה חולקין תנאין שלשה כן שאי! פרושו וכן יוסי.ר'

 שמעון ר' רברי לפני בסתפ דבריו השנויים שחתנא ול1מר לתרצה לך ויש זה על זההחלוקין
 קמא תנא הוא וזה שטע1ן ר' הוא יופי ר' דברי לפני בסתם דבריו חשנו"ם והתנא. יוסי ר'הוא

 עינינו מאיר אדוננו פרשה כך הרברים יתכוונו ה( צד וכאי שמע'. דר' קמא ותבא יוסירר'
 כימר אלפת אף מאי הראשהש משם עדן נוחם אבינ1 אבי גאון יהודהרב

 אף אומ' יוסי ר' ללפת פיאה נותנין לתרצה י2 וכן פיאה. לה שנותנין ס~דין כולןשחלפת

 פיאה טתמן יוסי ר' כשאמר לכרוב. את אומ' שמע' ר' ללפת פיאה נותנץ אידך ותניאלקפלופ
 לכרוב. אף ללפת פאה מתנץ שמעץ ר עליה אמ, בסתם דברע ונשגו ולקפלוטללפת

 עסין ר' עליה אט' בסתם דברע ונשנו ילכרוב ללפת פיאה טתנץ שמעץ ר'1כשאמר

 עומד הוא הלפת על ,טאסרו אף נמצא לקמלט אף ללפת פיאהנותלן
 בין חלוק מהן ]ואחד[ אחד וכל לזה קמא תנא ווה לזה קטא תנא זתונטצא
 בקפלט. ביןבכרוב

 ולא ג"ויות. וכתבתם ניהו מאי י( הקדש של גואויות י(וששאלתם

 אותן קורין אנו ]מהם[ הנלקחין ועצים אילנין קשק[ושי חןן נמזיות אלא הואכן
 יריחו אגשי היו שלהקדש אילנות עגפי שהן הגואויות אילו גואוי. ]ארטי[בלשון

-
 אוצה.ג גן ט'. דף פסחים 3( ז-ל. שרירא ליבינ1 קמ.ב: סי' לפסחים א1צה-גא(
 וגנ1י צו. צר גאוניקא השוה 1( ה(=כיצד. סע.ב. נ-ו פסחיפ ד( קפ.ח. סי'לפסחים
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 ות גואזי נתיר אנו קורה אלא[ ]הקרישו לא אכותינו ואומרין אותןטתירין
 טעילה אין אום'ן שחכם' ורא' חכם' כירם ]ומיחו מיכן לאהר הכאיןכגירולין
 נתטלאת כך ואחר שרה הקריש שנינו שכך עליהן חלוק יומי ור' הגואז'ותכאילו
 ואת השרח את הטקר'ש אוט' יום' ר' כגרוליהן מועלין ואין כהן מועליןעשכ'
 אומרין שכך אילא הקרש ג'רול' שהן טפנ' וכג'רוליהן כהן מועליןהאילן
 כהן. יש איסור אכל הג'רולין כאילו מעילה שאין פי על אףחכמים
 נחטן רכ לכי איקלע ב( נתן ררכ כריה הונא ררכ הא א( ם ת ל א ש ש1

 טעטא טאי ליה אמרו וכסוף הונא רכ להו אם' שמך מאי ליה אטרו יצחקבר
 אני. השם כקל להו אמר הונא רב נפשךקרית

 סמיכת רתנן כי רכ וקרוי כישיכה אני שפטוך כ'ון להן אומר הוא]כך1
 נתן כר הונא רכ שמי ונכר רכי ליה וקרו כשמא ליה סמכין רכנן ופירשוזקנים
 הונא חושבים והייתם אני טי יורקים הייתם לא נתן כר הונא לכם אמרתיאילו
 לכם נורע חכרי שכיכרוני כשם ה1נא רכ לכם שאמרתי וכיון רעלטא נתןכר
 אנ'.טי

 נפתח פפא רכ אמר םאי ה( איפפעא ך( ראטרינן הא ג(וששאלתם
 כלא. ונים"ם כלא נפתח או כאל וניסייםכאל

 יאמר חכרו לבין כינו אשה או רקל או כלכ הפמיק שאם אוטר הואכן
 מפגע הצילנ' אלהים אל שיאמר כגון אל כהן וטמיים אל כהן שמתחילרכרים
 אל. ואתה וגכורה כח כירך כי עין כת כאישון שמרני רע ומחלי רע ומשטןרע

 תעליב לא תטשני לא תעזכנ' לא שיאטר או אל. 1סופם הרכרים ראשנטצא
 זה. לרכר כשרים כאלה רכריםוכל לאי תאמר ואל הין תאטר אשאלך אשר כל ועונה שוטר לי היה ממנועינך

 ון איצ.אלהטא
 כרימו ממלא ארם שלגוים כציקמ ,( הונא רכ ראט' האו~טשאלתם

 כפסח שלגוי כציקו ארם יאכל כאיזצר באחרונה מצה כזית שיאכל וכלכרמהן
 וישראל ניסן י.ר כ~יום[ כציקו לישראל ולאפות גוי ללוש וטהו הוא. גמורוחמץ
 יוצא בהסקה ]ישראל[ ליה טסייע ]אם[ מאי שלגוי וכתנורו גכיו עלעוטר
 לאו. או חוכה ירי זהכלחם

 כפסח שלגוי חמץ חכמים התירו רעתא סלקא כשאלתך יש תמההרבה
 כאפיתח ושיטרו ישראל כא ואלתר גוי שלזה עיסה 11 אילא כן יהיהיאך
 הפסח יטות כשאר מותרה זו כי לאשמועאנן איצטריך ולא הכצק ש'חמיץקורם

 שם ב( וי.ב. סי' לוסחים הגא1ניב 1א1צר ל', סי' הג-ה 14, צר גא1נ,קא הש1הא(
 וכ-ה הן א'. קי-א, שם ד( שם"ו. סי' לפסחיב 1א1צה,ג 14, צד גא1ניקא השוה ג( ע.ב.פ-ו
 ע.א. ס' שם 1( 1ר.ה. להם-לרש-ג אלה גם 1( ד.ס. עי, ב',בכ,י



 קרסגנזי

 ברבר זה רבר נאטר לא ןור[אי כי זח בשטועה הונא רב 'צא להת'רולא

 'ר' בה 'וצא אדם שאין ללטד אלא הונא רב בא ולא חמור צד בושיש
 וטהוא כה ןוכל[ חובתו 'רי בו יוצא ארם סותר שהוא דבר כל לא כיהובתו

 שחוא סה ואף חובתו 'רי בו 'וצא ארם ואין הוא מותר טיניפ מחסשחחוץ

 ואין הוא מותר עני כלחם המשוסרת טצה כהלכת אפוי וא'; הטיניםטחכשת
 יאכל לא הראשון לילה תאמר שלא ללפדנו נא ואף חובתו 'ד' בו 'וצאארם
 חובה יד' בה לצאת עני לחב כהלכת הסשומרת הטצה סן אילא לחםארם

 טצה אכ'לת כצות ולקיים ]רוצה[ שהוא כסה חפצו כל לאכל לו ישאילא

 והאיסקריטין והרובשנין הסופגנין דתניא לההיא הא ורם'א ספנ' נדבראפילו
 . . . . וקא כאחרונה טצה כז'ת שיאכל ובלבר סהן כרפו מסלאאדם

 צריכה חוכתו 'ד' בה 'וצא שארם שהכצה מינה לם'גסר . . . . ..
 שיטור דעתא סלקא דאו שלנוים הבצ'קות מרקאם' סוף וער מתחלהשיטור
 כזית לטיכל צריך ולא כל'שא שימור הוה וכי שימור האוי לחוד'הלישא
 האו' שיסור לאו לחוד'ה רל'שא שיסור סינה שטע לאו אילא כאחרונהסצה

 פוף ועד טתחלה דלהפא בשימור אתחיל רלא התם דילכא סדח"נן רקאואפעלגב
 דלישא דשיסור נם' הכי פוף וער מתחלה דלישא כשימור ראתחיל חיכאאבל

 טרכת' אילא רחיתא להא ראבא קבלה לא כן פי על אף ש'סור האו'לחור'ה

 ראבא להו ראט' סוף ועד מתחלה שיסור רבא טצריך המצות אתושמרתם

 שסופה ]הוא[ טעמה ולא מצוה לשוכ הפכו טהפכיתו טכי ביכפי טהפכילהנהו

 הולכך נוים. כיד' ואפילו צריכא רישראל לןשימור[ אילא ישראל ביר'הוא
 סוף ועד סתחלה בה התעסקו גוים אפילו כהלכתה סצה ישראל מנטריןכר
 חובתו. יד' בה יוצא ארם ישראל ובשימור אוסר שא'ן טקוםבכל

 ז"ל. סעריה רבנו בן דופאלרבנו
 ערן נוחו אביך גאון בפירוש' אשכחנן ואמרה עוך א(ושאלת

 צריך 0שתאע' ואי בריקות'ה כל רחסל עד לישתאעי לא חסץ רבריקןסא[ן
 אחר בית וכרק כולה החצר כל למינרק בליביה דחוה[ ]היכא ולברךלטהדר

 בבד'קה. קסיק הוא ועדן לברך צר'[ך ןהוא לטה ואשתאע'טהן

 ]דכא[ריק מאן לכ' זכ' גאון אד,נינו אסר רמתחלח חז'נאהכין
 בבריקה דעם'ק כסא לאשתאעיי רלא דמיבע' ואמר חסץ ביעור על לברוכיצריך

 לקרא)ה( שבירך מי אחר'תי ברוכתא אסר ותוב ליבטילו. בריקותי'ומד]כ[ליא
 סיחת ודיכר לה וכרומה חמין ביע~ר כמן חמצות סן אחת לקשות אונתורה
 או כצוה "עשוה דמברך ?י 'דוע הזה הדבר וקיקר ~לברך. לחזור ח"בחול'ן

 ב-ב. סי' לשסחיס הגאו:ים אוצי והשוה %. צד סעדינאא(
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 קליה כירך אשר ההיא הטצוה ולעשות בברכה לבו את לכוין צריך לחםלאכול
 רברי ירבר בטרם לברכת1 פמך עליו ושיברך בלחם לאכל ונם לברכהסמך
 א( אמרנו כן כ' חולין פיחת ברבר והברכה המצוה עשיית בין יפפיק ולאחול
 חולין סיחת כרבר והעמרנוה ומברך חוזר רברוך טול רברוך מול רבאמ'
 גכול אפילו א1 ולפתן טלח הביא כג'ן פע1רה צורך שהוא דבר סח אםאבל
 כבריקה ול1התחיל[ לברך הבורק צריך כן על ולברך לחזור צריך אינולתורי
 צריך כבדיקה חתעמקו טרם ברכה אחר חולין שיחת שח ואם לברכהפטך
 צריך אכילתו קורם חולין מ'חת ומפיח הטוציא שהמברך כשם לברךלחזיר
 לברכה זכרו נאון ארונינו אמר למצוה כואנה צריך שהכורק ולפי"בדך
 המצוה אימת להיות לטצוה כואנה צריך הבורק כי בריקותיה לישתאעילא

 מן ומצוה שיתכיל שעה וער שיתחיל ]משקה[ עליה רעתו ול]יתן[ לןכוין(על1יט
 כריקותיה. רמישלם ער ליביה וליכוין לישתאעי רלאהמובחר

 קולג'( )011טמינסטר . 111.קפע
 רואה שאין וזה וסחצה כשנע אותו מקרימין פפח כישרה :(למיכטר

 מופפין אחר שהכזיכין סובר שהוא מפני ומחצה משש להקריטן עקיבהר'
 כז'כין קאמרינן והתם ומחצה נשבע תמיר בשבע כזיכין בשש מופפיןעושה
 קורטין מופיפין ראם' כמאן מפתברא אביי ואמ' היא תנאי לסופפיןקורטין
 נשחט כחלכתו קריב כולה השנה כל תמיר לראבא תיובתא 1מותבינןלבזיכין
 וקרב ומחצה בשבע נשחט פפחים בערכ וטחצה בתשע וקריכיה וטחצהבשטונה
 ישמעאל ר' רברי בשבת בשני להיות חל כאילו בשכת לה'ות חל ומחצהבשמונה

 כפירושה עפיקין שאנו ראשונה בריתא באותה הפפח בערב כפררו אוט' עקיכאר'
 מורין שניחם וראבא ואביי ישמעאל ר' רבר' בשבת פררו כך בחול כמררותניא

 עכשו שאמרנו כמה פירש אחר וכל עסיקינן פפח רערכ שהוא שבתרבתמיר
 אמרו בשבת בשיני להיוה חל כאילו בשבת להיות חל ששנו אחרונה בריתאזו

 הפסח כערב בשבת פררו כך הפפח בערב כחול כפררו ראמ' לאבייבשלמא
 חל כאילו בשבת להיות חל הכא רקתאני הינו התם קתאני ישמעאל ר'רברי
 כפררו וכאן כאן עקיבא ר' אט' ואעשי ישטעאל ר' רברי בשבת בשנ'להיות
 שהזכרנו כטה שבת בערב להי1ת שחל הפפח בערב אביי ליה מתריץ פסח;רב

 בשבת סררו כך וטחצה בשמונה רעלמא בחול כפררו ראס' לרבא אלאלמעלה
 אם כי כן אוטר ישטעאל ר' הנה הלא קתאנ' ישמעאל ר' רכרי הפסחב;רב
 הפפח רערב בחול כפררו רא"מא בשבת בשני ~ה'ות חל כאילו כשכת להיותחל

-
 ע'א. נ-ה פסה,ם :( ע.א. כ. נ-נוח א(



 לתיוה הל כאילו קאהנ' לא אב" א( אטלך והירצנו רעלסא בחול כסררוולא

 בשבה כשני אומ' אלא ומחצה שבע והוא הפפה רערב כחול דהאוי כשבתבשני

 כסדר בשבה( נלהיוה חל אם ראלמא וטחצה שטונה רהוא רעלמא חולוהאו'

 ואין הסהרץ לן ראהנ' היטב לך נהברר הר' דעלמא חול והוא בשבת שני'ום
 שנמצאה אחרה חיצונה סשנה לאביי והקשינו וחזרנו בטקומו. עומדהקושיא
 כשלטא 'שמעאל ר' דברי כולה השנה כל ככרר בשבת להיות חל זהברבר
 רקהאנ' הינו הפכח בערב בשכה מררו כך דעלטא בחול כמררו דאמ'לרבא
 כסרר אוטר היאך הפפה בערב בחול ככדרו ראמ' לאבי' אלא השנה כלכמרר
 השנה כל כמדר ה'מא לא אביי לך אם' ומחצה בשסונה דאלטא השנהכל
 בהול להיוה חל פכח שערב השנים שכל כשם השנים כל כמרר אימאאלא
 'שטקאל ר' דבר' בשבה להיות שחל הפמח בערב ישחט כך ומחצה בשבענשחט

 שה' באוהן שהירצן כמה הפפח בערב כפדרו שאס' עקיבה ר' רברי אהוכתרין
 שאטרה ולולי השבת, בערב לה'ות שחל הפפח בערב דאם' הראשונוהכשנאות
 כך לכל כה הוצרכנו לא כאר לפרשה ,ררשת ורקדוק קושי זו בשטועהשיש
 גרמנו איך לטטה אשר הסלה לכתוב בקשה ואשר נוכחאות, שיבוש ספנ'ושמה

 מחה דמלקה בלראש רחמ אמ דוקאנ' רבואחא מפי למדנוכך
 הקטרה, טוקטרהההא

 ז") ג' פלטוי בר צטחלרב

 באתה ג(. קונה ראבא אם' וכמה לשמש אמורה טוהר דס קלהיחטבה

 אילא. טבילה צריכא עתה( נולבתר אילא, כדראבא והילכהא אסרו ט,הרדס
 זכר בן רילרא דהיכא יכ,ק 1;.ב ל,טטש אסורה טוהר דס על ג(היושנת

 עשר חטשה ומתם ומשתריא וטבלא נק"ם שכעה וממא קטא' טט' שבעהאמירא
 וכל טהרה ברסי הוטג ט~הר דם נקראים 'טים ועל,טה ,טלשים יום ועדללירה
 כתחלת לה הץא ימים ושלשה ,טלשים וכשלם הוא טהור נהם רואה שהיאדם
 נששים כמשלם וכן אחת לילה או אחר טם עונה סינה לספרש וסח"בנדה

 מטמאהם 'שראל בני את והזרחם רתניא עתה מעה לם8רש צריך 'טיס(וש,טה

 לוכהה. פטוך מנשיהן שיפרשו ישראל לבמ היא אזהרה יאשיה א"רמיכן

 ואחד ע,טרים הום לזכר ע,טר ארבעה כ'ום לה דטכילה כיק טבילהולקינין

 לם'סבל. ה,טהא צריכא לאלנקבה
 אוהן כ,טהביאו ,טסא לפמח כשוק אוהן 'טמוכרק לחטים ד( לחושיש
 מ'ם הסלחים לתוכו ה,טליכו שמא או מטר או טים עליו נפל בנהרבפפימה
----- 

 מכאן ג( ע,ח, סי' בה"פ ה'טאלה רשון והשיה ע"ג, ס"ג כדה ב( לך, אסי =א(
 הגא,נ,ס איצר הש.ה ?-א. מ' דת פסח,ס ד( קנ-ד. ס,' בר-ג בחסר לק~יה נמ~אתואילך
 קכ.ג. ס" פסחיפ,למסכח



 ש י מח

 חיישינן לא שפיר להי ומנקיר לה. רמבריר כיון רילמא או במרירה שיוסיףכרי
 לישא משעת שימור ליה רעבר רכיון מוף לרבר א.ן כן ראם נונא האילכי
 שוקא מן זבין רכר כיון האי. לכולי יבנן אטרחוה לא אפייתו גסר שקתוער

 שפיר לבר לה שארי עליווה מיא רמטא חיטה וכל להי ובריר להיטנקיר
 לא רלישא שימור ראבא רקאמ' משום רעת'ך מאי חובה ירי בהון ונפיקראמי
 רליהוי היכי כי מצ~ה לשום לי הפיכו כפי למהפכי אמנא וקא שימורשמיה
 ללתות ו0צוה ללתות מותר וא' ראבא ביה רהרר הרא פוף. וער כתחלהשימור
 רקא לתתי הונא רב בי הא וע~ר עשה חמירות ומירת טפי אחמר אחמוריועור
 שימור שמיה רלישא שימור שטקתא ומפקינן רלישא בשיטור לה פאגיסברי
 לבר ושרי להו רמנקי כיון בפפינא מיא עליהון נפל רילטא לכון קשיאורקא
 ראיסורא( נרפפק במירי איפורא ואחזוקי ראטי שפיר ש'נו'א ביה ראית חיטהכל
 סחזיק'ן.לא

 בפיפחא חנוואתא הלין מן למזבננהי שר' אוכמי.א( בין יורקי ביןקוניא
 חרתא קוניא למיזבן מתבעי רלא בפיפחא מיבעיא לא רוקא. מאת~נא רילטאאו

 רשאני טעמא ומאי מגוים חרתא קוניא למיזבן מיתבעי לא השנה יטות ב(סבשאר
 מינכר מירי ביה רנאפיל אלתר חרש חרש כלי זכוכית מכלי ושאני חרשמכלי
 סאנ' אבל טבלה בה דמשתר' גוים מן זבנינן זכוכית כלי נוניה וטישתניויריע
 בלק בממנין רשיע גב על ואף בפמנין טוחות ופנ'1 חרש כלי תחילתורקוניא
 אסיר הכין ומשום לחרתא וראמי זמנ' כמה ביה ומשתמשין חרש ככליוריית
 בפפחא ביה לאשתטושי הוא מה קוניא הא' מר מארי מן מיניה רבלע לןומנא
 ואוכאסא חיוארא לן מיבעיא קא כי אפיר רורא' לן סיבעיא קא לאיורקא
 סאי רשיע לן טיבעיא קא כי ואפיך לן סיבעיא קא לא קרטופני ביהוראית
 פולט שהוא ~כשם זיעה מוצ'א רותה בו כשסטילין רראיית ליה חזינא לחואם'
 ראזיל ער מנוים לטיזבן אפיר בהון ראישתסשו יריע ולא רבלעין וכיון בולעכך

 בהון. אישתמשו רלא בגויהו ליה רקים חרתי חשקיללאתונא
 ביום משליטות שהן כררך בו ~מניקוה ומשלימות כתענות עברות ג( רנאררש

 . . . . . . . . . . . . אפור השמשות וביןהכפורים
 נטין נאלא ב( ע'. ס.' פסח.ב למסכה הגא~נים אוצי והש.ה ע.ב. ל' דף פסחיםאן --------

 ע"ב. נ"ד שם ג(כשאר.



 --כ.ה. ע-ב :-ב קמא בבא למסכת קדמקפירו,ם
 רש~ם 2794(, -- ."44 .16,ן .א .12 ן.ם אוכספורד כ.'י דפיס ששה בןק~נטרם
 דפוס ששמ-ק עי' קמא, בבא למסכת חננאר רבנן "פיד~ש בתור שםבהקטלוג
 צע- דהי,נן ז-ל פר,ח דברים בד' "לחייבן ע:,ן: :ה~א מ.ה". דף:~יניציאה

 ןפו,

 -'ח פירוש הלא אבל 76. צר כאן לפיר~יבנן דמי~ן :1 שיש וכו', ~בשת"שבח

 פ.' זה שאין בעליל אנן ור~א.ם שלפנינו, בגמרא ג.פן ה~א נדפס הדפיםלאלו
 ואנן וכו' האיי רבי:1 פר,ש "קא 79: צד לקמן מב,א שהוא ומהלש~ן כלל.ר-ח

 יש .כו',חז~נך'
 לן". חזי "~א:ן הביצל~:י: י-' ב5, המצןי להל,ב.ן ::- כע,י

 ?.אן(5
 המתחייכ כל כולה התורה נכל לן :קימא כי:יה כררכה ליה רקםכנפשו
 משום דאמ' למאן אילא מרטיו 2טור "פיכך התשלומין טן פטורכנפשו
 מטונו הענד את והרג הנריש את ששרף נכצא דאכי שורי וכנזקיטמונז
 אמ' והלא מיחייכ דלא נכי הכ' ;ברא תוריח קטל אילו אמרינן כי גופולא

 זמתוך לאדניו. יתן שקל'ם שלשים כסף אטה או השור יגח עכד אםקרא
 סשום אשו כי למדנו התשלוטין מן פטור עמו ונשרף לו כפות עבדשאמדו
 משום אשו ל;ולם "קיש ריש לך אט' ל: ופרקנו לקיש רריש ותיוכתאחציו

 ראילו ונשרף העבר אל אש יצא הגד'ש טן כשתם יאו ,הכא ממונומשום
 עם'קינן במאי הכא אלא משור. גרע ד"א שקלים שלשים חייכ הנריש(1טן

 ודאי רהתם הגריש אל העכר .סן עבד שי כגופו ו(הצית כירי: אש1שהצית
 שהצית כומן או לטימרה טאי הכי או מיניה בדרכה ליה וקם כיריםהרגו
 התשלומין מן דפמזר למיטר תנא איצטריך למאי עסיקינן שלעכר כגופוהוא
 שאם לקיש רש זאהדר התשלומין מן פטור כנפשי .טיתחייב הואילוראי

 הוא ונשרף עבר שן בגופו הוא( (והצית לאחר והגריש לאחד העבדאפילו

 את השולח הרביעית תשוכה ה(תשלוטין(. מן פטור עמו '"גרישונשרף

 שמים בריני וחייכ ארם טרינ' פטור וקמן( שומה חרש כיד(הכעירה
 ולפיכך חרש חצי הזו הכערה הוה חציו מש(ום אשו רא0ר לסאן1כשלטא
 מסר אילו טמונו משום ראכר לטאן אילא אר(ם מריני פמור(השולח

 ופרקנו פטור זה והיאך 0יחיינ "א טי והזיק וקטן שומה לחרששורי
 כזכן אילא פטור "כית ד(כעל שנו לא ח1זקיה משום (שאטר( לקישלדיש
 היהה ט0ונ: טחטת לא (דהתס( החרש אותה וליבה נחלת לושמסר
 מסר אם אכל ?מזר השולח 1ולפיכך( זה כטעשה נשתנה אילאשריפה

 קליו( חייב 1שלהכת השולח טטוג1 משום הכערה שנמצאת שלהבתלו
 רחדש( רצכתא נטשום פטור שלהכת לן טסר אפילו רא' יוחנן ולר' לקישלריש

 . . . ושרגא סילתא גואזא ליה דמסר עד מיחייב לא גריםקא

 זשרגא( סילתא 1גואזא אכל ממשא בהי לית דאמרינן הואוגחלת



יל חסישיספו
 ע-בן(5

 שהוא דקל סשל עץ וסילתא גואזא ופירוש טשלתן. ומיתייב נינהוסטונא

 שפירק פי על ואף נסהרה בו נצתה והאור להישרף ונת "( וטפורדסבוקע
 דקא ועוד 0כללא רדא 'ותנן כר' הלנה הללו התשוכות ארבע את לקיש בן שסע'ר'

 ליה מסייק וטתניתא קרא ראכא אכ' דאמרינן סתניתא וטן סקרא ליהססייק
 הבערה את הסבעיר ישלם שלם טעצטה תצא אש תצא כי קרא 'והנןלר'

 טשום אשו 0ינה שטע מכקיר בה נקרא מעצמה שיצאה האששנמצאת
 גופו ננזקי וסיים אש תצא כ' פיר' טמונו כנזקי הכתוכ פתח מתניתאחציו.
 משום אשו דא0ר למאן ג( לא0י ליה קשיא ב, רנא אכ' חציו. סשום אשו לך4וטר
 כר' הלכה לן קימא שככר 4ה משכחת היכ' רח0נ' רפטר באש טמוןחציו
 בזטן ה( כהכונפ שמפורש כנ!ה נאש טטון קפקי על ד( פוטר שהואיהודה

 בחן . . . . . אשו שאכיתם וכזסן כנדיש טמונים חשוכיםשהכליס
 אט' כי רכא א0' בט0ון פטור 'הא והיאך סכונים שהן 8י על אף יוחנן ר'לדכרי
 ונפ4 חצר לאותה רליקה שנפלה י( כנין ליה ונירא קשיא בהדא טפריקחיה

 כאותה ודלקה וקברה דליקה מחטה שלא אחדת חצר לכין שנינההגדר
 כה יש אחרת רצר אותה אם לפיכך ניריה להן כלו דהתם אחרתחצר
 . . . . . . . ניריה להו כלו שככר טמנו פטור ט0ון כו וישנדיש
 נדר היה אם אבל ללכת לה שאיפשי נטקום אילא למשלחהח'ן
 . . . . . . . . האש שמזקת 0ה יציאתה אחר סעצ0ו הגררונפל
 ופטרתו גיריה להו שליכו אחרת כחצר או הקשינו נן פי ועל הן הכיתכעל
 שלא ניריה שליטו דכבר לפטרו ראוי הגלוי על אף הטטון קל כןמשום
 הטטון כן ולפטרו הנלוי ;4 ?חייבו חציו ןסשום( עיקר כל פניםנ0צא
 יוחנן שר' לומר :הוצרכנו הם, אתד טסון כין נלוי בין החץ אצלשחרי
 ניריה, להו רשלימו היכא טמונו 0שום גם עליה שחייב באשומורה
 גדיש והזיקה טטנו הרליקה והלכה צונפל חצרו ש4 גדר אותו גהיה(אכל
 ולא עוטר והגרר הרליקה היחה ככך כי רציו ןולא( ודאי טטון קלחייכ
 שיצאה ער לגררו המפיק ולא שנפל אותו לגרור לו היה ואםנפל
 ע-אןן6

 לאותה ורטיא הוא אנום שהר' הוא פט:ר מכונו 0שום דא0' למאן נםהדליקה
 פטור והזיקה ויצאה ליסטין שפו'צוה או בלילה נפרצה ז( שיר נבישאטרנו
 קודם שנפלה רליקה אותה ו'צאה נדר ולא ינרור ריוח בירו שהיה היכאאנל

 כ-ג רף בן )ערה.שן. עץ" שי :;:ף ;'ן הק.:ת עני:1 ג~אן פרכי בלש1ן "1כןא(
 הגל'1ן )על חמא" בר יאט' שהוא הא" רב *אט בי-ח; גם כ-ה אבל אביי, לפני:ו: גןע-א,
 ע-ב. :.ה ז( 1(=כג'ן. ע-ב. ס,א ה( 0ח"ב צ.ל: 1(:כ.'ן.



 ם ר ק י ז נג6ז

 תציו טטון וכתוכו גריש ושרפה אחרת לחצר 0קום טאותו הגררנפילת
 ממונ1 וראי אכל הגדר נפילת קורם היתה הרל'קה שהרי לסימר יאכלתלא
 באפיה טפד רלא הוא שורו גרר ולא לגרור לו שהיה וכיון חשוכה וכשורוחוא
 הוא כילתא הא וככי המ10ן על ופטור הגריש על ת'יכ לפיכך כפניו נעלולא

 לחייב ררך יש אם אכל תצים כשום לח"כו פנים שאין טמון מש'איפטר
 חלוק יוחנן ר' שאין סאחר כי ואמרנו הטסון ועל הגריש על חייכ תץמשום
 סשום יותנן לר' ונמצא מטונו משום עליה חייב שהוא כאשו לקיש רישעל
 איכא רכרים כארכקה לחייכו ופירשנו כיניהו. סאי טמונו וטשוםתציו
 עליו חייכ ארם אשו שהזיקה כזמן חציו סש,ם כאשו יש ראמר יותנןלר'
 מה על שחייכ כמה וכושת ,שכת וריפוי נצקר גם שחייכ הנזקעם

 אינ1 חציו משום באשו אין ראם' לקיש בן שמקון ולר' כקצמו. הואשהזיק
 כלכר נזק אילא חייכ שאינו הוא ססונו וכנזקי הללו רברים כארכקהתייב
 דתלי סאי וכל האלה הרכרים והשלכנו יוחנן. כר' ,את בכלוהלכה
 רתנן זו משנתנו לע,קר חזרנו כן ואתר לקיש. וריש יוחנן ר'כתלוקת
 הגרקם את והרליק התררה את אכל לגריש והלך החררה את שנטלהכלב
 חייכ מאן ואטרנו נזק תצי הגר'ש וקל שלם נזק משלם החררהקל
 מאין גתלתו שמר או גתלתו. בששמר גחלת, כקל וליתייכ כלכ.בקל
 אוסרת זאת כהנא ררכ כריה מארי רכ אס' כשתתר. לנטלה, הכלבמצא
 לשמר הנתלת כעל קל שאין כלומר הכלכ אצל הן חתורות רלתותפתם

 אותה ששטר כיון אילא קליה ויחתור כלכ שיבא אפשר שא'שטירה
 היא כך והלכה הכלב כעל חייכ וחתר הכלכ בא אם פטור עליהונעל
 למה ותזרנו תייב הגחלת כעל א( שטורה הגתלת היתהשאם

 ופרנכינן[ שלם נוק סשלם התררה על התררה את אכלשאסרנו
 )אתר[ כשרה כעינן הא רעלטא כגריש ראכלה ב( אולימא היכאראכלה

 ע-בן(6
 החררה את נטל שהכלכ כתניתין וקימא תררה רכעל בגריש ראכלה צריכהלא

 אטרנו זאת ועל הגריש את ושרף כשרהו ואכלה חררה רכעל לגרישוחוליכה
 הניש כעל שחייכנו וכיון נזק חצי הגריש ועל שלם נזק טשלם החררהקל

 רבעל כגריש קומר והוא ואכלה פיו לתוך הכלב שהכניסה החררה קלהכלב
 שהוא ניזק של כנריש החררה כו שנאכלת הכלכ פי כי מזאת ירקנוחררה
 ראיכעיא ראטיא הניזק כחצר פרה רפי ופשטינן חשוכה לשם.קוטר
 רכחצר פשיטא הסזיק, כחצר או רמיא הניזק כחצר פרה פילחו

 על )בכי' בעל שמורה הגחית היקה לא ואם חייב הכלב בע4 )הוציאה הכלב וחתרא(
 לימא. אי = כ(חגליון(.
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 ולאו אחר בשרח ובער אט' ורחם' רסיא הטזיק כחצר ראו רסיאהניזק
 בריה מארי רב אם' לה משכחת היכ' רחם' רחייב שן הסזיקברשות
 כל רחס' רחייב שן רסיא הסזיק כחצר פרה פי תימא אפילו כהנאררב
 פירות ומנפה להנאתה בכותל שנתחככה כנין בו רמיתהניאטירי

 פיה לתוך אותו שמכנפת רבר אבל רהס' רהייב שן הוא 1זה א(להנאתה
 לה טתקיף סמנו ופמורה הטזיק בחצר להיות איפשר אותןואוכלת

 אסרת ב( או פיר' וליכא. תוסו ער הגלל יבער כאשר בעינא הא זוטראסר

 להנאתה פירות וטינפה להנאתה בכותל בנתחככה אשן רחטנ' רטחייברהאי
 ער הגלל יבער כאשר טראסרינן השן זו אחר בשרה ובער כי לטרנוהלא
 שן רהינו הנלל יבער וסרקאם' גלל לאבן ראטי שהשן רילפינןתטו

 סשכחת רלא אסרת ואו השן זו ובער אמרינן אחר בשרה ובערוקאס'
 1 ה ש עצמו נלל ה נ א א,כא להנאה וטינוף להנאה בחיבוך אילא שןחיוב

 כלוטר צילסי רשף אם' רבינא ואמרינן רבינא ופירק עצטההשן
 שיש קורה ושפה לחוץ שיניה שהוציאה היכא שן חיובטשכחת
 הצורות א,עאא במחיקת געליהם והזיקה אותם וטחקה צורותעליה

 רפמעי אס' אש' רב כלום פיה לתוך הכניפה שלא כיון חייבתוגטצאת
 טמנו לאכל דבר לתוך פיה שהכנימה מעם' כהרין נמי קאייפסועי

 הכנסה בלא שן היזק רהינו נשיניה ושברהו בכלי פיה~והכניס(ה
 רמיא המזיק כחצר פרה י פ ה ללטור ;ור נסי ובאנונורח'(פה.

 טאן פטור נחש בו שימה כלב בו שימה טראכרינן הניזק כחצרולא
 ע-אןן1

 דאטי הטזיק כחצר פרה פי אמרת ואו הכלב בעי וחייב סשסהפטור
 ראטרינן כמה רכלבאי בפומיה ירך בעיא טאי ליה יימא ראסי המזיקכחצר
 בעל שנמצא משפה אף פטור אימא ברשותן בעית טאי הטזיק חצרנבי
 הכלב בעל להיות לה משכחת אימא ג( ואובקית פטור והסשכה פטורהכלב
 הכלב פה בתוך ההזק נמצא שלא וסרמ'ה "ניכיה אפקיה שהכלב בזשןחייב
 וחכס' מחייב יהורה ר' הנחש את בו הש'ך שמ; תא חייב. ולפיכך םחוץאילא
 נחש אירם יהורה ר' לרברי לוסר שתמצא יעקב בר אחא רב ואם'פומרין
 ל.שילך חייב והרנו הנחש את בו שהשיך הטשכה אותו לפיכך עוסר שיניובין
 לרברי פמור ונחש הוא רוצח כי בסיף להרנו שאשוך הלשמהא,חי
 עצסו שהצריך ההורג הוא הנחש לפיכך מקיא מעצסו נחש אירםחכס'
 כקילה שחייב והטית שננח כשור ליה והוה והמית ,מה והקיאלהקיא

 בעיה. ,אי = ג( אי. ב(= בג~פה. פ' הגליון: עלא(
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 אמא. ראטי המזיק כחצר פרה פי אסרת ואו פטור המשפהוהמשיך
 קמלא לענין רחיואי. בפוכיה ירך בעיא מאי ליה לימה בסקילהנחש
 הארם את שהורגין וריה בהטה וכל הארם את ההורנ שור פיר' אטרינןלא

 לחצר הנכנם רתניא תימרה ימנא נסקלין הטזיק כחצר הרגוהואפילו
 וכעלים בסקילה השור וכת הבית בעל של שורו ונגחו כרשות שלא הביתכעל

 בעית מאי ליה ראמרי טע' מא' הכופר טן פטורין בעלים הכופר מןפטורין
 לענין אילא ברשותן כעית מאי ליה לימא בסקילה אמאי נמי שורוברשותן
 הניזק כחצר פרה הפי הכרענו לא האילו ההלכות ומשתי אטרינן. לאקטלא
 קאיי אלא לרחויי יכלינן נמי רחמ' רחיינ ומשן רסיא הטויק כתצר אורמיא
 לתררה כלב ראכלה לן וקייטא שלם נזק משלם החררה על מראטרינןפשאטן
 פרה רפי ופשטנו מטנה ולסרנו כחררה חייב הכלב ובעל חררה רבעלבגריש
 לרב ליה מזקי קא רהוה א( תרכו רבי עיזי הנהו הילכתא. והכין רמיא הניזקכחצר
 לימרז אזילנא ראי איזיל אסאי ליה אמ' צנקינהו זיל לאביי יופף רב ליה אמ'יופף
 עיזי משכחי ה11 לא גרירא רירך ארעא הות ראילו לארעיה גררא מר ליגררלי

 יוסף ורב עצמך לשמר שחייב הוא אתה לפיכך ולאזוקך לארעךלהכנם
 ;.:ן71

 גרר רלא והיכא המזיקין מן עצטו לשמור ארם שחייכ רינא הרין היה אילוסבר
 פטורין גרורה שאינה ששרה כיון פטורין המזיקין יהיז שמרה ולאשרהו
 לה משכרת היכי רחמ' רחייב שן האי אליה להיכנם יכולה אינה גרורהושרה

 גורא רנפל נסי או אותה ובקרה אליה ונכנסה נרורה שרה ה2זבשחתרה
 רתייב הוא רבהכי וביקרוה בהמות אליה ונכנסו השרה בעל ירע ולאכליליא
 נלא מופקרין שלו ופירות שלו שרה הניה אם אבל הילכתא והכין אשןרחכ'
 יופף רכ ואותימא רבא מכריז פטורין. לו המזיקין ינאכל. שימ.ר ולאגרר

 תלתה תרי במריהו מתרינן רשוקא עיזי הני לתחתא ורנחתין לעילארסלקין

 עיזי י( פיר' זוזך. :קניל אממחתא תיב ליה אטרינן ואילא צאיית צאייתאי
 שוותן ומניחים בשוק ולמכרם ישחטם הטבחים אותם שק~נים העזיםרשוקא
 שלא ברבר ומזיקים ומפסירים הולכים אם שחימתם שיזרמן ערימים

 טתרים שאמרנו כמ:ת נרורה שאינה שרה כג.ן לשלם המבחיםיתחייבי
 ופמורים הואיל שאוטרים שומעיס אינם ואם ההזק ולהסיר לשחטםבהם
 כמנהגכם שבו להם ואשרין אותן ,שורטין העזים אותם לוקחין הפסרנו מהאנו
 :במק.ם היזיקיח חר כל לסלוקי רבא טכריז הוה והכין רמיהן וקחו אותםמכרו

 רג כתב שעלי: רה-נ ומל מפירושו ה.א א.לי בן תןבו. ב. ע' השלם, עיןך עי'א(
 1המקח שמ'ס" ברחס' אחי בחבור שנפרש מה ישוקא כעיזי נאה פי' שטענו "ולביחאי:

 פ-ז(' אות ז' שער1חסמכר
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 הוא ואיזה תם הוא איזה טתני' משלמין. לשלם הטבחיםשחייבין
 א( פעמים שלשה כו שיחזור ותם ימים שלשה כ. שהעירו מוערטוער
 ש'הו וחם פעמים שלשה בו שהעירו סוער אום' סאיר ר' יהורה ר'רכרי

 אכיי אמ' יהורה רר' טעמיה מאי גם' כו. ממשסשיןהתינוקות
 לנגיחה אתאן כעליו ישמרנו לא תלתא שלשם תר. מתמול חרתמול
 הוא שלשוס טתטול קאס' והכי הוא חר טתמול תמול אס' רבארביקית

 פעמים כשלשה רקאם' פיר' טע' סא' מאיר ור' חייב האירנא ישטרנולא
 ריחק וחומ' קל מאיר ר' אמ' רתניא אחר ביום שלשתן ואפילו מוערהוי

 ררבא האיי רבינו פריש קא שכן. כל לא נגיחוהיו קירב חייבנגיחותיו
 רהילכתא ואט' מיחייב שלישיה ובנגיחה טוער האוי זימני בתרתיקפבר
 הוא זיטני רבתלתא רוכאתא בכמה דסוגיין ן נ 1 ז ה ואנן כהכין.כרבא

 ע.א,81
 מוער איקר. ואילך טשלשה אלמא ימים שלשה כו שהעירו טועררהאוי
 שוורים זחטשה ארבעה שנגח שור בפירקא לקסן מראמרינןועור
 פטור ותם הכופר את טשלם כווער ומת הארם את שנגח שוררתנן
 ליה קטלינן רמתם וכיון עלה ואמרינן מיתה חייבין וזה וזה הכופרטן

 טעמי ארבעה כטלתה הילכתא עליה ראזלא פוגיין ואמרינן האוי היכימוקר
 אמ' תחלתן שלם בכופר רטיחייב הוא רביעית רבנגיחה מיניה.דמשמע
 הרביעי והרג פיר' ארם בני לשרשה שאסרוהו כנין עטיק' כמאי הכארבא

 הכא אלא אכרינן לא אמרוהו אנן אם' אשי רכ קסלינן לא בתםרטאומר
 אס'.שהרג זביר רב כופר .טשלם ארס בני להמית מוער נעשהרביע. המית נהרג לא ולפיכך הרגן ולא ארם בני לשלשה שמיכן כגין עטיק'בטאי
 אם' אשי בר שיטי רב לארס טוער הוי לכהטה וטועד בהמותשלש
 לקיש בן שסעון ר' לישראל טוער האוי לגוים מוער גוים שלשה שהרגכגון
 י"לם מו;ד הוה לטרפה וטוער טרפה אדם בני שלשה שהרג כנוןאם,
 טכר' ראילו הילכתא רלאו על אזלי כולהו דהני רנימא לן איפשרולא

 צריך הוה יא הערה .ברין סיחי'כ ובשלישי מוער האוי זיסנירבתרתי
 בהמות שלש זביד ורב בשלשה סכנה אשי ורכ בשלשה אומרראכא
 אלא טרפה ארם בני שלשה לקיש יריש גוים שלשה אשי בר שימיורכ

 0ינה שטע תלתה תלתה על כולהו ומראזלי אמרי הוה שנים שניםכולהו
 נמי ונרטינן הערה ברין רסיחייב הוא רבףביעית הוא ברוררטקם
 כיון הטועד שור מה המיקר משור שנים שלוש שהש לח,קה סניזאיס, שהיו או~א 0הולכ. שטעתי יוחנן ר' אכ' גטרא הבתים חזקתכתחלת

 ימים הגליו.' 'ן4א(
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 טועד בחזקמ ליה וקפ מם נחזקמ מיל,א ליה נפק נגיחומ שלששנגח

 ברשומ לה וקמא טוכר סרשומ ליה נשק שנין מלמ ראכלה כיון נמיהכא

 שנה ער נטי הכא טיחייב לא רכיעימ נגיחה ער מוקד שור מה אולוקח

 נגיחומ שלש ננח טכי המם השמא הכי ברשומיהו קיטא לארביעימ
 שני מלמ דאכלה כיון הכא טשלם מאי נגח לא כי ואירך מועד ליההוה
 טימייב לא רביעימ נגיחה רעד טפורש הרי ברשומיה ליהקטא
 ע"בןן8

 להינשא טומרמ גירשה דתנן בהא יבטמו ;ל הבא בפרק ביבמומ נמיוגרטינן

 אין שני עלה בגטרא ואטרינן שניפ. עשר קטה לשהומ שני ורשאילאחר

 שלישי וטמ שני וממ ראשון מלה רמניא היא ר' טני ממנימין לאשלישי
 מטול לא רביעי מטול שלישי אום' גטל' בן שטעון רבן ר' דברי ממוללא

 מינשא לא לשלישי וטמ לשני וטמ לראשון נשאמ דמניא בנישואין נטיופליגי

 ואטדינן מינשא לא לרביעי תנשא לשלישי אום' גטל' בן שמעון רבן ר'דברי
 ואטר כר' הילכמא יופף מרב מיניה בעאי לרבא דרבא בריה יופף רב ליהאם'

 רבא ליה אם' ביה אחיך אחוכי אין לי ואם' גטל'אל בן שטעון כרבן הילכמא איןלי

 הטועד ושור וממומ כרבי ~מלקיומ נישואין לך ופשם הוא םמסאלא

 בח רעמיקין במתנימין כר' דפמטא דאטרן הא נישואין גמליאל בן שטעוןכרבן

 קשר עטה לשהומ השני ורשאי לאחר להינשא טומרת גירשהדאמרינן

 ושנה שלקה טי דמנן כרבי נסי םמטא מלקיומ לא. שלישי אין שנישנים

 נבקקמ שכריפו עד שעורים אומו ומאכילין לכיפה אומו כונמין ריןבבימ

 עד ופמ קובעמ האשה אין רתנן גסליאל כן שטעון כרבן פמטאוטתומ
 שמיעקר ער הווסמ אמ מכהרמ ואינה 8עטים שלשהשמקבענה
 אי דמנן גטל' בן שטעון כרבן נטי ממסא הטועד שור פקטים.שלשה
 פפק קצטו רבא הרי יסים שלשה בו שהעידו כל המוער שור הואזה

 דכיון חזקה הויא זטני רבמלמה הסוער בשור גטל' בן שמעון כרכןהלכה
 הוא רביעימ בנגימה הכין תנשא לא ורביקי ממול לא דרביעירקאם'

 כרבן יטים שלשה בו שהעידו כל ר'לנא טמנימין דפמפ וקאטרדטיחייב

 בן שמע' כרבן לכתנימין לה מוקי עצסו ורבא והואיל גטל' בןשטעון
 ~כיון הילכמא והכין דטיחייב הוא רביעית דבנגיחה אטרינן היכיגטליאל
 טעם' טפרש כי אביי דקאם' פליגי לא מרויהו הכא ורבא אביי הואדכן

 לנגיחה אמאן בעליו ישטרנן לא תלמה שלשם מרי סמסול חדממול
 שלש דגטר הוא מהכא ולאו הוא חד וטמסול מטול אם' רבארביעימ

 מלמא הידנא ישטרנו לא מר' שלשם חד טמטול אמרינן אילאנגיחומ

 ועל השור מחמ שור ישלם שלם ואילך רביעימ טנגיחה ולהבאטעמה
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 והאוי ב'בטות דהתם כפפקיה דהכא רןבא סיסריה קאיי תיך:צאהרין
 וא.צטריכינ; הילכתא מן לא מרבא טפ-ק לא רפרשינן טעמי בכןה:סוניין
 ספ'ק' אימתלקו הולכך כספיקא טייתא רסהויא משום האיי כולילפיושי
 דהוא- ה1א ימים דבשישה יהורה כר' ה':כתא ?סקינ1 וקא דפרישנן.בטאי
 הילכ' דהאוי נוגח ואינו בו ממשמשין שהתינוקות כל בתם טאיר וכר'טועד

 שהע-רו כל מועד איזה רכנן תנו ראמרינן קסו דנמק. יוס' כר'בתרויהו
 יזסי ר' דבר. נ,גה ואינו בו ממשמשין התינוקוה שיהו תם יט,ס שלשהבו
 אי:א 'טים אטרו ו:א פעטים ש4שה בו שהעירי כל טוער אומ' שטעוןר'

 בטז;ר יהודה כר' הלכה אהבה בר ארה רכ אס' נחמן רב אט' בלכר.לחזרה
 ליה אמ' לו מורה יוסי ר' שהרי בתס מאיר כר' והלכה לו מורה יומי ר'שהרי
 מורי  שטעון ר' שהרי כמוער מאיר כר' הלכה מך ולימא נחטן לרכרבא
 מבירא יומי כר' אנא לו, סודה שמעון ר' שהרי בתם יהודה כר' והלכהלו
 ן י ר ו ק ש י ס ר פ ן 1 ש : מ עמו תורתו עמו. נטקו פי' עמו נמקו יוסי דר'ל'
 או תורא ליעורי רקתאני 'מיס שלשה להו איכע,א א( א ק ם נ ב ת כל

 או ייטא בהר מחדי כיתי תלת ראיתי מינה נפקא לטאי נבראליעודי
 העידה שלישי ביום כיתות שיש הביא פיר' מוער תורא ליעוריאמרת
 נגה כ' ושלישית נגח נמי שני ביום כי ושנייה ננח ראשון כיום כיאחת

 ליעורי אמרה אי ננה יטים ששלשה בשור ה;ירו דהינו שלישי ביוםנמי
 בעת באז ששלשהן פי ;ל אף מ;'רים ולי שכעירים הוא השור קל כיתורא
 כי אטרת ז א אב" טו;ר י,ם בכל נגח 'כים בשלשה שהשור כיוןאחת
 אה לשטר ל. ומיערים יטים שלשה שמזהירים היא השור בעלהאיש
 בשלשה שנגח מה על להעירו אהר ב-ום כיתות ש"ש בא: אםשורו
 הזהרה תה"ה והיא הואי אהת אילא ;דוהם "כל מחשבין איןימים
 השתה אט' גבר'א לייעודי אטרת או דקאטדינן ה,א והדין השור.בעל
 ש.;.ריה: עך מועד נ;שה השור אין שטע הא מא' לי טיקרין רקאהוא
 עינן91

 :בפני בעלים בפני ש"א דין ביה בפנ' העירו רין בית ובפני כ;ליסנפני
 231ני ב;ליס בפני 3ו שיעירו ;ר מזער נ;שה א.נז רין כית בפני שלאבעלים
 שלש כאן הרי בש"ישיה ושניס  בשנ.ה שנים בראשונה שנים העירו ד'ןביה

 ;ר בייע1ד הזמה רין בה שאין כלונ:ר פיר' להזמה אחת גייה והןעידיות
 פטור והוא ;דיות שחי כאן הרי זוסיה ראש,גה כת :טצאת שלשתןשיוזטו

 ?ר'ש'ה, '2:ה ,הקרס בא-כה שך'2ב במ. ולא עיה-ש(. )ע,' קאה1מ ד;ק ה.א 1כךא(
 1(. צד הגימנ'החלק

 *. ה קדמנ1ז'
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 פטור והדא אחת ערות כאן הרי זוממת שניה כת נמצאת פטוריןוהן

 נאכר זה ועל חייבים כולם זוטמת נמי שלישית כת נפצאת פטור'ןוהן
 רקא בכלאלא ופירושא רגמרא לישנא הוא הדין וג'. זסם כאשר לוועשיתם

 רין בית ובפני בעליו בפני השור על שיעירו ער מוער נעשה השור איןאם'
 שלש נגח כ' זה ל. שורך שמור לבעליו דין כית ואומרין נגיחות שלש נגחכי

 נגיחה נגח כי שנים העירוהו שלמ נזק חייב נגח אמ ואילך מיכןנגיחות
 שנים ועור ונתן נזק חצי וחיבוהו החרש תרלת ראשון ביוםראשונה
 ונתן נזק חצי חכס' וחייבוהו לחרש שני שני ביום נגח כי העירוהואחרימ
 לחרש שלישי שלישי כיום נגח כי העירוהו שלישית כת אחרימ שניםועור

 מה על מעתה לשלם מוער עשאוהו העיר'ות ושלוש נזק חציוחייכוהו
 אחת כערות אותו שיקרו ייקוד לגבי כולהו הוין לפיכך שלמ נזקשיגח
 שלמ בנזק ערותמ טאחר אותו שרייבו מה לתת אתם מחייב תטצאולא
 אם אבל שלשתם שיזוכו ער נו חייבים שאינם דיעדות נזק חציאותו

 ראשון יום אותו כי ואסרו עדים שבאו זוממת הראשונה כתנמצאת
 עטנו כשנגח השור וראו וכן כן בטקום היה כי שהעירו החדשמחלת
 הכת מתחייבת היום באותו סמנו שיבואו איפשר שאי פלני בטקוםהיו
 שתי נשארו והרי ריערות נזק מחצי ופטורה נזק רצי לתתההית
 שלם טנזק פטור שלישית בנגיחה השור כעל ולפיכך השור עלעדיות
 נשארה הרי שאמרנו סה כפי זוטמת עוד השנייה נמצאת נזק חציוחייב
 רין טן פטורימ להכא מנגיחתו בעליו ולפיכך השור קל אחתעדות
 ע-א1111

 נזק בחצי וחייבת ריעדות נזק חצי מתשלומ פטורה לפיכך והכתטוער
 וקורם זומטין הכתות שלש שנעשו זומסת עור השלישית נמצאתרתמות
 נזק ותייבו ברורימ בעדים ודאי נגיתה קרותמ אחר השור נגחשיוזמו
 שטכח שהוזמו כיון שהעירוהו אותמ עתה העידוהו שכבר משוםשלמ

 הנזק חצי לשלש הכתות שלש חייבין שלם נזק זה מתחייב היה כולםעדוו(ט
 המ ושלשתם הואיל האחרון הנזק שתות וכת כת כל לתת ביניהםהרניעי
 נזק חצי אילא הייב היה ולא תייבוהו ובשקר שלם נזק לשלמ אותושחיבו
 לעשוה זממו כאשר להם לעשות ביניהן הנזק חצי משלשיןלפיכך
 גברא ליעורי או תורא ליעודי מהמ ללמר היש הללו הרברימ לחקורבאנו

 ליטרו גכרא לאיקודי אמדת א( או אילא שפיר תורא ליעורי אמרת איואמרנו
 ופירוש להאי ליה טייערי יומי שלשה רבתר ירעינן מי אנן קמאיהנך

 לאח'1 לע' זמם כאשר לו ועשיתמ קרא אט' הרין שעקר האלההרברים



 חמי?.ספי
11

 א" ,2מה"בק הזא זזמטיס ונטצאו ל;שות הערים זממו כי ,טנראהכסה
 ואץ דבר לאותו נתכוע. לא כי לט;ע לער,ם איפשר 'טיש בטה אבךאותם
  1ט"רשגו זו וטבריתא כיק לפיכך כספק אותן סחייבין אץ הרבר בכירורראיה
 שה2 כ' ,טכתברר במה אלכא ריעדות נזק כחצי הכיתות ,2לשח"בהה
 אטרת א' אילא לה מ,טכחת לא כועד ולשוטו הז2ור להער נתכונוהכיתות
 .ה;.דוהו בירר יומא כחד עריס כית' עלוט באו אם הרץ וטמן תוראליקורי
 ,טח"ב. הכא הכין ל' כיערי רקא הוא ה,טתה אמ' מצי ולא מ"ער כעליובפנ'
 כיום נגח כי אחת והעירה ביחר עלו2תם שבאו ]גחנא[ האיי בכי הכיתותוטלש
 ,טליגי ביום נגה כי העירה וחוטלישית בשני נגח כי העידה ישנ"הראשון
 לשוסו ביחר בערות נצטרפו ששלשתן כיץ והחסו ונגח ליה ט"עריוקא
 מק חצי ביךהן וסשלשץ לעש~ת זמסו כאשר להם לעשות ה"בץטוער

 אחר כעם באו ער'ס כיה' ושלש נברא ליעורי אטרת אי אילאר';רות
 למימר השור :2ל ריכיל טוער שך האף לא רבההיא אסרת מצית לאכיחד
 ראשון ביום כת שתבא אילא טועד האוי ולא לי מייעדי דקא הואהשתה
 ותעיד שלישי ב.ום שלישיה וכת בו ותעיר שנ' ביום אחרת וכה כוותעיד

 ע-בז111
 ירעינן טי אנן ולוסר לטעון הראשונה לכה שאפשר כיון האי' ובכיכו

 עם לשלט טיחייב' אמאי בו וטעירין אחרים כתות באין ויוסחראדלטחר
 הא ת"נין כולן הכרייתא שאטרה טועדות בחלק בהזמה האחרים]הכתו,ת

 כ.לה. אהו רקא אלא כולהז כיתות שלש לח"וב' וסאגיא לתרוצה אפשראי
 ואטרנו ה,רא. לי;ור' רקתאני 'טים שלשה טינה ושמ; אחר ביוםל]אשה1וד'

 ניחא ט' תורא .לי;ודי כהנא דרב קטיה לשמ;תא אטרתה אש' רבאט'
 הורא בהאי לאשהורי רינא כבי דקא. דכל ירעינן כ,' אנן בתראי' הנךלימרו
 רכ רקאכ' פירושא והכ'ן ראת'נן. הוא נזקא פלנו לריוב.ה אנן ראתאהוא

 לה סשכחה ולא נברא ליעורי ראמ' מאן עי כריתא הא רקשיא הכין כיאש'
 ליה יר;י לא יוסי הלתה תרי לבהר דהאו. דסא' לכולהו יחיובינהזאנפא
 דין לבית אחר כ'וס שלשתן וראתו תורא ל'עור' אמרת כד הכיןקמאיי
 העידו ככר רין בכית ה;.טריס שאילו יר;ינן סי אנן לומר האחרוניםיכוליס
 לא אנו יאומרין שהוגד ירעו ולא כן אחר שנכנסו איפשר השור זהעל

 מאי אייא דאהינן. הוא נזקא "לנו ולח'וב'ה לו ראשונה זאת כ' אילאהעדני
 רבינז אמ' רכוזי. טרטז' קא נכ' הכא רמו,י סרטזי דקא למיטר לךאית
 להדדי סרמזין יקא חזיננו; ואס-' שהרי דאתו רכנן רפרישו לבר' זכ'האיי
 כיון עצמה כפ:י כ1 כת שכאה פ' ;ל אף להעד טתיעצין שהן חרברונראה
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 איגליא אחיתו כ' ומיעקרה לשקורי אימלכתון להו אמרינן ז.ממיןשנמצאו
 כיח.ת רשלש דאיפלגחו הוא ואיפלוגי אחיחו ראיעודי דארעתאמילתא
 אליכא בריתא הא לן קימא דלא ונ':ן א( ישי רב דבי בגמרא כוניבין 3ויליהני
 רקא עילויהו רמשהרי אחריני בשהדי אילא 'תורא ליעודי דאט'דמאן
 . ראתו גכ על אף גברא אליעודי מיתוקטא הכין להדדי רסוזיטרמזי
 טרמזי דקא עליהם מעירים עדים שיש כיון ימים כשלשהמוחלןין
 והכין הכין לאוקומה ראפשר וכיון כולם. חייבין להער ומתיעציןלהדדי
 הוא ח:רא רליעוד' לקיים אשי רב .בא חיבעי. וער'ן בעין עיקר ליהקם

 רבא ואמרנו לה. למילף א'ח שהקרמנו זו כרייחא שמן ואמרדאמרין
- ראית רמוזי טרמזי דקא תימא לא פירושה רצופין ליים כשכאואט'

 אשי", רב או יוני, רב דב, 14מרא טאמיי: עי' גאון, נחשון רב אבי צדוק רב אב. א(
 ה1א~ניס" בתק.פת ,נונים "מחקרימ בשם: מ.וחרת והדפסה 9-10. צר ט,ז גליון תרפ.ו.ב"הה.ר"

 ר'-ח'. צד)תיפה-חרפ"1(



." המ,שיסןך
 נרלין בראדי, תייםהרב

מו.
 לגאוןוה,טובות

 י2בקמבו.דג. הג:יוה ,ד בכחב מצאק' חא1רה בזה מ1צ'א שאנ'השר.ד
 ;.ב. ב' שבת למס' פירוש'ס '2לפ:י:1( )בחלק בעיקר כ1לל וה,א .5--ון .16)316
 הראש1ן העמ1ד צרר.ו. משני קרוע 1הוא ,4, כתמונה אהר דף יק מחז.ק זהיטריד
 א1ה אן'לו שלפ:' בצל1ם לקיוא אפשי אי הראש1:1ת הש1רות משלש טאר.מח1ק
 במק1מ1ח גם ב1רד1ק. מל1ת יק אצלנ1, הראש1נה שה.א חרביעית 1בש1רהאחת.
 השאי ואה מרפא, להם שאין וטחק,ם טשטישיס ישאהר'מ

 גר1ל, בק1ש. קראת.
 הנדפס פי על א1 מסברא או בגטרא המ1כא פי ;י החכר את מלאח,1לפעמ.ם

 לקריאה, נוח ה'::. העט,ד '2.ב1א(. מה )יאה אחר במק1ם שלפ:י:1מהתש1ב1ת
 קרע. טתיך הבא חסיון בו 'ש 1לפעטים במקצק מחוק1ת האהר1נ1ק הש1י1תרק

 מ.( ),= מרט1רש.'ן ר.א הה:ם 'ד. ;ל כיר :דפס משי'ד:1 קטןחלק
 לא1ר '2ה1צ'א הגא1:.םכת'2וב:ת

 )בה1צאה ה תיפ,ד-פ הה'ים'י "א1צ- ב;ת1י
 בספריה כ;ה הט1:ה ,3730 2 ;" אדלי בהב-יד , עפ והיאה( :' ;'המיוחרח

 ל1'ן ר.י ר:.ט הכיא מנ::1 אהד'ם ודבר'ם בנוייק. ליב:ים המדישבית
 'ס:ח 1רמס' ון קך :" ןהתש1ב1ת ע'ב כ-א ביכוה למככק הגאו:.ם,'ב,,א1צר

 ב:1סחא1ח אבל הנ.ל. אדלך כ,י פי ;ל נ,כ ב'( כ,' )ההש1ב1ה ;.א ב'רק

 ה:מצא,ם יא"ה הקורמים בע:.;יס הב,י מתח,ל מ. בה1צאת טר1יק.ס.'1תי
 לא(. 1ת1 ארבע '2ה, )שת'ם אצל:1 15 ש1יה ער והולך ,;משך שיפ:':1ב'2י'ד

 כ. ( א הערה שס 'בבה. לטסכת הגא1:ים" ),,א1?י משעי לוין הד-רוה:ה
 ח'כ ג':יב1רג ל י להח' בגא1ניקא הנזכית היא א1לי שלפ:,:1 לשבתהתש1בה

 ממ:1 ל:1 שא.ן הגא1נים אחד כהבן האלו '2התש1ב1ת ורא. אבל אן. 58צד
 מצא:1 שלא ב( אתכם" "הו'2::1 בדב1ר מיטתמש ה1א שהרי הרבה.תש1ב1ק

 לי:1:ו. :ל יניל ה,ה '2הדכ1ר הגא1ן. ה1א מ, י1דיע1 ימים ג(. אחי גא1ן אצלא1ת1

 בכ,יןןע'א
 ........ לא ........ נה שכת1כ ........ רבים ]ט[שמיע ולא......

 . . . . . . . . חוכתן 'ר' ה-כים את מוציא צבור ש4'ח י( גטליאל רבן שאטר . ..

 התשלל שךא חובחו ידי ה( 'וציא אין כ,שיה צכיי שייח אף וככן . . . .הכרולה
 י( בלחש.......כולה
 תיבה לצני צכור שליה 'רר י( ואחרכך כק' ושא'נו בק' כלחש העם כל.תשללו
 ט( לבם[ ]'כונ1 בקיאין שאינן "(ואתן

-  הנא1:'ם טכפר.ה בישימה :ס ע'. שת.כ". ה'2בת יציא,ה ו" ז,ל גא1ן לדוסא "'2אלהאן-
 קיא מ. 62. 15, 6, 'יויה כ( ןה;:יךן. 5ו%ט-ך נח[ן 5(וה5111 ,ו טא:ן:64815 י.'עחרן,ס
 1מית מהיבתא" כל גאון "אדו:;1 ייח '2ה'א וואקד1:ה המלה בפקיין 1כתב .אנכפ"."השבם
 אך ג( אתכם". "ה1':בנו 1צ'ל: הק1-א שגנה רק כא: א': ובאטק כלל, פישה לה"הש:ם"

 ט1,ב(. ס.' ע,ב כ,ה )שע.צ ובו' אמיינן כ, אהכם הו?ב:1 פיט1': רב אצי נן נמצאפעם

 כח1ב מ. אצל 1ן 'וצא. ה(= א.. ר"ב, י-ה ר( [הע1יךן. ילכ1' לרב '2הן יומר ,ש1לפ.כך
 שצ-ל: מו-ה נאן הדבי'ם המשך אך ן. )ן( היא בק. . . . . . ה;כ ;ל ן,קפיל "איך"כאן:
 "1'כ1:1 מ.: א?ל ט( אדלר-העייךן. בכ..' ה1א ן1כ: 1א1תן צ-ל: חן כך. 1אחי ,= 1(אך.

 החב1ר. לוי.1 מק1ם כאן אין אכך"בב",
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 ואם רמידרא קירושא ש'קרא מהו 'חיר בבבל. המ:הג וכן חובתן יריויצאו5
 ןטעם[ מה קוראאינו

 יאמר תלמרים שימש נמי או הוא חכמים תלמי אם אתכםהושכנו
 .......א( יאמר נכי אומקרא

 -טמעתא נמי 1 א ב( וגר לו ממ;ל עומרים יטרפים כגץ וברכו קרושח בושיש
 מלןאכק של כתות של,ט ג( חנשהמגיר
 לך ראמ' טעטו הוא כך כך שיאטר וטי וכול' יום בכל שירה אומרץשרת
 ח התפלה את וטתקמכיץ

 רבר ,טכל לפי נבולם נסיג לא בקהל לאומרה כמרר ר( הראשומםנביאים
 ה( מעשרה פחות יהא לאשלקרושה

 טן ו"ט ממילה. אותן אומר ונמצא וה תלמור או זה מקרא יאמרהולכך10
 כ'ץ ,טאומריןהחכטים

 ארבע שהן שתים חוטבת יציאות " רתנן והא בכך. ומה אומרן מקראותשהן
 רמונן וקא וכול'בפנים
 טעמ'ה ו( פפא רכ וקאם' ארבע שהן ,טתים השבת 'ציאות אחריתי מתניתין;לה
 אשף רב לה מסיעוקא

 הף תמני הני לאביי ח( מתנא בר ארה רב ליה מקשי וקא טעמיה רבאואמ'

 מרנא ליפרשה התאהתרתיסרי
 ער 1שיתפרי תרתיפרי והיכי וחר הר רכל וטעמא סרי תרתי התאן והיכיכולה
 פטוריהעעיהם

 לא ותו ארבע יטהן שתים ה,טבת יציא1ת מ( התם תק אתכםהוושבנו15
 בהרא וטנא מאי עלהקארמונן

 יציאות תאני -טבועות גבי -צנא ומאי בפנים ארבע שהן -טתים תאנימתניתין
 ותו ארבע  ווהו וטת'םה-טבת
 ,טהן וטתים " מפריש וקא ותולרות אבות תאני רשבת רעיקר הכא ומשניקלא

 שהן ושתים בפניםארבע

 ברכות, למסכת התש1ג1ת - הגאוניס ,א~צר אדלר בכתג-יד כמו 1מתנית,ח. צ-ל:א(
 ע,א: ס1ף י,ג עמרפ רב בסדר כחוב שעליה "מת:,תק" ה.א 1ח גהקבלה(. קל.1 פי' 53צר

 ואחר הקב.ח של מימעו ע1מרין שרפ.ם שניט וט' קר1ש ןאתה זו: קדףטה א1סר,ן"1יש
 בי~ך ,טפ: שכבור1 בכ.ט ~א1מרות ע1:1ח כבוד1 מק1ס ,1רעוח ,טא.נן 1לפי וכו' וכו'טיטמאלו

 1', 'שע,ה ב( הע1דון. ,הערת היא ח.צ~:.ה ח ה,סתניתיף' וכו/ ממק1מף' ה'בבוד

 מ. שהזכ,רם מק1מות 1בשאר ע,א ל,א ביכ1ת ראה ד( ע.ב. צ,א דף חול.ן גןב'-ר.
 שבת " ;.ב. כ.ג דף טג'לה ה( כ.ב.בהערה

 ר-

 כ:וסח ח( ע-ב שם שם 0 ע.ב. ג'
 ר-ל ט( ארה=,ארא. טתנה. רב ואצל:1: במק1מ1, ס1פר,ם שבדקדוקי הטרו'ק,םהספרים
 מפרש. =, ין ע.א. ב'בשבוע1ת
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 עמיק דלא תילדות תני קא זלא אכות תאני קא שכועית ונכי בהו'ןארבע
 אבות :מקשינן דשבתבמילי

 ארכע שהן שת'ם קאתא:י אטאי הויאן תרתי הני יציאות יציא1ה נינהימאי
 דקא האי תיטא וכיכפנים

 וכי ופטורא חיוכא בה ראית טשום כפנים ארכע שהן שתים מתניתיןתאני
 דומיא והא הכי אמרתמצית

 להי1בא כ:להי נמי הכא אף "היובא כולהי התם מה תאנ' קא ננעיםדמראות
 דע]יקר[ הכא פפא רב אמ'אילא
 טאי היזכי וכקשינן תאני יא פטור' תאני היוכ' התם יפטורי חיוכי תאנישבת
 יצ'אות יצ'אותנינהו
 הוצאה שתים וטפרק'גן ארבע שהן שהים תאני קא אמאי רהויאן ה1אתרתי

 . . . . . . . הכנסהושתים

 לה קארי ה1צאה ננוי הכנכה תנא אשי רכ אט' תאני קא יציאות והאארבע

 טד]תנן[ממאי
 לה וקאקרי י 1 י ; מעיל רקא עסקינן לא מ' ח"ב לרצות מרשותהטוציא
 ]עקירת[ כל מאי א( וטעמההוצאה
 ת:' דקא דיקא נטי טתניתין רבינא אמ' לה קרי הוצאה תנא ממקוטו ב(חיפץ
 ]כאיצד[ השבתיציאות
 כשיטתא רכי]:אן ליה 1קם הכנסה לה דה,יא לפנים ג( ירי את הקניפשמ
 רשויותן קתני רש,]יות אט' ד( ראכא אשי.דרב
 טתנה בר אדה רב "'ה אמ, נינהי. ת:לרות ישארא ה( ]ארבע[ שהן שתיםשכת

 הו'אן תרת'סרי הני תטני הנילאכיי
 עשרה שש להי דהוי' ולהכנמה להוצאה זריקוה ארכע ארבע נמי הש,בילטעטיך

 בר ארה רב ליהאם'
 מישום לי קשיא לא ומוהר דפטור דמהניהין רך'שה דכאבא זריקות ארכעמתנא
 עכיר קא סינהוןרחר
 באבא אכ" לרשות מרש1ת טפיק קא ,לא מידי עכיד קא לא אידך אבלמעשה

 תאני דקא עלגב אףרסופא
 מ' שבת בכולה וטותר ופטוך אכיי ליה אט' קיימין באיסורא פטיריןשניהם
 פטור]ין כל שמואל והאמ'איכא

 הפץ. = נ( בנ-י. הכך ה1א אבל )~מעמאן הגליון שעל תק~ן על מןר~ת ה:ק,רותא(
 גם "רבא'י '2כת~ב 1,ש ד( יר~. צ,ל: ג( שלן:י:1. בכ,י גס י1.דן )כלא כן שכה~ב1יש

 ס~פייס. רקר~קי ראה ר~קנית. כ:וסחא ה( שלפנינו.בכ-י



 ל'ה איצטריך כ' ומותר רפטור תלה הנ' מן לכר אס.ר אבל פט.ררשבת
 בה. רקאעביד פטור'לשמואל
 א( ראכרנן הנ' כנ!ן ט:בא איכא מ;שה בהו עביר קא רלא פטורי אכלטעשה
 הענ' י( פשוט מתניתיןבראש
 לא הבית .בעל טטלטיל קא עני הכית שלכעל יר. לתוך ~נתן לפנים 'ר!את
 מקום מכל מ.רי קבירקא

 לירי בהו ראתי פטור' א':א תמנ. בטתנ.תין האנ. קא אמאי הויאןתרתיסרי
 קאתאני חטאתה'וב

 ררבנן. איסורא אילא חטאה חיוב בהו 4יה רמתנית'ן רפ:פה פט:ריןא[כ]ל[
 ]רבא מיניה ה ע ב רוהא
 היאך ג( אם:ר אהרת להצך רקאמרינן רא,ל פירות כלאה[ ירו היתה נהמןמרב
 . . . . לחצר להחזירהיכ~ל
 והוציאה פי]רות טלאה 'ר! היתה נהמן מרב רבא מיניה כרבעא . . . . ..

 - מה!לחו'ן
 4יה אמר כהו אהרת להצר מותר ל'ה אט' הצר[ לא:תה להחזירה ככת-.ןןע-נ
 לו! זו סמוכות חצרות ששתי[ כג]וןאסור.

 הרבים לרש.ה ירו את וה.ציא הרנים לרשוח סכ.כות והן . . . ופתח . ..
 אצלו מחזירהאם

 אסור חנירו להצר וככניםה יר: את טטה ואם מחשבתו איתעברא רלא[]מוהר

 טחשכתו נעשהשהרי

 רהבה אינה רכי ראביי ט;מ'ה טאי הרבים לרש.ת כוארת זרק ד( אביי]וראטר[
 רןאבא :ןט[עטיה חיינששה

 בה יש כ' מע' מא' פיה ;ל רכפאה והיכא פטו[ר י' רחבה אינה]ראפילו
 ומ;מי' פטור ומהצה שכעה ]ח"ב[ ומשהושכ;ה
 הרנ'ם לרשות כיארח זרק אביי אמ' אמרינן קא מרנא. ניפרשה אשי]ררב
 ששה ורחבה עשרהגכוהה

 ששה :הכא ארבעה ורהבה עשרה נכוהה רכנן אמור רוכתא בכל שנא]מאי[
 הן'א ה( ענילה זו רכוארתמשום
 !רחבה עשרה רגב:הה וכ'ון מפהי2 ארכ;ה בת.כה יש ששה ררחכהוכיון[
 לנפשה רשותה 4ה הויאארבקח
 ברוהבה אין ב.רא' ט"חים ששה רהכה רא'ן .י( הכא אכל זריק קא היפין]ולאו[
 רשותא פלנא ולאארבעה

 צ-ל:ה( ע-א. ה ש: ר( :.א. ד שכה :ן ן.שכ. צ.ל: ב( ראמו.:ן. =א(
 היכא. =, .ןינ~לה.



 פטור ששה רחבה אין אפ'לו אמר ראכא :ם'ת"ב ה'?'; כזורק ל'ה והוהלנפשה

 איפשר א( או טע'טאי
 שרי י;שרה לטעלה קרומ.:ת רסלקן יכ'ון טעשרה למעלה יעלו שלאלקרוסיות
 קרומיות בהרכוארת
 לה :הו.'א וכ:לח ע'קך: 2תך גופ: שר' ב( ראמרנן !כ' פטור במקוםדקיטן
 דכיון לקרום'ת טפילכוארת

 פיה על כ?אה ראבא. ליה פטך קא הכ' טשום פמור במקום קימןרקרומיות
 לקרוטיות רעיילינןכגון
 רכיון ה"כ ומשה: שכעה נב:הה אם הוינן נוכהה ליה ואימעט למיצעתהרילה

 טינובהה ליהראימעיט
 אימעט לא וראי אנ" וחייכ חיפ'ן כוורק והוה רשותא פלנא לא טפחיםשלשה

 ס?הים שנ' אלאס'נוכהה
 רשותה לה פלנא רהא ופטור דאמי כלכור משלשה רפחות לן ק'טאוטחצה
 ראמ' אשי ורכלנפשה.

 מפטרהם קא לעיך סלקן כר רקרומיות היכין כי סכר ת"כ וטחצה שכעהאפילו

 טה'צות הניהכין

 נ( סקש:נן רקא והא וטיחייב. היפין כזורק :'ה יהוה לתוכה עשויותרכיפ.ן

 ניטא פטורין שלשתןעל
 אר2; לפוף ארב; טתחילת היפין המעביר ראכא ראט' ררא2א תיוכתאחיהוי

 המעביר טי עלוכולה
 שלשתן ונתן ה( נשא ואם בכר"תא תנן הן. כאיזצר זו וררך זו וה;כרה י(ררך

 תיובתא ת'הו' 1'מאפטורין
 ש[העבירו 1פ' על אף ארב; לםוף ארבע טתה'לת חיפ'ן הטעכיר ראבא ראמ'ררבא
 וטפרקינן הייב עליודרך
 ורקא והנחה. ;קירה ליה והוה חיפין ההוא רנח כנון רטיח"ב רבא קאם'כי

 כאיזצר לכוןקשיא
 ;צמו על הה2.; את שהעביר כגון 2 כ ת א . נ כ ש ו ה זו וררך זוהעכרה
 לצד יטינו מצד נופוועל

 "טאן 2כלא' ן ר ב ה זע'ר' אמ' י( אמרינן י(. כריחותא לשון מהשמאלו.
 "( כגון רשות ערכיה תפילתראמר

 דדך שהעגיר1 פי יל אף ?-ל: ד( ע-ב. ח' שגת ג( 1כדאמרינן. ,,, כ( אי. =א(
 שלפנ,נ~: 1בגם' כריהותא. 67: גש1רה ~לקכן א'. .'. שבת ון נמל. שלפני:1: בגמ' ה(עלי1.

 כמ-ש זע,רי. הנכ1ן: אגל אביי. אמ' אצל:1: ב'. ט', שגת ון כרח. ע' עיה-ש 1ע,,טרית1תא.
 בכ.י. כ,ה ח( הגמ'. ונו' הגא1ן :~כ' :ין ש:ו'ים יש עיד ד-ס. יאה בראשוניס, ~כ,ה שלפנינןבכ.,



 ם ד ק ' 1 נג90

 ליה מטרחינן חובה ראמ' ולסאן ומקשונן ליה מטרחינן לא הומיאניה ליהרשרא
 הסנחה תפילת א(יהא

 ב( חנירו משיתיר חנינא רבי ואס' מפםיקין אין התחילו אם ותנן היאןח[ובה65

 שכיחא בערביתומןפ[רקינן
 הרבר באבנט וכי נ( ששת רב לה מתקיף שכרות. שכיחא לא במנחהשכרות
 הוא חולה ועורתלוי
 י( לקראות היכון ליה ואהררו אבנט בלא יתפלל ועור אבנט חונירשאין
 כריהותא ישראל.אלהיך
 שאין כיון ה( מוצערין עונותיה קרובה שישיבתה עירכל חול'.היינו
 אילאבנויה
 וכיוצא ונזיל שקר ושמועת וחבלות מעל בה אנשיה הרבו לא אן ערמקרוב
 קונותיה ונמצאובהו

 ארונינו לנו יפרוש י( ניהו' מחבאטא וחר אמתא ת'רוכ תפישמועטין.70
 נלמר מה הללומטשלות

 נשים עבירות שלש על י( ת[נן .פירושןו אחר אחר לכם וכתכו צוינומהן.
 ומינעיא לירתן בשעתמיתות
 אמ' אב" מכיני הרראי תורא נפל רבה אמר לירתן בשעת שנא טאי ח(לן

 פשעה זו שפחהוכולה.
 עליה גילנל למוף ט( אתה הילקה ולא לה והחריש פעמים כסה ארונהבצואת

 פשעןה[ זו אשה אף הכלאת
 'א( ובאן נכרים)?( עונותיה '( המשביר על שישבה וכיון בהן המחויבתבמצות

 שנפל כשוך עליהלהשטין
 אמר כך נפיל רסנפשיה 'ב( לרוא שכקיה אמר חסרא רכ סכינין.וסבבוהו75

 שיכור זה אדם אתעיזבו
 מקישת שאינה היא 'ר( שיכורא במה זו אשה אף 'ג( וישין מעצמו נופלשהוא
 לידתה ובשעתמצק
 .כולה. ריהוטים ועי1א מחגרא רעיא אמ' עוקבא מר מעצמה. נופלתהיא
 שהוארועה
 אחר לרוץ מתמהמיה והרועה לרוץ ברנליה קלה והבהסה חיגיר הצאן אתרועה

 ממתיןהבהמה
 ה1א דאיתא ומה שלפנינ1. בגס' ליחא זה כל ג( חג~רו. צ-ל: כ( 1הא. צ-ל:א(

 בחד ע-א: ל-ב שס ~ן אחר. כל' ע-ב ,' שבת ה( לקדאת. צ-ל: דן לגסרי. אחרבלשון
 ושמ~ת "הסמשלות" בנוסח ע.א. ל,ב שם ה( במשנה. ע"ב ל-א שם 1( ליה1,.מחסרא
 א1תה. = ט( עליהכ. לעמ.ד 1דא.י מהגא1ן, המ1בא 1ב,1 הגמ' בין רבים שנו"ם ישאומר,הן

 שכ1רה. צ,ל: ידן יג(=וישן. בכ.י. כן יב( ובאין. צ-ל: יא('(=הסשבי.
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 וכן חשכון עימה וקושה ותופשה צאן נררח ואצל הגרן אצל ןשבאהן עדלה
 עד לה ממתין א(בכן

 ורב אפים ארך הוא ורחום חנון כי חשכון. עמה יעושין המשבר עלןשיושב[ת
 על ןנחםחסד
 מ:בה חנית לאדם כשיש כול' ורהמ' אח' חנותא בב על אמ' ןראב[א נ(הרעה
 אוהןנים לו נעשיםהכל

 זו אשה אף אליו באו ולא אוהביו עזכיהו המהר בבית ונתנ[והו . . ..
 כרווחכשהיתה

 זכוח עליה טלטדין ואין אותה ;וזבין הכל מכנה ל'די באה . . . . ..
 . . . .ועונותיה

 לתת :רי -ק הב'אן ~הגא~ן בגמרא איננן ( ג ב', ,.~אל ה~ה המקרא ב( בכאן. =,א(
 הח~:את. לאשה הקב,ה שממתין לההטתנהועס



 ברכות. למסכת נסים רבנו של המקורי המפתח מספוקמע

 לנו: נודעים הערבי, בסקורו הש"ם על נמים לרבנו המפתחממפר

 לממכת קטעים ב. בנוירק. אדלר כיי קכן, ומועד חנינה לממכת קמעיםא.

 בננזי-שכמר נינצבורנ ק"י שנתפרטטו הנ"ל אדלר סכ.' ונמין, נרריםכתובות,

 במפרו מאנן, -ידי על בקמכרידנ' האונ'ברמימה ומכ"' 353-4. צד שני,חלק

 ברימיש מכת"י נדרים לממכת עוד נ. 614-629. צד 15א"ז, "חב 5"1טט1.51

 לקוטים ד. 81-2. צד א' מפר כננוי-קדם טרסורשטיין ע"י נתפרממומוזעאום,

 נדרים, קדושין, נמין, יבמות, חנינה, מנילה, תענית, פמחים, ממפכתבודדים

 התנ"ך, על שלמה בר' אברהם רבי לפירוש מחובר בקונטרם כתרא, ובבאמוטה

 א'. מפר ב', שנה ב"תרביץ" אפשטיין ידי על ונתפרממו מתימן, הבאכתנ-יד

 מנלה עיוב'ן, שבת, ברנות, טן: פםקאות עוד שם נרשטו הפירוש נליונותועל

 קטע ועוד ה. 287-8. צד שני חלק כננז'-שכטר נם אחדות ופסקאותונדרים.
 בשערי- הובא ע"ב, כ"ד השנה ראש לממכת המפתח מם' עברית בהעתקהקמן

 *(. נ"א מי' 34, צר השנה לראש הנאונ'ם לאוצך סשם ונעתק ע"א. מי'תשובה

 שמצאתי ברכות, לממכת המפתח ממפר אחד דף עור בזה נותןוהנני
 בקמברידנ'. קולנ' בווכממינמטר הנטצאים הנ:יזה כתבי-יד בין תרצ"אבכמלו-מבת

 כתבי-'ד בין המתנוללים קמעים עיד במקורו, הזה מהמפר ויתפרטטו יתןוטי

 למפרותנו. רבה לברכה וה'1 עליהם, עמדו וטרם שונים נמקוטותהנניזה

 הקדטת מן נם נוכח הוה המפר של הסקור למ הוא חשובוכמה

 )צר שלפמנוהמפתח
 ד"

 המלה ככקום כנראה, בתרטמה השתמש אותה שהמתרנס

 מפר וחוקר' לרושטי עצם בלבול טזה ויצא "חלק., בטלת צד אואופן

 "חלקים" שני בן היה המפתח ,טמפר נם'ם רבינו מדנרי במעות שהבינוהטפתח
 'עקב רבינו בן נם'ם רבינו חיבר מפתח .ם' הנדול'ס: ב,טם החיד"א כתבוכן

 טמכת" כלעל
 לבאר חלקים חמשש עו שני הלק ועוד התלכך

 אחר, במקום ךרהטלם' בבנלי ועקרו בתלמוד שרומז דנר התלמודמתומות

 הוא הטפתח כי 103( צד איברזעטצתנעה )אראנישע שטיעשנ"דר כתבוכן

 ע,י תחלה ש:תפדסם סנהדרק" של הראשח לפרק :פ,פ רביט "טפיר~ש הקטע אבל*ן
 ~שוב "ו-ח, צד א' קרס בגנף ידי על הכ-י נוף טת~ך ואח,כ נפ"ז לף ישראל ר הכוללהיב

 רבינ~ טפ,ר~שי אלא יסנהרריה תח המפ מס' אינן ד" ס" 3, צד לברכוח הקשוב~תבא~צר
 ערובין טסכ' על פיר~שו :ם ~כן 2( הערה 3א, יד שם מאט ה" הש'ס עלנשפ

 ר' "ניטי ע-א(: י,ח שטרן )טהדורת לאב~ת בפתיחחן הטאירישמניא
 ח:נאי

 נסים ר' ג-כ היה
 ער~נין", טסכ' פירוש לידינומהם הניע טסכת~ת, בקצת פיר~שים חינר ג-כוה~א
 השנה ראש מסכת על טשחשן שקצת מהטפחר. ,א טפיר~שיח %ק=א

 21-7ה צד נטכה-ג עתר בשלט~ה ועכשץ השנה. ראש טסכת לתחלת הגאתים בא~צרתטצא



 לא -הנה כתב: 25( הערה נמים, רכינו )תולדות והרש'"ר חלקים. שניבן
 נקרא הוא זה י נ ש ק ל ח ש לודאי נחזיק אם יחשב ט ח מ ל ; ר הלמצב

 .טגלה ע' הספרים, )אוצר יעקב בן ובא מתרים". מנלת כשםלקרמונים
 כן כשטו ד 1 ם ל ת ה ח ת פ ס ם' "כי הטחט", על ה,הר את לחזקמתרים"(

 ! זה. ספר אל וטפתח הקדטה כעיןהוא

 התרגום טיב את לרעת נוכל סמנו כי הזה, חדף גס לנו הואוחשוב
 של התרנום הוא טדויק כמה וער בכלל הזה הטפתח מי שלהעברי
 טפפר שונות בנוסחאות שהובא ביר", דקשיראה גרמא ,דין אורות עלהפפור
 הפירושים אוצר עי' ור'ה, רש"נ טתשובת הוא וש;קרו נפים, לרבנוהמפתח
 י"ח. סי' 6, צדלברכות

 ע-ב(. סע,ב-י.ג .-ב לברכות העביי המפתה,בכפר
 מלמד אותו יקריב וכק' מנהם כרה ען לא אצחאבהא מן רעא עןאלא

 עד אותו כופין כיצד הא לרצונו לומ' תל' כרחו בעל יכול אותו,שכופין
 וכול' שפסול בקדשים למתעסק כנין וקאלו אני, רוצהשיאמר
 לדעתכם זבחו לרצנכם תזבחוהו לרצונכם לום' תל' מניןלעכב
 בפרק דנדרים ובטפכתא שוחטין הכל פרק פי רלך ותגרזבחו
 חוין דעת צריכין הכל יוחנן ר' אסר ותנד מחברו הנאה מודר ביןאין

 אדוננו קאל ביר דעשיראה נרמא_ דץ כול'. כפרהממחפר
 אולאר עשרה דפז יוחנן ר' אן ז"ל חטודו האיי ואדוננו נאון שרירארב

 עלי תגלי והי כבירה קדר וצט פי וקע מנהם אלעאשר ואןדכור
 'וחנן ר' פאכד ותמאסא לחטה פתהרא שדיד קוי גליאןאלנאר
 באן וקיל אלנאם בהא יקזי וכאן רדאה פי וצרהא שלו קטנהאצבע
 מן אביה יוחנן ר' וארפלה טתנא רב אכמהו ואחד ולד לה בקיקד
 מרדות טובה שטואל. ירי בין אלעלמ לידרם בבל אלי ישראלארץ
 אלטבין אן אל' דל ונ' במבין גערה תחת שנ' כול' אדם של בלבואחת
 ופי אלגסם פי אלערב יותר טמא א?תר פיה תותר ואלזגרה אלקלכהו
 וכול' יוקצות כליות טבין הלב רבנן תנו קאלו מקום הרואהפרק
 בנים על אבות ימותו לא וכת' בנים על אבות עון פוקדוהכת'
 אבותיחז מעשה שאוחזין כאן וטשנינן אהדדי קראיורמינן
 חדה אצל כיריהם אבותיהם טעשה אוחזין שאין וכאןבידיהם,
 בשלשח ססונות דיני בפרק מנהדרין כטפכת אלשינוי והדאאלרסיה

 סשש פטש ארסית טטה ראטרי ואיכא אחר. לו כוררזח



 ם ד ק י ז :נ14

 פלטא קרצה גוי רגל ענר לה כאן פפא ר3 אן קיל פפא ררנמעשה
 כהא ליכלץ חילה עליה 'רבר אן אראר ~אגחפה פפא רכטלכה

 אלסריר קלי געלה מית צגיר צב' אכר אנה ורלך טלבהטן

 בכי'[ןע,ב

 לה פקאל כיתה אלי זרכל רארה אל' פפא רב מ;ה פמעי עגרי לך טאאליך

 קנל מ; אלסריר עלי מא ל'נטר פפא דב פאנתבה אלסריר ;לי אגלסאלגוי
 יגריהא אן אראר אלתי ללחילה ופטן מ'ת אלצני פונר עליה יגלםאן

 והרא ארטית מטה עלי אלנל,ס אלחכטים מנעו אלוקת רלך ומןעל'ה
 ארונינו טן הכרי' נקיתה ואנמא ריואנהם פי מוגור הו מא מעשהאל

 ולתח'ה לב' וכ' רבנן בי ריש הושיאך רבי הקרושהרכ

 רקוה הנרה ופי *. לקיצין :את' לאכמניא ראז'ל -ההוא רניי ת. פ5

 בן שסקון ור' טשולם כן 'וסי ור' קרושה קהלה טשום אליק'ם ע ןע בן שמעון ר' העיר קרושה קרה אותה קור'1 ימה .,אלי " ה =)

 ר' אטר תגר צר'ן א'ן פרק טוב ר'ום י-מככהא א. טנם "וה

 וחבריו, מנם'א בן שסעון ר' שב'רושלס קרושה קהלהל-גן שאוי בן 'וס' ר' אסר לו' בן יהושע ר' אטי פו' כן שטעין 1- 2ן

 קרושה ערה אותה קור'ן למה קאלו רקוהלת הגרחיפי ( -; א%

 לתזרה של'ש לתפ"ה ש"יש היום את משלשין שהיו "1.נת

 כיסות כתורה 'ג;'ן שה'ו אומרין ו'ש לסלאכה ושל'ש ב "1"

50  לר' נקר'[ אלעזר בן 'צחק ד' הק"ן. בימות יבטלאכה החרף ש % 
 %. ךנ.ק:4

 ויש היזם את כיךלשין שה'ו קרושה ערה ברקי ולר'

 ליה אמר הקי'ן. כ'מות 'גיעין שה'ו ;לאומריםם
 חננ'ה ר' אכנה היא ברוריה לברוריה סינאההוא1

 אלאול אלןדק פ' רלך ותנד מאיר ר' זוגה וכאנת תרריוןבן1

 טשומ ר'אמר

שלסאי
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 נאון. האי לרב קצרותתשובות

 חשובוח ז' מכיל .]ין 2.1 בקמבריג' חאוניברסיפה מנ-י ונלוי קרוע אחררף
 האלו החש~בות כל חסיים. חאחרונה של וסופה הראשונה של ראשהקצרות.

 בשם: וערוך בר-ח הוגאה מהן פסקאוח שתי רק בטק.א. עור נתפרסמולא
 שהוא הן, גאון האי רב חשובוח שכולן ונראה הגאון". "אטר או גאון""פי'

 שגרסתה מאד חמוהה וחשובחה השניה השאלה ובערוך. גי-ח סתם"הגאון"
 רחוק. הוא גם הגאון של ופירושו שלפנינו. טהנוסחהטוחלפח

 1שבין כוחל ראיתמר א( ושמואל ררב פלוגתא מ[לתא הא . . ..
 ושטואל בארבע אילא בו מטלמלין אין אם' רב שנפל חצרות[שחי
 מחיצה עיקר ער טטלטל וזה טחיצ(ה קניקר ער מטל[טל זה]אט'
 רביני נורא נפל 1חצר( בההיא יתבי[ ה11 וש1טואל רב . . . ..

 לאפיה[ ר1ב אהררינהי גלימא לי נגיר לשטאעיה שמואל אמרביני
 ןהא[ ג( לטאליה 1ושמוא[ל הוטיאנך ביה ]אג'ר[ אכה קאפיר הא ב(אמליה
 עיקר ער טמלטל וזה מחיצה עיקר ער מטלטל זה דאט' הואהא

 רשמואל אחרא מיסר [ר . . 1 ורב רעכר הוא לצניעותאמחיצה
 י( משמקתיח רב ביה הרר נימרו רלא היכי כי ול1...(יל ניתיבהוה

 אתה אם " רבנן ראמור הא וששאלת ה(. כרבוהלכה
 וכחשו בייי' בחשו העולם את מחריב אתה כף ח ב 1 ת ב ף כקושה
 עטרנו לא ארוננו. ילטרנו עולם, חרבן הלא בכףבייי'
 שתי אחז כי הרבר פירוש כך אילא לך והוקשה ששאלת מהקל

 בה יש שהוחלפח מהן אי~ו כף בהן ויש בית בהן שישטילין
 לשון כי הקולם את החריב בייי' בחשו אדם אמר אס עולםחרבן
 שיש מה את ובוחש קקרה בתוך ירו את שטסבב כארםבחישה

 הוא וברור השחתית אח  שכישין ושוין י( דשבת במסכתא וכןכח
 שם כ' עולם חרבן ,ה גם ח( ביייי כחשו ארם אמר ואם חכסיםכלשון
 ר1תנן[ האוששאלת מכמש. טקום חלופי עצטואת

 מת1ניתין עלה ואיתטר הים טטרינת חבא ש( במוער ]מגלחין(]ב(אלו
 ( 1 להרויחא אילא נח(לקו ולא 'הורה כר'רלא

 בן קע.ג. ססי' 68 צר לער~בין החשובו' א~ער והשוה ע.ב-צ.ד. צ-ג ערוביןא(
- 

 אט'
 הנהוח עי' רי-ר, ותוס' והעחים כ-י ברי-ף וכ-ה ר( קנין. 1למעבד ליה לטא = גןליח.

 ב'; אוח כוף פי-ט, ו,ק,ר 1( גאון. וכחב 157: ריש העחים עי' אבל ה( ס~פרים.דקדוקי
 שבת 1( ! הוא הפוך וכאן ונו', ב,ף י-ח ב עושה אתה אם בה' כחשו פ-ה: שטואלטדרש
 ע-א. י-ר טו-ק פ( ;גכ.ף(. כ"-י צ-ל: ח( ע-א. קנ-ודף



 1שלא1 כטתקמק שהוא לשומ שלא הרויח ולבקש 11
 1לגלח1 אוסר יהידה ר' להעשיר אילא צרך מתוך]ברשו1ת
 ]הא וששאלת א, מתנית'ן כסתם .הלכה]במוע(ר
 . . . ד'ן . . . 1כרג" נדויו שינהוג מהו ב( רבנןרא1מוך
 רבנן לקמיה ואתא ד':'ה לבעל ופימיה דאז'לכשמעתא
 וטחזיך'ן ברגל דינא בעל דעת בלא ליה ל1מישןרא אכל ליה(]ושרו
 אהרינא. טעמא אגיכא( או לא הןגל אחר לנ'ד,יו]אותו(
 כואת'ה והלכה לאב" ליה מהרר קא דהוא מדא כראבאהילכת'

 טנודה נ(. כואתיה דממקאנא ועור אביילגבי
 ויוצ~בין מתקטפין והן ד( ראיה יוכף רב ואיתי הראש כעט'פתמהו

 דחמיר שאני לשטים מנודה ורילמא 1אביי( ה( ואמליהכאבלים.
 איפשיט לא ב'קיא דאיי דיניה. מאי רעלמא מנורה הכי 1א

 הראש 3קמיפת שחייב ארם לבנ' מנודה אשכחנן דלאוכיון
 ומידרא. אכיתטא לא י( פפא רב ודאמ' מחייב.לא

 וסירארא כומתא אלא הוא ום'דרא כיתטאלאו
 שלסמרטוטץ טגבעת " קלמוה ישמקאלי בלשון כומתאופיריש
 עור ונקראת למעלה קולה ואץ הראש כמלוא יטהיארכה

 הפירוק וכזה כמ21מק1 וטבראש סודר הוא ומודארא1כ(ונתא.
 , תנות לו וקחיה מקומות. ב,טנ' ט, רעירוכץבמסכתא
 . . . . 1 הוא חנות תנות. מהו פרנכת: כ,2ביל]ם(הו

 . . . . . כגץ סצו' דכר,2אינו . . . ..
-------------

 זציל" ן ו א ג ה אטר 1כ1 להר~יהא דנפיק מאן אפ" רשרי דמתניתץ כסתמא "וק".לא(
 כרבא דהלכתא "1קי-ל ג( ע.ב. ..ד מ~.ק ב( קפ.ה(. סס" 8ג צר הגא~:.ם ~א~צר,ר.ח.

 1מכאן ע-א. ט.1 טו.ק ד( ,ר'חד כחתיה" רשמעת.הומסקגא
 הלש"

 "~לק1לא שס: בר-ח
 שס, הגאונ.ם ,אוצר איפשיפאא ולא א'בן'א רהא הראש כעכיפת למנודה מחייבי:ן ולאע:רינן

 של בספיו וכן קלוסוה. 1גם: זן ע.א. ט-ו מ,.ק ו( ליה. 1אמ' = הן ג'ן. הערה 17צד
 ,סראויל וקלוס~ה אחרונה: 1וורה 288 צר הלפי, כ. ע,י רא1ר שיצא 'צליר ן בחפץ
 71, צד לפהר1ת הגא~נים פירוש אפשט.ין, נ. .. ע.' - כרא1,ל וחי ~קלוס : בסקום1כציל

 *.ר פ( קפ.ו. סי' 48, צד ,ט~.ק( למשק'ן הגא~גים ואוצר כמתא, ע, ערוך ח( 5(.הערה
 פרנשת~. בשביל קפנה חנות לו ועושה ע.א: ס.1 טו.ק '( סע-א 1צ.אסע-ב

 הגאון ה(שיר'
 רכה טגבעתכומתא
 הראש כמלאע"יא
 לטלה ע,השע
 הראש,מן



 גאון. האי לרב או נטרונאי לרבתשוכה
 פסקא מה וץ ח .](ן .2 מסומן בקמבריג', בכ.. אחד 1דף 11תשובה
 גטה ל"ש כע ק= שבפופה, העברית והברכההערבית
 מחוסרה ארוכה בנוסחא גאה היא א' סי' בח"ג :קצרות, ארוכותנוסחאות
 שם אך 185, צד י"א, סי' 474 קמבר'ג' בכ"י גב הנוסחא ובאותהומשובשת.

 ~דכתבתפ כח,ג: צ' פי' שבתוך הפסקא ה,א לה קוכפה 1כמ1 י1תר. מתוקנחה.א
 סתם. הגאונ'פ" "תש1כות בשפ ט' סס" להחיד-א בניכ'-'וסף גס שה1באהוכו',
 מכ" הלק.חה פפקא ~בק~פפת .ת~כה 'רכה בחסיון אבל סדן, ע' געיוך גסוכן
 נטר,גא'. ליכ מ'.חסח ה'א צ' בפ" וגפ א' ככ" גם בח-נ והנה בח.ג.א'
 בהמכריע גם :טר~נא' לרב ומיוחסת מק~צרת 'חד הק'מניפ בשנ' ה1באהוכך
 וארח1ת ע-א ל,ב ח.ב בהעט~ר בקציה 1כ1 99 צד ח,ב בהאשכ1ל אבל פ'ח.ספ"
 גא1ן. האי לרב טיוחס.ם יחד הללו הס.מנ.ם שני ב', א,ה ע,א ג' ח'אח"פ
 "טשופ בקצ1ר רכ.ד כפי' להראב.ד דע.ס בתמ.ם נס מח-נ חא' הפי' ה~בא~כך
 נח-ג צ' ס" שפת1ך חפסקא שאותה 'ותר ע,ד ה~א 1מפליא גא~ן". הא'יבינו
 הגא,:'ס לתשוב1ת מפתח ~ע" עמרם". "רב בשס: ע-ד ס" בה." גסנמצאת

 ל.ז. הערה 197,צד

 להטילן מהןן~ששאלתם
 צמר מר ראמר ליון שלפשחן. לסרין שלפשתןציצ'ת
 ראמי שפיר כמינן שאין בין 3טינן כין פוטריםופשחים

 מעמרא הוא עטרא חכלת רבנן דאמרו כיון דיל'או
 הואי אי וחו לא. אחרינא מירי ציציח דהאויהוא

 לירטי כציציח. בסרין רבנן פליני אטאי כיתנאצ'ציח
 למנא רכיחנא חוטי לירמי מר אמ' ואירכיחנא
 חשתכח רלא משום או מצוה משוםרכיחנא
 ומיפק עליה לברוכי מינה נפקא למאי ציציחתורח
 ביה זנפקינן מנרכינן הוא מצוה אי בשבחביה

 והיכי עליה מברכינן היכי מצוה ליכא ואיבשבח
 כהלכחה מצוייצת שאינה טלית אלא יהא לא ביהנפקינן
 שלא ו: שאלה ראש כך ". מינה נילףמאי
 יטלצמר אלא עזשץ אין ציצית ,טאלחם וכההןכראוי
 .. ציציח רהאו' הוא ורקמרא הוא עמרארחכלח

 .. אשכחיה רמלאכא טמעשה לא אחרעידמירי

 ציצ,ת האף רפ,2תים רעתא מלקא ואי ב( קטינאלרכ
 'לימא ולא רפ,טחים למרץ דפשתים ציציתלירטי
 רב אט' " אטריק וקא קליה חהא מה ציציחליה
 אלעאי כיר' יהודה ר' וטל מנאגו היה כך רכ אם'יהור'
 ע.ב. כ-ה שגח " ע.א. ט.א טנחות ב( יגנא. .ליף צ-ל:א(

 1 ה' קדסגנו.
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 בכ.י[ןע-כ
 כה ורותץ שלחמין ערנה לו מביאין שבת ערבכל
 הטצוייצין בסדינין ויושכ וסתעטף ורגליו יריופניו

 בתוטי ציצית למעכד שרי דע' סל' ואי מעשהוכוליה
 חוטי תרפו לא רעטרא חוטי להו ליפאדכיתנא
 כלל כלל רכיתנא מינה שמע לאו אלא רמורכיתנא

 רכיתנא חוטי לירמי טר אמ' אי ששאלתם וטהלא.
 ולא דכיתנא חוטי טירמא רכנן אטרו לאטקולם
 טעולם ציצית נקראו לא דכיתנא וחוטי זאתשמעינן
 עובר עליהו ומכריך דכיתנא חוטי רראטיומאן
 מלקות וחייכ לשוא אלהיך יי' שם את תשא לאמשוס
 לה טואפק ראשונים אל כעץ וגרנא לו הדא *(ומע
 יחסן כאן מא שלפשתן כטלית פשתן חוטי אטלאקפי
 קר אלרי אלשי ונתבע כלף פיה מא אלרי נוק אל נתרך אןטנא

 פי אהר אכתלנף[ מא צוף מן ציצית אל עפל לאן פיהאכתלפו
 ראיה עלי דלך וטע אלתכלת אלי אלאקרב והוא מראף אלאנה
 אלרי אלהוראות מן שלפשתן כטלית פשתן חוטי חצלקד
 בהא יכרג אלדי ויכון כתיקנה מצוה גיר נאס אל כעץ ענרהו
 אם' א( קאלו וקר חטאת לחייבי קרוב קנרהס אלסבתפי
 חט' חיי כהילכ' מצוייצת שאינה בטלית היוצא הונארב

 איפור שכן וכל הספק כרבר אנפמנא נרכל אן לנא יגוזפכיף
 רצון. יהי וכן תורתו במאור עינינו יאיר ב( ש' למע' המקוםסקילה

 ב~. שנחלק. דבר אחרי ~ללכת מחיוקה בן שא.ן הצר את יהנ.ח לנו יאו. ה.ה לאפשתן, שי במלית פשתן ח.מי להתיר בדעתן מסכים טהראש~ניכ אחר מצאנו גם ל~א ועור"
 לתכלח. ביוחר הקרוב ~ה~א הרצוי שה~א ~ה על ח.לק אחד אף א.ן טצמר הצ.צ.ת עשיתכי

 אחר.ם לגבי הן אשר מההורא.ת פשתן של בטלית פשתן ח~מי ר.ן נעשה דעתו לפיועוד
 חפאת לחייבי קר~ב ה~א דעהם לפי בשבת בהן ש.וצא ומ. כח.קו:ה שלא טצ~ה חאנש.ססן

 וכו'. הספק ברבר עצמנן להכניס לנו יתכן ואיך וכו' הונא רב אמר אמרווכבר
 שסו, למען = בן ונזג קל"פ שבחא(



 לב'מ. )1( אלברצלוני הנשיא יהודה ר' של מחבורוקטע
 חסר .ל(ן ).2 בקמבר.ג' הננ'זה בכ-' שמצאת. דפ.פ ב' בןק~נפרם

 מהבויו קטע 'פהוא עלין מעיר דרכן אך ב'. לרף א' דף נ.ן ואמצע.תן~ס~פן ראש~
 ההלכ~ת רכר' אחר' טחזר "שהוא ל:ויקין אלברצלונ' 'ה~ר' ר' הנשיא שלהגרול
 נ,,דרך הט-~ן פ'.ז שבת ה' משנה )מג'ר ליונ~" 1יב מקום בכל הר"ף(ןשל

 449-50ן. צד הח"ם א~ר ןע" ותש~בות'הם" הגאו:'ם "במחל~קת ופסק"81'ר~ש
 "העת'ם". ב.טם: נקרא מוער סדר של הגדול סחכ~רו הראש~ןהחלק

 :שים סדר על ' נ ש ה ק ל ח ה 1 ממנו. מקצת ה~א ה:רפס ם ' ת ע ה ר פ ס1
 מתם נשיפ" "סדר או מ.ון ס" ח,א )חשב"ץ בשר" שאר 'ח~ם "ס' בשם:נקרא
 אאון. צד יצירה, ספר ולפירוש ה'. יד השטר~ת לספי בהקרמתו שוח,הןע"

 או הדיניפ". "ס' בשם: כ:ראה. נקרא, נויקין סרר עי השל.ש,והחלק
 ~אילך. פ' צר ח-א בתג,א נדפסן ממנו לקוט.פ שפן. ןע.'-:אח,ה הר.ן""ס'

 מכל המתגלה ן 1 ש א ר ה הקטע הוא כאן, נותן שא:. שלפנ.נוהקפע
 הובאה מכא., אחת שפסקא ~כנראה הגרול. חבורו של ' ש . ל ש החחיק

 לקטן )עי, האיי" לרני' בתשובה כתב אלכרגלונ. יקודה "הר' בשם:כששט-ק
 רעת'ן", "ל;ניות בלשון להשתמש ספרין ככל וכדרכו ב'(. הערה ע,ב א'דף

 דעת,ן". ;נ.ות "לפום פה גסנמצא

 ע-אן א'ןדף
 שרה והמקכל כול' לקצור שגהנו מקוםן א( טחכרו וטרה הנמקבלפ,

 בקכלנות ב'ן שוה דינן כלומר האילןו בית או השלחין בית והי1אמחבירו
 כתניאתא פ' ואילך מיכן וחכרגות כ[קבלנות איתנהו )רתרתי כחכירותבין

 ראיתה כחכרנות או כקבלנוה או לה טשכחת[ )לא הכירבתר
 השלחין בית השוכר ב( בתופ?ה כוי'. בחכרנותא ליתה[נ)קבלנות
 את כונם הבעל בית שרה חרש ;שר משנים פחות אין)מחכירו[

 אני אילן בית שרה מטך שוכר אני השלחין בית שרה וממתלק.נרנו
 אחר כעיין "ו להעמיד חייב האילן ונקצין הטעין יבש ממךשוכר

 יבש זה אילן בית או ממך שוכר אני זו השלחין בית שרה אחרואילן
 מה רמאי כממכת תניא חכורו. מן לו סנכה האילן ונקצץהמעין
 השלחין בית לי חכור לו אמ' ואם ?ים' ג( וכול' לחוכר שוכרבין
 המקבל מתני' הן. פשוטין רברים כול' ליה ולימא אמאי כול'זו

 לז שמין זרעה ולא חרשה לא פ' הכירה בה וסשזכה מחבירושרח
 י( בתוספה כול'. אוביר אם לו כותב שכך לן ונותנין לעשות ראויה היאכטה
 שדות כננר אותה שמין ואין ל;שות ראויה היא כטה אותהשמין

 מזובלת אינה וזו מזובלת זו נירה אינה וזו נירה וו שכאשבצרה
 ראויה ה'א כמה אותה שמין אלא טט1ייבת אינה וזו מטוייבתזו

 י.ב. פ-ם, ד( ברי-ה. נ( 5-ט. ריש גן=בתוספתא ק-ב-ק.ד. ב-מא(
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 א( ה ב ט ' מ כ אשלם אקביד ולא אוביר אס לו כותכ שכך ונותניןלעשות

 מקבל של שדהו במיטכ טשלם כלומ' א כ ט י ט ב אשלם דגר'סואיכא
 כרמו וס'מב שדהו סיטנ ביה רכתי' הוא חבירו ממוןרכטזיק
 ולא אוביר אם הדיומ לשון דורש היה מאיר ר' תניאישלם.
 כפול תנאי דבעי מאיר ר' ז,ל הננ' רב' י( פ" בטיטבא. אשלםאקביר

 ע,בן א']רף
 דכרי רורש שהיה ]סשנהן )?( בהאי נ( קאני לא דאו כל נמי פברוהוה
 צריכין שאין תורה כדכר' במימבא אשלם אעביד ולא אוביר אםהדיוט
 כפול תנאי בהו ולית ]אם[ כלשון רא'נון אעינ רבר'הן וכקייםחיזוק
 טדהזינן מ'הו . כהןאי[ טא]יר[ דר' טקמ' מאי בהדיא לן איברירולא
 ןשמע[ נפשיה שעביד ית'רתא מילתא אמ' דלא כיון ואכ' דפשימרבא
 למ1ביר מחייכ הכי וסשום בהא מאיר דר' טעמ' הוא רהאיטינ'
 איריא סאי י, ררג' ז-ל האי' רכ זולתו. ולא כלבד זה במיטבלשלם
 י( כול' הד':ט לשון דורש היה הזקן הלל דאסרי' ןהא ה( טנה אליאאלצמר
 וזולתם הזכורים אותן וכל 'הודה ור' יומי ור' הזקן הלל כי הדברעיקר
 שהן כמה אותן ודורשין בשמיותיהן ההדיוטות בלש' מדקדקיםהיו

 וט' הן הדיומ של שהשמרות נמי ואמ' כול' תורה בדברימדקרקין
 שבהקש וכל הריוט דורש לו ואם' כן שמריהן ]רורש( הוא רבריהןשרורש
 הד'ום רשות בכסף גכוה רשות ז( ששנינו כמו הדיומ נקראלגבוה
 בהקש מטון ושמרות להדיוט כמפירתו לגבוה אמירתובהזקה

 אם קו 'עני אללפמ והדא *( איעא רבי' וקאל בהן. נאם' כן תורהלדברי
 פהו אססכתא לד'הו אם בלפל מורר כאן ואן אקביר ולאאוביר

 יכיטא אואיל אל ארתסמהא אלת' אלרסום טן לאנה מסתעיאפציחא
 תשתבאין אם קו נחו ד'ן בית תנאי והי תכתב לם ואן ותוליםבהא

 ב' ר קאל וגה כל קלי לאזמה אל דין בית תנאי ומאוראיפרוקיניך

 איבריר, ולא עד: ואייך מכאןב( השדה, של שלה בטיטב נלומר ה"א, בספיקא(
 האחד חצד ה( קונטרס. = ר( ןשטם.ק(. הטשנה בזו האסמכתא 1מבטל ג( בשפמ.ק.ה1גא
 ברגלוני אל יה1דה "הר' בשם: בשפמ,ק הובא שהן, כמה עד: ואילך מכאן ון ממנ1.עשר
 ל': כי' 223 צד הנאונים מספרות מתשה-נ, ברשימה הרשומה והיא האיי". לרכי' תש,בחכהב

 ע-ב. כ-ח קדושין ז( הדי1ם", לשון דורש היה קרחא בן יהושע ר'"טציע'.
 הכ1נה אב - אעביד 1לא אוביר אם שאטרו מה כלומר - זה 1דב1ר עור יבינו 1אמר*(

 . . . 1 הקדמונים לפ.הם ש:הג1 ממנחנ.ם הוא כי ... 1 ברור הריהו אסמכתא לדיןד[הו אםבמלה
 1שאר איפר1קיניך תשהבאין אם שאטר1 כטו דין בית תנאי והיא נכתבה לא אס גם 1צריכהבה

 שהתנאי א1מריס 1אנחנו גיאח בן יצחק רב. אמר א1פן. בכל הראויים דין ביחתנאי
 ב1 נהנו שההמון כל1מר הרי1טות מחנאי איא 1אינ1 רין ביח מחנאי אינ1 כאן הנזכיהזה

 אמר, שהוא תראה הלא פי1 על שנהג1 להרגל להם1לקחוהו



ןח חם.שיספו

 מן לים הנא אלמרכור אלתנאי הרא אן נקול ונחן ג'את כן'צחק
 אלעאסה אן אעני הריוטות תנא' מן הו ואנטא רץ כיתתנאי

 'קול תראה אלא בהא אסתראנת מירת ואתכרתהאסתסנתה
 ב'ע-אןנדף
 כלום הימנה גוכין הכעלים ואין כניק אצל סטןלטליןמלוה

 להכ' אט' רכא משתעכרה לא חכ לכעל . . . ריתמירמטלטלי

 הכעלים ויממכ: כה וטתעסק קיימת ש]תהא[ פ' עיסקא להקארי
 כיר תע,טה ולא הכעלים יגכוה מת ואם להוצאה תנתן שלאעליה
 עליה פטיכתן ק"מת להעת רצריכה רכיץ וטלהן ]כ[טטלטלץבמו

 משום חוב לכעל ד'תמ' טטלכל' משתעכר' רלא רטעם'כמקרקעי
 כ'רו ,טהר' אחפיה כיניהו לטינכא ולאו סטך על'הו לאורמעיקרא
 כהנ' כרכא והילכת' עליהה וםמך להוציאן בירו אין הני אכללהוציאן
 מיל' ןהני א( כול' כטלטל' רהנ' ,טהרי איכא אי הולכך הילכאתאתרתי

 כ,שטר י'ה הץא איברר לא אי אכל כעינה עיםקא רההיאכרימברר
 ואס' י(. לכהצה וגינה מלוה נשבק רהילכת' היתומ'ם על היוצאכימ
 מיןתן דא' פקרק ופלגא כלוה פלגא קיסקא ראמר רהאי ז"ל האי'רב
 קאמ' פקדע רהוא ופלגא כננבה ל,טלומי ריריה ברשותיהליקו

 ,ךכר שוכר אלא חנם ש.מך נמ' כה הו' ולא כשואל בה הו' רלא )קאנתרען
 ואמ' הג כנה אלטו נהררע' אמר' י( ררג פ' ג( אחרת כתשוכהוהשיב
 רמ'לתא טעמ' הכץ פקרק ומלוה מלוה פלגא כעימקא ראטר'ראע"ג
 לכ;לע שיש 2קרע וכתורת כאחרעתו ח"כ שהוא סלוהכתורת
 פנץ מכל שקרץ זה ולא פמו מכל ןמלוהן זה ולא מר"ח שהוא מהליטול

 כע' אי כ"וה פלגא ראמרת השתא נהררעי אמרי אמר"רהא
 ופקרץ כל' עיסקא איקרי להכי אט' רכא שאתי שיכרא כהלמשתא

 ולם,טקל כיה לאיעכוק' אלא ניהליה יהכיה לנטוך'ה למיתכ לא.ער
 שכר כשומר ולאו הוא רכריו לכל חנם כשוטר לאו הולכךולמיטרח

 איכא וא. מיתמי ואפ" שכ.עה. בלא מלוה להן שק,ל :,נהן עיפקא הה.א ןמחמתא(
 ולא דעיכקא מכלכלי מהני להן ל.ה למ.תנא נ,ככי .ליכא חוב שפד או כתיבה רמיתנאעליה
 בהו יא,עס~ק, אלא מ.תנא ליה קמ רלא :עהו דדיל,ה לחוד'ה מי"הי להי שקיל אלאמיד'

 .כר למאריהן עיסקא הדר דמת .כ"ןבלח~ד
 ,רי,ף"

 ה'כא דכל י,י גא~ן האיי רב י.כהב ב(
 בשטר הב'ת אה המ~כר בפרק ראמחנן ~הא שבועה. בלא מ'תמ' גב' בעע'ה לע'סקאדא'ת'ה

 47. צר לע'7 ~השוה "ס~(' ן:מוק' בע'נ'ה" דל'תא כגון מ"י' דנשבע ה'תומ'פ ;ל ה'ויאב'0

 כל"
 לש"

 בתשובה גאת הא" רב'ט "ו,ל בשם: בשמכ,ק גם הובאה כאן התש.בה
 פמנה ;= ה( בקתטרס. ד( להרי,ף"" מלחס מצאת'ה אחיובספר



 קרםג:~,102

 ע-בן ב'ןדף
 בכי תנ,ארי דעבדין מטאי למעןבד עליה אלא הוא דבריולכל
 מיחייב שמ(חמירין בהן נויש שמקילין בהן 'ש ואם מלתאהיא

 ראמ' נשמירה מנתגא,רי דמחמר וכמאן כחוטראלמעבד
 לית גרידא שכר כשמירת אבל לעוותי ולא שררתיך לתקוניליה
 צא כיה לאקולי תגארי דרג'לין כטאי חנם כשומר אפי' ולאעליה
 הייב ונננבו בקרקע כספו שימר דלא היכא חנם דשומרוראה
 למיהוי ונפיק דק"ל אימת כל מצי לא עיפקא ומקבללשלם
 כדרך עשה אם הילכך בקרקע שמורים ביריה דאיתכספים

 בכוליה מיח"ב ולא פושע מיקרי לא בו כיוצא קושיןשהפוחרין
 בבבא גרסי' א( טילי בכל דינא האוי עיקר הד'ן ולפום טידעםההוא
 אל כול' היתומים על היוצא כיס שסר הבית את המוכר פרקבתר
 'קרם מא פי יכון עימקא שסד אן הו עימקא ושטר כים שטר בין *(פרק
 יכון אן הו כיס ושסר קרטנא מא עלי בבעאקה אלקרא1. טאלאצל
 לא אנה נ( ז"ל הכהן שמואל רב קאל וקד עינא. טאלא ידפע אלקראקצאתב
 תגוז לא אן עיסקא שכן וכל בדראהם בל בדנאניר שרכה אלתגוז

 ונשאל רבית. דלך פי ויחצל וחסאסה צרפהא למלועבדנאניר
 בד'נרי קימא לא שותפות גאונים למקצת אשכחנן ז"ל האייטרב'
 דלאו ן י ת ע ד ת 1 י נ ע ןפום לן ואיסתבר דכספא במיבעא אלארדהבא
 לרבית דחישינן בלחוד בעיסקא אלא שותפות בכל הואכלאלא
 זוזי אלפי דשאוו רינר' טאה למקבל רקיסקא מריה ריהיברזמנין

 ושאוו חלוקה בעידן ואיקור רינרין עשרין בהון ורוח כהוןלאיעס:ק'
 דינרי מאה שלו קרן דעיפקא סאריה שקל כד זוז. 1מאתןאלפא

 224 צד הגאוניפ טספרוח מחשה-ג, ברשימה הש1ה נ( ז.4. הא" רנ חשובה ע,כא(
 2ג.ונהערה

 ההלואה עיקר שע~שין ה~א ;יסקא ששטר ה1א: ע,סקא 1שטר כיס שטר ב,ן ההנרל*(
 שהקרמ:ן מה יפיבסה~רה

 1שם-
 שמואל י' אמר ונבד בע,ן ככז :1ת1 שהמל1ה ה1א כיס

 בד,:י,ם העשה יבלא עסקא שכן יכל בדרהמיס אלא כד:יר.ס טותרת הש1תפ~ה שאין 1.להכהן
 רביח. משופ נ,ה ויהיה וירידתו הליפיהן 'בעי עליחמפ:י
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 וקצרה. ארוכחתשובה

ד-

 חפר נקמבר':'. קולג' שבוספסינסטי הגניזה ככ.' וקטוע בלוי אחד
 אבל חפר. התשובה של ההמשך ואף שמאל, סצד מש~ל'ו ומקצח כראשוהוא
 לה; הדוסה אחת תשובה שר החכור את למצוא הצלחתי הזה הדף 'דיעל

 מכי' השנ,ה ומחציתה בנודפסש, הגניזה" מן ב"שרידים חראשונהסח?יחה
 מחאיב העכוד של וגדלו השוד~ח מספר שגם ואחר' 198. צד גאוניקאקסנריג',
 אהד. מכ-י שהם כפק אין קטבריג', וכ.' ב~דפסט כ.י הגניזה, שי הקפעיםבשני
 שלפנינו, הארוכה התשובה מחוך היא סקוצדח החשובה שאותהונדאה
 הגמרא ;וסחח פי על נחקנה וכאלו היא, שונה במקוצרת הגמרא שנופחחאלא

 חלקיה בשני מחוברח הקצרה התשובה את גם שטתי ולפיכךשרפנינו.
 ! הן מחכ,מוח ואוח'~ת שלנ~, התש~בה סן למפהכאן

 1"!8מוום!85,ל( 88"!!0:( .01ץ).ן
 שהיה מי "( רתנן 1האושאלתם

 עושה ה11א כיצד לבנות אמור ונפל זר1ה לענ' סמוךביתו
 לתוך כ1נם טקם לאיזה ובונה. אמות ארנק שלו ל1תוךטכנים
 שלו היה "כנות. וסופו ורה לענ' טרוח קא הא ארבקשלו
 שאלה דאמי. היכי מחצה על מחצה נידון ורה ענירהושל

 היא וכך תשובתה ונאמרה בתלמור נשאלה כבר זוראשונה
 רעאביר טסורא חנינא רנ אמ' ורה לע' מרוח קא והאהשסוקה

 נליליא הכסא נית ליה רעאניר צניעותא נאקי והא הכסא ביתליה
 ניום שנפנה במקום בלילה הנפנה זה צנוע הוא זה איוהתניא
 רקאביר בענן מ"עא ט'הא צניעותא בכררך ב( ראיקנח גב קלואף
 נמצא הרי והאגא. נהיוסא ליה רגאדר נמי או לתינוקות הכסא ביתליה

 דאוק'סנא. צ,ל: נ( א'. מ,ח, ע-זא(

 ה1ניזה( סן1שרידים
 זרה ע' של לרחכה הפסוך 1(כוחל

 זרה עבודה נפני גודד הוא הדי . . .ו:פל
 ונונח שלו לתוך אסוח ארבע כונס אילאואסור
 תקנה טח זדה ענודה על שסדויח שאפורשלו
 בקוצ'ן שגוירו או שלחינוקוח הכסא בית טן . ..

)גאו:'קא(
 עבודה לב'ח פמוך ג'חו שה'ה מ' דתנן 2(1וברקנ'ן
 לעבי' רוהא שב'ק קא והא עלה וסקש'נן וכול'~נפל
 הכסא בית ליה דעביד מסורא חנ'נא רב אם'זרה
 רלילא הכסא ניח ליה דעניר צניעותא בעאיוהא
 בלילח שניפנה כל צנוע הוא זה אי מר אם'והא

 וכול'ן. בכ1ד!רך ראוקיסגא גב על ואף ביוס שנפנהנטקום

 114. צר בגאינייא יאילך  מבאןב( ז?. צד תרפ-ב( ןבודפפפ הגני~ה מן שרידיםא(



 קדפגנזי04[

 שלו לתוך כונס שהוא אמות ארבק ואותן זרה לקבורה סרויחשאינו
 גדר צריך 'הא שלא כר' ת'נוקות של הכסא בית אותן שקושחאו
 אותו ושך בקוצ'פ אותו שגודר או זרה עכורה בית וכיןנינו

 לעשות 'כולת כשיש וה ורבר זרה לעכורה מרו'ח ואיןנמירים
 . . ר פנים לרבר יש מחצה על מחצה נירון צר כא'זה ולעניןכן.
 שבנה א11 לו יסמך הוא ובא זרה לקכורה בנו' כית שסצאארם
 . . . . . . מחומות אחר זרה שלקבורה הכותל אתושם

 מח[צה ]נרון סה'צה ניניהן כתחלה שנכנה או כיניהןהכותל
 בכ..ןןעיב
 .. . . . . . . . מחיצות . . . . . ..

 .. . . . לאחור הרכים רשות את [ק . . . ..

 .. . חוצה מהלכין שיהו כר' והשבים העובריםמת[וך
 . עוברת הרבים שרשות פי על אף אלא צריך אינו אומ'וחכם'

 א'נן דפנות מארבק טחיצוח עשויין שהם כיון הפסיםבתוך
 הרכים רשות כ. אחר במקום חכט' שאמ' פ' על ואףנאסרין
 שני לו שיש מ' יהודה ר' אט' כן על יתר א( רתניא נתורתאינה
 קורה או מ.כן ולח. מ'כן לרי עושה הרכים רשות ציר'משנ'
 מ;בר'ן א'ן לו אמרו באמצע ונותן ונושא טיכן וקורהמיכן
 התם ומפרקינן אררבנן ררכנן ן נ 1 ט ר 1 בכך. הרביםרשות

 ארכע ונם ליכא הרבים רשות צ.ר. משני בת'ם שת'גכי
 עוברת הרכימ שרשות כיראית פם' גב' הכא אכלמחיצות
 פסי אמרתם ואשר מח.צות. ארבע ו~ם איכאבאסצע
 רשות אצל היח.ר רשות ענ.ן מה היחיד, רשותביראות
 טפסקת הרבים רשות היתה אם לענ'ן שונה הוא כך חלאהרבים

 רשות צ'ר' טשנ' בתים שנ' לו שיש מי ולענין לצרדין.]ימ[ל]קנ[ה

 הרכים רשות נטצאת באטצע וליתן ל.שא רוצה והוא]הרבים[
 תקנח היש חקרו יבזאת היחיר רשות צ'ד' שני בין[]מפמקת

 תפפיק לנל הרבים רשות את לסלק הצריך . . .לשתי
 ע.א. כ,כ עו,ביןאן
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כא.

 ן. תשובו ארבעשרידי

 ואמצע.חו. ומלאחריו מלפניו חפר .](ן ).2 קמנר'ג' כ,י רפים נ' בןק1נטוס
 ס-1 ליומא אחת ע-ב. כ-ח ליוטא פ שתי תשובות: ר' חלקי בתוכוומגיל
 באחת רשומה מצאת' האחרונה זו אח ורק ע-א. ס,נ לקרושין ח ח א 1עיא,

 סמק.א. עור נ~דעו לא והשאר בפילדלפ.ה, קולג' דרופס' שבכ.' מהגניוההרש'מות

 1חוט ומערב ט,רה ננר הכותל א(31התכוין בכ-'ןגע,א

 שו'ן צדריה יש כחצי 'מצאו ה'וםשלחצי
 החמה נמיית ומתחלת זה. קל מוסיף זהאין

 סתחתיתו מזרחי דרומי צד מתחיללמערב
 המקרש בית כותלי רילמא וקאמ'להשחיר

 צפונית מזרחית 3לפי קמקה מצודדיןהיו
 וזוית מזרח כלפי טשוכה ררומיתזוית

 שאין מה שעור מערב כלפי משוכהצפונית
 שעה בחצ. הי1ם חצי אחר אלא נו"להצל

 בשם אחא ר אמ נ( ישראל ארקובתלמוד
 נביאים ינעו כמה יצחק רב בר ,טטואלר'

 כרי מזרח' יטער לעשותהראשומם
 בתק1פת כאחד בו מצוכצמת חכהשתהא
 ום.מן תמח. בתקופת ובאחדטבת
 ראמ' נותמ הוא לט ספרא רב ראס'זה

 סשעה היתה אכימ דאברהםצלותיה
 הסקרש ב.ת כתלי רא(שישמשרירןין

 כטה כהם היה ןס(ימן המקדש ניהוכתלי
 ג( שעות אבן שהוא המ;לות בצלשיש בג.'ןןע,נ

 ומפרק ר(. ומרצה שעות בשששמשחיר'ן
 מנחה תפלת דילמא ואמ' אחר פירוקהוא

 "אנן ג( )י.ה(. מעברין" כיצר פיק בערובין א-. "בתלטוד ב( ע.נ. נ'ח יומא א( .'
 חכ' ונל' שע.א. אבן ט~ל תרג.: ת'(, ל-ח, ).שע'ה ת 1 ל ע מ ה צל פ' ב'ן. י-ר, )כליםהשע~ת

 השעה" את ומכוין ת 1 ע ש ן ב א על יושב "שה~א 26(; צר לטהרות. הגא1נים )פי'אוריוגין"
 4, צר ברכות למסכת הפיוושיפ א,צר ע.' חפגאגן". ~ה1א כ.ט(. סי' 22 צד דרשב-.,ןסכילתא

 דאנרהם, צלותיה פירש צמח ,,ורב ;.א: צר5 השלם בי~חסין שנתנ והוא ד( ט'.סי'
 וע" וכו'. שאומר" מ.  "ויש ,פ.ר-ח': והש~ה שתקן". שחרית מתפלת כן נם שה1א מ~סף,ת*לח
 כאן. כפירש.. 1לא שחר. ע'ערוך



 קרםגנויה,(ו

 והיא ראויה אלתר שעות שש טאחרהאוי
 בתפילת שתיקן וזה ראברהםצלותיה
 כרי אותן לאחר תמיר ששחיטתהטנחה
 היום תצי קורם ונקרכ מעות לירי נבואשלא
 עונה אותה את טכוין שהיה אברהםושאני
 כי בלבו לו היתה נחלה אצטגנינותכי

 ה ל א ש המורעי. אלעזר רר' "(רהשותפין
 ב( ראטרינן ההיא לך לפרש ר 1 ע ת ש ר ר1

 ראט' אארקא רקאיי אימה בקית אוהתם

 הטזרח כל פני האיר אאינארא רקאייהך
 פוף סוף ואטרת הין אוט' והוא שבחברוןער
 והוא רבנן גרסי היאך שטעת אלו ירעי.מנא
 ולא מעמו לך[ נתכרנר הזה בטקום היןאום'

 1 ת א גרפין[ והכנין עליו לשאולנצרכת

 כלוטר . . . שיורע כריכמעמו

 בכ'.ן ?.א ב'1רף
 אחר טילין נשני[ והלך שנייה מסוכה ג(שיצא
 למעלה שפ1רש[נו כמה בערוב ואחרלתחום
 ראשונה לפוכה חוזר זה אליו אותוומ~סר
 אילו הרי שנייה לפוכה ;מו מהלךוזה

 אחר יוצא שנייה וטסוכה סיליןשמנה
 ואחר בתחום אחר אחריו טילין שניעמו

 מילין. בעשרה סוכות שני אלו הריבערוב
 ד( זו שטועה פירוש איךוששאלת

 ר פ ם ש י 1 וכול' גטליאל בן תנניה לר'בשלמא
 אמר איך לן קשיא ועור בחית חנקי בושכתוב
 מאיר ור' להין קורם לאו והוא מאיר לר'נשלטא
 י( ראובן ובני גר בני ה( כתנוי אמר ללאו קורםהין

 הכין 1. . . . ארוננויבאר

 קרושין ר( ע.א. ס-ו י~טא עי' גן ע.ב. כ-ת יומא ב( ע.ב. פ.ז בתרא בבאאן
 1נך ו( כתנאי. = ה( כ.ד. סי' 161( הכ.י )סי, דרופסי-קולג' כ,י תשה.ג וברשיטת ע.א.ס.ב

 והא חקשה זיל "1ריח הרמב-ן: בשם נחדוש,1 הרשב,א לשונו שהביא כמו ר.ח גםהקשה
 ב?' ללאן קירם הן ור'מ הן, שטית כ' ואת לאן שכב לא דאם הוא להן קודםלאו

 גד, בנ'בתנא'



167 חמ.שיכפר

 הינו גמליאל בן הנניה לר' בשלמאגרפינן
 שטית לא ואם אותך איש שכנ לא אםרכתי
 שכנ ואם כתכ ולא הנקי אישך תהתטמאה

 הנקי שכנ אם ליכתונ מאיר לר' אלאחנקי
 מאיר לר' נשלןמא כתינ הינקי [תנחום ר'אמ'
 תןר[תי רסשמע ה;קי וקראן ~הינקן' רכת'הינו
 רעתא מלק' ל' למה גמליאל נן חנניה לר'אלא
 לא שכב לא ואם הנקי שכב לא אםאמינא

 לן. משמ' קא נעלמא איסורא אלא ה;ק' ילא~הנקיי
 ופיר:ש: ררנה לישאנא המרוקרק הלש1ןזה

 לא ואם כא לא נטל'אל נן הנניה ר'כשאמר
 לאמרו הרבר נצרך אלא כפול ' 1 נ ת ליקנרו

 כנקן באר'ן שאף נמשמע יש נכחבשאלטל'
 תיטיב אם הלא הללו פמוקים הנאנו 'נחלולא
 מאיר ר' את לפייע ושמ' תאנו אם תנקהאז

 אלא מאיר לר' נשלמא נהם ואמרנומהם.
 ר' א1תם ורחה לי למה גמליאל נן חנניהלר'

 כרי רבר': כגון 1והעמ[ירם גמליאל נןרנניה
 כן ואחר רנריו את שונריכ יהאשלא
 נן חנניה ר' את למייע הזה הפמוקהכאנו
 לר' נשלמא ואטרנו ממנ:נמליאל

 שכנ לא אם רכת' היני גמליאל נןהננ'ה
 אחשך תהת טמאה שטית לא ואם אוחךאיש



 פ ר ץ;:ז,או

 יושלם. אסף,שטחה

כב.
 פאס. לבני האיי?( )ורב שרירא סרבתשובות

 מפרי הרפסת שננמרה אחרי מוקטים ימים ! הנאומם תשובמושוב
  חרשות ת,טוכות קצת הניקונ' תרצ"נ( -- )ירוש"ים הנאונים" ,ממפרותהאחרץ
 באוצר- אשר בכת"' נסצאות הן אחך. מסקום כה עד נורעו שלאוחשובות
 שהואיל בלתרוה נר-ר ששון פלימאן דוך רבי הרכם של המפורסםהספרים
 נתן ממנו מפורט ותאוך 593 במם' רשום כתה.' כהך צלום לי ל,טלוחכטובו
 אלפםי ר"י ת,טונות נעיקר מכיל וה כת"י 197-200. עמ' חיא רור"ב.אהל
 נ"ד-נ"ו וםימני הרא,טונים הםימנים 'יב ורק וצ.ל, מינאש ן' ריי הנדולותלמירו
 אחרות ת,טוב~ת גם נמצאוה הרי"ף ת,טובות שבין אפ,טר לנאתים.שייכות
 עיניה למראה הוא כולו ,טכתה"' מ' רק להה"ימ 'וכל בזה אנללגאתים
 ,טככל האחרונות והשורות ו/ ם" כאמצע ומתחיל כראוט. חמר הואכתב-היד

 ומטושט,טות. קרוע,ת הןעמוד
 בל' הן אביהה הוא מ' בכתי' נזכר וטלא אף וטלפנינה הת,טובותעאטת

 ,טהיה האי רב יטל נההשתחפותו שנכתבו בעיני וקרוכ ,טרירא, לרב ספקכל
 רבינו מלפנינו ,טאלה זו .;:אלה הגאון: מוריע ז' במי' דץ. ביה אב וסןבאותו
 ועמך יטר'רא רב ,טל תימירו ,טהיה אךחנה בך וטמריה רב והוא הרב",;2מריה
 עס' הגאונים" סספרות עתה )ק" ותשובות ,:אלות בחליפתעמן

"227 
 והוא

 ימדים אנו הא" ורב ,טרירא ךרכ הן :כ' שמריה. לרב שהשינ מהה לשואלמעת'ק
 שהנלו השואלים כספר'ם בה ב,תר. עךן המלאה האחרהה התשובה מןנם

 וכרמיא ובת' ארעהא לכולה' :תקפינץ אחר' של'מא ש,כ'בזטה פאםמעירם
 שיהר וע"י לפאם חזרו קצתם אוטיר. נעיך הת'שב: הנולים רובופמרקעת..

 אחרים, קרקעות בחלוף לנוים קרקעותיהס נתנו אחרים נחזרה. קרקעותיהםקבלו
 מועס'ם ברסים אהרים, ליהוך'ם באשיר בשכחם קרקקותיהם שמכרו מהםו"ט

 היהורים גלות על :הנה הקרקעות. את להציל מ,טתרלים היו והלוקחיםכמובה
 רכ ק.' ש:כתבו אחרות מתשובות נם יודעים אנו באשיר והתישכיתםספאס
 פומבר'תא יש'בת לשעך באו המועתקים' פאם .קהל שאלות א( האי ורבשרירא
 כנראה, קשור, זה גרוש לםפה"נ( 987 חשמ'ק ר.א )-; ל,טמרות רצ"ח אלףבשנת

 "-שש. עמ' ה;אע'כ" "סספיית כ" כ" 11 ה,הרית" ב"מךע, שהדפכתי קשיה-; ע"אן
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 אף א(. באנרלום'א שמשלו האומי'ם צבא שר ע.' 985 בשנת פאם כבושעם
 כותביס זרה"נ ורשינ ב(, פאם" "קהל בשס פאם 'הוד' נקראו נאשירנשבתם

 ם א פ ב ן ו ה ' ב ת 1 ם ר .צכורי ובתאי ותלטידיהון רבננא "לכלתשובותיהם
 ל?אם שנשלחה עליה שכתוכ אחרת ותשובה שם(, )מרקי-היהרותאשיר"
 אשיר לפאם- נשלחה ובודאי פאס., בטרינת ,כשהיינוסתחילה:
 כנראח, ששלח, באנרתו חפני בן שמואל רב ואולם 228(. הנאונים)ממפרות

 אל פונה עליה שבאו הצרות על לנחמה פאם לקהלת זה אחרי טועטותשניס
 לוין ר,ר הוצאת רש.נ, לאנרת )לקוטים הישנה" פאם ב"מיינתהיושנים

 פ" הרכב' הוצ' תשוה.נ );י' תלססאן יהוד' נם נלז לאשיר אאא(.עם'
 לא שלהם שהנלות נראה אך קל"נ(. מ" נמ.וט 31; צר ח"נ תש.ר =ל"ח
 הנלז 972, שכשנת ירענו והנה פאפ. יהודי של זו עם אחר בזטן היתהלא

 אש'ר )ע' בשלמ.נ,ת שמרדז כפנ' לאשיר היהורים, רוקא ולאו תלססאן,תושבי

 היא הנז' בתשיבה מדובר שעליה ת"מסאן נלות אולם %ן4פק10(צ50%(, ."וה1518
 ג(. הי"א הכאה בתחלת יותר, מאוחר מוטןכנראה

 שהן טובהקים וסימניס טוכיחים במו"ם יש שלפנינו התש1בות כשאראף
 ?אם. לחככ' נשלחז שכלן לחשוכ זיש שרירא,לרכ

 ראמ' ושטו' רב לרברי לחוש שיש הנאון פוסק ט', כמי' השלישית,בתשוכה

 ה":1 רילנא., ררבוותא פוסא "מן קבל שכך זמודיע האב נתרצה שמאחיישינן

 ושטואל, רב לרעה להוש ש'ש מובר רבינא שאף ססכיר הזא פומבריתא.טחכמי

 דרב להא מכר רלא בתרא רהזא לרבינא "ומדאשכתינן כותב: הרי-ףאולם

 ז.ל קמאי רבואתא וכ::הו זשמזאל, כרב הלכתא דל'ת טינה שסעינןושטואל
 )מוף הלכות-נרולות ובעל נ,ט( מי' )שאילתזה משבחא אהא רב כנין פמקוהכי
 כרבינא הלכתא פמקו כולהו הנ' בתשוכותיו האיי ורבינו קרושין(ה'

 נתשובה להאטור טתננר האיי שרב איפוא י1צא ושטואל-. ררב להאורחו
 שכתב ממה אף האיי רב בו חזר פעמים שכמה אנו מוצאים הן אךשלפנינו.

 ושמ:אל לררב רליתא פסק כת'בות בעל י(. הקורמ,ת בתשובות'1 עצמוהוא

 אנט0א ,85א8א-1" "ו5101וא 65ט 5וון"ן"ץט50 ט4 מ"ואא48ג 1" 5"81מתג עי.א(
 אחר1ת פעמים פאס ענרה העשיי'ת הטאה של ה'2ניה בטחציתה 39י. עמ. טנ 18 "111ץ "נ5טק

 נשנת האומיים. מאת הפטימיים ;-י נכבשה 958 בשנת 1יהפך. הא~מיים ליר. הפם.מייםמ'די
 המרידות מן סבלה העיר צירי. בן בלק.ן ע-' נכבשה 979 בשנת האומיימ. לשלטון שזנ ח,רה973

 שבט' של כזו מי'דה עם נקשר באה שהגל1ת כן גפ אפשי הברביים. שבשי שלזהמלתמזת
 ל1.ן ד,ר מש,כ ע" בן 'פה. בעין ל'הוד'ם הת'חסו באנרלזס'א האזמ"ם כליפ' כ'הברבר'ם,
 בשנ'ם ומנה 1ה'א אמז כת1כת ראובן "הב'א גן א'. העיה 'ו~אא עמ' יש,ג לאגיתבהקדמה
 והתשוב1ת 11"10ן. ישמר~ת ש'-נ א' שם, היכב' שהע'ר כמז ה'א. '.נ ושנת '-1", שנתבכסיו
 ב' תובית ראשזנ'ם של תורתן ע" לבד. הא". לרב הן תלמכאן לננ' '2נשלתזהללו

 '.ר. עמ' ח-א הריצ-ג הל' זע-ע 278. עמ' ,' שנה לח.' בחצופה שכתבת' מה ע" ר( 31.עמ'
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 פסק וכן ע"ב( ל.ג למברג ד' העטור )ם' כ11ת"ה1 הלכתא בנערה אכלבקטנה
 הוצאת המת'בות בספך וע" ה'"ד. אישות טהל' פ"נ )הגם.'י חפץ בספרגם
 בשטת ההולך הננאל רב את לציין 'ש הראשונים מ'תר 36-7(. עם' לו'ןד"ר
 ד"ה בתוספות וע" הוקן(. לר'" המיוחסים )תום' ושמ~אל כרב ופוסק שרירארב

 זו שאלה שעל הגאון הודעת היא מענינת שם. קרושין ורא"ש ובמרדכ'בפירוש
 לאשיר. קרובה עיר היא מם'לה דמם'לה". מדינתא "מן נם שנה באותהנשאל
 זמן. באותו שם אשר היהודית הקהלה ע"ד 'ד'עה כל לנו ה'תה לא עתה עדאך

 כמה שרירא רב טוד'ענו בה ". שבם" התשובה גם היא עניןטלאה
 אז. נהוג'ם שהיו השמירה ררכ' ועל א( שבבגדאד השוקים על טענינים.פרטים

 מקום. באותו המוחרים מנהג' אחר הולכין השמירה ח'וב' שבענין הואוהכלל
 הרמב'ן בח" שהובאו גאון צמח רכ וכתשובת כ' סי' שאיל' בשאלתות נםיעי'
 בשטה- שהובאה הא" רב בתשובת ביחוד ועי' הראשונ'ם. וביתר מ"בלב"ם

 שלפנינו. בתשוכה המבוארת בשטה הולך שהוא ע"ב, ק"ר רף לב"םמקובצת
 בטובו שהואיל על ששון ריד להרה"ח תודת' את מביע חנני דבריבסוף

 אלו. יקרות מתשובות הצלומים את ל'לשלוח

 ע-אן א'ןרף
 נ(. זצוק'ל הרי"ף רגינו נ:חורת הם הללותשוכות

 רבות'נו לנו יפרשו חמש או ד' וקאמ' ד' היוצא לטשמר פש תטניאלהו
 שטריה רבינו מלפנ'נו שאלה ככר 11 שאלה טדוקדק. פי' טילתאהא
 פים' ליה לפרושי מר בעא וכי כתבנו ובה רחמנא נטריההרב

 דוחקא בה לית בראש. חלק ונוטל בראש חלק מקריב נדול שכהןדמתנ"
 ;לי' קמנא מנהון חד מפיקי תרי בגוה למר ליה ואימתפק עומקאולא
 וחדא חמש חדא לרבנן שש וחרא שש הרא פלגן היכא מן ד( דתאהתוהוא

 הכין קשיא לא הא חלות. חמש או ארבע כ"נ שק'ל קא ה( או 'הודה לר'שבע
 נוטלת ומזו מוו בראש כיג של ו( וחלקן תהלה טשמרות דפליגן טנהגאהיה
 חלקו בראש ונוטל גרול כהן בא טשטרה כל שתחלוק וקורם שש 1ז1 ששזו

 אחת חלק נוטל דשמעתא מוגיא והכין ביניהן. אותו חולקין ואח"כמשלה

 ררריש הפנים לחם ממעשה חטש או וארבע הלחם שתי דאינין חלותמשת'
 חלק נוטל אטרת קשיא גופה כי הא ואמרי' לבנ'1 וטחצה לאהרן מחצהר'
-

 קהל~ח חרבן ע4 ראב,ע ש4 הירוע בשירן הנ,כרת טכלאתה קה4ח אולי וו~ה'א(
 כנ', ינראית קצת מסושטשח הל' יאש אמנם ספרד". ע4י ירד "אהה הצפיניח ואפריקאספרר
 אה 14קח שה.א רש,ג אק מוצאים אנ. אחרות בתשובית גם כן ה. נ י ס ס 4קרא ישולפי"ו
 מסי' הנאית התשוכות נ( א,. כי' במרעי-היהרות שהרפסחי תשוה,ג עי' לדוגמא,בניאד
 וח4קי. 1.ל: ו( הן=אי. רחמהת. 1.ל: ד( 4הרי.ף. כלן כטעפ הן ס' סי' עדי,ג



 א( פחו.ת אליא פלגא שקיל ראט' ה'א ר' וסנ' סחצה שהיא חלות משת'אחת

 רבנן סני הפנים לחם ממעשה המש או ארבע טציעתא אטרתהרר
 נומל תנן רהכין ממחצה פחות אלא פלגא למישקל לה לית ראמריהיא
 אומר ר' מופא אמרת והרר טחצה נוטל ולא חולק תנן ולא בראשחלק

 הכי. הו' היכי רבנן ומציעתא ר' ום'פא ר'שא וטראמר'נן חמשלעולם
 ר' הוא בלחור ומופא רכנן במתסא רתנא ומצ'עתא רישא אב"ומפריק

 לא חלות משת' אחת חלה נומל רכנן אמר' רקא והא'וספרש.
 ב( לפצוע ארעא אורח רלאו כפרומה טורו אלא פלגא ליה ראיתנ"12ם

 מר' ג( הכי א' ובעינן לכינ. השאר את ולתת פרומה ממנו ל'מולככר

 ררבי רפלוגתא לצרר'ן נרייתא הא תנ'א רהכי ומפרשינן חסשאו
 שכר לנכנס ליה ולית י( שש נומל הנכנם ראמר' כרכנן ורכנן'הורה
 חר[א ]כצ'ר חמש שקיל הילכך מיפלג בעי עשרה משתים רלתותהגפת
 נוןמלן נכנם אוט' יהורה ור' משמרות שתי שקיל [משנש
 ע-בן א'ןרף
 סקשר חסש נוטל והיוצא רלתות הגפת כשכר שתים לו שיש מפנ'שבע

 יהורה רר' למעטיה רלתות הנפת שכר של משת'ם הואיל מפלגבאע'
 ואתא פלגא. מן חרא כציר ארבק שקיל הילכך כה למיפלג לכיג ליהלית

 ומכ' פלגא שקיל ראס' היא ר' כולה ואט' אחרינא פירוקא לפרוקרבא

 מתעככ משמר ראיכא הא חטש או ר' ראמ' והאי יהורה כר'לה
 משמר להפמיק א' י,ם חל רתנן והיינו מתעככ טשמר רליכאוהא

 ופ'רוש' שתים נומל והטתעכב חלות עשר נוטל קבועשזמנו
 שקיל כ-ג כהריה פל'ג ולא שתים שקיל סתעככ משמר רא'כאהיכא
 בהריה פליג ולא רלתות הגפת בשכר שתים הנכנם טשמר נם' .ש פלגאר'
 חלות שת' רל מתעככ ליכא וא' פלגא ר' שקיל שסנה משייריןכ.ג

 לרבא ומקשינן חמש. טהן נומל עשר נשתיירו רלתות הגפתכשכר

 ר' כתרה איתני למאי רפרישנא לפום חמש או ד' רקאם' היא ר'או

 הילכך פירוקא, לה אשכח ולא ה רכ על קשיא וקא חמש לעולםאום'
 תורה. שקר' לכם יפתח וה' מסכינן. ועלה ער'ף דאכי'פירוקא

 לכל מ,תרת את הר' לה ואס' אשתו את הסגרש 1( רתנן הא ת ל א ש ש1
 ולא א1סרים וחכמים סתיר אליעזר ר' ז( לפלוני אלאאדם

 על ד( דסש. או מד' מאי צ-7: ג( בן=לבצ1ע. טחיקה. לם.מן נקורותאן
 גטין ון מומר. נמ, שקיל 1צ,ל: מי1תר1ת. אל1 מל'ם שת. ה( שש. נומל והי1צאהגל.11;
 שפרסס ברשימה האיי ורב שרירא רב תש1ב1ת ב.1 נרשטה זו סוגיה על תשובה ו( א'.פ,ב,
 אחרת. ה.א שלנו שהתשובה נראה אכל קל,ז, סי, " עמ' א' בגנזי-קדם לויןר.ר
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 עליה רבנן פליני בחוץ לן מיבעיא קא כי אלא כרבנן רהלכהטיכעיא
 דילמא או יהורה ביר יומי כר' ורלא רב'נא דטתריין כי ליה מורו ע-םאבל
 תיובתא רהני עליה רבנן פליגי נמי ע"ם יהורה בר' יומי לרר'איתה

 ע"מ רמוקי ואית אחו,ן רטזקי א'ת אלעזר רר' למיסריה א( רבנןדאותיכו
 אחוץ למתני' מר לה וסמי . . . ליה ראיסתפק ;קיבא רר' מניהן ]זור . ..
 ע"מ ודאי ארם לכל טותרתן את הר' נט של נו]פ. רקתני רהא ל. . . . ..

 י( לטכתבן צריך לה טגרש כי רהא וחכטים אליעזר ר' דפליני]הוא
 ע-אן ב'1דה

 הכין קשום. אורח מרנא לנא יליף ארב לכל מותרת את הריבניטא
 מירי אלעזך לר' רבנן להו ט1רו ע"מ אבל קיימא אחוץ רמתני'חזינא
 ומתנ" בתרא רהוא רבינא לה מ:קי רקא כי רעלמא תנאי אכולהורהוה
 שעלה מה אבל קאמרי' 2ם'קאתא מילתא רהא יהורה בר י1סי כר'רלא
 רמוקי ואית אחוץ רמוקי א'ת ג( אלעזר לר' ראותבוה' רתיובאתא רעתךעל
 באילין לית ליה רטמפקא לן וםבירא עק'בא רר' טניה זור מנתאעל
 ר' אלא אע..מ רקאי מאן רךיכא פליגי מנת רבעל למיטר סששאמ'לין
 ליה רלית עזריה בן אל;זר ורי קאי אחו'ן הגליל' 'וסי ר' אבל בלברטרפון

 ררבי ש.מ אלא ר( לבינה בינו הכורת רבר רבעו קאי אחוין פירכאלמימריה
 פסיקתא רמילתא קאי אמאי לן פ-'ש רלא והא' קאי אח.ין עזריה בןאלעזר
 אחרינא אבל בלבר ה( א' ולא עקיני כר' קאכ' ט.לי תרתין רלא. ו;ורהיא.
 אלא קא"מנא אע"מ קאמ' רלא למימ' איכא נופיה הגליל' יומי ור'לא
 מותי' קא לא בחוץ אבל קאי ד;ימ :חאזו במיסריה רבנן רעיינו הואעיוני
 אמאי טרפון ר' עיין לא וריל' היובתא לאו תיובתיה יהילכך אל'עזי לר'ליה
 כה עיין ולא תרירא פירכא עלה ראיח הא אט' לשעחו ראשכה כי אלאקאי
 סבירא והוה אלעזר ר' רמורה ההיא ליה שמיעא ה:ה לא נמי טרפון ר'וריל'
 כר יוסי כר' מנת בעל פליני בהריא אמ' א' טרפון ר' נמי ואי קאי ראחוץליה

 ור' יהורה נר יוסי כר' דלא רמתניתי' כי טרפון כר' רלא ומתני' י( היויהורה
 טהררנא אי לך אטי ר"ע אלא היא לא ליה רמספקא לך פבירא ראיתעקיבא
 מהררנא ואי תיובתאי. הויא לא אירך לך אמ' פל'גי בחוץ רמ"ראליבא
 ואליבא רמר אליבא אהדר אלא לא אירך אמ' פלינ. בע"מ רמ"דאליכא
 רלא וכיון ליה מספקא ולא ס"ל מנהון כחר ;קיבא ר' ולעולםרמר

ן,  נקי1ב, להשלים יש כך ב( עקיבא. 1ר' :ור.ה בן ר,ע י.ט, הנל.לי, י1סי ר' הםאן
 רלינא היכא וכל ד( אליע1ר. צ,ל: נן 11. יהשלמה מתנגרים כא'לו הא1ת.1ת 'טר.ר.אמנב
 בי:ו הכורת רבר אין איכא כי ר;4מא תנאי כ. לא דאי לבינה בי:1 הכ1רה רבד איכאח1ץ

 ה1'. צ-ל: 1( :לבד. אחד אלא צ-ל: אולי הן הגליון(. 1עללבינה
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 טתנ[יתי' סת]ם א( רקי.ל טתניתי' על רפלינ ]אמרינן[ לא ל'ה פבירא טאימפרש
 ' . . לר' כולהון אנפ' . . . . . . . . . קקיבא רר' אליבא סאירר'

 רבי כראיפלוג . . . פליני חוץ ]ב[ריתא מן רגסרינן . . . ל . ,טאי
 ע.בן ג'1דף

 של גופז לך קשיא ורקא רכינא שמע רקא וכ' טתנ.ת" כסתם הלכה אפ.ה ורכנןאלעזר
 ראט' רקלמא תנא' לשאר רהכא ע.כ והא' ל"ק ארם לכל ס~תרת את הרינט
 והא' :( ל-ק ארם לכל מותרת את הר' ביה רכתב למאי בטליה ולא בגט שיירולא
 לטאי בטליה ולא בנם ש"ר ולא ראמ' רעלמא תנאי לשאר רהכאע"ט
 מינ.ה לה כרית קא ס'כרת מ.מ ארכ לכל מותרת את הרי ביהרכת'
 הוא ג( ההראה בכלל פלוני ההוא ואפי' לה קאם' ארם לכל מותרת אתוחרי

 ככל עלה מתנ' רקא הוא תנאה אלא מירעם שום ננם ליה משיירולא

 רנימא נופיה מן פלונ' רההוא אק-ג לפלו' ת'נשא' רלא רעלמאתנאי
 רמישרא פלו' לבית תכנםי שלא ע"מ לה ראמ' כטאן וראמ' ליהשריא

 כאיסור קי.טא ד( ולא לב.תו נכנפה אם טיהא אלא לביתו להכנם להשרי
 ככ"ע פלו, נשאת אם נסי הכא ליה רבמיל הוא גיטא אלא לכיתוכניסתה
 ליה אם'רא לא רהא ב'ה אית ש'ורא לאו ליה ה( ובטיל הוא רילה גיטארטי

 רטפקינן תימ' לא לו נשאת ואם נינהו כהרר' ואחרים הוא אלא לאחריםושריא
 של וגופן קלטא אכולי אסירא אלא בגם שיור רהו. שריא ולאחרים טיניהלה
 וראה צא הוא שיורא ולאו רעלטא תנאי בכל רנקקר היכי כי נקקר כברגם

רהא
 חו"

 וא.'ן אותה מוציאין כ' פלוני לההוא לו נישאת אם אליעזר לר' ספלו'

 בנט שיור ליה רהוי לעלטא היא מותרת אלא ראשון מבעלה שני גטצריכה

 עקיבא ר' טן זור רכתבת וחזינא ספיקך. מסתלק מילי באילין טעיינתיכ'
 ,ר היא פרסית ומילתא בר' י( זור אלא ארם בני לשון הוא הכין ולאובריש
 היא. ברירתא ומילתא טיאעי כראמר' ~ר נמ' ואמרי' ~( גיעיה בלאאטרינן

ט'.

 ואע-נ וכו' אביה לרעת שלא שנתקרשה קמנה ר( ראטר" ההיא ת ילורשא
 שמא חישי ולא אםי ורב[ כשמואל הלכתא ]רלית פ( לפירושירקי"ל

 'א( מפיגי למשה הל]כה[ ]דהלכתא[ אפ' כל למישאל '( לק' אתיתו האכנתרצה

 ,אמנם התרה. צ'ל: ג( בכחב-היד. נפ.ל מ-פ ~עד מכאן ב( א'. פ.1, סגחדריןא(
 מחג ז( ו~ר=ח~ץ. ~[ דבט.ל. 1.ל: ה( ,,~לא". על קן ד( הא'. על קן ישבכ-י
 אחרח ובשאלה בפי'". "מ1י:1 19: 1[ בח~ש-ר גם עי' ט( ב,. מ,ד, קר~שין ח( הש~א.שלפני
 ע,' .א( לקמן. = י( אביי(. ע' ער~ך ,עי' רגבן" בפיר~שי "אית נסיס: בר יעקב רבכ~חב

 מפ'ך שנשמע אנחנן במ~חים כ' שרייא: לרב כ~תב.פ שהש,אל.ס מ,ד, סי' וסעיב מזרחגא~גי
 מכ'נ'. לסשההלכה

 ". ה' קד:גנו'



 קרםגנז.114

 חיישינן לא דרבנן ומיסרא האב נתרצה שטא אמרי' שמעתארבכולה
 דשדר כנון האב דנתרצה כברירות לן דקים איכא מיהו אלא האב נתרצהשמא

 ובריכו לגביה אינאשי עייל' אכוה דאתא בעידנא נטי אי באפיהסבלונות
 לעכובי מצי הכין לבתר שעתא כההיא מעכיב ולא וקביל רברתיה בנישואיןליה
 רבה. באשלא לאתלוי' בעינן אביה לדעת קדושי בעינן ראסרי' ואע"ג לאאו

 איכא הכין דכתבת אמי ורב שמואל נינהו הי ירעינא דלא חזינאהכין
 שנתקדשח נערה איתט' ב( דאמרי' אם' דרב אחרת ההיא אבל ושמואל רב א(הכא
 אמ' אמי ורב לעכב יכולין אביה בין היא בין רב אמ' ג( אבל אביה לדעתשלא
 שנתקדשה קטנה ראיתם' והא פמיקא. לא נ0י ההיא היא ולאאכיה
 רברים קרנא אם' פיאון וצריכה גמ צריכה שמואל אם' אכיה לדעתשלא
 גט צריכא האלים להו אם' דרב לקם'ה ושלחוה אפכוה טיניה שיילוהזיל: בכפרי וב"ד עקיב' ר' הא ד( להו אמ' גט למה מ'און ואם סיאון למה גט אםבנו

 והאי טעכא. האי כי דלימא אבא כר דאבא לזרעיה ליה וחס מיאוןוצריכא
 ומשום שמיה אבא כר אבא דשמואל ואבוה הוא שמואל אבא בר דאבאזרעיה

 דילמ' וכו' לזרעיה ליה חם ליה אם' דרב לקמי ושלחו דשמואל למי0ראדכתבוהי
 צריכה איקא דרב בריה אחא רכ אט' סא' וטעם' איפיכא. מיטרא הדיןכי
 לא שמא מיאון וצריכה האב נתרצה שמא גט צריכה מיאון. וצריכהגט

 :ע.לא ששידכו וה,א עליהן וטמכים להון ממייע קא נחמן ורב האבנתרצה
 מר בפי' קאמ' שימי בר .רבה דשדיך ואק"ג צריכה אינה מיאון אפי' ואם'פלינ
 אטרת ודקא הלכה פכיקא לא בהריא ום'פסק ושמואל ררב להא לה סברלא

 ורב חיישין ושם' רב רהא קי"ל לא י( אן עד נתרצה ה( לא שמא חיישינןדקי"ל(לא
 נמי הונא ורנ ששידכו והוא חייש נחמן ורב חייש איקא דרב בריהאחא
 שט[א גם צר']כה מאמ' נה ועכד ליבום אחיו לפני ונפל]ה[ מת ז( דקאטרי'חייש

 בקיד.שין[ האב נת]רצה ש]סא[ חל'צה :צריכה האחר[וני' בקי]רושין האבנתרצה
 אין ויאמרו ש[ניהם בקירוש]י האב נ[תרצ4 לא שמ]א מיאון[ וצריכהרא]שונים

 בחד נחמן ורב הונא ורב ושמואל רב דהא באחותה תופמין קרושיןאין
 דרבה ומר ועולא וטעמיהון במבריהון איקא דרב כריה אחא ורבסברא
 פ( ד'לנא דרב.ותא פומא םן גמירנא הכין ואנחנא חיישין ולא פלינ ח( שיפיבר

 נמי אשכחנן והא לחומרא. האב נתרצה שטא חיישינן רשריךרהיכא

 בה-ג: וכן שמ.אל. ה.ינ:ד( מיוחרה. המלה ג( א'. מ.,. נן ב'. מ.ד, בדףא(
 רף ,( עד"ן. = ו( מח.קה. לס.מן ק: יש "לא" על ה( וכו'. עק.בא ר' הא שטואלאמ'
 פומבדיחא. מחכמי היינוש( רנינא, אינו שיסי גר דרבה טר הנאון ולרעת ח4 א',מ-ה,
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 רירקא בכישא רקריש גברא ההוא לענין קאם' הא בתרא רהוארראכינא

 ררך אבל כבור ררך הימ האב נתרצה שמא לם.ר אפ" רנינא אמ'נשוקא

 לא בזיון ררך רהוא מעשה והאי ט'לתא להא לם'חש אית ראלמא לאבזיון

 א( חשא הרין לפום ביקיי באעו הא מרפתי אחא ררב והא למיחשצריכה

 קיטא לא ראלמא רבתראי בתראי והני מינה נפקא טא' רננן סרקרקיןוקא

 והרא נחמן. ורב הונא ורב ושמואל לררב חיישין קא אלא תיישינן רלאלהון

 שתה בהא רמפילה סר'נתא מן לקרמנא אתת לך ראיבעיאשאילתא

 נשירוכין תש נחמן ררכ היכ' וכי רחיישינן קצרה כררך תשובה וכתבוופקירנא
 לה שרינן לא והילכך האב נתרצה שכנר מילתא ומוכחא לן רק'ם כ"שהכא

 תופסין קרהמין יאמרו שלא צריכא לא מיאון אבל בניטא אלאלעלטא
 הא האב נתרצה לא שמא טאי טעמא חליצה דאצרכה ומאןבאחותה.

 שלא מילתא דמוכחת טקום והרי האב נתרצה שככר לן רקיםאמרת

 לא בשוקא רירקא נכישא רקריש גברא רההוא כמעשה האבנתרצה

 צריכא טפייסין אי ולעולם מיאון צריכא לא נמי .הכא נטאצרכוה

 רתנינא ההיא אלא 'וסף רב ראם' טההיא האב לרעת אחריםקירושי'

 לשום פיתה אם קרושי' ממנו שצריכה מלטר לאשה לו ימהרנהטהר

 ק"כ. אביה, לרעת קרושין שצריכה לומ' אניי אם' למה קירושיןאישות

 בהלזאה שטרא עליה רכה" בשותפוה נהג'נן היכי אנו ר1שאילת[1

 נ( ההוא כל ליח ונןסיב נהרי1ה מישתתף פלגא ובאירךנפלג'ה

 1. נ( . . . . ש1ותפות[ ושטר הלואה שטר שמרי תרי להו והוובאגריה

 ע'אן י'1דף

 ד( אע"ג שותפות רהל,את להון ואהררו מתינתא קט' מן שאילו עלמאלח"

 קארו להאכי י( רנא ראט' טההיא להו ופשטו ה( היא נטורה הלואה לאומ'ניה

 כראטרן שטרי י( נתר לשמעון זוו יהב ראובן לירן מיהא וראתא וכו' עיסקאליה
 ואזיל כרחאזי דשי אחיד ליליא טטי ולכ' נשוקא נחנותא שסעון בהויית'ב
 וראובן חייש רלא ואיכא בחנותא ובאיית דחייש איכא אינשי ושארלניתיה
 קליה אתו לילא חד טרעם ל'ה אמ' ולא נביתיה שמעון באיית רקאיר;

 פלגא צ"ל: ואול' אחדות. מלות כאן השמיפ המעתיק ב( חששא, ; צ-לא(
 הלואה בין מכ1לח 1מןפטרין ליה ודדמי ט~וין בליפטי' מיתנס ואי כתוב: הנליון על ג(רוחא.
 בתשובת שהובאה גא~ן מתחיה רב דעת גם וווהי ה( מינ,ה. דקנו צ-ל: רן . . . שותפותבין
 העיכקא למקבל לו שאין רכא, רברי יסוד ועל ה'. סי' ע-א, צ'ד דף צרק בשעדי שריראיב

 בעל דעת גם 1זוה, ואבדה, בגנבה רק וח,ינ האונסין מן פפור שה~א פסק שיכרא, בהלמישחא
 בהי'. צ,ל: ון ע-ב. ק,ד מציעא בבא ון 199(. עמ' ווארופא )ר' גדול1תהלכות
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 ואי דשותף. דינא להאי נירייניה היכי כחנותא רהוה מידי ואיגניככמחתרתא
 או מכ:לא ופטרינן כאונס ליה מוקמינן א( והואי לא או ראטי שכרכשוטר
 רסגיין כיון דילטא או ב( מתא כחזאני יתירתא נטירותא טיחייכד'לטא
הכין מרנא. לן יליף ג( ורחיתולתא רהפסר ליה מקמינן הכיןראינשי
 שטר למיכת' רילכון מנהנא והדין לאפריקיה יכתכו פקירנא רככרחזינא
 עור ולא ר( שטר והכין סגיא כים כשטר אלא ליה צרכיתון ולא שפיר לאחלואה
 ספיקא והאי ללוה ליה פטריתון כוליה ממונא מתניס ראי רטנהגיכוןאלא

 כהפסד מתנים ואי הכין רינא לאו דעלמא הלואה שטרי בכלרמשויתון
 אונפ מן למידרייה נטי מיחייכ הפפר מן למיררייה לווה דסתייב ומאידמי

 מילתא רבנן עכר פקרון ופלנא מלוה פלגא עימקא האי ה( נהררעידאמרי
 פלגיה משיכ מתניס דאי י( רכנן ומפרשי ללוה. ליה וניחא למלוה ליהרניחא
 מיהו אלא הוא הכין היא גמורה הלואה לאו רהא מתיבתא טן ורכתבוכמלוה
 רלא שותפות כההיא כה לאעסוקי ורמחייב שיכרא בה שת' דלאלענין
 כאונס,ן למיררא ומחייכ דמיא כהלואה אונפין לענין אכל הלואותכשאר
 מאן אונסין מן דעסקא ללוה למיפטריה דילכון רמנהנא כיון אנתוןאלא
 דאי בעסק ליריכון דאתאי והא יהיב. רהכין ארעתא כעיסקא זוזידיהיכ
 במחתרתא ננאכיא חנותיה על ועלו לכיתיה ועאל לחנותיה רשכקהשמעון

 תכ[עי לא כמנהגיכ1ון כולה מינה ומיפטרה כאונסין מילתא להאלטיתשכא
 שמעון מנחייכ[ טי לכון תבע' כ' הוא אונם דלא הכין 1לם[עכר דינא מן רליתלכון
 ע,בן ר'1רף

 רדריין כהפסד מיחשיכ רילם' או לראוכן כוליה לטמונא ולשלומיה י(למירייריה
 ראית שוקי אית מילתא כהא שוין שוקי כולהן רלאו חז'נא והכין תרויהוןליה

 עכרי וכוקמין דשי דאגפין שומר' כהן ויש כתים וסכיכותיהן חומותעליהון
 ושוקא דצירפי ושוקי דכגדאר ח( רכזאזי שוקי כואת בלילאונטרין

 ודוכאתא אילין שוקי כגון חניות בעל' התם רכיתין נהיגין ולארבוסמאני
 שותפי עבוד דכ"ע כמנהנ. למחתרתא חיישין ט( תרור דלאומהימנאתא

 חשיכ לא מרעם וננכי כמחתראת' להון עאלין דכר אע"נ ליחורארו
 לפום תרויהין ליה ודארו שותפי כיני ליה דחשבינן '( ככפסידא מזוייןכלמטפ
 רוכתא ~אי התם. למיהכ מחייכ רהאי תמהנן ולא ותורניהוןרואחיהון

 מלה של פ.י,שה ירעתי ולא וראיתולתא. א~: גן ב', צ-ג, בימ ב( יאי. צ.ל:א(
 שרירא רב בתשובת וע" סב~רא', י:נן הפ 1( ב'. ק.ר, ב-מ ה( שפיר. צ.ל: ר(11.

 עי' אלקז'. ראר שנקיא מיוחר רובע היה ~בבגראד הבשמים, ם~כר. ושוק השלח:.ם ש~קהמש., מונרי שוק חן למידר"ה. צ-ל: ז( הראש1נים. ~ביתר עסק ע' ערוך א'; מ.1, למברגד' העט~י ס' 41; 39, ראן הלכות 387; עמ' ברלין ר' 191; עם' ד.1 גר~לות הלכ~ת שם;בש-ץ
 חשבי:ן ~בפסירא צ-ל: .( תר.ר. = ט( ,י0טן,5 טן)[ 81,0 א8ל80טתפו ,תטןת10?מ8י102.1
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 דממיך ואיכא כחנותיה רבא'ת ואיכא ומחתרתא לגנאב' תרירדחיישיין
 לסרעם ליה שניק נמכנה א( כתנונתיה בא"מ דלא ההוא בחנותיה באייתולא

 ואית הואיל אינש' עייל' רלא בעירנא רעאל כטאן דרם' הוא ופושעי'ליה

 דנפשיהון טמונא רהנך ככומכין למיקנד ליה ול'ת 3( רנזהרים למיעכךעליה
 ממוניהון רשבקין ראע"נ כביתהון ?רוחיהון ניחא לטיקנד וכעוהוא

 ולא חוטרא כיה לם'נקט קליה אית כיריה הוא ראתהני טמונא והאיבמכנתא

 קאטר ואפ" ג(. לעוותי ולא שוות'ך לתקונ' שליחא ליה ואם' קולא כיהלם'נקט

 פטרי א'נשי רע'ילי כקידנא לטתא על דכד רועה כג'ן שכר כש~ם'רבא
 עיילין רלא דאיכא כיון הכא אבל פטיך אינשי דננו כקירנא פורתא גנאוכי

 להו סבירא לא הונא רכ כר ורנה חסרא דרב ואע"ג לטעבר ליה איכעיכוותהון

 דרב .כטקשה מעל'אתא נטירותא ליה לנטורי אגרא ליה יהב להכין ד( דרכההא

 דאשנח וליכא רקמך קמאי צווחן כבר פפא רב ליה קאם' ה( טכילאתאאדא

 אלא מציל היה שם היה אילו אום' אין כבריתא דרבא לן סכירא לא אלטאבהו

 וטרף זאכ נובאן לק'ר הכא פטור לא, ואם תייכ להציל יכ~ל נאם[ א.תואוטדין

 גנכי[ אתו נספק אלא ירקינן מנא גנכי אכל ריריקין וררסן אריובנא
 הטטון כעל נתרצ[ה נואם . . כ לשלוטי הואן מ'חיניכ הילכך גנבי א[תי נלאספק

 כעלם' 'ריעה אי אכל וקבילת סכרה ל'ה ראמרינן וקביל סכר קניןלטיעכר

 ,.ל. נלשונו ע"כ טלשלוטי. שוטר הא' ט'פטר לא קביל ולא ד'דקהוא

'"א.

 וטען לעילא רמפרשין כהנ' שטר שמעון על ל'ה אית הוה ראוכן ת ל י א ש דו

 ויהיכ~ ליה נרכת את כ' לא אט' וראוכן ראיתניכשטעון
 כפחות לי ~אהררת כטונא ההוא מן נבך דאפקירת שמעין טען ~תולדינא.

 וארכרו ואימפ"ס לדאוכן ופייסוהי פשרה למיעבד לש"ש י( כתא" כיניהןונכנסו

 וטחל וכהאיי דינא בי בטותכ ראובן מן מ'ניה כעו וככן ר'להון טקנאתאכל

 שמותא ולא שבועה ולא חרם לא עליה ליה אישתייר רלא מיניה וקנו לשסעוןליה

 ואיכתיב כערטה עביר רחזי לפום ואיה, מידי ולא אם' ולא שטעוןושתיק

 טטונא ל'ה ואם' כרינא .ראובן שמקון תפסיה למחר יוכא ההואשטרא

 קיטא דיל' וטענתא כטילת'נון טענהך וכל טינך ואיקני טחלת כבדדילך

 102 עמ' לעיל הא" רב בתשוב~ת עי' גן בנ~הריכ. צ,ל: בן בחנות,ה. צ-י:א(

 סש-ב ע" בת.ם. בעלי ו(= סב~לאה. ל"נ.נ~: הן ב'. צ-ג, ב-מ ד( במלה.' כלהכטעט

 נתש1בות פעמים כטה נמצא זה ושם וע-ב, ע-א '-ב דף רש-ג לאגרת בהקדטתו ל~ין ד-ר זהעל

 ב' כרך כטדעי-היהדות שהדפסתי תשוה"ג תקג"ד; סי' הרכבי הוצאת תשוה"ג עי' שרידא,רב

 6ז. עמ' הגני~ה טן שהוצאתי בתשוה-ג גם וע.' 111. עט' לוין ד-ר ה,צ' יש-ג אגרת ל-ג;עם'
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 לא רעלמא תללי כל ליה יהכין דא' בראובן ביה ד'דע לפום ליאישתכע
 בתאיי רפייסו לפום רבה מ0ונא לך שבקית אנא ראובן אם' וכןמישתכע
 קסן 'תבין רהוו סאבי א( תיהי וטובא בשמותא אפין . . דליתת בע' ואתבינתאן
 גביה ליה דפיש ארעתא 0יניה קנינן לא :( וברא' לראובן פייסניה ראנןוא0דין
 ההוא אוקיסנא הכין לן רא'תברר וכיון מובא טיבותא ליה רמח,קא אלאמענא
 ולא ושטרא ההוא ומיקיים לראובן למיפטריה לש0עון ליה ואתרינן כטעותקנין
 מיניה ל0ילף דלא שטרא ההוא על שובר וכתבנא דינא עליהן ופפקנאקכיל
 רינא וקביל שמרא ההוא ראפיק ער וש0יתניה קביל ולא לרינא תפסיהותוב

 רב"ר תזינא הכין מרנא. לנא 'ברד פירכא רינא הדין על אית איאנפשיה
 היכ' 'דק הוא חשור ואינו חשיב רביד הוא ג( אי' קרטיהון מילתא האירהות
 ליהוי ו[ל]א[ ]לשלמא מ.ליהון דליסלקן פשרה כ.[ניהון בתאןיי דעבדו הא ראסדאיין
 דאובן[ ]מן וקנו תרויהון אצטב.או ובהכין תבריה ע[ל ןתביעתא ןטנהו[ןלחר

 . . . . . ל דטה'" ש0עון מן קנו ולא ייה תבע סרלא . . לשמעוןרןמת[ל
 ;.גן ה'ןדף

 איפם'קא הכין מילתא רעיקר כ'ון יאובן את ותובע הוזר שמק~ן שאין . ..
 כתביה דלא ואע"נ כתנאה מילתא הא דמיא להרר' דמחלי ביניהוןואתנו
 קא וארעתיה הכין קמי ר( ואימיר הוא נקנין א0רוהי דלא .אע"נבשטרא
 לראובן שטקון רמחיל רוכרנא כפשרא ביניהט חל'ף לא ואי.;בדין

 סברא הרין האוי לא ליה תבע לא רש0עון ראוכן וכסבור הןרכסבורין
 להו א0' ולא י( אבטינחינהו ילא שסעיו אטעינון ולא הואיל קאיי דקא'כ. מראובן רשמעון ורינא ליה א.תחזיק מראובן רשמעון ה( ואביזאריהמדעם
 ח( למיסלק רבעא נכסיה רזבין נברא ההוא ז( דאמרי' פצי ולא 90יצנאקא

 דברים חוה פ( רבה א0' מיד' ולא אם' לא דזבין בעדנא סליק לא לסוף דישראללארעא
 רכ אם' ומפקינן הא לרבה מניל וא0רינן דברים אינן שכלב ודנריםשבלב
 0הא ופשמיה הונא '( ברב חסדא ורב חםדא רב בי הוה עובדא אבין 3רחייא
 שלא הבית כעל שאם' אעפי. -,הביא הרוליכקכא טן או החלון מן הבא לווא0'
 בלבי היה לא אם' הא א0א' טעל הבית בעל מזה והביא זה על אלא בלבוהיה
 נ0' והכין רברים אינם שבלב דבריס ראמרי' מש,ם לאו 0זה והביא זה עלאלא
 ע"מ אלא בלב' היה לא אח.כ שאם' אעפ.י לשמעון מחלתי הר' שאם'ראובן
- דברים אינם שכלב ורנרים הואיל 'א( 0הלתי ק0א כבר תכ.;ה קל'שאין

 כביד הוא ~צ-ל: מחיקה, לסימ1 הנקוד~תג( ~כודאי. צ,ל: ג( תמה.. צ.ל: א(
 ה(-לטיסק. ע.כ. מ'ט קדישי. זן אבפ.חי:ה.. צ-ל: 1( 22. עמ' הא.י רנ שלה*פי,ת בספי סש'כ עי' אגיזאריה שפי ,על הטחילה. שפר ה(= אימיר. הא צ,ל: דןחש~נ.

 מתילתו . צ"ל ,א(רכ י(-ני ביה. 1נותן נ1שא י1פף ינ שכן י~תר, :כ~:ה הנא~ן וגירסת רכא. לפני:1:פ(
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 זלא זכין ב( לא וכי א( ראמרינן ההיא כנון דמיין וכתנו' דמוכחן מיליואיכא

 רכרים אלא אינון שבלב רברים לאו רהני לטאריהו זביני הררי וווי ליהאיצטריכו

 אצטך'כו לא ואט' והרר ארעא ומתפים ארקיה רטוכין טאן כל רלאושבפה

 הוה רכי ג( אכין בר ארי ררב ההיא כי מקליא כתנאה אלא טיניה טקבלינן ווזילי

 א'קני בשטרא כקינא אי איקני בככפא בקינא א' אם' ה:ה ארקאובין
 מיהא ככולה האדרין רקא ברורים דדברים בנהררקא רהואי ביצירתא כגיןוהכא

 ככאכרי ספיקא כלא מיל' וטולחן אפריניהו מוכני קא ]כ"ק[בצורתא

 . . רל. וכסה רהכין ראדעהא מילתא 'ריקה . . איתל לא ניני . . . ..

 הרין הוה רקמ'ה ב"ד אכרינן הכי ומשום וקיימו תל: דינא מן רקת'הוןאסתו
 ע-אן ו']רף
 כפה מילי דחליפן ה:א א.כ לכך הן ראו'ן אם 'דק' אינין פשרה והארינה

 כהנוי ליה משוין להדד' דמחלין במחילה תליא פשרה רהא לה: ראתברירקסיהו

 קנין הא דכ' לא כך :בין עיקר כל עליה: סטכינן לא אינון שבלב רבריםואי
 הוא טעות ולאו בהכין תל' הא בע-מ דתל' דמיחשיב הוא כן שאם בטעותלקנין

 בעצה טעה דרא:בן ואק"נ הוא' טעות לאו הוו שכלכ דדברים הואוא"כ

 ככטלת אין או סבטלת דטעות דאמרי' היכא וכל טקה בד'נא ולאו רטעה הואלנפשיה

 ואיסתכרא :טע' חכריה בהר' חושננא דהשב מאן כנון הוא בד'נאטעותא

 אהרר וכר לפלי' להון ריה'כ טנפשיה וקנה זוו' מאה עליה רפישליה

 דאיה והשב טקה כדינא אסרינן ודא' הא עליה דליתנון אשכחכחושכניה

 הנהו ר( ראטרי' בטעות קנין והאי קליה ולית זוזי וכן כן לפלוני רינא מןקליה

 אמרי טיניהו הד נבי איסת'רי חטש פש הדר' בהרי חושבנא רקברוגינאי
 למוף סיניה וקנו ארקא מארי קט' י( בעסקא ארעא למארי ה( האכינהוליה

 ביה הדר קא וה:ה מיר' לואת'ה פש ולא לנפשיה ריליה כין חושננאקכיר

 אמר הונא רכ ראמ' חדא לך אקביר מאי ל'ה אמ' נחמן ררכ לקמ'האתא

 אמ' מינך קנ: הא ועור קנה שלשתן במעמד לפלונ' תנה בירך לי מנהרב

 בטקות קנ'ן הואי א"נ ל' אמ' ליה קאם' גבא' ליכא כיה הדר קא מ' רכאליה

 טאן כנון בטקות מח'לה אחרית' איכא א'נ חוזר. כטקות קניןוכל

 ועשה היא דד'ליה הא' ואתא אחר ביר ואיתה ליה ירע ולא ארעא ליהדא'ת

 'רק הוה רא' מח'לה הויא לא הא :כ' ליה אחיל הא אמרי לא סלאכהכה

 שקל ענן רכ ו( ראמר" ראחרינא הרמאנא בה מקכיל הוה לא היארד'ליה

 נחטן דרכ לקמ'ה אתא ד'ליה רלא בארקא נורא אהדר בארקיהכירקא

 גפין ד( א'. כ,ו, קדושין ג( :כ:'. דוכין הה:א שי-ל: נראה ב( א'. צ.ו, כת:בותא(
 ב'. ם,א, ב-ב זן בפסקא. צ.ל: ו( ה(-הב'נה:. ע.א.'.ד
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 א( בתיבנא רסייע אחיל והא קנן רב ליה וקאט' ליה אחרר זיל ליחאמי
 חוה מי ירעת הוה אי גופך דאת הואי בטעות מחילה א"לכהדאי
 ראי' טינת[ וןשמק ירע הוי לא נמי איהו ירקת הוה לא ואת היכיןןעברת[
 ןמיקתא מן ב( ביה למהרר לאיניש דינא מן ביה למהדר לאניש רינא טןליח
 י,(דף

 הוא דבטקות אקיג ביה רלהרר קמי דמחל כל ביה הרר ולא ג(רעברה ע.יי
 ולית טחילה מחילתו ביה הארר הוה ביה לטהדר ליה ראית ירק הוהדאי

 לא אממכתא רבנן דאמור השתא י( נחמן רב ראמ' ולהבא מיכן אלאלמיהדר
 נחמן רב רסבר למימרא וסקשינן פירי והדרא ארקא הדראקניא
 לחבירו דקל פירות הטוכר איתמ' והא מחילה הויא לא בטעותטחילה
 יכול אין בקולם משבאו בו לח1ור יכול לעולם באו שלא ער הונא רבאם'
 נחמן רב ואמ' בו לחזור יכול בעולם טשבאו אף אמ' נחמן ורב בולחזור

 הכא 1ביני התם ומפרקינן מיניה מפקינן לא ואכיל שמיט דא'ומורינא
 נה ראסירא טחילה הויא לא פירי 0לוה ראכל ואק'ג היא רביתהלואה
 דהוה ידע הוה ולא לסהרר ליה ואיה לאחולי רשאה 1ביני אבל ומלוהלוה
 איתזתב ולא ה( טקות רבא אע"ג טחילה מחילתו הרר דלא כמה לטהררליה
 מאי טילתא הא כגון אבל אילונית טן איטתייע ולא אונאה טן נחמןרב

 שמקון טן למיקנא ר1י דחוה לו ההוגנת סקצה לבר דאי' טעחטעותא
 לא ניהו ה' ירע דלא במידעם בחושבנא או ברינא אבל במחילהלדיליה
 הוה מילתא הא קמי רהואי וב.ר לה חשבי' לא טעותא הא וכי ליהטעי
 מילתא להון מוכחא או דפרישנא מאי מן טעית מחטת לאו דדיניהידע
 ומחלין הרדי רמפצו פה בריבור פשרה סלקא הכין ועל הוה תנוי י(רכגוי
 טן רקני אעיג מחילה ליה לית נטי הוא אף שסעון מחיל רלא כיוןלהדרי
 ז.ל. כלשונו ע,כ ז( רברים אינם שבלב דברים אבל מיניה קני ולאראוכן

 סצ.עא בבא ד( ר;ברה. לקר,א: גפ אפשר ג( סח.קה. ק1 בכת.. על.הן 1.שגפ1לות הן הללו הסלים חטשהב( .-ז, סי' כמרעי-היהדוה שהוצאתי בתשוה"ג עי,א(
 ה( ב'.ס-1,

 דבטעות~
 הוצא, כתשוה"ג קאגם לבני האי רב בתשובת גםסתאין א:ו בטע,ת מחילה בענ.ן הללו 1בדבריפ 1( דכגון. צ,ל: 1(

 שס.ב סי' הרכגי
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י"נ.
 ב( כר' דהיל' רק'"ל אע-ג ניחורה סקריקון היה לא רתנן הא א(וששאלת

 כגון לן רמיתרמי עוברין מ'נה לה לם'פשט בעינןברם
 ואירך נ( שפיראהא ארעתא ושבקינן מאתרן רנלינן ן . . עו ת . . . .אנן

 לכולהי ותקפינון אהר' שליטא כיבשה אלא י( חוכה לא באםמרינתא
 ע-אן ז'ןדף

 גנזיא בבית רילהון אגרא וקייל ה( לך רהוו ופונרק'ות וכרם'א ונתיארעתא
 שוחרא 'הינ לתמן טינן רהרר ומאן י( רהלוף לנכר.ן ריהינ מנהוןואית

 ואית ליה רהרר מאן ואית רילנא שכונים גוים הנהו בגנז'ה )?(ומיתרפי

 מן טיניה ,זבין 'ש' בר חר אזיל וא' להו הרר' ורבה ל'ה הרר רלאסאן
 ראי לא או לסקריקון ליה טרמינן חבריה 'ש' לבר רהוה ארעאתהההוא
 ביה אמר" 1מקני נכר אונסיה אנב רהתם לסקריקון רמיא רלאאמ'
 אנפרו' אין י( קאמר" :הא היא אנפרוה רילם' או לא או רינא רמלכותארינא

 ח( באש" רנהרן 'ש' מהני חר ראיצטריך היכא לטשאל לן אית ות1בכבל.

 ארעאתא הנה' מן ר י ש א ב בכאן ליה וזכן יש' בר ליה ואיתרמילמיזנן
 וספיק ש1חרא ויהב אירך ואזיל שליטא ההוא להון כדאתקיף סרפא
 בכך לה,ן זב'נית לא ניהלך להו רסהרר 'רענא הוה א' האי ליה אמ.להז
 פ( דתנן טסקריקון אל'ם ר"א אטרו דילכ' או לא א1 מששא בטענתא איתוכך

 ראלימא '( אמר' מאי טתנתן זביני רוביניה אס' וא' וכו' הבית סבעללקה
 מתנה מתנתו אין נרשותיה אית'ה רלא כיון רילמא או מזביניסתנה

 לן 'ליף וכו' שניהם הכעלים נח'אשו ולא גזל 'א( פירקין באירךמרקאמר"
 בה הש1 ",כ ע,א(: מ'ח לטבדנ 1ד' מ1דעא העם,י. בס' ה1באה תש1בתנ1 תמצ'חאן

 נ:הן 1'ש היאש,נה טלכ1ת י;קרה שש1ן( בכה." 1כ-ה )כצ'ל. במלכ1ת מלכ,ה שנכנסההיכא
 לא :קיאש1 ויא הקוק; ע? יח~,י הראש,:'ם בעיים 'כ1ל'פ אס שלהן הקיקע מהן ונטלשגלו

 שגל, מבעל,ס א1תה לקה 1אם כסקייק~ן כך ,אחי הב'ת מבעל שיקנה דכע'נא מפיקריק~ןניע
 ל1מי ינ1לין היאש,נ,ס הבעל.ם א.ן ה;כ1-ס מ.ד הי1קח א1ח,1ה1ציא

 כך ,1דעיכ היינ1 אילן ל,
 צר,ך הל1קח אין יא~ש איכא א' אבל ,א1ש דליגא 1ה:-ט מכר,. שמכיו מה אלא מכ-נ1,יא

 ל,מי יכ1ל אדם אין אחר,ם י1שביס .היש.ב לגמר' ש:;קיה 1מיכ~ת הראש1ניס. מבעליםליקח
 ק"ם מקחו חרשה המלכוח מן שלקחה מ' 1כל לכקר'ק~ןן 1צ-ל: למקרקע' דמ' 1לא של1 ~יקיקע

 נמוימ בת,טובוה ישנן סיקריקון בדיגי אחרוה ותשובוה בם'חון'י. טהרו ומואב עטיןכראמרינן

 עי' ב4 פ"ז.' סי' הנניזה מי והוצאהי וחשוהיג כ-ג. עסוד מרמורשש'.ן ותשוה"נ רכ"1.ס"

 מש"כ ועי' וכרמימ, הרבה קרקעוה געלי היו הצפונית אפריקא 'היד' ג( יכ-ו. סי'בגנוו"מ

 מליכ ד( 215. עמ' ל,ט כדך השלח הגא1ניס", בהקופח הישראלייס הסרכזים "לצמיחתבפאמוי
 גפ'ן ו( בחל1ף. ציל: 1( לן. צ'ל: הן לה~למן. .רעת. ילא המעת,ק ע,י כנראה :שתכש,אלן
 לחשוה-נ 2הערות,1 הרכבי מש-כ עי' אשיי על חן ע'ב.נ-ח

 שה1.י
 גפ,ן שן 348. עט'

 ב'. ס,ח, ב,ק 'אן אמרי'. ט. צ-.: ין ע.ב.;.ה
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 כפאס אשר הללו קרקעות דבעלי חזינא הכין בחוכמתיה.מרנא
 השתא סיקריקון מדין פחות דינן אין הראשונ" לבעלים מקוה בהן ישאם
 צריך אמרת כשטיה לקדקעו קרקע כעל ליה כתיב דקא סקריקון דיןומה
 דרכי תקנתא ביה ואית הסקריקין מן ואת"כ תחילה הבית מבעל ליקחלוקח

 סיקריקון לישקיל לנפשיה קאמ' קרקע ובעל הואיל ונטנו ב-דדהושיכ
 כ"ש לא זה בד'נא ליה תכענא ולמחר מידו עצמי את שאצ'להאירנא
 נשאר ולא אדצם את וירשה שקקורה למלכות מילתא הא דמיאולא

 בדוכתיהו דהתם נוים דהא ההוא במקום שורש משום העקורהלראשונה
 . . . שביניה1ם[ גוים להו ה . . . וישרןאל[קייטי
 החדשה המלכות[ קנתה איןעקד התם אית דהוה מאן כל דאי בקדקעותיהןהם
 עיב( ז'נדף
 דטיא לא היתה שלי זו קדקע ולוט' לבוא יכול אדם ואין כולה האר'ןאת
 א( לקיש ריש דאם' גטור קנין הנוצחת המלכות קנת כבד ארא לסיקדיקוןהא
 ואמרי' ונו' התושבים טבני וגם שנאם, יד'1 מעשה שקונה לנויסנין
 לאדעהון אסרינון דרחכנא בסיחון טהרו ומואב עמון ב( פפא רבאט'
 ומשום ליש, וטהרה מיחון קנייה מנהון סיחון דשקל וטא' ישראלעל
 יפתח בימי בהדיהו דישראל 1דינא וגו' סיחון עיר חשבון כי מיפרשהכין
 אבל טנוי ונוי מגו' ישראל מילי הני אימא ג( קלה ואמרינן הוהבהכין
 הכא אבל שב' ממנו וישב ביש' 1'רחם דכתי' מ"ד לא לא מ'ש'נוי
 לשוייה הוא וברין בסקריקון דיניה הוא גמוד יאוש ר( אי ם א פב

 שתשהא קד אדם לכל קודטין הן ליקח בעלים ביר יש שאם דר'בתקנתא
 '"ב בידו שתשהא קודפ הנו' מן .לקח אדם קרם ואם חרש י"ב הנויביר
 את ונוטלין לנוי שנתן כמה לוקח לאותו ונותנין בעלים באיןחדש

 ונותן זכה ולוקח הקודם כל ליקח בעלים בידי אין אם אבל כולוהקרקק
 בזול קונה אדם כמה ר' שיער דשעורי הזול מן בידו שיש מהלבקלים
 ה( הונא רב ופליני הקרקע לבעל דביע 'חזיד הילכך רביע סקריקוןטידי

 חומשא נכי רקסבר במעות רביע א. בקרקע י( חומש מבר הונא רבושמואל
 שוה קרקע קונה שהוא בלבד חומש שיעור אלא זול הלוקח ביד איןזבין
 השמוני' רביע שהם עשרים אותן לו וכשנותן חוטש זול בשמוניםמנח
 סבד ושמואל במעות רביע והוא כולו הזול את לו נתן הדי מנה תשלוםוהן
 אדם אין זאבין רבקא נכי רקסבר במעות שליש שהוא בקרקערביע

 שצ,ל: נראה ד( נוסחא. שנוי כאן יש נ[ ל.א. ל-ח שם ב( ע.ב. ל-ז גפיןא(
 ס,' בגמ~.מ גם 1כ,ה ה( בהערה. לע,ל שה~באו העפור רברי עם 1השיה וגו'. ,איש לאואי

 שם. בפרש.' וע,' נקיקע. ע י נ ר הגיר': לפנינ, י( ~וומואל. רנ ולפנ,נ1:ינ.1.
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 לבקלים ליתן וצריך בק"ה אלא טנה שוה שהוא סה סקדיקון טידקונה
 איפלוג לא . . . דדבי והא הע"ה שליש שהוא המנה 1רביןע . ,.
 א( דעלטא דגזלני' .תני . . , . . . . ..

 ראיה ראיתו אין ראיה שחביא גזלן ב( הבתים 1בחקקת . . . , .גם
 ע-אן ח'1ד9

 דזאבין מאן אכל קיקר כל ס א פ ל דמיא לא י, ולא קכדינן דר' ג(ובתקנא
 גמירי זביני במתנה ליה דיהיב או ארעאתא הנך ומן מידעם חכריהטן

 מתנה ובקל יוקח ההוא מפתייעין ואי היא חליטתא ומתנתאאינון.
 סייעינון שמיא טן סעימא כם'רחא לארקא לה וטפקין שטיאטן
 ח ת פ י ש ו נ י ש 1 ד ק מ' א י ש טידעם כשום עליהון למהדר לכקליםולית
 עולמים שני ולחיי טעלה של לישיבה ותזכה חכטותיו שערילך

 שלב.;. ונשלם תם ז.ל. כלשונוע"כ
 בכיקריק~ן אלא נאסרן לא אחר,הן של ~ב,ד הראשונה ~ה0שנה רבי שדברי היא הכונהא(

 . . ס.קריקון דלאו דעל0א אנם"אבל
 כגולי

 . . . ה~נא לי אטר נח0ן רב דא0ר דס. דעלמא
 לבעליה" חוזרת ~השדה בטל סקחו סמנו שלקח ~סי . . . ראיה ראיתו אין ראיה שהב.אנ~לן

 ~אול. ' הק~רם, עס ה0שך א.ן נן ב'. 1.0, ב.ב ב, רדן. ע0' מרמורשט.ין הוצ'ןתשוה.ג
 1כ1,. לפאס ד0'א ולא שצ.ל: :יאהג( רה. כאןחסר
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כג.

 נאון. טתשובתקטע

 וחסר ע-כ, נ,א יוטא למסכ' גאון טתשובח .](ן )ש קמבריג' כ.י אחדדף
 והכהג הניר צירח ילפי י.ח. רק ב' וכעטוד שורה י-מ א, בעטוד וסופה.ראשה

 טאוהו חלק ישהוא נראה הטחחלפות, השורוח וטספו חשמוד תנניתהטשונה,

 ,,,,,ן,,ן,,,ל,,,,,,ן 6-45י. צד לעיל שנדפס דפים ש' בןהקינשרס
1
 ן ןן------,,,,ן,,,,,ן,,ן,,ן,)5

 מהלד. היה לכותל שלחן בין אומר יוסי ור' ר"ח: כגרסח והוא יוסי. רביא(
 יסייטני. ין וכתי'. צ-ל: גן ע-ב. צ-ח דףבן
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כה
 ע"ג. ע-ח ערובין לססכת קדטוןמפירוש

 מלמעלה. כטח9.ת1 וחסר קרוע בווסםט.נסטר-קולג.. הגני1ה טכ.. אחדרף
 צ.1(. ,שבת ה1ורק יפרק האיי ורב יש,ג טפ.ר1ש פסקא מכ.א הואנהרצאתו
 כאן. והכנסת.ו על.1 חסתי כךומשום

 . שו.

 . שהוא נמר עליהשנן
 ואין אחר מערבין זו כנגר זו גזוזטראות שתי וכן.

 קאט' והכי אחר מערבין ואין שנים טערבין מיכן פחות שניםמקרבין

 שהוא נסר הגזוזטראות שתי על נתן אם כחריץ גזוזטראותבשת'

 כרשות הן הר' עשרה גבהן וגזוזמראות טפחים ארכקהרחב
 ולא היום קרש אלא יום טבקור ביניהן מוצבין הנסרים אין ואסאחת
 כי חייב הושיט אם זולתו ובין הנסר בין לזו מזו להושיט אמורחוברו
 זו אחר זו קגלות שתי ללויים בטרבר שמסרו העגלות היוכך

 עגלות שתי על קרש ומציב קרשים מונחין והיו הרביםברשות
 שת'הן היו הוא וזה למעלה קנ"נו שפירשנו ננפר זו ןק(ל זהראשו

כרי81א

 * . . .י

 . ואנמר ודחחולויים
 . א . . הלכה בררך רמיאלא

 . מאיר אןרר' מאיר רר' וקשיא הכל לרבריקשיא
 שמפליג מי ויש תרויהו נינהו שיקורא רחרשאומר

 ברשות זו כנגר זו גזוזטראות שתי אלסאבקה *(ואלמסלה
 ווקקת והאיי שרירא שרחהא אלעגלות אמר ופיההרבים

 רשות גזוזטרא אלנץ הרא עלי א( הזורק לפרק הא" שרחפי
 ומופלגות הרבים ברשות זו כגגר זו והשתים היאהיחיר

 לקצמה רשות זו אלא אחת לריוטא רומות ואינן מזוזו

 היחיד רשות והיא לעצמה רשות וזו היחיר רשותוהי
 לזרוק אסור . . . להו אמור ביגיהם הרכיםורשות

-
 פירש העגל1ח ענ.ן ובו הרבים נרש1ת 11 כנגד 1ו ג1ו81רא1ת שת. השביע.ת והשאלה*(

 צ.ו. דף שבת א( חלשון: ג1ה ו:זורק לפרק הא.. בפייוש 1נפלה והאיי שר.ראאותה
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כח.
 לברכות. קדסוןספירוש

 מסכת יתחלת ת י ב ר ע ב "'ר~ש .](( ן.2 נקמבר.ג' הג:'זה בכ-, אחררף
 אך מחבר~. ה~א ט' לדעק ~אין חסר. הן'רוש של וסופ1 יאשו ע.ב. ב'ברכות
 גאוה האי רב של לד~רו ~סמוך קדמ~ן ששא מפישוץאה
 הגל,וה ~על השיטק בין נם השלמ~ת בן יש אבל ש~רה. כ-1 בן הוא עטודכל
 דבר את אבל בעיכ'ח. ה~א הפ'חש אתן תפיה שה,תה פקקא עלתם

 פ,רוש את פעמים טכיא הוא ובך לפ:". שה.1 כמן כעברית טב.א הואוולתן
 לחלוק כד' גא" הא' רב לפ.יוש מקרים שה~א הדבר.ם את ~נפ גא~ג הא,יב

 ! סצפדק גם הוא זה ועל כעברית, בותב הואע4ץ

 וצף ואנמא ואנקעאה אלנהאר חד אבתרי הו ליכ הכוככים צאת ו;ד השחר ע ח: מעלות קולה פיכון אליל מן גז 'מעי חת' 'נצר?ק ולא ליל עארה ואלוקת ידלנע 2 ת: כאנו אנהם נלן לילא טוטכר הלילה לנו וה'1 קולה טן ב'אנא א( ייך ייידי אן ט קה
 אלנהאר חד אבתד' באן אכברנא אלתאנ' אלפיםוק את' גרת כיף א'ם'רה ו2
[מ  

;ן:, נשנה כנא לעל מא ואזאל הכוכבים מצאת אלליל חד ואבתד' ה,טחר מעלזת
 נ" תצם'י היא היא ח.ת

 קאל למא אנה תקול ?יה כנא טא אל' נרנק איבי'תא
 אבתראהם זטאן פ' ואחד חד ~אלכהן אל;נ' חד אן פי קול' על' תאכת אנ' הק

 והו ב"ן ואעה אכר באעתראץ פאתאה ב"ן ואצח באעתראץ תדפעה או א' ןא

 לליר' כלאם שרחהא פי אגתלב ג( לאנני הקודש בלשון אלפיסקא הרה בקיה ש-5ג אשרח אן ארא ואנא שמע קרית לקרוא מתח'לין ב( -יאטתי יתא א'ב' יי' ? פ5
 לקרוא מתחילין מאטתי ורמינה' פאקול ר( תג"יה 'מכנני ויא הקודש ב'שיז יהו 1 5-:
-

% 

 שקיעת אטעת דהינו פי' שכתות בערכ' ה'וס שקרש משעה בערבין שסע קרית ! ם1
. "צן

~

 הפפק מן ולא מום'פין החול ומן הקודש על כחוך רכוםיפין לן כדקיטא החמה 5
 קרית לקרוא מתחילין טלאכה בעש'ת .'אפר ה'ום ש'קדש העת כאותו הולכך 5פ.ן!

 ומשתשקע פמכו ובשכבך על תנאיי כולהו מיכד' ל' וקשיא אליעזר ר' ד-ר' שמ; 2. 59
 שמע קרית קורין היאך אליעזר לר' כן ואם הוא שכיכה ונ:ן לא החכה : שא
 כבין לה פכר אליקור דר' ל' מיפתבר רעתי עניות ולפום העת. באותו שלערבית 2 2~"

 צ%
 שהיו נחשב שלא כדי משטר הלילה ל:1 והין ש:אמי: בטה בא~ר לזה להוסיהא(פ
 ~עד השחר מערות שאמר שמה ויצא הל,לה מן ילק עב~ר עד ומהעכב.ם לילה ועד,ן משכ,ט,ן:ן
 השנ. הפסוק כא כה~יתן, דברים ספור איא וסופו היום התחרת אינן הכ~כב.סצאת5

 לחשוב. ה,ינן שיכול.ס נ:ה ~הרח'ק הכ~כב,ם מצאה הי,לה ותחלת השחי מעלות ה.וםשתחלחן. והוד,ענ~
 דעת, על ע~מד אנ, באטרו שה~א ונאמר בו שה,,:1 מה אל ונשוב הברי'תא. לשון ש ר פוהו;4

 ~ברורה גל~יה נקוש'א אותה שחדחה ער התחלתם. בזטן אחר גב~ל ה~א ~הכהן הענישגב~ל
 שמע קרית לקרוא טתה'ל'ן מאמת' הבי"תא דברי ~היא וברורה גל~,ה אחרת ק~שיא לו~הכיא
 ~חם ז~לתי רברי בפ,רושה להביא אני רוצה כ' הקדש בלשון הואח הפסקא שאר לכאר אני~יואה
 בין נ( א'. ס,' ה"יר~ש,ס הנאונים אוצי ע,' בן וא~מר לשנותם לי אפשר וא, הקדשכלשון

 פאנא ב,אן. אלי מחתאג מסתצעב מנהא כאן מא וכל השיפ.ן: ב,ן ד( אן. ארידהשיפ.ן:
 ו(. עיב בלשוןאגיינה.

 עיב. נלש~ן אותן אבאר אנ. לב'אור וזקוק קשה מהס שיהיה טה וכל0



למ חטיש.ספר

 בץ ראם' דרבה "ליבה היא ופפיקא האף מבא ראמ' יחורה כרהשמש"
 זמן לאו ובשכבך רחמנא ראם' רהא וקפבר החטה משתשתקעהשמשזת
 וקיטא תשת אל ושכר יץ קרא כראט' ליה בסטוך אלא מטש הואשכיבה

 זכאץ שהכהנים טשעה אום' יהושע ר' כטות1: זהרכה לביאתן בסמוךלן

ל~
 בתרומתן לוכל טובלין וטהכהנים מו2עה אומ' מאיר ר' בתרוטתן לאכל

 שראה אחר זטן אחריה שאץ בה לטבל שראיה טשעה קאם' הכי פ",ל
 וכל כהנים יהורה ר' לו אם' 'הורה רר' ה,טטוטות בץ פוף והינו לטבילה%.5

 קרית בו קורץ היאך יום ,טנקר'יןן וכיץ טובלע: יזם מבקור טבילות חייב' ~ךא צצ
 יהורה ר' טיפלג. קא הו"משות בבץ ט.פלני קא כטאי א( שלערבית ושמע 8ע

 ואליבא םונלץ בתחלתו טובלץ כ' וכהמם הף טובא ה,טטשית נט פכרק.5

-(5
 וכיץ יום טאד'טץ טורח וטפמ זמן וכל החמה טשתשתקע ראמ' 'פף ררב

 טו2קיעת סבר טאיר ור' ו2לערבית יטטע קרית בו לקרות ראף אץ הוא דילם"
 בכ"ן1ע.ב
 כוליה רירך ה,טטשות בץ יהורה לר' ליה "ם' הוא 'טטא הככבים צאת ערהחמה
 שקורץ קאמינא לטבילה שראף אחר זטן אחריו שאץ סופו ועל ה:א יטמאלדירי
 טכלל הכוכבים צאת וטעת שהיא ו2כיבהה לזטן טטוך הוא ו2הרי וטטע קריתנו

 דע' פל' דאי הוא שי2טיו אורוו ביאת ה,2מש ובא רהאי להו פנירארתרתהו
 פחיתא או טובא הוטטשות בין הף כי טובלץ החמה ,טק'עת קורם יהורה ר'סבר

 והינו ליה סבירא אורו כיאת נם' יהורה רר' ט,נה שטע לאו אלא האףטאי
 מקצת ביאת דאיכא השמיטות דבץ אחרץ פלג פבר 'הודה רר' בימהוראיכא
  ה,טמוט אור ובא נה קרינא לא .דהא לטבילה ראףה אינה השעה אותהאורו
 אורו כל בא לא ,2קריץ וכיק בקק אזרו כל ביאת סבר טאיר רר' טבילהאחר

 ,טהרי וטעה באותה וטמק קרית לקר,א ראף ואללכן לטבילה וראוי הוא יוםעד'ץ
 התם שיקד,2 במוטעה אליעזר רר' כסבריה הכזכבים צאת לשעת סמוכההיא

 טובלין כי הוי רטובא כ'ון יהורה ר' קאם' רהכי שמעתא ואיתרצא שקתות:בערבי

 חד אן איצ'א חכח אלכהן 1חד אלענ' חד בין אלכלף וצ-ח ומנד 1( השיפין: כיןא(
 מכתלפון . . . ס1א ליס אדם שמאל:ן בצד למעלה מלמטה לארכ1 הגליון 11על בני וחדאלענ'
 קו( ע.י מחוקוח מי1ח שלש )כאן אולא כיינתה( אולי )צ.ל: בניתה מא וחכח מחסק1ןבל
 בכוון שמאל בצד הנליון על ,אח.כ ללטשנה . . . . 1פק( מוא וןאכרהא אלב1רייחא אול אןמן

 פלסא ענד מן אלמכיפה אלצנירה אלורקה פי יקרא 2( תס העמוד:( לראש ונמשךלטעלה
 בקייתהא. ויקרא יקלב וחם אלרדחבח

 וגנול העני שגבול נם נתברר הכהן וגבול העני נבול בין ההבדל שנחגרר וסשעה1(

 הברייתא שחחלח חחלה שבארתי מה ונתאשר מחאימים אלא נבדלים . . . ש1ה אינ1 אדםבני
 סן לפנינו.( ,חסרה התפורה הקפנה בפחקה יקרא אח.כ 2( למשנה. . . . טתאיםוסוסה

 היינו שוים השעורין ה'1 ולו 3( שאריחה. ויקרא 'הפוך כך ואחר התשובהוכשנחישבה
 שנו,, נתהוה הסברות שת, שבאו ומכיון האחד ברברימפתפק,ם
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 נמי בסופו סבר טאיר ור' יוסף ררב ואליבא יום מבקוד דהינו טובלין הםבתחלתו
 פי ו"ל גאון האיי ר' א( שרחה ואלדי כרפרישנן. שסע קרית נטי בו וקוריןטובלין
 העיר ברחוב ש'ושבין סשום ב( וקאל להסב נכנסין אדם בני שרוב לסשעהשרחה
 סן מאשי גיר אנה רעתי עניות לפ' אקול אנא בהן וכיוצא פונרקאותובשערי
 אלקליל אלא יפעלה ולא אלמקני הדא יפעלו לא אלנאס אכתר אן כון סן אלאולוגהין
 רלך טתל יפעל טא אן אלתאני ואלוגה באלאכתר אלא שבה טא ואלתנאסנהם
 ואלטצות בלתורה אלאשתנאל ויכל' ללהדית ונירה העיר נרחוב אלקעאדאעני
 זצ"ל שרהה אילא וכדלך השוטים. מן ראיה 0כיאים ואין אלשוט.םאלא
 שקת סבר חנניה אן ז"ל הו וקאל כ0לה פתו ראכל נכנם שעני טשעה חנניהלקול

 מאשי אלטעם הדא לים אן ד;תי ע;',ת לפי אילא אקול אנא ג(. וכו' ססששכיבה
 שמ; בקרית הייבין ואלאנניא אל2קרא אענ' 'שרא" נט'ע טנר אן הוא אלטעםואנמא
 קרית 'קרא אן אלעני ימכן לא מנר ואן ואחר 1קת נטיע חיובן וקת אן חנניהאעתקך
 אן אלי אלאנניא כיות אלי 'משי אן 'חתאנ ממכין לאנה הככבים צאת סשעתשמק
 לא אלעשיר אילא כרלך שטע קרית 'קרא דלך וגעד כה יתקות קות להיחצל
 מאיך ארר' סאיר רר' טקשינן .דקא אלענ'. יקת אע:' אלוקת ראך פי אלא הייביכון

 הכי()השאר

 שאמר: להסב נכנסימ אדם בני שרוב למשעה כפייושו ז"ל גאון האיי -' של ורפי-ושוא(
 אמ בהן. וכיוצא פוגדקא1ת ובזערי העיד ברהוב שיושביןמש1ם
 טעמיס מש:י ןכש~יהן הולך זה שאץ דעח' ע:טת לפ'א~מר

 הראש"
 הא:שים שיוב נהעת הוא

 ~המעם לר~ב אלא השוה לא והת:א מהם המעפ אלא אותן ע~שה ~אק ה~ה כעמן עושיםאעם
 יעחנים זחולימ לשיחח ~כיוצא העיי ביחוג הישיבה כלומי הזה כענט י.ש'ס שאיןהש:'

 גם וכן השוטים. מן ראיה מב.אין ואין הו~טיפ אלא ובמצתת בת~רה העסק אח~ט:יחים
 שח::'ה 1.ל ה~א :אמר במלח פתו לאכל :כנס שע:' משעה ח:מה לרבר' זצ,לפ'י~שן

 והפעם זכש~רהן הויך הזה הטעם שאץ דעח' ענעח לפ' נ.כ אימר אמ ~כר מסששעח,שכ'בה סב-
 ש~טן חנ:יה סבי שמע בקריח חיבין ~העש.רים הענ"פ כלימר 'שיאל שכל ספני אלאאי:ו

 כי הכ~גכים צאת מיטעת שמע קוית לקריא לענ' אפשי שא' ר"טכען אחד ~מן ה~אחענן,כ~לן
 מחן לו שיזדמן עד העשיייב לבתי ליכת ווקוק הואמסכן

 לו"
 ק-ת 'קרא זה .אחרי בו עצמו

 הנאת'ם א~צר השוה ב( העמ. ומן כלומר הזמן גא~תן אלא 'חחיב לא העשיי נפ ככהשטע.
 וה". עם זה פחחיהן על העיי ברח~ב הלילה כתחיח שמספרין "לפ' ר: כ" נ צרחפירושים
 יטם. הירווטי,ז ,שוצרנ(
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כו.
 לב,ם. יצחק בירבי ברוך רבינופירוש

 בכסל1-טבת בקמבריג' שבדקתי הגניוה סכ-י השונות התיבות כלבין
 ת 1 א 1 פ ר י ר פ ם מ ש1ניפ קמעים מלאה אחת היבה גם לידי באהתרצ-א,
 של הקטעים בין בה מואתי 1לחמהוני מטנה. גם ידי את הנחתי 1לאקדמ1נים,

 'רעת' ולא וצ-ל". בר1ך לרבינ1 מן'עא בבא מ,,פירוש' אהי רף גם ח 1 א 1 פר
 שם, בווסממיסטר-ק1לג' הימים באותן שמצאתי עד הוא, מי וה בר1ך"תיבינו

 הקרמ1ן 1המפרש מציעא, לבגא הראשונים לאחר מפיר1ש הגניוה מן רפיפשני
 רבינ1 מ,,דברי וגפ זק,ל" חננאל רבינ1 ט,,רברי פפקאות בפירוש1 מביאהוה
 1א1תה 133(, צר לקמן ןראה המ1בהק" הרג יצחק בירבי הגרול הרבברוך

 הדף שבראש הפסקא היא יצחק", בירבי ברוך רגנו מ"דברי מניא שה1אהפסקא
 ה,ה שהדף איפוא ספק 1אין וכו'. טעמא" לי "ומסהבר המתהילה:שלפנינו
 ה1א. יצהק" ברבי בר1ךל,,רבינו

 גם הרפים אק א'-ט.1, ן1', מן'עא לבבא הראשונים אחר של מפיר1ש11הנה
 הקסעים בשני וגפ י6-5א, ער ר' ספר א, שנה )חרכי'ן קטעים שני אפשטיי1י,נ
 כפר כי אבי., שס בלי אך הגדול", הרב ברוך רבינו "רברי פעמיפ הובאוהללו
 הרב בר1ך רבינ1 מ,,רברי השניה הפסקא וכל הראש1ניס. בדפים נוקורםהוכירו
 כולה נמצאת לי" מסתבר "הא, ה,א: גם המהחילה 53( ןד )שפהגדול"
 הוא הנ-ל הפירוש .כעל כי איפ1א ספק ואין שלפני:ו. הדף של השניבעמוד
 אפשטיין י,נ שהחליט כמו ולא התרומהן, ס' )בעל ק יצח רבי ב בר1ךרבינו
 יוה מארץ שמואל ב,ר בר:ך רבינ1 שהמ 5א צרהם

 מארץ שמ1אל בר בתך מרבט סם אפשט"ן "נ שצ"ן המקומ1ת אלה1על
 הש.בת מתא אתה רומי תשובת ק1נטרם ~בראש לה1כ": 'שעה

 השכ'נה כשטהלק' הש1פר בכעם הלבל במש1ך בר1ךן: 1ס-א: בכךרבינ1
 יעקב לעק )הכותב סעפ" בשעת התקיעה 1למשוך להאריך ה1אצריך

 ע.ב4 כ,אלתעמת
 מככא פירושי לכתוכ נתחיל רחמ'בשט'

 זצ-) כרוך לרכינומצ'עא

 פירכא. זו אע כלוטר-- פריך לא הזסה בתורת ח"א ר' א(דיל'
 כאעי -הצר רפה פירכא אעה מאי טעטא ליומסתכר
 איתה אהר וער ואפע אחר אער כחרא אתרץהולמיהף
 יוכיח אחר ער כדאמריק בהכחשה אית'ה רהא הומהכהתחלת
 ככרוכה כראסריק הזכה תחלת והיא כהכחשהשישט

 ,2הוכחשו ערים ג( רבה אם' ,טמס פ' על גנכ ב( מתמתץ ההיאעל
 אטרינן היל' וכסוף הוכה תחלת הכח,טה נהרג'ן החטוולכסוף

 אלעור ור' 'וחנן ר' ה1זטו ו,בסוף ,טהוכח,12 עדיםכפלוגתא

 רבא. לפמנו: גן ע.ב. ע,ג ב,ק בן קשיא. לא הא א': ר/ ב,מא(

 9. ה' קדפגטי
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 כרבה יוחנן ר' ליה וקם וכו' נהרנין אין אט' וחר נהרנין אט'חר'
 הזטה כתורת תרויהו אין וראס' ה'א הזטה תחלתרהכחשה
 איתיה אחר דקד כיון פכר חייא ור' קאם' הזטה פוףטשום
 ליתה רהא היא פירכא לאו הכחשה רהוא ה,מהכתחלת
 גונא האי כי אטרינן נטי וכמוטה כחרא אתרויהולפירכא
 עקיבא ר' ררש כיום כו אותה כודקין שהטים כשםכפרק
 טמא למה לו דאין טאהר וכי כגם' ואטרינן כול' חרש כליוכל
 סמה ליה ונטרינן אחי ותוטר קל מרין רכ אט' 'הודה רכאסי
 צר כהן יש שכן הצד למה ופרכינן ביניהן. השוההצר
 כמינו דשרץ יום טכול טאוירו טטטא חרש כליחטור
 פיר' פריך לא חטור צר זכאי כן יוחנן ורכן הטוטאהאכ

 דחוטרא הוא הצד טה ככל השוה פירכא רלאוכראטרינן
 הוה ראי כהאי ליכא בהאי ודאית בהאי ליכא בהאידאית
 אנמורי לענין מהא ליה פרכינן הוה ככל שוה חוטראליה
 כראמרינן כתרויהו שוה שהוא טררך גטרינן הצדמטה
 שכן כל בתרוטה ופופלין כחול'ן שטותרין שכהן השוה הצרטה
 בכ.,()ע-ב
 השווה הצד נמי הכא כתרוטה דפופל כחולין שפפולשני
 וכטפכת ונשבע. כאין הן וכפירה טענה ידי שעלשכהן

 ותוטר טקל קונה חופה הונא רב אט' א( כתחלתו אטרינןק'רושין
 ככל ששוה טררך הצר למה ופרכינן הצר טטה להוגטר
 נמי וכן כורתיה בעל ישנן שכן שבהן השוה להצר טהדאמי

 קאם' ולא טרוכה הנאתן שכן שכהן השוה להצר טהאקשינן
 שווה הויא רלא פירכא רכל מינה שטע היא פירכאדלאו
 לטה איח ב( כחולין הכשר כל וכפרק הוא. פירכא לאוככל
 אותם ראה טתני'. עוד. דרכיםהצד
 לקנות פודר להן היה לא וכי כול'. המציאה אחררצ'ן
 הכא תזינא לי טיסתכר האי כול'. כחליפיןטטנו

 בנורן עומר חיה ג( נמי ובהזהב טטלטלין טיקנורכפודר
 וקשיא טטלטלין. סיקנו רכפורר טשמע מקות כידוואין
 שיקנמ ער חקנה לו אין ליה דאמרו אחר כמרוני מקשהלן

 מיקנו רמטלמלין אכרינן ופירוקה הקרקע. אנכלמטלטליו
 רמקנה כרשוחיה ליתנהו כין ברשותיה איחנהו כיןכפודר



131 חטיש.ספר

 נתחייב זה שזכה כיון באחר בדמים הנקשה כל אמרינןדהא
 דאמרו במרוני מקשה אלא שהוא מקום בכל בחלשיוזה
 הוו לא מתנה רמקבלי םשום קרקק אנב אלא תקנה לואין

 ובמשיכה בממירה אלא מיקני לא ובמזכה התםקימי
 להנ' דליזכו לאמשוכינהו יכיל לא מרובין דנכמיווכיון
 אלא תקנה לו אין ליה אטרו הכי ומשום התם סשכחידלא
 קתאני לבתי כבינתי תינתן דוטיא דהא מקרקקיאנב
 התם. קימא דלאלה

כז.
 הראשונים. לאחדפירוש

 אהרים דפ,ם וכמה בקטבריג'. בו1םםמינפטר-קולג' הגנ,זה מכ"י רפ,פשני
 בתור 46-59( )צר ד' ספר א' ש:ה בהתרביץ" אפשטיין י-נ ירי ע4 :רפסוממנו

 129(. צד לעי4 )עי' טח4ב שמואלן 1ב"ר ברוך רבי:ו על 4מאמרו:ספחיפ
 ברוך רבינו ובדברי ר"ח מדברי פשקי בפסק. הרבה השחמש זה פירושמחבר
 ע4,הם. :1ספ.פ פיר~שים וכמה ש1:יס דברים כמה גם בו יש אב4 יצחק,בירבי
 ר-ה כ4שון ולא בחידושי1, הרמב,ן שמביא ר.ח ילשון לשו:ו ד1מה אשרויש
 5". צר שם, תרב,ץ )עי'של:ו

 והזמה בהכחשה שישנן בערים תאסר א(חייב
 הקל זה ונרחה ב( פיו טהודאת פחות העד'ם כחנמצא
 אהד ער ומה אחרת ררך לפרך וחזרנווהומר.
 קד יקום לא שנ' שבועה מחייכו ממון כחייכושאין
 לכל ליה ודרשינן ונו'. עון לכל באישאחד
 הוא קם אבל קם דאינו הוא חטאת ולכלעון

 ודחינן שב1;ה. ג( 1 ת א שמהייבין עדיםלשבועה,
 'נ'שכע הוא טעיד ש)טה( מה על שכן אחד לעדמה
 אהד רעד שבועה סנילנול ת'תי אלאכול'.
 אהר ועד משיו לרבויי ואתינן זה. גםונרחה

 טחייבו ק:ם מחייב)ין( שאין פיו ומה 'מקיואטרינן
 הוא פחות הערים כח שבועה בחיוכ ~כךב( סע"ב, ג' בר"ח וכולה ראשיתהא(
 שיחי,ב11;1ן-ר.ח. דן אי:ו טטין א1ת1 שטח,יבין 1עד,פ גן פי1ן-ר.ח.טהודאח
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 שכן כל לא קנם אתו שמתייבין עד,םשכועה
 והזמה בהכחשה אינו שכן לפיו טהופרכינן
 שישט עמח אחר י למעלה. שפירשנוכמו

 אחד לעד מה שבועה. ומח"בובהכחשה

 תאמר נשבע הוא שמעיד מה עלוטכן
 יוכית פיו נשבע. הוא וטכפר מה וטעלבעדים
 שכפר מה על משבע שהץה מהשטשלם

 11  וויו וטבהן העעוה להצר מה ופרכעןוכול'

 באיש אחר ער יקום לא ,טנא' ב( כפרן הוחזקלא
 הוהזק לא והודה וחזר כפר אם וכןוגום'.

 אצל קרוב אדם רבא ראם' כדרבאכפרן
 ארם ואין ג( אחרים אצל קרוב אדם ואיןקצמו

 שאם בקדים תאמר רשע. עצמו את משים ע-בן א'ןדף
 ואנן ונפסל. כפרן שהוחזק עליו והעידו ובא
 והא נפסל במלוה שכפר ומי[ וכי הכי להרחינן
 והא לעדות. כשר בסלוה הכופר חמרא רכאם'

 וחזרנו הפירכא. זו ונדתית היא. מלוה חייאדר'

 שכהן השווה להצר מה אתריתי פירכאלפרך
 למעלה י( אסרינן פיו הזטה בחורת אינושכך
 אמרה שהתורה הזמה בתורת אינו אתדעד

 וכיוון לאהיו לעשות זטם כאשר לוועשיחם
 איפשר ואי לשבועה אלא אחר קר עדותשאין

 הזמה תורת נדחיח השבועה זו הערלהשביע
 כאשר לו וקשיתם לקיים יכול אתה שאיןמעליו
 פלוני כאיש אנו מעירין וכדתנן לאחיו לעשותזמם
 זה נעשה אומרין אין חלוצה ובן נרושה בןשהוא

 הזסה תורת אין ולעולם כול' גרושהבן
 שניהם שיוומו ועד בשנים אלאעליו
 לפי משלם זוסם עד רכ דאמ' כיון וראהבוא
 ממון משלמין אין והתניא עליה ן נ י ש ק אחלקו
 באוטר דרב להא ותריצנה שניהן שיזומוער

 כפרןן- הוחוק לן אחד עד עליו והעיד היוה כפר אם ןפי' ב( ר-ד(. )פ" שכןא(
 ןר.ח(. כדאמרן ד( חסרן. )ר-ח אחרים אצל קרוב אדם ואין ג(ר.ח.



3מ המישיספר

 ונתחייבנו פלונ' של דץ גבית והחמנוהועדנו
 עד כשיחם אבל משלם גחנא האי כיממון
 שסעק ר' נם' ותק תשלומץ שם אץאחד
 שניהם שיוזמו עד נהרמן אץ שמם מהאוס'
 ,טיחמו עד נהרגין א'ן 'טל,טה )אףע,א[ " שמהם שיחמו עד נהרגין_ אין. שלשהאף

 ,טניהן"
 ופרקינן

 ער פריך. לא הזטה תורת חייא ר'רילכא
 ומהנה זק"ל. חננאל רבינו רבר'כאן

 יצחק בירבי הגדול הרנ ברוך רננודמי
 באעי הצר רמה פירכא, אינה טאיטעמא " יסחע המובהק.הרב
 ועד ואפע אהד אער כחדא אתרמ"הולטיהף
 בהכחשה אית'ה דהא הזמה בתחלת אית'האחד

 והיא בהכחשה ,טישנו טכיח אהד ערכדאמרען
 מתניתץ ההיא על ג( במרובה כדאמרינן הומהתחילת
 ולבם:ף ,טהוכח,טו עדים דבה אמ' ,2נים 2י עלגנב

 הילכתא ובכוף הזמה תחילת הכחו:ה נהרגץהחמו
 הווסו ולבמוף ,2הוכחשו עדים כפלוגתאאמרינן

 נהרגץ אין אט' וחר נהרג'ן אט' הד אלעזר ור' יוחקר'
 תהילת רהכחו2ה כרבה יוחנן ר' ליה וקמאוכול/
 הזמה כתורח וזרוףיהו אין וראמרינן היא.הזסה

 דעד כיץ מבר חייא ור' קאמ'. הזסה מוףמ,2ום-
 לאו הכהשה דהא הזמה בתהלת תיה אאחד

 כחדא אתרוהיהו לפרכא ליתה דהא היאפירכא-
  כ7טם בפרק גתנא האי כי אמדיק נמיובמהמה
 עקיבא ר' דרלט ניום בו אותה כודקיכזטהמים
 מאהר וכי בגטרא ואמרינן וכול'. חרזט כליוכל

 מדץ דב אמ' יהודה רב אמ' טמא. למה לודאץ
 ,טבהה השוה הצד מכה לה וגכרען אתי וחומר קלנ"ק

 בהם יע( 27כן ~שבהן השוה להצר מהופרכיק
 יום טיול מאףדו מממא הדע( כלי חטורצד

 זכאי בן יוחק ורכן הטומאה. אב במעודשרץ

 ע.א. ע-ג ב-ק" 029. צד לעיל )עי' לי ומסתברב( זר.ח(. שלשתןא(
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 דלאו כדאסרינן פירוום פריך. לא חמורצד
 דאית דתוטרא הוא הצד טה בכל השוהפירכא
 כהא' ליכא כהאי ודאית כהאי ליכאכהאי

 פרכינן הוה ככל שווה תוטרא ל'ה הוהראי
 טדרך נטרינן הצד מטה אנטורי לעניין רהאליה

 הצד טה כדאטרינן בתרווייהו שוהשהוא
 בתרוטה ופוסלין בתולין שמותרין שבהןהשוה
 בתרוטה דפומל בחולין שפומל שיני שכןכל
 טענה ידי שקל שכהן השווה הצר נמיהכא

 עדים מביא אני אף ונשכע. כאין הןוכפירה
 וגם ונשבע. באין הן וכפירה טענה יד'שקל

 רכ אמ' בתתלתו. אמרינן קידושיןכמסכת
 טמה לה ונטר ותומר מקל קונה חופההונא
 דאטרינן בכל ששווה מדרך הצר למה ופרכינןהצד.
 כורחיה בעל ישנן שכן שבהן השוה להצדטה
 שכן שבהן השוה להצד טה אקשינן נמיוכן

 שמע היא פירכא דלא קאמ' ולא טרוכההנאתן
 פירכא לאו בכל שווה דלא פירכא דכלמינה
 למה אית כרולין הבשר כל ובפרקהיא.
 דברי וטהנה קוד. דרכיםהצד
 1 1 1ק,ל חננאל1רבינו



 ע'ז. למסכת קדמוןמפירוש
 בקמבריג'. הג:י~ה כ-י בין תרצ'א בככל.-טבת שמצאתי כ.י מש:י קטעיםש:י

 שני בן ק~נפים הוא האחר אחר. מכופר גם וכמדומה אחר, מפירוש שניהםאבל
 מקו:סרס כנראה ווחר, דף השני, אך חסר. שכי:יהם וסה תכופים, בלתידפים
 מפירוש הם כאחר ~כולם הדפיפ. שנ' בין החסר כל את כמעט טשליםאחר,
 בו יש אפן בכל הגא1ניס. אחר של נשיר1ש: אן זרה, עב1דה לטסכתקדמון

 זרה עבורה אלפאט' ב,,שיח השקמש הטחכר פיר~שים. כמה הגאוניםמפ,רושי
 לצר 350, צר שם בהער~ת'1 הרכב' שכתב 1טה 23, צר תג,ה )השוה הא'"לרב
 האלה כ-' שש:י 1יתכן של:ו. בנ~כחאות שאינן נדסא~ת במה גם בו ויש22(.
 ~הגיה 1מחק כחב פעטיפ כמח להם. אהת מתכ1:ת כי נ~פ1, המחבר כ-י מגוףהם

 1רק שהיא, כטו הש1רה בת~ך הכתו:ה המיה שהניח גם ו,ש הש1רה,בתוך
 אחית. :~כחא השורה, טעל עליה,הרכיב

 סותר. ושיני ראשון אלערבי. אלמצל ב(, טייעא אכטא א(פיר'
 ראשון פעם פעמים, שתי ציר הרנים מן עושין שהיו פיר' ג( רשסינאכיון
 שלישי חמרא כיה למרטא צריך ואין שסן הא ושני ראשון ופעםושיני.
 אסור. שלישית פעם הילכך חנורא ביה למירסא וצריך ה י נ מ 1 ש ש י לק

 ןש,היין טקוב שם דצור מולמא ופיר' עכא. מינא רעכו, נטילאפיר'
 רוב אכרת או ופריק' טיעומ אפילו רוב איריא סא' כולי. הרכה ביהטצוי
 דמיעוטא ולמיעוטא רמיעוטא, טיעיטא הוי מיעום תאטר אם אבל מיעוטאיכא
 טאיר. ר' חיישלא

 רקתף הא ". לסעלה שעתך אותך תנשא שעתך. תורמינךפיר
 לכך מוף. ועד מתהילה לשח'טה וישנה עוברה הוא זכיחה בנמר באומראסורה
 חמורה העולה קיבת והלא לו אמר כול/ אמורה היא ,טחיטתה גטירת ושעתער

 וכיץ כלום. טטנה לאכול לכהן ואמור למזבח כללי וטהיא הנבלהטקיבת
 בניפהיה להו ניחא כנ,טר. חשובה ראינה מינה ,טמע קיבתה ל,טרוף להם,טהתירו
 ואפילו ביה להו מחא זרה עבורה בבהמת וטבח לו שיהא טה יטכלדשביח
 להריגה. הולך הוא. כי כניפחיה להו ניהא לא הנסקל ב,טור אבלפירעוה

 הוא בבף ט'אעא. "אכטא )ר.חן; ערבי" בלש~ן אלמצל "פ" ב( ע.ב. ל-ד עקא(
 פ"עא אכטא גא~נים בהשובת "מצא:ו מ(; צד )ע-ה אלערב"י אלמצלזבפ"ת
 אבטא. ע' )ערוך עליהס" נסך "ן .מ~לף בחלב אותן וש~רץ ועשבים קמח מביאין הכי ~פי'גכ-ף
 בר,ח: וכן ג( שח1ייע שמראהו "אבאטא, א': מ-ב, בתג-ק אבל השלם(. ערוך עודוע"
 "ה'כ דדמם שומנייהו קליש שליש, חמרא, ביה למירמא צחך אץ דשמי:אביון
 ע-בג מ,א )תרק למלכות" ותעלה שעה לך תר~ם שעתך "תורמינך ה חמרא".בהו
 שכ' מה עוד וע" ברה אפג; שלא ם 1 ד 1 שעתך ק )תורמעך ך "ת~רטי ע-א: מ.ב שםאגל
 040ה צד ריש אגחת ~שד.ל, ע.א. "ד לתרק כהקדמתוש"ר
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 מישום תורה. טדברי יתר חכמים דברי והם דודים דברי א( עליקרבין
 וטמאניקור

 מקתה אלא מטיתה אדם אוכלו ואם בה וכעצא הנח,ט ניקרו -
 בה היה אם אימא ואיבעית טנקרה הנחש אין ינשה תהא שאם תשתריינשה
 ופירושו רלב. צחצוחי בלא אלא ממנה. והולך ניטוח שכה האירס ויבוטהניקור

 בזה וטחט וכיע יב,ט ב( תהא ולא החלב. מסי לרלוחית בו יש לקולםשהנבינה
 הנח,ט אירס ניקור בה היה אם פיר' ניקור מישום וחישינן קאיי זיהראלחלוחית

 נחעה אירס מישום חישען לא יבבש הוא אם לכך ליבבש סמחו האירסאץ
 בכ"11ע,ב

 הנכרי שריטת קיבת היתה חזרה. לאחר וכאן חזרה, לפני כאן "פיר'
 ר' את ישטעאל ר' יטשאל עת .חזרה לפני ופיררש הותרה. תזרה לאהרנבלה,

 בקבת אותה וטמקמירץ ספני לו ואטר הנץם נבינת אסרו סה מפנייהושע
 שסקמידץ ספני ואטר יהושע רד בו חזר ישמעאל ר' לו דהק,טה וכעןנבלה
 ,טאסר ממה בו חזר יהושע רר' מינה שטעינן זרה.. עבודה ענלי בקיבתאותה
 כול/ נבלה נכרי וטחיטה,טקיבת

 וסן הפנין הפירות וטן האילנות טן היוצא החלכ הוא שרףפירי
 ובאלקרבי רלנ כנון מהם יוצא אדם אוהם שכשרותך תאנה עלה כנון העלין.2
 ד(. אלצמנ 1קאלא1

 אוהבך. מות על מטונה שהוא ס' כלומר מית, עלי ביהקרי '[[

 פיר' נוקים, הדרי בהדי טמא בהלב מהור הלב איערובי טשוםאו ען

 נתקרב. שלא בידוע עמד אם נתערנ שסא דרישינן החלב זה נעפיר ה5

 ה( איטיאפי בנבינה איכא הרלב. מן שיוצאים הטים נםיוכי.פיר' :2

 הוא. ממא חלב איכר נסיובי לחלורית בהם וישאר קמנים י( ניקורים כנון והם %1

-
 אדם. לבני ומוכרי הנהתוסין מן הלרם שלוקח ארם ז( פלמיריפיר' 2

 אתי ולא עצסה העיר טן להתרחק כדי דמתא מצרי אבי ואכיל מנכית בו א שז
 חתנות. לידי ייה,
 יומה. בת קדרה כנון אסורים כלים פ,ר~ש אסורין, כלים של ח(זליפתן 5ן4

 טסאכלותם. נעולין שהן בכליהם החביות מן יזלפוהו *( שמאת

 אם פירושו '(. נברא האי עלה עבר יקא ט( כולו נוי איכאאי

 ואכר עליה לו סתיר וקא מהם אחד ואתא איפור ברבר נוהנים כילם ישראל2
 אחד אדם והתירו אימ~ר בו כולו הנוי נהנ לא אם אבל קובקים אתם ואותי]
 חכר( )השאר על גורה נוזרין שאין תרע וטיכן קובעים. אתם ואותי זה על נאמר לא2

 ה("ב.ני דבק. ר(:קרא רישע.ב. ל,ה שב נ( תרשב. השו': קל ב( ל.ה,א'. ע"זא(
 בביתו שי~שב "פלפר זן חן'רות. הש~רה: על 1( 26(. )תג,ה בטייח" אלקבקאת ביןאימאפי
 ר.ח. גרסת וכ,ה ין ק.ב. ל"1 שס טן ק.א. ל.1 שם רן 23(. )שם ~סכשירין" לחםוסוכר
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 בעריםה. טוטלים קטנות שיהו מ,2עה פיר' טעיסותיהם נדות שהן בנותיהם עלגזרו

 על ,2יגזרו כדי ה,2טן אימור כח טאי כלום' טפת ד'טטן א~למיהכאי
 חטיר. ושטן קלה דפת ט'כלל כענורגהפת

 כלום' נעלה נכית שטתאנקת א,2ה כגק דחתנות דוטיא אישותפיר'

 חתונה. א,2תנסו

 ארמית. דאסרי ואית או. אשת שפחה נדה " נש"אפי'

 אחותו. תכ,ר על ואטנ1ן[ ש:א ה, ק ש ה ת ו אנ

 זכור. טשכנ גוי סתינוק טתלמד ישראל תינוק יהאשלא

 זכור. משכנ ללטר יודע האי כלום' לארגולי ידע 3(האי

 הרי תאמר ואם תלת. להו והוי חרא. שראי נטי אנא ליהאס'
 והתיר דינו ונית הוא נסנה לא ר' כי לוטר יש לך(, )יש ר' התיר דכריםכטה

 נלנד. דנרים שלשה אילואלא
 חכמי

 ר(. דורו אנשי כל פיר, ג(. שעתו כל להואטרי

 לינשא ר' דהתירה הא שריתוה אלתר טכא לההוא אלעזר ר' ליהאט'
 דהוה ומיש1ם כול'. חדש קשר שנים לאחר דילט' אן התירהלאלתר

 והתירה. ר' שנימנה נרור היה כלומ' מנינא בההוא א ב ם א ו הה

 לכשתצא גיטך זה הרי לה אטר אם ורננן ר' טורים הכל אנייאמ'

 אלא הוא משל ווה גט הוי טנרתיקה חסה לכשתצא כלוט' טנרתיקהחמה

 הוי לכשינוא פלו' מטקום לכשאבוא גיטך וה הרי לה שאטר כג1ן הרברעיקר
 קאס' סעכשו גט הוי טנרתיקה חטה שתצא טנת קל לה אסר אם אכלגט

 שהאומר גט הוי טקכשו שאבוא מנת על נטיך זה שאומר למי טשל נמי וזהלה

 זה הרי לה שאם' כגון תצא נאם אלא נחלק, לא ראסי טעכשיו כאומר סנתעל

 שסחיים עליו מוכיח שלשטר זטנו דאס' יומי כר' לה םכר ר' נאתי אםגטיך
 כטהיום ליה והוה ןכשר טחיים גם ליה הוה כתב1 שטחיים וכיון להכתנו
 להנשא ומותרת טיתה לאחר גט ואינו טתי אם טהיום גטיך וה כל,מ' טתיאם

 ליה והוה יומי כר' לה פנר לא קמא ותנא לינם זקוקה ואינה שתרצהלמי
 אלא גט שאינו וכיון טיתה לאחר אלא גט אינ, כלוט' טתי אם גטיךכזה

 לינם היא וזקוקה טיתה לאחר גם שאין הוא פמול גט הטיתהלאחר
 בכ.ין)ע-ב
 קםנר שושינא פפא רב הם. ארנה טיני כילמ וםומניל ושישינא קטצאאיל

 תנא היכן תאטר ואם ארוך. נראשו מיפלני קא ייעזר נן ויוכף קטארתנא

 נל "פי' ד( סעיב. ע"1 בניטין כיה ג( ע.אן ל,ז ;.1 ב( ו"ח. נ,רסח וכןא(
 סע(. ע' )ערוך שעהיי באותה שם שנמצאוהחכמים
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 עליה. רפליג טאן דאיכא טיכלל ייעזר בן יומף העיד מדקתני לומ' ישקמא,
 כותר. שהוא לעצמווהוא

 הן טהורים המובח שבבית הטים והם הטשקים טממהיא נית משקיופי'
 טוטאה. טקבליןואין

 במת שיקרב הקיד שהרי ליה טיבעי אסירא יוכף א( שריא יופףהאי
 כ.ל'. אמר קא איסורא ווהמסאב

 טוטאה ופי' דרבא, קמיה ראיריתא בוויבורין טומאה להא רבנןאטרוה
 בטהור נוגעת אהרת וירו בטת נוגעת אהה ידו ארם שהיה כגוןכחיבורין
 דכת' שבעה התורה טן חינורין שמוטאת מנין פיר' א י ה י א טדאוריתא.
 כול'. במתהנוגע

 דכת' טשוטה לה גמרינן היאך הרבים ברש:ת טוכאה ספיקפיר'.4
 ברשות טומאה וספיק נבעלה לא או נכעלה שמא כ?'ק לן ה,ה ש( ה'חיר ברשזתל. נסתרה ואם היחיד ברשות אלא נסתרת שאינה הכה' כניר נטמאה והיא ונסתרהש
 לא הרבים ברשוח נסתרה שאם טיכלל הנורים טי השחה ך כ ל ו ה טמא היחיד.%

 המרים. מי שותה ואינה טהור הרבים ברשות טוטאה שמפנן נמנ,(!ה שמ(, אמרינןט
 אתא כן טוךין אין אבל הוא ההורה מן טהור הרבים ברדית מ:טאה כפיק לא5

 להם. והתיר טהור הרבים ברשות טוטאה שפפק אורי איהו"
 ושיקור הרבים רשות שיעור כאר.ן להם טדד כלוכ' להן נעין קורותפי'ן
 וול ננהר טיא הא להם ואוט' יועזר בן יומף שההיר בוה אותו שישאל מיפ לכל מחמיר היה ינאי ור' כול' הרבים רשות כ(,ן ער להם ואמר היחיר רשותן
ןע כול'. טבולם  גוים בישולי טישום בו אין הי שהוא כטות שנאכל כל :( דטתניאיכא
 חסר( )השאי עולה שאינו כל רמתני יאיכאש
 בתכלת שצבעתו עליה סהיטנא איתה מי ושאיל אתא נ( תכילתאזבן: ע,אן ב, רף ראשון וכ-י(
 קרונ שמראיתו ל י נ ל א ו ה ו צבעתו אחר ברבר שטא חישינן דילסא או,

-
 קליכם לקכל אתם חייבים להם שאומרים חבירות רברי לקבלצריכיןן התכלת. לטראית
 קמיע. טלשון קומעת ופיר' וכך. כך מצות שתעשו1

 נוי ביר ישראל ישלחם אם דברים סיטן והוא אחד נחותם אסורחבית
 אכורין. אחר בחותם אחרלישראל

 האילנות מן חתכו בעצטו שהוא ואילולי כחבר הוא הרי חבר שלעכרו
 לישראל. וכוכרו טגוי קנאו לא ווראי לישראל ליה טזבין הוה לאבסכנותיה

,ו  ע"א. ל"ט ג( ע"א. ל"ח ב4 ע"ב. ל"י ון-זא(
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 פימן בה שאין דנ חהיכת אסור בית ואם' חת הסיסן טן שהפהיתושמואל
 אמר ופריק' אחד. כחותם אסורה נטי ה'א והלא בסימן אטרה לא טעמאטא'

 אטרינן לא בשר נוני ותר' בשר היינו סימן בה שאין רג חת'כת שמואללך
 כול'. כשר חתיכת לוטר צריך ואין בשר בו 'ש אפור לית דאטרוכיון

 היה ואפ'לו מותרין הבית בעל לו והביאם בפעורה ארם נזרנון אםוכולן
 נידוק חוקיה דאם' למעוטי כהנאה אמורין אילו הרי הארץ. עם הביתכעל
 כהנאה אסורין כלבר אילו קתני בהנאה, אכורין יין בהן להשליך ן כ ר י דש

 דאם, 'וחנן דר' טוריאם למעוט' נמי וכך בהנאה אסורין אינן חזקיה ראמראכל

 אותם )?( ינו שנוינה א'לו וסתם א:ניאקי כית נכינת נטי וכן כהנאהאסור

 בהנאה. אפורין א( אטרינן נטי והכא כהנאה אמורין טאיר ד' אמר דהתם טאירכד'

 ע-ב( ב' דף ראשון,כ-י
 אותו ג( מים שטנטפות ותאנים ענבים כגון פירות ב( דברכניותפיר'

 אסורין. השלחין אומר 'ופי ר' ט:טאה. לקבל רבר 'כשיר לא מהם שטט'ףהטים
 מגרע'נתס. יעקרו ארס שיאחזם בקת טאד הנרפיםהזתים

 הסלילה מן דמפרשי ואית מכונו. שניצור'ן ממקום המל.לה מןחנבים
 כול'. ככל' כשוקהנמכרים

 ר ' ש כ מ הענכים מי לנת ענביו בוצר הנה כול' זנת נוצרורטינהי

 כול'. להו בעי קא לטשקה לנת כבוצר התםופריק

 שרי אחת כילכית כפתוחות ה( כאן ד(. קטנה רנה ת י כ ל י כופירי
 ככילכית וטותרין הן ארר כלי כ~,ילו פתוח,ת כולם שהחביות כיוןראכרינן
 כילכ'ות. שהי כעינן כסתומות וכאןאחת

 כלום. 'תרה ואינה חברתה כשיעור אהת כל שווה בשחתיכות י(פירוש
 וקשקשת פנפיר לה שיש ניכרת אחת וכל שוות כולן החהיכות אם הכ'א,

 לטיטרה.טאי
 בצ'ם טטיל מהור דנ פירושו ט2פנ'ם, טשריין ווה מכחו'ן סשרייןזה

 יש נמי טטא ורג משריצ'ם טמעיו 'ציאתם לאהר כיצ'ו כלומ' בחוץומשריצם
 לאחר אלא בצים כשהן טמעיו יוצאים :אינם משריצ)'(ם כמעיו אלא בצ'םלו

 שרצים מוציא כליט' טשריץ טטא רנ ורמ'נהי כול'. יוצז~ים כמק'ושמשריצ)'(ם
 בצים. מוציאואינו

 ח( כר' ז( ואלאכדה אכרייה. נאלערבי כודרתפיר'

 כול'. ט( מרורה טטאולהצפתהא
 בפ" החסרוח הת'ביח הן שאלן :נראהג( ;.ב. ל'טכ( אטר.. השירה: עלא,

 ר" שהן קטן דג כלבית "ז" ?ד.23(; )תג-ך מאד" קטן דג ,,כלבי-ו ד( עי,-ש.ר,ה,
 ~הכדייה ח( ~אלכדן.'ןה. צ,ל: ו( א,. מ', :ן ש:~ת. כשההת,כ~ת פפא ר: חיגמה ה()ר.ח(.
 כד. ע' השלס ;יוך יעי' ט( ~טע:גלת. טאורכת צ~דקהכך
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עוברי
 המומהה. מן א,תם ליקח צריך לכך הרגים ביצ' נשניטחו רבאאמר

 א'ן קמבר ראלטא רגים עוברי מ'כן מכי דאט' א( דומתי ר' עלואקשינן
 לביצי מיטן 'ש הר' רנים, עובר' מימנ' כך קתני והא מיטן הרגיםלביצי
 מהו כול'. בשליפוחא ב( בצים שהן רגים לקוברי לו: טשכחת ופריקהרגים.
 שהעלין כ'ון לן משמע קא עצטו ג( חלת'ח מן בו עירנו שמא ניחושרת'מא
 חלת'ח. בהו טירכיק לא חלוקין שלו עלין זלקה באלערבי פיר, שריקןשלו

 ה( אלחפאח נלוח באלערבי תפוחים "ן א:צר ר( אופחיק?'ר'
 בזול אלא בחנות שמזכרה טכהן התרומה לוקחין שאין מ'שום דאמור הואלפניו

 בו שומקין שטא דחאייש מוכרו אינו האוצך סן הכא אבל הם מעלושלוקחיה
 שכאזצר מטה לו נותנין ואין טטנו הכל וספסרו חולין לשום החרומהשמוכר
 בחנות. למכרה לו אמ1ר הולין לשום טוכרה שהוא כיון דאמור הוא לפניוכלום,
 טה אבל לחולין. וימכרנה כהן לו טתרטי לזן שסא חולין. לשם שלאואפילו
 לחולין לזב,ניה אתי רלו1 טותר האוצר מןשמוכרו

- - -
 הפחק. כגט': ר( ההלתית. השו': על ג( דוט'ם. השירה: על ב( ע.ב. מ'א(

 תפוח,ם. מ':ו.ו1 הן פ-1. כי' 21 צד לשנת הפ,רוש,ם איצר ~עי' א,פמיק. כמווה1א



 וב'מ. ב'ק למפנת בערביתפירוש
 בריטיש-מוזעאום בכי' אחד מחב1ר לוה יה תכ1פים בלתי דפיםשלשה

 השני הכונם. בפ' טחח'ל הראשון הרף וב.מ. ביק למס' .ן)(( .15563."
 של עיקר1 מצ,עא. בבא מתחלת י ש י ל ש ה 1 מר1בה. פ' וריש הכונס פ'טכ1ף
 ברמב-ם השני הרף של 1עיקרו לקטן(. 1עי' הרטכ,ם בת'12' גם נטצא הראשוןהדף
 המערב". "דיינ' פסק גם ש1מע'ם אנו שכאן א4א לקטן(, )עי, 1פקדון שאלהה'

 בתחלת הס1גיא שכמ1 למדים אני ממנ1 השלישי. הדף הוא משניהם1חש1ב
 נקנית האשה דריש "דגמארא (7( צד )אגרת רש.ג עליה העיר שכברקר1שין

 "כל גם כך וקבעוהי", תרצוהי בתראיי י א ר 1 ב ם ן נ ב ר הימ מנא בכסףער
 התלמ1ר" דברי לא כב1רא', רבנן דברי "הם טציעא בבא טפ, שבראשהדבריפ",

 הגהה נקט, מטאן ,1וי ונחז' לי: "ושמיע העט,ר: בעל כחב כך ואמנםג1פ1.
 לימא עד דפרקין מרישא סב1ראי דרבנן גירסא ומסתברא בכפרים.היא

 1נראה שם(. הר'.ף על שעד'ם )מאה דקדושין" פדק' דריש גיכא כהה,אמחניתין
 טזכיר המחבר ה1א. העמ1ר בעל של הה1א הדור מבנ' כאן פיר1שנ1 מחברשגם

 הרב". "ק1שית 1גפ טרננ1", "1שטענופעמים:

 כל יהושע רי אמ' דכרים ד'[ פט]ור. כרא,י בפניה ונעל לדיר צאןהכונם
 בהטח לפני גדר הפורץ שטים. כריני וח"ב אדם כדינ' פטור אותםהעושה
 אדם. מד'ני פטור ]לפיכך[ רעוע בגדר ואוקטה התלמוד זה על והקשה וכו'חכירו

 חברו כהטח לפני גדר שפרץ 0' ]התנא[ עשה איך להם הוקשה הטפרשים שרובדע
 שאינם בליסטים הדין קדם ככר והלא הצאן שהזיקו מה על חייב כריאוהכותל
 חייבים יהיו כך אחר ותצא לפניה שיעכוד או שיוציאוה עד הצאן בהזיקחייכים
 . . . והזיקה הבהמה ויצאחה כריא גרר שפרץ . . . וה את נחייכוהיאך
 כדמי אלא חייכ אינו חכירו בהמה לפני גדר שפרץ טי לפיכך שהזיקהכמה
 האי רב פירש וכן היפטים כמו הבהטה הוציא לא דהא ששברכותל
 ורבימ אכוחל מח"ב נמי אדם בד'מ בריא ]בכיתל[ אילימא זצ"לגאון
 על[ מייטון ]בן מ,טה רב המטאל[ . חייב ~הא[ נמי אדם בד'מ . . . ז"לחננאל

 פט1ר אותם הע1שה כל יהנש' ר אט' דברים ד[ ןפט1ר כראוי בפניה ונעל לד'ר צאןהכמס

 אלתלט1ד דלך פאעתרץ וכ,' חביר1 בהמת לפני גרר הפ1רץ שטים בדעי 1ח"ב אדםמדע'
 'געל כיף עליהם צעב אלמפרשים אכתר אן אעלם אדם. מדימ פט1ר לפיכך רעוע בגדרואוקפה

 פי אלהכם 1תקדם אד הצאן שהדק1 מה על ח"ב בריא 1הכוהל חברו בהטת לפמ גדר פרץמן
 כך אחר ותצא לפניה שיעמו או שעצ,א1ה עד הצאן בהחק ח"בים יכ1נ1 טא אנהםאלליסטים

 שהחקה בטה . . . והחקה הבהטה חצאתה בריא גדר שפרץ זה . . , גח"ב והיאך יבים חיהע
 ה1ציא לא דהא ששבר כותל בדמי אלא ח"ב אימ חבירו בהמת לפמ גדר שפרץ מ'לפיכך
 מיח"ב נטי אדם בדעי בייא בכותל אילימא וצ,ל הא" רב פסר וכדלך הלפטים כט1הבהמה
 עא מימק ]בן משה רב הכיל[ חייב . . . נמי אדם בדעי . . . אל 1.ל חננאל 1רבינ1אכ1תל



 קרסג:זי142

 בכ,ין ע,ב א'ןרף
 בלבר. חייב אמר אלא פירש, ולא לריר צאן הכינם על בחבור שאכ,ר לפיזאת

 את אהרי( )בלכתם בקראם א( שאלוהיהם בכלל טרשיליא בני זה עלושאלו
 הצאן הז'ק קל או הכותל על הוא הייב כונת האם ארוננו 'ורנו ואמרוהחבור,
 בפני גרך שפרץ מי 1יהיה . . . . לריר צאן לכונמ שייך שהוא ארוננו 'אטרואם

 לענין שנא' במה נעשה היאך הצאן, שהז'קה במה הייב בריא והכותל הברובהמת
 הליסכוים לימטים ה1;גיא:ה שנאמ' כטו הצאן שיוציאו ער חייבים שאינםלימטים
 היתה אלמלי כי הצאן להזיק אלא חייב באמרי כונהי לא ואכור להם וענהחייבים.
 הפורץ יאמר אלא חברו, בהמת לפנ' נרר הפור.ן יאטר למה לכותל כאןהכונה
 המפרשים שחשבו כטו היה לו ועור הכא[. הבהטה ענין ןמה חייב ]מתם[ חברונרר

 מרינ' פטור רעוע בכותל 'היה פבה לאיזו הכוחל, על הוא חייב באונורושהכונה
 ופטור בשלם)?( ח"ב שלם . . . . לחברו שהמפסיר תראה הלזן שמים, בדיני וחייכארם
 בכ,ין ע-א כ'ןרף
 שבועה בלא שכנגרו וימול לישבע יכול ואינו שבועה מחו'ב כמו שבועהבלא

מכיוי
 רנים היו המקרב ורייגי מענו, של:1 בטה לו הורה אצלו שהמ:פקד

 אותם ש:מר מכלי ב~קטיו איתם וערב מרודים בלתי חם'ם חברו אצל שהפקירבמי
 אוטר אצלו שהפקידו ומי ארארב עשרה היו ההם שהחטים טען הפקרוןובעל
 שבעל ב'רושלמי שנזכר לטה בהיקש אימרים היו היו, פחות שמא יורעאינו

 שיטול פמקו ורבו הלו" ייסף ע;רב'נו ג( ש,צ ב( כושן; רב ואטר ויטול ישבעהחטים
 משלם. ולכן לישבע יכול ואינן שבועה כטחוייב נעשה אצלו הטופקר כ' שנועהבלא

- - - - - ------ - -- -- -- - --- . ------- , - - - - - - -  אהל פכאלוהא פקם ה.יב קאל ג,ר ינצח 1ים ןדיר נאן הכ1:ס תבע אלחיב1ר פי לק1לההדה , 
 אלנוחל ע1 חי,ב מע:י הל אדינ:1 '1ר:1 1קאל1 להיב1י מהתבעין מסאליהם גמלה פימרשיליא

 גדר פרץ מן ו,כון )?( גבההא לריר צאן לכו:ס הכ; א:הא אלמ1יא קאל 1אן הצאן תויק עןא1
 ליכטיס לעינין ש:א' במה נעשה ר,יאך ה?אן שה~יקה בנ:ה ה,יב בריא 1הכ1תל חברו בהמתלפני
 1קאל להם ?גא1ב חייבימ. הליסכ,ם ליכטים ה1צ,(ן:ה שנא' כמה הצא1 שי1ציאו ער ח.יב,םשאי:ם

 בק1להם אליאירה מזו אלכותל ה:א אלקצר כאן ל1 לאן הצאן להזיק גיר ח.,ב בק1ל' ע:יתמא
 מטלק הייב הבירו גרר הפורץ יק1ל בכ1תל הנא אלקצד כז:1 אן חבר1 נהמת לפ:י גררהפ1רץ
 כ1תל פי יכ1ן ככב לא' אלכ1הל ען ח,ינ בק1לה אלקצד אן אלמפסרין זעמו כמא כא1 אןואיצא
 ,פמ1ר בשלם חייב שלם . . . . . לצ"הבה אכסי מן ז;תרי שמ.ם ברי:, והייב אדם מריני פט1ררעוע
 1אלמ1פקר אד שכ1עה בלא שכ:גרו 1יכיל לישבע יכ1ל 1א.:1 שבועה מח1,ב מהל שב1עהבלא
 גיר קטח חברו איל הפקיר במן יחכיו אלמגיב די:ים 1כא:1 טע:1, שלא במה לו ה1דהאצל1
 כא:1 איחמיס דלך אן ה:קדין בעל פ'ד;י יכתאלהכ אן ג,י מן קמחה על. ואכלטהםמכאל
 ג'א טא על. קיאכ ,קולו כא:1 ה'1 פה1ת שמא יודע אי:1 יק1ל אצל1 1אלמיפקדיפ ארארבעשר

 אפחו 1יבו הליי י~כף רב':1 אן '2.צ ::שה רב 1דכר 1.ט11 ישנע החטימ בעל אן אלירושלטיפי
 משלן ~לדלך לישכע יכול ואינ1 שב1עה מהו,נ ;ל נ, צאר אצל1 אלמיסקר אד שבועה בלא יטולאנה

 ה' רנ,ב"ם ב( נ:"ו, סי' ליפסיא ודפ' ל"ה. סי' אמשכרדם דפיס הרמב"ם תשובותא(
 צ1ר1. ש:,י1 =, ג( ז.ל". 1ד:1 הל1י יוכה ר' הרב רכ1תי ה1ר. "ונ~ה ה'1: פ,ה 1פקר1ןשאלה
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 כפל שתשלומי ז.ל הכמים ואסרו כפל תשל~מי מידת מרובה פירקא.סליק
 בו שא.ן ב'ן תיים רוח בו שיש רבך בין ממון וגופו המטלטל דבר כלכולל

 רבר כל על אוכר מלה'ות והנעלה הרם ה' מאמר טתוך זה רבר ולטרו חייםרות
 בב.ין ב' עמ' ב']דת
 כלל וכלל, ח:ר אברה כל על פרט, שלטה על שה על חסור על שור עלפשע
 וגופו הטמלטל רבר מפ~וט הפרט מה הפרט כע'ן אלא רן אתה אי וכללופרט

 בהם אין לפ.כך כט:טלין ש:,ין ק~-קע,ת יצאו טטון וגופו הממלטל כל אףטטון

 ונאטר אותם וההנהךתם שנא' לקוקעות שהוג:שו עברים ויצאו כפלתשלומי

 יקרקעות שה:קשי וכיון בנהלה האר'ן ההלק לאלה שנא' כעבדים נחלהבקרקעות
 שאין שטרות ויצאו כפל השלוטי בעברים שאין נתברר והרי כקרקעות הםהרי
 אין לפיכך בעלכא לרא.ה השטרות אילו אלא טטלטלין שהם אע"פ ממוןגופן
 וגופו הטטלטל רבר שהפרט טפנ. טם,ן גופן ואין הואיל כפל תשלוטי ריןבהם

 למרתה הא לרעהו שנים ישלם נאמ' הפסוק ובמוף בלבר מטלטל ואיןממון

 כפל תשלוט' רין כו יש הטצו'ם טאלו חוץ סטון וגופו הממלטל דברשכל
 וחמשה ארבעה תשלומי שטרת וחטשה ארבקה תשלוטי במרת כן שאיןמה

 כו ש'ש ברבר בלבר אלא נוהנתאינה
 בכ.ין ע-א ג'ןרף

 בתח" " ש"צ מרבנוושמענו
 בבא

 מיצעי
 טמקח שאמח שמח

 וחד מדעתיה טחר מתורהו רנקם צריכא לא נקט, מסאן חץ ניחףוממכר
 ישבע' זה הולכך כורח'ה, בעל וסיהו מדעתיה מיהו ידע ולא כורחיה,בעל

 לה ופלגי סחציה פהות בה לו וטאין ישבע חה מחציה פחות בה לו,2אין

 מבוראי, רבנן רכרי הם האלה הרברים כל ". לדמ' להו ופלעלטלית
 אחר, כטקום תם ", כן גם בקירושץ הזה כרבך וקרה התלמור, רברילא

 הכתב תוך אל ונעתקו הכתב בגלען היו האלה הדברים ו2כל היא ל1הוהסבה

 גירמה. הדבריםונעשו

 המטלטל דבי כל יעם בפל תשלומי אן רל חכמים אל קאל כפל ת' טיוח מר~בה "ירקא()סליק
 דבר כל על קאיל מן ועז אללה קר מן דלד ואסתכרט ח"כ רוח בן שיש דבר בע ממט~טפו

 ניחף וממכר ממקח קולה באן מציעא כבא אול פי ש"? רבינו מן מענאום ן ק-א1 לןדף

 מיה~ ידע 1לא כורחיה בעל וחד מדעח,ה מחד מתרהיהו דנקש צריכא לא נקט ממאןוחי
 בה לן שאץ ישבע מה טחציה פח~ת_ בה ל1 ,שאין ישבע וה ה,לכך כורח'ה, בעל ~מ,הומרעתיה

 לא כבוואי רננן ק~ל גמיעה אלכראם הדא לרמי. להן ~פלג, לבל,ח לה ופלגי מחצ,הפחות
 דלך פי אלעלה ~אמא איצ'א אכר מ1צע ~פי א איב קידושין פי הדא מתל ונרי אלתלט~ד,ק~ל
 מרסלא. אלכלאם 1צאר אלנצכה נפס אלי פנקל אלנצכה האש.ה פי כאן כלה אלכלאם הראלאן
-

 בתשובות "מצעו המסכת; ב-ש נ( הרחף. מסח כ.ה ב( צ~רהאן==שמרו
 רב ומר ה'א ה~דאה דבחי מיבקן מרל 1בכסף הכא עד כתיא דהך ~כר 1.להגא~נים

 שם4 לקדושץ הדמב.1 ,חרוש' לה" ח:' איהו מסורא נאוןה~נא



 קןםג:144.1

 רבינ1 בכתב בבות שלש שה'1 ש"צ מרבינ11שמענ1
 להי1תן א( טראבםיה דינאר במאתים ונמכר1 באנרל1מיהנמים

 ושרעמ ז"ל", נפים רבינו בכתם שהן ומפני נכונה,נומחה
 העיקר וכי האלה, הרברים מכל רכך טצא ולא הזה בטקום ןשם[ ןש[עיערבעו
 בכיקןע,ב

 ר( נאמן קל הרב וקושית בלבר, וטטכר במקח ופיפא כמציאה רישא 0כרי
 עצא שהטקח בזמן ה( אט"י טכרת. לא לזה טכרתי לוה לומר המכרבקל

 נראה ארם ככל הוא הרי ירו טהךת יוצא הטקך אין אם אבל ירוטתהת
 ירע רהוא וכף נאטן אעו טוכך ,2ל ירו טההת .יצא הטקח . . . אםכי
  ו2לא וטיהו מדעתיה מיהו וה לפני ובאטרו כורחה בעל וטיהו טרעתיהטיהו

 . . ירו מתחת יוצא הטקח . . . אכל טה'מן ירק ,2אם נראהמרעתיה
 ,טהישוב ולהיות ההלטור, מרברי איננו הקוש'א נלקחה וטמטנו הטקום כ' ..

 שמם המשנה בתחלת דברע שיהת טצריכה זזל אותה הקשה אשרלקושיא
 לא אבל בטלית, אוחוץ הרין בעלי א,2ר בלבר, הטציאה על בטליתאוחוין
 טהיטן ירע הא אוטרים ולכן רבו יר תחת המקח אלא וממכר,בטקח

 אלאנדים פי נסים רבעו בכט באבי הלהא כאגת באן ש"צ רכי' מןוסמענא
 ו-ל :ס,ם רביג1 כט הי היה ומן !ך,הה :צבה יכ1נהא מדאבנ,ה ו,נאר במאיתין1א:באעת
 אלמתיבת 1אן כלה אלנלאם חדא מ: שי יגד :לם אלמכאן הדא פי נט'ר רבימ1אעלטנא

 ל~ה ל1טר המכר בעל :אמן על' אלרב אעתיאץ 1אן פקט, 1ממכי במקה ש,פא כמצ,אה ר,שאכדי
 הף 'ח מההת עצא המקח אץ אפ אבל 'ח מתחה טצא שהמקח בןמן מכרת' לא ול1המכרת'
 רהוא יכ1ן נאמן אימ מיכד של 'ח מההה עצא אלמקה מת'_. ןא;הן אלמתב"ן אדם ככלח1א
 מרעת'ה שלא :מיהו מדעה'ח מיה1 דלך קכל קולה פמן כ:רך. בעל 1מיה1 מדעת'ה מ'ה1'דע

 אד . . . . :אמן 'ח מהרה טצא הכקה שא'ן בעץ %1טא טה'כן 'יע ל1 א:ה מ:האלמהב"ן
 ללאעהראץ ה:חהה באן 1למא ארהימ1ד ק~ך ,מח הו ל'ם אלאעתיאץ מנה אכד אלד'אלמ1צע
 אלמציאה עלי בטלית איהחפ ש:ים אלןש;ה א1ל פ' קולך 'כת באן תקתצ' ו.ל אעתרצהאלד'
 ,להדא רכ1 יד תחת אלמקח בל פלא- 1מטכי נקח 1אמא באלטלית מתמאסכץ אלכיים אלדיפקט
 מהימן .רע האנק1ל

 247 צד קע'ןן פ,' י,ש 57 צד הרכב', - נ"1נ,ב )ת'12ב1ה מראכטיה" "טת'קאל 1כן:א(
 הנגיד הל1י יה1סף ר' מפפרי אלה בכיתן' "שלש ה'1 א1ל' ב( תן.ם(. ס"י'ש
 אישהן'2ל כ,,,כשנהרג ל.. שלח נס,ב יבינ1 שח1הנ1 הגגיד שט1אל ר'כן
 קהל 1פד:פ1ה אל'סאנה מד'נת אל ברחה ח:נ'ד[ הל1, 'הוסף ר' נפ'ם: רכ'נ1כת
 ספד'1 נחפ~ר1 פט'רה1 "ול~:חר 'דן. להיווכ הקביה )פ. מ1תה" ':ם עד גד1ל ככב1ר ה נ א ס ' לא

 1כך 1'ל. מ'גאש אבן 'וכ" רב.:1 לן:' גם ':ה'1 מהכ 1'ש )שם(. הו1ל2" בכל 1פשם11מחטד'1
 הג::1ג'ם נ:'מ1ת ה:'2אר'ם "::'ם, גם הרש'ס לנ1 א'2ר הספר'ם כל "1ה:ה הל1': מא'ר רבנ1'אמר
 שך'1 1טקצהם וכ,'. ש1נ'ם מכל'םוכל'ם

 רי,ת הנג,ד שמ1אל הד' ה:ג,ר אר1::י של כא:!ר~ת'י
 נמצא הם גם מיגאש ן, י1כף רכי הרב לפני אחרי1 1ה,1 תניחנון ה' ר,ח)=
 ע,.ן כרהיא, = ," ד כ לה "יאמרי ג( 1,ל1,ן. מאיר לרכי:1 אלרכא,יל )כתאב כרברי"נהם
 שרייא רבאגרת

 גא1י
 ק,ר1':,ן הי,א; פ.א טצ,עא בבא הוספךא ד( א'. העיה 66, צד

 א'. כ,. 1, צן. לבדכ1ת הפירושיפ א1צר עי' ה( ע.2.ע,ג



 וה. את וה המכהישים כתוביםשני
 כנראה, וה~א, 126( דף .15ג, .טט[ו .ט ).46 איכספורד מכ,י אחד דף בןקמ;

 וה. את :ה המכחישימ כתובים ש:י על הקדט1:.ס המדר':ים מאחרחלק
 רוב~

 )פכ-ב ומטנן בהערוהי ":ציינת, כפי רבא עולם בסדר כבי :טצא של:1 הדףשל

 וה כע'ן טמדרש חלק א'. עטיד של רא'סיהו ה'2למהי גם 54( צד החכמ,םסדר

 בגנוי גינצברנ לוי ר'פרסם

 שכמ-

 ~להלן. 217 צד א' ספר

 א(, ע~ויה בן ל'ותס ע'טרים בשנת ונו' אלה בן ה~'טע ק'טר[ויקשר

 אלאן כן לומר א.סשר לאחו, עשרה ארבע שנתהיא

 שרצה אחר רבר 'ותם. סיטי הגזירה שנינזרהטלטד

 ב( כתוב בח.ים. לאחו ולא בקבר ליותם לטנותהכת,ב

 השע בשמרון אלה בן הושע טלך לאחז עשרה שתיםבשנת
 אילא לאחז ארבע טשנת טלך הוא והלא כן לוטר איפשרשנים
 מלכזר לטוררו שנים תשע שנים תשע לוטר תלטורמה

 בן ג(כתוב שנה. עשרה שטונה אלה בן הושעשמלך
 שטונה בן ד( אחר ובמק,ם בטלכו יהויכין שנה עשרהשמונה

 וטה עשרה שמונה לוטר תלטור טה בטלכי יהויכיןשנה

 גזר לטשנחתם עשרה שטונה א'לא שמונה לוטרתלמור

 בחרש ,( אוט' אחר כתוב ה(. לטשטלך ושמנה לגלותרין

 לטלך שנה עשרה השע שנה היא לחרש בשכעההחטישי
 לדרש בעשור י( אום' היא אחר יבכוקום כבל מלךנכוכרנצר

 תלטור טה בבל טלך נכוכרנצר למלך עשרה שטונה שנההיא

 אילא עשרה תשע לוטר תלטור ומה עשרה ה נ ט שלוטר

 יהויקים אה לטשכיבש קשר,ה ושמונה :שטלך עשרהתשע
 בעשור לומך הלטיר וטה לחדש כע:בעה לומר תלנוורוטה

 הטקרש לכית גלהיכל( גוים נכנסו לחרש בש2עה א'לאלחרש

 הסכונ,ת וז,ת הים ואה העמורים את ינמלו ההיכל אתוכבשו

 היום שפנה ער ותשיעי ושם'נ' שביעי בו טקרקרין1היו
 להרש. בעשור ונשרף האור את הצילו חשכהועם

 הראש כהן שריה את מבחימ רב ויקה ח( אומ' אהרכתוב

 טן מ( וכתונ הסף שטרי שלשת ואת משנה כהן צפניהואת
-

 הימיה ה( ט'. ל'1, דה,כ ד( ה'. כ-ד, שם נ( א'. י.1, 'בם ב( ל'. מ.1, מ.בא(

 תעניה יגס 62, צד שם סר-ע והשוה ", ג"ג, ירמיה ז( ח', כ4ה, מ"כ ו( 59. צר 'מםסריע

 במד"ר כ"הו מיב, ירמיח י"ט; כ"ה, מ"ב מ( כ"ד, כ"ב, ירמיה י"ח; כ"ה, טיב ה( א/כ"ט,

 )ליברמת. ה,ב פ.א ס:הררין ,רושלמי ~הש~ה שלשלטה. טמתן הנה פ' פ"נ, יבה ~שהישפי,א

 10. ה' קרפגנוי
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 ולמה דין שלבית המופלא זה אילא אחד סרים לקחהעיר
 וחטשה ההלכה. את מפרם שהוא פרים אותו קוראהוא

 כ( אומר אהד וכתו,ב איש נעשר אחד הרי א( המלך פני מראיאנשים
  שהן )עליהן( הדיינין ג( פופרין נשני עליהן להוסיף אילא אנשיםושבעה
 אדמתו מעל יהודה ויגל ד( אומר אהד כתוב לפניהם.יושבין
 כנקבה. כוחן תשש שגלו כיון אילא יהודה גלתה ה( אום' אהדוכתוב

 יהויכין לגלות שנה ושבע בשלשים ויהי ו( אומר אהדכתוב
 אחר ובמקום ושבעח בעשרים חדש עשר בשנים יהודהמלך
 ח( סימנו מת וחמשה בעשרים אילא וחמשה בעשרים ז(כתוב

 ניכנפ ושבעה ובעשרים וששה בעשדים ונקברנבוכרנצר
 ומצא האפורים בבית הרשע שלנבוכדנצר בנו מרודךאויל

 על לו אמרו שלאילו טיבן מה להן אמר אסורים מלכיםשם.
 להן אמר יהודה מלך יהויכין על ושאלן שלטלך ברבריושמרדו

 ששומה אני רואה להן אמר חנם על לו אמרו חבוש הוא למהזה
 הבשו עליו מרד שלא וזה חבשו עליו שמרד זה אבאהיה
 שלהן בימה על יושבין להיות אילא שלמלכים דרכן איןוהלא

 והוציאו)הו( צוה מיד ומשמאלם מימינם עומדיםוהטלבים
 אין אמר גזירותיו לבטל בשביל וגיררו מקכרו אביואת
 מקברו מוציאו כן אם אילא גזירותיו מבטלמלך
 בכבור שכבו כלם גוים מלכי כל ט( אומר הוא בןוגיררו
 בקבורה אתם '( תחת לא 1ג1' טקברך השלכת ואתה בכיתואיש
 עמו דבר טובות ומה טובות אתו וירבר 'א( שם כתובמה
 כיוצא טלך אילא הדיוט חבשך שלא תירא אל לו אמראילא
 מיר עלת כרחתי אני אף עליך ,טמרח ואע"פבך

 'ב( וטמ מלכות בגדי והלבישו כלאו בגדי טמנוהעביר
 שותה היה ועטו אוכל היה עמו כי וג' כלאו בגדי אתחטנה
 ושנה ,טנה בכל םולריה לו מעלה המלכות וטהיתהאילא
שך

 וארחת1 כתיב לק נתנה תמיר נארחת וארחתו '"
 טד חייו ימי 'ר( אמרין ולף רב חייק ימי נכל וגי תטירארחת
- אחלן של ח"1 .טי אמר וחד יהךכץ של חיע ימי אמר חר ט,ןשל

 פי.ח. שמ1אל מררש ,ד( ל.ד. :.נ, ירם,ה ל'; כ-ה, ט-ב ,ג( ל.ג.נ-ב, 'רטיה כ,פ; כ,ח, 0.ב יב( ל.ב. :,ב, ירמיה כיד; כ,ר, מ-ג .א( תחד. י( י.ח.י.ד, ישעיה טן חן--שטנה ל.א. :.ב, .רמ.' " 2ג פכ,ח שם סד,ע 1הש1ה כ-ה,כ.ו. ט-ב "א',ג/ ה(איכה ד(מ.בכ.ה,כ.א. מט.שטש. בכ-י נ( נ.ב,כ.ה. ירמי, ב( כ.ה,י.ט.א(מ-ב
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לא.
 ענן. עלי אלרדכתאב

 מספר יסוד בספרו הראב,ע אומר והעשרות האחדים טספרי חנ~רבענ,ן
 )שמוח ועשר'פ האחר '1ם עד אמר1: כך כ' החבור, וא.1 'ד' על לחביםשיש
 "1לא וא1מר: וה על מ1ס.ף והוא ט'(, ו', )נחמ'ה 'וס ושנ'ם לחמש'ם '.ח(,'.ב,
 עצח להפר עשרים שלש נן כתבו האומר: טעה כן על הוא,ו, לחפריתכן
 הנק1ד אל מכוא בספרו נרפס פינסקר, טהר' מספר "ס1ד ומרר" קשר אשרענן

 כחוב: היה פינסקר, לפני שה,ה הכ-י בגוף 1אטנם 170(. צד הבבלי, אוהאשורי
 וטרר". קשר אשר עכן עצת להפר ועשרים שלש בן"כתבו

 שד"ל לו שכתב טה פי 1על הנכונה השערת1 פי על הכ,י אח תקן פינסקראך
 שבכ,י אלא גי.גר, לפני שהיה בכ'י גם היה 1כן 1076(. צד שד'ל ואגר1ח1שם.
 )כ,ח עשרים שלש צ,ל: כי לנכון, ש,ער הוא וגם ענן, מפ1רש: כת1ב היההה1א
 הטחבר אם י1דע "ומי )שם(: מ1סיף ושד.ל 9". צד מאטרים 1קבוצח 46. צדח,ט
 אם י1רע 1טי ? 1.ל גא1ן סעדיה רב איננ1 שנה כ-ג בן בהיותו הספר כתבאשר
 קשר אשר ד, ר בחרוו כחר 1לפיכך ענן, עלי אלרד כתאב איננו חה1אהספר

 רד, כחב שהוא חסמר נשם טמי.ם היה הראשון החרוו אולי כי1מרד,

 בלשון שיר 1 ש א ר ב נכחנ אם לחמ1ה אין ערבי בלשון נכחב שהפפרואעפ-י
 ואגרות )שם. כזאת" עשו בכללם והרטב'ם אחרים מחכרים גם כיהקרש,
 1976(. צדשד,ל

 ולא דברי, את גייגר שכתב אחרי גם שנים 1חמש שלשים שעבר11אחרי
 ,ואיננו הוה ר 13 א מ ה "כי חדשח: השערה לידי הרככי בא ח,ה, השירנמצא
 1וכרון י" 1 הגל שבספר הענרי מחלק לקוח מל.צי( מאטר אם כי טש,ר,בית

 עי.ש(. קצ-ח, צד ח,הלראשוניס
 שבדקתי בקמבר,דג' ו~סטטינכטר הקולג, של הגניזה כתני-,ר ביןוהנה

 עבריות. בא1תי1ת עיביח כתוביפ בלים ניי דפיפ 'טנ. מצאחי תרצ,א,במבח
 שורוח שלש רק בראשו מכיל השלישי והעט1ד כל1, ה1א חלק האחרוןהעט1ך
 נספר זה את הבאתי כבר וא:י ה1א: שתרגוטם במלים 1ג1מר 1יכ111,טס1ף
 טכחם טתחיל יב1רות של'ט שתים של ר1וח ואחרי הר2. השכה ולה'הה1א,
 שלש בן "כתבה1 הפסוק: גם נטצא שבו קצרות ש1רות חטש בן בחר1זיםעברי

 אינו הוה ה.טיר כי ספק עוך אין עכשי1 1מרך". ק'טר א'?ר ענן עליועשריפ
 בסוף ה1א כתוב כ. הגלוי, שבספר העברי כחלק שמק1נ:1 מליצימאמר
 לק1ח כי לומר צ1רך אין 1גם ע:ן. עלי אל-רד של הטב1א בסו" א1הספר
 לא טעצט1, נסתר בלשון רס-ג דבר הגל1י בספר שגס ואחי. כאן. 1הוצגמשם
 בכחבי-יר כמו וה, בכחכ-יד גם כ' 1אף :סתי. בלש1ן י:ר כאן גס כייפלא
 הטג'ה.פ: צרקו כי נראה ב1א'ו, 1עשרים שלש כח~ב: מספר יס1דספר

 עשר.ם. בארבע רכ,ג השתמש האגיון בספר שגם אהרי עשרים,של1'י
 עשר.פ. שלש בן כתבו האומר טעה כן על הראב.ע: א1טי ה,ה יא כך1ל1לא

 רס.ג דרך ייע שלא הטעת'ק 1רק טעות. שום אין הלא 1עשרים1ב.טלש
 מספי, 'סוד של בכתב'-'ר 1כן שלנו בכ" כן כ' פ, 1עשר' 1ש 'טלהעת'ק:

 משם הראש1נ1ת האיתי1ת שתי זה בכ'י גם כי ואף לפני1. א.טר את הביןולא
 שהיה כפי ענן, בת1ב: היה כי ספק ש1ס אין הנח הקיע, ידי על חכרותענן
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 גרול היה וענן חנניה ושט1 ממנו קטן אח ל1 ה,ה ענן "כי ענן, עלי רדאל בספר כלראה כתב, שרכ,ג הקראים יכפרו 1כך אחר, ממק1ם יפה מתבארהזה הלשון כי שר.ל, זה את שבאר כפי המשנה, בחכמי ומרר קשר אשרלבאר: עור לנו צ1רך ואין הענ,ן. טן גם שט1נח ובפי גייגר, לפני שה,הבבתב-,ד
 גלות ראש להעמיר1 ההוא הדור חכט, רצו ~לא ובשנים בתורה אח'1טחנניה
 חנניה אל פניהם שמו יראה, 1חסרון זה לטור שהיה פרצות ו,ת1רמשום

 גיות. ראש והעמידוה1 ל1 שהיתה שטים .,ראת וכיישנות ענוה 1'תורמשום אחי~
 ובית~ס צרוק מתרנות הנותרים ובליעל רע א,ש וכל ה~א נתקנא העתבאותו

 והענ,ידו הדור, מלכ1ת פחד משום בסתר במחל1קחונתכון
 מ~רר בת1ר ה~א גם אתו אסור שה,ה הישמעאל,ם מחככז, אחר חכםתחבול1ת ירי על בך אחר שנצל אלא המלכות, דתי כנגר גם ענן וטררי' כסתר"קשר באטת הלא ובכן 103(. עמ~ד נספח,ם - קדמ1נ,~ת לק~טי 1הרבנים,הקראים )חל1ק במלכ1תיי מרד כי העץ, על ולתלותו ו' יום עד הכלאבבית לתתו וגזר בשבת א' בי1ם בטלכות הרבר ונגלה עליהס. גלות ראש ענןאת
 אלה דבריו את כלל רס,ג כי למר, 1נמצא ללטד זה בא הרי ענן, כנגרבספרו בן עצטן רסיג כ,ב הקראים דברי שלפי וב,ון הלאה. )שם( שמסופר כפיכזה,
 כפניס. מפורש כתכ שכבר מה כעברית,- ההקדמהן בסוף יאו הספרנסוף

 גאונ, מכל הענ,ן בזה מפ~רסם "והי,חר גררשי: ידע,ה לר'חהתנצל1ת בכתב ~בן ע.ב(. ט,ז שטרן מהרורת אבות, למסכ' )פחיחה ספרדיילאיץ מצרים מארץ הובא פעד,א לרבינו .זמן שהגיע "עד כחב: י ר מאי ה גםהנה ד", ר פ ס גלות מנני "שריד בשם עצמ1 את מכנה גא1ן סעריה שרבומה
כידוע. .כספררי' אשר ,רושלים "גלות והמה להראב.ד(, הקכלה )ס' דוסא" בן חנינאר, מויע יהודה בן ש,לה מבני היה רה ,הו טש1עי סעדיה מפני-ש,,רבואויי ספררי'. גלות "מבני עצטו את יכנה רכ.ג שגס ר~אים אנו וכאןה'שמעאל'מי'. מטשלת תחת השוכנים ,שראל בנ' לכל םפרר'ם קוראים שהיו ש,,נראא%ן )צר פרחון בן שלמה ר' של הערוך למח:רת .בהקדטתו הרש'.ר העיי ובנרד'ן. עמ' פ.א ראשון דפ1ס ת,.ה, כי, ח,א הרשכ,א )ש1.ת ,י' ית1ט הפכעדיה רבינו הגרול הגאון הוא שמעם אל,נו שהגיע וחכמ,"ם הראשו:ים ם י ר ר פ סה
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 ע,א[ א'ןדף
 ]אתפאק[ ואל אלבכת מביל עלי מנ]המ[ואקעא
 כתי]רה[ גמאעאת אלנאקלין ]לשרע?[ כאןאד
 מנהמ יקע ]אן[ הרא טע ']מ[תנע תקדם מא]על'

 ואלאתפק אלככת ס]כיל[ עלי מנאקעה אוכדכ

 אן י[טתנע כאן פא]רא רלך יעלמוא אן גיר]טן[
 אלרבאנין כבר עלי אלטכאלפון ארעאה מאיכון
 מ[ביל קל]י מנהם ואקעא מנאקעה אלמן
 יכון ]א[ן א]יעא[ ואמתנע ואלתואטו עמראל

 ]אתפאק[ ואל ככת אל ככיל עלי מנהםואקעא
 ]רון[ תאלתה -]ע[לה אלמנאק]עה[ לוקוע יכ1ןולם
 ו]נט[לאנהא דעואהם מקוט בדלך תכיןהרין

 . . .. . . . אמר[ פי רלך ]ננאלוקר

 ~ ... . ואלטרא]ר[ בא]מתרלאל[ אלעטל נפ'פי

 ... . אמור אל ען אכברונא להם נקול?אן

 ... . קכחהא ולא חמנהא יעל]מ[ לם]אל[תי
 ... . חמ ען אלממע לימ[ אןכאמתרלאלהם_

 .. נעל]ם[. כנא אד מעהן אלחק 'כון אן]יטכן

 והתאונה המקרו; בדדך מאתםנפל

 רב1ת קהל1ת המס1רת בעלי לת:רת 'ט,שמכי1ן

 מאתס ש.פ1ל הוא הנמ:ע מן לכן ק1רס שנוכרכפי

 והתאוגה המקיה בדרך סהירה אושקר

 היא שטהנמנע 1מכי1ן :את. 'ט,דע1וטבל'
 הרבכ כמסורת מוצאים שהמתנגדים.טהסתירות

 הסכמה 1מת1ך ב,ד1ן להפ:פלו
 והקאו:ה המקיה בררך מאתס '2נפל1 גס1נוה:מ:ע

 הטתירות לגפילת '2ליש,ת פבה 'טאיןומכי.1
 ביגליל ניאה הרי הנזכרוה, ה'טת'ממלבד

 ומחבטלת. נופלת.2טענהס
 . . . . בע:ין גם אל זה ליד' להגיע נ1כל1ה:ה

 . . . ההכיח 1טק1ן ראי1ק הבאת ע.י המעשהבשלילת

 . . . . הענ':'ם דבר על ל:1 הגיד1 להם :אמר1אס

 . . . 'טבהס הרע ולא שבהם המ:ב לא נ1דע לאא'2ר

 ב( הק1ל ןמפ,ן השמ,עה שא,;ן טב,א,ם שהס]בראיה

 . . . . ,.יעים שא:1 טכ,1ן ~ות1ן האמת שההיה]יתכן

 ק1ל. בח א1ליי כ( טענותיהם. לבטל כל1מר:-א(
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 ע-בן א'1דף
 מן דלך נעלם כנא אנא קאלוא פאן . . . ..
 כדלך עלם אל כאן והל להם קיל .הא.

 אעטלא קאלוא פאן אפתדלאלא אואצטרארא
 לכל בהא עמל ואל עלם אל אוגכואצטרארא

 אצטיא אל עלום אל כאנת אר אלנאם מןואחד
 דון נאם אל בבע'ן' תכתץ לאאצמראריה

 אלאמור תלך תכון אן בדלך וארתפעבעץ
 אד קום רון קום ועלי גטלה באלמשרועה

 דלך ען יגני בהא אלעלם פי תסאוי אלכאן
 יוגב מא רלך ככלאף אלאמר טשאהדהופי

 קאלוא ואן לרוריא עלמא תעלם לאאנהא
 אילא כדכוא אפתדלאלא תעלםאנהא
 אלעלם עלי מבניא אלאפתדלאלי אלעלם כאןאר

 ציריא עלמא תעלם אן במל פאדאלצרורי
 אפתרלאליא עלמא תעלם אן איצאבטל
 . . מן דלך נעלם נכן לם אנא . ..
 ל.וי . פאר הל להם קיל אלהק ץ .נ

 אדם לכל בה ~המעשה ה,ריעה את מחייב,ם חם הרי הכרחיח יאמרן 1אם בהקש. א1הכרחית ביה ה,דיעה היתה האם להם ,אמר . . . . . מן וה אח י1רע,פ היינ1 אנח:1 הנה אמרו~אם
 . . . להם יאמר האמת . . . מן וה את י1רעים היינו לא . . . היקשיתידיעה נ1דעיפ שהם כן נם בפל הכרחית ידיעה נורעיפ שהם בטל 1אם ההכרחי המדע על 3נ1יההקישי המדע כי שקר רבר1 כן גם היקש בררך נ~דעה שהיא יאמר1 ~אפ הכרחית. יריעה ידועיםשאינם יתחי,ב הרי זה הפך רואיפ שא:ן 1מכיון למי1תר. זה ע1שה היה הארפ( בני כל ןניןבידיעח הש1י~ן כי האנש,ם, מן לחלק רק ומ,1חריפ שמעיות( מצו1ת ןכל~' בכלל הת~רה ע,ימצ~וים האלה הענ,נ,ם ש,הין בוה ו:דחה ארם. בני לנ,קצת רק מי~הר1ת אינן החכרתי1ת היריע1תכי

 אחר~ן(ן יעמור ע,א כ'ןדף
 . . . . . כאלגמלה דעואהם נקץ א( ואמא . ..

 אתית קד פאני אלככר אבטאל פיאצלהם
 כתירא אלחמר וללה אלכתאב תלך פידלך

 ב( וירד סרמון כטל )זלקסב
 כבן כתבהו ק4רד גלות .ספני1טרי(ך
 הירצות 1כ(ל קמו בהתהלךו~רד. --ןשי אזי 1ענ(ן "לי ועשריםקלוש

 1:הרד. , ן י מ כל ~קב )סרטוי
 י.ג(. ה', ןש1פמים עם לאדירים ר י ר ש ד ר י אי כ( הרב. השבח 1לה' הה1א, בספר זהאת הבאתי כבר הרי המכירת?( )= הספיי בבט1ל ע,קרפ נ~שתירת?ן בכלל טענתם הריסת אבלא(
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מלואים.
 מכתב()מתוך

 ם י ה כ אלא סהם, מליצה של אינם לרם"ג, הטיוהפים האלההחרוזים
 כטשפט. ופוגר, רלה של ביה כל שלשה, הבתים מספר שקול. שירשל

 בסוגר וכן ברלה והנ~עה יהר הנועוה, ושתי יהר הנועוה, ושהי יהר השירטשקל

 כענין - ענינו בשיר(. החמרוה האוהיות כהשלטה גם לעינים לנו יהי זה)משקל
 או כראשו קרם, כימ' המנהג לפי הנהונים, םונו, טכני הקצרים השיריםכל

 למשל כך, חתימה. לשם או פהיחה לשם החבורם, מן חבור שלכם"ו

 ופעטים כפופם, או כראשם להה חבוריה ברוכ עזרא אכן אברהם ר'נהג

 )המהחיל "הענק. הנרול 'טירו כרא,ט הרשכ"ג נהן וכך קצר. שיר כאהר,כשניהם

 קצר וטיר 173( ע' רא,טק כרך רכיר, בהוצאה שיריו קוכין עי' עוק לאלי"אהן

 לרסיג, המיוחמים החרחים אוהם של המ,טקל באוהו ה,טקולים כהים, ,טני,טל

 מלה גם ואיי במלה, מלה כמעמ גמוה העהק הוא מממ השני הכיהודלה

 של )מפונרו לרם"ג הטיוחס שלנו השיר באוהו לו רומה מחרוו ממש,במלה

 כזו: כצורה הרם"ג חרוזי אה ולנקר להקן לפרר, יש זה לפי שם(. הראשוןהכיה

 ו:כד, סרטין ?של !5י?סב
 ק?ירי 4לוה ס44'נליריור
 7ווךיים יל.ש ?קןכסקהו
 ושרר, קשר איר ק4ןעל'

 סטוצות יעיי שמי4סקסיך

 לקףר. סין ?ל ל4ב !מרי1י

 ח'ח '""1י ע/ ע '1י  "וימי כנ4;,נ וח,סהטו, כן ,ו,",,1ע7' אלא רו1חך 11ל י 11ע1יח 4לזי1ריוך" במלח הה1'ולמהרי

 לשריר הוא זה כהכ כלף והעמה המשקל לפי בתחילהה שואיה ל',טהופפהי

 להשלים אפשר והקנץ. השיכות למר ,טהוא לרור, "טזמור של הל' ע"ר וכו/טבמ

 כטקום רי""ט אות ,טם אין אם היר, כהב אה לברוק יש ואולם "]ל"ק[ר",גם

 זה פוגר כן אם אפוא ויהי "]לצעקרה או "]לנע[רי לה,טלים יש ואזרל"ה,

 ב,טיר- בו כיוצא לחרח כבר, כאטור ממיט, במלה מלה גמור, רמיץרומה
 השואה: ל,2ם פה נוהנו וטאני הניל, הר,2כ"ג ,טלהפתיחה

 ?מוךה, טקז יקי קראע4ק
 סמוךה, קן,ט ,טטת לקרוקבסיר
 ייכי יליה סי;י~2ער
 קן-!הורה. ע,"לה ;קסאא,טר
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 כ% ענין ואינה "שריר", מלת עם קשרשום איפוא לה אין .וירר"מלת
 מלשון היא "ירר" מלת ששם שריר", ירר"אז י"ג: ה', בשופטים הכתובלמליצת
 ומקורה חרמון", "כטל אל ה'א נסמכת אלא ירירה, טלשון "וירד" וכאןרדיה,

 בדלת ג' בבית כן כמו ש,רד'. חרמון "כטל ג': קל-ג, בתהלים הכתובבמליצת
 מלת עם "התהלך" פקל במקרא מצינ: וכבך "ע1לן", המשקל לפי אניטשלים
 עם שבקשור פי על ואף ח'(. י"ח, )איוב יתהלך" שבכה "ועל כגון: "על",הקשור
 המשקל. דוהק לשם "על" כאן הטשורר כתב בי"ה, בשמוש בא הוא"ארץ"

 הוא הנכון כי איפוא, כרור שלפנינו בכ"י החרוז'ם של זה נוכחלפי
 היה הראכיק לפני ואולם הטשקל. מחייב כן שהרי בוא"1, ועשרים זל,ם"ךקן
 כך: מנופח השני הביתכל

 להפר קשרים ז:ש קן?מכי
 ומרר "שר אשר ענןאצת

 של הוא"ו ולהשמיט בשוא, השין - "שלש" לנקר הטשקל מחייב זה נוסחולפי
 כזה נומח שנוי יהא ואל הראב"ק. . ציח וק-ז - הלשון כמנהג שלא"ועשרים",

 כאלה נומחאות שנוי כי יורק, הקרמונים שירי אצל שמצוי מי בעיניך.מחר
 לרוב. בהםמצויים

 שדוקא מז:ד אפשר להכריע! קשה הקורם? הוא השנים מן נומחאיזה
 וזה הראשון, הטקורי, הוא הדקריק, טבהינת מתוקן שאינו הראב"ע, שלזה

 יכול שלא רקדוק בעל מעתיק של הגהתו מעשח המאוחר, הוא שלפנינ:שבכ"י
 והבקיאים ושמושו. הלשון דקדוק לפי ותקנו וקמד בקלקלתו השיר אתלראות
 לרוב. מצויים זה מסוג ,תקונים" גם כי יורעים, הקרמוניםבשירי

 בעיני. טאד חשוד לרכ.ג הזה הקצר השיר של יחכ: הרבר, בגוףואולם
 את שעשה הראשון דונש היה עכשיו, קד והמקובל המפור לפי נלמן. לאכמעט

 ברב נפת"עו כך, על שערערו מהנגריו, ישראל. בשירת קבע הערביםהטשקלים
 נמצאו אטנם האחרון בזמן בפיומיו. זה מנהג מעולם נהג שלא גאון,סעדיה
 ולא מצאנו לא כעדיה לרב אבל ר:נש, של לאלה שקדטו שקולים חרוזיםקצת
 אה- איש אלא עצסו, מעדיה לרב אינו הזה שהשיר או כזה. דברשטענו
 לחתימה, או לשהיחה סער'ה ר' 'טל חיורו :נלהדמיפו



]5*

 קטועות.הלכות
 שמצאת. חסר, 1לאחריהם שלפניהפ ~טה תכ1פים בלתי דפים שני בןקוטופ
 מאד, ~קצרות ש1נות הלכ1ת : ת1כנם .ו(,. 2.1 קטבויג' בכ,י תרצ,אבכסלו-מכת

 נשם: להן קראתי והילכתא(. )= "1היל'" ה'א: 1אהת אחת כל שלותחלתה

 ההלכות מכל בקצין גס האלו ההלכות של דרכן היא שונה כי קטועות","הלכות

 מצאתי וה לשם סמך וקצת לנו. הידועות 1קצוב1ת פסוק1ת 1הקטנ1ח,הגד1לות
 מחאבל אבל להן נ:יטמא שכהן כהנים בפרשח האומר כל "ת,ר אחד:במקופ

 אחיו על,הן: ה1סיפו ונת1. בנ1 1אחוח1 אחיו ואמו אבין אשתו הן: ואלועליהן,
 ע'בן, כ' )מו-ק מאמו" בין מאבין בין נשואה ואחות1 טאטו הבתולה1אח1חו

 ~אחותו סחמא דקהני בירושלמי טוטע וכן טאמו או מאבי1 א1 הדאב,ר:פי'

 והוהיר" 1נספר קט1ע1ת בהלכ1ת נמצא וכן אב-ן רבינ1 פי' וכןנש1אה,
 11 ~הלכה ע.בן. כ,ג לויה מחנה בם' מרומ:ב1רק, מא.ר לרבינו '2מחות)הל'

 153(. צד )לקמן האלו קטוע~ת בהלכ1ת נמצאת היאכך

 גדול חנם "שה'ה גאון יהודאי רכ שם על נזכרו קטועות""הלכ1ת

 והלכוח ח 1 ע 1 ט ק ת 1 כ ל ה 1 גד1לות הלכות וכו' קצב וה~א 1.לכראש,נים

 ולמסכתות" לכדרים נ,ספיקין שאין אדס כני דכריהם על ולסמוך בהם לע,.ןקצ~בוח

 גדולות" "הלכות אצל כאן נוכרו קטוע1ח" "הלכוח אנ:נם ,178(. 1 החנטים)כדר

 בנ~סח שכחוב שבמקום מצינ1 אחר ובטק1ס קטנות", "הלכות כלל נוכר1~לא

 צרפת: בנוסח כת~ב 15( שורה 47, צד רש-ג )אגרת קט1עות" "ברייחותספרדי

 )צד ב' ספר כגנוי-קרם פרסמתי כבר קטנ1ת" ט,,הלכות חלק הנה אכל"קשנות".

 האלו הקצרות ההלכות ממחכונת מאד שונה ומתכ1נתן 6-[ן )צד ד' וכפר127-9

 הי~ כך פס1ק1ח, מהלכ1ת שונות נ1סחאות כמה שה,ו כשם ואפשרשלפנינו.
 1קט~עוח. קטנ~ת טחלכות גם שונותנ1סחא1ת

 ההלכ1ת גם כן וקטנות, גדול1ח הלכוח 1קיוב1ת, פסוקות הלכ1תכמ1
 האל~

 פומבר,תא. גאון האי לרב ידועות היו ולא כ1רא, ישיבח חכמי מכין כנראה,יצאו,
 "דחוינן גאון: האיי רב את שאלו לא, א1 קנ.א אסמכתא אודות על הנהכ,
 עד קניא ~לא לכ1להו בעינן דאמר מאן א.ח וק-ל, א ת 1 1 ש ר ל פלוגתא5ה

 וב3"ד גקני1 הוה אי דאמר מאן ואית ובמעכשיו. וכקנין תשוב בב"דרהויא

 קנין צריכא לא מעבשיו ה~ה ואי מעכשיו, צר,כא 1לא קניאחשוב
 התנאיה בספר רע גאון שט~אל רכ טר אמר 1כ1 חש1גבבץ
 כ-א4 פ" ע-א פ-ח שע,צ קל,ד; ס" )ח-ג לדברע" הדעת טש,ק~ל ראעתוהביא
 1כבר עליה, תסטכוה לא רל גאה שמואל רב לטר "דחחתק השינ: הא"ורב

 ה~נ בלחוד שמעתא בההוא מימרא דההיא ב=יאמתאלק

 ~נא חוי לא לרבמחא--אנחנא פלתהא מ,תא בהא דה"תתךכהבקט

 ואהדריחה שמ~אל רב מן לבר אדם[ 1מן פל1גתאבה

 מעכשט ביה כחיב "ואי ח: הלכה ~הנה פ.0. ס" תג-ק עוד 1ע" )שפ. ה" י נ ימ

 גד~לות ובהלכ1ת 051 צד )לקמן שלפנע1 קטועות בהלכות נמצאת, צ-ר' לאתו

 לבר אדס מן פל1גתא בה חחנא "לא א1מר: הא" דכ 1אולם אספמיא. ושלשלמ
 ונך קפמת". "הלכוח את גא1ן האי רב ירע הנה זאת לעומת ! שמיאל" יבמן
 קטנות בהלכות טאידכחיב טילתא בהא במק,א:"1אטעריתנא אוטרהוא

 דתק דהא וחשננא טטאנת אינה שנה י'כ בת1ך שערוח ב' דהניאההיכא

 ולבסוף נער1ח סיממ למיחוא ב~דקיה עשרה שתיס כל מ.0 פ-ה, )נרהבמחנ,תין
 441 צר )תג.ה היא" רטעותא 1חחנאע"נא
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 נ. י. ועי, פסוקות" בההלכות הרבה השתמשו קטנות" ש,,הלכותוכשם
 שלפנינו קט1ע1ת ההלכ1ת השחטשו כך  7?נן, ב. מפראפשטיין-,,רביר"

 מהלכוח כ:ראה, )הלק1חוח, נדולות" "הלכות בפסקי וגס פסוקות"כ"הלכות
 שבנוסח ח ו ר 1 1 פ מ ה ת ו ב ו צ ק ת ו כ ל ה ב השתמשו ביחוד אבלפסוקות(,

 קטועות. כהלכות כבר הי2תמשו ההלבות ששאר להפך ואולי הוא. אחרשלשונן לקטן טקומוח בהרבה שהצנחי השונוח ההקבל1ח שמרא1ח כפי ח-ב, בחש-רשני
 שלפ:י:1, כאלי נטרץ בקצור מקוצרות להיכוח מיוחד צורך היה רמ-ו(,סי' יו,ר יוסף בנרכי יהובא 81. צר ח-ב תנ-א ק,ין סי, ןח-ג התלמוד" לקושיתלנו מה 1אינ,ריס קטועוח הלכוח אחר מט,ן העס "רוב הי1: שכברומפני
 מאר. משונה 11 אחר 11 סרורן גם כך משופוא1לי

 בשבת. לטלטלה שרי א( ראמנא קשיתאוהיל'ןע-א[
 אינה ואפי בשבת תקומה באבן ב( יוצאיןוהיל'
 רחספא בקרירה בין ד( אבישונא והיל' נ(.מקובר
 והיל' בפמח. לטעבר שרי ה צ ר י ת בבין

 לו מפר אם בי"ר לחבירו בית ה(המשכיר
 לאו ואם לברוק חייב המשכירטפתח
 ועבר ח( תלטיר והיל' חייב,השוכר
 ויום שבת והיל' להפב. חי.בין ט( רבובפני
 השנה שלראש ימים שני וכןטוב
 טובים יטים וב' '( בזה אכורה בזהנולרה

 והיל' בזה. מותרת בזה נולרהשלגליות
 יש' בו מתעמקין בשני טוב ביום 'א(מת
 הרקל מן שנשרו 'נ( עצים והיל' צרכיו.בכל
 קצים עליהן טרבה טוב ביוםלתנור
 בחיקו ציפור לו 'ר( נכנם' והיל' ומכקינן,מוכנין
 טו( חיה והיל' הערב. ער ומשסרהיושב
 בשבת. נר לה להרליק טותר צריכהאם
 ונמצא ושטבלה שחפפה 'ח( נירהוהיל'
 )צריכה( לילה באוותה[ אם חוצק רבר עליהנע-ב[

 אלא לחוף צריכה אינה טבלהשחפפה
 צריכה לאו ואם חפיפה בלאטובלת
 למיפא כ( שרי והיל' ומבילה.חפיפה
 בב( מניח .הבי כר קפרי כא( אלא תילאלבני
 שגת יר( ב'. ר', ביצה יג( 127, צד ראו ה' יב( א'. ו', שם יא( ב'. ד', ב,צה יןהסיבה". צריך אין רג1 לפני "חלמיד 16: צד ח,ב גתש,ר וכן אין. צ-ל: ט( א'. ק,ח, פסחים ח(17. צד ח,ב תש,ר 1( לא. עד אפ צ-ל: ון א'. ד,, שס ה( ב'. ל-ט, פכחיפ ד( קכ'1,סי' 28, לשבת א1צה,נ-הפירושים עי' מעוכרת. נ( ב'. ס,ו, שבח ב( ב'. כ-ח; ע.1 א(-

 מניה. צ.ל: כבן לא. =אי כא( ע.א. ביא ביצה כ( 15, צד ח,ב תש-ר יט(ע.ב. ס-ו נדה ,חן 17. צד ח,ב תש,ר יו( א', קכ,ט, שבח ט~( 17. ח-ג תש,ר טו(ק-1,א'.

 עך אפ לחבירו בית 1(המשכ,ר
 על י,ד ער מפתח לי מפרשלא

 לו מסר ואם לבדוקהטשכיר
 על י-ר חל לא ועדייןמפחח
 לבדוק.השוכר

 [שני[ ב.ו-ט מת אפי' יב(והלכה
 צרכיו בכל להחעסק מוחר ר-השל
 קבר. צרכ' ב'ן שלו ציכ'ובין

 כ:פ'ו חחת צפור לו טוןנכ:סה
 שהחשך. ער ומשמרה'ושב
 לנר צר'כה שה'ןח[ה '1(ח"ה
 בשבת. להמרל'ק'ן
 על'ה ו:מצא שחפפה 'ט(:דה
 שחפפה ה4'לה כאוהה ח1צץרנר
 1טב'לה. חן'פה צי'כהא'נה
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 בן והניה שממ א( כהן והיל' לינוקא.ריפמא
 אמ לפדומ הייב הבן יום ל' במוךחלל

 שילרה ג( לויה והילי הוא. פטור ל' לאחרעצמו
 ר( אין והיל' סלעין. מה' פמור בנהמיש'

 זינמה או' אם באפורין נאסן אחדער
 מעומ טליאה ה( דימקיא והיל' שלפ'.אשמו
 והיל' בשבמ. ומטלמלה ככר קליהמניח
 ובקרונים. ובשבמ בלילה נררין י(ממירין
 מרפה ולמעלה כוכע ח( משיפויוהיל'

 '( נומנין והיל' כשרה. ולטמה כובעמשפוי

 ויצאו נמלו ואם בחצר ולכלב לגויפמ
 באחמ 'נ( עיירומ שמי והיל' להן. נוקקיןאין

 למקום הולכין טברכין ובאהתמוקעין
 בכ-י( ע,א כ')דף
 על[ הבא]חיש

 ביום לשחטן מותר גדין וילד]ה 'י(הצביה
 ברינין יוצאה קצוצה טן( רבית והיל'אחד.
 'ח( יום והיל' ברינין. יוצאה אין דנימאבק

 מפפיקין הכפורים ויום השנהראש
 שעה אפילו 'מ( קברוהו והיל' ברגלים.אבילומ
 שבעה גורת טטנו בטלה לרגלקורם

 בטלה לרגל קודם ימים ח'קברוהו
 ]עולה[ והיל' ברגל. קנרוהו ואפילו ל' גורתממנו
 שמועה לו באח כג(ובפסוקוח ביום לפפר מומר אנל כא( והיל' ל'. לענין כ(הרגל
 יא'נה כשמיע'יחיקה ה'א ל''ים נוהגמ אינה רחוקה נב( שטועה והיל'ל'.

 לספר ומוחי א' יום איאנוהגח
 ל'. כלאחר ל' י~ם היכחדקיי,ל רמוקה שמועה היא ואיוו אמד יוםאלא

 'לכל להתאבל ארם כד( חייב והיל' ל'.לאחר

 אחיו עליהן הוסיפו כהן בפרשמהכתובין
 מארסה. בין נשואה בין מאמו ואחומומאמו

 ט-ז בכ~רות ג( ע-ג. קל-ט ד-ו ה.ג 34; צד ראו הלכות ב( ע-ב. מ-ז בכורותא(
 תש-ר ז( ראי.צד6. ה' ע.ז,א'; נדרים ו( קמ.ב,ב'. שבח ה( ס.ו,א'. קדושין ד(ע-ב.
 ח-ב תש-ר יא( ע.א. י,פ שבת י( 136. צד ראו ה' ט( ע.א. י-ט חולין ח( 17. צדח-ב
 ב-מ ט0 42. צר ראו ה' ט~( ב'. ע,ט, חול,ן יד( שם. תש-ר יג( ב'. ל-ד, ר,ח יב( 17.צד
 מו-ק יח( 14. צד ח-ג בחש-ר וכצ-ל 82י. צר אספמיא וה-ג ב'. צ,ה, ד,ו ה-ג י0 ע.ב.ס-א
 ב' שם כא( שם. כ( ע-ג. סי' 11 צר למשקין אוצה-ג והשוה ע-א. כ' שם יט( ע.א.י.ט
 ע.ב. ב' שם בד( עיייש. .ע,ה-ו' כי' 31 צר לסשקין הגאונים א~צר כג( שם. כב(ע-א.
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 חלל בכור והניח שמח ב(כהן
 אוחו חייב יום ל' בחוך האבטח
 האב מח עצטו אח לפרותהבן

 אותו חייב אינו יום ל'לאחר
 זבה שהרי עצסו את לפדותהגן
 בפריונו.האב

 ובלילה בשבת נדרים ז(מפירים
ונקרובים.
 ולטטה כובע משיפוי ט(והיכ'
 טריפה. ולטעל' כובע טשפ~'כשיה
 הגוי לפני מהנוח יא(נוחנין
 ואם ביפבח נחצר הבלבולפני
 17. נ1קקין אין ויצאונטלו
 תוקעין גאחת עיירות יג(גשתי
 למק~ס ה~לכין מברביןובאחת
 שמגרכין למק' הולכין ואיןשתוק'
 ספק. וחכא וודאי דהכאואע-נ

 וילדה הצגיה על הבא טו(ת,ש
 ואטו הוא לשוחטו מוחרנדי
 אחר.ביום
 בדיינין יוצאה קצוצח י0רבית
 בריינין. יוצא אינו רביחאבק
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 מיניה קנו ואי קניא לא א( אסמכתאוהיל'
 ואי אנים רלא והוא קני חשוב דיןבנית
 תנור והיל' צריך. לא תו מעכשיו ביהכתיב
 ביעתא כיה למטוי קיטמא ביהראית
 אל אדם ישאלך ואם לטגרפ'השרי
 בכ,י[1ע,ב
 1תמחה[ אל כן שעשה תראהו ואם לותתיר
 . וגיורת לקיוריו שטכל ה( גוי יהיל'כירו.

 טכילה. להן עלתה לנדתהשטכלה
 אינה חרשים ג' כהוך י( קידשוהיל'

 מידו. מוצ'אין אין כנס ואםמקודשת
 דתנו י' צריך בחלוס ט( שמת'הוהיל'

 שמתיה מן ירע ואפילו ליהלמשרא
 ליה שרו ואפילו קטן או '( גוישמתיה
 והיל' ליה. למישרא צריךבחלמיה

 במקוט שמע' בן יוסף לשני חוששין 'י(אין
 שהשירות כמקוט ואפילו הוחזקשלא

 שתפסה בי( אלמנה והיל' 'ג(.מוציות
 לכתונהה כין במזונותיהמטלטלין

 ה י נ י מ מפקינן לא מח"פ שתפמהכיון
 כגון שומא כעו דלא מיליוהני
 רינא לבי שוכא רכעו טידי אכלזוזי

 'ו( מוררת והיל' לה. לישומינהו להומ"תא

 ריליה בין קיימין בלאותיההפסידה
 אכל למקנם רש1תא לה1ן דאית ישראל בארץ מייי1הן,
 גמירא. עד כת1בתה מיסיםגיטא

 ל-ב כיצה נ( 475. צד אספם.א וה.ג ע.ב, קט.1 ד,ו ה.ג ב( ע.ב. כ.1 נדריםא(
 ,במ1ת ז( 15. צד ח.כ תש-ר 1( ע.ב. מ,ה יבמות ה( 9. צר ראו הלכות ד(ע.ב.
 נררים טן 85. צד ראו הלכ1ת 1הש1ה 16. צד ח-ב תש-ר 1קצוב:ת[ הלכוח ח( ע.ב.מ,א
 מהימן אפי' ג1. "משא-כ שם: השאלת1; על שאלה בהעמק הנצי.ב כטש.כ ולא י( ע-א.ח'
 אכפמיא 1ה.ג ע'א. ק.ה ד.1 ה,ג כ.ט; סי' ריש שאלתות יא( עי-ש. וכו' ממשא" ביהלית
 ח"ב תש,ר יד( מצ1יות. צ.ל: יג( 166. צד רא1 הל. 1הש1ה ע.א. כ.ז גטין יב( 249.צר
 3הלכ1ת 1כן ע,א, כ,ח ד.1 בה.ג אבל 14. צד ח.ב תש.ר ט1( ע.א. צ"ו כתובות ט1( 14.צר
 כתוב1ק רי-ף ועי' וכו'. כלוכ" 1לא מחיים תפשה אפ. לכתובה אבל למז1נ, "ד1קא 78: צדרא1
 16. צא ח.: קש,ר 1קצוב1ת[ הר' יה( סע.ב. ס.ג כתוב1ת יז( ני11נית. אלמנה :,ריש

 לה דהויא קני לא דאי ב( לכ
 1אי קנ,א לא ואסמכתאאסטכתא

 קני. מעכשיו ליהכתב
 אפר ב1 שיש תנ1ר ד(ה,לנךג(

 מותר ביצי: בה לבשלשרא1י
 ארם שאלך ואם ב'1.ט.~ג1רפ:
 חאסר אל תנ1ר לגר1תמ1תר
 1אם יפה ואפה לך ל1 אטור אלאלו

 להן. חאסר אל שג1רפיןראיתה
 1גיורת קרי לשם שטבל ו( רג

 להם עלתה נדתה ל':םשטכלה
טבילה.
 חרשי2 של'::ה בה1ך הןק,ר'ט
 אות1 ט1ציא,ן אין גט נתן1לא

 ממנ..1א1תה[
 בחילמיה רחוא מאן יא(ראיל1

 עשרה ביה צריך ל.הרמשמתין
 ואפ'לו ליה דשר1 הילכתאדתנו
 או ע:ד או שפהה ל.החזיא
 בחלטיה.קטן
 ,וסת לשני ח1שש,ן יד( ן יא
 הוחוקו שלא בטק1ם שמעוןבן

 מצ1יוח. שש.ירית במק1ם1אפ,'
 מטלטלין שתיסה טז(אלמנה

 תפסה שהפסה מהבמזונותיה
 שנא ולא למוונ1ת 1':נא[ולא

 מחיים שתפסה נוילי והנילכתובה
 ש1מין בעי דלא טירי שתפסה1ה1א
 רבעי מ.די חפסה אבל ו1וי,כנ1ן
 לשמ.יה לב.ר ליה דמפק:'ם,מא
 ליתטי. ד'נא בי יתיהותפסי

 כת1בתה היפסירה יח(מ~רדת
 רידה. שנא 1לא קייטיןבלא1תיה

 'הב 1אי הפי'ט אי קנס'נן דלאבבבל
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 ראשון. פרק שבת למס' קדמוןפירוש
 מהקרמ1נים 1ס1פו. ראשו חסר .](( 2.1 קמבריג' מכ.. דפיפ שני בןקונפרם

 טיגאשן 1אבן הלוי י1סף רבינו ואת חננאל רבינו את מב,א:הוא
 רבו", )הרי,ף( יצחק לר' משמש כשהיה "טנהגו המפפר: הרי-ף, שלתלמידו

 העתים. מסשר פטיט בא1חי1ת השלמחי ראשיתו רבו1אחא".1,,כולה1

 ל.שנא. בהא. גאון חננאל לרבינ1 נוסחא א(1ואשכחן
 שני, א1כל הא1כל ב( ראשון. אוכל הא1כל א( בשמעתא. המ:1יין 1הם בי1ם ב1 ג~ר1 רברי,ח

 כטמנין. ב( די1. ש1דין א'ן א( נחלקו. י,ח בשטעתא. כמפויש כ1לה1 טמאין משקין הש1תהג(
 אין ט( דג.ס. ח( עופ1ת. ז( חיה, מצורות 1( צמי. ה( פשתן. של א1נין דן כרשינין.ג(

 לעבדן. עור1ת נ1ח:ין אין 'ב( עליו. מגביהין א.ן ,א( עמ1. טוענין אין י( ל:כרי.מ1כר.ן
 .טכיר[. לא יך( בח,צ1נה[. וחמשה בטשנתנ1 ]אל1 לכובס כליפ ולאיגן

 לב'. שינ' כ' אלא טח' לו יתן לא יו ילוהו. לא י"ו לו. 'שאיל לאט"ז
 נוי ביר אינ' יש' לאי"ח

 שהן ושתים בפ' ר' שהן שת' השבתיציאות שהשוו. דבר וי"ח . ..
 לבו' ולא ייא למרהץ יכ' לא י' הם' לפ' אר' יש' לא ט' ח'[. הרי בחוץ]ר'

 לרין ולא( י"ג ]לאכול ולאי"ב
 לא י"ז כליו את 'פלה לא '.ו בק' הלב, לא ט"ו כטח' הה' יצא לאי"ר
 דכל זצ"ל חננאל רב ואמר הז' ע' הו' יאכ' לא י"ח הנר לאוריק,

 במחנ' כהן רהשווטילי
 בקור' שמוע' ואלו אלו מורים ב, שינום, ער במחליק מורים א' הן, ואלו נינהוי"ח
 שיחפור מור.ם ה' בחדריפ. מקצתפ היו שאם טור' ר' הגת. ובע' נ' הבר.ב'

 וטורים ז' לטהרן. אבן בכלי המים את שטשקין ועווין ו' ויכמה.ברקר
 ומורים ט' לחב,רה. 1מחבורה לגב טגב ומטבילין ח' שקליו. ובכיצהברנ
 מכרה שאם ומורים ייא וקיים. וגות' שמוכ' מוריפ י' בש'. להיות קצרת חלהשאפ
 האירומין. מן בנתנרשה וטורים י"ג נכפים. שנפלו יבם ש,מ' י"כ קיים.ונות'
 ומוריפ י"ו שיפחח. לכחחלה בפותח מורים ט"ו שיחלוקו. מורים ואלו אלו'.ר

 בחצר בשוכח ומורים '"ח ברביק'. ברואה ומורים י"ו עשר. אחר בתוךברואה

 נתינת תנא טאן ב( וכו' ר'1 שורין אין אום' שמאי בית בורוני' טהור.שהוא
 עם ריו לשרות היתירו כי הלל בית שראינו כיון פ, שריתה היא זו לריוסים

 הלל כית התירו הכי וטשום שריתו היא זו לריו מים נתינח כי ירענוחשיכה
 ע.א. '.ח שבת ב( עיג-ד'. י' ליוורנ1 דפום הטא.רי ח.רוש, והש~ה 7. צד העת,םא(
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 לא עדיין כי הלל בית מברו אלו אבל השבת קורם מלאכה נעשת כברשאום'
 פברא הוא והכין כלל בשבת מלאכה עשיית מתידין היו לא הטלאכהנקשית
 אם מיהו היא אכורה נשבת שתקשה טלאכה כל כי שפוברין הללרנית
 השבת קודם המלאכה נעשית כבר כי סוברין סקצתה השבת קודםקשה
 טקם כל מפרש אתה זו ררך ועל אתי קא מטילא נשבת בה שיעשהוזה

 את קולט שבשבת שאע"פ בו וכיוצא ליורה צכור כגון הלל לביתשתטצא
 שהוא בחול ביורה הצטר את שנתן כיון לו אום' כשבת מלאכתו ונעשתהקין
 כטילא בשבת שיקלט העין וקליטת בחול כזלה המלאכה עשה כאלו מלאכהמקצת

 הלל כבית שפבר תנא הוא טי ושאלנו אתיקא

 כבריתא רת' והני וכו' הקמח את נותן ארר רתניא היא ר' יוסף רבואם'
 זה[ 1על הלל דבית אליבא וקילור וגפרית ומנטר לגינה מיםפתיקת
 שיטחנו בכדי אלא שלמים הרחים לתוך חטים נותנין ואין שפירשנו.הררך
 ראית כיון ושילנן כלים שביתת משום יוסף רב אוקמה יוםמבעור
 כליס והא ונפרית מנטר שארו אמאי כלים שכיתת הלל לביתלהו
 משום והשכנו ת י ר פ 1 נ ה 1 הטגכ,ר בהן שמניחין טחתות פ'נינהו
 והגופרית הסונמר נר-עינת שלהן  שהמעשה מעשה בהו עביד קאדלא
 אתי קא טמילא כשבת שטתגמרין והכלים נתן בחזל והניבהן
 וק1קרי י ה י ל ב אוקימנא ורגים עופות חיה א( ומדורת שפירשנו. הדרךעל

 ב( יתרות בהן שיש הטצודות והם בשבת ש'עשה מעשה בהודליכא
 יכולין אינן לצאת וכשירצו ת ח נ ב ן ה ב ן י ם נ כ נ ת 1 8 1 ע ה 1מבפנים
 א י ע ש ו ה רב ראטי והשתא ג( נכנמין הס מטילא אלא בשבת טעשהרליכא
 אק"נ הלל לבית שטא' בית דאוריתא כלימ שביתת תנא מאן אפי רבאם'
 בית שארו 1 ט ע ט מא' ונופרית כ,וגטר הכי אי שארו מעשה קבידרקא
 נותנין אין בבריתא דקאתני כלים רשביתת ראוקמנין כ'~ן פ'שמאי
 דכולה שמע' ממ'לא יום טבעור שיטחנו ככרי אלא שלטים הריחיסלתוך
 שרו טעט' טאי וגפרית טנטר אקש' הכי ומשום היא שמאי ביתבריתא
 בטחתה הטגמר הניח לא פ' אארעא לה' דמנח התם י( ופריק' שטא'בית
 אליבא פריק דלא טעמ' והינו הניח הארץ קל אלא בענן כלים שכיתתדהא
 הלל רבית אליבא דפרקינן היכי כ' מעשה קאעביר לא התם שמאידבית
 קא רלא ואעיג אפור מעשה בכלי ונעשה הוא,ל סברי שמאי דביתמשום
 וקוקרי י ה י ל ב ואוקט' ורנים עופות חיה בטצודות וכדאם' כלי ליהקביד
 מטילא אלא נטתחות ולא נטשכית אינן דהא מעשה אינהי עביר קאדלא

 ב'. י,ר, ד( נצורין. נכנסין: על גן ליו. כי, 7 הפירושים אוצר עי' ג( ~טצוו~ת.א(
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 ושפור נר גיגית שמאי בית אסרי הכי ואפילו טקשה בהואיתעכרא

 רכלים אפקורי להי ראפקר ופריק התירו טקטא טאי . . . ..

 טקמא והינו פ,' א( משילין אין בפ' ועיק' שכיתה קני הפקר[וחפצי
 אקשינןרלא

 וקררה נר ג'גית כלים שביתת להו ראית ראוקמינן אוקמתא בהך . . ..

 מלאכתן היינו כשפור בשר ונתינת בגיג'ת הטים ונת'נה הנר רהרלקתטשום

 כמו הלל רכית סכרא הוא רהכין כולה קשה כאלו בחול מקצתה שנקשווכיון

 אותה לשהות טותר "' ראמי שפיר תייא קררה האי הולכך לטעלהשפירשנו

 אתי רילמא לם'חש רל'כא משום שבת באותה ואוכלה כשבת שתבשלקר
 לתתויי. אתי ולא טינה רקתיה ממת אסוחי היא רחייתא דכיוןלחתויי
 וצ"ל הלוי יופף רכינו אם' לחתויי. אתי רילמא אסיר בשיל ולאבשיל

 היהשכך
 לשהות רוצה כשהיה וצ"ל רכו 'צתק לר' טשמש כשהיהמנהגו

 בשיל שהואתכשיל
 השטשות בין בקררה שארי וקוטמה גרופה שאינה כירה גכי קל בשילולא

 ואם' כשבת ואוכלה לטחר עד אותה וטשהה רליפתא פירמא או ח'בצל

 רקאשי מירי כל טר ראם' והשתא ראמי. שפיר חייא גרמא כה שרא אי ראט'הינו
 מלכם שריק פ' ראמי שפיר ושריק רגר'א בישרא האי ליה מגל' לאויקא

 ילכסאי
 שריק שהוא רכיון ראם' שפיר ושריק רגד'א ג(. יחרך מגים ב( אלתנורפם

 מגיסאינו

 מיירי דקא חייא רבקררה לירק אתה וצריך לחתויי. אתי לא גר'א שהואוכיון
 קררה רהא לחתויי אתי ריל' לטיחש רליכא ראק"ג אסור שריק ולארבראחא

 שריק רלא בגריא ופל'גי בה מג'ס רילם' חיש' טוחה ראינה כיוןחייא
 דשריק.וברהא

 כדי רהוא רפסח 'ום טכקור רהא פ' וכו' לגוי חמיצו ארם ימכור לא רב'תנו
 הכא תלוקתו ררך וקל רשכת יום רטכקור דומיא הפמת קורםשיכלה

 רטים לו קוצץ כן אם אלא שבת קרכ גוי ביר איגרות טשלחין אין ר( רכנןתנו
 משלחין אין קצץ לא אם רישא והאמרת כלום' כלל מש' אין רישא והאם'וכו'
 הא קשיא לא ופריק' יג'ק שלא בכרי שנא ולא לכיתו שיגיק כר' שנא לאכלל

 אותם משלח והוא האינרות לו שנותנין ארם והוא כמתא רואררקכוק

 יהפך. ג( ,נטיש(. התנוי פי את שכ.סה כלומר סכוסה ב( ע.ב. ל-ח ב.צהא(
 ע.א. '.ט שםרן
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 גכ,י[ ע.נ1נ'
 ב[מתא 1דאר קכוע דלא הא שירצה טדינה לכל מובילן שהוא ט'ביר
 קאטרינן. במתא דואר בדקביע הלל וב, שמא' בית כה דאיפלגווהא
 . . . . לו . . א כירה גכי על לשהותו מותר ררומא' בן מאכל שהואכל
 הוא בשיל טפי דרומאי בן מאכל הא' אכיר בשיל ולא בשיל דאמ'הא

 במרורת האור ב( ן י ז י ר ט ן א( כשיל ולא מבשיל יתר לטבשל הואוקרוב
 והריל העזרה המזבח בין ה'תה לשכה הטוקר בית פי ד ק 1 מ ה ת יב

 להביא שסצוה 'ום בכל למזבח אש ממנה שיטל. כד' אש מרורת בהוהיתה
 תבע' לא קרא דאמ' הונא רב אמ' מילי הנ' טנא נ( ואמ' ההדיוט מןאש
 להרליק מותר יהיה נמי בש' אפילו הכי א' ואקש' המוקד ביתבטרורת מכעי אתה אבל מכקיר אחה אי מושבותיכם בכל טוש' בכ'אש
 ופרדים לאיברים אלא :צרכה לא חיכ' רב ופריק המוקד בית במדורתאש
 אש טבעיר שאתה משנה ראמרת קרא הא' פ, טבערב. נתבשלושלא
חוץ

 מטווטבות'כם-
 הוא וטשי ,טליוםופרדימ איברים וטריפת להת'ר

 וכר העולה הוא כרכת' 'טבת כליל המזבר גבי על הן נשרפץ דהאראתא
 במזבר האיר את לארוז אםור נם' רשיכה עם שאפילו )ה'( הד'ןוטן

 שאמרנו וזה הן זריז'ן שהכהנים לול' ופרד'ם איברים אותןבשביל
 שה.תה מינה דשמעת וכ' תם' אש - דכת' ואק"ג המזבר על אששנותנין
 אהר' בנ' ונתנו כטפרא תנ'א אררת אש להביא צריכין ואין תטירהאש
 הוא הרין ההד'וט סן להביא טצוה הש' נון יורדת שהאש אע"פ הטז' עלאש

 ביה שמ'ע4 מכץ רכואתא כולהו רפרישו ט'מרא רהא'פירושא
 רלעולם לחדא קד היא רבא טעות תדא' . כלל מליק לא פירושאוהא'
 אם ועוד המוקר בית מדורח המזבח למדורת שקורץ ד( טצאינולא
 יש וכי נמ' בשנת אפ' הכ' א' טקש' היאך מרבר הוא הטזבח שעלבאש
 העד וכיום אומ, והכת' בש' המזכ' על אעו מרליק, וטאץ אוטר שהוא סייבעולם

 כ' ה כע.ג. "ט שם ומארתיה ,=, בן הר"ח. על ר,ן ע" והרמנ-ם, ה".ף כשיטתא(
 =,טצאנה ד(ע.א.



 שבת. למסכת קדמוניםלקוטים
 הצדד'ן מן ביה1ד מטושטש העט1דנהראש1ן .1(( ).2 קטבריג' טכי' אחרדף

 לקי1א שאין עד כהופ ר1נו הש:', והעט1ד 'מ'1..הסר.' טצד העמ1ר ס.ף1מקצת
 העטוד ק?ה עד :קרא1ת מט:1 האו,רו,ות הש1ר1ת תשע ורק אחת אותאפיל1

 גאון האי רב תשוכת פעם הובאה ה1ה הדף בלקופי החסר.השטאל'

 ההעתקח היא וחש1נה שבת. לטפכת י 1 ל ה ף ם 1 י 1 נ י ב ר פיר1שיופעטיפ

 ולפיכך שלפ:י:1. הטפתח של מהתרג1ם הנועולה :ס'ם ליבי:ו מהמפתחהעברית

 '1סף רבי:ו '?ל תלטידו ה1א המלקט עינים. לטראה ההקבלה את בידהשטתי

 1.ל". 1אד1:י:ו "רבי' ל1: קורא שה1אהלוי

 בכ.'1נע.א
 דכרים טשלשה אחד שהוא לנת הכוצר לענין ושטי הלל בית דברי היו כןאף

 כלום. נכך ואין כדכר נושאין וה'ו כהןשנחלקו

 טשקין חושכ טמא כלי דאס'. לטאן הניחא ו"ל נסיםרבינו
 סשקיוי.יאי חושב מטא כלי אין דאם' לטאןאלא

 ההכמ' נדולי ה0חלוקת זאת עיקר כידע

 זה פ" הראשונים טן אחד טצא ולא טהםנעלם

 וה טצאתי הטק1ם שס' נעורת ואנ' כיאורוולא

 עריבה טכשיר,ן בתוסיפת וחזק גדול חיפושאהר
 יותן נכי והצפין הניתזין הטים לתוכה דלףשירד
 הלל וכית יותן בכי אום' שטי ב'ת לשפכהנטלה

 אל בטהרה דברים כסה יותן בכי אינןאומ'
 טאיר ר' דברי יותן ככי שהן טודים הכלכטוטאה

 שמי בית טהורה ואחת טמאה אחת אוט' יומיר'
 בכ' אינן אום' הלל וכית יותן בכי הן הריאומ'
 טורים טמיאה בעריבה כי טאיר ר' םבר עי'יותן
 טמא כלי ואין יותן בכי שהן הלל ובית שטיכית

 עוד פרק לא כי מכר יומי ור' המשקה אתחושב
 בכי שאינן טהורה בין טטאה עריכה בין הללבית
 לך ושטור הסשקה את הושב אינו טטא וכלי'ותן
 ונעלה הסקום עור וכבר טאוד עלום שהוא לפ'זה
 וטקומה כיאורולנו
-

 ע.ב. כיפ המפחח א(

 לטיטראיכא
 :לאו החל1קה 11 כ, א(דע
 1לא מחכטים הרבה אותהלטצוא
 שפירשה הקדמו:י' טן אחדתמצא
 כבר שטיא ברחמי ואבאוביררה

 מכש,רין כחוס' ומצאתייגעתי
 הם'פ לח1נה דלף שירדעריבה
 '1ת1 בנ' א':ן והצפ,ןה:.תז.ן
 א1ט' שטי ב.ת לשפכה:טלה

 א.:1 א1ט' הלל ונית י1תןבכי
 בטה1רה אמ' דברי' במה '1תןבכ'

 בכי שהן מוד'פ הכל 3טמאהאבל
 אומ' 'וס' ר' מאיר ר' דברייוחן

 בית טטאה יאחת פהורה.'4חתנ

 סכר יותן. ב(כי וה הרי אומ'שמי
 נוודים טמאה בעריבה כי מאירר'

 י1תן בכי "חן הלך ובית שמ'-,ית

 ור' המשקה את חושכ טטאונלי
 ביח אצל פרש לא כי פבריום,
 שאי:ו לטה1דה הטטאה ביןהלל

 אח ח,שכ טטא כל' ואין י1תןבכי
 הפ'ר1ש בוה לך וה1הרהנ,שקה.

 סייע:י וכבר טאד ה1א נסתרבי
 ויברר1. לגל1ה1המקום

 11. ה' קדםג:זי
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 א( ראסרי' והא ז"ל הלוי יוסףרבינו
 אמרינן רלא לי קשיא וכו' בררך שהיחשיך מי אףואירך
 קולא שהיחשיך[ ןמי אבל נינהו לחומרא דכולהו י"ח הני כנון לחומרא ב(נזירה
 תרע שרי. לגוים אמירה רהא לנכרי לטיתביה עליה רבנן דאקילוהוא
 אלמא לנכרי כיסו למיתב רבנן ליה שרו ןטעט'[ פאי אמרי' ג( רילה בגמירהא
 כיון ז"ל וארונינו רבי' ופרק גכיה רבנן ראקילוקולא
 [ מישרןא 11רילמא ן אמות מארבע פחותפחות
 הכי למימר רלא עליה נזרוןא[מות

 מרחץ[ שקנה ד( ןישראל ז'ל נאון האיירבינו
 בהם[ ןעחטה והנף לגף לחודדש או לשנה יהוטכירם[ פירניואי

 שהיא מפני גאונים טקצת מצאנו כי לא או סותר  שכרו ובחול[ןכשכת
 לכלים שביתה אין ואום' שמתיר סי ויש אומרין שסו[ עלןגקראת
 לעצמו[ ןשבנה בישראל אלא אינן שסו על שנקראת מ8ני שאמרו[ןוזה

 שהעוגרים עליה שטו ו]נ[שאר שישכירה ~פעמים גהם בעצמו הוא וישב פורני אן]סרחץ

והשבי"
 שם עליו נקרא ולא 1 י ל ע ישג שלא מי אבל פלוני, של סרחץ וה הלא אוטיים

 אר~נינו. ילטרנו א~תן נאסר למח טעולםיהודי
 שכרו ושאמרחם כטוחם. הלכה ואין חיא שטאי לביח כלים שגיתח וראי כי ראינוכך

 ולא לאיס~ר עגדיה לו השכייו אפ לגוי הטרחץ אח להשכיר שאסור גסקום אפילואסור
 חשש עליו בו ואין סע~לם עליו שטו נקרא לא ~זה מ~תר שככר שכרן גוי גידיעמיד)והי(
 איסורן בו ר~אים אנו אין עיקר כל עיןמראית

 ב'( סעסוד התחתונות שורות)תשע
 להיות שחל מוב ביום ערבית היורר ציבור שליח לענין ררבאכותיה
 הוה טניהו כחרא הלכה הויה ואי טוב יום של סזכיר ראיןבשבת
 הילכת' רליכא להוריעך אלא פירוקא וצריכה לוי בן יהושע לר'קשיא
 רבר עטא רהכין ורביעית מררבא רבר לוי בן יהושע אדר'רקשיא
 חורש ראש של בשבת ומפטיר במוסף חנוכהלארכורי
 ( הלנוי יוסףרבינו הלכה. גן מכ בתםבסנחה
 קרשים שורפין טלי הניטנא

 לא[ ןדוחה דעוטה לן וקים' תקוטה לא מוב וים עשהשחטריפתו
 קרא אס' חזקיה רבי תנא וכן חזקיה אס'תעוטה

 פ~ר .כ-י 58, צר ח-כ תש.ר ד( ע.א. קנ-ג שם ג( אלא. ב( ע.ג. י-ו שגחא(
 פפיפ. באוחיות השאר השלמתי וטשם ויל". גאון נטרונאי רכ טלפני "~נשאל רס-ג: סי,א-ח



לה.
 סתרים ומגלת גאון פירוש' מתשובות, אחד קדמוןלקוטי

 שבת. למסכת גסיםדרבגו
 הראשון הרף שבח. למסכת .](( ).2 קמנריג' טנ.י תכופים בלחי רפ,םשני

 העמ1ד ובסוף סתר,ם" טגלת ט1 נסיפ ארבנו : מתחיל אח-כ ממק.א.ירועה נלתי 11 ותש1בה ב'(. עטור אמצע )ער מ,ר רף לשבת גאון מחש1בת קטעה1א
 פ.ר-ג'. שבת עקיבא" ר' "מפרק מתחיל יאחי,1העמוד(. סוף )ער כ,ו לשבת ?ן ןנאון פ,ר1ש של המשכו השנ. חדף עליו. המלקטהשגח

 ניר מטלטלין בריתא מיהא יצחק בר נחמן רב א( ומות'ב לטלטלהאמור
 מימרא טן תיובתא מותיב היכי היא יהורה רר' ישן לא אבלחדש

 ליה אית מיאום טחמת מוקצה למ'מרא רבנן אמור רהאדאפריך
 למהו' רתיוכחא אורחא ודאי ליה. לית אמור מחמתמוקצה

 לטיה,י דצריך הוא תיובתא דטינה מילתא ההיא מיהו אלא הלכחאמן
 לא הלכה רלאו אחריתי טילתא טימרא בההוא אית א'הלכתא
 וכל טפי מיקל קא כותיה רהלכה שמעון ר' והא לן.אכפת
 הנ'רות. כל רקתני הונא לר' תיובתא מיסריה מן דאיתשכן
 רלאו ואע-נ ןר,מחמיר דמאן פימרא יצחק בר נחמן רב דנקטוכיון
 דהזי שכן כל כותיה רהלכת' רמקל דמאן ומיסרא הואהלכה

 אותיב הילכת' מן רתיובתא גופיה דלעינין אשתכחתיובחא.
 דלארלוקי רנר דמיקל מאיר לר' מיבעיא לא דאמ' כמאןודאמי
 להכ' דלא מיטה למלטולה דאטי שפיר בה אדליק ל,א כןי קימאבה

 רהאי וקזד הכין. נמי יהודה ר' אפי' אלא שכן כל לאעבירא
 מחניתין מן אלא אותיכ בריתא מן לאו אותיב בריתא מןדקאסרת

 נוותיב קא)טר'( ולא הואיל ישן לא אבל הדש ניר פטלטלין התםדתנן
 יהודה ר' דברי ישן נר לא אבל חדש נר טטלכלין יצחק בר נחטןדב

 קא ב( רסילתא מחניתין כדתנן מתמא, אלא בבריתאכדתניא
 ליה פשיטה הוה לא ודילמא קאתי. הלכת' למיפם, ולאוטזתיב
 גופיה פיהא ותיובתיה הו', כפה בה אית רהא יצחק. כך נחמןלרב
 דאיפרך תייבתא מות'בי היכי ודכתבת איחה. הכללדברי
 ליה אית מיאום מחמת טוקצה יהודה רר' למ'מרא רבנן דאמורהא
 יהודה. רר' מיטרא איפרך לא הא טן ליה. לית אימור ת מ ח ימ

 ראט' הוא וירא דר' למימרא זירא רר' מימרא רקאמר" למיכרא האיועוד
 ראימחברא אומר המתיר ולרבר' מת'ר האוכר לדברי עליו שהרליקופמוט
 פמוט לטלטולי שרי ישן בנר רקאסר יהורה דר' לשנא להאי וירא לר'ליה

 ומשונה. מת1קן הל' אות ב( סע-א. ט-ד שבתא(
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 בכ-יןנע.נ
 שהדליקו פמומ לטלטולי אמיר ישן בנר שרי דקא טאיר ולר' שבתבאותה
 .ר' שארי דקא אלא למיסר לך אית מברא הדיןולפום שבת. באותהעליו

 דהא איסורו מרמת למוקצמ חייש ולא שבת באותה בו שהדליקו נריהודה
 אימורו טרמת למוקצה רייש ולא שבת באותה עליו שהדליקו פטוט שריקא

 יהודה ר' דקפבר לטיטר מצית היכי עליה ואקשינן זירא. דר'לטיסרא
 הנר כן רוץ טיטלטלין טתכת של הנידות כל אום' יהודה ר' והתניאהכי

 ואיתברר לישנא האי ובטיל זירא דר' תיובתא וקטה שבת באותה בושהדליקו
 במרמת כותיה והלכת' מאום. טחטת טוקצה יהודה לר' ליהדאית
 דתיובתא גופה כך ובין כך ובין מאוס בסרמת כותיה הלכת' וליתאימורו

 הכל. לדברי איתה הונא לרב יצחק בר נרמן רבדאותביה

 סתרים. מגלת מן נסיםרבנו
 ש' בוטן שלה מיכני אלעזרר' מותיב א( ן נ ר מא
 באהל עמה מצלת ואין עטה נמדדת ואין לה חבור אין נשטטתשהיא
 ופירשה טעות עליה שיש בזמן בשבת אותה גוררין ואיןהמת

 מוכני אלעזר ר' עליה והקשה פירושו נופח וזהו ז"ל שריראאדונינו
 עמה מצלת ואין עטה נסדדת ואין לה חיבור אין שנשמטת בזטןשלה
 מעות עליה שיש בזמן בשבת אותה גוררין ואין המתבאהל
 אין אם אבל טעות עליה שיש ב1מן אלא לגוררה עליה נאפר לאנמצא
 נר דאם' יהודה כר' שלא לגררה סותר לכן קודם שהיו אעיפעכשיו
 ומנביהנה עליה יושבת שהיא כן עיקר מוכני פי' לטלטלו אמורשכבה
 שאינו קן לכיור מוכני עשה הוא גם ב( שונין שאנו כמה הארץמן

 פי' בגפנים הטידל כגון עכה נסרלת ואין לטטה לקרקעמחובר
 נאמר לשון ולקרוב צל לשון נמלצת ואין שלופי סידל מאי נ(במשקין
 דקתי ת 1 י נ ק ם ו פ ל לי מבירא הכי ואנא נמצלת נמדלת הזהבלשון

 שנויה היא וכך י( כלים בטסכת זו וטשנה וניצלית נטדידיתדמתניתין
 נמדדת אומ' הלל ובית טבפנים נטדדת אוט' שם' ביתהשידה

 א'. פי.ח, כליפ ה( ד'. קטן טוער = גן ע.א. ל., יוטא ב( ע.ב. ס.ר שבתא(
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ןע-גגכ"ין
 וכל ידיו אצולי קד וטכן וכל ארכובותיו עד ומגיע הואל הרביםברשות
 דהני ומ,טום ממנו נוטמט אילו סמקומו לזת כוח לו ,טא.ן,טכן

 א( לעזרה בו ליכנם דאםור ,טמנו רליצה לענ"ן הוא מנדלמם'כות
 ובאפונרתו ובטנעלו בכקלו הכית להר יכנם לא ב(כדתנן

 טובה עמידה מס'כה בה ,טאין ישיבה כל ג( אמרו ממיכהולעינץ
 סמתניו ,2כן וכן עליו סומך נופו על הח.גר שזה וכיוןמטנה
 את חופר הוא אם לחוש לנו וא.ן וטלו םטוכ,ת קראוולמעלה

 בשב' בו לצאת לכתחילה וטותר לעיל כדאסר" בהליכתוהארץ
 בק חופרץ בין הממומרץ בסנעליהן שיוצאין אדם בנ'כ,טאר
 כח לו 21אץ מיויש להליכה וכונתם הואילעוקרץ

 מעור או מקץ לו ועושה קליהן להממיך ביריכותנע[אפ"
 יטנינו זה ועל ססוכות כפא נקרא אוטר הוא וזה עגבותיותחת
 ברוב באדץ נוגעוה כ,טאין פעמ' טאי ב,טבת בהן עצאאץ

 לאותו נושא .נמצא ו:גדר קופץ פ'ו על . . .הליכתו
 לסגו" לאו דהא וכיע הליכתו בעת מומכה שהואהכסא
 בעזרה בו ליכנם אמוך ~יהטב על'י :פ,טיה לתמוכ' אלאמתעביד

 על דפליג וליכא ט,טנת'נו פירוש חהו בעזרה 'שיבה איןעזהרי
 א?ילו לעולם עליה דמאגי וכיק בו2בת בו לצאת ,טמותרטטוכות

 מקל אלא מממרים ולא רצ.קה לא שלו ממזכות להני להו ענידלא
 י( דתניא בהוי ביה ונפיק הואיל בבשבת ביה למ'?ק ,טריבעלמא
 במשיחה וכרכן לשסן ,טצבען בזמן אימת' ובצ.פא בפיקר.ןתצאין
 'טלא אעיפ יום מבעוד אחת ,טעה בהן יצא ואם בהן יוצאיןאין

 עבדען ה( אס' וכרב לצאת מותר במשיחא כרכן לא לשמןצנען
 ובסמסרים ברצועות כלי עשאו אם שכן וכל חשב ושלא[ אע"פ ישבדאמ'
 לדעת טיח~ט בית בו ,טאין ל,טמו וצבקו במש.חא כרכ. ליהוהוה
 טפחים שעה על ששה ,טהיאלערוגה " טק ;קיבה ר' אמ' מפרק ט לצאת שמ"רהכל

 :' שבת ד( ע.ב. קי-א כת~בות ג( ע.א. :.ד :רכ~ת ב( ע.א. ס.. שגקא(
 הגאו"ם. כאוצר וע" ע"א פ-ד-ג' שכת 1( 'טם.ה(



 קרםגנזי166

 בכ..1 ד'1עמ'
 זרקוני' דחמשה לרכנן להו רקים כיון ,זרעונים דמשה בתוכהשוורעין
 ממפח ת ח פ הוי לא זרע רמקום וקימ'לן מהרד' ינקי לא פושכיבששה
 ולא תללים לא וזרע זרע כל מקום עברא לא ערוגה רהי וכיון טפחעל

 כגון לזרע זרע בין הכירא לשויי צריכינן שוה ארק אלאגומות
 היה ראילו כלאים ליתחזי רלא לזרע זרע כין חרב מקוםדשכקינן

 א( בתוספת' תאני כר לזרע זרע כל כין לארחוקי צריכינן לא גומא אותל
 וליתן מפד מפח של קמנות תלמיות שדיהו בתוך לעשותמותר
 ומותר באמצק ואדר מיכאן ואחד טיכן אחר מינין שלושהלתוכן
 ונותן מפח עמוקה ש[היא ק]מנה גומה שריהו כתוך לקשותלארם
 וכיון רוחותיה. לארבע והופכן מינין ארבעתלתוכו
 לארווחי כאעי תלים ולא גומא לא כה שאין היא שוה זושערוגה
 רבאעי וקימ'לן כלאים טשום הכירה דליהוי לזרק זרעכין

 יש ואם צד מכל ומחצה מפח חרכ טקום לזרע זרע כיןלמיהוי
 מיכאן ומחצה וטפד טיכאן וטחצה טפד למיהוי באעיקרנות
 זרע מקום ןהקרנו[ת ושתי החרכות שתי בין באמצענשתייר
 ערוגה וכאמצע צד, מכל וכן מפח כרודב אורך מפדיםשלשה
 ]זורע[ טפ' י-ו דרב שהוא פנוי כקום ליה הוה זרעי מקום מפח עלטפד
 כששה זרקונים דטשה להו והייה ומחצה טפד צד מכלזרעיי
 זו כגון ששהעל
 כין חרכ טפח אטרתואו
 משכדת סג'א לזהקזרע
 זרע:נים דמשהלה

 של כערוגהאפילו
 )אנן טפדיםחטשה
 משכחת רלאאמרינן
 אלא זרעוניםחכשה
 הא ועור מפחיםכששה

ק,ג'טפח,8 8 ~מח' פפח ן זרע ן טפחומת'.
0
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 עך רהאי חרע שורא רהאי זרקאיכא

 86 צד התש~ב~ת א~צר ~השוה פע.ב. פ,ה לשבת גי-ח ןכ-ה פ.ב, כלאיפא(
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 אחד. סקדטון מלוקמים לתלטוד, טליםפירושי
 ב,,לשון לחלטוד מלים פיי1שי מכיליס .נ(( ).2 קמבריג' בכ-י אר1כים רפיםב'
 ופכחים. ס1כה ער1כין, לשבח, ורומי, יונ' ארמי, גם ,פרסי(, "ישמעאל" א1ערבי"
 פירושי של גד1ל מחב1ר קפן הלק רק הם כנראה, אך, חסרים, וסופןתחלתן
 אחרים. ממקורוח 1מ1עטים הגא1נים מפירושי מלוקטים ר1בפ לתלמ1ד,מלים

 לרב "והדא פתא1ס: כתוב הש1רה בת1ך  157( )צד ל.1 דף לפני פסחיםבאטצע
 ? יצחק רב וה הוא 1מי למטה, א1 אלמעלה כ1סב זה אפ יורע 1אינייצחק",
 גס באמצע נכנסו אשר 1יש לפעמים, לקוי בנמרא הדפים לפי הכדרגם
 הואת" כבירה שכח1ב "כט1 בו שהובא הפסוק ואף אחרת. ממככתא מייםפיר1ש
 בחנ.ך. "הואת" נט%א לא 68[()צד

 שבו גרסאות וכמה החרמוד, לנ1סחאוח גם טאד חשובים אלו מליםפירושי
 סופריפ. בדקד1קי שהובא כ' לכ-י כיח1רטתאימוח
 ! נ.י אפשטיין י-נ הפר1פ. של הן למטה ההער1ת בת1ך בטר:בע,ם המ1קפ1חהערות

 א( פדחת .[ . . .ןאפותא
 דליותיו נופו ב(שהאבא

 ןאותן עושין ג( הוצין רקל,נצרי
 המצנניע[ ר(. היא חנבים ממינ' כרמים[, צפורה חכל.כסין

 י( נמאכןא[ צרורין. כשאין כה שנותנין ט[ינין . . ה(]כצרר'
 למטה ופיו אותו שכופל'ן פעמים אותו או[נדין . . . פונדתו . . . .].

 פ(... דכילה ענולי אםפאט. חאף ח( כראר מזלג. הוא י(,]מלנז[

 'ג( ןאלאצדנ[ תנעד 'ב( פוקסה 'א( חרש כלי חצי '( עציץ מופרש.ה
 שמןםסכין[  ראשים שני לו ויש כרזל של דכר 'י(, אימכימנקאש.

 וממככןין[ לחוץ הכותל כן קורות שתי מוציאין טי(,נמטראות
 . . . כה ומשתמשין להם פתח ופותחין תקרה ככין מעקה כסיןמחיצה

 .. . ירדו ולא יעלו שלא 'ן( קרשים נירדי אלחאיט. ורא ט1( רושן 'שמע' כלש'....
 .. . שאין ככנד שנכנכ ראשה 'ט( מירשא רדידין. מאסין יח( מתרנמיו שאנו כמו...

 למקום נבוה ממקום נמוך, ואחד נכוה אחד שצידו תל כטות כ(, מררוןש,עור.

 העפר מן נבראו בהמות כב( אומרין שאנו כמו טיט כא( ק רק מדרון. נקראנמוך

- -
 נכראו דנין

 שדאכא, ןציל:ב( 112[. הגאוניס פיר' 80, צד א1צה-ג-החש1בוח ע.ב. פ' [שבתא(
 ע-ב: צ' שבהג( ע.בן. ק' לעיייבין להלן 1עי, 87. צר א%1ה,ג-התש1ב1ת ע-ב, פ,השבת
 ע-ב, צ-א 1שםה( ד.ח. פ,' השוה ד( קפ.ה. סי' 49 צר הפיר1שים אןצר 1הש~ה דקל.צורי
 )פ" 'א( ע.א. צ-ה '( ע.א. צ-ג ט( כרבר? ח( עיב. צ.ב ז( ע.א. צ-ב ו( ר.חן.ועי'

 צ-1 ט1ן 93. התשוב1ת א1צר וראה ע.א. צ-ח 'ד( )י.חן. 'גן ע.ב. ציר 'ב( 117[.הגאונים
 במדבד 'ח( לידדו. ע,א: צ,ט 'ו( ר'1. סס" 58 לשבת הן'ר1שים א1צר השוה מ~ןע.א.
 ע.ב. נ.1 ח1לין כב( ע.ב. ק' .בא( ע'א. ק' כן ע.ב. צ-ט שבח 'ט( פחים. רקע' ג':'.ז,
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 אורבאני, קטנות. עריבות ב( ביציאתא הרקק. סן :בראן עופות א( העפרמן
 ובלשוןגומא

 צירה. בלא סאליהן רגין לה שניכנסין ד( רגין בקיעת ג( ברריישמע'
 ה( ל ב ר סה

 'שם' בלשון ושמו העץ מן שחתוך מועט רבר ז( לכתא סרכל. של י( קורב שלחוט
 הבונה. בפיו. כלב שקיבלה או אהר קיבלה ח( אחר קולטהלכתא.

 ט( ת י ת םמ
 '( בירתן כראט. ישמע' ובלשון הנוקנ הוא הקודח, יסויהא. ישטעאליםבלשון

 'א(פלטורין
 בלשון המצריד, כוף. ישם' נלשון רמום, הזאת. בבירה יב( שכתובכטו

 טכנאן[ יסויישמ'
 רהבא. טפי ית וררירו טו( שמתרגמין כמו 'י(, מרררי 'נ( אלביני אלאנורמכאן

 טי(המנכיש
 ירק. של גופו קלח, הקלח. סן עלין שנוטל 'י( הטקרם'ם ירפיק. ישטעאליבלשון

 מיטריא. הן ירק מ'ני זררים, 'ט( המזריו הנרבא. ישמעאל' בלשון 'ח(עולשין
 עצאב. ישטע' ובל' פרחתן על נשים שחוגרות כ( צילצול האורג. או' אליעזרר'

הילטי
 כא~

 פי ישסעא*ם בי כבג שיחיא בחר מלח. מי שטפורש כמו
 ואחהנפסאן

  וטלה כ" גמוגרקי הנתוגם. ישטע' בל' סקלחות הקוף. ,טרץ ממיף אחרהגזיה
 בלשון ושמו האילנות ומן השדות מן אותן כשצרץ עופות בו וטמכניםיןמקום
 רחב ופיו גרול חררש כלי כה( לניגית ,טנה. רוסי כל' כד( קאלום קפץ."טמע'

 בווקושץ
 ע,טב כח( טוייה וטירקא קישות. טיני כ" ור,ט חנאמה. כ" חמורה,טכר.

 כרים.שסרפא

 סרעגוש. 'שמש בל' ושמו הוא בוסם עץ כט( אזוב בשמך לטורפן ביעקפעפועי

 רוה ישמע' בלש' קוקאנק מרמנוע. שיסשאק, שיח. ישמעאלי בל'אזביוה
 בעיקר שאמזת עלקה ישמע' כלש' שמה ארקתא, כך. ששסו עשבפוטנק,

 ק-ב שבתד( וש.נ[. 19 הגא1נים ןפ"גן ע.א. ק,א שבתב( )שם(. המ,םא(
 בירתה "-ן ע.ב. ק.ב ט( שם. ח( ע-א. ק-ב " "-=ערכ. ע.ב. ק"א ה(י.א.

 מקום .. סשו1ה י" טצאהה לא יב( פלטויץ". "פ" ב,רה: ע' בכות בערוך 1כ-ה,א(
 ע.א. ק,ג ידן שבנת'ם.הלבנים

 ט"
 אהלות לטהרות הנאונים פירוש והשוה ב/ ל-ט, שטות

 מ.ב.פץ,
 ק,ה כ( המ1רד. שם: ימ( ע-א. ק,נ יחן המקרסם. שם: י" ע-א. ק,ג מ"

 ק,ה כד( לגרונקי. ריח: לנזרזקה לפנע1: כנ( ע.ב. ק.1 כב( כע.א. ק,ח כא(ע.א.
 פ" ובריח: כע.ב. קיח כ, ע.ב. ריש ק-ט כה( קלוכ.. ערך וערוך ר,ח, והשוהמע.א.

 נ" מחגמא. אל ערבי בלשוןחסורה
 ק-טע-ב נצן ע.א. ק,פ כח( ליתא. לפמ:1
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 פירותיו שניגמרין רמון של אילן א( אסנותא לרבר. ולא לבלוע לא יכול ואיןלשון
 כנגר', דפילקא. מיא אניגרון, כך. ששמו עשכ ב( ריא חוטרא פיון,בתרש

 נתנרלו. 1שלא נגסרו שלא רכים קנים של עלים ג( שהפי שלעשב.פירות

 אהלא כך. ששמו עשב ה( פש'טאנא ד(. ערבי סמנ' ישמע' בל' שטוקוטא,

 י( גירדי בר עילא מעט. אלא עצין בו ואין לת1לעת שרומה יפה אהלתולאנא,
 ,( זמאמא קשרים. אלו מנומר. שק1רו )?( חורר חוטראנא, אתונות. בןעיר

 שתוגרת חגור פפיקיא, ותציקשר. קשר ה(, ענובה הגמל. בחוטם שנותניןזמאם

 'א( אבידן בי אורגים. של כלים '(, קיואי כלי הרגל. רריסת מקום פ( כף אשה.בו

 'ג(. מיטה שירה, הן. בנדים שמות וכולק 'ב( מקטורן זרה. עברה בית שלשוק

 כמות כלים עליו שנותנין רבר 'ד( קרונות תאבות. ישמע' בל' שמן מגרל,תיבה

 יגמוץ ישטע' בל' טו( בו לתחוב הכלים. כל כפפינה. או בקרון אומריןשאנו
 סכה. ושסו ברזל של כלי 'ז( מחרישה של ית'ר כראמם. טי( פגהפיה.

 דנגארי,תצינא

 שמניח סק1ם גלוטטרא, רב'חה. אל מכין דאשכבתא, פכינא אלגגארין.פאם
 שותה בהן. שטפ'ק'ן עצ'ם שיברי 'ח(, בבקעת הקררה את סופכין אין עליו.ירו

 מרקה. ישטע' בל' מקפה, שבכה. ישמע' ובל' ארמי בל' 'ט(לכהנא
 מתלסכוכית,

 בלש' כב( פריזמיות מכנסה. כא( מכברות שבלתה. מחצלת שירי כ( קרוטיותזכוכית.

 בטייה. ישטע' בלש' כג( טפיח רלו. 'שמ' בלש' שבקריא, חודק.ישטע'
 כד(שפשום

 בלש' נגרר, כי(, נגר פפ'נח. כה( עיראן ישמע' בל' גשיש, ברגליהם.לשפשפם

 ישם' בלש' כט( חצב כח(. ליף ישם' בל' כו( הלוף מפנין. טתר'.ישמ'
 אברתא,חשיש.

 ינללוה. ישם' בל' י(, מפננין אילן. כמות עשב חאשי, שיח. ישמ'כל'
 יא( ה י ק ת פט

 98, צד סוף ושבת התש1בות א1צר ע" אבל ח1מטריא. לפ:ינ1: ב( אסינתא. לפ:ינ1:א(

 התשובות אוצר השדה ר( שחפי. עיא: ק"י ג( ט"ו. הערה רנ"ג, ס" 71 צד הפייוש'םואוצר

 גידר1:א, השוה גידר. 1צ.ל: ו( ש.א. סי' שם הש1ה ע.ב. ק-י הן דצ.ט. סי' 99 צדלשנת

 קי-כ טן ע:יבה. א'. ק'.ג,חן כ'. קי,א, 1ן חטיא. בר לפ:ינו: גדן1ן1. ע' ועריך מ.א,נדרים
 קכ.ב טו( קכ.ב,א'. יד( קכ-ב,כ'. יג( ק.כ,א'. יב( קט.1,א'. יא( קי.:,א'.י(ע.א.
 קכ-ד 'ט( בע.נ. ר,ח לשון וכן ע-א. קכ.ד יח( ע.ב. קכ-ג יז( ע.א. קכ.גט~(ע.ב.

 19 הגא1נים פ,' ע,ב, קכ-וכג( ע.א. קנ,ה כב( ע.ב. קכ.ה כא( ע-א. קכ-הכ(ע.ב.

 )ר,ח, פפי:וח )?( עירים ישמע' כל' גשיש כה( ר"ח[. לשון 1הוא [שפשפ1ס, כד(1בהעי1ח.

 קכ-1 כו( שם(. ר-ח )פי' מתרו ישסעאל כלש1ן :גדר ע"א. קכ.1 כ1( סע.א(.קכ.1

 קכ-ח כט( ע.א. סי' 96, לערובין 1א.צה-ג קפ.ה. סי' 48, לשבת הפירושים א1צי ע" כח(ע.ב.

 מפקתיה. בגמ': לא( ע.א. קל"ד לןע.א.
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 אותו. וטחו'רין במפה אותה שכורכין א( בנפפיתא מגופו. זבל שמוציאמקום
 אור ן( ניקרא קוראה ישמ' בל' ג( כרתיתין יתנפס. ישמ' בל' ב(,רמנשתים
 קראטנאיי .(. בוניגה ישמע' בלש' אסלא, קירבה. יש' בלשי ה( הנורשלמוכין.
 במעלאקהא. אלקירכה ח( בכוסכי נור קלנסוה. י( סיאנא פל'.שלמקום

 יש' בל' ט( י ר ו הי
 לגין, אלתום. הב דתומא, כרא ריבאטהא. '(, כיסכיה שצוץ. נזורפטי,תייה.
 חדשה. טחצלת 'נ( הדתי אציפתא יוכר. ישמע' כלש' 'ב( יטרק 'א(.לוו

 'י(בפומא
  שנתקרב חולין מרומע, גוטל. קאלב. טי( עמום אלקארורה. פארשישא,

 'ו( סיער שלפשתן. עזנין טז( כיפי מושתאק. תיאבון, געגועין, תרומה.כהם
 מוחל מפרגל. 'ח( פינעין חבית. ובערשים. בפולים שיש פסולתשלפולין,

 מים ממנה שיוצאין 'ט( מ ט י ע ן י ע הזתים. וטן הפירות מן שיוצאזיעה
 החבית את לנקוב כ( מנרז גרול. כהן מבילת למקום המקדש לביתונמשכין
 שעומרין כב( אולורין היין. את ששותת רבר כא( בבליאתא כושיברומח.
 רימסית שלרימסית, קרקעיתה לשם. הנכנסין את וטשמשין מרחצאותבבתי
 בקרקע בהם שיושב מ' וקומדין קווין מים ואותן נובעין מים בו שישמקום

 מ' )מקום( אגם. כטות ה מ י ר ק מקום. כג( א ת ' נ י ת פמתרפא.
 כ~( פינקם לו. יש תנשילין סיני כמה כה( פרוסרותיו יבקע. שטק כר(ביקה

 קליפי נושאין אנו כז( מילתי אפכינן צורה. ריוקני, שחתת)ו(ברנאמנ.
 עיקרח כח( בולמא ירך. שעל קטן עצם קליבופת, לחיים. לפתות,רקל.
 אבר שקין. ל( שכחוברים חנטים כם( נלופקי חבר רגמלי. כתיתא מכוכית.של
 את שמעלין )?(, י נ י ר א ת א כ ל מלמעלה. השקים את שאוגרין חבלים י, ק ל וב

 יופתת. מפספמין, במקשה. טלונה ,1 לא( ראמרלא ררגא בזה. זההשקים
 בלשון ושמה קטן חרש של כלי לג( מקירה קציל. שהת, ירוצוה. לכ(מרוקין
 מררמא. 'שט' בלש' ל"(, אמלתרא ממלה. אל גוף לי(, מוכה חלל מטהרה.ישמעאלי
 כע,נ: לפנינו דן כתיתין. ע,כ: קל,ד נ( ומ:שתיה. שפ: בן בנ!1ותא. בגמ':א(

 א ר ק נ ' א ה ש"מ : נקרא ערך נער~ך ~כן ע,אן )קל-ה ני.ח אבל טסו". כתיתין הנ,"ש,מ
 42, הגא~:יס פי' ןעי' 1( ע.א. קל.ח ה( וכו'. סטרטוטין ~הן כתית.ן היא נקרא פי'מסי,
 הערה 96, צד לעיל ועי' ע.ב. קל.ח שם ז( "כלא"ן. כמו "אסלא" פי' והטחבר 19,הערה
 שם: יבן לוגן. ןצ,ל: יא( ע.כ. קל,ט .( עיא. קל.ט שם ט( בכסיני. בגמ': חןו'.

 קמ-ג יז( ע.נ. קמ"ב 12( א'מום. ע.כ: קמיא טון ע'א. ק0,א יד( ע.ב. ק.מ 'גןטורר.
 קמ.ו כב( כיפי. שם: כא( ע'א. קמ.ו כ( ע.כ. קמ'ה יט( ע.ב. קמ,ד יח( שער.ע-א:
 כגירכת כד( פרניתא(. ערך השלם )עריך פת1גתא גרם פ.ה ובויק.ר פרוגיתא. כג(ע"ב.
 ע,כ: קנ,ד כח( ע.ב. ק,נ כו( ע-א. קמים כ~( פרפר~תי~. ע.כ: קמ'ח כה(ר.ח.

 בר בא ~לא חבי. ע' בער~ך ומשם בר'ח גפ כ.ה אבל אגלל,קי. ולק10: גו1לקי. : שם כט(כ~לסא.
 שם: לב( ע-א. קנ-ה שם יא( שמחבר'סן. הכלים צ,ל: שמחוכרים, 1חנטים ל(ג~לקי.
 ע"א. ג' לה( ע.ב. נ' ערובין לד( ע"א. קנ'1 לג( 0רוקיןן. צ"ל: 1וכאן0רפקין.
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 ג( הנולט ולוף. אגמע ב( ולנוד לגוד יוחדידהא. א( יצמצם רקיק.קלוש,

 דרך אותה שעשו ד(, ם י נ ר ה נ י ע ק נ א ק ד מכשיעור. יתיר כךשיוצא
 לכורדיקראני, שרא י( פאפי רנ ארמית, נלשון שלטבעת חותם ה(סיטוטתא
 שתבשיל י נ א ד ק י ר 1 כ אותן קורין זלמה תנשילין שטנשלין הןנחתומין
 י. נ א ר ק י ד ר ו כ נחתומין נקראו לפיכך א ק י ד ר 1 כ אותו קורין פרסינלשון

 ן 1 ש ל ב ששולחן וסעודתו הטלך שולחן על שממונה ,ה ו( ר א ג נ א 1כ
 השלק על מטתה נקרא לפיכך כאר שטה ומלאכה אכואן שמופרסי

 ארסי נלש' ושמן צורי שמן זה צטאכת ח( סטאכת המור שטןכואננאר..
 תנואתה שליש הניאה שלא תנואה פת '( שלטנחים עמילין טגסטאכת
 הקרירה על טנחים אוהה ומניחין האוכל חצי ,טלה ,טינלים ניתמלוולא
 'א( דדיקלי ריכבא שנקדיה. נשר חהמת ושואבת היא שרכהמפף

 זה דקלים עלט ונטועים לאורכה המים אמת או אחד סצר 'טישכגק
 ארם' נלשון דדיקלי ריכבא ושמן לט שדרץ '" וטהדץ זהבצד
 ישם' נל"יק 'יג טרטין טוסגרות. "(, סונפות הטצר. על וטרוכנץ שוםעל

 ן ,', כך שעשוי נאלכסון שי!4ס כך שעשוי טי( כנדל שבכה. ט1( איוליתוקין.
 סו". סורמי כאנה וחנוט 'ח( למגור זה. לצד זה צד נין 'ו( לחייןבנין

 'ט(ק1נדםין
 לה שמכנימין נא( נה נוקעין שגדאין טאק. נ( כיפה אסאמין. ישמע'נלש'
 נשנת. חילטי עושין אין כג( שרצים נשמונה שפירשנו כב(, י מ ל י חנדאין.

 נלשון כך(ברוקא
 ונושאין קטניות ומיני תבואה נתוכם שמטילין שולוף כה( שליפין איסטונה.ישסע'
 נית נז( שנילי מחה. ישמע' נלש' סחר, אוזר. תאנה, נ~( זירזי הנהמה. עלאותן

 הרנח. צרים שלה שנילים והיו עיר שם נולנול נית אלא נודנור נית לאגודנוד,

 ויפסלו ל( ,2כ' כסו הם בנאין כט(, ארדיכלי טעם. להם שאין כח(, סוליאתאמילי
 ת' וב' של'בוני

 ירקות. מין לא( ן י ל נ ק ר ע חירם. וארדיכלי שלמה ארדיכלי וננווסתרגמינן

 פסח,ם 1( ע.א. ע-ד ב.מ ה( ע.א. 1' ו( ע.א. ה' ג( ע.ב. ו' ב( ע.א. ו'אן
 אוצר 1הש~ה ע.א. ,.ב מו-ק ו( 1בהער1ת[. 29 צד הגא1גיס פי' ועי' כ~רד'קאגי, 11צ,ל: ע,במ'

 סע-ב; ק.ח ב-ס 'אן ט.ב. ם-ב שס ,( ע-א. מ-ג פסחים ט( 1ר.ח[. ח( שם.הגא1גיס
 שם: יד( ע.נ. ו' ערובין יג( גקודה[. ע., נמחק ן1מדוד,ן, ,כן ע.ב. ק-ד בתראבנא

 וחנ,ט, לנ1ר 1צ-ל: ,ח( ע.א. ט' שפ ,ו( ע.ב. ח' שפ טו( ע.א. ח' שם טו(טימין?
 שבת כג( הילמי. י-ד,ב': כנ( ב'. ט-ו, כא( ע.ב. ,.א נ( ע-א. י,א ים( שפן.ערובין
 ע.א. ט-ז שס כה( ברקא. ע-א: מ.1 עיוב,ן כד( ע.נ.ק.ח

 כ1י
 כ-נ שם כו( ע-ב. י-ח

 מ-א לן ע-א. כ.1 כט( ע.ב. כ-ה שם בח( ל.א-ב'. פי' 89 צד הגא1גיס אוצר 1עי'ע.נ.
 לאי ל"ב.ה',

 ל.ם. ם,' 99, צד הגא1נים א1צר וע,' ע.נ. כ.1
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 שמוצייאן רקלים ב( ניסחנ' קעילה. ושמה פל' שלמקום רכילה קעילית. "(רכילה
 פירות'ו גמר והן כפוניות כשהן נאכלים אלא תמרים נעשין ואיןכפוניות

 מכרכין לפיכך פגין כשהן ונאכלין ]פג'ם[ פירות שמוציאין 'רקלים יש נ( כיתואניפג'
 כר פל' ה( ררי כר גורסק לתר ד( קיליא העץ. פר' כוראעליהן

 י ר תפל'.
 בהם ומערכין במים אותן ששולקין חטין אני יס כ הפעות)?( שתי י(שרגוש'

 חותלות כשת' כונ' ישיעור 1( י נ 1 כ י ר ת כשיעור ושיעורן אותן ואוכליןפולין
 '(, רערכתא מוניני בהמה. גללי ט(, ]כפויי[ קיר. שם ח(,בחרתא

 ערכה. עץ שלכקעים
 בתנור אותן שטחין כשר של חתיכות 'ב(, טכחקי טזונ. יין 'א( מרקאחמרא
 שכת' כמה 'ג( ה י מ ר ה נ י מ 1 ר ה טכחקי. ושמן אותן.אוכלין
 חנא ט~( הגין אטר. אטרין, והדמיה. ומתרגמינן הגרי כשםע 'י(בשמשון
 רגיל היית לא אתה כלומר הוא משל ל"י( רפסא ורק. טי(,קידים

 לכאןלכוא
 .ח( א ת י ו ז ה י ל ת כ צ י מ ל כא. היית לא לשאול לך שיש שאילהאילולי
 עיר. כ(מכרכתא כשטרות. כערכאיין'ט( תכריכין. לולעשות
 כךן". נטקר מע ט יש משם שכה תחומי שני שכין "(חרם

 מחט אלקריה. טרה ישמעאלי כלשק כ", כנים תלולתת. כמץ כב(נדוריות
 כך' גםכה( כמין כך' קשת כמין עשתה רקה מחטסירקיתכר4

 טכלהכמין
 עיה שם ארדשיה עראקיה ערב' כלשי שמן "( טגג של נ-ן כךמחכעת

 חכאן ערני כלש' ושמו איצטכה שעשו מ( רקה דעכוד עיה שםקטימפון,
 הך וחותמות הו פרסי כלשון מוהרק'כח( אותה שרורפץמטטרג'ה
 לג דארגיו כחרתא אורי של1חיך והן הוא פרמי לשע יט4ואכרוגאיי

 עישם
 יטם ג( מ"ה. סי' ןס צר וטם הגאוגים אוצר ועי, יטם. 'טםב( ע"ב, כ"ח ערוביןא(

 כ,ט " עיא. כ,מ שס ה( נתה ע' וסוף קליא ע' עי~ך 1;" סע.ב. כ.ח ערובין דןשם.
 שם ,אן שם. " מוה ש~נה כמלה 1:יאית מטושטשח המלה 1בבה,י ./ בף ע' כעתךהט' לפי ףה ט( דפ1מבדיהא. וגרסתמ: ארגתא. ע' ערהיש ע" =חרתא. ח(( שס. "סע.ב.
 1/ "ד, שופטים .ר( ע.א. ל' שם ע( שבהקה שם: יב(שפ.

 ע.ב. ל.ד ט"
 ט"

 שם:
 שם יחן רפפ. ע, וער~ך ר,ח יהש~ה ~עריךג ר.ח מ/ בכ"י גם ןלי ע"ב מ' שם "ןק'דד
 מ,ז כא( ע.ב. מ.ז כ( בעיכא1ת. ע.א: מ,1 .ט( זו~דתא. בהן למשמושי ע"כ:מ"א
 ע.ב. נ"ה כב(שע"ב.

 נ,ה כה( ע.א. נ,ג בד( פגוסן. ע,א: שפ פגים, ]צ,ל: כ"
 ע"א. כ"חכסע"א.

 שם: כמ( פ"ב. ס" 98 אוצהיג ע" ע"א, מ"בכח( ע"א. ס"אכ"
 ע"א ס"1 ל(אבורגני
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 עב' בית ב( ניצרפי בית אצלו. שכוטכין טי א( לקיטו )בית(היא.
 ם י צ י בזרה.

 פל ערמ גלש' "שוחקות

 וא-

 טז שלטיה " ניפא רמן קונטרפא טוריא
 " פירשו כך 0, בקצה טוטנין שאש"ה. 'ש' בלש' כוטתאהגפל/

 רבי א' עצהמא'
 שטפכיק מ( עוקה שוסתנא. ער' בלש' ח( באלונם'ת קטנעת. של תמןיהודה
 'אג מוצהרר ע' בלש' ן, לקטור טים. בו לשפוך מים ממנו לטלאתטקום

 '", בנרידא היע הלר שם ", אפם'טיא מת,נזצבותים'",
 4 שאץדקל

 חצי טזג ,מריתא אילן של רלית ט" עודאכא מונרר. שמו ק' ובלש'קליפה
 מאוג ,טטחיק כלי 'הג אררקא טכתשוג '", אום'תאקורה.

סוכה.
 מכתליה אחד כותל שנפל או שנתטקט או שנפחת כגץ '",קיטונ'ת
 סוכת ואף. כאג מוחק ,טפה אותאה שטן ע' ובלש' קמורן כמץ ",קונדסין
 טמלרה שמו ער בלשע כגג בורננין חרש. כל' בה שקושץ כבגיוצרים

 למיטה שעישץ כהג ניקליטין כבא. מימיה שיער. נ'מיה כעט. נר(,גררין
 נו( יזמא ר פ ופסולה. כאהל ונעשית מרינין קליה ופורם'ן רוחותיהטארבע

 לה שאע כלה חתניםכטג כילת בחג הוא עשב שם קיכוסמ(,שמלה.
 ל( זכריםנמ

 טקום לאג רקנירוקאר' קנג של באטצעיתו שנכנםץ החציםראש

 נקקרין וכשנקקרין אנודות אנורות נעשין באנם קניםשטעמירין
 רקהא. ל בלשי ל" שפססן קיי. ל בלש' ל" קרדוטין אחש בבתכלן

 טפקפק4ג לה. ק' בלשי נפרל", "ן מרראה ק' בלשי ל"בעתר
 המכך אתשרחק

 פ,ד הן שס. ד( ע-א. פ.ג ער~בק ג( ע.א. קט.ז שבת כ( ע.א. ס.ד שםא(
 ערובץ ח( 33 צר לשהר~ת הגאת.ם פ" ~השוה ע.רע.א. שבת ,( סע.כ. פ.ו ו(ע.ב.
 הא קמור"קגאהן ביכ "ם:"פ" ובי.ח יא( הקמור. כ.ב ע.ב: "פ.ח שם. ט( ע.א.פ,ח

 שם. יר( אפסמ.א. ע.ב; ק' י)ן ע.א. צ.ה 'ב( מיצהרג".ממיל)ק
 מ"

 אוצר ועי' לים.
 76 צד לערוביה הגאוגים ~א~צר ק.ל, ס" 45 צד שם הפ.ר~שים וא~צר 87. צר לשבתהתשונות

 ר' כן ס~כהףע.א. ים( ארריבא. שס: יה( אפיתא. ט( ע.א. ק-ד שס ט" קצ.גסי,

 אפשט"ו נ. '. וע" עיא. ט' שס כד( שס. כנ( ע.ב. ח' כבן ע-א. ריש י כא(ע.ב.
 שם כ" פרחמא. ע-א: "א שם כ" שפ"ע.א. כהן 6מ. .נ(;צר .א.ע.01ץ.5.ח

 לטהרות הגאת'ם )פ" בשאילות" פיר' וכך רבנה בלש~ן הילבאני קכוס, "פ' כח( ע.ב.י-א
 י,ד, לג( גרדומץ. שם: לב( ע.א. י,ג לא( ע.ב.. '.ב ל( ע.ב. '.א כט( 7". צרריש
 ע.א. פ,ו שם ל" שם. יה( כעתר. שפ: לד( במק~ט~. אוצה.ג ועי' .2בססהא':
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1י

 שטוצ'א בנד'ש, א( חוטט במכך רחח שיעשה עד יכאןלכאן
 ב( א ה ר "וי סוכה. מקום רווח כו ועושה באמצקיתו הגדישמן

 טיט טריח. והיא תן יוני בלש' דג אברומא יקוה גג מקציקבק"ה.
 0. כטראן ערבי בלש' 0, וטעם רקיק. טיט ערבי כלעףן הגהנרוין

 עי כלש,נזיאתא,
 רפירק ח( כניאתא גדלונ קפיפות צנק שעה של שקים גואלקקמראדאת.
 מלח כקין טלחח, מטש. חור מים, שחררוהו פירות.. שלכלכלה
 פרפראות תה". ש בלש' , טמשיך קצמך תפלין פג קציצה מלחה.בארץ
 שקה כוחבי "ג בליםטר' כותב' מרקה. 'אג מקפא ואטכיכה.אלואן

 י0 פריעו אלגאל.ת. ראם וכלא עי ובלש' נשיא כיח של שלוחץ "(,אונכרי
 שבלש'

 גריל שאץ ערבה מין ט0, חילאפא כך11,. שקשוי פן כבהמנקמפרגנ
 שיני פרי עצמו פרי 'חג ראשון פרי כלימ בו לשרות '0, למישראבנחג
 רמ'ם. באותן אחרים פירות ולוקח וחחר בדמים פירותוטמוכר
 שר 0, אילי חיתא אילי קריתא לרש. כץ '", אגפייםכין

 לה יש ח"ים 4יש
 עי בלש' נ0, גודה טזטות. נב( גוהות מכם. עליה ,טאין נא(קלוניא

 כרג קפואתאקרבה.
 חליל וכלולים. ככ' לגג לה וטעולץ ,טבכית ארוכה לול, הקוטווח. ואתככ'

ואבוכ,
 גרר"ם. הן מרפיים, מגלם. ממיה רתאקיך נהג ריופלמטין ונאהטורנאי
 אוצר כ0 מרתף בוערים.. ב'נו קורם המירותי מקרים פפא ורבימוטה המירותי בוערים. בעו יקום. מי ולרשע. לי"י הכו סימן כ0 והימבהי כהיהיכ

 מוקף קוטרים. שני כם( קיימה וטל קקשר אוצר, כמין כח( פירות סליאהמנורה
 ביח מגלה. טקום התורפאיאג אצמבה. כמץ אותה קושץ י", אכן שלרבידין

 כלש' י0, מאגור טומאה. לקבל שקרוכים שעלליה הטטכחיפלנג כיתמטבחיא,
 כפאו על כשעשב מלך לדג יפא בשרש כביםה. כלי עלת ששוטחין קלםע'

 כ, ו( ע"ג, י""ט ,טם ה( ע"א. ייח יטםד( ע"ב. י"ז שםכ(( ,טם.ג( יטס.א(
 )הגהות אבף'של רבירין ~מ~קף היה כפ~ל סטע הרהבית יהורה א,ר נ' הככ.' '.ג,ב/ ל( '.א,א/ כט(שם. שפ י( ע.א. פ' שם כח( ע.א. ב' פסחים כ0 ע.א. נ"ה ס~כה כ0 דעפל~סטיךע,ב: נ,א כה( קש~ואות. שם: כד( ע.ב. מ"ח כג( ע.א. מ.ה כב( ג~ח~ת. שם: כא(ע.ב. מ.ר כ( ע'א. מ,ב יט( ע.א. מ,א ,רן ע.א. מ, ת( ע.א. ל.ר 11ם פ0כהימנק. ע'א: ל,נ ט0 ע.א. ל.א ,דן ע.ב. ל' יק פלפתה ע,א: כ,פ ,ב( ע.ב. כ,חיא(ע.א. כ,ז י( ע.ב. כ'1 שפ ט( ר(-=כינתא. ר.כ. סי, 60 צד לעמא א~צה,ג השוה0ע.ב.

 ר'ס"
 ב/ כ,ג לר( כ,הב/ לג(,=מג~ר, "ו,א; לנ( פץ,א/ לא(
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 שנפמד א( צורתו שתיעבר עליו. רגלו שטניח למטה שרשיפא לושקושין

 קטניות. סמיני אחר טין ג( שיצנתא למיס. שהכניפן ב(, הישיקן שחיה.מטה

 עליהן וסעבירין אותן וסוחם'ן בסים חוטין שורין מילתת, עשב.וכלניתא,
 והרא הר?ין על שעשויין כיכרות ר( טצוירין יפה. יפה שיתלבנו כרימטלית

 החטץ. על קמח והחליטה הקמח על 'ם ח מם ",, המעיסה יצחק.לרב
 ) גלין וחזרת והורירין והררפנין הרגנין ". וטורחסום

 שיש ירקות מ'ניכולן
 ק* לעש"ו שערים בו שמתמן חג ראבשינא חצבא ט"ך וק שרףלק
 החצבא את כשמתמן אם אכ" א' גך אבשעא. ארמי בלשק שערימ שלוקלי

 אותן ,טטזיעות זיעה כל לטטה פיו הפפח ביטות בהנור שעורים בושיש
 ,"מדעות דעה כל לטקלה ?יו ואם בתניר נופל ראעען רא,"ת,טעורים
 פיו ובין לטטה פיו בין אלא כאביי היל' ולית ואסור אותן מחטיץ,טקוריס
 טה?כק רעה. בה שאע , שיעה חטה. שכאטצע ריחח ", ציריא טותהלסקלה

 הפת. עיפוש 'א( ראומא קוטניתא לימטך העסרש אתשטהפכץ
 כופפיך "(,וגובבין

 אומרץ הן שסוקות ,טת' הללו 'ד(, קילתא סטי )ק. טורים "(,פיפוסקא
 כך ,טמואלמ,טם

 אחרתה כשמועה ותמא ראשונה כשמועה ותמא כך שסואל טעשואוסרץ

 לחחטיר. ,טהיא ראשונה סלפני להקל ,טהיא אחרונה בטל אהדדיקשיאן
 פלגם, מיקמן מקירזלות, בהה שהתה קשה טקשצונטאט)

 "ג בןכבש
 כעך '" כעכין ט". פלגם ושמו אל לכלל נא לא שדאן שנה בן טכלל יצאחדשים
 שקוי בשבע אותן שטקטרץ "(, בשבע בויכין הוי טקום 'חגצופים

 יג ן י ס ק ד ר וק
 שלס אותו ,טצולין כב(, מקולם גר' עפץ. מיל'ןכא( סנרה נעל ע'בלש'

 מנותח.שאין
 כדג טבלאות הסכה. על אותה שקושרץ קטנה טטלית כ0 קטןצלצול

 טחביז עיבלש'
 שךלק דע הוא סורסי לשון אף יהורה ר' השה קלתכוסו

 ל-ז דן פ-ג. פ" 11 צר א~צה-ג ~ע" ע.א. ל.ה ג( ע-ב. ל,ד נ( ע.א. ל-דאן- כ" דעים ל*שהלשמם
 "שפ: ט(שם. א/ מ/ חן ל.2,א/ 1( ~טורא. כת~ב:עפ~ס חבן ב/ י.ו, ה(ע-א.
 חמירחא(. מקמי קילתא ,סמ. ע-ב מ-ה יר( ליתא. ולפנינן ספסק,ע' ערה.," ע" פיפוסקא. ריפתא קיבר, פת שפ: יג( ~כ~פפיה לפנינ~: יב( מ-ב,א'. יא(,טיעי.

 נ/ מ,ג ט"

 פ"
 ע.'

 נ"א נ( א/ ב"ח, יט( ע"א. מ"ט יח( עיב. מ"ח ת( יטם, והערות קמ"ג סי' 58אוצה"ג
 ובהער~" 11, צר לפהרות הגא~ניפ 1"י' ר,ח פ" ~ע"ע.א.

 נ-ג כג( ע.א. נ-ג כח( שפ.
 ע-א. ס.א פסחים כה( ע.א. נ,ז כד( ע.נ. נ,ה כג(ע-א.



 קרםננזי16[

 כיליא נטל שלא א( ה ס פ ת זה. טלה לי כום לחבירו שאומר כארם מפורשוכבר
 ג( הטחביץ ע. כך ע:שין שהן ב( שולים להם אין כיליא. כנגדאלא

 חטאהשמוציא
 נפג. ע' בלש' ה( פהיזהו וירוש. יכנם ד(, והטרכץ הטכברמחלב.

 י(, פימ]טא[תגורי
 בסימטא. אותו מ:יחין אלא לחנות אותו מכנים'ן ואין מרוכה שלהןשמכר

 י(, אפכלה גמאעה. ס( אכל~מא ח( מעאליק תואל' י(,אונקלאות
 בו שיש 'א( א ח ו י קטאבון.

 ואספידאג. נורה ע' בלש' 'ג( גכסיכ כרול. של פסולה 'ב(, רסץ חמץ.טעם
 'ד(.לוח]שות[

 טז( אחר ורבר גרי וכדקין. תורין כו שיש ט~( פילי שלהבת. ביניהןיש
 'ז( הציק]נים[ח,יר.

 מלאוכלו. ויפסד צירתו שתעבר עד אותו ש:רפין שאין 'ח( ן ו ק ט העין.צרי
 כבשר. ונאכלין הן ורכין לעצטות רוסין שהן 'ט( והםחוסין כנפיםראשי
 מן כא( אלעעם פי אלרי מ.ך 'ש' ,כלש' עצם קולית כ(, שבקוליתמוח

 מק]ום[ ולפנים, כב(העיגוף
 קורין שאנו כמ:ת תורה רברי נופרשין אנו שא'ן למסורת כג( שם יש הוא.]קדוש[
 חוזר בחכורה חידוש יהיה שאם חבורה של שמש כר( ריאלא שכתוב. כמו[]אלא

 מ2ק]ח[ אבל. כ.( האונן כו. ש:'טעו למק:כן שח,רו כה(, למטעתןחזרו
 ולהוציאו עליו לחפש אחר ובא ביה אי אכנים של גל עליו שנ2ל ארם כ:( הגלאת

 חקרכים ואת הכרם את שמחתכין כט(, שוימקי הוא. פל' טקו[םכח(
 ]טום[ בהן שיפ:ל עד ל( . ם מ ו י ש ד ע עוצכאן. עי ובלש'ם
 ... פרוסות אלא פרוטות לו נ~תנין שאין יא( :ג'  שביש'עני

 לג( הפרכ]ים[ 2ל'. שם יי(, א נ ו ך מ כומות.ארבעה
 ... יי( פירוטה כהפרכים. טוב יוכאת

 שלשה... טגאנייה(, תייסרטרים.
 תלטרר... דנאגריל, שוליאיק.

 ... טמש ארטית לץ,ארמיח
 ... הביא גוי אותו ע[י:המה

 נ, ה( שם. ד( י.א. ס-ה " ש~ליפ. להפ ה.1 לא שם: ב( תפ,סה. ע,ב: ס,דא(
 ריש ע.ה ,א( ע.א. ע-ד י( ע.:. כ,ד ט( מ,ם. כעין ח( ע.א. ס-ד " שם. "ע.ב.
 ע.ב. ע,ה יד( בגיסיס. שם: יג( שם. יב(ע.א.

 כ"
 ע.א. ע..

 ס"
 מ~ה כאן ע.ב. פ,ד כ( ע.א. פ,ר שם ימ( צ~רה. ע,בור טע,ן ע,ב: פ,ב יח(ע.ב. פ-א ת( ע,ו:ע-ב.

 האגף. טן ע,ב: פ-ה שם נבןשגעצם.
סע.ב. פ,ז כה( ד"לא. שס: כדן אס. ע'ב: פ-1 כ"

 כ"
 סע.ב. צ'

 צ,ו נט( א'ן. צ-א, מפרישנא. כנראה: כח(]צ,ל רישע.א. צ,א כ"
 ןהנה~ת מרנא ב': .בכ.' מרהא. ע,א: ק,נ לב( ע.ב. צ,ט לא( ע.ב. צ-ח ל( ע.א.חש
 ע" ע.ב. קי,ב ל" ע.א. ק-ח ל" שם. לה( פירז~מא. ע,א: ק"ו לד( שם. לג(ר-סד
 ל-ה ס" 21 צד לברכוח התשובוחאוצר
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 ליברטן.שאול

 הקטע'ם מפק בלי הן הנניזה, לנו שהביאה ביותר ההשובות הטתנ,תטן

 ב.,תרביץ" ירו על ונתפרסמו לוין, ט. ב. ר"ר ירי על שנתנלו הטעשים" "ספרשל

 א'. מפר תך"ץשנת

 ואת שמקו שטע נאון האי רב ורק טמנו דבר 'רעו לא הגאוניםוהנה

 עצמו. מהטקור קטקים כסה נתנלו וברורנו ראה. לאנופו

 המעשים" ט,מפר חלקים לוין הר"ר מצא האלו הקטע'ם ע-י כן, על'תו

 אליהם. לב שמו לא לכן שקורם הנ"ל( תיביץ )עי' הראשוניםבפפר'

 פמקים אחרים חככים נם הכירו לוין ד"ר ע.י הקטעים שנתפרסטואהר'

 להלן(. )עי' בהרביץ כולם ונתפרסמו טהננ'זה בשרירים חמעשים"ס,מפר

 קטעימ. עוי טטנו 'תנלז יבוראי גפתחה רק כנראה, הטעשיםי, "ם'תקופת

 הספרות על הרבה ללמוד יש שנתפרסטו המעטים הקטעים טאלו גםאבל

 הירושלטי. שאחרי 'שראלית הארץההלכית
 הטעשים" ב,ם' שנכצא הלשונ' החומר הוא חשוב .ראשונה בראשיאולם

 פירוש אפילו בירושלמי מכינים אנו שאין יש כ' הירושלם', התלמודלחקירח

 בבבלי. יטצויוח רנילית מלים להרבה לגמר' שונה סוכן היה ובא.' הואילהמלים,

 באותה טשחטש 'רושלמי ההלטוד של ההלכות שריר שהוא "המעשים"ומפר

 טםפר לטדנו ךר,נטא, )כן, מטש הלשון ואוחה ה'רושלטי שלהטרמינולוגיה

 רק בירושלסי שנזכך רין" נית שה.כודע 10, עמ' ס"נ ש"א תרב'ץהטעשים,

 בחרכ'.ן טזש עי' היונ', הננוסים הוא - ק"א ס.ר ה"ר, פ"נ קירושין - אחתפעם
 הנ"ל. שבס?ר ופרט פרמ כל כל לקטור עלינו ועיכ 379(. עם' ס"גש.ב

 ש'ש המעשיני, "מפך של הבטויים כטך על להוכיד רזצה אני והכמקום

 במגנון שנכתב הירושלמי, להורת ישר הטשך באכה הוא כי מיוחר, אופ'להם

 נתחבך. ושם ישראליארץ

 לעולמו.יצא
 לעולטו" 'צא אפילו בן לו שיש ,טכיון וכו' לעולטו" אחיו"יצא

 5(. שזרה 320, עמ' ג' פפך ב' שנה חרביץ אפישטיין, - הסעשים)םפר

 י.ט( עמ, ט' חוברת ש"ז, )"ההר. קוסובסק' י. ח. הרב העיר ככךוהנה
 פל,ב: רבה לויקרא ציין והיא דת:. המיך פירושו: לעולמו" ,,'צאשהכטז'

 עי"ש. מעולמו", יצא אטר לו' ר' 'צא כהיכן 'שראל'ח. אשה בן"ויצא

 12. ה' קרסגנז'



"דן

 הפסוק: על שכבר עוד, .ה.ס.ף ;לינ1 אכם ה1א. נכ,ן זה פירושאמנם
 ל"ר( ?.ה, )ב-אש.ה הב?ורה. את עשו :יבז 1'לך":יקם

 אומ-

 אגרת :כך: .עי' '.ר. 2ס,ג )נ,ך .צא. מ;ולט: אומר לו' ר' 1ינך,..'קם המדרש: בעל
 טוכ, )ש?ל עולמו" מ.רי 'צא א.: 2(, הערה 57 צד ח'3 ב' כרך א..,אמורא'

 של פ'רושו .הוא 699(. צר ת'אודור, במהד' השונית הגימאות והשוה 103.צר
 במקורו שהוא כמו מטש, זה 3ט1י והנה א(. 3עיק-. ,כפך כלומר: ,וילך'.,1'קם

 כמק.א: גופו המעשים 3ם' נס נסצא כאהר עולטו- יר' 'צא ופירוש1--.,הלך.,
 ארם כני ועלו ו מ ל 1 ע י ר י א צ ' 1 ך ל ה ו אשה שאירם.,מי
 טן שתיפטר בשב.ל לארוסתו גט לכתוכ אותו .פיימו ם ' ר ו ה'

 97(. עט' א' ספר א' שנה חרביץ לוין, - המעשים )ם' וכו''בטה"
 היה שהטגרש כנר משמע .הורים" ארם בני ,1עלו הלשון מןואמנם

 אסרר ולא מיבמה שהפטר כרי גט ש.ה; כ;רמה אוהו ש"סו והיהוריםטשומר.
 הטעשה הוא .כך אומר: חמעשים וכעל כ(. משוטר שהוא מ2נ. א,תה שיגרשלו

 איכפת לא יהורים הם שה;ר.ם טכ'ון כלומך 98(, )עמ' וכו' לו. ונתנוכקלה אחי שהניאו 2' על אף הן ויהורין ועדים[ )מהם( חוהמין שהגטטכיון
 ג( להולכה שליח לעשות ויכ:ל כשומר ה1א המגרש אםלנו

 .כן כא.י. סקודו בווראי מיטפורי כמובן לעולטו. כ,יצא זהושיסוש
 עליי.. מעירין אין וכו' כעולם פלוני ,אין ה.ר: פי"ד יבמותכתוספתא
 כעולם אינו "פלונ. זו; תוםפתא מכאר ק"ד טיו פם.1, שםוכירושלמי

 את משיאין אין בעולם. אינו "פלונ' אמרו אם כלומר: עליה., רוחיהטיפח
 כמוכן 1לא מיטפור' במוכן כעולס. ,אינו נמלים השתסשו שכנר כפניאשתו,
 שגה והפ,ט הנ"ל נתוםפהא שמפורש וכפי הק"ע, של הטוכרח וכפירושוטיתה.

 וכו'. כהתנשא" נ43ת אם ;לו.: .קרא ר( על' רוחי וטפחקליה אותי והושיבו גדולה נ.טה ל' ,עשו ע.א: י.ג פי"כ, שם זה לשון וכןכפירושו.

 ירכ~ה צי'כה ןשהיא להלן המעשיס סיר טרכי. :( ט.בוס. חיץ אהי טעם כאן ש'שכר~ר וא-נ שת'פט-", ביביל 1 .,א 7ן: שורה 91, ?ד ,שם ל1,ן .?פרסם הש:. ככ-. :אמר1כפ.רו'2 אחר. מפסק .ציוף ה~ספה הן אר~כה" אוהה של אד.. אח, 'במה מן '2ת'פטר "בטב.ל'(הטי,ם: נראה ~יותר ב( .ד~עיס. ~הרביים רעה. לה-ב~ת 1.צ.אה ט'תה במובן "א,ל" "הלךיהכש~, טשמש וכן שס. ובבי. .ר~שלם. ,עי. מ:חם". ,.'?א ": מ-כ. (.ב חג-;ה :מש:תא(
 של'ה לעש~ת 'כ~ל מ.?~מד אם הע:'ן ילעצם רן-1. ינ'ט,ן ב. ק..ח 'במ~ת יהגכ"א ~ע' 37[.עמ' ב', ספר א' ש:ה ב"חיב'ץ" 1מ,ש ע-ה ס" ח,א הירב.1 ש~'ח ועף ,בים. במק~" גםלוכ~ת אפשר 91( עמ' ,שם המעש.ם ספר יסק ולס' ה~א.ל בעצמו(. הגט את לן 'סס~ר,1הסשומד לקבלה שייח לעשית הני~ני .,תר ה'ה כן לא שאם 1.גיס טיהה ש( השש כאן ה'השלא מוכח מזה ~:ם לה~לכה. בשל.ח כאן שמרבר'ם בר~ך נראה לידה( ה,ם שהג'ע מומן הר::'סג'

 ה.אור~ר פפ-א, רבה בראשית ~עי. רן ע:בן. ל-1 ברל.ן )רכ~ס פ.י וסרך ר כפה ע.,להולכה,
 שם נויח(וית ויש'ני., 5 שו, 1ד9 צראליק



-

 ו 7ף י ש י נו

 בעולם- ל.א'נו וה כפולכ:בן
 כתוספתא. קשה מקוס לנו יבאד

 .,נטרפה ופ'רשי': נ'(. י"ד, )חנ'נה ז:?נ;. הצ.'ן ו:מא בןשנ'נז:

 אהרונה. שורה 14 צד להג.נה אוצה-ג ;" הנאונ'ב, פ.דשו י?ןד;ת.".

 וומא בן וכו' 1:פנע הצי.ן ;ואי ..נן ע-כ: ;"ו ?-ב. 'םם ב'ר:'ש"מ.אנל

 וה: לפני שס הירושלמי אומר ואת :מםורה :בהתאטה ומת..הצ'.ן

 לא שכככלי הדכר יטוכן זיסא". בן שנ?טר ;ד קל'ם 'כים ה'י".לא
 ווטא". "כן ולא ומה, הציין ;וא'י ,בן של. המפורת של2י מ?נ' והנוכר

 וומא בן וכו, וטת הצ'ץ עוא' "ב; ה.נ: פ"נ שם, כתיי:2תאיהנה

 מוקט'ם 'מ'ם ה'1 "לא שם: בה"ה אבל הבגל'. ?מכורת ונקי;",הצי'ן

 וומאי! בן שנמתלק;ד

 התוספתא )לפי היתה הראשונה שהנימחא נניח אם לנו 'תכאר זה דכראך

 אינו ו:סא וכן מזעטים 'מ'ם ה'ו .א וכו' .נ?נע הצ"ן וזמא "בןוהבבלי(:
 -סת. בעולם" .אינו פירשו ואה.כ ;ל'1. דעתו נטך2ה כלומר:ב;ילם",

 א'נו ז:מא וכן מו;ט.ם 'מים שהו ..לא פ.ב-ד': בב-ך באמת,והנה

 18, צד ת'א!דוי אצל נוסח' בשינויי ;י' אוכספורר,. בכ"' הג'ר' כ.הב;זלם"!

 נטר'ן. כקצור הנ"ל במדרש במקומ: הרד"ל וה עלוהע'ר

 זו.בדעת

 יהא שלסעלן הוו ברעת לה כשנתנו לה אמר לא אס"אבל
 ת ש ד 1 פ ט ה ת ק ד כ לה ואוכר לה ונותנו וחוור טמנהניטלו
 98(. צר א' ספר א' שנה תרניץ לוין, - הטעש.ם )ספךלמעלן"

 לקוח שהוא כצדק לז'ן שהכיד1 הגאונ'ם כטעשה שהיבא כה,סעשהיוכן

 : המעשיםמפפר
 62(. צר הגאונ'ס )מעשה לסקלה" ש2תוג וו כד;ת העד'ם"וכא:

 63(. צר )שם קידוש'ן" לשם 1 ו ה ת ע ד ב נער של אכיו שילחו".שלא

 הירושלטי: אזסר שכן טקירי, אי'ן-'שראלי מפק בל. הוא וה גטויוהנה
 כדעת התר"ה טקכל וכר הואת בדעת התר"ה כקכל"אעו
 יה הע, דה, )מיה.ית'

 ע.ג4 כ' ה.ב, מ"א )ב"ק ולוקה" וו כדעת ההתרייה על'1"מקכל ק'ב"



 קדםגנדי80ו

 יודעים.עדים
 וכו' קרים" יורעים שם אין אם התוב לבעל ממרקין"היורשין
 5(. שורה 13, צר ג' ספר א' שנה)תרביץ
 וכו', מגומגם. הוא ערים יורעים "המבטא מעיר: 5 בהערה מאנןוהנה

 של טפוסי מגנון וזהו יורעים ערים וצ,ל: כלל, גמגום כאן אין באמתאבל
 עיר: ע"ט ה"1, פ"ג כחגיגהחירושלמי

 וכו'. ן י ע ר 1 ' ם י ר עבשיש
 וכו'. ן י ע ר 1 י ם י ר ע ישאפילו
 וכו'. ן ' ע ר 1 י ם י ר עבשיש
 תה יורעים ערים שיש פי לאף

 ס' ה"ה, פ"א קירחטץ ע"ב; ט"1 פט"ה 'במות עיב; פ"א ה"ק פ"ב במהקען
 המלה את בירושלמי גם הגיהו ולפקמים ועור. ע"א י"ר פה"ר, פ"ג ב"כע"ג;

 מאי" פוטע ,שלא יורקין אחרים "היו לריגמא: הסגנוה זרות מחמת"ערים"
 יורעץ ערים "היו וטבועות: סוף בר"ח אבל יע"בן ל"ח ה"א, פ"חיטבועות

 קבור. ולא מקורק נוסח המןדשים בם' לפנינו שיש מכאןן וברור מאיי. פושע'טלא

 מ'. במקםאת

 20ן וטר 6 צר ושם )תרביץ פחבירו" קורם חבירו ת א התריריטכל
 הוא: הנוסחא א' ", זבחים במשנה 4אבל אומר: 10 בהערה משנןוחנה

 במשנהה וטהיא כמו להגיה ~צריך פה ט"םחיא ואולי וכף הל"ען טעם לפי יותר הגתנית זו נוסחא וכר, מחבהו חתריר"כל
 חבירוק את התריר .כל והבטף: המעשים, בספר כאן גם להעה אץאבל

 את חתריר ,כל מץ: פ"ג הוריות לה הוצא' במוטנה ונמצא הוא. יטאדאליארץ
 והופפת "את" המלה וטל ניקור ע"י וטלנו בהוצא' כמו וטם וטהוגה אלאחבירו,

 הוטורות. בץ,מי

ל=ב
 נשתמר המעשים ס' של שבעיבור ולאמר לחלוק הרץ לבעל יששם

 לעאשש יכול "ב. במקום ב"ל" הטעינה הוטמוש הנה עצמה המקור לפעמיםעור
 חיה בווראי המקבר כי עיבור, ולא מקור רק לפנינו יט כי חותכת,ראיה

 הרגיל. ללשונו אוש"מתקן"
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 חא"י טהטיפופ במשניות כבר נמצא ,בי כמקום ב,ל" זה שמושוהנה
 שבירושלמי(. והמשנה קופמן,)לו,

 פישפש טעם שטקמו או וכו' פיהם ך 1 ת ל תרומה שהיה"וכולם
 ע"א(. ט"ה מ"ב, פ.ח )תרומות פי,י ך 1 תל

 מ.ו, פ"ר )ערוכין זה. של אמותיו ך 1 ת ל וה של אטותיו"טקצת

 . לתוכו מפשילין ואין 1 כ 1 ת ל מפפירין אין שחרב הכנמת"בית

 ע"ג(. ע.ג מיה, פיג )טגילה מצודות" 1 כ 1 ת ל  פורשין ואיןהבלים

 ע"ר(. ר' ט"ה, פ"ה קמא )בבא לתוכו" בנו או אביו"חיה

 לחנות". הנתון "הממוכן ה"א: פ"ז טהרות בתשפתא גם וכן מקוטות. בכמה עודוכן

 באחר מעשה "תומפת ל"ב": ה"ל. כבר שנשו בתופפתא גםאנל

 רשות שאינה וטיהרו חכמ'ם לפני טעשה ובא הכנמת לבית כליוששכח

 היא וכוונתו 97(. עטור ערלמן הוצאה פט.ר, ופרח )כפתור הארץ"עם
 1בר,ש בתומפתא אבל מ"ו(, פ.ז שם הך"ש )וכגירפת ה"י פ"ח טהרוהלתומפתא

 הכנמת". ,בביתשם:

 ימים 1נערבי שכתות בערב. אדם יאכל לא "תניא בירושלטי:וכן
 יהורה, ר' דברי ח ו א ת כשהוא לשבת שיכנס כרי ולמעלה הטנחה מןטובים

 זלפנינו 208(, צר העתים )ם' לתאוה" ובירושלמ' בתאוה רגרפיואית

 וה ושמוש רברכות. רפיד כתומפתא 1כן א( רגרמי כאית כתאוהבירושלמי

 בירושלמי: לפנינו גם הוא רגיל שכן בארק-ישראל הטדוברת בלשון הואמקורו
 אפ" אלא שדהו ך 1 ת ל הטין מאותו לו בשאין דבר מוף"לא
 ע"ר(. כ"ה מחי"ב פיו )דמאי וכ:' שדהו" ך 1 ת ל הטין מאותויש

 ע"א(. .ית ה,ב, פ"ב )מוטה לקופה" ב( ]המונח[ )המזבח( טן"כול

 פ"ב )כתובות בהתר" לו נוהגין שחרבים בהירהון היא"שנייה

 . ע"ר(. ל"ט הי"ג, פיו )נרר'ם לקפלוטות" מותר הכרישין"מן

 ע"ג(. ג' ה"ג, פ"ג )ביק פטור" הומן ך 1 ת ל"ונפלו

 ע"ב(. מיז ה"ג, פ"ג )הוריות תלוי" הדבר ו ת רע ל יום' רבי.אמר

 של 'דיעה אי אבל בירושיט'. ממפר אין במקומות ישנ: ב.ל. זהושסוש

 ולכל1נים: למפרשים טע'ות כמה גרם והדבר

 1אסשר למבויא". כא גר חייא רבי "דרש ע.א: ל,א ה.ר. פ,ד פסחיס ~ע,'אן

 הוא כן ב( ב,ר1שלט,. ,ותר יגיל האחרון שהסגנ1ן אע,פ לטברא,, לתקן צ~רךשאין

 'שפ. 37 1בהערה 62, צד חיר1שלמי" "על עי' רומי.בכ-י



)ני,12ן,
 קי"

 כמיציא נירו המיציא .נוטי: צר:ר .טש4יכ: אנ:ז לו שניהנ'ן.כל
 ב'( מ-ז, ה'::, פ,ה ;'טין )יריש' ה" אישץ4

 ג'(. עכ' כ.ר פ':, )עיר:בין רכי" לאשפה במוצא בירו.הנ:יציא
 באשפה. כמוצא כידו שהמוצא הוא,והפירוש

 עיא(. סוף קרוט:שין, - ע"כ. ריש נ.א, פ"ח שקלים)ירושלכ' הקבר:ת" לבית האכן אח מר'צה שהיא כריצה ראמר,מאן
 רע"נ רמב"ם, עי' רצץ, מלשון .טריצה" כהוגן פירש: המשנה מפרשיוהנה

 ועיין רוץ'. מלונ..ן היא ש,,מר'צה" המפרש.ם פירשו בירושלטי אבלות:י.ט,
 ממריכ ' )ע של:: המל:נים וכן היר~ש'. אח כן פירש הוא שגםבמלאכת-שלמה

 ".ה שקלים בירישלמי ,אבל מך'צה: ערך השלם ונערוך בזה. שגו מריצה(קרך
 ד"ן של מו,פעיל הב"ן הקברות לבית האבן אה מריצה שהיא כריצהרניא:
 הקברות לביח 'סוד.. הנ"ל בטעות זה אבל קדון". מין היא ואיכ חט1א18חט55"1

 טריצה שהיא מפני טמאה שהמריצה פירש נ,כ והירושלמי הקנרוח. ננית=
 חסרות הקבך:ת. "לביח שהטלים ואע"פ הקברוח. בביח האננים את טרצצת()=
 נ:יה אפילי ואם אוהן. הבינו שלא מפני אותן שמחקו אפשר ד"ס(, )ע"בכ"
 ה'א, א"י שהומפה הוא ברוך הוספה,שהן

 ע"פ ה~גה המאוחרים שברפיסים א-א במררשים נם זה שמוש -שנ::?ן
 שחש;-יה: טרמר '.:תן ר' אנ:' פי-ה-ב: קרה כמר.ר "רוגטא ;" כהינה.נ:תנית
 רפ:ם נכררש אבל גרסינן. איש באשה שחשריהו שם: :במת"כ איש.באשח

 איש. לאשח שחשרוהו מלמד יונחן רני אמר ע"נ: קפ"ד דף שםוויניצ'אה
 תיקון: בל' גם במררשים ה"ל" נשארה פעמים כמהאנל
 ),""ר לתוכה" שהמעין זמן כל לתובה, שהמעין ירק יגנת"משל

 נ'. במכקא ל;י:ן יעי"ש ה". "נח:; רומי: בכ'" אכל לונרון, נכ," נם וכ"הפמי41ה'(.
 :כן פכ"ב-:(. )שם בכהי לאיסור טקריבין ההיו שלא"הזהרו

 שם. יד בכחביהוא

 יותר: הרבה 11 ,ל,' נשחמרה יר שבכתני הדבריטובן
 המכ::ץ" בנ:ק:ם חביר: בשל:ם לשאיל לארם לו שאמור"טכאן

 לונרון: יד נכתבאכל
 המטונף". ם ו ק מ ל חביר: בשלים"לשאול

 שנו45 סיף ןמ,הכה לכי מכ:ין ואינ: לררך ש'וצא מי"כל:כן:

 פכ.ה-ב'(. )שם3מלחמה"
 למלחמה.. נופל שהיא ורומ': לונדין ב?".אבל
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 שטחות עי' ברעת" - - לרקה, עצסו את "הסאבר הבטו': את נם לצ"ן1'ש

 101, צר היגער הוצא' כוםחאדת, ובשינויי ה"א,מ"ב

 בבב"י: אחר טקום נם לנו יבאר "נ", במקום כ"ל" זהושימוש
 והא וכו'. טנלינא לא ישראל לאלהא לה יוחנן( )ר'"א'שתבע

 ישראל לעטיה אכל מנלינא, לא ר'שראל לאלהא ? להא'שתבע
 א'(. כ"ח, )ע"זסנלינא"

 המטרוניתא טע,ת את נכ'ן "כ', במקום נ,ל" השתסשו שכגליל נניח אםורק

 ןה'א טנלינא" לא ישראל "לאלהא נשבע: 'וחנן שר' וה"נו המל'ם. משחקעיי

 כאן יוחנן ר' התכוין כאטת אכל ישראל., "כאלהא כטו השבועה אתקכלה

 א( לעטו ינלה אכל ישראל, לאלהא 'נלה שלא כפשוטו,ב"ל"

 הטעשים בכ' גם להיות צר'ך ב"ל" זה ששיסוש טלכתהילה שערת'וככר

 92: צד א' ספר א' שנה תךב'ץ לו.ן, - בטעשים באמת והנה בא"י.שנתחכר

 כשותפות. כלוטר באכצע(, )= לאמצע" ונש'הן לאמצע)1( יושכין"והיו

 באמצע". 'נ'עות שה'1 'מ'ם כל המעשה "כך שם: אח"כאבל

 ג' ספר א' שנה שם אור( ביוצר ' )- אור" ליוצר שמע את"הפורם

 אחרונה. שורה 6צר
 :2הטקתיק'ם אלא הטעש'ם, כספך כ'אר רניל ה'ה ב.ראי כ.,.' זהושיסוש

 כפסק וראה וכא .ן(, "בע'בור. )ולא בהקתקותיהם"תקנ:הו"

 ש-

 הסעשים ספר

 )ופסק החצרי כ, לתוך דר אחר נער "היה 69: צר פ' סי' הגאוניםכמעשה

 כבר ושם 83, צר א' ספר א' שנה תרב'.ן הםעש'ם, של המכוא כתוך נרפםזה

 היא ארץ-'שראלית זו "ל" והנה החצרי(, בתוך רר אחר נער "היה"מתוקן":

 בהרב"ן ש:רפמו ובקטע'ם א.', לנומה ם'מן לנו לשטש ויכולה ספק שוםבל'
 ארץ-ישראל'ם. טקורות שהס מפנ' ב"ל" זה שט~שנמצא

 ),,תרכי'ן", מתינוה" וכפר חפ'ן ,םפר הגדול במאנורו אפטוכ'צרור"א

 "לפלוני" במקום פלונ'" ,על הטוזר "הלשון כותב: 142( צר כ' מפר ר'שנה

 שנתפרמטו )!( הלקוטים ס2ר ו,וא שת1ק', כן נם רב'ע', במפר עורנמצא

 ישראל" אר'ן לכני מעעוים כשם ולהל; א' שנה בתרכ'ץ ממנוקטעים

 מםפר וכפררם הגאן.נים בסעע:ה שהובא המעשה "באדתו 143: צד ושמוכו'.

 שהכשר יעה שלא תורה כפפר הנערה שתשבע הרן נפמקהזיק

 תלמורי טק:ר בשום רטז נמצא ולא מאר טוזר והרץ הנעך. אכ. ,2להוא
 על עיר כאן .ואע'ר וכ,/ טנט" לפטור '2בועה תועיל מפק ק'ר1ש.1:כמקום

 ש21מעו לאהר '-' הזה הרכך על להן יצאו המעשה: כאוהו מחרים לשתותכמה
-

 ל,ב ט,ג פ.' ב-מ ':ב,י~שלמי בטש:ה ב( ב/ נ-ך, ספ,ר, כח,ב1ת בבלי עי' אכלא(

 חבירה של לת.ך רר זה אף;.ב(:
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 הנ"ל, )1( ם ' מ ו ק י ל ה ובספר הראשון". הפעם .מן לררכם. הלכו הזההרכר
 נ', מפר א' שנה ןתרכיץ נכפים עישור אחיה קם תוכעת שה'א 'תוטהנסצא:
 וחשרו ~1ן. צר ןשם מתנה שעשה קטן אחיה[. טעם שצ"ל: אפשר אבל 3.צר

 עליה יחששו פ'; מ" מ:טובה רפופ וכתשוה.נ 13ן. צד ןשס כרבריםעליהם
 בעלה והשדה של.ה: קושטא שכרפ~ם במפתחות אבל לטקלה. עי' רעים,רברים
 איזו מפק וכלי . . . החשור זה עטר אם התשוכה: סהמשך 'וצא וכןעטה.
 הלא- כלשונות האלה הם2רים על השפיעה אירופיתשפה

 אפטוב'צר. ר"א דברי ע"כ;בר'ימל.
 וכו', אירופית" שפה איזה מפק ש,,כל' אפט. של האהרונות המליםוהנה

 להוכיח אפשר המוזרים" "הלשונות ממך על דוקא כי נוזטא. פפק בל'הן
 ,על. הלשון מקורית. ארין-'שראלית לשון כו לנו 1'ש כא.י נתחכר זהשספר
 הפועל אותי את לד~נטא נקה הירושלמי. בשביל אופינית היא "ל",נטקום

 נמצא הראשון "כרין 141(: צד ריש )שם כותכ ,הוא עליו עימדשאפטוכ'צר
 להם". חוששין ואין כטקום שנור שאינ. לשון עליהם, חוששיןואין
 הירושלטי: לשון זהן הנהאכל

 פיו )דכא' שכר.. על חושש'ן וכו' שכרו על הושש,ואינו

 ע"ד(. 8.א ה"א, פ.נ )טו"ק נפשך. על חשש את,צריך
 להלן(. )שם אילין. על אילין.וחשין

 ק.ר(. מ' ה"א, פ.ה )נררים תענית" מנילת ל ע ש ח"ולא
 ה"ו, פ"א )קירושין ששת" ררב שמועחה ל ע ן ' ש ח אנן"לימ
 ככ"ט. עור וכן ע"א(.ס"א

 ע"ג: כ"ר 3'1, עירובין בירושלס'. טאר רניל "ל'. במקום כ.על" זה:שמוש
 אחר'; ליידן( ככ"י נם הוא )וכן על מרכו זוכה העבד שאין אמרה הרא"לית
 ה" ל ע וחור עלו' צלי תחוור. נפשי רו עלי "צלי ע"נ: ט.א מה"ג, פ"טנררים
 בההוא "אף רע"א: ל.ח היר, .פ'.ז שכועות לו(. והזרה =, עליה וחזר,)צ.ל
 לו(. )=.וטהליה עליה. ומחליה שכועה ליה וחייכדקאים

 הרבר על להן ,ויצאו לכיטו': בנונע נם לאטר אפשר הרכריסאותם
 כרניל אוסר היא שהרי ל,,גל'., רקת" "על המלים את לקצר רניל הירושלמיהוה".
 רק לא כזה כאופן טקצר והוא פלזנ'" דרי רעת'ה "על כטקום פלוניי דר'"על

 כר על כלק "לא ע"א: כ"ד ה"ו, פ"ר כדמאי אוטך הוא וכןבטרמינ~לוניה.
 בכע~ת: ששם אלא בכ'"ר נם הוא וכן רחכך'ה". ככיתיה פימחיה טיכולנשא
 כלשון נשא", רבר רגוויה על סלק מ,לא קיצוך: ו1הו נש". כר כל סלק,לא
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 כרעכ". שימות רקת על קלה .לא ק.ב: ל"א ה"מ, פ"ד כפסתיסהירחטלמ'

 על מלק לא כאן הוסיף סיריל'או וריש עיכ. ט' הי"א, פ"נ בב"ם 11 כלשוןוכן

 היא המקורית הנומחא אכל ראטנר. עי' הראשונים, ע"פ והוא נש. ד1ברורקתיה

 הפירוש וכן "רעתיה'. הטלה שחסרה הראשוניפ ואצל ובכי.ר ברפוכיםאצלינו

 הרברים כל "וטשהתקינו שם: אוטר הוא שכן 62( )צר הנאונים כטקשהנם

 נערה, של רקתה נרע העדים ואטרו ם ' ר ע ה ת ע ר ועל הזקינה רעתקל

 כל הנערה שאמרה להן ואמרו בתררה פיה את לשאול הנדולה אתותהנכנסה

 יצאו כלוטר הזה" הדבר על להן ויצאו על' טקובל עושה שזקינתימה

 והטלים הטעשים. ספר של הבטוי לפי זו" .ברעת או הזה הרבר 1רעת[על

 לע'ל. שראינו כטו ל,,על" נתקצרו רקת""על

 היוניות הטלים ,ריב1י סטך על באיטל'א נתתבר 1ה שספר להוכיה א'ןוכן

 נטצא כירושלמי נם כי 142(. צר סוף שם )"פטוביצר בו" הנמצאותוהרומיות

 ! רומיות ולא יוני1ת כעיקר הן ה1רות המל'ם הטעשים בם' ונם יוניות מליםהטון

 בתרבי'ן שנתפרמטו שהקטקים "( כורא' כמעט להחליט אפשר רכך,מוף

 ב(. הטעשים. .,ספר של הטק,רי הנוסתהם

 הנה אפמוביצר. עליו שרנר הנאונ'ם בטעשה הפמק של העניןולעצם

 להסיר כדי ורק זה טכלי נם מקורשת אינה האשה כיל. זר אינו השבועהענין

 אותה להכריה וכד' איסור, בעניני נם )בא"י?( סשביעים ה'ו מעליה ועונשחשד

 טעירה ובפירוש שכועה. בלא להנשא אותה התירו לא שתשבע( )או ג(שתורה

 ברבר אתר ער עליו שהעיד "טי 71(: צר הנאוניס )טעשה אחת תשובהלנו

 שמשביעין ריינין יש עבירה, אותה עכר שלא אותו שישניע: מהו וכו'עבירה

 הראונו "כך שם: הבבלי הנאון פסק זו לרעה וכנינור וכו', גוונא" הריןכנון

 וכנראה וכו'. ממון" על אלא קבירה על משביעין שא'; השמיםמן

 להשביע שצריך זו רעה גם 'רעו נחלים" גבי על "בשר וספר "המעשה"שבעל
 א'מור. בענינינם
-

 מבטיח אפט:ביצר שי,א מפ:' "כטעט" א1טד א:' א(
 שירב-

 במאמד באריכות זה בע:"ן

 לד1ן :ש1ב ע,ד .בודאי מת1קן. שאינ1 דבר יר1 מתחת י1ציא שלא כמ1ת1 הכ- :ל 1הוקהמי1חד.

  מנוק1מ1ת מרוב1ת ה1ספ1ת י'ט:ן הספר'ם. בנל כט1 וה, 'טבספך הדבר מיבן ב( וה.בעניין

 היתה לדבריו ט1דה ה.תה של1א .נדאה, ג( הספר. יצ0 ע. כליס מ1כיך ~ה א.ן אבלמא1חי'ס

 ה'א אם 'דעו שלא א?א 1אכלה, שקבלה המעשה עצפ אק יא. שהעדיס מכי1ןמק1רשה.

 מק1דשת זה :,-א קיד,שין ל'2ם 'מכי1~:ה מ1רה ה.א אם זח 1בטקיה ק'רוש'ן, י'2םכ'11:ה

 טינה שהא'2ה ציך: אפט1ב~צי. .טמביא גחליכ" גבי על ":שר ספר ש4 בפסק 1נםבעדים.
 עצמפ. לב.ן ני:ם ~לא כעד.ס.:7'דשה



 .יכרמן.,טאול

 אגור. מדרש - מדות ל.במדרש
 הגדול למפרו ההקדמה את בחתטו גינצכורג ר"ל בפי' נכואה נזרקהאכן

 כתחילת :ה על ובחזרו אומר" יביע ליום "יום הכתוכ בדברי ח-ב שכטר""גנזי
 צדק ואמנם 297. עט' מ"ד ש"ר בתרביץ שפרמם הטדרש של לקטעהקרטתו
 במ'נו יחיד באטת כי 298(, צד )שם נסינו" "יחיד שפרכם הטדיש אתשקרא
 זה כ"י שקמע שהוכיח ענעלאו הד"ר נ.כ צדק אכל להלן. שנראה כפיהוא

 ר' של בנו לר"א טרוה ל"ב טטררש חלקים הם ליין הד"ר של הגרולוהקטע
 יהלאה. 343 צד שם בתרביץ אפשטיין טהריין ראיות'ו אה וחזק הגל'לי,'וסי

 לטדרש קראו לכה השאלה את כלל פותרוה אינן אלו אטתיות שת'ואולם
 שיחםו להבין אפשר ואם הנליל'., ריי של בנו אליעזר לר' טדות "ליבזה:

 האנדת' ההוטר של היחם את כלל להכין אין הלא לתנא, טאוחרטדרש
 בהם. נררשת שהאגדה ל"מדות. גינצכורנ ירי על שנתפרמם ל"פרשיית.הטחולק

 ויא טוהלם, באופן השאלה את פותר נינצכורג של הקמע לדעה',והנה,
 שא"ה. עיד על אור לנו מפי.ן זה שקטע אלא;וד

 ,כעשה טאמך ה"ב יוםף תולדות בספרו שוור,ן ר"י של עדותו היאידועה
 שפ"ו. שנת בצפת לונזאנו די הר"ם שהדפים אגור" "טדרש את שראההארץ"
 נילה טוצלח טקרה ע"פ והנה לני. ידוע אינו זה מררש של ותוכנומהותו

 כמה לטד'ם אנו שמת:כו זה כדרש של הראשין הדף את בכריכה גסטרמ.
 וההקדכה: השער טן לעניננו שנחוץ טה א( זה מדף נעתיקרברים.

 אליעזר דרביבריתא
 אגוי וכ:דרש הגלילי יוסי רבי שלבנו
 וכו' אחרות ובריתות המשכן דמיאכתוברירנא

 כוחב: הואוכהקדמחי
 אנור העליוןיבגליל מציון 'צאח'עחה
 אגור אנור מררשבזה השם יראת דונוארא
 אנור ומדרשכריחא הדפמת' רביםול1כוח

 )היו ראשונה :ה מדרש שהדפים המיבה אח לונזאנו הר.ם מבאר בהקרמחוולהלן
 לשח. ראשונה 'צא זה ,והנה כוחנ: והוא נדפם:( לא שעוד מדרשים הרבה בכ"ילו

- כשבח לכפך מרבה ה' יראת דברי כלו להיותו האחחמיבוח
 5ט1טט51 ~מ8 ,5,אט1 .1ע ,("851]( .01י ,11 .ק 1355א(



סוי
181 הטיש,

 והמרוה העבירית נבלות ומנלה הט:בו' .המרו'המצוה

 ראש'ה שנ' הבכורה טשפט יו 1לכן בננותן ומספרהרעות

 חשוכים דברים המחבר מוסיף ולהלן שלי(. )הפיזור וכו' " ה' ה א ר י ה ם כח
 אחר ותבור אהך םפר כלו וה אם נסתפקתי "וטתחלהאלו:

 מרות י"נ כהנים הורת כראש ששמו כמו כרוה ל"ב אלו בראשו ששמואלא

 מרות הליב ניאור תשלום ער היינו אל'ע,ר רר' בר'תא אם או ישסעאל,רר'

 הל.ב מצאתי אהר שבנוםח לפי בזה ונםתפקתי אחר. תבור ואילך ומשםבלבד,
 שלא וכמו א'. םפר הכל כי לי נתברר העיון ואחר יותך. ולאחרות

 אינה טרות הל"ב רק האהר בנוםח מצאחי שלא מה כך ראיה אינהראיתי
 שלפהות רצה הםפר, על לכתוב הה,א האיש יכולת מבלתי אומך שאניראיה,

 ל כ ה א צ מ נ ה א ז ה א ח ם . נ ב 1 ל י א 1 ה ו המרות. כללי בירו'מצאו
 ספר שהכל אומר לנזור לנו יש כלל הפסק בלינמשך

 של'(. ההפסק וסיסני 1הפיזור וכו' ר" חא
 כ4ל הפסק ובל' מר,ת נל"ב התהיל הנ"ל שהמררש מוה ריאיםוהננ:

 להתפלא יש ו;"כ אחר. םפר שהכל החל'כ לונזאנ1 והריט אהר, מפרהתתיל
 דר' ,2ריהא ולא אגור. "כררש הספר כ" את לונ1אנ: הר,ם קרא למהמאד

 מרוח רל,ב הבר'הא שהר' מביטלה, ?מ:ת ,1ינ1 גם :הוא הראשון שהואאל'עזר"

 ל::ואנ.. הר"מ כדבר' הקרטה, כ;ין לומשמשה
 במפרה ן ו ש א ר ה שהמררש להמח אלא אחרת ררך לע אץובכן
 כלומה עצמה ור נ א ש ר ד מ ה אלא איט דבר"תא, את ,טמו:שבראש:
 למפרא לקרוא שאץ יכמו בראשה מר:ת רל.ב הבר"תא צ,רפה אנוךלמררט
 וע"כ מרות". דל"ב .כרי'תא זה למרר:: 'לקרוא אין כ; מרות, ד'"נ"בר"הא

 ה' יראת רברי "שכ:14 הםפר ה:א ה,א אנור ומררע: אנור, "מררש א:תוקרא

 .וארא בחרוך:: ל.נ~אנ. הר"מ אכר כן ,טהרי וכר המצות' בש2ח לספרמרבה
 אגורה אגור מדרע: כזה ה' 'ראתרוב

 לכמת הקרמתים של ררכם את בר;תנן אך אנ,ר"? "מררש נקרא זהולמה
 טוכ שוהר מרררש חץת, מררש הישעיה, דר' )מרררש התחלתם ;"פ המררשיםאה

 ש'~תר מה א: יאנור' בכיה התהיל זה מררחט ו(נם להניח אפשר כיר~ע(:כר
 ל-אן )משלי יקה" בן אנור "רבר' לפס1ק: בררשה0תקכל

 קצת חםר שלו הקטע מפליא. באופן וה מאשר נינצברנ של הקטעוהנה

 )תרב"ן 11 שורה ע.נ ג' בדף כי ההההלה את לרעת מאר קל אכיבהתחלתו
 אחה כאן .אף אלה בכלים הררשה לתה'לת הטדרט חחר 318( צרשם

 מנצכ:ת. אצל בהערה קיץ 'קה, כן אגור רבריאומ'



 קרםננו.אח1

 בררשה התחיל שהקטע 20 שו' ע"א ב' לרף בהערתו גינצכורג "כירוכן
 ל' פרק של כפסוקים עוסקים נ. של הדפים ר' שכל רואים אנו ו9ן אגור"."דבר'

 "ארבעה 318( שם )תרביץ 15 שו' עיב נ' יקה". בן אנור "דברי הסתתילבמשלי
 )320(: 1 שוי ע"ב ר' שם קז", לא עם "הנמלים )319(: 20 שו' ארץ", קטנ'הם

 לארבה", אין "טלך )321(: 12 שו' שם עצום". לא עם"שפנים

 ר.י של בנו "ר-א בשם הגרול במררש הובא זה טקטע שפפקאומכיון
 ספק: מכל למקלה זה הרי 20( שורה ק"א לב' נינצבורג הערת )קי'הנליל'"

 היה זה שקטע ב( הנ"ל. נמדרש לונזאנו הרים לפני נם היה זה שקטעא(
 אגור.' ,טררש המדרש: לכל בצדק קרא פיו ועל המררשבהתחלת

 ברורות: הן המסקנותוככן
 בצפה פעם כבר נדפכ אלא חרשה מציאה אעו מד"" ל.ב"מררשא(

 לונזאנו. רי ר"מ 'דיעל

 אבל מאוחר מררש והוא מדות, לליב יחם שום לו אץ בעצם זהמררוטב(
 מרכה ה' יראת רברי .כיו שהוא במי:ו ומיוחר נפלא טרררש הואבאמת
 הרעות והטרות העבירות נבלות ומנלה הטובות והמרות המצות בוטכחלספר
 בהקרמתו. לונזאנו כרברי כננותן.ומספר

 ובעמ' 297 עמ' במבואו נסתפק )שהוא נינצבורג של הראשונים הרפיסד'נ(
 אלא שלו בקטע ראשונים רק א'נם הם הראשונים( באמת הם אם300
 לונזאנו(. לפני שהיה ככ"י כ; הם היו אופן )בכל המררש לכל ראשוניםהם

 של ההתחלה פי עך אגור. "מררש באמת הוא הלדרש של העקריהשםר(
 לו. צורפו אלא לו שייכים שאינם סרות ל"ב מדרש ולא ממש,המררש

 א( בכתב-יד התחלתו פי על מדות ל.כ מדרש המררש לכל קראוהראשוניםה(

 3(. צר לעיל)ראה

 גס אחדות הערות להעיר עוך ש'ש אנ'ורואה

 לגו-

 גינצב~רג. שהדפיס המדיש
 4: שו' 328 צד שםתרביץ

 חייב ~הבן לבן ח.ינ האג רבר,פ המשה אב..ואם מכבוד ללמוד לך ,ש ~מכפל"כפול
 גהם להזהר ח"ב שאדס "הדבריפ מעיר: ~ג,נצב~רג תהלה". על'י גמל שהוא פ י ל פ נלעש~ת
 קדושיס, ראש בספרא זא~לם ". לטני.1 עילים ל,א סוף קדושין הבר,,תא פי על ומורא ככוךמש~פ
 הנוסחא את 308 בצד שפ ג. תקן זה פ' ~על רבייפי'. ט' אלא א.נם הבגלי,מקור

 שלנ~.גמדרש
 אלא בכלל, הספרא וגם הטקור~ת. ננל ש~ה היה "י'" שמניין לרעת', ה~א, גרוראגל
 "ילא המל,פ את קדישיפ( 1ר,ש בספרא השמיטן שהסופרים ל' וברי אותו. שבשושהסופרים

 ס1תר ~לא במקוטו טרבי ולא בטקומו ישב לא מ~רא היא א.זו שם: וכצ.ל דבריו", אתסיתת

 טדות" דל-ב ה,ינרייתא של 'יו:ות ניכחא~ת היו הראשונים שלפני ספק אין אבלא(
 דבר'י. "משיב בסחברחו רייפמן ר-י שהוכיח כמועצטה,



9א חמישיספר

  "חימך ובעל ר"א מ-ע המצחן בספר שהרסב-ם ואע-פ וכר. דבריח את סותת ולא דברטאת
 ובן משובשת: נוסחא להפ היתה שכבד ברור נראה הדפוס כמרסת הספרא את סעח,קיםועור

 והניציאה )ר' הי.ר :דז קדושים בספרא גם רברץ4 את סותת "ולא המלים את ,ק:שליםצריכים
 פותר ולא דכרון את סותת' נלא במקומו מרבר ולא בסקומו ישב לא הידור "אטהו ע-א(:מ-ו
 ד. לגירסא לט יש עדים והרבה דברל".את

 21. שו' 499 עמ' שם 3 שו 472 עמ' ויקיא הגדול טדרש נירטת. היא ראשונהעדות
 %( עמ' ס,א " שנה ספר )קרית חקרא למדה,ג בבקרתו ילק ח. מר ירידי בטעם פירשוכבר

 ל זו מרסא נמצאת בירושלטי שגם וראה 1בוא עי.ש. "מכריעו" כט, פירושו רברע"ש"סותת

 ה-ג פ-א קדושק ירוש' ל"דן בכ.י הוא וכן בדפוס. יהקבע פעם אף 1כתה לא אבל !פעטיפ
 רבריו את סותת ולא במקומו מדבר ולא בטקוטו יושב לא מורא ,,איזהו ע-א:ס,א
 רבריוי'. את סותת ,יולא הטלים: את טחק ליידן בכ.י והמגיה וכו'. דבריו" את סותרולא
 ס1תת 1לא בטקול, טרבר ולא במקוסו יושב לא טורא "אי,הו ע-ב: ס-א ליידן בכ-י שםוכן

 מובן והרבר האלה. המלים את המגיה מחק באן וגם וכו'. רבריו" את סותר ולא 1 י י ב ד תא
 דבריו". את סותר מ"ולא ט1סעית לכפילווו דבריו'י את פ,תת "ולא המלים: את חשבשהמגיה

 ולא דבריו את סותת ולא בטקוטו יושב "לא *(: רוטי בכ.י כע.ג ט.ו פ-א, בפיאהוכן

טכריעו-
 את שחשבו טפני בדפום להקבע ר,מי כ.י של זה נוסח שנוי ,כה לא כאן וגם וכו'.

 לא מורא אי~הן 95: צד היגר הוצא' ,~טא בד-א וכן מ,,סותר". כרור לשבוש "ס1תת"הטלה
 דבריו. אמ ת ת . ם ולא דבריו את ם1תי ולא במקומ1יושב

 עמ'19ן: ענעלאו הד.ר הוצאת )ח-ד המאור מגורת בעל לפני היה זה שטקור ג'כונ,ל
 ת א ן ק ת י א ל 1 רבריו, את יסתור ולא בישותו אלא בפ:יו ידבר ולא בטקומו לישב"ואסור

 ובספר וכו'. כיצד" ם ע פ ב ם נ ק ת י א ל 1 כיצד, רבריו יסתור ולא וכו' ם ע פ נ 1 י ר בד
 בטעו, דבריו יתקן ~לא דבריו ,סתור "ולא 77ן: עמ, רצ,ז קושטא ןדפוס פ-ה כלץ לר-יהמוסר
 ל-א( )סוף קידושין בבלי בברייחא והנה וכו,. כיצד" בטעוח יתקנם 1לא דבריו יסתור ולאוכו,

 המלים אח מאעה היה לא מנוה'מ ובעל מכריעו", ולא דבריו את פוחר "ולא היא:הגירסא
 הגרסא: לפניו והיחה בספרא כאן השתמש בווראי אלא דבריו", את יחקן ל"לא טכריעו""לא
 סותח )טלשון "סוחח"="סתקןי' פירש 1הוא דבריו" את ס.חח ולא דבריו את' סוחר"ולא
 אוחם!(. 1מחקן שסחליקםאבנים

 נקבל ~ה ואחרי הנ.ל המלים אח בספרא גם להשלים יטצריך לחוכיח מספיק זהכל
 צורך ואין שלפנינו, הסררש כדברי בדיוק .~הו לאב, מבן **( חיובימ ה ר ש ע המקורוחבכל

 א1תו. ולתקןלהשלים

 336: עט,שם
 אטיף כ~ב ושקר רוח הולך איש לאלה יטיפו לא יטיפון חטיפו אל אוט' הוא"בהטפה

 נביאי אלו אטיף הזה. לעם מטיף והיח ולשכר לייןלך
 השק-

 גבול תשיג לא שנ' כענין ובו'
 שהוא ברוד אופן בכל אבל ומשובשים מגוטגמים כאן המדרש שדברי ואע.פ תשנה". לארעך
 353(, עמ' שם אפשטיין ר,.ן )ע" הגבול את ישנו לא כטו כלמות" יסג "לא המליס אחרורש

 הנבואח. ע-מ התורה מטצ,וח לשנות שדורשים 'פקי נביאיכלוטר
 )ובטקבילוח(: ע.ב ג' פ.א ברכוח בירושלטי סתומים דברים נבין ,ה דרש ע-פוהנה

 דכחי' נביאים מדברי זקבים דכרי חמורי' חייא ביר' תגחום ר, בשם אדא דר' בריה חכניהאר,
 והרבה ובו,. ולשכרא ליין לך אטיף וכחיב בליטות יסג לא לאלה יטיפו אל יטיפון חטיפואל

 כאן החכוין הירושלמי שגם ברור שלפניגו הדרש לפי אבל ,ה, בעגיין נאטרו דחוקיםפירושים
 דבריו: אח מבאר בעצמו והירוש' התורה את לשנות שרוצים לגביאים כלימות" יסג "לאלמלים
 אינו אם בתב טהן אחד על למדינה שלו פלמטרין ב' שש1לח לטלך דומין הן למה וזקן"נגיא
 מראה שאינו אעפ.י כת' מהן אחד ועל לו תאמיגו אל שיי וסטנטירין שלי חוחמ לכםטראה

 שם. גרסחו את לציין יכול איני 1לדאביני ,ה ברגע לפני אין פיאה למסכ' ל"רן כ-י"

 לו חייב הוא בך דברים בחמשה לו זכה שה1א "וכשם שם: קדושין ירושל' עי'**(
 וכו'. דברים"בחטשח
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 342. עמ' להיןןולנו נטררש נם וע"ן ומ~פת. אות שוס כל' להורוח בידו רשוה ש'ש 1ק1 כן שאין מת מופתאו אות צייך התויה מן רנר א'זה ישנית יוצה :כ'א אפ כלוטי .י-וך", אשר החורה ע-ןהכא כרם סופ' או אות אייך ו:תן כהי' ננביא כך ~סמנט.יין. חות' כיא האמינ,הו 'טל. חותסלכם
 318: עבאשם

 2: עת' 317 עם,שם ע.נ. מ-נ סוטה ועי, ע.א. ס-פ שם כבכלי וכן רכר. לכל כגוי הוא הרי פנים בגילויטשוטר ע-ב: כ-ג פ-ו עירובין ירושלמי רעת". מ,,גילוי ולא פנ,ם" ס,,ג,לוי קיצור :.ל "בגל~,4תמלח וכו,. בגלוי" עושה כשהוא ~חומר קל צריק קוראו גה שנ ב סצ~ה עשה הואאואם
 העגיר ה' גם רור אל :תן ~יאמר לה' הטאתי נחן אל דויר ויאמר ברויד אום, הוא"וכן

 על מתחנט ר~ר היה לפיכך ימות טות לך הילור הבן גם ת,ל רני ביא יכול תטות לאחטאתך
 להפליגוא. כד' הילר וחי ה' וחנני לעבדיו אוס' ה~א למה כן אם שלגיהנם מרינה ט:'צל .ירעטלמת שנשרוהו וכיון ומתענה צם הי' כך לפי בג.הנס נרון יאני הבן 'חיה שמא ואומר ה.סים .טבעתאוחן

 בם.תתו ישטח גיהנם של מדינה שינצל כרי הבן ש,מות רצה שרור ~ה משונהרעיון
 ש.חשרו רצה ולא עבריו לפ:י דור החחפש המררש רכרי שלפי אלא עור ויא מאר. מו~ר-נראה.
 לא כנר מנוה-מ ובעל להפליגן. כר' הילד", וחי "וחנני ~אטר הילר כמ.תת יוצה שהואבו

 ל;:יינו אותה ו:וינה סירא רבן ביתא יאלפא הפיריש בעל השתמש זו שבאנדהינ-ל שס(. בהערה ,גינצבורג ר.ר של בכבורו לפגוע שלא כדי זת, להעחיק לעצמוהרשה
 אוחו יעזוב הגון שאינו בן לו שיש "מי ע-ב(: ב' רף שטיינשניידר 1הוצא' שס אומר חואוכן
 ד~ד ואף באלה, ראשו ~הוחזק לאכשלום הקכ"ה שענ'טי ער עזבו אבוולום שרדפו זמןשבכל רוד שעשה כמו עליו, ויחאבל .:כנו כך ~אחר ימביענו אלא יוציאנו לא לבור ש:פל ראחוואם
 היובל ל.הורה4,ם' ב"זאת גם יע,, להויני". יצא שהוא ארס בני יראושלא כדי עליו והתאבל כבה כך ואחר שהרגו מי שלח אלא פלמהולא

 3ו2, צר כלוילכגוד
 שהוא בעיני פאר קרוב אכל הטפרש, של הבאי רבר, ביראי הם אילו שרבריסואף

 להחאימה כרי 11 גצורה דבריו אח בדה שהמפיש מאר ואפשר גסיתחו. רצת שה~א ירגישושלא אדם גני כפנ. והתחפש מבניו אחד בסות רצה שרוד שלפנינו, האגדה של זח כגרעיןהשתטש
 כראוי. חחאבל לא אם במיהחו, שרציחה דבה עליך י~צ.או שלא הוא יןפיי:.? :,ונ'. גםוכ-ח דכח" "בעגוד היא: הגירסא שכטר של בקטע אבל רמעה". נעכור ושניס יים וכו, רמעהה~יב הטח על "כני 33ן: צד 1903 ליפסיא שטראק, הוצ' עברי 1נוסח ט-ו ל-ח, פרק עצמו סירא בןלרברי

 ח-ד ענעלאו הוצ' פנוה,מ עפ.. שלו הקטע אח נינצ:ורג טשלים 2?3 צר .?ס:ה-:,ץ
 פסקא והנה המדרש. לגוף שייך זה שא.ן 01רל'ט ממנוה-ם קפע משמיט שהוא אלא 126,צר
 באופן גינצבורג של הריקונסטרוקציה אח כ4שרח שועיכ אבן יואל לר' שנח" "ע~לח טספראחח
 וה! מול וה הנוסחאוח שני את נעחיק ושגור. ידוע הדנר היה כאילו המדרש שםלהוכיר כלי 1.ל( שאמרו יכמו 1= "וכסשו.ל" במלים: הפסקא אח פוחח יואל שר, הוא מענייןברור.

 ::ס(1ג.נצגורנ
 האכות מהצלת לאנוח נניס הצלתגדויה

 מן אלא בניהם אח סצילין אינם שהאגותלבנים,
 העושר אוחן ומוכין :לבר, ה~ה שבעולםהייסורין
 ל,ום אבל הבוח, אוחן ומ~?.ן הח"ס אותןומ~כין
 שנא' גיהנם של מר.נה להצ.לן יכויין אינןהדין
 י,זמעאל אח 0ציל אנרהס לא טציל. סיד'ואין
 הבנים אנל בנו, עשו אח טציל .צחק ולאבנו

 גדולים כין ג.הנם של מרינה האכית אחטצילין
 במעשיהס אוחם מצילין גרולים כיצד, קטנים.בין

 קטנים. כשהם באסיפתם כיצד, קטניםהטובים,

 ע-ב( קם-ח של-ו. ר.ו1עולת-שבת
 לאבות בנים הצלת נדולה~כמש~-ל:

 סצילים א.נם שהאבוח לננים, אבוחסהצלת
 הע1לם סיכורי %א בנ"םאח

 והככ1ד והעושר לכההזה
 הח לטס אולם והח"ם,והכח
 סציל. מידי ואת שנא' להצילס .כוליםאינם
 ולא בנו ,שטעאל את טצ,ל אברהםלא

 טצלים הנמם ואמגם וכו/ עשושחק
 גדולים קטניס. בין נרולים ביןלאבות

 באסיפתם. וקטניםבסעשיהם
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 :לון.חנוך

לט.

 הכהן". פינחס ר' של לחנונה ב.,קרובה לשוןדברי

 ר' שי לחנוכה קרובה ,,הגניוה" מדפי ;תה 1ה הוצ,א ו1לאי ט:חסר-ר

 הוא הוא כי למדיס, אנו ::טת1כו מאד, השוב טפרפ מב1א לה והקריש א( ן ה כ ה ס ח : ,ן
 היאש1:'ם. המש1רריס בין :( ל-ס-ג האנר1ן בהקדמת ה;ןכי פ'נחסי'

 טצריך פינחס ר' של סננ1נו :1. בה1צאה נעשתה "ירים בכמה חשוכהמלאכת-הכמה
 מראנו המו-ל אנל מכאן, הקליר בדרך לש1ן יקשיי מכאן 1הלכ1ת מדיש,ם דמזי יכ: 1חפושעיון

 מות. גם לשכח יאויה דיכ:1. את ל:1 1נ:קל הקי1בה טחבר של מקיר1הי1 את היב1חבהערות'1

 לאהרים. מקום 1הניח ספק של מקומות 1מל:קד כלפי'ט 1נמנע להשעיות אץ לא ה1אזהייות1:
 אהדות כה?ןות כוה אצטמצם אני מפרטים. בקרת בדבר' זו בחוברת וידוגו יכואוודאי

 מ;פ. יה1סיף בירי א1לי,עלה זו, ק-,בה ן שו ל כ ש (רטיפ כמה;ל
 שנ1,,ס ישלכבלי, ה,ר1שלטי :יסחא1ת שכין השנ1,.ם יביס כיד1ע אהר1ת: מליפאקדיפ

 חקייה, הטעו:ים הדבייפ ורביס ה1ער כבי לש,1 שנויי כטה על העניית. בלש1ן 1ש:1,'פבעגי,ן
 מע1רים שהם כשס 'שיאל. ארץ בנ' הראש1ניב, שהפ"מ:'מ כאליו, מ1בן וסדור.כי1ר
 ככאן. לב' שטח' 1ךואח הס. מק1מם בנ' בלש1נם גם כן וכמנהג'ה, הארץכח"

 תסם'ם. ';שה יכל בהרלקה חשוק 28.שורה
 חכטים בלשון מצ'נו כ' לה1כיף, 1'ש ניצ,צ1ת. 'ת'ז שלא חזז, = תסס לפרשהיט'ב

 1ב-ר אש ת1ססח הארץ החחילה בארץ צ:י( )נ-א אצב;1 נתן ז1: במשמעותתסס

 1. ת ס י מ ע בקיכוע 3וכה פעון א.שורה

 ה', ןמנחות השמן שבמעשה בק1יה טען ע-פ עטיסת1=שטנ1, לפרשאפשר

 '*ג(. פרשה אסור, וספראי'.

 ופוות ואורגות מאורו פורשווע 37-8.שורה

 החרו1( 1בתתלק . . . ת 1 1י
 ס1תוה'.. עושי של "א'מ1ם 1.: ט-1. בכליס א-י, בנ1ס' במש:ה נמצא צ11תפי'

 י1: בהו' 1מנ,קר(, סבוח קויפמן: :כ-י אבל ו", ת 1 ס ענכים וברס הכגר "הוא הרמב,ם:ופי'
 שדרושה כאן וביחוד כירוולמ* שכיח סס-ך במקום צד"י שלבו; ות ו צ הוא והוא ת ו וס

 החרוז. כחחלתצר*י
 ה( ה נ צ 1 מלך בת כבודה ד(: טשמרות לכ"ד בקרובות נמצא זו צורה שלהיחיד

 ועג )'קים טזקקיםהיות
 '-דג מ-ה, 1חהלים לב1שה ~הנ טטשבצות פממה מלך בח כבודה כל ע-פ: הוא זהחרח
 הרבוה צ1וה מן פ"טנית צ1רה ח1הי ל.לכושה-. מהאים כרהט ;י 1.צבה- ל.זהב- ימז_טזוקקים-

 טלא. ,הי פארו 1ש.ש1רה
 דץ. כ-ד, 1רבר אחריך תפאר לא חחך תחנ1פ כ, ע.פ: ,=,שמנה פארו נפרשאוי'

 מן מעחדת הרפסה 6ח81,' 8"יטח8א 8"0[טטה חסץ 85מטחןק חטהסא-ן8אא(
 ח%6חטחטא41ג 8ט4 5"(ט(ח5ח881חטה(5[0ע [ב( טא(115["טא ,8חט1א(וט טחפ18

 ואלנק. ת.א1דר שכהוך ח-נ עט 0 נ.א. ך, עמ' לראשתים זכרק הרכבקב(

 א.". )בנקוד בספוק ה-א ה( 46ג "ו ן קהלי"



 קדםג:192,1

 ב,ת של הנרות ן 1 , כ הכנת 48.ש1וה
 הכית בתוך להדליק בלאמנ1

 3רפ1ס יעשנה אפש. נ',ו'(1 )תמ,ד כי1ן פ1תח ואחד כמ1: תכף; 1פי' הה,פכ,1ן
 כהעיות עי,: נ'. ט', שס, בספ,ו גס :מצא כי ליכרמן, הר,ש 1הערני ד, י מ ישראל ארץאל 1 1 י כ :כנסים אנו עכש,1 כ-ט: י', גהעליתך ספ'ו גם 1עי' א'(. ל.ו, )פסהים ן 1 י כויקיענה
 דולק נר מיר לך הכן הענין! בי~ר לפ.1 א(. מקומ1ח מרא, עוד שצ,ין שס, הארא11יץ,רח.ש
 הבית". "כמוך ה1ל שי ל:ר הנ1כה מ:- להדל'ק תכ1א 'טלא כר'בכית,

 ו:חושת וכסף זהכ 69-78.ש1רה
 וה'דקתהו'נקתה

 שגלש1ן ל1:ק נתכ1ן כ' ל1מי, קיוב אכי הכשו(, מן )'ונק קפצת = 1'נקת לפרשאפשר
 ... בנ' את 1':קתם אתפ ט-ז: פייטה כוף בשמ,ר מצ'נ1 וכןחכמ'ם.

 א-

 ... אעשה אנ'
 לוינוק נהפך כאלו יהנמם י:מסיכ שס מקב'ל ו'נקתט נמסים. 1אהם א1כלים1הס
 1התכח. המס,ק זינקת=, נפרש: בפ,1טנו 1נם כהונה(, כמתנ1ת מ,ם-ק,-ששל

 מ1רליס. וסריג,ב כת1ר .ג1לה 118.שורח
 ן ורי ה1 שהיי ומנין כהעל1הך: ריש ספ,ו, 1כדכרי קפרך טלש1ן כתור 2י'כ:ראה

 נולה כאן נקראת המ:ורה ב(. וכו' הנרות שכעת יאיר1 ח.ל עטרה כמיןחלילה
 ט.א 1', ימ,א הכתיוה יג1לת רמז גב 1יש ראשה, על 1נלה כלה והב מנוית ב': ד', וכר,'ע,פ
 המנורה. לקני ס י נ ' י ס ב נתכון כ. לומר, נצטיך לפ-זט-גן.
-

 האיאו1'טץ, רש,ה בהערות עייש ב( וה. ערך וכו', לתלמ1ד.ס מלון ל1י, נם עי' אן
 כאן. להאר,ך .אין וה בתא1י המררש כי1נת את לפרש הילק1ט על רע:ן וית רבי' אתשהג'א

 אןפאט-. ?,,תפם.ך והוםפותתקונ.ם
ראית צ.ל:ראית' ט?מטה: 7 שויה 1;מ.
עטם'ה "מעמיה 5 ,, 5,,
"על.אעל יי ,,.,7-

 אלשון הכיא ד:ן ;' השלם בערוך קהוט כי ה;,ר:י לו'ן דיי 1כי,. מחייא 8,,
 כת-, עפ.'י )לער1ך(, הער1ת.ו" "בסוף נ'מע י-ש כשםהוה

 הו' כאג1י רסן. 1ה1א מדאן אי תעיף מרינה מחוואפרמא:
 כא1 השתנוש אופן ככל אכל האלה, הרברים חסריםבוכר

 שלנו. וש'ג בחשובת ג'מע שמואלר'
 ששתה. מי לניל1,א 1צ,ל: 5 לש1. שי,ך לגירו,א, 6: ש:יה בתיג1ם 4,,
 הו צ,ל: 'הוא 13: שורה 9,,
 והו" והוא 15 ,, 9,,
 פיה" ניה 2י ,, 11,,
 התשו. היחה שליי שתש1בה פש1ט, לי1תי :.ל עכש,1 12. 'טי, בהעיה 12,,

 למקום 'הר שנשלח1 יש-ג תש1בות של בק:וצההאחר1נה
 כמ1 כארטית. ן י 1 כ :ת1ג1ת ה'1 אלה 1תשוכ1תאחר,

 פ' על בערב'ת כתב )הפ'רושים תשובת'נו שלהקרמתה
 שבשו' הסיופ לדגר 1ראיה השואלים(. של הטפורשתבקשתם

 חיובהא וכת,בא17:
 דא,ליי

 ברגים. שאילאחא,
 אפוששי,1 נ.י.
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 נאון. סעדיה רב מסלחטות פרקיםפרקי

 אחד טלאכים, ג' אותו חראח לדניאל חקץ סוד להניד צורנו,כשכקש
 ושפת קל קשד אחד האחרים, ושנים חדקל. לטיטי טטקל קוטד חיחסחם
 שפת קל קוטדים שחיו חשנים ואלו טזח. חיאור שפת קל ואחד טזה,חיאור
 וכיון חגאולח. תחיה טתי חטים קל אשר הטלאך את שואלים חיוחדקל
 קל חקולם כחיי להם ונשכק השטים אל ידיו את הטלאך חרים כןששאלו
 גאק סקדיח רב סתחל י א4 וחצי" טועדים לטוקד מ חק:טמ
 וטמד והצ" ,טוקרים פירוש לפרפ טשתדל שהוא ואחר חגלות. קץלפרש

 חנחטות ואת חגאולח 1~עי חאוטח אח תקראנה אשר חצחת אחריתטראשית
 חטשיח, ליטות וחצדק חאסת נביאי חנכיאים, שנכאו כפי אחריחן תכאנחאשר
 ואוטר: כיטיו שחיו חכופרים קל ולבכו כחו לחקר חואטומיף

 חמכש יחודים שנקראים אנשש יש,כיי

 ככית כלם חיו חנחסות ואלח כלם חמוקדים אלחכי
 שרשים וששטו ושא דכר. טחם נשאר ולא וקכרהשמ

 חחפלנח 'שזאת שאטח דכריהנג קליחם וכנוטופסדים
 וירחך שטשך קוד יכא לא כטו לישוקח, רואיםשאנחנו
 יחרם ולא ינמש לא ואטר כ'(, ס', )ישעיח יאסףל*

 חשלם אם כחנאי חוא חכל ט'( ל"א, )ירטיחלעולם
 לישראל: טשח שאטר למח דומח זה אטרו חקם.עכודת
 כ"א(, י'א, )דכרים 1ג1' בניכם ויטי יטיכם ירכולטקן

 קצת חיו כן סלכותם, וסרח יטיחם נגטדו חטאווכאשר
 כקבור חיו, לא וקצתם ומדו, שני ככית חאלחחסוקדים
 ג(.שחפאו'

 ברניח רבי 41ל ספרו פ' על אח~'1נה, נא1לח ח', טאטר לרס-ג, 1דע1ח אט1נות ס'א(
 טחדורח אפרד 164 צר חרס"ב, לונר1ן חטצרף, 1ספר חחיבור ספר חנקרן, נפר1נאיברבי

 8ז: צר ברניח ר' ספר ג( 186. צד סלוצקי, סחר1רת ודע1ת אט1נ1ת ב( שו. צרפלוצקי
 148 צך שםוחשוח

 ארם בנישאשרשמעתי
 חנחט1ת ח14 ניאוטרין
 ובגיח עברו כבר1חב11'

 ע4 להם "ש "השי
 ט4יצ1ת שחחתר

 רע1עים1פלפ1לים
 אח שח ע*חםאשר

 40 אטר1 1ב1קנציחם.
 חם חנאי ע4חנחט~ת
 יבא לא נט1אט1ריס,

 ינת* לא וגו' שפשךע1ר
 לע1לם ע1ר יחרסולא
 אם חם חנאי עלנולם
 החורח את י*ר'י*מרו
 יחקיט1 ק1נם1מצוח
 1אם חנחט1ת, אי1ליחם
יחפא1

 יבטל1-
 ג(.



 ששי ספר - קדםגגוי

 ולהרמה. הזאמ חנפמרמ הרעה אמ להוכימ רם'ג קם דרכיםובשמי
 ירו שקל הקץ", ,גלוי והוא כאטור, וחצי- "טוערימ בפמרוןהאחמ,

 נשלטה שלא כלל לומר צריך ואין ערנה, חגיעה לא חגאולח ששעמ הואטוכיח
 הקברי במרגום הטכונה חיא השנימ, והררך השני. חבית ביטי היטיםבשכבר
 והנחטומ הבשורות ההבמחומ, טפמוקי החוכמה. והיא חרקרוק',,טלאכה

 הטשימ ליטות רחוקים, ליטים אלא נאטרו לא אלו שכל חנביאים,במפרי
 תגאולה. אמר לבאולקתיר

 לפניו שהיו קצ'ן' "טמשבי ככל רם"ג, נכשל מראשונה בררךוהנח
 בזכומו להפוך השמרל מיטון בן טשה ורבנו 1 וטעה חקץ אמ משב כיולאמריו,
 זה לעניין שהביאו שטה ונאטר זכומ. לכף ה י ר ע ם ב ר אמ דנין .ואנו :וכמב
 מכרומ בעל' ד~רו בנ' שחיו לפי זה, אמרה שחתורה יודע שהיהואע-פ

 המזרה טן גלה שהוא לפי ע-ה! הוא לולי ה' מורמ שמאבר וכטעטנשחתות
 וקולסומו ובכתבו בלשונו וחודיעו שנרלרל טה טטנה וחזק נעלם שחיהטח

 הקצים משבון דרך על העם הטון לקבץ ברקמו שראה טה בכללוראה

 לשם טקשיו בכל המכוון והוא מוחלמם. על ולחומיף אומם לאטץכדי
 שאטרמי- טה הימה כוונמו בי נחשבונותיו, שמקח על עליו לטעון ואיןשטים,

 א(.
 הפמוקים וטן ההגיון טן להוכיח רם"ג הצלימ חשניה בררךואולם

 מנאי, אין בנמטות "כי מנאי, על נאטרו לא כי וחחבמחומ הנחטות שלעעטן
 טי כי כמב: חנמטות בתוך ועוד לבא. העמיר על ונחטומ בשורומ הטחאך
 עולמ לבאי הבפיח חוא ברוך הקדוש כי לחודיע נד(, ניד, )ישעיח לי זאמנמ

 לא ישראל ימטאו אם כך הטבול, בטי עוד ירינם לא מופאים חטחשאפילו
 טלטעלה שטים יטרו אם בירטיח: נאטר ועוד לבא. לעמיד חגטול סחםיטוון
 אשר כל קל ישראל זרע בכל אטאם אני גם לטפח ארץ טוסדיוימקרו
 יתיאשו לא חופאים חם שאפילו לישראל הגאולח גמטות הרי ליז(, )ל"א,קשו
 ס4. הגאולח'טן

 פץ לחביא עוד חוא טומיף חאלח חימודות את רם'ג שחנימואמרי

 פרם בהם שנאטרו שהנמטות ברור טוכמ שטחם טקראומ טכטחראיומ
 כטו: חגאולח, אמרי לבא לעמיד לחתקים עוד ועתיריםנמקיטו

 והיה שנאטר בי'י, טאטינים יהיו חעטים כל כי הנביא ידי על,נאטר

 מ'4, י'ד, )זכרימ אמד ושטו אמד י"י יהיח חהוא ביום חארץ כל על לטלךי'י
 ידי על נאטר והשנית, קדם. כיטי חרעים בדרכיהם הולכים חנויםועכשיו
 עור יאכלו ולא וטשעבודם טלכוח טעול ושלום בשקפ יחיו שישראלחנכיאים

 דבי טספד ב( ע-ב. ח' חדטב'ם' חשובות ג.קובץ חרטג'ם אגרות חשן, אגדתא(
 186. יד חנ"ל אטו,ד ש14 שר וום,סרכיח



 לו,ן ..ב.

 כיטינו י'י נשבק שנאטר: תירושם, אויכיהם ישתו ולא יניעם ואת לחטםאח
 תידושך נכר בני ישתו ואם לאויביך מאכל קוד רגנך את אתן אם עזווכזרוק
 ונושאים טם נותנין ועריין ח'(, מ*ב,)ישקיח

 קול-
 ה"שלישיח', או 71(. )שם

 חד יבקע הטשיח טלך *שביטי לי"ק כא יום הנח י"ר: זכריח של חפדשחכל
 יהיה האחר חצי חצאים, לשני ויחלק וטטקרבית טזרחית טרוח טחציוחזת'ם
 ושוטף, הולך גרול נחל יהיה וביניחם ררום לרוח יהיה האחר וחחצי צפוןלרוח

 יצאו ההוא ביום וחיח קד 1ג1', ויטח טזרחח טחציו הזתים הר ונכקקשנאטד
 ביפיו הבית שיבנה )ט'( ביחזקאל מפורש והרכיקית, מיחשלים. חייםמים

 )יחזקאל שמפרש כטו הטקדש, טן חיים טים יצאו וחחטישית, ותכונתו.וכצורתו
 )טטנו לטאכל, יחיח פריו פרי קץ וטפח טפח חנחל שפת קל שיחיח א'(מ'ז,
 ולבסוף: )שם(. כלום" זח טכל חיח לא שני בית וביטי רפואח[, טטנומזון
 פדום "חותיך בו' שביתחן את ושבתי שנאטר: כמו לקדטותח, םדום,ישוכ
 של שיטה חתורה פפרח וככד נ"נ-ה'(, ט"ז, )יחזקאל לקדטותן תשבןובנותיח
 טלה, סוצא חרכח, היום וחיא כדנל... טמנו טשקין וחיו טחוק חיחפדום
 שחנחטות נטורה, דאיח טורים כלם חקנינים ואלח חיא. כאשד מלוחויטה
 רם'ג שמכיא טח עוד כאן לצדף יש חפסוקים ולאלח "(. עדיין- חיו לאחאלח
 שפה קטים אל אהפוך אז 1.כי ל'ח( )יחזקאל וג" ומג וג ג *קנין שם:טקודם
 כאלח ועוד אלה שכל ט", נ', )צפניח 1ג1' י-י" בשם כלם לקראבדורח
 השלטה. הגאולה אחד לכוא ולקתיר חטשיח לימות דק הואקנינם

כ.
 חיא טחחילה נחטות; נם היא טלאה קשות תוכחות המלאהחנבואח

 חנדולח: כנחטח פימח טישראל הנבואח וכשפפקח בנחטח. וטמיימתבתוכחח
 דפואח הקדיטה שגם אלא קוד ולא הנכיא'. אליה את לכם שולח אנכי,חנח
 קל אבות לב ,וחשיכ - חדם' חארץ את וחכיתי אכוא .פן חמאיטתלטכח
 נאולתנו את שתביא חטוחלטת התשובח אטנם חיא זו אכותם-. קל בנים ולבכנים
 כחכמח חיא תלויח זו ותשובח והנודא". חגדול ח' יום בוא "לפני נפשנוופדות
 נפלח הסקדש כית שחרב .טיום - תטצא? מאין וחחכטח בלב.חתלויח
 של דקתם לפוף נם ידדו חם וחחכטים לחכטים'. ונחנח חנכיאים טןהנכואח
 שלא הללו חקדאש אבל בשטח.. וחטנחמים חטוכיחים חתורה יורשיחנכיאים
 טצאו רקרא', לסיפא שפיל דלא .שפש כאותו חנכיאים, של דקתם לפוףירדו

 חציווי אותו ונם חכינה, ונפתדח חחכמח נמ אכדח חנכואח שנפפקה טיוםכי
 186. שם אטו'רא(



 קדםגנזי*
- 

 שזוי ספר

 בארובח', *כמומא אלא לקיים יכלו לא שפיר* באוריתא "חפישו : פחוקקםשל
 ולא פח*. קר יורק אתנו ולא נביא קור "אין : וטקנו אובר כשח תקולפיכך
 קומר ן 1 א ג ח י ר ק ם ב ר את בראותם מאר קר לחם חרח כי איפואיפלא
 לתורת הלבבות את ופושך קץ" קת קר וחתוטים ,סתופים ברברים גםורורש
 נפשם. שנואיחרננים

 רבותינו קל חוק לבלי פיו שפקר קנאים חיותר חקראים פן אחרוהנה
 ידוק חצקיר. הקראי ירוחם בן מלמון חיה בפרט גאון סעריה רב ועלבכלל
 הפנאצים בל כ*אבי חוא פתראח שבו ח'" פלחמות ,םפר בםפרו ביחורחוא

 חרופים חוא מלא א( נרפם שטרם בערבית לתהלים שלו הפירוש גםוהטגרפים".
 וכך חקץ. בענין בפרט רם"ג וכנגר בכלל חו'ל כנגר גרותיו כל עלוגדופים
 כן וכפו וכו' וחשבו הקץ וכרו חם הרבנים "אמנם הקראי: יפחפמפר

 מלמון קליו חשינ וכבר וכו' שנים אותם לפחור חשב )=רם"ג(הפיחוטי
 ולא קבר ומנו שגם לפי קליו, חתשונה טן אנחנו ופמורים יר"א יר1חםבן
 אתנו ולא בפירוש: הוא הנה יר"א ירוחם בן מלפון אטנם וכו'. הקץ.בא

 )שם לקני תפלח ונפירוש: הקץ הפיל ט'( ק'ר, )תחלים פח קריורע
 אינן חקראי של תהפוכותיו ב(. חקץ" הניח י'ד( )פמוק ר טוק בא בכיק'ב(

 לבמוף קליו השפיק ואולי בכלל, הקראים דרך היא כך כי ביותר,חשובות
 טוקר'... בא כי לחננח קת כי ציון תרחט תקום ,אתח הפםוק:לשון
 זח: בפמוק כי לרקת לנו הוא חשוב אבל הקץ", את ,יניח הוא גםכי

 לחם מח', קר יורק אתנו ולא נביא קוד אין ראינו לא"אתותינו
 רף לנו יתבאר כך ירי קל כי דם'ג, שפתר הקץ וכנגד חו"ל כנגדחוא
 בגניזח. גנוו שהיח יד פכתב חרשאחר

ג.
 לחקולג, ונטםרו לקטבריג' מטצרים שחובאו חגניזה ירבכחבי

 שורח מ'1 וטכיל קלף קל כתוב קטן אחד רף תרצזא בשנת טצאתיטינטטר* *11פט-
 גם חוא וחמר ולקוי המר, חחלתו ביותר. לבי תשופת את שמשך עמורככל
 ולא טלך ,לא : הפתחילח חראשונח חשורח לפאד. חוא רב קנינו אבל הרף.בשולי
 אבל י4. חטוקן של לשונו קצח קור חיא אולי פצביא", גרוד שר ולא טכהןכהן

 ע' ישראל, )אוצ1 555-4" סי' גפפ1פבו1ג )בערביח( ג1ולים כ1כים בר' בכ-י "נפצאא(
 וח-ב רפים רט-ח ח-א טאי, עבים חלקים תבבי-ת היח פינסק1 ולפני סע-ב,. 289 צרסלפ~ן,
 81-2. צ1 נספחים קרטוניות לקופי ב( עי-ש,. 35: צ1 נספחים ק1מוניות, ,לקופי דפיס"שנ-פ
 בקן יחיו לא קדשים קרש וטשוח עולפים צרק הביאת "כ' ק1טון: ק1אי בפי1וש גן וכסור(

 ולא בגוים לא בעולם חיום טשוח ק1שים קרש אין כי ראים ואתםגלות,
 !0.4. .א .פ .8 ,וןצ )446גיש1אל"



 ל1ין ט. ב.רר.

 לא אותותינו : תכיא נם כלכך, תצפין מכליך ורכרי לך .הום : חכאותמשורות
 כנראמ, שחוא, המוקן, קל הפשיכ של תשוכתו מיא זו נכיא", עור ואיןראינו

 נאון. סערימ רכ מוא בוראי ומפשיכ ירומם. כןסלפון
 כפרט מקראים וכננד ככלל חכופרים כננר למלחם היא רם'נ שלררכו

 נם אם כי *מנלוי', וספרו ודעומ* *אסונות כסשרו כפו מויכוח, כררך רקלא
 כאומו ממלח נליתי ראשיתו שאמ פשלי", ,אשא ספרו חשירה. וררךכ*מרוזים'

 הוא וכך לכך. הם נאפנים ערים הכלכי' מיוי קל 1,משוכותיו כקפכרינ',חקולנ'
 מקראי אותו כננר רם*נ של הספרים פאמר מוא שריר רק שלפנינו חקטקנם

 מסובאים מפפוקים ככלל. ימורים' שנקראים "אנשים מכופרים וכננרכפרט
 שב.אפונות עצפם הפסוקים אלמ חפמ רם'נ של כשאלותיוכאן

 מישועות שכל כאן נם רם'נ פראה וכך חראשון, כפרק שחכאתיורעות'
 כלל תלויומ ואינן "תנאת פשש כמם אין לכא לקתיר כחם שנאפרוומנמפות
 אין כפול שפשסעו עדי ערי תשוכמ עלימם .שאין ומוא שלפחי.כ,תשוכמ
 עלימם. "תשוכה' ואיןלהשיכ

 פיוחרים כטויים נם חזמ הקטק של אי כקפור יש חנח אלח כלפלכר
 ט', )אות ,פינבך' והם: מכלכי, חיוי על כתשוכותיו נם חשמפש שכמםלרם-נ
 כל איאוא ואין בחערותי. שרשפמי כפי תכש' *נם : וכן "( אותוחשוח
 רמינ. טספרי שריר - רף שמואספק

 א'כ פרר קפ'י מוא פסורר רם'נ של "מרוזותיו' כשאר מזהמקטק
 "הלום" בפלמ מ' ואות נ' שבשורמ ,רום' כפלת טתמילה חרלית אותוכנראח
 ח' אות שלמניח. פהאות מוזרת רק שמיא "נכיא* פלת אמרי ר'שבשורח
 כטלה. פי אות ממרמ. ל' אות ע.כ. כסוף ונפצאת פטקופח כנראהנשפטח

 גאזן( סעדיה רב של סספרן חאחר)חדף

 ז8!8ס1נם!88ק1 011888ש 8ש"ש!ט ,01ץ .44111(

 סצכש. נרוד שו ולא פכמן כמן ולא פלךלא
 "(, תכיא נם כלכך תצפין מכליך ורכרי לך ם 1ד

 נכיא. ק1ר 1אין ראינ1 לא י(א1ת1תינ1
 שאין פרשות ר ש ע טשיבם "ין איון ם 1 ל חנכיא
 יי'י נאם לי מכו לכן ג( ואיח קר. ערי תשוכחעליחם
 עפי1ם[ אל אמ8ך אז כי י( זכירת ואיח לקר. קפיליום
 יי'י כשם כולם לקרוא יחר, כרורת ש1פ[מכר,

 188 צר חכלגי, חוי על רם-ג )חשובח ביאא ח טח חדע לא לגר חרטיח "וטיוב4(
 8'. שם ר( ח/ ג', צפגיח ג( 8/ ע-ד, חלים ב( 76(. רוידסוז ו )-ז צר חגאו)יםגשן



 שווי ספר - קרםגנזי

 ואת נוח ב( טי כי ף י ם ואיה א( אתר. שכםולעבדו
 נם יום ג(:ס סקן9ך טקנור גשבקהי אשר לי)ואה(
 1[ י(. סנובך בך. טגער עליך טקצוף נשןנעתי!כן

 קל עווו, צורוק ביסינו יי"י ח( נש!בע 1כיואיה
 רנני4(

 ישתוהו וטקבציו יאכלוהו סאמפ'1 כיותירושק
 י( הטים וגאון יהוקאל סקדש ואיה קד!שי.1נחצרות

.. . . 
- - 

 שטונה סניב ח( עד 9ה. ז(
 הי . - . אלף!1עשר
ובנותיה בג'י[ןע-ב
 '( סדום שנות את שנותהן את ושנתיפ( סיר1רואיה

 ושנמ שנותיה( סדום שב" )ואת כלהנה)וננותיה(
 ואיה בתוכהנה. שביתיך ושבית וננותיהשסרון
 ונשים טאנשים יהקלט לא אשר וטנוג'א( נת ניןע

 'י( תשעה הארץ את טחר לטען ישראל ניתוקברום
 וטבח נבצרה ליי"י ונה כי 'ג( פישח ואיהחרשים.
 טאןרוסן בא זה טי 'ר( יוט והוא ארום. בארץגדול
 ביום! פז( הו1א נא יום הנה פרשתפו( ואיה ארום.וטרוק
 ביום הלחמו כיום ההם בגויט ונלחם יהי 'י( ויצא רב.הרג
 ונהורף בקיץ טירושלם היים טים ת א צ 'ח( ואיהקרנ.
 אחד. ושטו אחר יהי יהיה ההוא ביום קריאת'פ(יחד.
 . . . בשיג:1)?( ולשון ועין בשר שריפח כ(ואיה
 הסכות חג אה לחונ יעלו לא אשר כא( ח חת
 עטךן 1יטלט א 1 ה ה ם 1 י נ 1 יג( דניאל ן זו תואיה

 יג( צרקושפחיו

 פ'. נ'ר, ישעיח נ, ז"רל(. ם. )ר'ר רניאל חזון ואיה לפפח: נמצאת ח' אותא,
 1 ל-ו חגאונים גאון 22. צר שם, רם"ג )תשובות ר" ב נ מימי כל גופר ללב יועילו "ומחג(

 ותירושי שונה. הוא הפטוק לשון חי-פ'. ס-ב, ישעיח ה( מיעקה. חריו ר( 6א.דוירמון
 אלא ואינו נפקרא, אין שחקפתי חטוקף שביחחן, : נ-ג פ'ז, שם פ( ל.ח. פ-ח, שפח, ל-ב(. מ-ח, )שט קרי[מה פאת ןואל : אולי ז( ח'. ט-ז, יועקאל ו, י. רש ק עםחורז
 צ-ל: יב( י-ב. ל-פ, יחזקאל יא( כאן. נשתבש וחסעת,ק ם. רו א : חכ-י נגוף י(פ-ם.

 וכריח פו( כפולח. פ' אות א'-נ'. ט.ג, שם יר, ו'. ל-ר, ישעיח יג(שבעה.
 אותיוח פ'. שם יפ( ה'. שם יח( ג'. י"ר, זכריח י" כ.ח. ל', ישעיח פז( א..י-ר,
 חחיא. ונעח א': י-ב, רניאל כב( י"פ. שם כא( ,"ב. שם כ( יחר. ור'ק'
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 ל~י ט.ב.

 יהודים", שנקראים ה,אנשים אלה כננר רם.נ שקרך הזאח חכמדהחטלחטה
 קוד כנראה, אצלו, ונישנחה חזרה אמורים" הם חנאי קל הנחטוח ,כלשאטרו:
 שער לכך הקדיש "הגלוי" בספרו וגם האחרים, נספריו קז ויחר שאחביחר
 לפליטה לנו נשארה טקצחו שרק הזה, לספר בחקרטחו טספר שהוא כפיטיוחר
 והקחירוח, הטצוח קקרי באורי הוא חחטישי .וחשקר יאטר: וכךגרולה,

 טפני לזה, וחסבח ב( הקורא עליהם יעטור לטקן ביחר הספר נזהחכנסחים
 : ד( שם יאטר ושוב נ(. כאלה" לדמרים חאוטה ת 1 כ ר פ צ ח גודלשראיחי

 קור נשאר שניפ וכטה לקחיד שיחיה בטח הזה( )בספר.וחחמוננחי
 ה(: כאטרו ידקוה, והחכטים זאח, ידקו לא הכסילים כי הישוקח. קץער

 י א נ ח וחודעחי ימינו. וחטשכילים דשקים, כל ימינו ולא רשעיםוחרשיקו
 של אחר צר קור לנו מחגלה כאן ואטנם חספר". בזח שהצקחי ח 1 צ םח

 וחוא הישוקה-, ב"קץ "הקחירוח" של השער לאוחו טחובר שהיהחטלחטה,

 הטצוח" ל.חנאי טה שניחם, שמין חקשר טובן אינו ולכאורה חטצוח'."חנאי
 זה דמר ואולם בכללו הטצוח חנאי לכאן קנין הוא וטה הישוקה"וול*קץ
 רם"ג טכנח שמו יחודים", שנקראים "אנשים חכנוי לנו שיחברר אחרייובן
 וכבר הקרמיח, חשפה טחוך כנראח, הוא, שאול זח בפוי חזו. הרקה בקליאת

 טטי "שאנשים הנלנול": ,אטונח בבקלי גם גטלחסחו רם"3 בוהשחטש
 הקחקח, א"ו קך*ם בהשנוח שטתם ,טצאחש יחוריםשנקראים

 ביהורח, כן ואחר מלף, כן ואחר 'שטקק, אל חשוב ראומן שרוח אצלםוקנעו
 הבחטה ורוח בבהטח, חארם חח שחחיח פקטים יש שאוטרים רבים טחםיש

 אל חחוקרים רקוח כאן ונחלקו ו(. וחקרבוב" חשנקון טזח רבים ורכריםבארם,

 רעח יוחר צרקח כנראח אך יחורים" שנקראים "אנשים בכנוי רם'3 יכווןטי
 רקח חכיאו אשר הראשונים חיו חם כי חקראים, אל רם"3 ש"כוונחחרשי'ר

 בטח חכונה ואין אטח אין וקכ"פ חקכרים... אל חקרביאים טן נלנול שלזו
 אשר כח אתח אנשי אל כוונחו כי ח3און ברברי לחכין אחר חכםשרצח

 ב'( ב', )חבקוק בו4 קורא ירוץ "לטען חבחוב: לשון רס"ג בזכרון רחף כנראחא(
 ולא באן, לתרגם צריך ובך ,שם(. לקץ4 ויפח לטוער חזון עור "כי לפניןשנאטר
 קנ-ר. צר ח' זכל-ר חנלוי, ספר של העברי חתרנום נ( חקורא4. עליחם מור יע"לפען

 פלוח -שבעים פתרון על ואפילו קנ-ח-ק-ס. צרר(
 בורדוח-

 ראובן בן יעקב יאטר רס"ג שחבר
 רכוח חצפ להוריע אסף אשר טלות הע' בפתרון רבה חועלח לחביא חשב "ובבר :חקראי
 את לאור והמוציאים 1(, חערח 1ז צר נספחים קרמוניות ,לק~פי נח4 מש ח ל א ם ארגני

 על ח1ם אב1 יאמר ובך ו( י'. י-ב, רניאל ח( כך. על עפרו לא חלזח חקפןחחבור
 טוסליטים שנקרא.ם אנשים אלא אינם שהם הישסעאלים חגלגולפאטיני
 1(. חע' שש צר גי שנח וצפה-ב 1. חע' 4ג צר ז2,8 בפ414א פ1 .4 .1,פו .1.11 : שריינר)עי'
 185. צר סלוצקי סחרורח חנפש, פחוח לסוף קרוב ו' טאטר ודעוח אטונוחו(



 שש ספ:ר - קרםננזי10

 רמיג טשתטש זה כטו בכטוי ואטנם א( יחורה"... כשם נקרא היחטימרה
 "הגלוי" טמפרו השקרים אחר הקריש להם שגם זטנו, כני ם. י נ כ ר ה כנגרגם
 ולכטח הנבואה נטשכה כטה השנים, חשכון את כאר שכו השני השערוהוא
 "והסכח אופר: הוא וכך התלטוד, נמתיים שנים ולכפה הטשנח נגטרהשנים
 כשם חנקראים ןהאנשים[ כי שטצאתי טפני חוא, לזה ןאותי[שהניק

 כפיהם יחיו אשר הקרטונים כררך ילכו ולא זח קל יקטרו לא קתחהרכנים
 שנקראים "האנשים ככנוי גם הרכר הוא וכך ג(. יתפרנסו" טטזונותיהםואשר
 יהודים' ,שנקראים יהודים לסוג היא שהכוונח א'. בפרק שלפנינויחודים'
 הטיוחר טאפין" ה,אני את גם פכחישים הם ואשר לטקשה, יהודיםואינם
 נאטרו י א נ ח על שרק באטרם ועתידותיו, ישראל נחטות של האטונחטקקרי
 דוטה שזח .ואפרו: השני(. הכית כיטי היו ככר מהן )ופקצתם האלההרכרים
 חטצוה כל את חשטרון שטור אם כי *שראל: פשח שאטדלטה

  ופטוע אם כי כ.כ(ו י"א, )דכרים האלה הגהם כל את ה' מורישחזאת
 את וצרתי אהכיך את ואיכתי אדכה אשר כל וקשית בקולותשטע
 עם בקופר הפצות. ל"תנאי הטפתח גם חוא וכאן כ"כ(. כ"ג, )ופטותצורריך"
 לעתיר הנחטות וכין וחנאיהן כיניהם לחכדיל רם'ג צריך ופהיח .חעתידוח'תנאי
 כלום. תגאי .סוטום כהןןע,אין

ח.
 קקרי כאיי הכיל ועגלף' טמפר חחטישי חשקר כי לטעלה חזכינוככד

 ואולם כשלטותה קור טרק לא ח.גלף" טמפר הזה חחלק והעתידות.חסצות
 כנומחו הגנטה כתכי כץ הזח חשער טן חשוכ חלק נטצא ככרלדקתי

 חערכה.

 פרטם 91-3( צד ושלישית )שנה ביכלתגראפיק" חעכ. פיד .צייפשריפטבעתק
 כננר וכוח רכרי הטכילים אדלר אלקן טכ'י חגניזח של רפים שני שריינרננ

 הללו הרפים שני פה. שכעל התורה כפרמ,קל אחד פוקן וכגגר בכללחקראים
 או אחד קונמרם חסר להשני חראשון חרף כין וגם וטופם, כראשםחטרים
 פה שבעל לתורח אנו צריכים כי חוא הזה חקטע של הכללי חתוכןשנים.

 הוא ולדוגטא טכוארח"(. צרכיה ככל אחת טצוה כתודח תטצא שלא)"כעכור
 אכות כטח הזכיר לא ).כי שכת טצמ סוכח, טצות ציצית, טצותטכיא:
 תפלה, תדוטח, טצות  .וטשפמיהן", המכה חקות וטדוא ותולרותיחןטלאכות
 נ'ב. צר חנשיא, חייא בר אגרחם לר' חנפש חני~ן ספר בראש שי-ר חרב טכתבא(

 1-5. צר צ188 לשנח בגרעסלאן חסטינר של יאחרעסבעריכפ ו יואל ד-ר ע~רועי'
 סעדיח4. אצל יה~רים שנקראים "אנשים 441-46: צד 1895 ~שנת מאנאפסשריפפופ~זננסקי,

 קנ-ב. צד ןחנל~י4,ב(



11 לוין ט. ג.יד.

 את לרקת לנו נתוץ כטה קר טוכית הוא גן בהן. וכיוצא וטתרת,משאת

 ותנתטות, הישוקות סן תהם ביטים קרת וטה שני בית יטי של השניםתשבון
 של האתרונה ותפפקא תיום. וער סחרבנו עבר זטן וכטת התרבן תיהוכיצר
 תאוטת היתת שלוא ירע ולא טועה הוא בזת .גם טפיטת: הראשוןתרף

 תיה אז כי בלבר, הנבואת נופת פי על הטתים ותחית בישועותטאטינת
 שקושים כטו שני, בית ליטי טכוונות שתהיינה הנתטות כל את לפרשאפשר
 הטנו'ות חללו הראיות יתורים". שנקראים טטי ותלק הנוצריםזאת
 בראשית' בפתרון הכתובות תראיות ,שבק בטמפר תקראי ירותם בן פלטוןאצל
 בשנותו 47( )צר ,טלתטות" במפרו להלתם תוא יצא ושכנגרן גאון טעריה רבשל
 גם הכתובות קצטן הדאיות אותן הן א( שלפניו קרקיפאני של טענותיואת

 כנגר טכוונות וכולן אותן. ותזק רם'ג תזר כנראת, שכאן, אלא זת,בקטע
 שריינר הם? טי יתור1ם' שנקראים ,אלה אבל השונים. והטועניםתטינים
 שקרם בטי רעתו את ומטך הקראים, אלת שאין תתלים 1( הערת 90, צר)שם
 22( הע' 176-7, צר )שם פוזננמקי עליו תשיב כבר ואולם הזה. הבפוי בתקרלו

 שאטרו: כאלה הקראים בין נטצאו שאטנם תקראי קרקמאני טרבריוהוכית
 היא תטתים" 1.תתית שני, בית ימי קל נאטרו תנביאים של תהבמחותשכל
 יתורים', .שנקראים הם הטינים ואלת ויתיר. יתיר כל ולא האוטה, כלחתית
 בפוף גאע םעריה רב אטנם הקראים. טקצת לרעת גם יתוריםואינם

 14כל סם"ם: יתורים"" שנקראים "אנשים אלת כנגר .אטומת' בפפרותוכתמיו

 שזכרנו טטת ."וץ תנוצרים, על תשובת היא אלת קל בו תשיבנוח11ר

 )טהרף תתיא" העת טן התלו שתטוערים אוטרים אינם הם כיי שף, ביתטבנע

 גם תן טמפיקות התוכתות שאלה אלא אוטרת זאת אין אבל 128(, צרפלוצקי
 שכנגרם יהורים", שנקראים *אנשים כלל אינם הם תרי כי תנוצרים,כננר

 שם. הוכתותיו רם'גמתתיל

.1
 עצום וכות ותתעורר תאוטת בלב תיאחפ גכר שני כית תרבן לאתרכבר

 קושין ישראל אם אטר אליעזר רבי יהושע: ורבי ליעזר א רבי תתנאיםבין
 נאטר כבר והלא יהושע רבי לו אטר נגאלימ אין לאו ואם נגאלין,חשובת
 לא תגאלו, בכפף ולא בעיא נטכרתם תנם תגאלו1 בכפף ולא נטכרתםתנם

 תשוב אם נאטר כבר ותלא אליעזר רבי לו אםר ג(. מובים וטקשיםבתשובת

 לסבי והחדיפח הק%רח חשוגחו גם חיא וזו ג( ז-115. %ר הנ-ל בעח:ן עי'א(
 "וסלחא דב11: גדי חוך וענח לח1א סלחי בטאי טדיא בי "טלחא ששאלוחו: אחונארבי

 חטלח... גטו לשלם חבריח חוא עטנו יחבדך לו אשד "חבייח ח':(ן )גכורוח סריא2אטי
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 אח ואשטע נאסר: כבר והלא יחושק רבי לו אטר חשוב. אלי ח' נאוםישראל
 השטים אל )שטאלו יטינו וירם היאור לטיטי ט!מקל אשר חברים לבושהאיש
 ש 1 ר ק ם ע ר י ץ פ נ ח 1 ל כ כ 1 וחצי סוקרים לסוער כי חעולטים בחיוישבע

 שחשכח כיון אך צ"!-ח'(. )פנהררין אליעזר! רבי שחק אלה. כלחכלינח
 בין נם ונעור חקשה חוכוח אוחו ח!ר החנאים חקופח לאחר נם פסקה לאחגלוח
 וטעשים בחשובה אלא חלוי הרבר ואין חקצין כל כלו אטר .רכ ושטואל:רב

 לישראל ,ריין צ'ח:( )שם באבלו" שיעטור לאבל ר' אטר ל א 1 ט ש 1 !טובים
 חשובח בלא אפילו גלומ,צער

 נגאלין-
 )רש"י(.

 הח!יקו מובים' וטעשים בחשובה אלא חלוי הרבר .שאין חשיפהובאוחח
 כל בה וחלו חגאונים שבחקשח ציון' .אבלי הקראים, טחכטי כטחגם

 שכולם ואטרו העחירח, הגאולה על שבנביאים חנחטוח וכל שבחורחחחבפחוח
 חם וכך טצוחי". אל חשטעו שטוק אם .וחיה כטו נאטרו, חנאיעל

 אשיבנה' ולא לקחחי, ברך *חנה שאטר: בלעם של ברכחו אח גםסכארים
 בטובחם קוטרים שאם טובה שרי קליהם שג!ר ישראל קל זה כ'(: כ-ג,)בטרבר

 גו!ר שרי רבר שכל בהם, שטקייטה קר פובחו על נוחם אינושרי
 על ושב נחם הוא גם ארם בני שבים אם ובריח, חנאי עלוטקיים

 בריח ענין ואפילו א(. ינחם" לא הוא גם ארם בני שבים לא ואם חרבר,אוחו
 לא כי אברחם, חירא אל י'י לו .אטר כך: חקראים אלח טבארים חבחריםבין

 אברחם חפץ ח!אח. הקרושח חארץ אח להורישך אם כי כשרים מאורחוצאחיך
 י!כו אם בטעשים, חלויח בשורח או קייטח, בשורה היא חבשורה שזולרקח
 יקיטו לא ואם ה!אח, חארץ אח לרשח י!כו טצוחיו ויקיטו יוצרם רברבני
 אירשנה, כי ארע בפה ואטרן ןאברחם וענח אוחח. לרשח י!כו לא טצוחיואת

 "וחפץ 381(. )שם להקריב... חבהטה טן טינים שלשח לי קחח אליו י'יויאמר
 היא אולי בלבו יחשוב שלא פוגח טלבו לחוציא אברהם עם בריח לכרחי'י

 ולא יפונ ולא יטופ לא קים בריח שא אילא בטעשים, חלויהבשורח
 ולא יכזב ולא יאחר ולאיפור

 ישנה-
 4382 נשם

 על מטצ" בקטם רק חלא חקראים. אלה לרעח חחששח חליחובטח
 שלהם. החכטים או חקראים של חגרולים' ח,טלמרים יורו אשר חחורחפי
 חטוחלפ חרע חוא וטה טרע', 4םור חיא חלא חשובח .כל חחלח ח"וטח
 אלהים כעובר שא טצ" ללא טצוח האוטר .וכל חרבנים: חורא רק חיאחלא

 ירי טעשח אלחים שם ועברחם בקטים אחכם י'י וחפיץ כמוב: כן ועלאחרים,
 ווה .. חסר. בגלוח בחיוחנו עמנו חבריח ניפל וננר לעולם שאינו אוסרים חכופריםאנל

 .3. .ב( וש .ם .8 .!0ץ ,יצ פש א, שס,. )טחרש-א . . . לעולם" לחהקיים שונליח טלחי נטאי נגלוח קיים ואינו טריא עטנו אשר טלח שחנריח כיון סריא, כי טלחאשאטרו
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 כל כי דק - ואנן? קץ חיום ואגח כ"ז-ח'(, ר', )רנרים ואנן... קץארם
 אחרים... אלהים כקנורת הם י"י כצוי לא אשר ופשפטים חקים וכלפוערים

 אחרי אשר לחכפים רקת חיתח לא כן ועל פישראל... חנב'אים אפמוכי
 אחינו 1אתם א(; הנניאים" אחרי השני ממית אשר רמנין והםהנכיאים
 ונשונו ירושלם אל ונואו קופו 'יי אל שמעו כן תעשו אל )הקראים(ישראל

 ואל ייי חורת אל היום תשונו לא אם ייי לפני פה פתחון לכם ואין ייי...אל
 ם י ר ש ן י נ נ ר 1 י ה ת 1 ל ג ת ל ח ת ם כ' למען מתורתו, ככתונפצות'1

 יכלו ולא פרם'ים ב( וטגומים רומים וממלכות יון מלכות ניטיושופטיס
 היו כי רננין פפחר ייי מטצות פיהם לפתוח תורהרורש'
 לקראק תפיר קחרים הם כי ישטקאל מלכות מוא קריאק

 אק. הם אותם" לנרך ועלינו פשה, כתורתלשפור

 למ נורק שהיח פח לכל חיא פתאיפה חקורם שמפרק הרנריםחרצאת
 כנוי קור לנו נתגלח כוטנחים זה ואולם האחרוך הזטן ער הזה הקנין כלקל

 ישראלן נני "פומרלי חוטם: והוא 'הורים-, שנקראים ,האנשים לאותםחחרש

 הנח ג4 פומליפים" וטנקראו .אנשים גמצאו הישפקאלים אצל שגםוכיק

 הפקן ישפקאל". נני .פומרלי השם: אותו לחם גם שםמצא

 והוא חנניזה, יר כתני פתוך פאן יעקמ חפרופ. ירי קל נתגלה הזחחחרוט

 אלה וכנגר נכלל הפימם כגגר כנראח, הרמנים, פן אחר שכתמכתנ-תוכחח
 חקראים פמונ אינם הכופרים שאלה נראהה כאלו ופפנו בפרט.חפובדלים
 קור כי פאה חחליט לטיכך נפשחה מהם פקולים קוד הם וכאלו לנוחירוקים

 ואמנם נננל. חיחורים מץ חהם ניפים ק"מת היתה "נפררת" או ננרלתכתח

 נארצות חיהודים נחיי גרולח ותמימח פנוכה של תקשח היתח חתקשחשתה
 שונים נשפות לנקרים חדשים צמש ופשונות שונות פכתות וכתותחפזרח
 ניניחן לפצוא כלל יקשה ולא להנה, קראו שאחרים או לקצפן, חןשקראו
 ותהטוכות, זרות נח חזו כי אף שנכתנ, התורח אפנם חרשח. שיטה נקליקור
 להרום היתה כולן פני פגפת אמל ירוקה, נפרה נרזל" .לקפור לכולןחיתה
 חדשות חורות חרמנה פשואות קל ולהקים טח שנעל חתורח ימודי אתולנתהש
 הכתות כל כנראח, נשתקקו, שלנמוף קר ולחפצן, לרוחן הפתאימותופשונות
 *ח שנקל לתורה ח ת 1 א ר ק ש הקראים של הכת נאותה זו אחר זוחללו

 )ספו םוםוש*יין א. ולרעח 474. שם יהשוה .), .9 .א .ם .8 .וסץ ווצ 8ש,א(
 ואה ג( וסטשים. = ב( א,וטסי. וניאל לשון הוא ק-ם-קם-א צר לפווננסקיוכרון
 א'. חערח 4, צולטעלח
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 *שלא חיתח: חאמור התוכחח כחב כוונת וטסויטח. שלטה" ל*תורח לחהיתח
 קם מפרי לחבין בהם כח ואשר טרק וטביני רקח יורטי לכל פח פחחוןליתן
 ז'ל רבותינו וחזחירונו לטרונו כאשר ישראל, בני טוברלי שכן וכלוקם,
 תקוראים חטעים שכן וכל אפיקרם, שתשיב טח ללטי שקורחף

 רררקי טקיי שק צל קראים,לנפשם
 שבתי

 קל חיים חרבתים
 בתוך ותקוף הטצרף כור בתוך  יוייי וטלא תורחם קל ופוחריםאטונתם
 טחקר קור ורורשת טאר טבחילח כאן ררדקי' ח.טקרי מררגת וחנח א4חבחינה'
 תימקות, טלטרי אלו .מנריכם, כטו: בטק"א, 03 כבר טצינו כ1את כי אףטיוחר
 יטכברן לכברה ואמור רטת בחם אע ושומן, קורע ואם שומן. ואץשקורץ
 לקצטה. ת ר ר פ נ כחח משום בהם אין אפן בכל אבל ג(. לעצטו" גיחנוםיורש
 כך לנפשם קראו לא והם נפררת", ל*כתח ישראל" בני ,טוברלי יחשבוולטח
 שכן" ח"כל ררך היא כן אם אלא קור ולא קראים"1 לנפשם .הקוראיםכטו
 קור חם הקראים חלא חככר, אל תקל טן לקלות ח1ו חתוכחח טחברשל
 והלא הקראימ1 טן כטקצת חם יחשכו לא ולטח .חטוברלים', מן נרוקיםיתר
 אמרו *כי *חקראים": קון פוקלי קם יתחברו חם 3ם פשקים פשקי שלשחקל

 אחרים, ודברים הירח בראשיח ישטקאל בני מובדלי את בריחכרתנו
 כזב שטנו כי השגת, טטחרת לכם ומפרתם קל חוזח קשינו אדוםועם
 ובשקרי טחמינו, 1ג1' טושבותיכם בכל אש תבערו לא קלי ם י ת 1 כח
 לא ולאשר תקשינח אשר י"י טצות קלי חאומרים נסתרנו, ם י נ ם ח ר בח

 כי זאת אין ג(. קתם' בא קת קד טטונים חטטללים בלבות חמח כיתקשינח,
 צבור' מררכי *חפורשים כטו אלא אינו ישראל" בני *טובדלי הזח הכנויאם

 ח1רות חרקות אחרי ולחטשך וקם' קם מפרי ,לחבין שחתחילו חשכלתם,מפני
 נקיאו ולפיכך בהם, וכיוצא ישטעאל" בני ,טוברלי שכמפרותוחטשונות
 במקצת נטשכים אלא יחורים, טקשי קושים שאינם יחורים" שנקיאו,אנשים
 לחם שטו סרם אבל חשונות, הכתות ררכי אחרי גם ובטקצת חקראיםאחרי
 כל בתוך שמקנו חם ואלח ולצו. לקו וממוימח שלטה ושימה אחר'.ראש

 בבית כולם חיו חנחמות ואלח כולם חטוקרים אלח *כי 3ם: שלהםחמקנות
 לישוקח רואים שאנחנו חהפלגח ש1את שאטרו וחם רבר, טהם נשאר ולאשני
 חמטללים *בלבוח חיא: זו ואולי הקם'. קבורת חשלם אם בתנאי, חוא חכלוכו'
 קתם". בא קתעד

 .ן .2( .א .פ .8 וסתחלח 458. צד 1987.8, לש' חסינסנפי חסררש לגית חשנח ספרא(
 אליחו סוי ב( חנפיות". ח"כתח על חחתלפח עור לו נתחדשה לא שס אך .01ץ. ,!!48%!
 448. צו שם ג( עור. גחעיות עי-ש 5, צד שלוס איש טאיי טהווית פפ-ז,זופא
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 וכנגר הקראים כנגד גא~ן פעריה רב שערך הפעורבת הפלחפה יריעל

 גם להקים כנראה, חוא, הצליח יחר, גם 'הורים' שנקראים "האנשיםאותם

 חפפולת את סתוכם להוציא שבהם ה"טוברלים. כנגד עצפם הקראים טכיניאת

 חיו לטעלה, שראינו כפי הרבגים, בעיני אטנם הם. דקחם לזד גםהגפה
 טפויטח שיטה בעלי שאינם סתם ה"פוברלים" טן גרוקים יותר עורהקראים

 שאין קצטם, הקראים אדוקי בעיני גם אבל והנה. הנה 1םוטים נוטים אםכי
 וחישוקות הנחטות ביעודי הסתפשכלים אלה כל היו שבכתנ, ת1רה אלאלהם

 לפיכך שלחם. שבפפולת וכפפולת וסרשיקים. כ"כופרים הקרש, בכתבישנאטרו
 זינם בכלי הם אף להלחם יצאו עצטם הקראים טבין גם אם כלל נת?לאלא

 לראות נתפלא טה אנל בתוכם. גם ורבו ששרצו הרשעים הכופרים אלהכנגר

 רב של אלה רק בעקרם היו זה בענין הקראים של הז'ן כל' עצםשכל

 ירי על ואולי כצורתם. גם בהם להשתטש כלל חששו לא והקראים גאון,מעריה
 טבלי בהם, להשתטש הם גם יכלו כירוק, רם"ג, של כתכ'1 כל בקרו שהםכך

 וטכאן טכאן תם'ר רבריהם גבובי הלא טזה ותוץ בירם. איש קורשיכירם

 חקראים אלח נם השתסשו כפה וקר טשתםשים. שבו הז'ן עצם עיטחפים

 של הקטע לנו יוכיח רם"ג של זינו בכלי 'הורים" שנקראים "האגשיםכנגר

 שחבאנו שלו ודעות באטונות רפזג רברי כל את 'חר שפרפפנו ירהכתב

 לסעלה. הבאנו לאואשר
 מלטק אחרי שנח כטאתים שחי חרסי יהורח הקראי הכופר' "אשכלבעל

 כנגר הקרסונים הקראים רברי כל את חוא גרה טקלה כירוק, ירוחם,בן

 חכופדים את להוכיח חוא גם טשתרל פפרו בפוף הוא. ופגנונו בלשונוחרבנים

 לעתיר שנאטרו והישועות הנחטות כל כי פלא., ,אותות בכפה הפרשיקיםאו
 חעתירח בנאולה להתקיים עור הן ועת'חת שני בית ניטי נתק'טו טרםלבא

 ורעות באטונות רפזג של החוכחות כל את אצלו טצאנו והנה פרטיהם.בכל

 או חכופרים כנגר חוא, כררכו שלו ביתא אלפא ונפרר בסגנונו הנ"לובקטע

 הם: כצורתם רבריו טקצת לטצער כאן שנתן הרבר חוא וכרא' שלו.חטרשיקים

 חארץ כנפות טר'. ויקבצם טנלותם אותם ה' יוציא כי ב', פלא,חאות

 טחם עור אותיר ולא ארטתם על וכנמתים ככתוב: אחר, ער בגולה ישאירולא

 ויאטר טוקן יטעון אם 1כפ1ה1 זה על גם כזח4 לזט, )יחזקאל איששם

 כי בירושל' נקנצו לא שגי בבית כי כרבריו, אין שני, בבית נחיח זהכי
 ב', )עזרא 1ג1' רבוא כארבע חקהל כל שנאפר: אלפים, ושני רבו ארבקאם

 ופחחו שנא' תטיר, פתוחים ירהאלם שקרי יח'1 כי י'ב, 8לא ,חבנתפ"ר(1
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 לטוקן תשובת יזא(: מ', )ישקית 1ג1' ימגרו לא ולילח יופם תפידשעריך
 יפתתו לא אשד להם ואופרח שנא': רלתותיח, מגורים היו שני בית ממניןכי

 )פהדודת ודקות מאפונות רם"ג דמרי וחם ג'(, ז', )נחפית 1ג1' ירושליםשקרי
 יהודים". שנקראים ח"אנשים כנגד 127(סלוצקי

 פבית ופקין ככתוכ: פירושל' חיים מים יצאו כי ייו פלא"וכרון
 פתוקים יהיו ופיפיו נתנו לפלח נחל של ונבאיו בצאתיו כי י"ו פלאזכרון ונוי...י חקדפוני תים אל חצים פיחשל' חיים פים יצאו וכתוב ,צא,ח'

 חיים פים יצאו חחוא ביום שנאפר בו, ישרצו דגים פין וכללשתייח,
 בכל פתבכרים להיות בפירותיו יהיה אשר י"ח פלא חמור 1ג1'...;מירושל'
 כל פרי יתום שלא אחר פרי ימושל וה תרש פרי שיאכל טרם וחדשחדש
 שאפר הוא ופלא 1ג1, ימכר לחדשיו פריו יתום לא שאפר כשנותינו,השנה
 ופכל הכמוד. מיאת טרם ווה ופכח, חולי לכל לרפואה היות לתרופה,וקלהו
 ואת תשובח שני, בבית נהיו לא והפלאות חנחפותאלח
 פרוח הפשיח פלך ביפי הזיתים תר ימקע כי פלא טיףלמרשיקך,.. ןי

 יהיה האחד ותצי צפון לרות יהיה האחד תצי חצאים, לשני לפקרמיתמורחית
 חויתים תר ונבקק ככתומ ושוטף הולך גדולח גיא. יהיה וביניהם דרוםלרות
 ננבה...; וחציו צפונת החר חצי ופש מאד גדולח ניא ויפה מורחהפחציו
 ותשוב ישראל אדץ עם תתחבר מדום ארץ כי פלאיפי

 ככתוב ונעיפותיה, ופעדנית הפתוקים במיפיהכקדפתה
 וכתוב 1נ1' לקדפתן תשובנח ובנותיה מדוםואחיותיך

 ככר כל את וירא קיניו את לוט וישא וכתוכ וגוי שביתחן אתושבתי
 ונו', פצרים כארץ את ת, כנן וא"ע פדום את חי שחת לפני ככ"םתירדן
 נחפותיך, לכופרי חשובות אלת כל ושופפות. חרבותוחיום

 נתיו'. כישאופרים
 כפו ותכתפות חתיות בין בארץ שלום יחיח כי פלא ,קקד קוד:ולממוף

 ירכץ ונע'נ כבש קם ואב ונר ככתוכ תא', אדם שיתטא טרם בבראשיתשתיח
 פתן חור על יתק ושעשק וכתוב: 1ג1' ילדיתן ירבצו יתדיו תדענת, ודובופרת
 כאלה ועוד אלתיך'. ת' אפר קדשי חר בכל ישתיתו ולא ירקו לא וכתובוגי,

 שם. לרם'נ ודקות באפונות נוכרו ככר שכולםוכאלת'
 שלפנינו, חכ"י של בקטע בו חשתפש שרם'נ ,טיף', בביטוי גםואפנם

 לו דרוש רק שהיה פקום ככל פפנו תרפת ולא תלות תקראי תחויק בונם
 שנתנלח הכ*י של תות תקטע לנו הביא טובות מעלות כפת ועוד. מע"נקל'ט י ג' עם' קם'ת ; מע'א קם'ת כפו שלו, ביית באלפא ת ' י ט אות בולתתתיל
 פפנוו תשרידים שאר נם יתנלו כאשר תצפתנת קוד פובות וכמתלפנינו,



 נאון. סעדיח רנ מטלחסות פרקיםפרקי

כ.

 היתח פח שכקל התורה כנגר הקראים שטענו ומענות" ה"טענות כלבראש
 שם ואין נורא, אל נפלאות ורור רור לכל למפר בתורה, .טפורש שהכלזו:

 לכנך והגרת לסרמ א(1 נקלטח' תורח וממפר נעתקה בפה אשר נמתרה,עצה
 ירו, על ולאות לוכרון לחיות לעכרו, לי ה' עייח זה כעבור ללטרו, החואביום
 טשירת תכין ותוטר קל שוטה'ב(, כפח תורח ואין כתוכקרא

 כמפר כתוכח חיא גם לערח, כפיחם שיטה צוה אשר הענורה,האזינו

 כתכו סשח: שצוה והוא ג(. מתוטח" טטנה סלח תהיה שלא מלטרהתעורה,

 מי את למרח הזאת השירה אתלכם
 ישרא~

 ל'ק )דכהם כפיהם' שיטח

 כללות על זו שיסח עצם וקכלו 1 שהרכמם..מכר ,ילך., בפרשת האטור"ט(

 את ולטרח שף התורח פירושי קל נכרת הכרית נשעיקר פה, שבקלהתורה

 שילטרנו עד לתלסירו לשנות ארם ,ת"כ ואטרו: י( בפיהמ" שימהכ"י
 עיטק שיכעו *ער כץ: מר, )ערוכץ ישראל' נני את ולמרהשנאמר:

 לחתורה חוא כולל וטם חזאת' עהשירה ה.רן פ'ר, ת"ת ה' )רמב.מההלכהי

  וטחיא חואת': וזשירח .את טפרשים: חקראים אך יחר. נס האדנו ושירתכולה
 השירה ,את רש'י: כתכ וכן וילךק 8רשת אחר הכתוכח האדנו "פרשתרק

 חפשט': ררך ,על חרסכץ ספרש וכך ארסתף. וכפר קר השטים האדנוהזאת:

 שירח, יקראוה האוינה וחיא עתח, לך אגיר אשר השירה הזאת, הש'רה.טעמ

 יכתכו חשירים כי כשירח, נכתכה וכן וכזסרה, כשירה תטיר יאטרוה ישראלכי
  ופחע כסקרשו ררך היח מכך להומיף: גם ויש הנעיטהץ במק:מותהפמק
 קורץ שהיו כרררך הן ל*ך הזי.1 ומימן וטכתות, כעאטה כסובתות זו שירהאוסרימ
 *חשירח כי מפק אין ואת ככל ". כנמתת' כבתי קורע כך במקרשאותן

 מפד הואת, העירה את אסרו: ,שהרי כולה, התורה כל בכלל כלולההזאת"

 חשירה ,וענתה כך: אחר אוסר הוא כולה ועל ץ, זאת" שירה ב,שיש
 הכטחח מו כ'א(ו ל"א, )רכרים זרעף טפי תשכח לא כי לער, לפמוהזאת

 פיקתא ר( שס. " 8. צד שם " ~ג נספחים קדמומות לקופי הלה, .0תאן
 ס~פרים ןסס' 'רין כ' לה חשמה- 'רכיבה~, וכור, האז'נו, הן-= כ-ן. ל'ר, שטותיכח'
 ריש "ר לתמאידי ספר קרית " רש-ץ והשוה ע'א. נ-ר דטיתא פס'קתא "פ'.נ(.
 פרעיות, התודה את כותגץ אין שהרי נלבד האדנו שירת על לפישה אפשר "ואי נ/עמ'
 לעדא חשירה שחהא כ1י ח שירח בה שיש תורה לכם כתבו פירושה אלא שיתבאי,כמו

 ח-אג פ'ו ס-ת ה' הדמכ-ם ולשט 72 צר לסנהררין כהמאיר, לשמו והש~ה ע'ב. "ג,שמ
 לכס כתבו ועחה שנאסר משלו לכת~ב סצוה ס'ת לאדם אכותע לו שהניהו "אען-יומבאן
 גץ. כזא )סנהררץ חואח" הש.יהאת
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 מקדימ רב קם מצרק ולפיכך א( טהם' משמכחמ מורמ אין כי לישראלטובמ
 ,הכמוב הקראי: או מקראים, כנגר שלפנינו מכ.י של מראשון ברף מאומרגאון

 והוא זרעו מפי משכמ לא כי המורמ: במפר ימקלה מ' רברי תוא)שח,כרמי(
 משכמ לא הזאמ המורה כי לנכיאו וממר אמרימ מראשימ מ3יד נממרומיודק
 שלא אמרים פנים בו לגלומ לאיש ואין 3רול קיקר וזמו לקולם, אוממוממוך
 )לשון מזאמ הלשון אנשי אנמנו כי אחמ. ברלה עליו ממכימים שאנו ממכפי

 הנכונה הקריאח אמ ממומרים ואנמנו מכמוכים של מממורמ ובקליממורמ(
 יודע טאמנו אמר וכל ופירושו, ומכנו מאמר כל ממנביא קבלנו ואנחנושלה,
 אוממנו במוך המורמ שמירמ נצמיומ תיא בו ושמכונמ זת שבכמוב מאממאמ

 מאזינו שירמ קל מומב מפמוק כי וממושב בג העמקהממרמ
 פאשמט אחר מצאט לא כי צורק. אינו מתורמ, שאר עלולא
 המורמ בכלי אמה כמב הנביא אלא למחק מנביא כמבה הזאמ שמשירמאומרר
 הימה נפררמ הימה 1ל1 המורה, כל אמ לחם וססר קתמ כתובמ שמיאבמקום
 שמורמו שמו ימעלה עולם בורא וליריעמ ממוכם. ולמשכמ למאבר יומרקרובה
 השירמ אמ לצרף לשליחו צומ )ממשיח( המקוומ שיבוא ער מישראל משכחלא

 ש"השירמ' וקור תשכמ'. ולא מאבר שלא כרי במוכמ, ויכמבנמ ממורמ אלמזאמ
 רם'ג יאמר וכך מממים, תחיימ לזכרון ישראל בני קל לקר שומהח?אמ
 ישראג בני קל לו לקד שממ אשר בשירמ בתורמ .ממבוננמי אחר:במקום
 י"ט( ל'א, )רברים ישראל בבני לקד מזאמ משירמ לי ממימ למען אמר:כאשר
 ב( וכו' מישוקמ' בקמ מממים תמיימ זכרון במומצאמי

 מ.מפר כנראה, הוא, בקמברי3', מגניזה מכ-י מדפים שני בן חקרבימקפק
 במאמרי שהזכרמי שריינר שפרסם מקטק כאומו 3און, מקרימ לרבה3לוי"
 כל יומר. או רפים שני בן קונטרם קור ממר הרפים שני בין גם אךמקורם.
 העמור אך משני. מרף של מע-ב וכן שורמ, י'פ ממזיק הראשון ממדףקמור

 מוטר. ר'י לעברימ מרגמו שורמ. כ'א מחזיק משני הרף שלמראשון
 לאומו וממאים מוא מקוצר זמ בקטק שמובא ימזקאל מפר לרישממר3ום

 בקובץ במרגום' ,תומפמא בשם מממלמ ז'ל וורטמיימר רש'א שמרפיסמנוסח
 ב,אוצר ואמ'כ ק'ב, ז' ממרם"ט ירושלים ולאמרונים" לראשונים ,זכרוןשלו:

 המ' שחרפים מנומח לאומו ממאים ואינו נינ-נ"1. מרק'ר ירושלים כ""מדרשים
 בלשון 314. צד ד שנמ ישראל" למכממ ב"מצופמ ממ3ניזמ שרידים בשםווייס

 הלוים' אומו גנזו .מיר מוספמ יש לקמן רם'ג שמביא נ'ב מיומאמגמרא
 במלמודנו. לפנינושאינמ

 ן11. צר ז',טאטר סלוצקי סהרורח ורעוח אטונוח ב1 פירש.י. זחשוה ע'א. נ'ד וופרחא פסיקחאא(
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 קולג' ווסטטינסטר]כ'י

 ושליח נכ'א שהוא הכהן עזרא ולפני שניבית
 את להם ולמורו לפניו אותו האומהוקריאת

 הזה היום ער הזמן וטאותו וניאורו.פירושו

 וססכים'ם מתאימים א( ישראל בני קהלאנו
 טשה תורת היא כירינו אשר חזאתשהתורה

 ררך ימצא שלא רכר וזהו ק"ה קטרםכן
 שמאחרי לו הטראה כתוב 'מצא ולאלרחותו
 מתוך הזאת התורה מציאות נקררה חזסןאותו

 עתה שבירינו טה ]יפסלן פיו שעלחאומה
 נלויות ראיות לנו שיש וכמה כסה אחתעל

 זאת. טקנתו את הטבטלות והטסורח הכתובטן

 בפפר יתקלח ה' רברי הוא )שחוכרתי(הכתוב
 יורע והוא זרעו מפי תשכת לא כיהתורה
 לנביאו וטסר אחרית סראשית טגירנסתרות

 לקולם אוטתו מתוך תשכח לא הזאת התורהכי

 בו לנו לגלות לאיש ואין גרול קיקרווחו

 טסכיטים שאנו טה כפי שלא אתריםפנים
 הואת הלי1ון אנשי אנתנו כי אחת ברקחעליו

 הכתוכים של הטסורת וכעלי התורה()לשון
 שלה הנכונה הקריאה את המוסריםואנתנו
 ופירושו ותכנו טאמר כל טחנביא קבלנוואנחנו
 וה שבכתוב האטת את יורק טאתנו אחרוכל

 כתוך התורה שטירת נצחיות היא כוושחכונה
 חפסוק כי והחושב בח. העסק והתטרתאוטתנו

 התורה שאר על ולא האזינו שירת קלטוסב
 אומר טאוטתנו אחר טצאנו לא כי צורקאינו

 'שראל בנ' קהל אנחנו : 11 צי סל~צקי טחדורת ודעות" "אמונוח כהקדפת וכןא(
 וכו'.חוקר'ם

בקמבריג'ן

 וחו ראצרא הכהן וע~רא שניבית

 לה אלאטא ותלאוה ט'רסלנבי
 ניאנא להפ ותעליסהבחצרתה
 יוטנא אלי אל~קת דלך ומדושרוחה
 אסראיל כני גמאעה נחןהדא

 אלתורה הדא אן מגטע~ןמפבקון

 בן סשה ת~רה הי נידינאאלתי
 יגד לא טא והדא אלס' עליעסרם
 ידלה נצא 'גד ~לא סביללדפעה
 אלזסאן אל דלך בעד סן אןעלי
 נ'ן טן אלתורה הדה וגוד עדפקד

 נידינא טא פי א . . . פיכןאלא1מה1
 ואצחה אדלה לנא אן פכיףאלאן

 דעואח ינפלאן ואלכבר אלנץסן
 אללה קול פחו אלנץ פאמאחדא
 תשכת לא כי אלתויה נץ פיחע'

 סגיד אלגיב עאלם וחו ~רעוטפי
 אן נבייה פאככר אהריתפראש,ת

 ב,ן סא פי תנסא לא אלתורחהדה
 ליס כג'ר אצל הדא לעולםאמתה
 תאוילא פיח עלינא יתאול אןלאחד
 לאנא עליה טגטעון נתן טאנכלאף

 ונאקלין אללגה חדה אצחאבנתן
 גצחתהא טכנרין, ואל אלנצוץחדה
 קול כל אלנני טן תסלטנאוגחן

 יסנר וגטעונא ותאוילהוטחהטלה
 אלסראד ואן אלנץ חדאבתקיקה

 טא פי אלשריעח תפפ חאכירבח

 נהא אלתכליף ודואם אפתנאבין

 האזינו שירת 'כץ ילך אל פןיטן
 לאנא יצב פלם אלתורה נקיחדון
 אן 'קול אטתנא טן אתר וגדנאטא



 ששי םפר - קרםנזי

 מפררה אלנבי כחכהא אלש.רההדה
 אלהויה נמלה פ. כתבהא,אנסא
 אל וסלם איאן מכחובה היבח.ת
 לכאן כפרדח כאנת לו אל,הסגמיע
 טן ות:אס.א צ.אעהא אליאקרב
 יחעלה עולם בורא 1יע"םכינהם
 'שר' מן תנסא לא חורתן באן'סטו

 'אק. חיןאל'
 רסולה אמר אלטנתצי

 אלחורח אל' אלשייה הדה 'ציףבאן
 חציע לא חח' נטלחהא פ.1'כת:הא

 אכברנא ח?' אנה הרי אלי תנסא1לא

 1עורתנא אלגיות מן גמענא בעראן

 בהא אלנואל א'אס פ. מופנ:אאיי

 ושמעח תשוב 1אחה ק. כט.נחשרע
 מצו, כל אח ועש'ח ה'בק1ל

 המן( צ:צנת עמ1 נגנזה אר1ן1משנגנז
 וטקל1 המשחה שלשמןיצלוחיח

 וארגז ופרח.ה 1שקר.ה ן ר ה א לש
 ישראל לה' מנחה פלשתיםשהשיבו

 חקריפים קדש בבית חיוב1לן
 1ט. עס1 נננזו חארוןומשנגנו

 גנזי
 שגנזו ראה מה גנזו הסלך'אשיחו
 אותך ה, יולך בתורה כח1במצא
 פ.קר עליך חקים אשר מלכךואח
 ללויים 1יאטר שנא' וגנווה1ללוים

 ליי"י הקרשים ישראל לכלהסבינים
 בנת אשר בביה הקרש ארון אחתנו

 לכם אין ישראל מלך רור בןשלס'
 יי-י אח עבדו עתה בכחףסשא

 ה15ים אוחו ננו1 סיר ~נם,אלהיכם
 תאנא נחמן רב אם' אלחלמ' פיוגא

 העצים ריר בלשכח ארון אוס'וחכ0'
 אנן אף יצחק בר נחסן רב אפרגנ~ז
 שהיח אחר בכחן סעשח חנינחנמי

 מחבר1חי' טשונח רצפח וראחכתעסק
 לנסר הספיק ולא לחכרו לוסרבא

 ר.ס(. )חגחוח סק~סא אוח1 לחראוח חרבר, את גם1ר ל ם אליקי רבי, ו"כחבון חבירו את וחיריע 1בא בגס': ו5פנינ1 לחברו. ואמר ובא הספר: ח' וכה.נ )ר.סן. לחבירול1טר ובא ב': בכ-י ה!א וכן הן יצחק. בר נחטן רב ~שם: א'. נ-ר, יומא ר( הסק~רוח.בכל ע,כ נ( ששלח1. או: רושגרו, נ-א; ב( בשנויים. א' י-ב, הוריוח ב'; נ.ב, יומאא(

 הנכיא אלא לחוד הנכיא כתכה חזאתשהשירה
 כתוכה שהיא כטקום התורה ככלל אותהכתכ
 חיתה 1ל1 חת!רה כל את להם וטסרעתה

 ולהשכח להאכר יותר קרוכה היתהנפרדת
 שמו יתעלה קולם כורא וליריעתמתוכם.
 המקו~ה ש'בא ער טישראל תשכח לאשתורתו
 הזאת השירה את לציף לשליחו צוה)חטשיח(

 תאכד שלא כרי בתוכה ויכתכנה התורהאל
 הוריענו 'תעלה שהוא תראה הלא תשתכח.ולא

 טולדתנו ארץ אל ושוכנו טהגלות קכוצנושאחרי
 ואתה שנא' כטו )התורה( פיה קל נדון הגואלכימי
 טצו1ת כל את ועשית ה' כקול ושטקתתשש

 המן( צנצנת עם1 נננזה אר1ן א(1משנגנו
 אהרן של ומקלו הטשחה שסן שלוצלוחית
 פלשתים ב( שהשיכו וארגז ופרחיהושקדיה
 קדש ננית היו כולן ישראל אלחי לה'מנתח

 גנוו וטי עטו נגנזו הארון וטשנגנוהקרשים
 כתוכ מצא שגנוו ראה מה גנזו חטלךיאשיהו
 תקים אש_ר טלכך ואת אותך ה' יולךכתורה
 ללויים ויאטר שנא' וגנווהו ללוים פיקדעליך

 את תנו ליי'י הקרשים ישראל לכלהטכינים
 דוד כן שלם' ננה אשר כנית הקדשארון
 קכדו קתה ככתף טשא לכם אין ישראלטלך
 1 ת 1 א 1 ז נ ג ד י ם ג( וגם' אלהיכם יי-יאת

 נחטן רכ אם' י( כתלטוד ומכרהלוים
 חקצים דיר נלשכת ארץ אש' וחכם'תאנא
 נמי אץ אף יצחק כר נחטן רנ אטרגנח
 וראה טתקסק שהיה אחד ככהד טעשחתמנה
 ה( לחנרו לוטר נא טתכרות'ה טשתחרצפה
 שיצאה קד ק הדנר את לגטר הספיקולא



 גם וקבלנו גנוז. ארון ששם ביחור וירעונשמתו

 היובל תחלת היתה השנח שאותח בפסורתכן
 אותה ליאשיהו עשרה שטנה בשנת שנאיכמו
 פפר נטצא חשנח אותה היוכל תחילתהשנח
 חבית. את ברק השנה אותה יי"י בביתהתורה
 ספר בתחלת אשר שהתאריך חאל יקזרךורע

 כלומר זה סאורע לתחלת אלא אינויחזקיהו
 בסרר שנז' כטו התורה מפר את חלקיהוטציאת
 ספר סשנסצא וכו' שנח בשלשים וי"1 א(קולם
 וכך הפירוש זה את אמר התרגום ובעל ח'בבית
 חלקיחו טשכח לזמן שגין כתםניןב( והוהאטר:
 טקדשא בבית ראוריתא פ'פרא ג( רבכהנא

 בתר ליליא בפלגות י( אולסא תחותבקזרתא

 טלך אטון בר יאשיה ב'וטי ה( מיהרחמעליני
 י( לך ביארתי ולא ונם'. יה1רה רביתשבמא
 פירוש וזהו קשה שהוא טפני אלא והקנין

 למקון טה לט1קן נשאר ולא זה. במפורהרברים
 הרבניים קהלות ואנחנו אופן בשום קליגובו

 קשח כל בביאור הנכונח הטפורת אתקבלג1
 וטסורת השליח טפי קבלה ה' במפרומתום
 וככר וג'. כררבונות הכטים רברי י(טטנו

 אחדות בממורותטצאתי

 הגליון(. )על וכשפה כבר אל ביינא וקדא
 לנכון: ובחתוספתא" בת"י בט'ם. בכ'י כ*ה ב( שם. כי"ם וכגי' פכ*ו. ריש רבהא(
 ,ת~ספתא סיהרא מעליני בתר הן 1שפן. רתמוז ברביעאה דהיכלא ד( רבא. ג(בתלתין.
 '.א. י.ב, קהלת ז( הגלי~ח. )על א1ת1 ונילתה הטסירת א1תו ביארה 1כבר ו(ליתא(.

 י'. הערה רפנר ר-ב הער1ת עי' הילק1פ כגרסת וחיא פכ-ד, רבת ע1לם סדרח(

ג.

 רם'ג.ספיופי

 כה-י 1177(. )טם' גגיורק הסמינר בכיי טצאתי1 חסר. השמאלי 1צדו לארכו קרוע דףחצי
 רפא-ב עמוד רס.ג בסד1ר בשלט1ת שנדפס ואף טלמעלה. בק1 טסוטנת רפה א1ת וכלטנוקר

 ב1נ שנטצא1ת פוב1ת נוסחא1ת כסה בשביל וטדפיסו חוזרתנני

 1,דע1 נשמתן שיצאה עד הדבראת
 איצא ~גאנא גנ1ו אר1ן ששםביחור
 כאנת אלסנה תלך אן אלכברפי

 בשנת ח( קאל כמ' הי1בלתחלת
 השנח א1תה ליאשיח1 עשרהשמנה
 נמצא השנה א~תה הי1בלתחילת
 השנה אוחה יי-י בבית התורהספר

 אללה אידך 1אעלם הבית. אתכדק
 ספר אול פי אלדי אלהאריךאן

 הדה לא~ל ה1 אנמא'חזקיהו
 ספר חלקיהו 1ג1ד אעניאלחדתה
 ע~לם סדר פי ג'א כמאהת1רה

 שנה שלשיס הר' שנה בשלשיםויהי
 וצאחב יייי. בבית ספרמשנסצא
 קאל ~הכדי בדלך פצה קדאלתרג1ם

 טשכח לזטן שנין בתטנין1ה1ה
 דאוייתא סיפרא ב ר כהנאחלקיהו
 א1למא תהית בעזרתא טקדשאבבית

 סיהרה מעליני בתר ליליאבפלנ,ת
 שבפא טלך אמ1ן בר יאשיהבי1טי
 דלך לך ב"נת 1אנטא ~גם' 'ה~דחדב'ת
 אלתכר'ג הוא והדה טשכל*(לאנה
 טא לטעאן בק' 1מא אלקצה הרהפ'

 פאן אל,גוה מן ב1גה על'נא בה'טען
 אלכבר גאנא קד אלרכנ'ן טעאשרנחן

 פ' ומכהם סשכל כל בשרחאלצח'ת
 טנק1ל אלרס~ל ען טאב1ד אללהכתאב
 וקר וג' נריבונות חכם'ם דבר'ענה
 אכגאר באץ פ''נדנא



 ררכו ראשית]כרעת
 כתמכו בהרשנו
 ערכו עזוברמות
 לממכו קזררבק
 חייםנב[ררך

 ב*כ. מ2ן]רח[הו הררכי
 ח9םריפי טלכי ו9ל אנוש]כר[ור

 נסק אךביתקהם בהחסלכי
 בנרסק סמיםח?פן
 נתק וחשך כא]וןכהכל

 והשתק רמ]סהןהוץכין
 סתק מחיםכחור

 רמק לבריתןה]קשת
 קקק כי[ ]הפיתםקחין

 ויבתק תחתמןףךכ]ם
 כ4ליל כשחרןבנורק

 ווטליל לכסן]וסח
 1!סליל ל]צביןכ"ר

 כליל כ]אש[ונצרף
 הוליל ולא המולןבו]שר

 וכל במסקיווי]קכרךן
 !ליל עור לבלתינבורךן

 פליל בכגתותפקרהו

 למ[עת ארםקץ
 רקת[ש~ ]ככליויגוק

 למותן ]ולאלהחיות
 ]רטותן בכלויורירו
 ]ערךן שנהוקתן
 ]ררךן לאש 9לאל
 ]מגרורן ס:םשרץ

 רור ]סרורן1ף4שירי
 פה9הם ה]מונםן1!טח
 מנהם כן נמ[צא]כי

 תכל עשועשתות
 חכל יקחונוולם
 חיר ושא וחוא~טל
 היר נעא אלוחעל

 1:הט לרוםט~לל
 ח,ן אמרו לאעל

 שירק לרורו אלעכרו
 ורק נעור1חוא
 נאר ראאחיר

 5ר הפכשךוכטלחטת
 מר לאומרדכיך
 ושר מלך כל נגרגליל
 ונר]רךן עךני9סלה
 1]רךן נער:היר

 פ': פלכי, וכל 7. יירדיפו. : ס' ~יירירי, 4. לחי~ת. מ'(: )= סיוור לחחייח,3
 ומחפיהם. : ס' פהפחם, 9: העש'רי. : ס' יהעשירי, 8. ילכ". )4י : )מנ~קד פלכייבל
 דפפה, השנין12. ~בחשך. : ס' ~חשך11. קנות(. פלשין )~נוטחנו, בן : בם' נן,10.
 פחים, 14. 41זים. : ט' ינ~ולם, - י~תר. נכין ינ~סח1ו חשיו( : )~מניקד בדממח השבו :פ'
 כן חדבם, 16. פי(. פי, )תהלים ננין ונ,סחנו ילץק( פחיים : שם )כת'י מותק י5ו'םס':

 שרק לד~ר1 א איי : אי 17. יב. פ' אי~ב ע,פ וננין בבח,יפנ~קר
-( 

 : בפ' אפו(
 פסהבר. וניפחנן 'חד. : ס' וידל( נו. ד'ר :ף'ד, : )צ'ל 'היר 24. ?ינו. ???ה : ס'יקשח. בכה" מניקד כן עדנן בכלה - ייליל. : ס' 'ליל, 23, '~חר. נבון ~נ~סחנן פ~וק, ד~רןאל עבר~
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 נאון. גסים דרב סתרים ססנלת פרקיםפרקי

 ענינים טאסף ילקוט כקין כירוק, היתה, גאון נמים ררכ סתריםטגלת
 חלוק היה הספר בהם. וכיוצא וטנהגים רינים ואגרה, בהלכה ופירושיםשונים

 1רוע כאור הוכאו קכ"ח ושער ק"א סשער טסנו שוניס עניניםלשקרים.

 א( תם"ח ס" וח"כ רם"ר סי' פ"ה ע"1 פמקי רכיקיחלק
 סופו טח!יק 11, טטגלת הוא פרקים חצאי ב' בן להלן, הכאוהקטק

 ועשירים אתר כטקום הקניים אגרה עניני והם: נ"כ, של וראשו נ"א השערשל
 נראה וטהס ותוספתא. וסררש'ם ירושלטי או 1'רושלטי, בבל' כגון אתר,כטקום

 שנזכר רכר לבאר "הספתת", במפרו כסו זה, בספרו נסיס רכ שלשררכו

 יותר. טפורש הוא ששם אחר, בטקום קצטו הזה הרכר ירי על אחרכטקום
 גם אלערכית", סתרים "סגלת כשם גם נזכרה !1 מתריס סגלתוהנח

 והקטק קרבית, גם קכרית גם לאטר: ב( קכ)רא!ניה סתרים" "טגלתבשם

 בתוך כקברית 11 סתרים טסגלת אחר קטע הקברית. הטגלה סתוך הואשלפנינו
 164-66(. )צר החטישי קרם" ב"גנזי כבר פרססתי שבת לטמכת קרסוןפירוש

 או טערכא", רכני *גטרא בשם הירושלטי את טכנה כירוע, נסים,רכנו

 טכיאו גאון, האי רב לשונות סכיא שהוא כטקוס ורק מתם, טקרכא"*כני

 האי. רכ אצל טכונה שהוא כפי ישראל", ארץ "תלטורכשם
 כ"ג. תשני והקסור שורה כ"א וסכיל בש1ליו קטוע הראשוןהעטור

 "9"12 בנ,1רק חסס,נד1כ,י

 אחר: כתטחוי רגים טיני טאות סשלש יתר לפני והביאו לצירן שהלכתי ג( תטקש

 ונרפאו כת' נתנו: לטלח ירפאו לא וגכאיו בצותיו טנין טלח תטים,ונרפאו

 כנגר ח( רקאם' והא ירפאו. לא ששסו חוא טקום ירפאו לא י( ואתטרהטים

 אכהו ר' ררש וג' חוחל א1 הושקיה רר' ככראשית טפרש שיצאו פעסיםשני

 חוא טלא טקרא ולא סנחם בן אלע!ר ר' ו( אטליח העולם טכל גכוהאוקינום

 "אנשי עי' נ( !1. צד סתדים, ממגלת ולקומיס "4 צד קיר1אן", "אנשי עי'א(
 ידוש' ח( אמד. ואת = ר( בשנויים. ע-א( י'א )דף פ-ו שקל,ם ידוש' ג( 38. צדקירואן"
 ליה. אמר = 1(אום.



 ששי םפי - קרסננ1י24

 כת' פעסים שני לסטן סלטקלן שופך שהוא כזה וג' וישפכם הים לסיחקורא
 איכן וער העולם את והציף הים שקלה פעסים שני כנגר הים לסיהקורא
 חנינה ר' בש' לקזר ר' אבוה ור' יורן ר' בשניה, קלה א'כן וער בראשנהעלה

 ער תבוא, פה ער ואומר רכת' הי הרה יפו וער קכו קר עלהבראשנה
 לעזר ר' חונא רבי גליך גאק אשית ביפו ישית ופא תום'ף ולא תבואעכו
 עד עלה וב,טניה קלוריה ער עלה בראוטנה חנניה ר' בש' לעזר ר' יוסיבר
 הים ל0י הקורא הים, לסי הקורא לסה מפררש הפרשה ובתחלת ברבריה.קפי
 רבנו ילמרנו א( ובמררש הפלגן ברי ואחר חסבול ברור אחר פעםיםשמ

 כול' ,"לעולם שלישו והצ'ף אוקינום יצא שעה באותה יתרו הזטסקבפרש'
 וליסה טבריה ,טל וליסה הגרול לים הולכין אין ב( סוכה בתוספתותניא

 הגרול ה'ם זה ןע-נ[ וג' אל' 1'אמר שמ ס'סיוו את לרפאת כר',טלסרום
 עת'רין בראזשית מ' שכל סל0ר וג' הנחל ועל ואום' כול' חיה נפזם כלוחיה
 הפך. כספי יוצאיןלהיות
 סעם יואב ויצא אמריק ג( הרין דנגמר גם' בסוף סנהררין בסמכתנ"ב.
 בר אבא ר' אם' הםירה טבור אתו השיבו אבנר אחרי מלאכים וישלחרוד
 טערבא בני פרשוחו זה דבר שיהרג לאבנר לו גרטו ום'רה בורכהנא
 שליש' שטו נקרא ולמה אמרי הרק לשע לעמן ראשון בפרק רפיאהבגם'
 ארבעה הרג שאול וביסי עלת שנאמר וסי והסקבלו האוסרו וטלשהשהורג
 לף בן ישוע ר ל0ה אבנר ואבנר. עלע וטנאסר ואחיסלך וטקיבלו ושאולרואג
 יקוטו שמ שחור נערים רם ,טעשח אטר לף בן יהושק ר' ורבנה לקישוריט
 רור ל,טם  וומו זטהקרים קל אם' לקיש ריען וג' לפנינו וישחקו הנעריםנא

 על אסרי ורבק לרור אבנר טן כתב וג' רור אל סלאכים אבנר השלחרכת'
 ומ מעילך כנף את ראה גם ראה ואבי רכז' סרור להתפ"ם לשאול המחשלא

 וכען הוערת. בסירח דהרץ גלעלהי 0ן בעי את סן לשאול אבנראסליה
 חמת הוקרת בסירה אסרת כנף גבי אבנר תענה הלא אסליה לסעגלשבאו
 במסכתא נסי ואיתה נשארו: בבור אסליה לסיטר איכא סאיוצפחת

 קל דסו את ""י והשיב הכי בתר נטי ורקאסריק סערבא, רבני י(רשוטה
 אכץ ררשו ושחם טוב'ם ממנה וטובים צר'קים אנשים מטנ' פגע אוטרראשו
 פרישו ועשה באגרת והוא קשו ולא בפה שהן צריקם ררש לא והואורקץ
 לרצים הסלך האסר חלק. להן יש ישראל רכל סקרבא בנינסי

 ה.ח. פ-ג חוספחא ב( ג~בי. בסהדויח ול'חא אנכה י"ח: פ-ג אוח חנחומאא(
 דנ1ופחז -- ז"1 וו' ט'פג((
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 אביתור. בן יוסף רבטפיומי

 רפים שני נן אחר טקונפרם חלק הוא להלן הנא יר הכתנ שלהקטע
 הרף ז",8מןומ681קל1- "%פ[001 [ו[ .וסי )111 נקטנריג' הגניוה יר נכהניהנטצא
 רם.ג. טטלחטות פרקים ,פרקי נטאטרי: שפרסטתי הרף אותו הוא טטנוהאחר
 שני שנין התיכוני הקונטרם הנא. הרף הוא טטנו השני והרף 7-8(, צר)לעיל
 גם השני טן האחר ורחוק שניהם, נין אין קרנה שום 03 אך חסר.הרפים
 טרב כנראה, והשני, ננכל, או נטצרים טרם"ג יצא האהר וטקום.בוטן

 וח ולבון בברור א(. הטזרח נארצות נגלותו או נספרר ר 1 ת י ב א ן נ ף ם 1י
 הוא הלק הזה חקטע כי: ונהכרר אנרונין. וא' קוק רש"ח ירירי ליהשתתפו
 ה'. נאות וטסיים ע' אוה נאטצק הטתהיל א-נ סרר פי על טיוסרטפיוט

 תוכנו ואמ1ץ[. חזק יצחק ברב יוסף הפיטן: שם גם נטצא הא"נ סררוכגטר
 ב(.. בראשיה" יטי שנעה כנגר קהלת שאטר הבלים .ו' הירוע: המררש קלטיוסר

 ם י ט י ח סכות. הסוקר חול לשנת נתחבר וה פיוט כי איפוא לשקרואפשר
 הפיוט. של הנתים עם יחר טחונרוה בפנים בכ-י נטצאים נפטיט, הגליוןשעל

 ת ו צח נ ו באצילות )נספרר( חראשונה על העולה השניה *הקנוצהנין

 שנשאש נן יוסף ,ר' את נראש טרא אנן טשה ר יחשונחלשון"
 ". טטאררי אניהור אבןהטכונח
 חדל ברוה חרשות טלות ליצור אניתור בן יוסף רנ של כשרתוקל

 באוא ואנל" ,רוה חזה. הפטט של בקטע גם נראה חח י4 הרכבי א. חקירכנר
 חטוקר חול לשנת קארפינטרץ כטנהנ בהושקנא גם נטצאוח ושניקק יום ומלק'

 לנרסהוט אטנם וחחן אבל "טקטי ע'א: קם"ז רף תק"ט, אטשטררםרפים
 בר ליוסף בצרק טיהסה ה( רוירסון אנל קטהי. יוסף לר' 11 הושענאטיחם

 וה. .קל וליטר וה ונא אניהור(. )אנןיצחק

 נבל. כקלה חקולם כי ראה ן . . .1ע
 תבל, ן ר נ 1 א גם שהק כליוןפנה

 שבל, טוט קטוסי לכל צרח אזצפצוף
 הבל. הכל הבלים חבל קהלת אטר הנליםחנל

 צ-ב. פיק פוב ושוחי יגה קחלת ריש עי' ב( לחיאב-ד. הקבלח טפי עי'א(
 *. צד א', "מניס גם חדו*ים דן ט-ד. צד הלפי, ע-י עברית סתורגסת ישיאל, שירחג(
 784צ. פי'  7צ1 *ד ח*א והפיופ השירה אוצרחן



 שש ספר - קדםננזי

 ראשוןיום

 שנייים

 השלישיי~פ

 רביעייום

 החמישייום

 הששייום

 שביעייום

 1'עלה, העלח ארץ על' א( ערץקן
 כלח, סופן כ' . . . כאחריהן ויכטראה
 אלה, אחריה וטה ואטר והסהעזר

 הכלה. כבגד והארץ נטלחו כעשן שכים כיהלא
 חהומים, טי כין רקיעתי1ך
 ומים אש חצוכ' וגם קבע כו וכגכיםירח
 יום'ם מלאכה סוף וסה ואסר הטה זה עלוגם

 השטים. כספר ןוננלון השטים צכא כל ונטקוהלא
 כסכלל. דשא והוציא יםסינר
 כמעלל . . . אחריה טה ואמר הפה גםפגה

 כפצלל החריכ חנהרוה וכל ויכשהו כים גוקרהלא
 אוכלל. לכנון ופרח וכרכל כשןואוטלל

 פלאוה. כקוז מאורוה שניבחלקו
 פיאוה. ככל אחריהם הועים היצורים כ'ראה
 הפראוה, אלח סוף וטח ואטר המה זהבי1ם

 צכאוה ""י טלך כי החטח ובושה הלכנה וחפרחהלא
 טפויים. עוף העיף גם השריץיכים
 כחיבויים עצומים הנינים גם כעילו'ם גחלים עופוחצפח
 וקים חי אל יפקד כעה אלה סוף פה ואכרחזה

 הים. ודג' השכים עוף אפףהלא
 נשוכ רוח כאפיו ויפח אדם סהטרקרץ
 קשוכ כקול ה י ה י ח גם כטראה טורא לוחק
 חשוכ זאה כל היוהו אחרי זה פוף וטה ואטרזסם

 השוב. עפר ואל אהה עפר כיהלא
 ואכל רזח כיני פכל והפריש וכרךקידש
 חכל. טכל נקים זה חכל שלטחואטר
 כהכל יוטה טוה טחלליה ראה . . .אחר'
 [ . . . . . .זצ

 ג' שורה 45 צד קדטוגים גאונים יד' טעשי )ק~בץ ערץ" "סארסון רס-ג: ואצלא(
לספה(.



27

 יך ט ד ק ש ר דם
 מצאתי צה עברי כולו כסגמן קרטץ טטררש ב'י קטמם רפיםשני

 הוא סגנומ שם4 חאליאנם בספרית )עבעץו בפרט חקהלה של הגמזחבכ"י

 לו ,נראח כט~: טתחרים טבפאים גם בו ץו" חקרטון, ילטרינוכמגנע
 "לעולם ץמותקוכיחך: נפשו תקוף .שלא יום4 )=בטטו=באותו יום."בן

 אחר*ג כטקום אק כטושחוא ואח הטאטר וכל חלב". את חופפתהשטחח
 איפוא הוא ראץ לכ. לתשוטת ראיח רקה" ,קק בטקום ראח" "קץגם

 ,פמלפניו הרפים גם עור יטצאו ואולי קרמק ושב"גנזי הקפקים בק,שיתפרמם
 ושטה פיכו יתבררושלאחריו

 אהבחן יוחאי בן שסעון רבינאסר

 השורה את טקלקלת ושנאה השורה אתטקלקלת

 בבקר אברהם וישכם א( רכ' השורח את סקלקלתאחבה

 אלא קברים ה ט ב לו ח י ה ולא חטורו אתויחכוש
 השו' את סקל' ושנאה השורח. את טקלקלתאהכה

 היה ולא אתומ את ויחבש בבקר בלעם וישכם ב(רכ'
 השורח את טקלקלת שנאה אלא עכרים כטחלו

 יוסף ויאסור ג( רב' השורה את טקלקלתאחבה
 אחבה אלא קכרים כטה לו היה ולא וג' ויעלטרכבתו

 )רבין השו' את טקלקלת ושנאה השורה. אתטקלקלת
 קברים כטח לו ה י ה ולא ה, קטו ואת רכבו. אתויאסור
 בן שסקון א"ר חשורה את טקלקלת שנאחאלא
 חבישח תבוא חבישח קל ותעטור חבישה תכואיוחי

 שלטי רצונו ולקשות לילך אברהם אבינושחכש
 שחבש חכישה קל ותעטור העוןלם וחיהשאןסר

 ותעטור אמירח תבוא ישראל את לקלל לילךבלעם

 לעלות טרכבתו את יוסף שאסר אסירחקל
 שאסר אמירה קל ותקטור גושנח אביולקראת

-  ר. פ"ז, שמות דן כ"פ. מ*ו, בראשית ג( כ"א. כ"ב, במדבו ב( ג'. נ"ב, בראשיתא(-

 "סדרשי בסחברחו ליברסן הר-ש ידידי שהעיר כפי חגדול גסדרש נסצא קצחו ואפס"
 *. צד חוח( חקפע חדפסת געצם לאור ,שיצאחתיסן"



 ופשי ס8ר - קדסננוי

 ע-בן א',ןדף
 חבוא ישטקאל ר' חני ישראל אח ולירדוף לילךפרקה
 שקשח יר חרב חבוא יר חרמ קל וחעטור ירחרב
 ירו אח אברחם וישלח קל( )וחעטוד אברחםאבינו
 חור' חרבי אריק פרעה שאם' יר חרב עלוחעטור

 השטחח לקולם וג'. טרכבחו יומף ויאסר כח' "(.ירי
 השורח אח טקלקלח והשנאח ב ל ה ח א ח פ פ 1ח

 ונ' רכבו אח ויאפר רכ' בפרעה טוצא אחשכן
 יוצא אינו הטלך השורה אח טקלקלחכשהשנאה
 לקראחו קלא שלאביו טכברו ויוסף ארםלקראח
 לא לו. נראח חשלישי ביום יופף וג' אליו וירא י(רכ'
 חטשח הראשון ביום לו שלח אלא יוטו נן לונראה
 קשרח חשני ומיום זח הוא יופף יעקכ א'סשים
 לטח לו נראה ואחרכך זח. הוא יומף א' והואפשים
 קחיר חקכ*ח וכך ויטוח. נפשו חקוף שלאכן

 חפבשר אח טשלח כחחלח לבוא לעחירלעשוח
 כך ואחר טנשר רגלי חחרים על נאוו טח ג( בחרכ'
 ער עור צ11אר1 קל ויבך אלחיך. טלך לציוןאוטר
 ע-אן ב',ןדף

 זח. ביר ויפול זח יכוא ר( מגויםנחחיך
 וזה טטעשיהם. עשה ולא צריקים שני בין גרלזח
 זח ימוא כטעשיהם עשה ולא רשעים שני ביןגרל
 טכרם על ה( שנ' צריק לחקרוח יומף זכה זח. כירףפול
 עע' חכריוח אח שפרנם י( צדיק נקרא ולא צריקבכסף
 אח שפרנם צריק נקרא נח אף י( וג' חשליפ חואויופף
 אח פרנם יומף אף כחיבה חרש קשר שניםהבריוח
 וירא ח( חקנין טן לם' כח' טח צריק. ונקראחכריוח
 כביחו יושב זקן יחושע ר' אט' וג' שבר יש כייקקכ

 בראשיח ב( ילק~8. וחשוח בחערות. עי-ש "חעאדאד סחרודת נ-ח פ' בב-ר ע-כא(
 אלא. 1( ו'. ב', עסוס ה( ב'. א', עובריח ר( ז'. נ-ג, ישעיח ג( כ.8.מ-ו,
 א'. ט'ב, בראישית ת( ו'. ס"ב, בראשית1(
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 מקח חחכטח א( אף חוא קליו בטצרים יט טהורואח

 3( רכת' כניו אילו שליפים פעשרה יקקכ זמלחכם

 בכיתו כ ש 1 י יקקב ונ' עשרמ יוסף אמיוירח
 ויוצאין נכנסין כניו ועשרת בפצרים יש פח ח רא1

 כניו. אילו )1( אנ, שלפ. סקשרח כלום, רואיםואינן
 טנחפן התחיל ג( תתראו לפה לכניו יקקפויאמר

 מכריות את פנחפים חצריקים הן כךכרכרין

 חורנים חרשקים אכל ונ' נפשך לרקכ ותשק ד(שנ'
 פמרכ ויושק ת( או' .הוא וכן כרברים חכריותאת

 אתם מ ם להם א' אכיון חזק ופירספיחם

 או' את פיכן הקלם לכאי עצפכם אתטראים

 שכן לך תרע כלום חסר יקקכ חימשלא
 רכש ופעט צרי טעפ חארץ מזפרת קחו ח אףחש

 וששרים וחפים כונם חיח והבש צריאיפשר
 עצפו להראות רוצמ חיח שלא אלא כונם חיהלא

 תררו לא להם א' תתראו ה ם ל ך כ ללכריות

 חצניקו יכולים שאתם פמ כל אלא אחת מיקמכלכם
 חיו כצינעמ אלא ח א ר ן י ק ם קשמ שאיןקצטכם
 "י וטה טוכ פמ ארם לך מניר י( או' חוא וכןטחלכין
 כו ויקנאו רעכ בא יצחק כיפי וכן ח( ונ' פפךררש

 וכן י"י חימ כי ראינו ראו ויאטרו *( וכ' ונ'פלשתים
 לא י( שלטח א' פפרנפו חקכ"ה היח כעלילחליעקכ

 יחרוף רשעים וחות יעקכ זח צריק נפש יייירעיכ
 נתכנסו יוסף אמ שחטליכו כיון פרעה יועציאילו

 י'. נזח, ישעית ד( א.. ס'ב, שם ג( ד'. ס'ב, בראשית 3( י-ט. ו', פשליא(

 : 3ובר - תנח~טא ו3סררש ת( ת.. ו', פ'כה 1( י'א. ט-ג, בראשית ו( ט.ו. ת', איוב"

 טו?א אתח ~בן תרע, פעין קשח שאין עצטיבם טצניעים חיו פנם בבקשת יעקב לחםאסר

 תראו אל יעקב אטר לטינך ונו' ובו' גשתברו בגרולח שנתנו ע-י תראשונותבל1תות

 א'. עם לבת וחצנע וג1' טוב טת אדם לך תגיר שנאטר בצנעת, פתלבין תיו אלא וכו'עצטיבם
 ג'. י', טשלי י( נ'ת. נ-1, 3ראשיתט(
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 קצובות.הלכות

 במרורים גאון יהוראי רב תלמירי בירי נעשו הלכות קובציכמה
 קצובות, הלכות קטנותו והלכות גרולות .הלכות שונים: בשמות וגםשונימ
 אופן גם יש וסרור סרור ולכל קטוקות. והלכות ראו( ה' )או פסוקותהלכות
 תקצובת בצורתן והן רעותה אחרי אחת השונות ההלכות בחבור הן טחברושונה
 התלטור. בים ררכן את לקצר טבקשות שכולן שבהן השוה הצר הקצרת.או

 קטעים עור טתגלים לפעם טפקם אך אחרים. בטקוטות כבר פרמטתי טתןוכטה
 של הסוג טאותו כנראה, הם, כאן הטתפרסמים הקטעים שונות. בצורותשונים

 כך. לתן קראתי ולפיכך קצובות,חלכות

 .18הו .ש8א .6 .47 אוגספוררוכ-י
 יש ואם אוכלת אינה בעלח טת בתרוטה א,כלתן לכחן שנשאת ,שראל א(ןבת

 נישאת אוכלת. אינה טעוברת והגיחת בעלה טת וראי אוכלת. טטגו זרעלה
 לא נטי כן פטנו ולה טת אוכלת. אינת טכהן בן לה ראית גב על אףלישי
 בנים בגי לה אית ואפילו מכתן כית בשביל אכלת חררה טיש' בנה מתאכלח
 לח. אין וזרע רכת' הכתן בנה בן בשבילאכלת

 טינתון קב שקיל וחר מאה והוי חולין טאה עם תרומה קב נתערבואם
 חוצח בתרוטת אבל א"י בתרומת פיליב( והני השאר. ואכיל רתרוטה תאיואט'
 שטואל ראם' תעלאת צריכת ולא בטלה רתרוטת וחר רחול תרי איכא כילארץ
 לטטא טותר לארץ חוצת ותרופח ברוב. ואוכלה מבטלה לארץ חוצתתרוטת
 באכילת טילי והני טגופו קליו יוצא שטוטאה בםי אלא אסורת ואינהלאכלה
 אסירח. לא רבנגיעה משום חלתת לת קוצה וגרה בח. לן לית בנגיעהאבל

 קליל טיפרשא טהור רליכא והיכא קטן כהן לת אכיל לארץ חוצתותרוטת
 טמא. אפילו לח ואכיל חלה תורת תשתכח שלא אחריתי וטפרישא בתנוראושדיא

 לקרוק. חייב אינו הגוי טפי תזכרת ג(העיפק
 ישן. בין ער בין מזיר בין שוגג בין לעולם טוערארמו(

 א'. כ"ז, בכורות ב( 23. צד ראו, ח' לכאן והש~ה פ.1-ז'. רף יבמ~ת משנחא(
 ב'. נ', ב*ק ר( פ'8. צר סוף ח"ב ד*צ"נ וחשוה א', ס', סגחדריןנן



31 לוין ט. ב.רר.

 רפיתבר טירי ההוא ליה -טפע ואיתבר סחבריה פירי רוטאילומאןא1

 להה וטטע אין בר,טותיהו ראיתבר וגזלן גנכ אבל רפיה. עליהופוטלם

  וטתות להזור. יכול טהם אחר ואין טהילה הויא פ,טתות פהות ב1האונאה

 ושתות מקח בטל שתות על יתר אונאה. וטחדר קנה רטים ששת אופקח

 טוכר אבל לוקח פילי והני לקרובו או לתגר שיראה בכרי שתות עלויתר

 מקח, בטל ולא אונאה עליו אין ביתו כלי שמכר נ1 הנית ובעל חו1ר.לקולם

 טנה אלא שוח אינו בטאתים פוכר שאני זה חפץ ללוקח ואם' התגר פרש ד(ואם

 כו'. למוכר שאמר לוקח וכן אונאה. עליו לן אין אונאה עלי לך שאין מנתעל

 להם י( הניח ברינין, יוצא אינו רבית אבק כרינין יוצא ה( קצוצהרבית

 להחזירו. חייכין אין רבית של שהן שיורקין פי על אף רבית של מעותאביהם

 רבר וכל עליה וטפובין וסיטה עליו ואוכלין ושלחן וטלית פרה להם הניחאבל

 אביהן. כבור משום לההזיר חייביןהפפויים
 שכותבין ובטקום ובחזקה. ובשטר ככפף נקנין אחריות להן שיש ,1נכפים

 טוכר הוא אם אלא השטר את שיכתוב ער בלכר בכפף קנה לא השטראת

 פריש. ואי רמים. נתן שלא פי על אף בלבר בשטר 'קנה רקתה פפנישרהו

 כל ופרץ וגרר נקל ה( ואי יקגה. לכרו בכסף או לברו בשטר שיקנההלוקה

 שלא וקני הזק לך ליה לטיטר צריך לא ובפניו הזקה זו הרי בפניושהוא

 לו שמסר כיון פ( לחברו בית והטוכר וקני, חזק לך ליה לפימר צריךבפניו

 בסתנה קניא כי נמי '( והזקה וקני. חזק לך לטיפר צריך ולא קנהטפתה

 רטים. שיתן ער בפכראבל
 גב על אף רטחזקין עד קנו רלא ררגיליןורוכתא'א(

 דטהזיק. ער קני לא ושטרא כפפאריהב
 כולן קנה מהן באהת שהחזיק כיון טרינות בעשר שרות עשר לומכר

 קנה לא כולן רמי לו נתן לא אבל כולן רטי לו בשנתן אפורים דבר'בטה

 מקותיו. כנגראלא
 דפצר יב( והיכא טצרניה. ליה לטיפצר צריך לחב' שרה או ביתוהמוכר

 ראובן טצר ליה לטיכתכ צריך וררום צפון שטע' וטצר ופערב טזרהראובן

 וטצר שני ומצר ראשון לו מצר ואי תרתין. ריחין שטע' ומצר תרתיןרותין

 רפבלק והוא רביעי פצר ואפילו הכל קנה רביעי פצר לו פצר ולאשלישי

 רריקלא ריככא עליה איכא אי טיבלע לא אבל גיפא ורהאיי ג'פא רהאיבטצרי

 קני. לא קבין תשעת הויאי
 ב'. נ-א, ב-ט ד( א'. נ'א, טציעא בבא ג1 ב'. נ', ב.ט ב1 א'. '-א, ב-קא1

 ב.ק ט1 ב'. נ-ב, ב-ב ח( א'. כ-ו, קרושין 11 ב'. צ-ב, ב*ק 11 ב'. מ.א, ב-טה1
 קל-ה סס,, 55 צר לקדוש,, הגאונים או*ר חש-וח יא1 א'. כ.ו, קרושין י1 נ.ב. -נ.א
 אי-ב'. ס'ב ב'ב 'ב( קל.ו. סי'וריש



 ששי ססר - קדםננזינ*

 טקדשין או רנררין ינקתא או א( וינוקא לשלוטי. מיחייכ נידרא רנדרפאן
 שני עשר חר ולינוקתא כתלסר חר יוטא ואתחיל שני י"כ לינוקא ליה מלואי

 ולמאן נררן למן ירעין אי אקדשן ולסאן נררן למן להו בדקינן הרויוטא
 י"כ כת ותינוקת אחת ויום שנה י"ג כן הקרש והקדשן נדרא נרריהוןאקדשן
 קמנים שקרות שתי הביאו לא אבל שפרות שתי שהביאו והוא אחר ויוםשנח
 שנה י'כ קורם שקרות שתי חכיאו ב( ואם שנח. עשרים בן שיחו ערה11

 משלם ויום לתינוקת י"כ כיום הביא ואפילו מימן ואינן הוא כעלטאשוטא
 וקטן גומות, כקיקרן שיש ראטרינן ג( שערות ושתי מיטן. הוו לא לתינוקי"ג

 ונותן ד( נשרו שמא חישינן וקרישו שקרות שתי איתו ולא זטנן שהגיעוקטנה
 שהגיק לאחר במיאון תצא לא והקטנה גט. זטנו שחגיק לאתר שקירשחקטן
 זמן. לאחר ובעל טעיקרא ראיקרשח טילי והני הביאה שלא פי על אףזפנה
 חיישינן. לא זסן לאחר נכקלה ולא קטנה כשהיא מעיקרא איקרשא איאבל

 יום ל' מכן מלקים כה' לפפרקיה טחייכ כוכרא ברא ליה ראיתפאן
 רו כתוך כנו ופת יום ל, קודם מלעים ה' לכהן אביו נתן ח( ואםופעלה.
 עצסו. את לפדות הוא חייכ אביו פדאו שלא י( ופי לאב. לההזירם הכהןחייב
 ובוכרא לא, רחם פמר שאינו האב ככור אכל פטר שהוא האם ככור מיליוחני
 פטורי' מלויה או פכוהנת ישראל כן וכן סלעים פה' פטורין לווי אורכחני
 כת אם חלל ככור ליה והוח חלוצה או גרושה שנשא י( וכהן מלעים.פח'
 לאחר אכיו מת ואם עצטו. את לפרות כשיגריל חוא חייב יום ל' בתוךאביו

 מלעי' כה' ניפדה אדם ככור כפדיונו. אבי1 זכח שכבר *טור יוםשלשים
 לא דכת' פריון לו אין טהורה בחטה וככור נמי יפרה טטאה כחמהוככור
 וחוא לכהנים נאכל מום כעל פזבח לגבי קרכ תם אלא הפ קרש כיתפדח
 פטורין. ולוים כחנים של חבם.שהתירו

 ואישתכח לטיכרקה שומה טי רליכא בזפן לאיתתיה איניש ליקני ח(לא
 עולם. אימוד עליהראמרח

 ואפו אביו שרצו ופודד מורר ובן פחול. קינויו על שפחל פ(וכקל
 ןפקייסין[. 1 ם י ק ל חביריו רצו אם מפדא זקן וכן פקייטין. 1 ם י י קל

- -
 בכורות ה( א'. מ'ו, שם ד( א'. ג"נ, שם " א'. מ-1, שם כ( א'. ט"ה, נרחא(

 סו*ה ח( שם. ראו ה' ; טי8 בכורות ז( שם, ראו ת' : כ'פ קרושין ו( 34. ראו ח'פ"פן
 א'-כ'. ס"ח סגחררין ; א' כ'ח, סופח פ( ג'.ב',



*י

 קצובותהלב1ת

ב.
 אחר בכ-י נם ן ק ל ח ב נסצאוח אובטפורד בב-י קפ~ע טק~נפרט להלן הבאיתההלנות

 "חלבוח סש:ער: בשם 1צ-16צ צד ח-ב שכטר. ב.גנוי גינצברג ל:י ר' שהדפיסבקטבריג'

 עבדא האי בטלוחו חפחיקי" דמי "חיכי של הינין באטצע טתתיל ההוא הכ-יקפועות".

 השערחו, לו עלחח ~לא ראשיחו אח לפענח המו-ל נתקשה ולפיכך עשיריח(, שורהןלקטן

 שלנו. חכ-י טוף לפני שורוח נמח בס:פו נם נפסק חחוא תכ-י השניה. :לא הרא'פ:נחלא

 .1%8 .6פע .ט 14 א:כספורד1כ-'

 סשועברים1 טנכסים נובה בש8ר חב'רו אח א(1חמי:ה

 טנכסי גונמ נקדים ב( והסוכד מודין. בני נכטים מן גוכמ ם י ד ק י ד י לק
 ושניק דטימ י( היכא נ(. לא מורין נני דמטשכני משוקבדיםמשוקבדים.

 אינאשי לות פיקדון דמוי טמון ושבק לשלוטה כתובה קליה ואיתיודשים
 למו ימנין ויזפחא פיקדון לאמדודי כאעי וקא לאינאשי ליה דמוזיףוממונא

 דמפם ח( מונ ובקל יודשים. במדי דינא וטשתעי ואשח מוב בעל ואתיליורשים

 קנדו י( קשה טניח. ספקינן מיממ לאחרי מפש מנימ, מהפקינן לא ם י חס

 לאחד ומכדו הפחיקי שודו עשה מטנו גובמ חוכ נקל לאחר וטכדומפחיק'

 לא וטנימ טטיא כי דאם"ל מפחיקי דאסי מיבי טטנו. גובמ חוכ כקלאין

 מאי מן או ארעא מאי מן או ענדא מאי " מן או טוו אלא פדעון לךימא
 נובין אין אשח בין בע-ח ביו יב( כח והל ח( ומלכ' דמפרש. מידי כל מן אותורא

 כשישנו סלוח אבל העכי'ם. טןט'חיטים מן גאבי לא אשמ נין חוכ בעלבין

בח ללומ איתיה כי אבל מעבדים. פןיתטי
 ן

 שהרי ן ע ש וסטיי ניכח בעיח

 י!
 כתפו. ;מעל משית אפי15 5יקח 5י יש

 אינח כשסגרשה טסנו שאפילו כ,יןאשה מעבדים טן טינימ שקיל פלומבחיי
 טן נ:בח אינח קרקעוח טן אלאנופיח נליטא מן ואפילו נשטרא לימדאימ

העברים. מימוטים טן נפרקין פ( אין כמיפימ.דקל

 'א( ואפילו נשבועח. אלא יפרקו לא מיתומים טן מימוטים '( ובן מזכורית. מןאלא

 בחוכוח ר( טטשבנ'. לא נ( סע4ב. ט-א, שם ב( א'. קע'ה, ן א' ט-ב ב'בא(

 שבפר בננוי נם ואילך טבאן ו( כ'. י,א, ב-ק ון ב.. פ'ר, שם ה( בר-ע. א'פ-ד,

 א'1 ט-ח, ישב:עות י( ב'. ס.ח, גפין 8( ב.. י-א, ב-ק ח( 21פ. צר ער 16נ צדח.ב

 3*. צר ראו ת' יב( אע פ4ה, שם יא( א/מ"ג



 ווווי ס5ר - קוםגנוי4נ

 ונוטל. נשבק זח חרי שטרא אבוח על ואתהנפק חאב טיתת לאחר חבןנולר
 חוכ בעל נוטל פרוע אינו זח שטר טאית רקא שעתא. טרע שכיב א( אטרואי
 שב~עה אבוה~ן ראיהייב ר( 'חמי אביחם שנתחייב ב( יחוטים בשבועה.שלא

 '"ט' ס'ה"ב' יא א'שחנע ייא ב לחון טחייבין לא נשבק ולא וטתשבוקח

 דמ,חייג ~מאן לגניו. שבועהמוי,ש אדם שאין אבוחון בטקום לאשתבעליתטי
 יניל' עי ל':תבע ג ל'חמ'שג,עה שבועה רטחייג ג( ומן לבניו. שגועחטוריש
 אפוטרופא. ליחסשבע טשתבע. לא יתטי דגרלין ערליתטי

 לעשר חייב י( אפיטרופום להניח. לא אבל לחאכיל ומעשרין תורטין ה(אפטרופין
 לו שיש רבר וכל וציצית 1םוכה לולב ליתוטים ועושין יתוטים שלפירותיהן
 שבויים עליחם ן י ר פ ם ואין צרקח עליחן פוסקין ז( ואין שופר. לאיתוייקצבח
 רשאין אפיטרופין ואין אבילים, תנחוטי לאיחויי קצבח לו שאין רברוכל
 ולגאול ברחוק למכור רשיים אפטרופים ואין יתוטים בנכמי 61כות ולריןלחוב
 שרה לטכור רשאין אפטרופין ואין טשפיא, רלא ז"נים ביפח ולגאול גרעבקרוכ
 להוציא רשאין אפט' ואין שרות, בחם ~לוקחין עברים טוכרין אבל עבריםוליקח
 עברים נשים עושים ואין לחרות. יצא עצטו דטי קבד נותן ואם לחרותלקברים
 לא כחקרש חן חרי ח( יתוטין בירו. חרשות יתוטים אבי טנו ואם אפטרופין,וקטנים
 '( חוב שטר בפניו. אלא לו חבין ואין בפניו שלא פ( זכין בכמפא. אלאטיקנו
 יחא לא בשטרא דכתיב כנון יתטי טן ואפילו חערית טן גובח עידית בושכתוב
 וטת כלום שייר ולא לאחר נכמיו כל שכתב 'א( טרק שכיב טזו. אלאפרקון
 'ב( ולאחר כתב טרע שכיב שחוא עד ואם בו חוזר עטר אם קיימת.סתנתו
 עמר אם טירו וקנו שחוא כל קרקע שייר אם 'ג( קנח לא ראאוון קנחאחרון
 בין טת אם בו, לחזור יכול טירו קנו ולא שייר אם בה לחזור יכולאינו
 שכיב קייטת. טתנתו טידו קנו לא ובין סידו קנו בין שייר לא ביןשייר
 שחוא. כל שייר כן אם אלא כלום עשח לא לאחרים נכמיו כל שכתב 'ד4סרק

 לחירות. יצא לא שחוא כל שייר לחירות יצא לקבדו נכמיו כל פו(חכותב
 לבניו נכמיו כל 5ז( חכותב עשוי. שעשח טח וטת לאשתו נכסיו כלחכותב
 צוחת ואם כתובתח, איבדה טיחת ולא ושתקא טפלטלי או קרקע לאשתווכתב
 כלום ולא קשת לא רתחוי'ח( קטי טן טבעלח נכסיח 'י( חסבלחת צוחת.ס~נר
 אוטר וחוא ננבת עברי לחבירו '8( חאוטר עבךת. שפיר שחוא כל שייותואם

 ג( שם. ב( א'. ס-ח, שבועוחא(
- 

 ח-ג סע'ג; פ-ו ווארשא רפים סע-ד; פ-ו ו-ו ח-ג ג( .1. .נ( .(1 .5 .8 .01ז ,עןמש אפשפיין י-נ שפרמם סח'פ בקפע ובן ומאן.
 יב( ג'. קט-ו, נ'ג ~א( א,. ג', גפין עי, ת א,.כ'ג, קרושין פ( א.. ג,ג, גפין ח( וום. " אום. ו( א'. נ-ב, ג5ין ה( ג-פש. 8ראספם'א

- 
 ב'. קם'ח, ג'ב י" לאחר.

 קל.ב. ב'ב 08 ג'. ח', גפין פ0 ב,. ק-ג, ג-ג'ו(
4 ,ח( א'. ק-ן, ג-ג י"  שח!שא. 

 ב' קכ"ו ב'גים4



35 לוין ם. ב.דר.

 וטול השכק רצונך כמתנח לי נתתו אתח או לי מכרתו אתה אלא גנכתילא

 אכא עלי. נאמן לחכירו א( חאומר כו. לחזור יכול ואין ונוטל נשכק זחחרי

 כו. לחזור יכול אין כקר רועי שלשה קלי נאמניןאכיך
 לכן להקר ואתר שטעון בן פסול, שמעון לבן להקר ואחר י(ראוכן

 למטון לשמקון להער ואתר ראוכן כן להער. כשר כשיני ג( שלישי פמול.ראוכן
 צריכה קרושין לגכי לאחר להער ושטעון ראוכן וכן גט. צריכח לקרושיןפסול,
 "ת~רח מן פמולין בשיני ושיני כשיני וראשון כראשון ושיני כראשון ראשוןגט.

 לחקר. פסול ררכנן כראשון שלישילהקר.
 אחותו כעל אשתו ואתי אמו ואחי אכיו ואחי אחיו קרוכים חןאילו

 וחמ'ו אמו וכקל י( אשתו אחות וכקל אמו אתות וכקל אביו אתותוכעל
 הית שעה, כאותח לו הקרכ וכל לכרו. וחורגו וחתניחן ובניחן הןואניסו

 ה( וחאוחכו קרוכ, זח חרי מטנת כנים לו ויש כתו סיתח ואי כשר ונתרתקקרוכ
 בקרוכים שטרות קיום לזה. זה טעירין כלה ואכי חתן אכי אשתו ובקלוחשונאו
 לארם שהרותא רירק ז( אלאטא גכרא משחרי. רקא חוא צורתא על י(,כשר
 חן אסירא אי הון ת לו י( )ר אשחורי לטזל טלתא כיה וזילא חן הריוטות ריןובית

 פמול, ונסתמה נסתטה שלא קר בערות לו יורע פ( היה לשחורי. ליזילהוא
 חתנו[. ונקשה חתנו ונעשה שלא קר כעירות לו יורע היח לאיסורו. תזרכשר

 א'. קכ-ח, בתרא בבאא(
 בנון לאבות, ננים או לבנים אבות דאיבא היבא בל "והלכ"א ג'ז-ח', סנחרריןב(

 להע.ד ואהר ראונן בן או יאונן, לבן לחעיד ואחר שטעון אן שמע~ן, לבן להעיד ואתרראובן
 ,אצ.ל לשסע~ן לחעיד ובנו ראובן ל~מר צריך ואין לראובן, להעיד ואחר שטעון בן אולשטעון
 ראובן בן בן אבל שבתורח. עדיות לבל פסולין אלו בל טבנ.הם, לאתד להעיד ושמעוןראובן
 לאחר ושמע~ן ראובן בן בן ואצ.ל גפ, צריכח לקידושין פסול, לסמון לשטעון להעידואחר
 ושנ' בראשון דאשון אח'ם דא'כא ה'בא בל נ'דך גטרא תפוש גט. צר'כה ק'דוש'ןדלגב'
 בשנ' של'ש' פסול דרבנן בראשון של'ש' פס~ל, דא~ר"תא צשנ' ושנ' ב'טנ' וראשוןבראשון
 א'. קב-ח, ב-ב ג( העברי(. בסגנון 49 ראו ח' ; עד~ת ח' ר'ש )ה.ג וכו' טדרבנן" אפ'לוכשר
 א'( נ-ח, )כתובות "דתנן ו( ב'. ב-ז, ב"ב ה( הגליו0. על ןבת,ב אשתו אחוה ובעלד(

 פעמא טא,- אחי של 'דו בתנ וזה ר' של ידו כתב זה אנא, של ידו נתב זה לומר אדםנאטן
 בעלטא צורתא עילוי קרוב טסהיד ובי טעלייהא עדות התם הוא מדרבנן שפרוה דק,וםכיון
 א כ ר 1 צ י א ה הונא הב כר רבח אאמי ח( איסורא. ז( עדות(. ה' ריש )ה"נ טסהיד"קא

 קטיה לאסהודי ט,ניה דזופר די,נא לבי למיול טלהא ב,ה וזילא בסחדותא ד,רע נןטדרב
 ל':ן. )שבועות ח'" לנגד עצח וא,ן תבונה וא.ן חבטת א,ן באיסורא אבל ובו' ליזללא
 א'. קב-ח, ב'בא



 חפני ן' שמ1אל לר' התורח על טפירושקטע
 ל-כ( טפסוק כ-א חקח,פרשת

 נכרתו תטו והלשונות העכו"ם ואותם כגלותנו היםים לנו ארכו בי.ויהי
 הישוב ורוכ הצכ' וארץ ופרם שנער ארץ כל על תערכיים טלכותוגכרה
 וטסוגרת, סוגרת והניכרת, הירועה הקרש( )לשון הלשון אותה חזרתהררוםי,

 הארצות ככל אשר הישיכות וראשי התורה וטרכיצי תגאונים קטרו אשרקר

 הלשון שבאוהה לפי קרכי, בלשון פה שכעל ותורה שבכתכ התורה ופרשוההם
 שחרגטו הראשונים שכ11נ1 עצטה הכוונה אותה 1כ11נתם העם. הטון טרכריםהי1

 וכין א(. הקרושה" התורה רכרי הקם לבל להכין והוא ארטית, כלשוןתתורת
 ערבית בלשון פה ושכעל שככתכ התורה פרשו אשר הגאונים הטפרשיםראשי
 רנאן אכן סעריה ר' גם חפני. כן שטואל ר' את הזה הטתרגםיחשיכ
 תוקף קל 1טקיר[ עור שחכר התורה ,ופירוש עליו: יאטר שלו תרורותכסרר
 כפיהם טצויה היתת הערכית שהלשון הראשונים ב(. לשונו" וצחותחכטתו

 נפים רכנו ככר קליו, שחלקו וכין לו שהסכיטו בין תרבה בפירושוהשתטשו
 הסחכר וכן ג(. קליו וחלק לרברים פירושו את תכיא פתרים" ,טגלתכפפרו

 השיכוש להם'ר כר' אלא הללו הקקרין כל לכרר תוצרכתי "ולא אוטר:תקרטון
 הראבק ה. רבים" כו שתהו גאון שטואל רר' ואתחנן כפ'שנטצא

 ר; % כ"ר-ב"ה; ד/ שטות "א; כ"ק מי א/ ככראשית פיחשוטמא

 ר' כ"ח. כ"ב, כטדכר ה(; נדול" "חכם כושם ל"ג ח/ ויקרא י"ניי-ט,

 שסואל ר' הביא "ובכר ואוסר: פירושו את לשבח טזכיר עזרא כןטוטת

 אותו לכאר והיטיב קלגים"( ).לוטק זה בקמן רברים תרבת ז"ל תפניכן
 לתורת בפירושו תרסב-ם כן אכרהם ר' נם ". יעקב" יצא לפרשתכפירושו
 ז(. פעטים חטש חפני בן של תרחכ פירושו אתיזכיר

 פטרסבץג טב" לתורה חפני בן שטואל רב של טפיחשולקומים

 בראשית ותם: 455-64 צר תרל"ט )שנת לכרלינר טוב" כ.אוצר הרככיפרסם

 נךקץ סרר הטשנעח פ" לתרממו בהקוטחו ,עקב בן תסף בן שיטה י ישטא(
 ח'ג ליאשתים ,כיט הרכבק ע" " ב/ כ-ח, ערלמן - גנתח חטרח 01 4ל.לחרטכ-ם

 שירת ה 36 הערה %, צר שם חרכבי ע" ה( יה צר לארלר מצריס גמ' י( %.יי
 הרכבי והש,ה נ'ה, צר הרפ-ר( )ליפסיח חלפר ב'צ תרגום עורא אבן יעקכ בן לר.טיווראל
 55. חערה צ5 *ר חרכבי ז( 31 חערח,שם



 לויןם.

 מ"1, ל"כ; טיג, מג; ח', א', ט-א, אי-ג'; כ"ג, כ'-ב"ר; כ-כ ט"ז; ט"1,.ז,

 נ"א. ל"כ, י"ח; ט"ו, י"ב)?(; ט.1, כ"כ; י"ר, רכריס י'. נ', ל-א; ט-ז,כ"ט;

 פירושו את רוטית הקרטח עם סיוחר כספר איזראעלסון י. פרססושוב
 ואח ויחי סוף ער טקץ פרשת מתחלת ערביות באותיות לבראשיח רשכ-חשל
 מ"ר. פמוק ער חי מפסוק במרבר סם' כ"ופ'

 פ' לבטדבר רשכ"ח של טפירושו חדש קטע כאן פפרסם אניועכשיו
 חוטר. י. ע.' ותורגם חפרשה. סוף ער ל"ב ספסוקכיא

 .15גן .ספא .4 61 אוכספורר:]כתב-יר

 וזהו ובראוי כצרק היא אם חישיבה יר'על

 יכול 'שיבה ירי על שהטךאיק החזקהפדרך
 רבר נגלה שלא פכיון בקלות טענתלטעון

 בעריכם ןשכו א(: נאפר 1ב1 זה אתהסנחיש
 סשה וישלה שנאטר: וטה ~ג'. תפמתםאשר
 שהיו הערים ככלל היא כי יעזר, אתלרגל
 לזה וראיה אותן. לכרו ושהאפורייםלפואב
 גפן יעזר כבכי אבכה כן על : י( שנאפרטפה
 הטרגלים טספר לנו הזכיר ולא וג'.שבמה
 המרגלים טפפר לנו הזכיר שלא כטוהאלח
 טיריחו אנשים יהושע וישלח ג(: שנא' כטוכקי
 האמרי ת א ויורש שנא': ומח וכ'.העי
 ורצה שם היה אשר בזה הכונה ם ש ר שא

 האל בעזרת והשם'דום הכריחום שהם בזהלומר
 ויורש יהורה את ה' ויהי ר(: ש:אי כטו וזהולהם,
 חברון את לכלב ויתנו ואומרח(: וג' ההראת

 ההר את ויורש שנא' ופה וג'. טשח רכרכאשר
 שאפשר ואעפ"י החר יושבי את כזה:חכוונח
 את ויורש כנותיח וילכרו הכתוב: אתלהפב

 להסכ ואפשר המרגלים על שם אשרהאטרי
 חזרו שהפרגלים ]ולוטק ישראל כל עלאותו
 קצר יעזר את ללכר צבא שלח והוא פשהאל

 י( הצכא ושליחת חזרתם תזכיר ולא1חכתוכ[
 י-פ א,, שופטיםו( ב'. ז', יחושעג( פ'. פ,ז, ישעיה ב( 1'. מ', ירמיהא(

 רגר. כאשר ז( חלכירה. גהזכרת חסתפק אלא ו( כ'. שםח(

 ויאג'ב בחק כאנת ארא ישיבהבאל
 אלטחזיק אן אלחזקח חאלוהרח
 לא בחית אלמלך ירעי ישיבה אלמע

 קאל ~פיה רלך ינקץ' סאיפ'חר
 וקו, וג'. תפסתם אשר בעריכםושכו

 יעזר את לרגל סשהוישלח
 למואב כא( טא ג'מלה פ,לאנהא

 על'הא. אלאמוריין יגלב אלבלראןסן

 כן על ק~, רלך עלי ירלואלרי
 וג'. שבסה גפן יע~ר בבכיאבכה
 אלמרנלים האולי ערר לנא ירכרולם
 אלטרניים ערר לנא ירכר לםכסא
 אנשים יהושע וישלח כק' עיפי

 ת א ויורש וקף ת' העיטיריתו

 אשר בה אראר שם אשרהאמרי

 קרצעהם אנהם ברלך וקצר שם.היה
 יהם אללה במעונהואסתאצלוהם

 יהורה את י"י ויהי קו' נפ'ירוהרא
 התנו קאל תם ונ' ההר את~ערש
 בה אראר ההר את חרש וקרוי " משה ר' כא' חברח אתלכלב
 הלכח קר אן ועלי חחר. עשביאת

 'פם י*,פר האמרי את ויוררשבנוותיה
 ~ימכן אלמרגלים. עלי עפפהימכן
 יכק ואן ישראל גמיע עליעפפה

 ~אנור סשה אלי עארואלפרגלים
 רגועחם רכר ואכתער יעור פתתעסכר



 ספר - קדםגגוי38

 שיש רבים מרגלים לשלוה תמנהג מן איןכי
 שחוזרים טועטים אלא קיר ללכור כריבהם

 שולהים כך ואהר לשולהם רבר1טוריקים
 1ישלח א(: שנאטר טה ראית הלא הצבאאת

 תאנשים הטשת וילכו וג' מטשפהתם רןבני
 קוסו ויאטרו וג' צרקת אחיהם אל ויבאווג'

 שנאטר וטת המפור. ושאר וג' קליהםזנעלה
 שהגרמ טת טחק הבשן. ררךויקלו

 טשב ויורש, וילכרו. ש-:)שהפפוק0
 אל ת' ויאטר שנאסר: וסת ישראג כלקל

 והחק אטוץ כררך אותו תירא אלטשה
 רגטת חהו והטהתה תפהר את הטרהיקיםתלב
 יהושע אל תי ףאטר ליהושקנ(: טה_שנא'כטו
 על לישראל תאטר ונ/ תחת ואל תיראאל

 תחת ואל יקקב עברי תירא אל 1אתה ג(:הגלות
 ך ר י ב י כ : שנא' בטת י( ותוריקו וגי.שראל
 נצשמ את עטו כל ואת אותונתתי
 ן תורקת כשיע כי עש כל קלק*ר

 אטוצ1 ץגביר ללכו חחק כזה יופיףיתקלה
 גירך נתתי ראה ליחושע: שנא' כטו ג-כחהו
 ה(: ושנא' שה וג' קטו ואת הקי טלךאת

 ,ל למיחון קשית כאשר לווקשית
 כטו ג-כ חהו ולכלות לתושטיר בזתתכונת
 קשית כאשר ולטלכת 4ף ועשית 0: ליטשעשנא'
 יושכ אשר שנא-: וטת וג', ולטלכחליריחו
 כתשבון. יושב תית אשר בזת: תכונתבחשבון.
 וטף בחשבון. יושב תית אשר פירשנותוולכן
 קטו. כל ואת כניו ואת אותו ויכושנא'
 פובלת חטלח כי בתרינח, : תתבאת בזאתחכונת

 לסשה. ד( י'. ל', ירפיה ג( א'. ח', יחושע ב( ז'-פ.. ג', י-ח, שופפיםא(
 שם. " ב'. ח', יחושעח(

ששי

 ד עלי ואקחצר איעסכריאנפאנד
 אלעאדה טן ליס לאןאלפחח

 אנפ~
 נ בלד בפתח יכ~ן כתיריןגואסים
 סנפדח 'ערפון יעורון קליליןיכונו
 אליקו תדי אלי אלעסאכד חנפדתם

 וילג ~ג. ממשפחתם דן בגיוישלח
 אחיחו אל ויכאו וג' האגשיםחמשת
 עליח~ ונעלה קוטו ויאמרו וגיציעה
 ויעל וקו. קצח. אל וסאירוג'

 מ דכרנאח טא יקוי חבישן,דרך
 על' ויורש בגותיח וילכרועפף

 ייי 1יאםר וק~לח ישראי.גטיע
 ע~' אחו חידא אל טשהאל
 אלתשג'יעוג'ח

 ותק~י~
 קלב אל

 והדא ג'וע ואל אלכוף יטיפאלדי
 אל ייי ויאסר ליהושע קו'נם'יר
 וקאל וג. תחת ואל תירא אליהושע
 תירא אל ואחה אלגלות עןלישר'
 וג' ישראל תחת ואל יעקכעכוי

 י ת ת ג ך ד י כ י כ כקו.וערפה
 תפפירח עמו. כל ואחאחו
 עלם אדא חחי קוטח ובגמיעכה

 אקוי כאן רלך חעאלי אללחבכבר
 איעא והדא לשגאעתח ואשדלקלבה
 כידך גתתי ראה ליה~שע קו'גפיר
 וקו' וג'. עטו ואת חעי מלךאת

 עשיח כאשר לוועשיח
 אלאחלאך בה אראד וג. ן חולסי

 קו, גפיר איצא -והדאואלאבארה

 כאשר ולסל' לעי ועשיחליחושע
 ר ש א וקו' וג' ולטל' ליריחועישיח
 אשר נה אראר ה 1 ב ש ח נ כ שיו
 פסרנאה ולרלך בחשבק תשבחיח

 ויכו וקף חש'. פי טקימא כאןאלד'
 אראד עטו. כל ואח במו ואחאתו
 לאגחא אלקחל אלחכאחבחדח



 חחכאח וחשני חחריגח, טחם אחד עניניםשני
 חלקים לשלשח חריגתם אח )הכתוכ(והלק
 אותו ויכו גאטר ובו עוג הריגת הראשוןהחלק
 חכנקנים מלכי את להשאיר הרשות נתנהולא
 את והאבדח בירך טלכיחם ונתן שנא'וכטו
 כמו יחושק שקשה מח ראית חלא ת'שטם
 ונא' וג' חקץ על תלח חקי סלך ואתשנא'
 כן אחרי יחושע ויכם הטלכים חסשתעל

 חוא חשני והחלק וג'. חקץ קל ויתלםויטיתם
 וחחלק בניו. ואת נא' ובהם בניוחריגת
 ואח נא' ובחם עסו כל הריגת חואחשלישי

 חשאיר בלתי קד שנא' בטה והכונה עטו.כל
 כמו וזהו אחר מחם השאירו שלא שריד.לו

 חשאיר בלתי עד אותם ויכו העי באנשישנא'
 סואב בערבות ויחנו שנא' וטה ופליט. שרידלו

 אחם. בלק לתחבולתהקרסח
 זאח פרשתנשלטח
 בעורת חתורחחקת
 רבינו חבורח',

 בן גאון כחןשטואל
 וצ"ל. כהןחפני

 אלקחל חמא אחר אומייןחחנאול
 ג' קחלחם וגעל אלצרבואלאכר
 עוג קחל אלאולה אלמנזלהטנאזל.
 8' פיסחח ולא אחו ויכו קאלופיח

 ונחן וכק' אלכנעניפ טלוךאסתגקא
 וג'. שמם אח וחאבדח בידךטלכיחם
 יחהפע פעלח טא אלי תריאלי
 חעץ על חלח העי טלך ואחבקו'
 יחושע ויכם טלוך אלח' ען וקאליג'

 וג.. חע' על ויחלם וימיחם נןאחרי
 אולדח קתל חי אלב'ואלסנזלה
 ואלטנזלח בניו. ואח קאלופיחם
 ופיחם קוטח גטיע קחל חיאלג'
 בקו' ואראד עמה כל ואחקאל
 "ריד לו חשאיד בלחיעד

 אחרא פנחם יסחבקון לפאנחם
 אחם ויכו עי אחל פי כקו'וחרא
 ו"ליפ. ווריד לו חשאיר נלחיער
 סואג בערבות ויהבוהף

 סעחם. בלק לטנרחקרסה
 זאח פראפחכסלח

 בעק חחחקחקח
 יבינו חאלידאללח.

 בן גאון כחנשסואל

 זצ"ל. כחןח*ני





 חפני בן שם1אל לרב השותפ1תםפר

 א( ז.ל" הגאון חפני בן שטואל רבינו שחבר הטתנח ,ספרכטו

 מכר תפני בן שטואל רבינו חבור השותפות" "ספר נםכך

 אחר: קנין וטחוך פעטים רק חקרטתיםבמפרי

 .אוטר: נבראתא. ,הלכתא טספרו בקטע הנגיר חלף שטואל רבא(

 ועו1טרן לחריע~ה ושור אפילו א0ר הטנונא ורב רילנא: בנשתין אושכחן.הכי
 ההשותפןות במפר ברקניה וכר אץ. צ.נ, )כתובות לאטצק הושברלטביחה
 ב( רילנא" בנופחין אשכחן כר נטי אשכחן קרן נוחון נאון שטואל רברטר
 אפילו אטר הטנונא ורב רפריש: רפירושא ח.נוסחא לאותח זחבנגורוחובא
 לפי הריוח טן נופל זה ריות טצאו אם לפביתה ועוטר לחרישח שורלקחו
 נם נטצאת זו רפירושא" 1"נומחא ג(. טעותיו" לפי חריוח טן נוטל וזהפקותיו

 י(. גאון חאיי רב של התשובותבאתת
 אף חשותפות בספר כתב תפני כן שטואל ,ורבינוב(

 והר.ות השיתוף לכלל נכנם זה קם זח חשתוף טטון נתערב שלא פיקל
 שניהם לכים שהטילו רוקא ואטר: קליו חלק בתשובה אלפסי ורבינולאטצע.
 השותפות טמפר זו פסקתנו וטקום ה(. לא. הכי לאו הא חטטוה ונתערבכיתר

 בו ו0תן הטשא ורק טרובה בחסרון שנלקה )85( שלנו הכ"י כמוףחוא

 0נה זה לכים שהטילו שנים שטואל "אטר הטאטר: על נמטך והוא ניכר,קור

 זח. קניננו של ראשיתו שחוא לאפצק*, השכר טאתיםוזת
 83-97( צר חעברי )בחלק זצ"ל הופטן צבי דור לרבי חיובל במפרוהנת

 בערבית הכתובים הגניזה טן רמים חטשח בן קונטרם ז"ל פרירלנרר י.פרסם
 ,אם ואף חפני". בן שטואל לרבינו חשותפות מפר ,שיורי שם: לחםוקרא

 להציג עוז בנפשו "הרהיב בו כיוצא או זה לשם הכ"י בנוף טפורש' זכראין
 אלה: ראיות ב' מטך קל טאטרו' בראש תפני בן שטואל רבינו שםאת

- -
 2. צר הגאונים" "ססשרוח ואסף 97-8 העיה *5 צד ח-ג ליאשונים זכדוז .חדכבי, עי'א(

 העפור, ה( 518. צר ישם ר( שם. ג( 815. צד לכחובוח חחשובוח - חגאונים אוצרב(

 ג'. הערח 515 צד לכתזגוח חחשובוח בא~צד ח~גא שיח~ף,אוח



 ששי ספר - קרםגנזי

 ורבים הולכים הנניזח של חול שפוני טפוני לקינינו נתגלו אשר "טי1םא(
 טפפרם כ' קר קליהם נקרא חפני בן שטואל רכינו שם אשר הספריםשפות
 תחכם לאור שהוצ'א לרשכ"ח הטיוחמים הפפרים "כרשיטת כ( טאר".גרול

 וכחאכ חשותפות"( ),מפר אלקפטה כתאב זה אחר זה נזכריםטרנליות
 הרפים חטשת של הקונטרפ שכתוך ואחר' השכוקות(, )ספר ן א ם י א לא

 14אנחנ1 ואוטר: חשכוקות מפר את נם הטחכר טזכיר פרירלנרר שטצאהאלה

 שספר כעליל טוכיחים האלה "תרברים הרי השבוקות", כספר כו כ'וצאנכיא
 רשיסת קם גסור כהפכם הכל השכוקות, פפר לפני כא היההשותפות
 מפרי של הקטועה כרשיפח כפירוש" קליה נקרא רשכ"ח שם אשרהפפרים
 פרירלנרר כסיים כלל חותכות אינן שכעצם האלו חראיוח ספך וקלרשכ"ח.

 אלקססח"( )"כתאכ השותפות טספר שיורים טכיל שלנו הכ,י כן כי "חנה :שם
 חט"1 השקר הי'ר, השער הי"נ, חשער של האחרון החלק היינולרשכ"ח,
 פרירלנרר ההוא הקונטרם שכתוך פי קל אף לפיכך הט"ו". השקרוראשית
 אלקפטה" "כתאב אח הנה חחלוקה, "אלקסטח": הטלה לנכון טתרנםכקצפו
 לקרוא כר' "השוחפות" פקם'ם כמה פשוט הוא טתרגם הרשיפהשל

 השותפות! מפר בשמ:לקונטרסו
 כעליל רואים אנו לפנינו טוגח חשוחפוח שלפפר שראשיחן עכש'1ואולם

 אכל ,אלקמטת"! ולא ואלטצארבח', אלשרכה "כתאכ הוא: הקרכ' שטוכ'
 טן חלק הוא קונטרסו שבאטת שלפנינו, חכ"י ירי קל פרירלנרר השקרתנתאטתה

 שלפנינו בכ"י חנזכרים טטנו פי"ג-פט-ז את סכיל והוא שלנו, וח פ ח ו ש המפר
 אפשפיין. נ. י. הפרופ. ירירי כך קל וחקטירני א( 46 בצרלקטן

 העתקה בקסכריג/ תגניזה כחכי בין נטצאים הספר של הזה הקטעגופי
 ירירי בטובו לי טמר לרשב"ח ד 1 ם ל ח ח א 1 כ ם מפר קטקי כסה וטןטטנו
 ירירי ירי על נעשחה והיא בניורק כהיוחי שנים כטה לפני טרכפ א.הפרופ.
 בניורק. להמטינר רבוח שנים שאול שחיה חכ"י טגוף דל גיטלסון הד"רהטנוח
 הר"ש ירירי לי טמר ובינתים ב"פיני". לחרפיסו התחלתי חהיא החקחקחטן
 שוקן. סכון ק" שנעשח חכ"י טגוף צלוםאסף

הכ"י
 לקוי ככולו רובו שחוא 56 כקטור וטסיים 58 בעטור טתחיל -

 ירירי ירי על נקשת ר ה 1 י ב ק י 1 ר ם ה שלפנינו הקכרי וחתרנוםבחסרון.
 בנקפ. צ. ר. חר'ר ירי על ותוקן נר"ו, פוליראנו ברוך הרכחיקר
 בפופו. וביחור טקוטוח בחרבח ברקבון חוא לקוי שהכ'י רקוחכל

- -
 96-7ו. שורח 98 וצד 47-149! שורה ש9 צר 85, אוורח 58 צר פרירלנדר אצלא(
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 .5-זן מפס[1081

 והעסקא השותפותספר
 שטואל רנינוחבור
 טתינתא רישחכהן

נ"ק

 האחר ישראל אלחי ה' יתנרך : טחנרו ר טא

 הקרסון קטו, שותף ואין היחיר לו, שניואין
 אליו יקרכו ולא הנופות לו ירסו לאאשר

 ואחרי קר. לעולטי ויתקלה והסקרים,הקצטים
 לו נאותים תאריו שטקצת תארים נקלזהאן:
 טצר לו נאותים וקצתם וקצטותו קצטוטצר
 טצר ולא עצטו טצר לא או נו(, )שיש ב(קנין
 חוא שטחטתם אלו הם הקצטיים תאריו חר'קנין,
 אלו נ.כ וחם טטנו השונים טהרבריםשונח

 ורוטח שותפיו קם טשתתף חואשטחטתם
 וטנואר ורוטח. שותף לו יש אם לו,לרוטים
 חוא שונה שחור היותו שטחטת הואטקצטו
 היותו טחטת וכן שחור, שאינו סטחתשחור
 וטשתתף שחור שחוא טח לכל הוא רוטהשחור
 ויש חרנר כך ואם חקצטיים. נתאריועטו
 נשלשת לו נאותים חם הרי תארים יתקלהלה'

 התארים הם הראשון חאופן חאלה.חאופנים
 כנון ועצטותו, עצטו טצר לוחנאותים
 שוטע חי, יורע, יכול, קרטוה שהואשנתארהו
 יתעלה לו נאותים חאלה חת~רים כירואה.
 ר'ל חעצם תארי הנקראים והם קצטותוטצר
 חוא ומחטתם שנתאריו )לו( טתטי"ריםשתם

 - טעני על ג( אוטר. חגורא ,שגח ואחרי כלוטר:א(
 ר' חערביח בפיליטאיח ענין

 אלחי. חי : צ-ל ג( 191-חצ. עם' 64 ברך 404וג1שמש11021,

 ואלטצארבח אלשרכחכתאב
 שטואל רנינותאליף
 אלטתינח ראםחכחן

נ"ע

 אלאח אללה חבארך ט~לפה ל אק
 לח חאני ולא אלואחראסראיל
 אלקרים טעח שריך ולאאלפרר
 ולא אלאגסאם חטאחלה לאאלרי

 יחעאלי ואלאעראץ אלגואחרחשבהה
 אלסוציף פאן בער אטא אברא.ראיטא
 אטחחק צפאח לח כאנחארא

 ואסחחק ירחתח לנפטחבעצ'חא
 ולא לנפטח לא אי לטעניגעצ'הא
 אלח' אלנפטיה צפאחה פאןלטעןנין

 והי כאלפה טא בחא יכאלף גןהי
 מא ..בחא ישארך אלתיאיצ'א
 טאתלח טא בחא ~מאתלשארכח
 וטסאחלא שריכא לח כ(אןא1רא
 אן הי לר'ןאחח( י~צ'חואלרי
 ]ליטן טא כאלף טיארא ככ,נחאלטיאר
 טאחל סיארא איצ'א יבכינחבטואר
 8י ישארכח טואדא כאן טאכל

 חרא כאן ואיא אלנפטיחצפאחח

 אוצאפא חעאלי ללח יכאןחכרי
 אלח1ל(אח חדח עליאטחחקהא

 אלאוצאף אלא,4 פאלנחיאנחא

 ידאחח לנפטח אטהחקחאאלחי
 קארר קריס באנה לה כוצפנאוראך
 הרה אן ~דלך בציר טטיע ח'עאלם

 לראחח חעאלי אטחחקהאאלצפאח
 אלןנפס( צ*אח חטטי אלחייחי
 אוצא8ח אכק סן אנחאנעני



 ספר - קדםגנ1י**

 גופות בין הסחורשים הרכרים טכלשונח
 ולא שותף בחם לו ואין טקרים כיןעצטים
 יכול טניננו שהיכול לפי נטשל, ולארוטח
 טניננו והיורע בו חשוכנת יכולתטחטת
 סחטת יורע סכינינו והחי 'ריעח טחטתיורק
 חיורע היכול הוא הר' יתקלח הקרטון אכלחיים.
 או קרסונים ענינים סחסת לא עצטות1 פצרהח'

 חשוכנים ולא בו השוכנים )ענינים( לאטחורשים,
 לפי בחם, טתואר 'היה שהוא כאופןבזולתו

 טטנו. זח כל טרחיקות חשכל'ותשחראיות
 חתארים על סורות א( השטעיות הרא'ות)גם(
 כ)תואר( עצטו סתאר 'תעלח שהוא סהןהאלה.
 לטציאותו . תחלה אין אשר והואחקרטות
 ואטר ונו,. הרורות קורא ועשה פעל טי ב(ככתוב
 טצר חיכול שהוא אותו בתארו ג(החם'ר
 כתארו ואסר תוכל. כל כי ירעתיקצסותו,
 ר( קצטותו טצר והרואה השופע שהואאותו

 טתארי השני האופן ונו'. ישסע חלא אוזןחנוטק
 סצר לו הנאות'ם )חתארים( הם יתקלהחקרטון
 רצונו כ' ותיעינו. רצונו כנון כו( )שישענין

 )?( שאינם טחורשים סקרים שני הםות'עוכו

 חירוש בה'ינו החסיר אטר ה(. בנושאשוכנים
 כחייכו ואטר ונ'. צרקו לטען חפץ ה' י(רצונו
 האופן שקר. שפתי ה' תוקבת תיעוכוחירוש
 הנאות'ם )התארים( הם יתעלה טתאריוחשלישי

 תיאורו והוא ענין, טצר ולא עצטו טצרלו
 השגה. סחסת לא סשיג שהוא ר"לבהשנה,
 לו הנאותים ריל האלה, התארים אפניוכשני
 ולא קצטו סצר לא לו והנאותים עניןטצר
 ותיאור יתעלה הקרטון ת'אור טשתתף ענין,טצר

 ם'. צ,ר, חהלים ר( ב,. מ-ב, איוכ ג( ר'. ט.א, .שע.ה בן חמקרא. מן ראיוחא(

 היתה נ~שא, עצם לי שאין מקרה יה~א ירן על נברא אלא קדמ~ן אינו חאל שרצון הסגראה(
 ביר.ר בררכיהם, שהלכ~. .ה~ריס ב.ן ~גפ הטועחוילים המוסלם.ם חתיאולוגיס ב.ןרויחח
 טןו[ .ןואק 6בוטןמסן9 .41, ח0118,[ 1 93-5 עמ' אליה בן לאהרן חיים עץ ר' הקר~מים,הקראים
 שצ"ל: נראה פ( ערצ'אן. צ-ל: ח( וכראהתה. צ.ל: זן כ.א. ט'ב, ישעיה ,(עטי125.

 אלנח~.ן. בטק~ם ין כאן. מפ~שפש חכ'י אבללא.

ששי

 ~ליס ~אלאע-אץ אלגואהראלאגסאם סי אלמחרתאת גמ.ע כאלף~בהא
 ~לצ כמאתל ולא טשארך פיהאלה
 עאלכא מנא ~אלעאלם תחלתבקריה קארר" טנא אלקארר כאן ארנפיר
 ואסא בח'וה. ח' טנא ואלח'בעלם

 אלקאדר פאנה תעאל'אלקרים
 במעאני לא לראתה אלח'אלעאלם
 תחלה לא מחדחח ולאקריסה
 בהא הו פיכון ג.רה חחלולא

 אלעקליה אלארלה לנפיטוצופא
 ארלה רלח ~קר ענת. דלךגט.ע

 סמנחא אלצפאת. חרה עליאלססע
 ~חו באלקרם לנפסה חעאלי~צפה
 טי כק~' לוגורח אוול לאאלרי
 וג'. הדורוח ק~רא ~עשהפעל
 אלקארר יאנה ~צפה פי אלוליוקאל

 ~קאל חוכל. כל כי ידעתילראחה
 אלבציר אלפט.ע באגה וצפהפי

 וג'. .שכע הלא אוזן הנופעלדאתה
 אלקרים צפאת מן אלב'אלנחן
 למעני )אסתחק[הא אלחי חיתעאלי
 לאן וכראהחה כארארתה~דאך

 ח( פרצ'אן ז( לכראהתחאראדחה
 קאל ~קר טחל. יחלאן פן ל.מחרתאן

 יי ארארחה חרוח אהבאת פיאל~לי
 ןפ,[ וקאל ~ג' צרקו לסעןחפץ

 יי תועבת בראהתה חדותאתבאת
 מן אלג' אלנחו 1שקר[.שפתי

 אסהחקהא אלתי הי חעאל.צפאחה
 ~צפה והו למעני ~לא לנפסהלא

 לא מררך א:ה נענ.1ב[אלארראך
 מן י( אלנחויין ~בהריןבארדאך
 )אס[תחקהא אלה. נעניאלצפאח

 לנפסה לא אסחחקהא ~אלתילמעני
 אלקד.ס וצף אשחרך למעניולא

 לאנה1ם אלטחרחין ~וצףחעאלי
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 טחטת וטתעבים רוצים שחם לפיחמחורשים,
 שוכנים והתיעוב( )הרצון שהם ואע"פ ותיעוב,רצון
 זה, עם יחד והם, בקדטון, שגנים ואינםבהם

 שטשתתפים טה אבל השגה. טהמת לאטשיג'ם
 ה]כליח[ אפ]שרות[ הוא חרי א( חגופות כלבו

 ולא כולם, קל נ( [ . . ]. וחחירוש וחצורךוההמרון
 שכ11נתנ1 טפני אלא זו בדרך רברינוערכנו
 שותפות תארי קל לדבר הזה חמפרבחיכור

 הוא טה ולבאר וטשפטיה זה קם זה האדםבני
 ראוי כן על זה. קל ראיה ולחביא בההדין

 אותו ולהלק טזה שהקדטנו טה לבארשנתחיל
 טתהילים ואנחנו כספרינו, מנהגנו כפילפרקים

 נכוחים, ורעיונות קצרות בטלים ה' כעזרתבזח
 ולכל זח לדבר מעד נשאל ישראלוטאלהי
 ג( השלום קליו חנביא שאטר כטו מועיל,דבר

 ונאטר: נכלטתי, לא כן קל לי יעזר אלהיםוה'
 והעמקא חשותפות משפטי על חרבריםחנה

 טהחיבור הראשון הפרק פרקים. לעשריםיחולקו
 בקנין הכ' חפרק השותפות. גרר בעניןחזה

 שותפות בקנין הג' חפרק השותפות. סוגיטספר

 טמך על חשותפות בקנין חד' הפרק הרכוש,פיני
 סמך על שותפות בענין הה' הפרק י(. חטשהשם

 וזכרון השותפות תנאי בענין חו' הפרקחקבודות.
 הדין את ה( המבארים השותפות בשטרדיוקים

 הריוח חלוקת בענין הז' הפרק1כ11נות'1.
 הח' הפרק בה. בהפסד לשאת וחהיובבשותפות

 בטטון לעשות השותפים לאחד שאפשר טחבענין
 אפשר שאי פה בענין הט' הפרקהשותפות.

 אלא השותפמ בטטון לקשות חשותפיםלאחד
 תארי בענין הי' הפרק שותפו.ברשות

 ]בקנין[ הי"א הפרק והנפפרת. הנבונה]השו[תפות

 בטח שחסרות רוסהב( שיבואו. בנראח המחורשיפ", "כל בערבית זח לפניא(
 אלטבנייה. צ-ל: אולי ח( הש~תפים. אישיות של הפוב השכ ר( ז'. נ', ישעיה ג(טלים.

 כ~ונות'ה, ועל ההלכה על הכנויים ריוקיםויחיח.חטובן:

 וכראהה בארארה כאיהיןט[רירין
 יחלאן ~לא תחלהפ כאנתואן

 יא טררכין דלך פע והםאלקרים
 פיה ישתרך מא פאטאבאדראך
 אלאנסאם גסיע אלטחרתיןגפיע
 ואלנקץ אלןפכאדן נןואוןפהו

 גטיעהא עלי ואלחרוחואלחאגה
 הרא כלאטנא אגרינאואנמא
 חרא תצניף פי גרצ'נא לאןאלטנרי
 א~צאף פי אלכלאם הואלכתאב
 ואחכאמחא לבעץ אלנאס בעץשרכה
 עלי ואלרלאלח פ.הא אלואגבותכי.ן
 נשרע אן ינבגי פלרלךוגובהא

 דלך ט]ןן קרמנאה מא שרחפי
 פי עארתנא עלי פצ~לאותפיילהא
 פי אללה בתופיק אכרין ~נחןכתבנ]אן

 בליגה ומעאני [1[ניזה באלפאפ,רלך
 עליח אלע~ןןן נכל ישראלואלחי
 אלס ע' אלנבי כק נפע כלועלי
 לא כן על לי יעור אלהים~יי'

 ן . . ] א פנקולנכלטתי.
 אלשרכה אחכאם פי אלכלאםאן

 פצל. כ' אלי ינקמםואלמצארבה
 אלכתאב חרא מן אלאולפאלפצל
 ~אלפצל אלשרכח. חד פיאלקול
 אלשרכה. אנ~אע ערר פי אלקולאלב,

 שרכה פי אלק~ל אלג,~אלפצל
 פי אלקול אלד' ואלפצלאלאמלאך.
 אלח' ואלפצל באל.ג~ה.אלשרכה
 באלאעמאל. אלשרכה פיאלקול
 שרופ פי אלקול אלו'ואלפצל
 שוחפ~ת שמר נונת ורכראלשרכה
 ~אגראצ'ח. אלפקה עלי ח(אלמביינה
 קטטח פי אלקול אלז'~אלפצל
 ואלתזאם אלשרכח פיאלרבת

 אלקול אלח' ואלפצל פיהא.אלוצ'יעה
 אן אלשריכין לאחר יגוז מאפי

 ואלפצל אלשרכח. מאל פייעפלה
 לאחר ינוז לא טא פי אלקולאלמ'

 טאל פי יעסלח אןןאלש[ריכין
 ואלפצל שריבה. בארן אלאאלשרכה
 ןאלש[רבח איצאף פי אלק~לאלי'

 ואלפצל ואלפאסדה.אלצחיתה



 וםשי םפר - קדםגנוי6*

 'קבל מהם ואחר השותפים לשני חטגיקחוב
 כו השני ישתתף חאם הלווה]משכון[

 א~
 . . . טשפטי בענין חי"ב הפרקלא.
 והפקידו השותפים אחד . . . . ..

 הי"נ חפרק כולו. או שותפו מטמוןחלק
 בה ישביע אשר חשבועה תוארבענין
 שותפו ושל שלו רין בעל השותפיםאחד
 אחד כל השותפים ד'ן בקל בח ישביעואשר
 בין השותפות ממון חלוקת בענין הי,ד הפרקטהם.

 שחייב השכועה תארי בענין חה"י הפרקהשותפים.
 בענין חי"ו חפרק לחבירו. השותפים אחרבח

 הפרק ולזולתו. לשותפו השותפים א' פשיעתטשפט
 חי"ח חפרק בשותפות. חערות טשפט בעניןחי"ז
 שלא והזכויות הנטנעת חשותפזת תאריבענין

 משפטי בענין חי"ם חפרק חשותפוח. בערןתטנע
 משפטי בקנין הכ' חפרק הנכונח.חעימקא
 חנפפרח.חעימקא

 אותם לפרש נחזור אותם שמנינוואחרי
 1מהם[ פרק לכל חטיוחד על ולרברבראיותיחם

 בהם. חטוב לנמול חטרריך שמ, יתעלחוח'
 . . . . . וי חטתחיל שילטר חיבורםוכוונת
 לימ]ודיס[. לשון לי נחן אלקים ה' חנביאכטאמד

 השותפות. גדר בענין חראשוןחפרק
 התקשרות הוא חשותפות נרר : אוטריםאנו
 ובשכר וזולתם סטונות בשני חריוחבקנין

 הריוח בקנין חתקשרות שחיא ואטרנועבורות.
 טפני חהפמר אח הזכרנו ולא טטונותבשני
 ביניחם שותפות כשקושרים חשותפיםששני
 ולא חריות אל זו בהתקשדות טתכווניםחם

 טפני וזולתם מטונות בשני ואטרנוחחשמר.
 חשותפים שני בין לפקטים תקושרשהשותפות

 לישריכ.ן 'חצל רי, פי ןאיקויןאיי"א
 אלמדיון . . . אחרהמאפיקבץ'

 [יא. אם פיה אלאכי א( ישריכההי
 פי איק~י אי.-בואי[פצי

 אישריכין אחר .ן . . 1.אחכאם
 או 1שרן'כה מאי ינעץ'ו~ד'עחה
 איק~ל אי'.ג ואיפציינמ'עה,

 כהא 'סתחיף אלח' אי'מ'ן 1צףפ'
 יה אן כ( יכצס אלשר'כ'ןאחר

 כצב בהא 'סחחיף ואיח'וישר'כה
 ואיפצל מנחם. ואחד יניאישר'כ'ן
 אישר'כ'ן קסמה פ' איק~יאי'-ד

 איח" ~איפצל אישרכה.למאי
 תגנ איח' אי'מ'ן א~צאף פ'איקוי
 שי'כה. עי' אישר'כ'ןיאחר
 אי'.1ואיפצל

 גנא'ה חכס פ' אלקוי
 ~עי' שר'כח עי' אישר'כ'ןאחד
 אי'-ו ואיפציג'רח.

 חכם פ' אלקוי
 ואיפצל אישרכה. פ'אישהאדה
 אישרכה אוצאף פ' איק~יאי"ח

 חמנעה יא ונאאימסחנעה
 איסצארבה אחכאס פ' איק~יאי'.ם ואיפצי איחקוק. מןאישרכח
 פ' איקול איכ' ואיפציאיצח'חה.
 איפאסדה. אימצ'ארנהאחכאם
 עי' נעוד יהא תעד'רנא~נער

 פ' ואיכיאס נאריחהאחב"נהא
 ~אייה סןנהא[ פצי כי 'כץסא
 פ'הא יית~אנ איהאד' אסמהני

 ל'תטים לתצנ'פהא]ןאיראע'[
 . . . . ו'איסבחר'

 י'מןור'ם[. לש~ן י' נהןאיח'ם '" אלננ' )"

 חר פי אלקוי אלא~יפאלפצי
 ח' אישרכה חד אן פנק~יאישרכח

 איסאי'ן פ' איןרבח[ על'עקר
 איאעסאי. אגרה ופ'וג'רחמא
 אלרנח על' עקד אנחא קינאפאנמא

 לאן איכסראן נדנר ולב אלמאי'ןפ'
 אלשרכה עקדא אדאאישר'כין
 אי' בעקרהא 'קצדא פאנמאב'נהטא
 קינא ואנסא איכסראן. רוןאלרבח

 אלשרנה לאן ונירהסא איסאייןפ'
 על' אישריכ'ן ב'ן פ'טא חנעקרקד

 חעברית החברח יייעוח וראה חנו.ן, עם לכ.צם נטק~ם ב( ישארכח. צ'ל:אן
 1. חערח 25 עס, ו' שנח ועתיקותיח א-ייחקירת
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 וכן הטטונות, פי על לא מוב השם סמךקל
 תקושר שלפעמים היות ענורות בשכראטרנו
 פי קל לא קבורותיהם, שכר פי קלביניהם
 הגררנו א"כ הטוב. שמם פי על ולאטטונם
 פוגיה. כל הכולל בגדר השותפותאת

 השותפות. פוני ספפר בקנין הנ'הפרק

 האנשים נטצבי התבוננו כאשר אומ[רים:ןאנו
 ששותפותם מצאנו בשותפותםןוררכ['תם
 הראשון הפוג סונים. לשלשהןטתח[לקת
 הזה והסוג האר[ם שברשות ןכמחהשותפות

 שותפות הראשון החלק חלקים. לשניטתחלק

 והונות ושפחות וענרים קרקעות[ ןכגוןחרכוש
 ובין הטמון. שותפות השני[ ןוהחלקוזולתם.
 שבחלק וחוא הברל, יש האלה החלקיםשני

 טבלי א( ברכוש השותפים משהחפיםהראשון
 להשתטש מהם אחד לכל רשות ואיןהשיטוש
 )פר[טי תיה אם הקרקעות, טן שותפובחלק
 ג( קרטונינו שאטרו לפי ב( פרמי שיטושוביחור

 כדי ראהעסרה עמיקינן שותפין של נחצרתכא
 הנאה שנררו השותפין תנן אנן והא קפדילא

 אלא יטפרקינן לחצר ליכנם אסורין טוהזה
 ברחבת הכא אנוה בר ראבא אט' נחטן רנאט'

 קפרי כדי ראהקמרה עפיקינן נתיםשאחורי
 יתכןן עברים ובענין קפדי. לא -אמהיצח
 השותפי שני בין י( חליפות שיטוש קלהסכם

 טותר ואו מיוחד, זטן )כ"א( בהםשישתטשו
 לא שלו, נוטן בענר להשתטש טהם אחר.לכל
 לרב ראבא לית אט. ה( אטרם ןווה[ שותפו,בזמן

 אגור או גור או דינא לית ראטרת[ לנרידךנחמן

 ובתטה עבר אכיתן להן שהניח[ ופשנוטבכור
 אש' שאני לית אט' עושין כיצר[טטא)ה

 יפישתטש ד( ב'. ).ז, בתרא כבא גן הפרפייס. לציכיו ב( בבעלות. : בלוטרא(
 כאן בב.י 1( פיהא. : בכ-י ו( א'. י.ג, ב"ב ח( משבהו. פעם חשותפים אחר פעםגעבר
 אלפחאיאח. תטירולחלן

 ~כדאך אלאמיאל עלי יאאלוג~ה
 לאנהא אלאעמאל אגרה פיקלנא
 אגוה על. ב'נהטא פ'מא תנעקוקו

 ילא אטואלהטא עלי לאאעמאלהמא
 אליפרכח חרדנא פקר ~ניחהטאעלי
 אנ~אעהא. גמיע יעםבחד

 ערד *י א"קול אלב'ואלפצל
 לסא אןנ[א ןפנקו[ל : אלשרבהאנ~אע

 תהם . . . אלנאם אחואלאעתבינא

 ןתנקס[ם שרכתהט ונרנא שרכתהספי
 אלאול אלנ,ע אנואע. ג'אלי

 אלנ~ע והדא אל[,ר דאת ןפיאלשרבה
 שרכא אלא[ול ןאלקסם קםטין.ינקסם

 ןכאלעקאראת וחדאאלאמלאך
 ~גירהא ~אלריון ואלאמא~[אלעביר
 אלאט~אל שרכה אלתאני[ן,אלקסם

 אן ~הו פרק ןאלקסם[ין הדיןובין
 אלשרבא ישתרך אנטא אלאולאלקסם
 לאנה אלתצרה רון אלאטלאך פי ו(פיה
 'תצרף אן מנהטא ~אחד יבללים
 אלעקאראת מן שרינה נציבפי

 אלתצרף סימא ט[כצוץ[ כאןארא
 בחצר הנא קדמאינא לקולאלמבצ~ץ

 נרי דאהעמרה עסיקינן ש~תפיןשל
 השותפין תנן אנן ~הא קפדילא

 ליכנס אסורין טיה זה הנאהשנדרו
 נחטן רב אם' אלא וטפרקינןלחצר
 ברחבה הכא אבוה בר ראבאאמ'

 ראהעטדה עסיקינן בתיםשאחורי
 קפדי )כדי אטחיצה קפריכדי

 קפד'. לאאטחיצה(
 תקע פקד אלעבידפאטא
 אלשריכין בין סא פי ז(אלמהאיאה

 פיג~ז מנצ~, ~מאנא אסתעסאלהםפי
 פין טנהמןא ~אחד כלתצרף
 זטאן פי לא זמאנה פיאלעבד
 ראבא ליה אמ' קולהם ן~הדא[שריכה

 לית ראטרהן לריןרך נ-מןלרכ
 ~פש)ופ בנ~ר אגוד או גור אורינא

 ובהמה עבד אביהן להןשהניח[
 אזאני ליה אם' ע~שין כיצד[פטאןח
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 אלא אחר, 'ום ולזה אחר 'וסן לזה1עובר
 ההלכה אבל אנור, או גור[ ןאו דינא.ית האומר נחטן רנ לרבר' אלא[ אינו1שזה
 או רינא א'ת הלכתא שאמר אטיטרברברי
 יהא לאטיטר אש' רב ליה אמר איגור א.:ור
 השותפים שני הסכימו אם אבל לי. פבירא.א כליטר ל' שמ'עא לא ליה אמר מאי נחטן-רנ
 המכם יתכן וכן המכמתס. פי על יעשו זהנל
 מותר ואז השפחות בעבורת חליפות שיטוש5ל

 שאמרוא( לפי ההסכם פי על כהן פרם'חשמוש

 אמתא זבין חמא כר עקכא ורב חמא כרראטי
 שלישית ראשונה בה אשתמש מר נ(מסימטא
 ושישית. רניעית שניה בה אשתטש ומרוחמישית

 כרכוש, חליפות שימוש על הסכם כיניהם איןואם
 שותפו. כחלק להשתמש מהם לאחר רשותאין
 מותר השותפים, שני כו שמשתתפים הממוןאכל
 אין כך[ ונלשם כו, להשתטש מהם אהרלכל
 כיניהם, בו חליפות שימוש קל כהסכםצורך
 מחזיקין הש.תפין שמ.[אל ןאטר ג( שאמרולפ'
 שכר שומרי ונעשין לזה זה נומעירין[ זה עלזה
 האלה. החלקים שנ' בין ההברל ןזהו[ לזה.זה

 השותפות הוא השותפות מפוגי הב'ןןוהפוג
 שותפות הוא[ הג' ןוהסוג המוב. השם סמךעל

 י( נהגו[פות ,ט.תפות לה קורין וישחקכורה,
 ואנחנו אחד. ענין על טורים הלשונותושנ'
 ראיותיה עם הללו סהשותפויות אחת כלנוכיר

 השם. כעזרת דברינו בהמשךחברורות
 אנו הרכוש. שדתפות בקנ'ן הנ'הפרק

 י"ב על תהיה הרכוש שותפות :אומרים
 כין הנעשית השותפות הראשון תררךררכים.

 כלומר וממון, רכוש סיני ככלהשותפים
 וזה ורינרים וררכמונים עלים וחפציםקרקעות

 ליתא. מ' שער והממכר המקח בס' 1כן כגמ. לפנינו מסימטא, ב( נ'. כ-פ, ב-באן
 אתפאקהא. : בכ-י ה( מוסלמי,ם. משפפ בספרי נמצא וח שם ד( נ'. ס-ב, נ-נג(

 י~ס 1ל1ה אחר י~סן לוה ןע~ברא.מ'
 . . . . . . . 1עליאאחד

 לית יק~ל כחית נחמן רב כקול ..
 פאלהלכה אגוד אן גור[ ןא1רינא
 אמיטר אמ' לק.' אמ,מרכק~4

 אנור אן ג~ד א1 רינא איתהילכתא
 ררב והא לאמימר אשי רב 7.האמ'
 לי שטיעא לא ליה אמ' מאינהמן
 ארא ~לכן ל'. סכייא לאכל~טר
 על' עמל דלך על' אלשי'כיןאתסק

 תקע קר וכרלך ה(אתפאקהמא
  אלאנוא אפתנראפ פ'אלמהאיאה

 על' פיהן אימכצוץ אלחצרףפ'גוז
 בר ראמ' לקולהם אלמהא'אהחפכ
 אטתא זנין חמא בר עקבא 1רבחמא

 ראשונה בה אשתמש מרמסימטא
 בה אשתמש ומר וחמיש,תשלישית
 תקע לם 1ח1 ושישית. רביעיתשנ.ה

 לפ מלך עלי ב,נהמאאלמהא'אה
 נציב פי אלתצרף ןלאח[רהמאיגז

 אלרי [אלאמו[אל ואמאשריכח.
 ןתצרף פיגוז אלשריכין פיהאישתרך
 1ליפ פיחא מנחמא ואחרכל[

 מהאיאה 1קע אלי רלך[ ןפייחתאג
 שמ~[אל ןאמרו לק1ל' פיהאבינהמא

 !ח על זה מחויקין שותפיןו

 שומרי ונעשין ל1ה זהןומעיד.1[
 אלפרק חון ןפהרא לוה. והשכר
 אלב'ן [ואלנ1ע אלקסטין. הדיןכין
 אל1גוה שרכה אלשרכה אנ~אעמן

 אלאעכאל שרכה אלג'ןןואלנוע
 ןאלאבדא[1 שרכה תסטיומר

 ~אחד מעני עלי ירלאן1אלעבאיתין
 טן ואחדה כל אחכאםןוסנר[כר

 איואצ'חה בארלתהא אלשיךהדה
 נתופיק ק1לנא מן 'פתאנף סאפ'

אללח.
 שרנה פ' אלקול אלג'~אלפצל
 אלאמלאך שרכה אן פנקולאלאמלאך.

 אלאול פאלנחן נחו '.ב על'תגר'
 אלשרכא בין פ.טא אלחאצלהאלשרכח

 נעני ~אלאטואל אלאטלאך גמיעפי
 ~אלאיאת 1אלאמתעהאלעקאיאת
 כקול וראך ואלרנאנירואלרדאהם
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 אמר א( חצוואה בענין חקרמוג'םכרברי
 שמואל[ חא רב חנא נחמן לרב ראבאליח
 ליח מבירא כמא' טר חנינא בר 'וםי ר'והא
 שותף שעשאה[ כיון אנומר שאני ליחאט'
 אם' נמי איתמר כתובתה איברה חבניםכין
 נכיון נחמנ רכ אמ' סניומי בר יומףרב

 י כתובתה איבדח חבנים בין שותף[שקשאח
 חשותפים כין חשותפות היות חב'[נוהדרך

 הקרמונים כרבר' וזח זקרק[עות עלבבעלות
 בחצר טחיצה לעשות י( שרצוןזהשותפין
 לבנות שנהנו טקום באמצען הכותל נאתבונים
 כטנחנ הכל בונים לביניןן כפימין ננויתנויל

 וזה טפחים שלושח נותןן זה בגוילחמורינה
 טפחים נותן זה בגז[ית נטפחים שלשחנותן

 וח בכפיפין ומחצח טפחים נותנן וזחומחצח
 נותן זוה בלבנים טפחים, נותןן וזה טפחיםנותן
 נפל אם לפיכך וטחצה טפח נותן ו~ה ומחצהןטפח

 איםור ובוה ופניחם. של והאבנים המקוםהכותל
 שלא פתחים או חלונות לפתוח השותפין וולתלארם
 י( שאמרו לפי לרכושם, מרכושו גן בהם רנילהיה
 לקח השותפין לחצר חלונותיו ארם יפתחלא
 השותפין לחצר 'פתחנו לא אחרת בחצרבית

 לחצר יפתחנה לא כיתו גבי על עליחהבונה
 לפנים חרר בונה רוצח אם אבלהשותפין
 לתוך ופותחח כיתו גגי על עליה ובונחמביתו
 השותפין לחצר מיוחד הזה הרין נואיןןכיתו.
 בעל שלן שכן זכל על גם חל הואאלא
 את למנוע שיוכל כה, שותף לי שא'1ןחצר[
 היח שלא פתחים או נחלונותן מלפתוחשכנו
 והראיח האחר. לרכוש מרכושו בהםרניל
 לחצר איריה סא' ה( בזגמרא[ אטרם זהעל

 סבעיא לא נמ' ח[בירו ]לחצר אפילושותפין
 ב'. נ'ט, ב-ב רן מקודם. היו שלא : ר"ל נן א'. כ', שס בן נ', קל'ב. כ.בא(

 ח1ה. השניה: לטלה כתיקין הגליון .על ר11ה, ר1ה כה'י: בפ:.ם 1( אי. צ,ל: .( שן.חן

 אס' . . . אל.1יה פיאלקרמא
 הא רב הןא נחמן לרב ראנאליה

 מר חנינא כר יוסי ר' והאשמ,אלן
 שאני ליה אמ' ליח סביראכמאי
 בין ש~תף ש"שאחן כיוןאן,מי
 נסי איתסר כתובתה איכדההבנים
 רג אמ' מניומי כר יוסף רבאם'
 בין שוחף( שעשאה נכיזןגחסן
 ן,אלנחו . כח~כתה איכדההננים
 בין פימא אלשרכה ה11לאל[ב'

 .ראך ןאלעק[אראת מלך פיןאלשרכןא
 יעש,ח שר1ו[ ןהש~תפין אלקדםאכקיל
 חכ.תל ןאת כונים בח1ר ו~ו1ןמח1ת

 גויל לבנוה שנחגן מק,םבאט1ע[
 הכל בוניפ לביניןן כפיפיןנגזית
 נ,תןן וה כגויל המןדינהכמנחנ
 שלשח ננתן ווה טפחיפשל,שח
 ומחצ' טפחים נותן זח בגז['תנטפחים

 בנפ'סין וסחצה טפחים נותנןווה
 פפווים נותן[ וזה טפחים בותןזה

 נוחן ווה 1מח1'[ טפח נותן ן~הגלבניב
 חכ~תל נפל אם לפיכך ~טח1הטפח

 ופי שניחם. של וחאבניםהמק~ם
 כוא אלשריכין ג'ר פתח מן מנערלך

 מלכהמא איי מלכה טן אבואב 1(מן
 לא לק~ן' בחא רסטה ינרילם

 חשותפין לח1י חלונותין אדםיפחח
 'פתחנו לא אחרת בח1ר ב'תלקח
 נבי על עליה הבינה חשותפיןלח1ר
 השותפין לחצי 'פתחנה לאבית.
 חרר ב~נה ון ר11ה )ר1ה( אםאבל
 נבי "ל עליה ~בונח מביתולפניס
 ן~ליסן ביתן לת~ך ופ~תחהביתו
 הש~תפין בח1ר מב1וץ אלרכםהדא
 נא[ר ןכל פי אי1יא ואנכ הןבל

 שריך פ.ה ליס . . .מאלך
 אבואב או כן~אן פתח מן גאיהפימנע

 ן'גרין לם אלאכר מלך אל' מלכהמן
 דלך עלי ידל ואלרי בהארכמח
 לח1ר איריה מא' . . . פ'קי'

 נמי ח[בירן ןלח1ר אפילוש~תפין
 וסנעיאן לא אס' קא מב"יאלא
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 יפחח רלא חבירו להצר ]מבקיא[ לא אם'קא
 סיף ס:ף ליה אמ' הש[ותפין ]לחצר אפילואלא
 לן טשמע קא מינאי ]אצמנוןעי באעיתחא

 לאצטנועי בעינא הוח האירנ[א ןקר ליהראס'
 בעינא בניח אפילון השחא ןבחצרטינך

 אחד בארם טקשה רכנן תנו סינך.לאצטנוקי
 ר' לפני בא שותפין לחצר חלונותיושפתח
 בני החזקתה לו אפ' יומי ר' ברישטקאל
 ינעתה לו אט' חייה רבי לפני באחחזקתח,

 וסתם. יגק לך ופתחתחבני
 של הרניל סצבם לשנות שאמור הריןוהוא
 לפי הבעלים, כהמכטת אלא והפתחיםחחלונות
 נננד פתח שותפין לחצר אדם יפתח לא א(שאטרו
 נרול יקשנו לא קטן היה אם חלון כננד חלוןפתח
 לרשות הוא פותח אבל שנים יקשנו לאאחד

 חיה חלון כנגר וחלון פתח כננר פתחחרכים
 שנים. אותו קושה אחד נדול אותו עושחקטן

 טבויב( כני שבין השותפות חג'והררך

 טכית והוצאה הכנמה רשות להם שתהאכרי
 שותפי שקוראים טח וזח בשכת זה ל)קית(זה

 כקלותו טבוי אותו מכני אחד שכל ואק"פמבוי.
 זולתו כו ישחתף שהיתח, כטו קרקעועל

 הכנת ע"י זכוח לו[ ]שתהא כדי כו, זכות לושאין
 ולוקחין הסבוי ובני[ לכל מעורות שתיטזון
 לוולתו שיסמרנו טהסן סןאחד או טכולםאותו
 ןהקניין[ ררך על זה שיהיהככרי
 טוכן ויחיה בו זכות להם יחיחוכזה
 שאטרו לפי ווה טבוי. כאותו הרחבותכאחת

 טניח בטבף סשתתפין כאיזצרקרטונינונ(
 ומזכה טכוי כני לכל ןוו[ ואוטר החכיתאת
 ושפחתו ועבדו הנרולים וכתו בנו ירי קללהם

 לא סזכח אינו אכל אשתו ירי וקלחעכריפ
 ושפחתו ועבדו הקטנים וכתו בנו יריעל

 אפיל1 אלא יפתח דלא חבירולחצר
 ס~ף ס1ף ל,ה אמ' הש[,קפ,ןןלחצר

 קא מינא. נאצמ:ו[ע. באעיתהא
 הא.רנ[א ןעד ל,ה ראמ' לןמשמע
 ןבחצר מינך לאצמנ1עי בעי:אהוה

 לאצמ:1עי בעינא בבית איייןהשקא
 אחר באדמ מעשה רבנן חגו.מיגך
 בא שותפין לחצר חל1:ותיושפתח

 אמ' י1סי ר' בר ישמעאל ר'לפני
 לפני בא החזקתה בני החוקתהלו
 בנ' ינעתה ל1 אמ' חייהרבי

 1סתס. ינע לךופתחתה
 מ, אלמ:ע פי אלק1ל1כדלך

 אלא ואלאבואב אלכ1א רס~םתנייר
 יפתח לא לק1ל' אלטלאךבתראצ'י

 פתח כננד פתח ש1תפ,ן לחצראדם
 לא קמן היה אם חל1ו כננדחלון
 שנים יעשנו לא אחר נרוליעשנו
 פתח הרביפ לרש1ת הוא פ1תחאבל
 היה חלון כ:נר וחלון פהחכנגד
 עושה אחר גדול אותו ע1שחקפן
 שבים.אותו

 אל1אקעה אלשרכה אלג'ואלנה1
 להפ ליומלק אלדיב אהל ניןפימא

 מנול טן 1אלאכראנאלארכאל
 והרא אלסבת פי בעץ' אליבעצ'הם

 אן 1עלי טבוי. שותפי י[סןמיןןטא
 אלדרב דלך אנהלן מן 1אחדכל

 פקדן לעקארןח טלכה פי חאלהעל'
 לה חק לא מטן גירה פיה ד(ישרכה
 טזון באעדאד חק לה[ לן'כוןפיח
 אלדרב אןהל[ לנמיע סעודותשתי
 מן1[ או גמיעהם מן מאכודא1יכון

 ליכון 1.ירה אלי פיסלטהןאחדהם[
 פיסתחקונה . . אל וגת עלירלך
 אלטיאןדין[ בעץ' פי מערא1יכ1ן
 קדמאינא לקול 1רלך אלדרב רלךפי

 את טניח בטבוי משתחפיןכאיוצר
 טב1י בני לכל ן,1[ ואזמרהחבית
 הנד1לים ובתו בנ1 ידי על להם1מזכה
 ירי ועל תעברים ושסחת1ועגד1
 ידי על לא טזכה אינ1 אבלאשת1
 ושפחהו 1עברו הקמנים ובתובנ1

 יש, במק1ם: ד( ב'. ע-מ-פ', ערובין ג( ררך. בעצם: ב( ב,. נ-פ, ב'באן
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 האוכל ניתפקט כידו ידם שאין טפניחכנענים

 הוא וכטה לחודיע צריך ואינו וטזכחטוסיף
 סעורוח שתי פזון מרובין שהן בזסןשיקורו

 שבת להוצאת כגרוגרת טוקטין שחן ובזטןלכולן
 כיצד זה את בתארם א( ואפרו ואחר. אחדלכל

 .יין של חביח ארם פביא במנויפשתחפין
 שאר ושל גרוגרות ושל תפרין ושל שפןושל

 טשלו חבירו פשל ובין טשלו בין פירותפיני

 וצריך לחודיק. צריך חבירו טשל ל,כותצריך
 אפר שאטרו[ ןלפי טפח הקרקע פןלחגביחה

 צריך טבוי ןשי[תופי ןש[ל חבית יהודהרב
 ןיתכן[ לא זה אנל טפח. חקרקע טןלחגביהה

 ןשאין[ פהם פיוחרים. בחנאים נעשח אםאלא
 גוי קפהמן ןהיה ואם הטבוי, באותו גויקטחם

 לא ןואם[ טותר השבת קורם טקוטושהשכירם
 ןאין ב( קרפ~נינו שאטרו לפי אמור להםחשכירו
 ביטול ואין גוי בטקום טוקילע[ירוב
 וטהם שישכיר. קר גוי בפקום ןטוקילןרשות

 לא ואם כן גם עירבו כבר חחצרשבני
 שיפוש בה לחשתטש רשאים אינםגקירבו(

 הפתוחות חצירות חפש נ( שאטרו לפיפרטי

 כפבוי נשתתפו ולא בחצרות עירבולפבוי
 נשתתפו ואם בטבוי ואסורין בחצירותטוחרות

 בחצירות קירבו וכן, כן פוחריןבסבוי
 ולא חצר טבני אחד ושכח בטבויונשתתפו
 פבוי פבני אחד שכח וכן, כן טותריןקירב
 ואמורין בחצירות פותרין נשתחפוולא

 לבתים. כחצר לחצירות שחפבויגטבוי
 אם בין פתח, צורת לפבוי שתחיחוטחם
 יותר או אטות פקשר פחות שערו פתחחיח
 אפח פעשרין שגבוח טבוי י( שאפרו לפיפזח,
 טעשר וחרחב צריך אינו אום' יחודח ר'יטעט

 שיח~פי. צ.לי ה( א'. שם ד( ע'ג. שם ג( ס.ג. שם ב( א'. פ', עייביןא(
 שישניר. : צ-ל ו( אלם. : בפע~ת פג'יו(

 ניד1 ידפ שאין מפניהננענים
 ~א.נ1 ומזכה מ~סיף האוכלניתסעפ
 שיע1רו הוא ~כמה לה~דיעלריך
 סעורות שתי מזון מר~בין שה:בזמן
 נני~נרת ט~עפין שהן 1ב~מןלכ1לן

 וקאלו ~אחד. אחד לכל שבת-להוצאת
 ןבמב~י 0שחתפין כיצר דלך ~צףפי

 ושלשמן שליין חבית ארם0ביאן
 ישלשאר ושלנרוגיות~שלתמרין

 סשל ~בין טשלו בין פיר~תסיני
 משל לזכ~ת צר.ך משלוחבירו
 אלי ויחתאנ 4:וריע צריךהבירו

 . . קבצ'ה אלארץ' 0ןרפןעה[א
 ןש(ל חבית יה~דח רב א0ר ..

 להנביהה צריך מבוי הןןשי[תפוי
 אנמא הדא 1לנן טפח הקרקע0ן

 מנצ-צח א~צאף עלי וקע אדאןיצחן
 פי נ~י מעהפ ינ[~ן ןאלאמנחא
 גוי ןמיהסן כאן ואן אלררגדלך

 אלסבת קבל מכאנהאכראהם
 1( לם ן~אןן . . . . .נאז

 לק~ל ינז לם איאהיבריהם
 בטקוס מועיל ע(יי~ב ןאיןקדמאינא

 ןמ~ע'לן רשות ביפול ~איןנוי
 1(. שישכ~ר עד נויבמקים
 אלמגזל אחל ןיכ~:ן אןן1[מנהא

 לם כאנן פאן איצ'א ערבוקר
 אלתצרף לדפ יגז לםןיערב~ן

 חמש לקול' פיחאאלמכצ1יץן
 עירגו למנ~' הפתוחותחציר~ת
 ט~חרות במבוי נשתתפו ולאכחצר1ת
 נשחהפו ~אם נסב~י ~אס~ריןבחציר~ת

 בחצירות עירבו ובן כן סוחריןבמבוי
 סבני אחד ושכח במבויונשתתפו

 ישכח וכן כן טותרין עירב ולאתצר
 נשתתפו ולא מבוי סבניאחד

 בטבוי ואסורין פחצירוחפותרין
 לגחים. כחצר לחצירותשהסבוי
 פחח צורח ללדרב יכון אן~סנהא
 אקל בחגה פחח כאן דלך פיס~א
 לק~לה מנהא אכחר או אדרע י,0ן
 ר' י0עפ אסח סעשרין שגג~חסבוי

 סעשר והרחכ צריך אינו אוס'יחודח



 ,פשי םפר - קדםגנזי

 אפעלפי פתח צורת לו יש ואם יפקטאמות
 ואפור לפקט, צריך אינו אטות טקשרשרחב
 טר' פחות שקורו שיחיח בבית העירובלחניח
 אטות ארבע בו שאין )בית( א( שאטרו לפיאטות,
 חפקקה ןוטן[ ח10ו1ח פן פטור אפות ארבקקל

 ןבבת'[ נחלט ואינו בנגעיס מטפאואינו
 4ואין[ טלחטח טקרכי עליו חוזרין ואין חוטהקרי

 טניחין ואין בו טשתתתפין ואין בוטערבין
 שתי בין קירוב אותו קושין ואין עירובןבו[

 בו. חולקין והשותפין האחים ואיןקןיירות[
 בין חנעשח השיתוף חר'ןוחררך[

 שיתופי הנקרא באופן עיירות שתיתחןוטי[
 כשיש כי הוא וח ותיאורתחןוטין[.

 ורוצה אטח טאלפים יותר קיירות שתיבין
 ביום האחרת הקיר אל פעירו ללכתיחורי
 עירוב לקצטו שיניח לכך חררך חריתשבת,
 ויאטר חששי פיום טעירו חאטות אלפיםבפוף
 ואוכלנו לכן לטחר שאבוא קירובי חואוח

 לו טותר כך עשח ואם כן, שביתתיותתיח
 ולעבור הוח חקירוב טקום אל חשבת ביוםלילך
 ב4 שאטרו לפי אחרות אטות אלפים בטרחקקל.1
 ואוטר החבית את טניח כתחום'ן טשתתפיןכיצר
 חאבל לבית שילך טי לכל עירי בני לכל 11חרי
 יום טבקור קליו שקיבל טי כל חטשתח לביתאו

 פשתחשך. טערבין שאין אסור וטשחשיכחטותר
 )ירוקים(. בתנאים אלא כן יתכן לא 1תוגם
 לעיר טעיר בחליכה חכוונח שתחיחטחם
 אבלין ניחום כגון טצוח לרבר חשכתכיום

 ןר[בר לוולת הכוונה ואם בזה,וכיוצא
 שתופי הנקרא וח שיתוף יתכן לאטצוח
 פקרבין אין תסף רב אט' ג( שאטרו לפיתחוטין
 טשמק קא טאי ואטרינן טצוח לרברנאל[א
 לבית או חאבל לבית שילך טי לכלןתנינ[א

 פחח צ~רח לו יש ואם יטעפאטות
 אינו אטוח מעשר שרחבאפעלפי
 אלעירוב וצ,ע יגז ~לם לטעפ.צריך
 ד, טן אקל דרעה יכון ביתפי

 אט~ת ארגע בן שאין ד( לק~'אררע
 הטזיזח טן פפ~ר אט~ת ארבעעל

 בנגעיס "פטא ואינו הטעקחןומ!ן
 ~אין חומח ערי בבחין :חלןפ~אינן
 ~אין( טלחןטח מערכי עליוח~ורין
 ואין בו סשתתפין ואין בומערבין
 עושין ואין עירוב ןבו(טניחין
 "ןיר~חן שתי ב'! עירובאוחן
 בו. חילקין וחשוחפין חאחיםואין

 אלואקע אלאשחראך אלר'ןואלנחון
 עלי קריחין תחןוטין בין טאפי

 חחןוטיןן שיתופי יסמי אלדיאלוגה
 קריחי! בין כאן ארא אנח דלךווצף
 אליהודי ~אראר רראע אלפי טןאכחר
 אלקריה אלי קריחח מן ימשיאן

 פי פאלוגה אלסבת י~ס פיאלאכרי
 פי עירוב ל:פסח י4'ע אןדלך

 טן קריחה טן רראע אלאלפינהאיח
 עירובי הוא וח ויקול אלגמעחיופ

 ותחיח וא~כלנו לכן לטחרשאבוא
 גאו רלך פעל פאדא כן.שביחחי

 אלי אלסגח יום פי יטשי אןלח

טוצ'"
 יתגאווח ואן אלעירוב דלך
 כיצד לקו' אכר רראע אלפיבמקראר
 החביח את טניח בחח~טיןטשתתפין

 טי לכל עירי ב:י לכל 11 חריוא~מר
 המשחה לביח או האגל לביתשילך
 טותר יופ טבעור עליו שקיבל טיכל

 סעדבין שאין אטורוסשחשיכח
סשחחשך.
 וקועח יצח אנטא איצ'אוהדא

 אלקצר 'כון אן מנהא אוצאףעלי

 אלןאכ(רי אלי אלקריח טןבאלטשי
 סחל טציח. לדבר אלסבת יוםפי

 פאן טגראה גרי וטא 4אבי[ליןניחום
 לס מצוח ןר(בר לג'ר אלקצרכאן
 אלטסטי אלאשחראך הרא יקעיצח

 יופף רב אם. לקו' תחומיןןאעחו[פי
 טצ~ח לדבר ןאל(א מערכיןאין

 [תנינ(א טשמע קא מאיואטרינן
 לגיח או האבל לבית שילך טילכל

 "גיח" טלח חסרח ד( שם. ג( א'. פ'ב, עירובין ב( א,-ב'. ג', סוכהא(



 לויןם.

 רטילתא אורחא רתיטא הוא טהןהטש!תה
 את שיניח וטהם לן. טשטע קא ת(אניןקא

 סלכר טעירו חאטות אלפים כסוףתשיתוף
 ושירים אטח שכקים שהוא עיר שלעיכ1רח
 ואם אחת, כאטה אפילו קליו יקבורולא
 לא טזה, יותר שכן כל כאטה, ואפיל1עכר
 א( זה ככגון שאטרו לפי ההוא, חשיתוףיתכן

 לא אחת אטח אפילו לתחום חוץ שיצאטי
 הזת חשיתוף את קושה חיח שאם ומחםיכנם.
 לזכוי יצטרך הרי רכים, כשכיל טשלו אחראיש
 ג( שאטרו לפי טכואות, כשיתופי חדיןוהוא

 לזכות צריך אין אם' רכ טכואות שיתופיאיתטר
 רכ תחוסין עירוכי לזכות, צריך אם'ושטואל

 לזכות, צריך אין אם' ושטואל לזכות צריךאם'
 טכואות כשיתופי שטואל טר כרכריוחחלכח

 רכ אם' ג( שאטרו לפי תחוטין, כעירוכי רכוכדכרי

 שיתופי ואחר תחוטין עירוכי אחר נקיטינןנחטן
 צריכין תכשילין קירוכ' וכן לזכות. צריךטכואות
 כר נח1מי רכ אם' י( עור שאטרו לפיזכוי,
 לזכות. צריך תכשילין קירוכי שטואל אם'ארא
 או חלחם אותו שיטול הוא הזה חזכויותאור

 שיתוף לקשותו רוצת שחוא חטשקח אוחפרי
 הטכוי אותו טכני לאחר ויבמרנו לתחום אולטכוי
 כעירוכי הקיר טכני או טכואותכשתופי
 ןכלן כו שיזכו כדי זת טול לו ויאטרתחוטין
 שיזכו וכרי מכוי בש'תופי הזח חפכויבני
 טוכח זה תחוטין. כשיתופי חזאת חעיר כניכל
 כיצר ח( שאטרו וטטח לקיל שהכאנוטטח

 ושל יין על חכית ארם טכיא כטכויטשתתפין
 פירות שאר ושל גרוגרות ושל תטרין ושלשטן
 לזכות צריך טשלו חכירו טשל וכין טשלוכין
 הרבר שיחיח וטהם לחוריק. צריך חכרוטשל

 שם. ג( א'. פ/ שם ב( ב'. נ-ג עייב'ןא(

 א1דחא דת'סא חוא מהןהסש!תח
 לן. סשמע קא ת(אנ' ןקאדם'לתא
 ןללןש'ת1פ' 1צ'עה 'כ1ן אן1סנהא

 סן דראע אלאלפי נהאיהפ'
 אלתי עיר של עיבורה נירקריתח
 יתנא~זה ולא 1שיריס אמה שבעיםהי

 תנא1זה פאן 1אחד בדראעאפילו
 אכתר ה1 עמא פצ'לא בדראע1ל1
 אלש'ת1ף דלך 'צח לם דלךסן

 ח1ץ שיצא ס' סתלה פילק1ל'
 יכנס. לא אהת אטה אפיל1לתח1ס
 לחדא אלפאעל כאן אן1סנחא

 ענדח סן 1אחד אנסאן חואלשיתוף
 זכוי. אל' פיחתאנ נסאעחען

 סבוא1ת שית1פי פי אלק1ל1כדלך
 רב טב1א1ת שית1פי איתמרלק1,
 אס' 1שמ1אל לזכ1ת צריך איןאס'
 אם' רב תחוסין עירובי לזכותצריך
 צריך אין אם' 1שס1אל לזכ1תצריך
 שס1אל סר כק1ל 1אלהלכהלזכ1ת

 פי רנ 1נקול סגוא1ת שית1פיפי
 נהסן רב אם' לקו' תח1סיןעירובי
 1אחד תח1טין עיר1בי אחרנקיפינן

 זכדאך לזכ1ת. צריך סבוא1תשית1פי
 זכזי אלי יחתאנ תבשיליןעירובי
 אדא בר נח1סי רב אם' איצ'אלק1'
 צריך תבשילין עיר1בי שט1אלאמ'

 אן חו אלזי~1י הדא 1וצףלזכ1ת.
 אלפאכהה או אלכ'בז דלךיאכד
 ינעלח 'ריד אלדי אלשראבא1

 1ידפעה ללתחזם א1 ללסב1ישית1ף
 פי אלדןרב( רלך אהל סן נירחאלי

 אלקריח אחל סן או סב1א1תשית1פי
 אקבץ' לה ויקול תח1סין עירןיבי(פי

 חדא אהל נמניע! ליסתחקחהרא
 1ליסןתחקח! סב1י שית1פי פיאלדרב
 ופית1פי פי אלקריה הדה אהלנם'ע

 קדסנאח. סא עליה דל סא עליתה1סין
 במב1י טשתתפין כיצד1קולתם
 ושלשסן של"1 חבית אדםסביא

 1שלשאר ושלנרונרית1שלתמרין
 טשלחביר1 1בין טןל1 ביןפיר1ת
 משלחביר1 .לזכ1ת צריךסשל1
 אלשי יכ1ן אן 1סגחא לה1דיע.צריך

 שם. ת( שם.ד(



 ספר - קךםגנוי54

 לכך, תכשרים מהרברים ישתתף בואשר
 ומשתתפט מערבע בכל א( שאמרו מתוהראיה
 מערבץ אמרו וקוד המלח. ומן המים מןחוץ

 מקרבץ אין ביץ לערב רצו ואם בפתלחצ(רות
 בפת להשתתף רצו ואם ביע במבףמשתתפץ
 במבף ומשתתפין בחצירות מערבץמשתתפץ

 ףאטרו הת'ענ~ת ' תורת תשתכח שלאכרי
 אום' וחכם' מאיר ר' רברי עיריבו לאאבותינו
 אט' יהורת רב אמי מושתתפין או מערביןאין
 כר מנהג אם' חתא ורב מאיר כר' הלכהרב

 . מאיר. כר' העם נהנו אם' יוחנן ור'פאיר

-

 שבעליו ממה והשיתוף העירוב היה ואם
 ממנה יתעלה לה' אשר את חפריש אםמסופק
 מערבע הדמאי- ב( שאמרו מה לפי הדבהמותר

 עליה ומזסנע עלץ ומברכץ גוומשתתפץ
 :הוא טפני הזה, הרבר בביאור הארכנוולא
 עירוני הזכרנו לא וכן ענייננו. לתחוםמחוץ

 זה. בספרנו מכיונתנו הענין ריחוק מפני1חצי[רות
 לנבי[ נפשות נשתי בין השותפות הה'והררך
 החלוקת בקנין ג( שאמרו מה והראיההעברים,

 רב הוא מה לזה( )וכר' לזה כרי בהןאין
 ורב אגור או גוד או רינא אית )אם'(יהורה
 ופשומ נכור אנור או נור או דינא לית אט'נחמן
 כאיזצר ממאה ובהמה עבד אביהם להןשהניח
 ולזה יום לזה קובר אוט' . שאני ליה אם'עושין
 שחצ.ו טי ליה מסיעא לימא זטים שני)יום(
 אחר יום רבו את עובד חורין נן- -וחציוקבר
 שאני הלל בימ רברי אמר יום עצטוואת
 ליכא. נור איכא ראנורתתם

 נפשומ שתי נין השותפות הו'והררך
 -בהן שניהם שותפות שהיתה בין השפחות,לגכי
 והראיא אחר, עניין מצר או הירושהטצר

 אלא. כטקום ד( א'. י-ג, ב.1 ג( ג'. פ'א, רטאי ב( פ'ג. ב'1 כ-ו, ערוניןא(
 אלא. בטקום ח( בכ.י. בן 1( אם'. חסר 1( לזח. וכדי חסרה(

 י שש

 פיה רלך יג~ו טמא בח ישחרךאלרי
 טערבין בכל ק~להם אלי חריאלא

 הסלח. וטן הטים טן ח~ץוטשחתפין
 בפח לחציר~ח טערבין איצ'אוקאלו
 טערבין אין ביין לערג רצוואע

 רצו ואם ביין בטבויפשחחפין
 טערבין טשחתפין בפתלהשחתף
 שלא כרי כטבוי וטשתחפיןבחצ'רוח
 ויאטרו התיגוקות ח~רחחשתכח
 טאיר ר' רברי עיריבו לאאבות'גו
 טשחתפ'ן או מערבין אין אום'וחכם'
 כר' הלכה רכ אם' יהודה רבאש'
 מאיר כר' סבהג אם' חוגא ורבסאיר
 סאיר. כר' העם .נהגו אמ' יותכןור,

 ~אלשיח~ף אלעירוב כאןואן
 אכראג פי צארבה שך קרטטא
 רלך גאז טנה חעאלי אללחחק~ק
 וטשחתפין טערבין הרמאילקו'

 ~לם עליו. ~מזטנין עליןוסברכין ב~
 ען ןלכ'רוגהן .רלך שרח פינמען

 עירוב' נרכר לם ~כרלךקצרנא.
 פי גרצ,נא ען לבעדהןחציןרות
 הרא.כתאכנא

 אלואקעה אלשרכה אלה'ואלנחו
 ר( אלי אלעביר פי[ [נפסי, בין טאפי
 אלקסמה סעני פי קאלו טאתרי
 רב הוא טה ה( ל~ח כר' בחןאין

 אג~ר אן ג~ר או רינא א.ת ו(יהורה
 או ג~ד או ריגא לית אם- גחטן~רב

 להן שהניח ופש~פ בכ~ראגוי
 כאיזצר פסאה ובהמה עבראביהם
 עובד אום' שאני ליה אמ'ע~שין
 ליטא ים.ם שגי ז( יום ולזה יוםלןה

 וחציו עבר שחצ.ו טי ליהטסיעא
 חלל ~ית רנרי אחר עצטו.יוםיאת אחי יוס רבו את ע~בר חוריןבן

 ל.בא. גור א.כא ראגור התם.שאני
 אלחאצלה אלשרכה אלו'ואלנחו

 ס~א אלאמא פי נפסין גין סאפי
 טן פ,הן שרכחהמא כאגת רלךפי
 חרי ח( אלי גירח טן או אלארחגחה



 לוי ם. ב.ור.

 רימי ורב חיננא בר ראכון א( טאמרןמה
 אמתאתא תרתא אבקו להו שבק חענאבר
 הוה וחרא וכשולי כ'פא ירקא הותחדא
 להו אם' רראבא לקמיה אתו בסתרקאירקא
 רסר התם וטאמ ו,גור או נור או רינאלית
 והא, בחא ליה ניחא ומר והא כהא ליהניחא

 נפשות וטתי בין . השותפות הףוהררך

 אופנים. בעעי יקרה חה הטהורות. הבהטותלנכי
 ישראל השותפים שע שיהיו הראשקהאופן
 חול קם מהן פוקעים התורה ריני כיוגוק

 עליהן תחול וטולא[ ר"ל בהן הגףשותפות
 הנף שותפות כושאר[ שהיא לפי המתחרתהמצוה

 1ח1 פרה כקנץ שהשתתפו וגף ישראלכגץ

 חל ולא טמנה פוקק הככורה רקיהיה
 של פרתו קוכר הלוקח כ( וטאטרו לפיקליה,

 רשאי שאעו אפקלפי לו והטוכרנכרי
 פטור לו והנותן ממנו והמקבל לווהמשתתף

 לישראל נוי שותפות כנץ וקור הככורה.מן
 שותפות פשום סהן שפוקק הצאהלגבי

  וטני היו ד14ס הנז, ראוטיקן נתינת חיובהנוי
 כצאנם הגז בראשית ח"כים ישראליםהשותפים

 טה לפי חיובה את מפקיקה השותפותואין
 הגז בראשית תייכת השותפין כהטת ג(שאמרו

 אם' אלקאי רר' טקסיה מאי פוטר אלקאיורי

 ורבנן שותפות של ולא צאנך צאנךקרא
 חכטים. כרברי והלכת רגו' שותפי למעוטיההוא

 השותפים אחד שיהיה השניוהאופן
 בבהמה שותפותם היתה שאם כהן, והשניישראל
 טסנה המתנות את ליתן חייכיםטהורת
 שניהם כשהשתתפו וזה הלכותיהן,ככל

 שאמרו טה לפי מכירה, לשםבשחיטתה

 תתצפי. בב-י ר( א'. קל-ה, ח1לין ג( י י'ג. בכורות ב( ב'. '.ג, בתרא בבאא(
 ציין הנקור1ת )ע.' צנגד בכ'י ח( אלאגסאם. בכ"י 1( דלך. בכ-י ון באצול, בכ'יה(

 "צאנך4(. שצ-לחסופר

 ורב חיננא בר ראבון קולהםאלי
 להו שבק חיננא בררימי

 ידעא הוח חרא אטהאתאתיהא אבוה~
 ירעא ה,ה וחרא זבשולימ'פא

 אמ' רראבא. לקטיח אתובסתרקא
 אגור או ג1ד א1 רינא ליתלהו
 בהא ליה ניחא רטר התפשאנ'
 והא. כהא ליה ניחא וטר1הא

 אלחאצלה אלשיכה אלז'ואלנחו
 אלבהאים פ. נפסין בין טאפי

 צ'רבין. עלי יגרי יראךאלפאחרה
 אלשין'כאןן יכון אן אלאולאלצ'רב
 אלשרעיה אלאחכאם לאן 1ג1''שראל
 שרכה ה( בחצול ענהא ד(תהנפ'
 תגב לאן אןנה נענ'. פיהאאלגו'
 לאנהא אלמכצ1צה אלטצ1הפיהא
 כישיאל וראך אלגו' שרכה . . .ב

 בקרה ון מלך פ' אשתרכאוגו'
 ענהא מתנפ' אלבכורח חכספיכ1ן
 הל1קח לק1ל' פיחא ואגבוג'ר
 לו והמ1כר נכר' של 9רת1עוכר

 לו 1המשתתף רשא' שאינ1אפעלפ'
 טן פט~ר לו והנותן טטנווחטקבל
הבכורה.
 גו. שרבה בחצול איצ'אוראך
 ענהא פינתפי ז( אלאגנאם פילישראל
 אכראג וגוב אלגוי שרכהלאגל
 אלשריכאן כאן 9אן הגז.ראשית
 פי הגז ראשית וגבתישראלים

 אלשרכח תנף ולםאגנאמהמא
 השותפין בהטת לקו' פיהאוגובהא
 אלעאי ור' חגז בראשיתחייבת
 אם' אלעאי רר' מע0.ה טאיפופר
 שותפות של זלא צאנך ח( צאגךקרא
 רגוי ש1תפ' למעוטי ההואורבנן

 אלחכמיפ, כקול.אלהלכה
 אחד יכ1ן אן אלב'ואלצ.רב
 פאן כהן ואלאכר ישראלאלשריכין
 בהסח פי חצלת אראשרכתהטא

 טנהא אלטחנ.ת אכראג וגבפהורח

 ארא ודאך אלשיעיה א~צאפהאעלי
 לקו' ללכיע רבאחתהא פיאשחיכא

 ולנכרי לכהן השוחט אלסשנחפי



 ם"ר - קדמגנ1י56

 טן פטור ולנכרי לכהן חשוחט א(נטשנה
 לרשום. צריך עמהן והטשחתףהמחנוח

 טבלה רר' אושפיזכאניה י( בחלטורואמרו
 אחא מילחא ליה רחיקא והוה הוחנכ,הן
 בהרי אישחיחף זיל ליח אמי טבלח רר'לקסיח
 טשוחפי מטחנחא להו רפטרח רטיגו ישר'טנחי
 טבלא ר' והא ליה אם' נחטן רב חיביהלך
 טפיקנא ואילא ויל ליח אם' פטירת ליאם'
 לקטיח פבלא ר' אחא מאונך טבלא ר'לך
 הכי מר עכר טקטא טאי ליח אם' נחטןררב
 טררוסא חיננא נר אחא ר' אחא רכי ליהאם'
 טבח אטרו ררום וזקנ' לוי נן יהושע ר'אם'
 הסתנות טן פטור שבחוח ושלוש שחיםכהן
 ליח נעניר ליה אם' בטחנוח חייב ואילךטיכן
 חיכי מילי חני ליח אם' חיננא נר אחא כר'טר
 טפחחא. קכק חא חכא אכל טמחחא קנקרלא

 עשרה טישראל שוחפים לשני חיוואם
 ניניהם נשאר ולא ניניהם וחלקום הצאן טןראשים
 אינם שוחפוחם, טשום טקוח חילוף רטיאלא
 לחור, הצאן א~חן נשניל בחטה במקשרחייבים
 לפי נהסה מקשר ליתן חייבים חלקום, לאואם
 שחייבין והשוחפין חאחים ג( שאמרוטח

 בטקשר ושחייבין בחטח מטקשר פטוריןבקולבון
 חניח טחפישח קנו הקולבון, טן פטוריןנהמה
 נשתחפו כך ואחר חלקו פטורין, לאו ואםחייבין
 בהטוג טטנעשר[ ופטורין כקולבוןחייבין
 רין טהורה בבחטח חשוחפוח שטבטלתופקטים
 חוץ טכרו י( שאטרו כמה וזח הפשעיםאחר
 שוחפוח בו לו שהיחה או בו טטאחטאחר
 טשלם והמעקר והנוחר נירו ונחנבלחוחשוחט

 ארבעה חשלוטי טשלם ואינו כפלחשלוטי
 שוחפים שני שחולקים ופקטיםוחטשח.

 עמהן והמשתחף חמחנוח מןפפור
 לרשום.צריך

 א~שפיזכאניה אלתלטור "ין,קאלון
 רריקא וה,[ה הוה פבלה.ןכהןדר,
 פבלח דר' לקמיה אתא מילתאלית
 פכחי כהדי אישתיחח ןיל ליהאם'
 טמתותא יהן דפפרת דמיגן'שר'

 אם' נחמן רב חיביה לךמשוחפי
 פפירת לי אס' פנלא ר, והאליה
 ר' לך מפיקנא ~אילא זיל ליחא0'
 לקטיה פבלא ר' אתא מאונךפבלא
 ענד טעמא מא' ליה אמ' נחמןדרג
 אחא ר' אתא רכי ליה אם' הכימר
 יהושע ר' אם' סרוומא חיננאבר
 כהן פבח אטרו ררום וזקני לויבן

 טן פפור שבחות ושלוששחים
 במתנוח חייב ואילך מיכןחמתנוח

 אהא כר' מר ליה נעגיר ליהאט'
 היכי סילי הני ליה אט' חיננאבר
 הא הנא אגל ססחחא קבעדלא
 מן שריכין כאן פאן מסחתא.קבע

 אלננם טן רוס עשי להטאישראל
 אלא גינהמא יבק ולםפאקתסטאהא

 ינכ לם לשרכחהמא דראהםצר~ף
 מעשר חאלהא עלי אלגנם חלךפי

 וגב יקסמאהא לם נאנא ואןבחמח
 לקו' בחטה טעשר אכראגעליהטא
 בקולבון ןחייבין ~חשוחפיןחאחיפ
 ושח,יבין בהסח םםעשרפמורין
 חקולכון סן פפורין כחטהכמעשר

 ואם הייבין הביח מתפישחקנו
 נשתתפו כך ואחר חלקופפורין לא~

 ממנעשר[ ו"פורין בקולבוןחייבין
 פי אלשרכה חסקפ ~קדבהמה.
 אלננאיאת בעץ' חכם פה~יחבהמה
 מאחד חוץ מברן ןכקולהמ[ודאך
 שוח"וח גו לו שה'חח או בוממאה

 והנ~חר ב'רו ~נתנבלחוחש~חפ
 ~א'נו ב"ל חשל~מ' משלםוהמעקר
 וחמשח. ארבעח חשלום'משלם
 על'ה פ'חכם אלשר'נ'ן 'קתסםוקד



 לו,ן י.יר.

 )בעצם( לו שטניע מטה בקצת )רק( אותוורנים
 אתר שחלקו שותפין שני וכן א, כאטרםוזה

 כלב שכנגר תשעה, נפל ואתר עשרה)נפל(
 מותרין. כלב שקםאפורין

 נפשותן, 1שתי בין השותפות הח'והררך
 פפאה, בהטה לנבי נוי והשני ישראל סהןשאתר
 פפנה, הפיותרים התורה ריני פפקיעהשה,א
 ישראל שאין חטור בפפר שותפותס כגוןוזה
 להטיתו ולא בשה זח חפור פטר לפרותתייב
 הלוקת ג( שאטרו טה לפי בו הגוי שותפ,תפפני
 אפעלפי לו והפוכר נכרי של תטורועובר
 והנותן טפנו וחפקבל לו והטשתתף רשאישאינו
 הבכורח. טן פפור בקבלהלו

 לי לפה לו וחפשתתף ג( בתלפורואפרו
 חייבת גו' שותפות ראם' יהודה .רר'לאפוקי
בבכורח.
 בשותפות השיעור את קרטונינו נתנווכבר

 . . או חכור פמר פדית מחיוב הפומרתכוי
 ותחא לגו' שותפות תהא וכפה ד(ואפרו
 אזנח. אפילו הוגא רב אפ' חככורה פן1פפורהן
 אזניך שקול ליה וליטא נחטן רב להפתקיף
 אותה שעושח ברבר אפ' חיפרא רב איתטרוזיל
 טריפח. אותה שעושה ברבר אפ' ראבאנבילח

 חשותמים בין שותפות היות הם'והררך
 אתר כל ביניהם תלקו שאם ובכלים,בפכשירים
 בתלק טהם אתר כל וזכה והכליםפהפכשירים

 פוקק פרצון הפכם ררך קל מהם אחרפכל
 לפני קליחם חל היה אם הפוטאה ריןטחם
 תציח שנגנב טפה ה( שאפרו פה לפיזה,
 שותפין או אחים חלקוח חצ'ח שאכראו

 פטאה. טקכלת התזירוהפ1הורןח

 כלים ה( א'. ג', ד( א'. ב', שס ג( א'. פ-א, גכ~רוח ב( א'. ל', תטורהא(
 ~נטחקה, בסט~ךן ןשנשתנתח "וקאל~" טלת כאן חיחח בכ-' ז( נפל. חסר ו( פ'.פי.ח,
 במקו0ח. אחרת ננחגה לאאבל

 ~נן כק~להם ~דאך חצה טאכיץ'
 עשרה ון אחר שחלקן ש~תפ'ןשנ'
 שכנגד 1וכןלב חשעה נפל~אחד
 ט~חר'ן. כלכ שעב אס~ר'ןבלב

אלשיכהאלח'ואלנחן
 נפביןן ןכין מא פ'אלחאצלח
 פי גוי ~אלאכר ישראלאחדהמא
 אלאחכאם חיפע פמאהבהסה

 ~ראך ענחא אלסכצוצהאלשרעיח
 יגב פלא חמור פפר פיכשרכתהמא

 לחצול יקחלה אן ~לא בשחחמ~ר אלפפי דלך יפדי אן 'שיאלעלי
 עובר הלוקח לקו' פיה אלג~ישרכה
 אפעלפי לו ~הט~כר שלנכריחטירן
 ~ה0קבל לו ~חטשחחף רשאישאינו
 0ן פפ~ר כקגלה לו והנוחןטסנן

חככורה.

 והטשחחף אלתלמוד פי~קאלו
 דא0' יתודה דרי לאפוקי לי ל0חלו

 בבכורח, חייבח נוישוחפוח

 פי אלחד קדמאינא אעפא1קד
 לוג~ג אלססקפח ג,י"~תפ~ח
 ו( . , , או. חסור פפיפדיית
 לגוי ש~תפ~ח תחא ~כפה~קאלו
 רב אם' הבכ~רה טן 1פפ~רחןותחא
 רב לח טחקיף אזנח. אפילןחונא
 ~זיל אזניך שקול ליה ולי0אנחטן
 שע~שה בדבר אס' חיסדא רבאיתמר
 בדגר א0' ראגא נכילהאותח
 טריפה. אוחחשעושח

 אלשרכה חצ~ל אלפ'ואלנחו
 אלאלאת פי אלשיכא ביןפי0א

 כל אקתסטן אדא פאנחם~אלא~אני
 ~אלא~אני אלאלאת תלך 0ן~אחדח
 כל מן גזן טנהב ואחד לכל~חצל

 אלתראצ'י ~גח עלי טנהאואחדח
 אדא אלט0אה חכס ענהאארחפע
 ]לקו'1 דלך קבל להא חאצלאנאן

 שא1בדן או חציח שנגנג01פןח
 שותפין אן אחים חלקוהחציח

 פפאה. סקכלח חחזיר~המ1ח~רןה
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 נין הפירות לגב' השותפות ח"וחררך
 חבר, אינו וחשני חבר טהם שאחר נפשותשתי

 אחר שיטול נאופן ניניהם לחלק להס טותרחרי

 טהם אחר שיטול או שקורח והשנ' ח,טהטהם

 טוה, חלקו החנר שקיבל ולאחר שטן והשנייין
 חבר א( שאמרו טה לפ' טקשרות טטנוטפריש
 'כול הארץ עם אב'הס את שירשו הנארץ[ועפ
 ואני פלוני שנטקום חטין אתה טול לנוןלוטר
 פלונ' שנמקום 'ין אחח פל' שנטקוםחטים
 נחבר ני בתופפה ואטרו פל'. שבטקום נ"1[ואני
 פירוח שלנקחו[ הטעשרות קל נאטן שאינווטי[

 מול לו לוטר נרשא'[ שנשחתפו אושירשו
 שטן ואני "ן אתה שעורין ואנ' חטיןאתה
 לעשות רשאי דטא' למכרו שטותר רברשכל
 ענבין של עבט תבואה של גריש לקח כן.נו

 טקשר ווה שלו את טקשר וה שלזיתיםוטקמן

 לקשר צריך שניתפו[ כך וארר לקח אם שלואת
 וזה טשלו שבלים שחר' הביא זה הכ4על

 את[ שבנצרו או טשלו וקנבין ויתין סליהניא
 שאין וארר מעשר אחר ארת גת בתוךכרטיהם
 וחצי וורא' שלו את טעשר הטעשרטקשר
 רטאי. חנירו שלרלקו

 וגוי גר נין זו .שותפות היתהואס
 נית וכלי צלם.ס ה'דושה והיתה הירושהטצר

 לגוי לוטר לגר לו טותר נייר', רלא ונכמיופירות
 אתה הנכפים את ואנ' הצלטיס אח אתחטול
 . . שיקשה אלא חפירות את ואני הייןאת
 והיין. הצלטים שכנגר טמה יהנה שלא '['רית .1.

 שיאסר)הו( קורס אלא טוחר אינו שזהאלא
 היו אם לו, וטותר הגר, לרשותבואו

 הגוי עם להתנות טררץ, ניתחנכסים
 'טול והוא השנח ניום הכנסחו[ נהגו'שיטול

 אלראצלה אלשרכח אל"ואלנחו
 נפסין בין פימא אלתמארפי

 חבר גיר ואלאבר חבראחרהטא
 פיאכר 'קתסטא אן להמאפיגוז

 א1 שעיר ואלאכר 1חנ[טחארדחטא

 דהן נואל[אכר שיאב אחרהטאיאכר
 רלך טן חקה ללחבר חצל אראחתי
 חבר לק1להם טעשרות טנהאכינ
 עם אביהם את שיישן ה1ארץן1עם

 חפין אתה פ1ל ל1ו[ ל1מי יכויחארץ
 שבטקום חטיס 1אני פל1נישבמק~ם

 1יין[ 1אני פל' שבטק~ס יין אתחפל'
 אלחוכפה פי וקאלו פל'.שבמק1ם
 על נאטן 1 נ י א ש וטי[1חבר

 או שיישן פיי1ת של1קחוןהטעשיות
 אתה מ1ל לן ל1מר ישאישנשתתפו

 ואני יין אתה שע1יין ~אנירפין
 רטא' לטכרן שס1תר דבר שכלשטן
 גדיש לקח כן בו לעש1תרשא'

 ומעפן ענבין של עבפשלתב1אה
 11ה של1 את מעשי זהשלזיתים

 כך 1אחר לקר אם שלו אהטעשר
 זה הכל על לעשר צייךש1יתפו[
 הגיא 1זה טיבלו שבלים שחריהביא

 שב1צרו או טשלן יענבין זיתיןסלי
 אחד ארת גת בתוך כימיהםאת[

 הטעשר מעשר שאין ואחדטעשר
 חלק1 ןרצי 1ודאי של1 אתטעשר
 דטאי. חבייןשל

 פי חצלת אלשרכה הרה אןול1
 אלארת נהה מן ונוי גר ביןטא
 ואתאתא אצנאמא אלמ~רוחוכאן

 יק1ל אן ללגי גאו 1עקאכותטאיא
 ואנא אלאצנאם אנת כורללגוי

 ואנא אלשראב אנתאלןעקא[ר
 . . . . 'עמל אן אלאאלתמאר

 1אזא מטא 'נתפע פלא [ייית . .1
 הדא אן אלא 1אלשיאבאללצנאם

 חצ1לה 1י[חרם טא קבי יגוזאנטא

 כאן ארא לה ויג1ז אלני מלךפי
 אלגוי יהאיי אן המאטא1אל[עקאר

 '1ם פי נלתה[ 1אלגוי יאכר אןעלי
 י1ם פי נלתה הו ויאכראלכבח

 ה-י-א'. פ-ר רמאי תוספחא ג( ה*פ. פ'ו, רסאיא(



 יו,ן ס. ב.יי.

 א( וטאסרו מה לפי החול ב'ום הכנסתואת
 לו לוסר יכול גר אכ'הם את ,טיר,טו וגויגר
 ואני יין אתה מעות ואני זר' עבו' אתהטול

 ואסר אטור. הגר לרשות ס,טבא ואםפ'רות
 ר,טאי גוי אביהן את שירשו וגף גרכתוספהט

 אתה כלים ואני צלטים אתח מול לו לוטר]גרן
 טאחיו חלק נמל הגר אונקלוס פירות. ואנייין

 ירשו הסלח. ליס חלקו וחוליך קצטו עלוחחמיר
 בחלקך שבת תהא לו לוטר רשאי המרחץאת
 גוי של ביתו שקנו וגוי ישראל בחלקי.וחול
 ואני צלטין אתח טול לו לוטר רשאיאין
 הטרחץ את לקחו פירות. ואני יין אתהכלים
 וחול בחלקך שבת תהא לו לוסר רשאיאינו
 טתחילח כן מנת על עמו התנה ואםכחלקי
 ישראל והשני גוי השותפין אחר היה ואםטותר.
 לא הרי להם, טשותפת שרה חלקת יבוללגבי
 טחלקו חתרוטה הפרשת טחיוב שותשותטתטנע
 שלקחו וגוי ישראל ג( שאטרו טה לפי ישראלשל
 רברי בזה זה סעורבין וחולין מכל בשותפותשרה
 חלקו אם' גטליאל כן שטעון רבן)רכי(,

 ]בכיאור ואטרו פטור. שלגוי חייבשלישראל
 יש סכר רטר אלא פליגי לא כען ער[זה

 רגוי[ שותפ]ות אבל בר.רה אין סבר וטר[]ברירה
 ין ישראל ארץ בחלטור ואמרו חייכת. הכלרברי
 בשחלקו פליגין טה יוחנן ר' בשום יוסיר'

 רבן אף גריש חלקו אם אבל כקסתחשרה
 של וקלח קלח שכל לר' טורה גטל' בןשטעון
 הוא.שותפות

 נפשות שתי בין השותפות תי"א .והררך
 פוטרתם שותפותם שאין רברים מ' לגכיטישראל
 מהם הראשון הרבר, כאותו הטצוהטחיוב

 .רוש' ד( ב'. קל'ח, חול.ן ג( ה.-ב-ג'. פ-ו, דמאי תוספתא ב( א'. ס'ר, ע.1אן
 הנראח, לפ. ל"גר", ותוקן "גוי" היח בכ"י ה( חג.נא. רבי גשם .סא ר' ת..: פ'ודמאי
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 אתי שרשו ונוי גר לקו'אלח1ל
 אתה כול לן לומר 'כול ח( גיאב,הפ
 1אנ' "ן אהה מע1ת ואנ' ור'עבו'
 אסור. הגר לרשות גושבא ואםפיר1ת
 שירש1 וג1' גר אלת~פפה פ'~קאל
 לו לוטר [גרן רשא' גו' אביהןאת
 י.ן אתה נליפ ואנ' צלטים אתה16ל
 חלק נטל הגר א1נקל~ס פירות~אני

 וה1ר.ך עצמן על והחמ.רסאחיו
 המרחץ את ירש1 חמלח ליםחלקו
 ברלקך שבח תהא לו לוטררשאי
 שקנן וג1י ישיאל בחלקי~הול

 טול לן לומי רשא. אין גו.של בית~
 ..ן אתה נלים ~אני צלטיןאתה
 אינו המרחץ את לקח1 פייותואני
 בחלקך שבה תהא לו לומררשאי
 על עמו חתנה ואם בחלק.וחול
 כאן ~אן מותר. מתחילה נןמנת
 ישראל ואלאכר גוי אלשריכיןאחד
 שרנתהמא פאן ב.נחמא צ'יעה גלהפי
 אלתרומה אכראג וג~ב מן תמנעלא
 וגו. ישראל לקו. ישראל חצהמן

 וחולין טבל בשוחפות שרהשלקחו
 שמעו! 1( רבן רבר. ב~ח והמעורבין

 חלק~ ח.יכ של.שראל חלקו א' גט'בן
 רלך ]תב.ין פי וקאלו פטור.שלגוי
 יש פבר רמר אלא פליג. לא כעןעדן

 אבל ברירה אי! סבר ומרן]ברירח
 חי.כח. חכל רברי רגו.[ש~תפ]ות
 ר' ישראל ארץ חלמור פיוקאלן

 פליג.ן מה י~חנן ר' בש1פ'וסי
 אס אבל כקמתה שרהבשחלקו
 גמל' בן שמע1ן רבן אף גר.שחלקו
 של 1קלח לח שכל לר'טורח

 חוא.שותפוח
 אלחאצהל אלשרכה אלי.אואלנחו
 פ' פי .שראל סן נפס.ן ב.1פ.טא
 וגוב סן שרכתהסא תכדנחא לאאשיא

 פאלאול אלשי. ]רלך[ פיאלמצ~ה
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 שגיהם )חיונ( טונקח שאינה נקימחחשותפות
 חלה א( נחלמוד שאמרו טה לפי חלהלהפר'ש

 ראשית לילף לם'טר איכא ראשית דכת'אפקלגב
 לא דשותפין להלן מה הגו מראשיחראשית

 קריסותיכם. רחמנא כתנ לא דשותפין כאןאף
 ט'שראל שותפים שני ב(, הפיאהוהכ'

 השתתפותם אין שרה חלקח בינולשהשתתפו

 שניהם קל היא חונה אלא פיאה מנתינתמונעת

 שדך רכח' גנ קל אף פיאה ג(ן שאמרו מה1לפי
 ונקצרכם רחם' כתנ לא )ר[שותפין איןדירך

 לי לסה שדך ואילא ארצכם 1ק[ציראח
 דגוי. שותפותלמקוטי

 נפשוח שתי השתתפו 1אמ[ חבכורה,והג'

 טח לפי טמנה בנכורה חיינים ננהטחטישר'

 נקרך דכת' גנ קל אף נכורה י(שאטרו
 רחמנא כת' לא רשותפין אין דידךוצאנך

 לי למה וצאנך נקרך ואילא וצאנכםבקרכם
 דגוי. שוחפותלטקופי

 שנקנינו בבית חטזווה נקניקת החיונוהר'
 מוה תמנק לא מישראל כמחמשחתפים

 מווזח א( שאמרו טה לפי )שניניהם[חשותפות

 רשותפות אין[ )רירך ניתך ביתך רכת'אפקלגנ
 1'טיכמ[. ירבו לטען רחטנא כתנלא

 מהיבול הטקשר נתינת חיונוהח,
 טח לפי טישראל כטח בקנינושסשתתפים

 רשותפות אין רירך רגנך מעשר י(שאמרו
 רגנך טקשר ואילא טקשרוחיכם רחם' כת,לא
 ר13י. ריגון ולא רי13נך לילסח

 והלחיים הורוק ר"ל מטתנות1ה1'
 השתתפות נתינתן טחיוב טונקח שאיןודקבה,

 ז( שאטרו מח לפי בחן טישר'כמח

 אלעגין פי אלחאצלה אלשרכהסנהא
 אכראג חן ןינוב[ מן תמנעולא
 אלתלמור פי לקו' עליחסאחלה
 איכא ראשית רכת' אפעלגבחלה

 מראשית ראשית ראשית לירףלמימר
 כאן אף לא רשותפין להלן סההנו

 עריס~תיכם. רחטנא כהב לארשותפין
 אן אלפיאה פ' אלקול~אלב'
 ןאשת[רכא אדא ישראל טןאלשריכין

 שרכתהסא תסנע לם ציעה גלחפי
 חי בל אלפיאה אכראגמן

 על אף פיאח ~לקו'ן ~אגבחעליה0א
 ~ד[שותפין אין רירך שרך רכת'גב
 ~ק[ציר את ובקצרכם רחמ' כתבלא

 למעושי לי לסה שדך ואילאארצכם
 דגוי.שותפות
 אלבכויה פי אלקולואלג'
 פי ישר' סן נפסין אשתרך1אראן

 לקו' אלבכורה פיחא וגבתאלבחמח
 וצאנך בקרך רכת' גב על אףבכורח
 יחסנא כת' לא רשותפין איןרירך

 וצאנך בקרך ואי"א וצאנכםבקרכם
 רגוי. שותפות לסעופי לילסה

 אלסזוזה נצב פי אלוגובואלר'
 סלכחא פי 'שתרך אלתי אלרארפי

 רלך סן יסנע לא ישראל סןגסאעה
 ס~וזח לקו' ~בינהסן אלשרכהוקוע

 ~רירך ביתך ביחך דכת'אפעלגב
 לסען רחטנא כתב לא דשותפותאין[
 1יטיכס[.'רבו

 אכיאג פ( וגוב פי אלקולואלח'
 ישתרך אלתי אלגלה מןאלטעשר

 לק~' ישראל טן גסאעח מלכהאפ'
 רגנך סעשר דכת' אפעלגבמעשר
 רהם' כת' לא רשותסות איןדידך

 לסה רגנך סעשר ואילאסעשרותיכם
 רגוי. דיגון ~לא ריג~נךלי

 נעני אלמתנות פי אלקולואלו,
 לא אנח פ' והקבה והלחייםהורוע
 אשתראך אכראגחא ?גוב מן'סנע

 לקולחם פיחא 'שר' סןאלגסאעח

 קם. תולין ג( לחלן. וכן הפיאה, ע4 חריבור : במלח סלה ב( ב'. קל-ה, תוליןא(
 ע.' נרס~ח חחשספח אבל בכ-י, חסר ח( א'. קל'ו, שם ז( שם. ו( שם. ח( שם.ר(

 "פיא. מלת ב*עות כאן נשנתח בכ'י פ(ס'מן.



 לו ט. ב.רר.

 ראיכא ונתס נרתטנא רכת' גב קל אףטתנות
 טה הגז טראשית נתינח נתינח 1יליףןלטיטר
 כת' לא רשותפין כאן אף לא רשותפיןלתלן

 ונ'. חזכת זובחי מאתרחמנא
 כסה השתתפות שאיו חבכורימעוחז'
 פהכאת טונעת שרת חלקת כקניןזטישראל[
 שיש בזמן טטנה להכיאם תייבים אלאחבכורים
 אף בכורים א( שאטרו טח לפי בולחביאם

 לא רשותפין אין רירך טארצך רכת' גבקל
 ואילא בארצכם אשר כל בכורי רתם'כתב
 לארץ. תוצה לטקופי לי לטחארצך

 ב1בנרן תציצית תליית תיובוחחי
 1איןן טישראל, במה בקנינושטשתתפים
 שאמרוי( טח לפ' טזה 1טונעתן בוחשתתפותם

 אין רירך כסותך רכת'[ גב קל 1אףציצית
 ואילא כגריהם כנפי קל רחם' כת' לאדשותפין
 פלית ר"י ראם' יחורה ררכ לבי לי לטחבסותך
 חציצית. טן פמורת יום שלשים כל1שאו(לה
 שפשתתפים בבית תטקקה קשית חיובותפ'
 1ט11נקת חשותפות נאין[ טישראל כטתבקנינו
 קל 1אף נ( שאטרו טח לפי חזח תרברתיוב
 1כת' לא רשותפות אין רירך לגג'ך רכת'גבן

 לטת לגגך ואילא טטנו תנופל יטל כירחפנא[
 טררשות. ובתי כנטיות בתי נלטקופיןלי

 נפשות שת' כין השותפות ח'*בוחררך
 נאריך קכשו ואנו תטטון. לגביטישראל
 לפי ריניח ובהזכרת תזאת השותפותבתבונות
 ביוצא ואל זח מפרנו בתבור תתכנננושאליתם

 זולתח. קל ברברים חארכנו לא כן וקלבתם
 נקשית בטטון תקשורח השותפות אוטרים:אגו
 רשות תהא טהשותפים אתר שלכל טנתעל

 לתוקלת שיהית טח בכל קיני1 כראותלקשות

 ציל ח( חלק. טקום טעפ כאן במ'י ר( שם. נ( שם. ב( א'. קל-ו, חוליןאן
 אשחראמחם. צ-ל; 1(טנחא.

 דאיכא ר( דכת. נב על אתטחנות
 טראשית נחינה נתינה 1יליףןלטים.
 כאן אף לא דשותפין להלן טחהנו

 זובח' טאח רחטנא כח' לארש~חפ'ן
 ונ'.חובח

 אנה אלבכורים פי אלקולואלו'
 טן אלנ0אע1הן אשחראך יטנעלא

 אכראנ מן אלציעה סלך פי1ישראלן
 ה( טנה אכראנהא ינב 1בלןאלבכורים

 פיה אמראנהא 'נב אלדי אלוקחפי
 טארצך דכח' נג על אף בכוריםלקו'
 רחם' כחב לא דשוחפין איןדירך

 ארצך ואילא בארצכם אשר כלבכורי
 לארץ. ח~צה לטע~מי לילמה

 תעליק ונוב פי אלקולואלח.
 ישחרך אלרי 1אללב(אם פיאלציציח

 1לא ישראל 0ן נטאעה טלכהפי
 לקו, דלך טן פיה ו( אשתראכהימנען

 כסותך דכח'ן נב על 1אףציצית
 רחמ' כח' לא רשוחפ'ן א'ןד'רך
 לסח כס~תך יא'לא בנר'הם כנפ'על
 'הורח רב דאם' 'חורה דרב לכ'ל'

 יום שלשים כל 1שאו(להפל'ח
 הציצית. טןפפורח

 עמל ונוב פי אלקולואלפ'
 קר נאלח[י אלראר פיאלטעקה
 'שראל טן נטאעה סלמחא פיאשחרך
 לקו' דלך ונוב באלשרמה יסןנע1לא
 לנניך דכת' נבן על 1אףסעקח
 רחטנאן זכת' לא דשוחפות. איןדידך
 לננך ואילא טסנו חנופל יפולכי

 כניסיות גתי 1רסעופין לילטח
 סדישות.וגת'

 אלחאצלח אלשרכח אלי*בואלנחו
 פי ישראל סן נפסין ג'ם1פיטא

 פי 1סנםןען אלאן ונחןאלאטואל.
 אחכאטחא ודכר אלשרכה חרחאוצאף
 כחאבנא בחצניף קצרנא אליחאלאננא
 פלדלך טנראה ינרי טאן [1אליהדא
 פנקול נירהא. פי אלכלאם נפיללם
 באלאטואל אלטתעלקה אלשרמחאן

 ואחר כל חצרף נואו עליטעקורה
 יעור טא נמיע פי אלשרכאטן

 יחעלק טטא אליחםנפעח



 וצאוי םפר - קדםגנ1יפ6

 )ב(שליח, כטו ווח בטסחרם שקשור טמחלהם
 א( במקום קינ'1, כראות לעש,ת בירושהרשות

 והראיה בו. שליחות לו שטסר מה בכלש,לחו,
 אב" אם' ב( השליח על קרמוננו שאסרוטה
 טיגו ולרביע לשליש לסחצה ביהן כתזיכאין

 ככולא רינא סשתאע' בפלגא רינאןרסשזתאעי

 טיניה טפקינן לא תפ'ם אין אןטימראןס'[
 כל ליה דכת' כיון טיניה ]מפקינןן אס' אשירב

 ולא ותפאמיה שויא שןליחן ד'נא מןרמתעני
 שויה שותאפא ראןטרי[ ואיכא הואכלום

 לפלגא. מיניה נפקאלטאי
 . . . הן הרי הואת השותפות תכונותאבל
 בין שוה ירוע, טטון טוציא אחר כלכרלהלן:
 ב]כל ויטכרו שיקחו טנת על שונה, אושניהם
 ולא טמחר של אחר בטין או טפחרטיני[

בוולתו.
 כטוח לפ' בי[ניהם הריוח ןקלוטתנים

 ושתהא שונח תנאי[ טהזם אחר כלטטון

 טצפטצטת . . קיניהם כראות לעשותרשותם
 ]או וולתו, לחוצ'א טסחר, של אחרבטין

 לו, טיוחר שטוש רשות טהם לאחרשתחא[
 . . . ש טה להם . . . שותפו[ ]אתלהוציא

 לפי השותפות )טיני( ל[התחלקות]ואשר
 לג' מחוץ יהיח לא זח הרי שהוכרנוה,חחלוקח
 לטח שוח )פכום( טחם האחר שיוציא אודרכים:
 טטטון טרובת טטון שיוציא או שותפושהוציא
 על ג( קרטונינו ואטרו טטנו. פחות אושותפו
 שנים שטואל אם' המסון( )במכוטי הברל]רין[

 השכר טאתים ווח טנח זה[ ]לכיםשהטילו

 רש[ותם על שנאטר ]וטח . . . . .לאטצע
 בכל שניחם ויסכרו שיקחו . . . . בלהתנות

 י( שאסרו טח וה חרי טיוחד בטין או טפחרסיני

 'גוו אלד' כאלוכ'4 ודאךבתגארתהם.
 אל' גה וכ4ה פ'מא סוכ4ה ע4'תצרפה
 אלוכ'ל ען קרמאנא ק~ל ה( אל'תר'
 א'ן אב"אמ'

 כח'1י
 למחצה ב'הן

 דמש1תאע' מ'גו ~לרב'עלשל'ש
 בכ~לא דינא משתאעי בפלגאד'נאן
 מפקינן לא תפיס אין א1מימראןמ'ן
 מיניח 1מפקינון אמ. אשי רבמיניה
 רינא מן דמתענ' בל ליה דכת'כיון

 כלים ולא ותפאסיה שויהשןליהן
 שויה שומאפא דא1מרין ואיכאהוא

 לפלגא. מיניה נפקאלמאי
 א4שרבח הדה א~צאףפאמא
 והו דאכרוה נחן טא . .פאבהא

 מעלומא מאלא ואחר כל יכיגאן
 אן עלי מתפאצ'14ח1 אומתסאויא
 1כלהא אלתגאראח פי ויביעאישתריא

 נוע. דון אלתגאראת מן גוע פיאו[
 בי(נהמא אלרבח 1פיוישתרפ

 טנהןטא ואחר כל טאל קדרעל'

 יכון ואן מתפאצ'לא שרפא . ..
 אלתגארה עלי סקצור . .תצרפה1מא

 מכ?וצא תצרפא לאחרתמא גירחאדון

 להטא [ . . . 1שריכת דוןבה
 . . . צ0א

 אלי אלשרכה אגקסאם]ואמא[
 פאנה ד[כרגאהא ]אלתיאלקססה

 ןג' אחד מן דלך יכלולא
 אחדהמא יכרג אן א0א והיופגוה
 אן או שריכח א1כ[רג מאמתל
 1שר['כח מאל עלי יז'ד טאליכרג
 קדמאינא קאל וקד טנה ינקץאו
 שמואל אט' תפאצ'ל אל 1חכמןפי

 וזה מנח זה[ 1לכיס שחפילןשנים
 אלקול ]~אטא לאמצע. השכרמאת'ם
 . . 9י אשתראמהמא גו(אועל'

 פי ויביעא ישחריא באןא
 מגהא גוע פ' או 1אלתגארא[תגטיע
 לפי ת[גל . . 1 קול פחוטכצוץ

 א' ע', ב"ק ב( "עליא. בטקום עען" בערבית צ"ל גכון, הוא אם מסופק הפירושא(

 אלא. י בטקום ת( א'. ט"ה, שבת ד( א'. צ-ע כת~בותג(
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 לא זת אכל תנאו. לפי ח[כל תתנת]ואם
 תטקום כאן שאין מיותרים ]בטצבים[ אלאיתכן

 להתנות רשותם קל ש[נאמר ]ומרלהוכירם.
 אתר כל של טמונ1 כמות לפי ]יהיה[שהריות
 ברכר ]אומר יתודה רו א( קרמונינומאמר
 ות הרי ביניהם, הבדל תית אםמהם,

 ]על ותראיה קיים. תנאו שקממוןשבטמון[
 לעשות רשותם שתהא להתנות,רש[ותם
 כאותו מצטמצמת כ]מ0תר[ קיניתםכראות
 לאתר שיהא( 1ח1 זולתו, לתוציאממתר,
 תרי שותפו, להוציא לו, מיותד שימושמתס
 תכירו את תמושיכ ב( קרמונינו מאמרהיא

 יעמוק לא אומן תית אם[ 1שכר למתציתכתנות
 טותר. כתנות עמו שותף[ ]היה ואםכ14מנות1
 .ג( . . . . . . . אתתמושיב

 . . . יצח אנטא רלך ולכןחנאו.
 רכרהא. מ1צ'ע חחנא ליסטביוצח
 אשחראפחסא גואז עלי אל[קולןיאטא
 קרר על' [ . . . 1 אלרבחפי

 ארא ט]נהטא ואחר כ4טאל
 אלקרסא קול פהו תפאצ'לאבאגא[

 תגאו שבטסון , . . . יחורחר.
 גו[אז 1עלי אלרלאלא ואטאק"ם,

 תצרפחמא יכון באןאשחראפהטא

 אלחגארח תלך עלי טקצור . . ,פי
 ןאח[רהמא . . . . גירחאד11

 . . שריכח רון בח סכצוצאחצרפא
 בחגות חבירו  את הסושינ.קדסאונא
 לא א1טן היח א'1[ 1שברלמחצית
 ש,חף[ ]היה זאם בא~טנוחויעסוק
 : . את הסושיב טותר. נחנותעטו

 באנא . . . , קאול קאלפאן
 לנל כאן . . . ,_ 11יין[טתסא
 לאחרהטא . . . קילי טןואחר

 אלרכח תלת . . . . , ..
 * רבתם. . . . ,צאחבח.

 . .כג'. . . ..טא.
 בטתל . . . . .לם ..'.
 . . . פיח קלנאח טא . ..
 א4טאצארבח . . . . אלסמעאן
 אלכסארח פי אלאוול .ילתזם ..

 :.. . .גיר . . גי .ם.
 . . יום. . . .תםג.

 ואין טאר ספ~שפש כ"י בסטוך ג( י"ג. ר/ ב-ט תוספתא כ( כי. "פ, קרושי,א
 לתרגםן. כראי שלא כוררות טלים איא טטנולחוציא



 אכל חשני השוחף טן אותו ת ר פ 1פ
 חראשון השותף טן ג"כ אותו פומרתאיננה

 לו שחייכ סרים שיש אס"פ אותוחטשכיע
 רכ אטר א( טרכריהם זה קל והראיהטטון
 אין אוטר והלח כירך לי טנח רכ אטרחונא
 אם' פמור קרים כאו ואח"כ ונשבס כירילך
 שקיכלו כיון ישלם ולא כקליו ולקחקרא

 ואטרינן טטון טשלטין אין שיכ שבועחחכעלים
 שטעתא להא אטלה קא ננחם(ן רביאתיב
 חיכן נחטן לרכ טניוטי כר אחא רכאיתיכיה
 אטן ואטר אני טשביעך אבך לו ואטרפקרוני
 תשלופי פשלם שננבו אותו טקיריןוחסרים
 וחמשח ארכסח תשלוטי טשלם ומכר מבחכפל

 לא רין ככית ואירי אירי נחטן רכוטשני
 ונשכע קפץ שלא כן ונשכע שקפץ כןקשיא
 אמר טרבריהם ררכ אליכא כזה חהלכחואין
 ר(רכ מכרי נחטן לנרכ חטא כר ראטיליה
 לך לטה אררכ נפשך טשכני לך סכירארלא
 כסלטא. לררב לתרוצח ליחאטר

 שנשכס רין שהכעל חוא חחטישיוהררך
 חשותף טן א-ס פומר אמנם הראשוןלחשותף
 הכיא לא אם לראשון שכוסתו ירי עלחשני
 טי איננו שנשכס שהכס'ר ראיח חשניחשותף

 ראיה קליו חכיא אם אבל נאטנתששכוסתו

 חפני" בן לר'ש הש1תפות ספר,שיורי
 ו-ל( הופמן צבי לר'ד חיובל בספר ו-ל פריולנור י',שהופיס

 תקרמחנו( ראה - פ.1. שעד וראשיח י'ד-8-ו, שער י'ג, שעד של תאחרון החלק)הוא

 אלשריך מ, לה א( ה י ר במ
 טן א,ציא חבריה לא בלאלחאני
 טע לה אלטסחחלף אלאולאלשריך
 מאל לה יוגב במא אלבינהחבוח
 רב אמ' ב( קולהם דלך על''דל
 ~הלח ב'דך ל' טנה רב אמרהונא
 בך ואחר ונשבע ב'ד' לך א'ןא,טר
 ולקח קרא אמ' פפור עד'םבאו
 שק'בלו ב'ון ישלם ולאבעל'ו

 משלט'ן א'ן שוב שבועהחבעל'ם
 קא נןחמ(ן רב 'אח'ב ~אטר'נןמטון
 רב א'ת'גה שטעחא להא ח ל טא

 ה'כן נחמן לרב 6נ'וט' בראחא
 אנ' טשב'עך אבד לו ואטרפקדונ'
 אותו סעידין וחעדים אמןואטר
 פבח בפל חשלוטי משלםשגנבו
 וחמשח ארבעה חשלוטי משלסוטכר
 בבית ואידי אירי נתטן רבופשני
 בן ונשבע שקפץ כן קשיא לאדין
 אלהלכה וליס ונשבע קפץשלא
 אטליה ג( לקולתם רב כקול דלךפי

 טבדי נחמן לןרב חטא ברראסי
 נפשך טשבנ' לך סבירא דלאד(רב
 לחרוצח ה י ל ם א לך למחאדרב
 בעלטא.לדדב

 אלבצם אן אלכאמסואלוצף
 אנטא אלאול ללשר'ךאלחאלף
 ב'מ'נח אלחאנ' אלש4'ך טן'ברא
 אלשר'ך 'תבת לם אדאללאול
 אלחאלת אלכצס אן בב'נהאלתאנ'

 פאנת יטינח ח(צ(ח טמן חול'ס

- -
 זח. שלפני 6הדף נשנית חנראת ובפי לשודח טחוץ ננתבת "טבריח4 חטלחא(

 שם. ג( לשון, בשנוי א' ק-1, קמא בבאב(



 לוים.

 לשותף השכקו בזטן חשבוקח על חשורשחיח
 השותף טן ירח קל א"ק פומר איננוחראשון
 טטנו ליטול חזכות לו יש השני וחשותףחשני,
 לקצטו הטמון טן כנגרו טוען שחואטח

 קל חשור ג-כ חוא חיח לא אםכשבוקתו
 ןשכננרו א( טרכריהם זח קל וראיחחשבוקה.
 שכוקח אחר צר כאיזה חשבוקח קלחשור
 שבוקת ואפילו הפקרון שבועח ואחרחערות
 וטלוה בקשיא טשחק טהם אחר היהשוא.
 שכננרו שכיעיח 1סוחר יונים וטפריחברביח
 שכועה חזרה חשורים שניהם היו ונומל.נשבק

 יחלוקו. אוטר יוסי ר' ו(איר ר' רכרילטקוטה
 טן שהקרטנוהו טה אטחת על שטורחוטח

 רברי הם שחזכרנום האלה חררכיםחטשת
 וחרי אחי חרי הני הונא רב אם' נ(קרטונינו
 חר וקרים חר כהרי רינא לחו ראיחשוחאפי
 ליה תבע חרר אירך טצי לא תכקיח,טיניחו
 לסורא נחטן רב איקלע קכר. שליחוחיח לאאי
 י( הונא רב כר וראבה חיסרא רכ לגכיהקול

 טתניתין ה( אמלהו מאי גונא האיי כישילוחו
 נלשלישית ושניה לשניח נשבקת חראשונהחיא

 י( לרכיקית ראשונה ואילו לרכיקיתושלישית(
 רשליחותיח טשום לאו טעסא טא חאני קאלא
 שכוקח לאחר שבועה החם ראטי כטיקבר
 חוה אנא הואי אי ח י ל ם א טצי הכאיטאח
 בטאתא רליתיח אילא אטר, ולא טפי.טקיננא
 לטתא. ליה איכקיא בטאתא איתיח הוחאבל

 שכוקת שכשנזרטנה חיא השניהוחררך
 טיוחרים בררכים הראשון לשותף ריןחבעל
 של חביקתו טן ירה קל א"ק פוטראיננו
 חטשת חפך חם חררכים ואלח חשני.חשוחף

 כאן א:ה בי:ח עליה אחגתאן
 ים'נה ~קת פי השבועה עלחשוד

 מן בחא יבר לם אלא~לללשריך
 עליח ואסתחק אלתאנ'אלשריך
 עליח ידעיה טא אלתאניאלן,ריך

 אדא בימינה נפסה ען אלמאלטן
 חשבועה על חשוד איצ'א הן יכןלם
 חשוד ושננגדן קולחם דלך על'.דל
 שכועת אחד צד כא'זה השבועהעל

 ~אפ'לו הפקרון שבועת ואחדהעד~ת
 סשחק מהם אחד היה שואובועת
 יונים יספריח ברבית ומלוהגקוביא
 ונ~פל נשבע שכננדו שביעיתוסוחר
 שבועה חזרה חשודים יסניהסחיו

 יוסי ר' מאיר ר' דברילסקומה
 צחה על' ייל ואלדי יחלוקו.אוטר
 אלכטסח הדה טן קדמנאהטא

 קול חו רכרנאהא אלת'אלאוצאף
 תדי חנ' הונא רב אם'קדטא'נא

 דינא לחו דאית ש~תאפי ותריאחי

 תבעיח טיניחו חד וקדים חדבחרי
 לא אי ליה תבע חדר אידך סצילא

 נחטן רב איקלע עבדשליה~תיה
 וראבה חיסרא רב לנביה עוללסורא

 נזנא האיי כי שילוח הונא רבבר
 חדאשונח היא סח:יתין אמלתןסא'

 ןלשלישית ושניה לשניחנשבעת
 ראשונה ואילו לרניעית~שלישיתן
 פעטא טא תאני קא לאלרביעית

 ז( בטי עבר דשליחותיח טשוםלאו

 שב~עח לאחד שבועח התםדאסי
 חואי אי אמליח סצי חכאלסאה
 אטרן ולא פפי פעיננא הוחאנא
 חוה אבל בטאתא רליתיחאילא

 למתא. ליח איבעיא בטאחאאיתיה

 אלכצם 'טי, אן אלתאניואל9'רב

 עלי וקעח ארא אלאולללשריך
 טן טנחא יבד לם טכצוצהאוצאף

 וחדח אלחאני אלשריךספאלבה

 אלכטסה ענגןוס ח( ה'אלא~צא9

 יחיוקו. ועסר ר' יוסי ר' דגרי לחפך: חיא הנירסא לפ:ינו :1 ט.ד-ה'. שבועותא,
 כר וראבח חיסרא רג לנביח "עול ר( א,. צ.ד, כתוגוח נ1 ס,פרים. ורקדוקי תוי.פועי'
 לשלישית, בטתני': ו( לחו. ח(-אטר ב'. ס-ח, שבועוח ועי' בכחובות. ליתא חונא"יב
 לרוורה. טסעל גהוכ ה1 גכ"י. ג-חז1
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 חשף תשמףף ושטענת חת תראשומםתררכים
  וסהוא ספני תראותן תשותף טענתאיננה

 או שמפו טטנו 'שתבע טה זולת טטנותובע
 נעדר וסתיה בטענתו ברור טיטן לושיתית
 תביעתו בעת שותפו בו ושתבעו חטקוםטן
 אחר אבל וממן באמו בו נטצא שתיתאו

 עדים לו שת'1 או גליה סניעה טפנילבוא
 שתייב במה שטורה או טטק תבע"ד לושחייב

 על ראית תשף תשותף שיביא או טטקלו
  הוסבעו בזטן וטתית לשותפו שנשבע רינובעל

 תביעת תהית תנה, תוסבועת, על תשורלשותפו
 תאלת הררכים טד דרך באתה תשניתשותף
 אינט תראשע לשותף תנשבע תבע"רשתהית,
 תכאנו יכבר אליה ,טכועחו ע" א-עפוטר
 תבע ואם טרבריט. שקרם בטה זה עלראית
 וטען מחורה אתו טחיר השותפיט טאחראיש

 ואוטר בזה כופר ותשותף לשותפות לושטכרת
 כנגרו ערים לו ואין כלום מטנו קניתילא
 סן אחר כל לתשביע תבע.ר קל אז זתקל

 שהוא תענינים אבל זאת. טענתו עלתשותפים
 ותוא הם, שונים טתם אחר כל עליתםטשביע
 אחר עם ומטכר תטקח את שעשת טעןשאם
 כנגרו )הטוען( שטקן טי אז תשני טבליטתם
 שלא בהחלט ישבע תטו.ם עו(ת לברושעמו
 טת כננרו ולא כירו לו ואין כלום טטנוקנח
 גשבע ותשני שהוא, כל ואפילו קליושטקן
 תביעת איזו כננרו לו שתיתת ירקשולא
 שפען טי תייב )אמנם כל5. שחיא כלואפילו
 תטחט קשת לכרו עטו שרק כנגרו)תטווע(
 טעשת כננרו שפען טפני בהחלפלהשבע
 טפני יריעתו על נשבע משני כקצטושקשת
 נכיא ואנחנו אחר שעשת טקשת כננרושפען

 חסלה גן "ארעיפ. 1צ.ל בכ-י נות ב( נכייור. גכרת בלת' )ר( חראשונח חאותא(
 לסחצח. ננרת עוד "ש4 חאוח ורקנסחקח

 חכון אן ודאך אלאואילאלאוצאף
 דעוי גיר אלחאני אלשריךרע~י

 לה ןגטפאןלבחח אלאולאלשריך
 או שריכח גח פאלבה טאבגיי
 אן רעואח פי בין חאחיר לי;'נון
 פאלנח אלרי אלנלר ען גאינא'כון
 או אלמפאלנה ~קח פי שריכחבה
 איוקת רלך פי פיה חאצ'יאנאן

 פ'אחר נעאיק אלחצ'ור עןפתאכר
 עלי טאל חוגב ביגה לח כאגחאו

 עליה לה יגב בטא יקר אוכצטה
 אלחאני אלשריך יתבת אןטאל
 אנה לשרינה אלחאלף אלכצםעלי
 חשור לשרינה יטינה וקח פ'נאן
 חצל וצף פאי חשבועהעל

 הרה טן אלתאגי אלשריךלטפאלבה
 אלחאלף אלכצם 'בר לםאלאוצאף
 ~קר לה ביטיגה אלאולללשריך
 טן חקרם טא פי רלך עלירללנא

 אחר עלי רגל ארעי ואראנלאטגא.
 אגה א( רנר סחאע חמןאלשר,נין

 אלשריך ואגנר ללשרבה איאחבאעה
 שיא טנח אושתריח מא וקאלרלך
 בדלך עליח בינה לח חכן~לם

 פן ואחר נל 'טתחלף אןפללכצם
 ולכן הרא רעואה עלי אלשריכיןטן

 ~אחר נל 'סחחלף אלתיאלטעאגי
 ורלך תנתל9 קר עליחאטגהמא
 אלב'ע עקר אגה ירעי כאן אןאנה
 אלרי פאן אלאנר ר~ן אחרהטאטע
 אלניע בעקר אכחץ אנח עליה'רעי
 טא אגת אלגחאח עלי יחלףטעח

 ענרח לח ילא שיא_ טנהאשחרי
 ולא עליח ארעאח פא עליחולא

 לא אנח אלאנר ויחלף טגהשי
 שי ולא חק עליח לה אןיעלס
 אלרי יחלף אן וגנ ואנטאבתח
 נעקר אלאכתצאץ עליחאדע'

 ב( ארי לאנח אלבחאח עליאלביע
 חלף ואנטא נפסח *עלליח

 ארעי לאנח אלעלם עליאלאנר
 נ( שנח וסגחצ'ר נירח פעלעליח
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 אח"כ חשם. כעזרת חשנ:עות נמפר בוכיוצא

 טענה רכר קל שבועה חמלת זה שא'ןנאטר
 שונה טהם אחר כל כ:גר שטענתו מפ:יאחת
 האחר כננר מטענת.חיא

 וכי
 הוא מהם אחר

 משני שתבע כאיש וזה קצטו בפני ריןבעל
 כל להשביע לו שחרשוה תביעה איזואנשים
 ששניחם חטוען מקן ואם תב'עתו. על מהםאחר
 שניהם להשביע לו הרשות הטו"מ עשהיחרו
 על נשבע טהם אתר שכל טפני בחחלמיתרו
 שעשה מעשה על לא בעצמו שעשחמעשה
 אל השייכות המענות נכל והשבועהאחר,

 על נוהנת השותפות אל ששייך טסהתשותפים
 על הטומלות השבוקות אבל שהקרטנו.)הררך(
 )האחרים( שותפיו טבלי לברו השותפים טןאחר
 להן שאין המקנות על הבאות תשבועותחן

 לו המיוחר כחוב וזח השותפות עםשייכות
 בו. וכיוצאלבדו

 חלוקת בענין העוסק קשר הארבעההשער
 שחלוקת ונאטר השותפים. בין חשותפותטטון

 אופנים. בשני תהיח שניחם בין)חטטון(
 וחוא חתביעות הנבלת חוא חראשוןחאופן

 רכר כנון וזה לחלקים החלוקה בו שאפשר0ה
 השותפים כין שחיה ושבטנין ושבטשקלשבטרה

 טח שעור כחלוקה טחם אתר כל יטולאז
 אחר לכל רשות ואין החלוקה לפני בירושחיח

 ואם שותפו טבלי לעצטו שיחלקסשניחם
 שניחם על הטעירים קרים להביא שניהםהמכיטו
 אימור טרבריהם: זאת לעשות יכוליםשחלקו
 מפר"ורב

 אזל הרארי בהרי עיסקא עבדו א(
 אתא ראיטור רעתא בלא זווי פלג מפרארב

 תלתה לי איתי זיל אטליח ב( רראבאלקטיח
 אטליה תלתה טיגו תרי[ נטי נאי קטיחורפלגת

 בן קצת. לש1ן בשנ1, ב' ל-, ב-םא(
- 

 ס81לת חנ1סחא ג( ח1נא[. ~ב-ר ובח
 לשורה. מסעל כתובה ר(גטפק.

 בתופיק אלאיטאן כתאג פיריך
 חרא ל'ס אן נקול תסאליחם:.
 לאן ואחר רעו' פ' גן 'כ'ןאיגאב
 ג'י מנחמא ואחר כל על'רעואה
 מנהטא אחד וכל אלאכר עלירעוץה
 ארעי כרגל ~ראך נפסה עןכצם
 כל 'חלף אן פלה חקא יגליןעל'
 ארע' פאן חקה עי' מנחטאואחר

 עקרא גם'עא אנהמאאלטדע'
 גם'עא 'חלפחטא אן לה כאןאלכיע
 מנהמא ~אחר כל לאן אלבתאחעלי
 ר( עלי לא נפסה פעל עלייחלף
 מא גטיע פי ואלימין גירהפעל
 אלרעאוי טן אלשרכא עלייתעיק
 עלי תגרי באלשרכה יתעלקטמא
 אלהי אלאיטאן פאמא קדטנאה.מא

 ר~ן אלשרכא סן 1אחר בלתכתץ
 יחלף אלחי אלאימאן פהישרכאיה

 חעלק לא אלחי אלדעאוי עליבהא
 אלרי כאלדין וראך גאלשרכהלהא
 רלך. אשבה וסא'כצה

 אלק~ל עשר אליאבעואלפצל
 אלשיכה. למאל אלשריכין קממהפי

 קר לרלך קססחחסא אןפנק1ל
 ה1 אלא1ל אלוגה ונחין עליתקע
 תקע טא והו אלחקוקתטייז

 וראך אלאגזא עלי פיהאלקסטה
 ארא ואלמער1ר 1אלט1!וןכאלמניל

 1אחר לכל פיחצל אלשריכין ביןכאן
 באן טא קרר באלקסמהטנחמא
 לכל וליס אלקסמה קבל.מלבה
 רון לנפסה יקסס אן סנחמאואחר
 אחצ'אר עלי אחפקא ואןשריכה
 באלקסמה עליהטא תשחרגינה
 1רכ איס1י לק1לח' רלךפעלא
 הדאר' כחרי עיסקא עבר1ספרא
 דעחא בלא זוזי פלג ספרא רב,וול

 אמליה רראבא לקמיח אתאראיס1ר
 קסיה1 רפלגת חלתח לי איתיזיל
 אמליה חלתה מיג1 תרין נטיןאי
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 רין ביח שם יש ואם רמנן חא לךטנא
 התם ראטי טי אטליה רין בימ בפגימתנח

 רירי הכא לטר ליח וטימנ לסר טטוגאאפוקי
 נסי ובתרי הוא בקלטא טילמא ןכלויןשקלי
 רין בבימ שלא טוכרמ אלטנמ רהא חרקטגיא.

 בר יוסף רב אם' קלה איממר ולאואטלימ

 בית צריכה ראינה נהי נמטן רב אם'מניומי
 א( הריוטומ דין בימ צריכה אבל טוטחיןרין

 צריכה( ראינה )נהי נמטן אררב נחטן ררבקשיא
 ראם' כשטואל הילכמא נחטן רב אט'ממם

 נחמן רב אם' והכא רין ריניחם שרנושנים
 בקנן חכא נמטן רב קאם' כי שלושהבקנן
 קאם'. לשוטאשלושמ

 לחלקו סשניהם לאחר הרשומ במטון,אבל
 ויניח מלקו יטול אז שוומ מטטבקומואם

 אין שוות .אינן חטטבעומ ואם חלקו,לשומפו
 אלא הסטון( )ר"ל לחלקו . סהם לאמררשומ

 טקוטו שטטלא מי בחסכטמ. או האחרכחטכטמ
 כטאן זוזי נחסן רב אם' ב(: סרברימםבזמ,

 מקל' וטאבי טאבי טילי והני ראטירפליגי
 לא. ומקלי טאבי אבלומקל'

 שוה בלמי השומפומ סחורמ חימחואם
 בחס וכיוצא וזימים יין כגון ורק טוב בהומימ
 בהסכסמ אלא למלקה טמם לאחר רשומאין

 בזה, טקוטו שטטלא טי בהתכטת אושומפו
 קיסקא רעברו כומאיי מרי חנך : ג(סרברימם
 בלא זוזי פלג טיניחו חר אזל הראריבחרי
 י( אטל' פפא ררב לקטימ אמא רמברימרקמא
 ראטי רפליגי כטן זוזי נמטן רב אם'הכי

 רמבריה רעמא בלא חטרא פלג אזל ה(לישנא
 ב, נלש ועי' 502. צר הג,א ג'; עם' קי-פ ד.1 טה-נ חוא חטאטר טוף עד סכאןא(

 ה(ן=לשנה י ד,=א-ל. קצח. לשון בשנו' א' ט-פ, שם נ1 ב'. ס.פ, ב-ס ב( 4ש.צר
 אפשפיין נ. י. מ-ש ראה לשנה(. 59: צר ב' בחג-א 1אבל ט-פ סי' במג'ק נם וכןחבאה.

 שבגנ!י מהנרה בקפע גם 1נסצא 1תב-ח, קל.1 צד רס-נ סד1ר 1248 צד ח.פ פפר-סביאחרבוך
 אברטסון1. ש. - 259 צד ב'שכפר

ששי

 ביח שם יש 1אס דתנן חא לךפנא
 אמליה דין בית בפני סתנהרין_
 לטר סט1נא אפוקי החס ראטיטי

 שקלי ריד' הכא למר ליח1ט.תן
 ובמרי ה1א בעלטא טילמא1גל1ין
 טוכרח אלטנה רהא תדן סג'אנקי
 איתסר 1לאו אטליה דין בביתשלא
 אם. סני1ס' בר יוסף רב אמ'עלה

 בימ צריכה דא,נה נהי נחטןרב
 ר'ן ב'ח צר'כה אבל 0וסח'ןד'1

 אדרב נמסן ררב קש'אהד'ופוח
 אס' המס צר'בה( דא'נה ונה'נמטן
 דאם' כשט1אל ה'לכתא נחטןרב

 אס' זהכא רין ריניהם שדנוקבים

 קאס' כי של1שה בענן נמטןר5
 לשוסא שלשה בענן הכא נחטןרב

קאס'.

 לאמדח0א פיגוז אלדראהםפאסא
 נקודהא תסאות אדאקססתהא
 חצתה לשריכה 1יתרך חצמהפיאכד
 ינ! לפ נקודהא מתסאוי לספאן

 ב0ואקפה אלא קסטתהאלאחרהטא
 פ, 'קיפ סן בטואקפה אואלאכר

 נחסן רב אם' לקולהם סקא0הרלך
 טילי 1הני רא0י רפליג. בטאןז1וי
 אבל 1מקלי חקיי ~פאביפאבי

 לא. ותקליפאני

 ניר אלשרכה נתאע באן1אן
 כאלשראב 1רדי גיד פיה גלטמסאוי
 פלא דלך סנרי ינר' וטא'ואלזיה

 אלא קסטחה לאחדהמאיג1!
 טן בט1אקפה או שריכהבט1אקפה

 הנך לקולהם דלך פי מקאטהיק1ם
 בהרי עיסקא דעברו כ1מאיימרי

 ז~!י פלנ סיניהו חר א!להראדי
 (קטיה אחא רחבריה דעמאבלא
 נחסן רב אם' הבי אטל' פפאררב

 אזל לישנא ראסי דפליגי כסן111י
 רחבריה דעחא בלא חטראפלג
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 קילואי רכל חזינא קא אם' לך פלג טאןשליח
 האיי כנון פפא רב אם' מר. חאוי קארירי
 מאבי שקל מי ווזי אטליה לאורועיח. צריךוראי
 כולי חטרא אטליח לא, אטליה חקלי לךושבק
 במים. רלא ואיכא רבמים ראיכא ירקיקלנטא[

 מח חוא חחלוקח מאופני השניוחאופן
 צאן כנון שומא ק"י חחלוקה בושתחיח

 שוות היו אם חשותפים נכסי ביןחנמצאוח
 שומא ע"י אלא בשוה לחלקן אסורבשוטא
 א(: מרבריהם לעצמו, לשום רשאי ארםואין
 שאמה ריתטי כפותא נבי' ראפקירו נבראחחוא

 וקם אייקר לסוף זוזי מאה בארבקלנפשיה
 אמליה אמי ררב לקמיה אתא ווזי מאהבשית
 חחלוקה על שניחם הפכימו ואם לך. שםמן

 לקרים, בזח צריכים אינם קליה רקתםונחישבח
 בניה 4אבא אחא ורב זומרא מר ב(:מרבריהם

 הרארי בהרי נכמי פלני אימור בר מאריררב
 אשי ררב לקמיה אתו ביניהו שהרי הווולא
 כי רחמני אם' קרים שני פי קל ליחאטרו
 או בן הררינן לא ואנן בחו ניחררח רלאחיכי
 אמליח בשהרי אילא מילחא קימא לארילטא
 החלוקה ועם לשקארי. אילא שחרי איכרולא

 אחר אם ביניחם חשבון לעשוח קליהםמופל
 מחם אחר שכל אטרנו גבר בזה, חכקסחם
 חקרמונים אטרו וכבר לחכרו, כאפוטרופוםהוא
 חשבון לתח האפוטרופפים של חחיובברכר
 נ(. באחרונה עמהם לחשב אפיטרופיםוצריכין
 צריכים בחשבונם שגיאה תפלח חשגין קשוואם
 י(: מרבריהם בקנין, חלקו שכבר אק"פ בולחוור
 הרארי בחרי חושבאנא רעבורון גינאייחנחו

 ולשון א' נ-ב, גפין ג( קצת. לשון בשנוי ב' ס-ה, קדושין ב( א,. צ-ח, כחובוחא(
 נומחאוח. בחלופי א' י*ר, שם ד( באחרונה". עטחן לחשב "וצריך : חיא שםחבריתא
 : צ"ל ו( וגוח. : צ*ל ח( ס'ו. סיי 124 צר וחפירושים 11 צד חחשוגוח ש6 אוצה-גוחשוה

פת9אויה.

 חזינא קא אמ' לך פלג סאןאסליה
 סר האו' קא ד'ד' ע,לאו'דכל
 עריך ~דאי הא" כג~ן פפא רבאס'

 שקל סי זווי אסליחלאור~עיח
 לא אסליח חקלי לך זשבקשאבי
 ידעי עלנסא[ כ~לי חמראאסליה
 בסיס. דלא ואיכא רבסיסדא,כא

 ח( וגח סן אלתאניואלוגה
 אלקססה וקעח טא הואלקססה

 כאלגנם וראך אלקיסה עליפיה
 אדא אלשרכא בין פיטא חכוןאלחי
 חצח לס אלקיס ו( סחסא~חהכאנח

 אלא אלחסאוי עליקכטתהא
 אלאנסאן קיסח חגוז ן ל יבאלקימה
 לנפשיח שאסח ריחם, כסוקא י בנ ראפקירי גברא ההוא לקולהםלנפסה
 וקם אייקר לכוף ווזי סאחבארכע
 ררב לקסיח אחא זווי סאהבשיח
 פאדא לך. שס סן אסליהאסי

 וחקאררא אלקססח על,אתפקא
 דלך פי סחחאגין גיר פהסאעליחא
 ורב זושרא טר לקולהס יפחודאל'
 בר טארי דרכ גביח סאבאאחא
 ולא חדאדי בחדי נכסי פלגיאיס~ר
 ררב לקסיח אחו ביניהו שחריהוו
 ערים ,9גי פי על ליה אטרואשי
 ניחרדה רלא חיכי כי רחסנ'אם'
 רילפא או בן חררינן לא ואנןבהו
 ב,9הדי אילא סילחא קיסאלא

 אילא ,9חרי איבדו לאאסליה
 יגב אלסקאססה וסעלשקארי.
 פאלב אדא אלפחאסבחעליהפא
 3ל אן קלנא פקר בחאאחדחסא

 וקר ללאכר כאלוכיל סנהטאואחר
 אלחסאכ דפע וגוב. פי אלקדפאקאל
 אפיפורפיס וצריכין אלוכלאעלי

 תחאסבא פאן באחרונה. עסחסלחשב
 אלרטע וגב גלפ חסאבהפא פיווקק
 כק:ין חפאיקא קר כאנא ולופיה

 דעבנדון גינאיי חנהולקילחם
 להו 9ש הדארי בחריחישגאוא



 וושי ספר -קרס

 טיניחו חר גכ' 1זווין אטתירי חטש לחו8ש
 ניליח הבינחו חכריח ליהאפר'

 לטאריי
 הוא אזל טיניח וקנו ארעא טאר' באנפיארעא

 פיש ולא לנפשיח ריליח כין חושבאנאעבר
 אטליה נחמן דרכ לקטיח אתא סיד' גביהלחו
 רכ אט' חונא רכ דאט' חדא לך איקבירטאי

 שלשחן כטקטר לפלוני חנחו בירך ליטנח
 אטו א כ א ר אטליח טינך. קני חא וקודקנח

 איכא רלא חוא טיכא ביח חרר קא טיחאיי
 בטקות קנין הוח כן אם אטל'ח אם', קאגביה

 חוזר. כמקות קניןוכל
 חשבועה באופני חעוסק קשר החטשההשער

 ונאמר חברו. נגר השותמיט אחר עלשחלה

 שוחפו נגר השותף על שחלותשהשכועות

 ררכים. שתי קלתחייגה
 על שחלות חשכועוח חיא חראשונמ,חררך

 שייכות לו שאין כמה חברו נגר טחם אחדכל
 את לכאר הספר כזה כונתנו ואיןלשותמותם,

 השבועות. לספר שייך שחוא טפניזח

 קל שחלות השכועות היא השניה,וחררך
 לשותפותם ששייך כטה חכרו ננד טהם אחדכל

 אופנים. בשלשח כזה חלות ששבועותיהםונאטר

 השותף שבוקת חוא חראשוןחאופן
 טהם אחר שטקן כגון טוגכלות במענותלשותפו
 שחוא פוגבל טטון שותפח )אצלשחפקיד

 שאין בשעה בו השתטש לברו שותפו()ר"ל
 טטון שאבר שטען כגון ג"כ וזהו עליו עריםלו

 שאיננו אפון ע.י טקצתו או כלוחשותפות
 ביחור ושבויח טתח שנורה כגון לשלם,חייב
 ישכע אז דכריו אטתת טי עדים לו שאיןבשעח
 שני הם זה קל שטורח ומח בזה. ישרועל

 חר גבי א, 1111'ן אסת.ו.חטש
 הב'נהי חבריה ליח אטר.מ.ניתו

 סארי באנפי ארעא למארי ה י ל .נ
 עבד הוא א~ל סינ'ה וקנןארעא

 ולא לנפשיח ריליה ב'ןחושבאנא
 לקטיה אתא ס.רי גב.ה להופ.ש
 לך א.עכ.ר מא. אסליה נחסןדרב
 טנח רכ אס' הונא רנ דאם'חדא

 ב( בסאמר לפלונ' תנהו בירךלי
 מ.נך קנ. הא ~עור גן קנהשי,ןתן
 קא ם. הא" אמו ראגאאמליה
 איכא רלא הוא סיכא ביההרר
 הוה כן אם אסליה אמ' קאגביח
 חוזר. בפעות קנין וכל במע,תקנ'ן

 אלקול עשר אלכאמסיאלפצל
 לאחר תגב אלת. אלימין אוצאףפי

 אלאכי. עליאלשריכין
 תנב אלת' אלאיסאן אןפנקול
 על. חכון קד שריכה עליללשייך
צ'רבין.

 אלתי אלאימאן אלאולאלצ'וב
 אלאכר על. סנהסא ואחר לכלתגג
 בשרכחחמא לה תעלק לאפימא
 אל. חדא כתאבנא פי נקצרולם
 בכתאב יל.ק מטא 4אוה רלךב'אן

אלאיסאן.
 אית. אלא.סאן אלחאנ':אלצ'רב

 אלאכר עלי סנחסא ואחר לכלחגב
 ב"רכתהסא. 'תעלקפיסא

 פי תגב אימאנהכא אןפנקול
 אלנחו אנחא חלתה על.רלך

 עלי לשריכה אלשריך 'מיןאלא~ל
 אחדחסא כרעוי והרא מחרודהרעאוי

 באלתצוף תפרר פימאאל1צ'.עה
 בינה לא בחית מחרורה רראחםבח
 כרעאו.ה א'צ'א וראך עליהאלה

 או אלשרכה מאל גסיעלהלאך
 גרטהא ילזכח יא בחארתהבעצ'ה
 ואלסגי ואלטות כאלכסרוראך

 ב.נה לה חכון לא גח.תאלמכצוץ
 צרקה על' פיחלף קולה צחהעל.

 קולין רלך עלי 'רל ואלרי רלךפי

 המלים גן בכ-.. כ-ה בן קצת. נכרות .ו-ר אוח של ועקבות קרוע חנ.רא(
 חזה. חטאטר שלפנ. חגם' רברי ועי' ח.ריעה. ב,8ולי חסופר ע-. נוספו קנח" . . ."תנהו
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 ?( )כולל טהם אחד אשר לקרמונינוטאטרים
 אטר א(: רבריהם חוא הראשון המאמרחשני.
 וטעירין זה על זה מחזיקים השותפיםשם:אל

 לזה. זה שכר שומרי ונקשים לזהזה
 שכר נושא : ב( רכריהם חוא השנייהטאטר

 ועל חשכויה ועל השבר על נשכעין.השזכר
 האכרה. ואת הגנכה את וטשלטיןחטתה

 לשותפו חשותף שכועת הוא השניוחא:שן
 )ר.ל שהיא טפני חרטאות :טענת החשרעל

 חחלוקה לפני רק כנגרו עליו חלהחשבועח(
 בטענה שלא נשבעים ואילו ג(: בסשנהטרבריחם
 הנושא' והאשח וחאפטרופמים והעריפיםחשותפים
 אתה מה אטר הבית וכין חבית בתוךונותנת
 חייכ. ל' שתשבע רצוניטוענינו
 ר( כרבריחם כתלטור קרמונ.נו זח פירשווככר

 בשפטאני אטו כטענח שלא נשכקיןוא'לו
 כטענח שלא נשכעיו ואילו קאמ' הכ'עסיקינן
 כל בין ואין שטה. כטענת אפילו אילאכאר'

 חחשרות על שבועות עליו שחלות מיחנשבע'ם
 הנזכרים חחמשה אלה אלא הרטאותו)טקנות(
 חאחרת החלכה מן טצוינים והם חהלכחבזאת
 רכר על אילא נשכעין אין ה(: רבריהסריל

 חנשבעים שאר אכל ושכמנין. ושבסשקלשבסדח
 חשבועוח ושתי ההלכח זאת בכללנשארים
 חן. שכיחות בלתיחאלח

 השותף טענת כשחלח השלישיוחאופן
 חחלוקה אחרי ורסאות חשר טענת עללשותפו

 אחר טצר שבוקה עליו חלה ואם נלגול;.י
 חרטאות על לחשביעו חרשות לו ישאז

 כנגרו שכוקה קליו חלח לא ואםבשותפות
 כשהיא שבועח כננרו עליו תחול לא אחרטצר

 והקריסים השותפים חלקו 1(: טרכריהסלקצטח,

 ו( ל . . . . א אחדהמאלקדסאינא

 אמ' קולחם אלק1לי1 פאחדללאכד

 1ה על זה טחזיקים הש1חפיםשט1אל

 שכר שומר' ונעיפים לזה וה1סעידין
 לזה.זה

 נ1שא קולחם הו אלאכי1אלקול

 ועל חשבר על נשבע'1 והשוכר"כר
 את וסשלם'1 הסתה ועלחשבויה
 האבדה. ואתחגנכח

 אלשר.ך 'מין אלתאני1אלנר1
 1דעוי אלתהסה עלילשריכה
 לח תגכ אנמא פאנהאאלכיאנח
 8י לק~להס אלקלסח קבלעליה

 בפענה שלא נשבעים ואילןא~סשנח
 והאפפרופסים וחעריסיםהשוחפים
 חניח בתוך ונותנת הנושאוהאשה
 פוענינ1 אתה סה אסר חבית1בין

 חייב. לי שתשבערצו:י
 פי דלך קדמאנא פסר1קד
 נשכעין ואילו בקולהםאלתלסוד

 עסיק'נן כשפפאני אפו בפענחשלא
 בפענח שלא נשבעין ואילו קאם'הב'

 שסח כפענת אפילו אילאבארי
 תנב סן אלחאלפין גסיע פיוליס

 אלתהם על' אלאיסאןעליהם
 אלכססח האולי אלא1אלכ,אנאת
 והס אלחלכח הרה פיאלמדכור.ן
 אלאכר' אלחלכח מןאלסכצוי.ן

 על אילא נשבעין אין ק1להםנענ'
 ושכטנין. שבסשקל שבסדחרכר

 עסום על' יבקו1 אלחאלפין1כאקי
 חסא אליסינין והאתין אלחלכחהרה
נזירה.

 'טין 1ג1ב אלתאלח~אלנח1
 אלתחסח דעו' עלי לשריכחאלשריך
 סתעלק אלקססח בעד1אלכיאנח
 יסין עליה לח וגבח פאןכאלנילנול

 אסתחלאפח לה כאן אכד וגהסן

 תנב לם 1אן אלשרבח כיאנחעלי
 חגב לס אכר ונח סן ים'ן עליהלה
 אלאנפראר עלי ים'1 עליהלח

 והעריסים חשותפים חלק1לק1~תם

 שם ח( ב'. ס'ח, שם ד, ט-ח. שם גן ס'פ. שבועוח ב( ב'. ס-ב, ב'בא,
 אשתטל. צ-ל אולי 1( ט.ה. שם 1( ב'.ט.ב,
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 שכוסה על'1 נחגלגלה לחשכיעם יכולאין
 חכל. אח עליו טגלכלין אחרטטקום

 לגלגל טהו להו איכקיא א( כתלטורואמרו
 שחלקו לאחר והערימין השותפין עלשכועח
 קרב מעות הבית טכעי לוח שטס חאטררכנן.
 או שזחף לו נקשח שכיעית כטוצאישביקית

 ואפקעתה שכיקיח ראתאי מנלגלין ן אקרים
 כסופה ואטרינן טכלגלין, שבוק שני כשארחא

 שותף על שכוקה טגלגבין מינח שטק לאואילא
 טינה. שמע דחלקו גכ על ואף טררבנןוקרים

 אחר חיוק כרין חקוסק קשר הששהחשער

 השזתף שהיזק ונאטר ולזולתז. לשותפוחשותפיס
 ררכים. ארכע קל יהיחלשותפו

 שאינו כמטונו לו כשחויק חראשונחהררך
 וככונה כחשתרלות ווה השותפות בכללנכנם

 ישראל ב(: טרכריחם לשלם, חייכ אז לולחרע
 ואם פמור חכירו טמון והראח גזיםשאנמוח1

 הראה ואם ראכא אם' חיכ ביר תתןנשא
 ראם'. ב'ר ונתן שנשא כמיבקצמו

 חנכנם כטמונו לו כשהזיק השניהוחררך
 שהוא לטה כיאורנו קרם וככר חשותפותבכלל
 ממנו. הייב שאינו ומה משחחיינ

 או כגיפו לו כשהזיק חשלישיתוחררך

 המיוחרים חאופנים קל זה היח ואם ולריובגוף
 חייב כחכירו החוכל ג( טרכריחם לשלםחייב

 זכשכת וכרפוי זבצקר כנזק רבריםכחטשח
ובכושת.

 י( בנפשו לו שכשחזיק חרכיקיתוחררך
 חיה אם וטאמר בטזיר, היח אם טיתח חייכאז

 אחר שחייב וטח חטיוחרים. כזטגיםבשוגנ

 עליו נחגלגלח לחשביעם 'נולאין
 עליו מגלגלין אחר מטק1םשבועה

 הכל.אה
 לחו איבעיא אלחלט1ר פיוקאלו

 חשוחפין על שב~עה לנלנלטהו
 חא מריבנן שחלקן לאחר1חערים'1
 ערב פע1ח הבית סבעל ל~השפע

 לו נעשח שביעיח בט1צא'שביעיח
 פגלגלין ה( אן ער,ם א1שותף
 בשאר חא 1אפקעחה שביעיחראחאי

 בסופח ואמרינן טגלגיין שבועשנ'
 סגלגיין טינח שטע לא1אילא
 סררבנן 1ערים ש1חף עלשבועה
 סינח. שטע דחלק1 גנ עלואף

 אלקול עשר אלסארסואלפצל
 אלשריכין אחר ננאיה ה חנםפי
 אן פנקול גירה. !1עלין שריכחעל'

 חכון קר שריכח על' אלשייךננאיה
 צ'רוב. ארבעהעלי

 עליה ננאיהה אלא~לאלצ'רב
 פי ראנל גיר הן אלרי סאלהפי

 בה ואלגטז באלסעי וראךאלשרכה
 ישראל לקולהם גרסה חינירפילזטה
 תכ,רו סטון וחראח גויםשאנסותו

 אס' תיב בח ונתן נשא ואספפור
 שבשא כםי בעצמו הראה ואםראבא
 דאטי. ב,רובתן

 עליה גנאיחה אלתאניואלצ'רב
 אלשרכח פי אלראכל מאלהפ'

 סן ילזסה לסא כיאננא חקרס1ו1קר
 מנח. ילזסה לא ולטארלך

 עליה גנאיחח אלחאלח1אלצ'רב
 פארא א1לארח ברן או ברנהפי
 אלאוצאף עלי גאריא דלךכאן

 לקול' ז( ארשחא( לנזטהאלסכצוצח
 רברים גחפשח חייב בחבירוחחוגל
 ובנואצח. ובוסבת וברפוי ובצערכגזק

 פי גגאיחה אלראבעואלצ'רב
 עאסרא נאן א! אלק1ד פילזמחנפסח

 אלאוקאח פי סאחיא כאן אןואלחבס
 אחרהסא לזם וסאאלסב?וצה

 שפ ג( נוסחאוח. בחלופי א' קי.1, קפא 4בא 4( לשון. בשנוי ב' ט.ח, ופבועו"א(
 בגופז. חחיזק של חהפך חוא הנראח כפי "בנפשו" וחהיזק "נפסח", בערבית ר( ב'.פ.נ,

 ססעל נתובח "חכם" חפלח 1( בכ"י. כ-ח תן לחטית. כרי בה שיש חבילח אלזחכונח
 לגסרי. נסחקות בפע* חסלים ז(ליוורח.
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 ומה כו אחראי שותפו אין שכשהזיקפהם
 איננו ההיזק טעונש טהם אחד עלשטוטל
 טפני טצדו פרעון כתורת השני קלמוטל

 וא'נם השותפות כעמק' נכללים אינםשהנזיק'ן
 טוטל וההזק כן הדכר היה ואם כתוכם.נכנפים

 לראובן היה אם כן אם לכדו הטויק קלרק
 טפחים עשרה חפירתו שקור חפור בורושטקון

 ראוכן כו עכר ואם לכפותו חייבים שניהםאז
 הוא גם כפהו ולא שטעון כו וקבר כפהוולא
 על סוטל ההיוק . . . , . אח"כ כתוכוונפל
 של כור : א( טרכריהם ראוכן, על ולאשטעון
 כיסהו 1לא הראשון עליו עכר שותפיםשני

 ומצאו השני ובא הראשון כ'מהו חייבחשני
 חייב. השני כיפהו ולאפגולה

 לוי של שדח לשרוף שניהם חשתתפוואם
 ואח"כ וחניחח ראשונה האש את ראוכןוחכיא
 אז עליה והניחם העצים את שטקוןהכיא

 וענשו שמעון על הוא ההיזק )השרה(,כשנשרף
 כתחלה העצים את שפעון חכיא ואם עליוטוטל
 והניחה האש.אחריו את רא1כן הביאואח"כ
 ראוכן על טוטל ההיזק קנש ונשרף,קליהם
 ההיזק או כאש ונפח אח"כ שלישי כאואם

 עי'ש. א', נ'א, א'; נ', קטא בבאא(

 ולא שריכה בה י1כד לאכאלגנאיה
 ארש מן לאחרהטא יתבתטא

 אלאסתיפא חק ללאבר יתכתאלגנאיה
 תסלך לא אלגנאיאת לאןפיה

 פיהא תרכל ולא אלשרכהבעק1ר
 1כאנת הכרי הרא כאן1אדא

 כאן פל1 גאניהא תכץאלגנאיה
 מחפ1רה בירא ושטעוןלרא1כן
 ב( טפהיפ עשרה חפרהאמקראר

 ןפאן1 תגמיתהא גמיעאפיל1מהמא
 יגמהא ו[לם וראובן בהאאגתאז
 יגטהא ולפ שטעון בהאואנתאו
 רלך געד פיהא 1~קע איצ'א1ה11
 לאומה פאלגנאיה גרפה . ג . .טא

 של ב1ר לק1להם יא1בן רוןלשטע1ן
 1לא הראש1ן עלי1 עבר שותפיםשני
 חייב השני ניסה1 לא והשנ'כיסה.
 וטצא1 השני 1בא הראש1ןכיסהו
 חייב. השני ניסהו 1לאטג1לה
 אחראק עלי גמיעא אשתרכאפאן
 אולא באלנאר רא1בן פגא ל1יצ'יעה

 באלחטב שמע1ן גא תפפוצ'עהא
 אחתרקת כאן פאן עליהאפ1צ'עה
 לאופ וארשהא לשטע,ן היאלגנאיה

 בריא גא שטע1ן כאן פאןלה
 וראובן[ בערה גא תפבאלחטב
 פאחתרקת עליה פוצ'עהאבאלנאר
 לרא1בן ל1אז1ם אלננאיהוארש1
 פנפך תאלת רלך בעד גאפאן

 אלגנאיח נאנתאלנאר

 למהרות. מליםפירושי
 1'ל הטנוח ולתחיה. לברכה זנר1 ל1ין מ. ב. ר,ר ומחולל1 טאכי1 הקובץ נתיתםוכאן

 אחד1ת. בטלים נאן נסתפק הקדטה. לו כתב לא אבל לדפום חקפע את להכיןהספיק
 כתוב הראשון העסור עבריו. משני כתוכ אחר רף יורק. בניו הסימינר טספרית 7זו1, ארלרכ.י
 78ן 1עמ1ר הקטע של ח,א סוף 1הוא צר,ם פ1רים שנ, בשלשה, 1השני צריפ פורים ששהב

 ה1א 1מקוצר לטהר1ת מליפ פירושי ענינ1 88-791(. עטו, הקפע של ח"ב 1הוא רחב אחדומ1ר
 שונים, כ,י טשני העתיק הטעתיק שם. שאין טה גם בזה יש אבל לפהרית" חגא,ניםט"פיר1ש
 בשעתו קרא אריכים, לחיים יבדל אפשט,ין, נ. י. פד1פ. לזח. זה והסמ,בס חסרים,ששניהם
 אברמסון[, ש. - הערוח. והעירהגהה



 קופרת. תרל חאכרב(, אלנמאך. שפופרת אלנרץ.. א(נוחקנבול[
 מחארץ דתד הקם אותו י( טשיסיך משישופנו, ". לכ"ראן דוטחשולשקם,

 טחוה וטול ץ דכ' טדאח, ושף. ומשא יומף רכ וטחרג' ח( ויפךףרחץ
 שלארכוכה, ח(( טפתח הצוכאות: בטרא' ק וכ' פקם' שלוש טחוחאל

 שלטתכת, והארפכם המך. פ( ר -ן צורתו וח שלגם, אלחטחטפתאח
 טלוחה. קשחח קנולה שלקץ חכית 'א( קנולה ן, דרדור חדיהצפיחח
 לשק מירקן 'ב( אלרכאגה: נפנה מפעח, כטן קץ כלי חקוכדן,קריכת

טף

"' 
 פ" חקפ[רד וכרכטן ונגפר: . . . 'י( כששר ענפר,

 של דף
 הלחם קליו ליתן לנחחוטי' שחוא גדולח וטכלת ולוח נמר פ0,נחתוטים

 לך כנו טשניר ע( כרושים תר' נדף, ,טטו יטיחטיצו עד כצק ככרותכוטהן
 טנכג [ נמרור . . . . . קרשך טשוטיך עשו טבשן אלומם לוחות"[ כלאת

 נפה ים טשובק'פן . . . . הטקרוך '"( לו: ףחכק תרג' לטךנני[פפו,
 חטרכוףבאג טדרא. רחת הטחפשע. אלו הבלסיק חלכשיין", טקלטנכל.
 ללאחאף ככיר קור הכמינון, כארו"כב(. ושדרות תרנ' ללפפח ארו טןפנא
 בדל אלרנל ללאקטע יכק אלדי הניקמיטון, לככרח אלכטון ידי כעעלק
 גחלח קקרה חטונוןכג( תטחוי טכלה, . . האידום. קליח: ותוכא דגלהמן
 לוניחק. כד( טימהם תרל טוע, טעי כל וכח קטמת קערות כחיש
 כו( וטשפשט ונסגר וטתכפל המפרין קליו שטניחין חכפא ןח כה( ין פוד פי אה

 פאה. יטפח אלטכק או אלקמח פי טא אכל אדא כז( טשיחמוםונמחח.
 יקטעחם צנאר עידאן ויתכקא דלך כקד ויתכלל פיו שחומם לאחר כח(וינקכ

 קרמאלח. כלכלה, שרי, קינכא כמ( רגרמי כי קניכה אמטחא אלכלאלטן
 יג( הקנונים שמן. ולוג יב( דכ' לא( רמליא ולגינים גלאף ל(, חגליניםכית

 ציין 16( )צד וכאן 1', פ.י כלים פיה'ג ג( ת'. סשנת שם ב( ד'. פי.ד, כליםא(
 שם ח( ח'. ל.ה, שטות ז( ה'. 1', מ*א ו( כ'. י'ב, ב' שסואל ה( שם. ר(לשם.
 "וא יוניח ואוח גמא, בטין עליהן הוסיפו ס-א( פ-נ, )סדות ששגינו יכמו ט( ח'.סשגח
 1י. פיה.ו יא( ס'א. פמ'ו, כלים י( ז3(. ער הגאוגים, )פי' הפוך" ר' כמין עורחוווה
 יחזקאל יר( 38. פיה-ג יג( הגא~'(. )פי' גפגה" "בפיית הרסכ-ם(; )פי' אלדבאג גפנהיב(
 'חוקאל י~( ט.כ. פפ-ו, שם פזן 38. פיח'ג סון הגא~גים. פי' והשות י-ד.כ-ג,
 39. צר הגאוגים פי' יט( י.ג. ב.ט, כראשית יח( 11. הערה 38 צר פיה.ג ראה ח'-ו'.כ-ז,
 ולירע לראות טחכת של בין עץ של. בין כטקל ימפשפשין שטחפשין אלו הבלם'ין, ר' "א'כ(
 פ'. ו', ט.א כב( מ-ו, פפ'ו, כא( 39(. ופיה'ג וכ~, כלישא" שמן אחר כלי בתוךמה
 והשוה ס.א. פט.ז כהן י'בן. א', )בראשית לוניהי למינהו צ-ל: בר( 41. פיח'ג השוהכג(

 כו( 14. הערה 41פיה"ג
-  

 כה( צ4. צר פיח.ג כ" וננתפשפ.
-  

 ביצח כט( ויקננ.
 ס'ד. לג( כ.א. י.ר, ויקרא לב( 43. צד פיחיג לא( הלגינים. = ל( א'.ב-ב,
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 שיהא יחטל . . . . . . . כלאר פי ותפטא קפאף א( חקלתותאטכאק.
 ד( קטבוליא ספרה. ג( פקורטיא ב(: קרי קיחותין ובירחי. ופואכהבקול

 יג שלעלים סיגניות אלתטה רשלה חותל ברמלח פטליהה(נק.
 והחום:ם קלים, טן קטן קלת כטין 0. בעושנ" פוגה טן עריק כליוחם

 נתץ שהש רף כטע הטרף וחטגפא רכורים של טרף אלשרכטאם
 בכחרת. יכנסו כן ואחר הפרעה טן שישובו לאחרר כו ימחו רברים כחרתלפמ

 קטטרא, 0. בקופפא הטונחת טלית פ( רמ כי קפמא, חג טרוחההטנפה
 שלטעלה הקוכה שלה, הקסרון קמטרה. עשה בה יקע 'א( הטלתחהתרג'
 'ב( העיח ןכה ישלוט שלא צכ עגלות שש רכ' שלה כפף התיבהבראש

 ש*טר מרטב שלזמר, חמרכוף אלספר'". איקאלב אסוםחאנלגין'0,
 ובצלצ*ם וכטנענק" דכ' שלאלי1ת וךכיקית טארזפ0. מום כטץ *טרץיש

 '0: כתים ר יקשו ובו קאלכ שלתפלח וטפם פ0. וברכיעץוטתרל
 כג רחבים חצים 1חפגשות[, פארשעיפ( תרונתק, קאלכיחגפבות,

 שאעח וטציח שככח כטעשה גרלה קופח פאפיר טכלי נעשתפיפירות,
 1איכא[ גכק, כרן כא(: ורטומן ואגסים תפוחים כגין אלא תבואהטקכלת
 כד( כמן כ0 גרולח בפיקה כב(. הכותים טקום והן גכע וחצירידאטי

 שתה וטל פקעת כמן הפיקח חו אכטיח וטתחת קכול אתו וכטן ו8לגקהחטם
 וטתרל היקנה בת ואת כח( רכי נקטית קזמה היא קח חנעטית,חקוז
 טצה עפיץ[ ~לא קטיח ולא טליח לא שאינו עור הטצה, טקור כ0.נעטיתא
 הצורפיםכפג תחתית איהק. והאסלכח(, )טצח(טא יפתרחחעה
 ל(: אלצאיג מנראן תחת טקע ורהכ פצ'ה קטק אכרומאות אלצאיממנראן

 אלחמאב. אלואה פינקם לא(. אלסמן וחו המכץ כח ולופשץ ששוחיןםשחזת,
 קאערה הטיכני זגב: אלקצבה קנכבותל0 חככי, לב( הלפאושלחלף

 קפמת קופוח "פי'א(
-=( 

 )פית.ג. קלתה" לחוך גם א" ע-ז )גיפץ ששמנו כאוחח(
 283 צד הסצוח, בס, חפץ ר' כלשון הוא פרושנו 41שון בהערות(. ועי-ש 44, )פיח-ג עורי"גפיית ישמי מכגרוחיו. פ' ק'חותיו דןגרסי[ א1יתן חוחין "קי ג( קלח(. ערך ערוךוחשוח

 46. פיח'ג ו( מ.ח. ה( שם. ד( 45. פיח-ג ג( שם. ר-ח לשון וכן ערי"."קיחותיו
 כ.ב. י' ט-נ יא( המונחת. י( א'. מ'א, מנחות פ( 47. פיח-ג פן ג'. ו', שח'שז(
 אנלגין. על טיסב ו"אלספי" בפעוח. בכח,י כך יר( 48. צד חגאו)י' פי' 'ג( הגליון. עליב(

 שם, פיה(ג יו( שם. מו, 48. פיה,ג פו( אלקאלב. חאסום "ש: צד חפץ לר' חטצותבספר
 בגמרא חכ' בל' "שטו יפ( שם. פיח-ג יה( בחים". ד' יעשו "ובו פפסי ערך חערוךוראח
 בהערות(; ועי-ש 49, )פיה,ג ן" י ש ר פ בפיית; ושמו וכו' א'( כ-ה ב'ט א', ל-ב )סוכהבהנק
 שם. כב( שם. כא( שם. פיה-ג כ( 257ן. צד חפץ לר' חטצוח )ס' פראשין"חרנתיק

 כר( 56. צר שםכג(
- 

 פי(ו כח( שם. כז( שם. פיח"ג כו( ם.ז. י-א, ייקרא כח( כטין.
 אסל(. ערך )ערוך באסלא" פתרג'; במופ "וישאחו שם(. )פיה,ג ט~פ" פ, ששנעו "יחואםפ-ו.
 חערח. 51, חגגא~ניפ פירושלג, שם. חגאונים פירוש לב( 58. הגאונים פירוש לא( 22. חגאונים פירוש יאח ל( מי.ז.כפ(
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 כית ב( קנאדיל פגושות זרד . . וחאלח גאוכין לשונות שתי א(קון
 עריכת אלמקטנ חטחוק חפרח חקקו אלצכיאה אלפחור אלקצריח . ..

 יג כה יוחרא אלרי אלקצב חריוספר, אלעצארץ. גפנה 0,פיפונות
 0. ואפע מכק מרפקיל אלכלא. ברסי ", האסלח טזאוא. סחזא ה(לוכפן

 סת חטרית טדיכה פעורח". והאיטון מכלאס".קלופפר
 סכרין, 'אג אלטידן קוטפץ סרנ פפיפן, אלקתכ. קביט ן.אלבנל

 אטפיליא, עציכ'0, פרקליטוה שסאתמ'0 השרכליהסכעייג
 'חג 'טפור הטלל, '0. צדרח פונרה, פזג ראן פפלניא, ם0,גורב

קורקורתם
 פיקרסיוכה טקקג טש...חאפיליץ חפרפיה אם%ח'"

 טתרכ0 טעפורת בבג פקקא סכוס אלמלכה אלשי כא( הקילקיןטערקה
 וש קציצהמ( .... ... נם כמן מ( א~דהמ אליאכסובריקין

  קרום וטטע אם והיה וטטע פרשיות ר בתוכןן 1מוכנם בתיס ר' וטלראשלתפילין
 כלי זה ויכיל ילקופ תרג' כן תורטל גלאל. הטיזרן, יביאדן כי והיהלי

 והכריתוק נראיה טשפלית קנ חמרה סאה שק קמן 1שלעך
 והי לוגץ כ"ר וחם הינץ כ' והי איפה  ו1יי* ושהו סאח יכיל שלעור כליזח

 יש בם"ת. גקיר "פ' ט-ב. פיכ ג( "ע. חפץ לר' המצות ס' ב( 51. פיה-גאן
 פוסי חכ' בל, ושטם הנדבכים בץ ליתן קממת אבנים בח שמביאץ קפנתן ןספינה הכנאץלאילו

 "פ' מ-ה. פי-ח ח( 1ז. לחלן ראח ד( בהערות. ועיי-ש 54, פיה-ג אן" ס-ר)סנחדרץ
 פ' האסלא. ד' א' "הסלא ון שם(. יפיה.ג בטיית" סיואוה אין י,ג )ב-ב חכ' בל'קרנאטר
 של הכסא עור יוחק ר' א' חנא בר בר רבא א' עסלא עוי מאי ב" )" בעירובץבדגרס'
 שיצא כדי באמצעיתו תקוב עלת מפמן עלע שאבע הכסא בית ושל כסא של ופ' הכסא.בית
 עלע ופוישץחרעי

 עור-

 ועי-ש !6 צד ןפיה.ג
 כהערות"

 עצי של שלחן בשאילות "פ, 0
 לחם ואזכלץ תבן על אותן תופץ כן תחתיחן שמניחי' אדם בני שיגילין טתכת של אוביזוראן

 ולא אן )נ-ג לצאה בחמה בבטח כדגי' קסמל ד' "א' ט.א. פ-כ ח( שסהעליהפל,4'ה-ג
 ר שחסאח סאה. שלישי שמ שחן קבץ ד, עוד של כיי וח הכיל שבפיהן בקרסטלץס"חע

 במיית "והוא הרטב,סג )פי' אלקאלב" "ואטום פ( בחערותד ועי'ש 11, חגאמיםיפירוש קכיי
 נקראת" טקוטה שם ועל ופרם טטדי והיא חיא סראגי מטין "פ' 0 *ן. )פיה.גקאלב"
 64(. )פיהזג קומפת יומ בלשץ שטו חטלכים בו ששוחקץ שדח בקפון ד' "א' יא( מ(."יח'ג
 "פ" י0 שם4 )פיה-ג סבר9 עושי כל י( י-ם משעיח בדכ' "פ' הסברים. פיה-ג ככ-יע0
 כמץ ועושץ כמאם בפ"ת ששמן שלח יד בית בגרי וטעכבן טלאכתן עושין כשהן אומנ"תבעלי
 בגדיהה יעכבו ולא במלאכתן מהירין שיחו כדי ידיהן בו ~טכניסץ ודחוק צר והוא עור שלכיס
 פ, פרקלונים ירן בהערוי(. ועי-ש 18 )פיח'ג נבנם" בלא ידן, 1שר פייושו: היא עניולש'

 בפיית שטו העוף עם לצוד כשיוצאץ השלפומן לפמ העוף שתופסץ לאילו יש מעור כףכמין
 "ופירושו פ0 עוד(. וע"ש 4י )פיח-ג וכו' פרקלן9 שטו אותו שתופשין עור של כף ואותובאג
 )פיח-ג טגבאעות" פירושן טליח ופי ד' א' פ' טלטא *ופי ,מ( 8". ןפיח.ג גואריב"בפיית

 )פיח'ג סוררה" "וכפיית י0 אדיוגח. ש,רח 281 צד חפץ ר, גם "ראן' גהעיותג ועףש11,
 'ה'י'1 חופין בטין והוא וכו, א'( ז' טציעא )בכא כרכשתא רבגן בליש' "ופייושו יחן 76ן.צר

 פכ-ח י6מ בהערות(. ועי.ש 12, )פיח-ג כ" ד ו ה בפיית ושטו קצותיו משני בבגדחיוצאין
 שער טן מסח קוליקי "פ' כא( ' עי-ש(. 74, )פיה.ג אפוכרסין" ד' "א' כ( 9(. )פיח,גמ-י

 16(. )שם יפיית" "כסא כג( שם(. )פיה'ג בפיית" קורנום "פ' כב( 15ן. ןפיה-גבמיית
 51. אום כו( 32 שם כח( שמן. )פיח-ג ראו9 פוביאח או' 'ש "פ'כדן
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 לאלו שיש בוותר קטן חטת כטן ב( ל צ כ ר ח א( כיצים קם'ר והי רכיעיותצ'ד'
 קריבת ג( זורין צדת תרג' מזוד וחסזרא, כשם'ם. לו ליתןחנשפי'

 כסטר 11 צררים שני לו שיש ה( וחדיוסטר סופים. י( נקירפיסונות,
 וכריפתרא, ובריו)פ'(ורגי בריופי פירוש' בזח וכיוצא חקיטת חר ולמטרוו

 לקררום. יד וחו צרדים שני לו שיש קץ 1ה1 פרצוף וכדיוכדיפרא
 מכ~רת]1[ ז( קץ קכ כופת, שלרופח. קנה כפו ארוך עץ י(,ככלונם

 כופת קכים עצים ונרבך אכני' נדבך כוני' הקירות את וכשכונים קורחשל
 פירוש כי כפין מ( סתארה וילון ח(. רכירואתא כלאי טפץ, תפרח. טןשהן
 לאורג יש קנים שני העליון בככר 'א( עטאף פקדנין, '(. יוניכף
 הטורדות ותלוין אלקאים פי לעוטרים'ב( כאורג וה לפטה ואחר לפעלהאחר
 'ג( אלקזר כר' אלקירום וכקירוס ניר. בנירים ויפתח. השתי על לחככידאכן
 וכקירה . . . וכקירו ככו[רא 1וחרא נירא בכת תרי אכיי אם' האורגאופר
 כאשויא פ~הי0. והעסח תכז...

 כנק"
 ובקטרכפ0 ...:...

 א........ הןק......... כגהם ועבות קין שלארזה אלכקר3ל
 ורך ובכ פ0 ביר אל כח כח יתקב טקי טחרישה של 'תיות קם שפרשחתחרכ
 שלעפרדכן חםהלכליהםתתוכוטשכרמשש וכקרים יאצל וכיצולאלכדה
 קשף קשת כטן ]כקשתנית[ סנץ. והסניפין"( '0 היסורבח עדערוקרו
 א"לה טצית חאישות מצורת הקטן", חטסריאש

 קתררא צמה כרמ שפרף מסהספסל ותדלפקיכ"
 דם~

 טכקאת תדפין
 כמגת ככיר מבק סרסקיל חכסא. ע'ת שקל ק1ר כ0 האסלח כ"כיסתאן

 ככ" קגקילן טעאם, ק*חאכל
 כאכרה שטה אטון כהג כרה כרור טשגכ.

 . . . . . . . . . אלטצר כאללכאף שכה הו כ0 שנר ורז חרוקטיק
 החרם, אלתיאכ. עליה יכשי כורם, טרשחה, כ", ת*ית טיאן כ0קטפון
 ימנרוחא ללציארץ כלאטה או דף הטדף אספלה. זיטי אלספך. אלציארשבכה
 1הפלצ1ר, אלפיה יצאד קלית יקק ליאכל אלפיר תמ סעאם ותחתהאבכשכה
 טן הכלוכ, הרטוב, ", חאקון אלסוה טצארה סכירין, כפגא*הק
 אלדי לב( דרג תרכוסימ, אלתכתיח. כאד"ח חגפח, לא( ריצת אלציאדץ.מע

 ישם.ח4 י%ס.ד( ,טם. בפיה'ג יוו"ר באריכווז ג( 54. י%םב( '%ם, פיה"גא(
 שס, 1פיה'ג דבורואתא" נלאין מפצות "וספרשינןח( שס. פ,ח.ג עב, עץ -=0 55. שם"

 לגניריס. שי,ך יג( שט. יב( שם. יא( 56. פיה.ג י( שמ. פיה'גג ט( הערות(.ועי-ש
 ט-ג. ככ'א כליפ יח( [6. פיה.ג ,0 פיה-גו%. פ0 פיה'גו%. השוה פ0 פיה.ג57.ידן
 פיה-ג כב( בב.ה חלק מקום הרלפקי אחרי מ-א. פכ-ב כאן 61. פיה.ג נן המסד. בכ.יייט(
 שס. פ'ה'ג כ0 65. צד פ'ח.ג נה( שם. כד( הער1ה. וע'-ש שם. פ'ה-ג כג( 62.צד
 רצח ואולי פייש, ולא ל( שם. פיה.ג כגלטן בפ( שם. פיה.ג כח( א. צד פיה-גכ0

 5ג צד פיה'ג לא( א, צר תגאימם פירוש ראח העקון, גורסע ,ש כי תררסח אתלקכוע
 שם.לב(
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 אלסראג'ן. שלסרג'ן, אלהנר'. חסאכ תכת חאפיפורין, אלכתב. פיהילף

 קר ק כף כק פרקליל'ה א(. סעה לשט'ח איטאג טלףהפוחלץ

 הקוף הקוף. קם לציר כשיוצאין הוצליטין לפני הקוף וצתופסין לאלויש
  הוש פרקלים. שסן..0 כו אתו ושתופם'ן 'שלקור כף ואתו י( כאז כט"1שטו

 0. חץ תו~רות ה(. כלקה טהוחה תפם'רה. רשתות יג חבלץ שהן אחרפירוש

 עמקם 0 שאית מקשו שם ש עטק' סנרל אלאץ. ען צביעהכית
 אלשוך ילקמו יכרט אלרץ השולל ח( קוצ'ם לוקם' כף תתגוררה מתיקר

 לח יקאל כיסאן שללשנצות פ( וכים ג'רה או גלר טן 4כ[ף . . . .ילכסו

 אלעכית. סא,ג, צ"יק. כם חברכייר, '( מנתקה ירכל צפר ]הזון[שנץ
 ליקה"ג כמאס השרכלין, גשא. הקיצבהיי(, סנר' נעלסול~ם'א(,
אנפיליא

 טרכ'"
 סתר וילוןפן 'אנג ה אפינרתו קלשוח פמלניא

 "ג הרב לה יקאל שטר חטלל, ימאה פלוגטה סרהמאפפלניתפ0
 חרכים, העוכים יור גטל גם,כמן

 אלקכי'"
 הסכליםשג כסת אליעה

 סראץל אפיקרסין, כמל. כאג נימי אלקצאבה. כג שכים אלחטאלץ.כרול

 וחאפיליום כוכעים. מן מ(, םרטין ררא. הרריר, כבג ~רנםחסגוס,
 מקפורת הטיאה פונרה כ" מסוח וחקלקין בורק4 גומריןקנאע

קטאמהכ"
 רראעג קלובקרין כפאתז סוכריקיןכ0 סתר פרגור

 הכריר אלמואקיה כ0 חטקור חעגולות הצורות את כו שעושץ הוחפרגילכ0
 טראג ", ספיקלריא אל~אחש אלמר שלכיקוק. קררום כטגאלמל

 או אלקצעח אספל כאן ארא אן אלחכם" קאל זגאנ גאם יא(האםקומלח

 לים חאר א*גאג כאן ארא לאן תטמא כאלטברר ובררחם מלס עאגגאמח
 שי ללאנסאןעפק

 יל'םכ
 אללח . . . . . אלפאםתמת

- -
 37 פיה.ג ה( שם. פיה-ג ז( שמה גב'י: " באהה בכ.י: ב( צד66. פיה-גא(

 'כיץ. בכ"" ס"ב. פכץ פ0 משג. פכ'1 " וש. פיח-נ 0 חערה. ועי"ש חויח, שםח
 שם. 'ר( בגליע. נ,סף צ'קה, ו7. שס יי" 61. שס יב( 78. שם יא( ו6. פיה.ג0

 )כמץ "פ' יח( 471 ,שם הורג" בפ"ח "ושמו ת( מ.ג. פכ.ח פ0 מי-ב. פכ-ופ"
 מ.א. פכ.פ כא( מ-י. פכ-ח כ( י7. פיח-ג יפ( שם(. )פיה'נ בפייתא עגח עבה(ססיכח
 מ'ב. פכ"פ כו( 76. שם כח( שמנ פיה'ג נד( *7. שם ננ( 5י. פיה"נ בג( 74.פיח.נ
 ט.א. לא( ס.ג. פ-ל מ( שמ. פיח-ג כפ( מ-ו. כח( 17. צר פיח"ג מ-ח.כז(



 בחמח הטים אח שדיח כגקק ק יד על מכנן ק. גבחא א(שפופרח
 כפטש ק חפושיח כשה מעט מקמ אם מכק שש יו על חחבל אחתיך

 לברה 7,ב ץ מרף רוה וחכעח שולפנמון שמח חולע ץ, וחכינההויוח
 *ן לקוררש פמול סיס בו חןצא ח( רפש ם שיש מקום וכןחרפפוח
 ץ. מחמרוח ולא ביונקיוח ולאחחמרוח

 גבעליי
 שנקטם חימיוח

 אחריין משורש קמם גי ב' כשיצאו קלחים כשה חמרח קרברא(דאשן
 כאן ארא מספקן ע( מקצח ממנו נשח"ר חציציח כשיכלחוגררומין
 (. ברריי קצב שלאורבן חכוש . . . יצר חחי כיט פיח שר קציראלצעחר

 קרוחח. ןשטם[ בחן נכנס כלי וחחקרוחח
 מטחפ"

 סורעים. שלטורבל
 נעש. שלכליכחקרן
 לשץ פניח וחדיח טרקח. שאשח סמרטוטץ אלו ערים בשנינרח.
 חינוקחיחן עורח פנח חולעיס. יבחוושין"( הםישור. חחשרונינקיטץ.
 כ( חטטשח יט4 מליאח יצאח ראם' כמאו צמל חנעורים. ימי אלובוחל
 מטפחח. בפליון חגיכאן מן לחח חניעו חח.ראש

 פ( 6ג וחמ 6נ קורטוכ אלמג מן טצי א6י חטציח מימקווחמ4
 * חמערח עוקח כת4 גשמץ מי בחרדליח רנ*ת מתח כי(כנרל
חמערח

 כ"
 ררך, 1ה1 חקילון כח4 מרוקעץ מרודדין כץ אלקנאח חאכיק

 אלמסן טחל שן לח חלכ ק קלבי "יכפ4 לשק חביח אחכיברח
 מלצנח ידח כאנח ארא ןחמלמולין לב4 אלקץ מן יכרנ וסךלפלוףלא(

 וחחבט יק, צואים בנרים חבלוסיים ל", ירלך שפשף אלאכרהקלי
 לת4 אומםכמן

 קנת "כמו 4*10 צד הגאעים טירוש סמש9 גובתא "פ' ב( מ-ד. פ-ת פרתא(
 בשפופרת9 נתנח פ-ב( מזתת )מם' במחזה כדאמי שפופרת, שמת רי'א( ק"ב )ב-מ רקניאשגובתא
 מ-ב. פ-פ ח( 105. צר פיח-ג ד( מפ.ז. פ'ז גן 12(. חערח עי'ש 36 צד חנאונים)פירוש

 ישטעאל כל' חשתורח חתולעת חיא א,(1 חערת 23 )תג.ת בפיית" כנפטא"תיפושחא,
 181. פיח'ג פ( רפשו. בכ-י ח( מ'א. פ-י ז( 105. פיח-ג ו( שם(, פיח-ג )עריך,כנפוטאי

 יא( מ-ז. פי-אי(
- 

 פיח-ג יד( 188. פיה'ג יג( שם. פיהיג יב( שם. פיח-ג כי. ועלןתן
 גדה יפ( התינוקת. עיד בכ-י: יח( מ.כ. פ.ג יז( 110. פיח-ג פז( מ-פ. פ1(שם.
 ראת כנן $. תערח 117 פיה"ג ר' כב( 113, פית"ג ראת כא( מ'ח. חפטמת כ( א'.מ"1

 "12. פיה'ג כו( י'. פ-ר מקואות תיט' כח( פי-כ. שמיגי חו'כ פ-ג, פ-ח כר( 118.פיח"ג
 128. פיח-ג ראח לא( קלקי. ל( שם. פיח-ג כפ( 121. פית-ג ר, כח( שם. פיח-גכז(
 125. פיח-ג לה( 184. פית-ג לר( 155. פ,ת-ג ל0 שם. פיח-גלב(
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 ;"טפרם .ירוש, נן מ;יבן; ב( חעוף כו קצו%;.שטנקר א( החרטוםטהרות,
 יקכל ארי אלי יצקק כי והיה קוכלין גפנח, ך( הרגלי,ם עריכת.טצאוכ,
 ו( 5כרות "רצות טמא"~י(, סכל עצטן הכ4;שפרופ1 פרושים ח(,קרמי
 הפרכיל '(, מראב פגם ט( נענאע הפנתה מראית; ח( והאילם . . ..

שכולת
 'ץ. ניכרשת טולג,לת 'שי הוא כך רמון כל ו";ם'מר;ק 'א4 שלקנכי*

 יתחרךשיגימ
 פו(. חרשף ההלכ נץ טפנג,עו( טן ח,אמפגנום אלקרר,4ן..

 ראשי יארצינייח(. וק;תס9 'ו( . . . . עכוק..~מיק4,יט טןהעככיות.
 זיתים הזיתים ש"י יפ( גיא גוזכשטים

 1ע144"
 הגפת סתחת היוצאים

 יחור מעף. כאץ,-טכברת טלק כפניות גומאה הקור כ(. הזתיםמן
 כד(. ונמתיה 1ושתרג'[ חרבש ררה טן והרורה כג(. ויפשהני שנפשח ככ(.שורש
 סשירטק ריככה(. חרחר סן ויקשן עשן טשיביא טשיחרחך כפיו. אלויררהו
 חלותכי(. חלות וסוציאין כמכין חותכין הכוירת טן הרכש לררות מבקשיןכשתן

 מן . . . כח(. אלעליא רחא ת ל ק ה שחיטה. כית כו( ת ל ה 1 ח םה
 ארא ל( בקנוע הים שעל כט( הפררשות אלו העכים אלרגיף. פיעגין

 חצאה. אלגרה פיכאן
 הנפום שלהן לג( הפמטה אצי. יא(הקפלוטותעקצימ.
 קולפי מלק. תררין כרנכ. אכרוכ נקנע הפיגם פיגן הטנתההנרכי.
 הקורנית טקתה האזונ זצע טיאה חכמ: שליבישה חותלאצל

 יאהמ שחטרן חצנצ. שאטנן יפצל טירק שלא פי על אףאפערה
 ופטריות ושטרקעין גפתג כקצץ ישץחא. טשיגם יקשהלפרק
 הפגין טחרות. חכפומות אלטל4 הקור טקה. והחטם קמפ הכושתכלך

 קטתא. בזר החיה חבופראלגטאר

 ש12. צד ופיח-נ ט-ד, פ-נ טכשירין ג( חרפם. ערד ער~ר והשוח ב( ט.ב. פ.אא(
 יש "פ' ח( 136. פיה-ג 0 שם. " שם. פיח-נ ח( 135. ~פיח-ג ט-א, פ'ד ידיםד(

 131. )פיה-נ בפ"ת" טחרת שטו חטלח. עם שמד~ך חוא ימי ולש' מלוח ופ' והאל~םשומם
 4138 )פי-חנ בפ"ח" ~ענע פ' מינתא דמוסין "אמהן פ(-תחמותה. שם4 הערוהוראח
 ענבים, פרכילי שמם חוטורח עם כרותין כשהן ענגין של אשכ~ל~ת "פי יא( שם. פיח'גן

 142 פיח-נ מטברישת, .- יג( 141. פיה.ג יג( שס4 ,פיח"ג א," ," סוכה לעמןכדאמ'

 שם. פיה-ג יד( גהערות.יעי-ש
 פית-ג ראח תעכבעח פיי~ש והו פ0 143. פיה-ג פ"

 "פ" יפ( שם(. ,פיה'נ דארצימ" ןקנטקן בבשאילות "פ' יח( 144. פיח-ג ת( 32. חערהשם
 ,שם. פיח-ג כא( 45[. פיח-ג ו/ פ-ג עיקצץ ת~ם' כ( שם4 ,פיח-גג ביאה" גיוב,פא.לות

 פבו-י הן1ח~לחלח, כ0 שפ. כ"" 146. פיח-ג כה( ונמחיח. כד( שם. כג(( שם.כב((
 ע" המחישית, כמ( קלת. עיר יעייד 6ג פיה-ג וחשוח ט-ע פ-ד וביםכח, ט-א.פ.א

 ט'ב. פ"א י~ט פגיל לאן 31[. פ,ח.ג ~חשוח מ'ת, פ-ב עם, פנול ל( 59. ישם 133פ,ח-ג
 ט'ג. פ"א עוקצולב(



תקונים

 מפעויות הוץ באן. תוקנו לא דפום שגיאות כחני-היד. פי על חם חנאיםנהתקונים
גפסוקים.

 אביתוו בן ר'י טפיופ חלק חנחו וח קפע וולאי ם. ד'ר שכיור מה כפי 8-7.עמוד
 חנני יחוסף יחופף א-ב, : פימנו כאכ. לתשעח יוצר וחוא 26-25()לחלן
 2-16*(. וף */4ח10 פ-ש ע'*'כת'י חא-ב פדר אח באןמשיים

 בלציא. שאנתי יום יום כשמעם לי יאמוואייני
 טניא. ולא מוציא לא תראת ולא חלפו שלמו כגר ת)תמיךבי'"'ח

 וגו'. וטצגיא. נווד שר ולא מכחן כחן ולא טלך לאנם
 הנ"ל; בכא ו'ל כאן, החסרח חיאות
 אחד. "וכם לע3דו '" כשם כלם לקוואחקוק
 וכו'. וכו' פיףואית
 וכוי. , ת 1 ב מ י י 1 נ י ש נ ולשון ועין גשר שריפתואיח
 'ליצו. צר9 ועאטעיו מיכאל יעמוד חחיא בעת דניאל ה~וןואיח
 *קיצו. עפר אדבאן מיוניורבים
 יחוסף. יח1פף, נ בם*' מארוות ות* כאותזכאן

 צ...יפ..ח, שפח, גד : מלמפח 1 שורה 7עמוד
 פיי"ך' ; כתוב גנליון נם8
 שביתין. ושנית מע-ג. 3 שנוח8
 וחיאניינבונח הבואוכו' עבו עד תבוא גח עד תבוא פח יד 4. שווח24

 אפררש נומח וכל שס. 'חודה בסנחת ת'אודור תם'חה וסיחמאוד
 אצלנו. מאשו שינחבאן

 'שיה. פח 1 5. ש)רת24
**

-
 צוקרפנדלן. וראח היפום'פ )בנוסח מ'מן את לופאות11.

-
 חית. נפש בל וחיח )(( 1א1ם'12.""

 245, קם' אא, שנח תרג'ץ, וחשוח עוד(. ניברים חק' )רשוס' קנצ.14."-

 פד.פ"
 וגוע 'שראל דכל גנט' טערכא טלמפח. 1 שורח "ז
 סת". גנליון נמצא 1 ל 1 נ נ 81. " 26*

-
 חננחווה[. צ'ל;11. ' '

 לחשתמש תושוהו על בירושלים חעבויח השיוח ל*קר לסבון 13ח נתונח הידתי18
 שברשותו.בצלומים



 ]אומלל[. לבנון , צזל 12. שויח 26עמוד
 מוף. ופח צ'לי19.
 ב... אחיי מלמפה.2

 קחלת. : צ'ל א'. העיח29
 דחולי]ח. '8 ' 30'

 לאיץ. חוצח ותיומח 74
31

- 
 ח"בץ. אי~ן10.
פיח.ופלת.11.
 וט/ פחש וי דמים.. שיתןעד בשפי יקנח לא גיתו או שדהו מוכי אבלדמג15.

 וקני. חוק ליה למימי ול*צ 19. 'ז
 תה או דדיקלי יכנא מלמטג 2-1 ' זז

 בתלסיי. שיהג 32"
 עשיה שתים בת ובן נדיין נדירו הם שמנ יע בןג

 ]פי[ על אף הוה חומן אחי אחד. ויוםשנה
 ולמי נדינן מי לשום יודעין אנו איןשאמרו
 וכן הקדש וחקדשן נדיין נדייהןהקדשנו
 י-נ בן תעוק אלא איש מקיי לא עונשיןלענין
 ת, שערו שתי שחביאו ונר אחת ויוםשנה

 הכיאו. ואפילר7.' זז
 מין:א0. איישא אבל2מ, זז

 שק יוםח"ב ל'"נגתי
 וגכיא.6נ" 'ז

 לינ ושל כחה של מלממ.5
2

- 
 אינו שנפתיה לאחר אבל סתייה קודםמשג

 אברממון[. המופי.--ש. אותו מג'י גנליק מםףמחול,


