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 : ר ב ר ש אר

 שנת לאחר לאור יוצא שלפנינו יצחק בר' שלמה רבינו תשובותקובץ
 הגדול המאור של לזריחת-שמשו שנה מאות תשע במלאת ה'ת*ש המקובליובל

בצרפת.
 לרשוי ומעשי-בית*דין ופסקי-ההלכות התשובות יחד מכונסות זהבאוסף

 ]עג שונים כתבי-היד ועשרים בתשעה בין שם, נפוצו אשר המקומותמכל
 קטן חלק רק האחרונים, בקובצי ובין הראשונים, בספרי בין מגעת[, שידיכמה

 עתה, עד אחד באוסף הדפוס אור את לראות זכה סימנימ[ ל"ה ]כמומתשובותיו
 המכריע רובן תרמ*א. וינה מילר, לר"י ולותיר צרפת חכמי תשובות ספר זה*ה
 הקדמונים בספרי ומפורד ומפוזר בכתבי-היד טמון נשאר סימנים[ שמ*ז]כמו
 מזוקק אחד, בכרך לראשונה בזה מתפרסמות והן ספרות-ההלכה. פני-כלעל

 ושנויי-נוסחאות והערות מבוא עליהן ונוסף עתיקים, מקורות עפ"ישבעתים
 )על אלצורא לרבני התשובות חוברות את לפרק שלא והשתדלתיומפתחות.

 יקר, בר' יעקב ר' ולרבותיו רומא, לחכמי ממגנצא, מכיר לבני שאלות(,י*ג
 שכל לפי מוירמיישא, הלוי אליעזר בר' יצחק ור' ממגנצא יהודה בר' יצחק-ר'

 את סידרתי מבקשם. בידי לאחדים והיו אחת, חטיבה מהווה אולי מהןאחת
 שמתי וכן י שבשולחן-ערוך סדר-ההלכות על הענינים לפי הנשאריםהסימנים
 באותיות המסופקים וסימנים בפנים, גדולות באותיות המקוריים רש"ידברי
 הספק. ובין הודאי בין להבדיל נדי הגליון, עלזעירות

 לעובדה לבי את שמתי זה לספר החומר כל את לאסוף שנגשתיובשעה
 זו מדעית דרישה אחד, בפה מודים כולם ימי-הבינים ספרות חוקרי שכלזו,

 ומי ; ביותר חשובה היא - אחד בכרך רש*י תשובות כל של קבוצהשתעיך
 מבוא י 131 צד ]ל. שלם לספר ויהיו יחד והתשובות השאלות כל יאספו כייתן

 ]במאמרו ברלינר ר"א העיר שנה חמשים לפני כבר וזה 153[1 עמ' רישלהאורה

 כל את ללקם שנים כמה זה הלכתי בתומי ואני : 176[ צד לקוטי" בתר"לקוטי
 סדר על וסדרתים ובספרים היד בנתבי רש"י בשם מצאתי אשרהתשובות
 מפני אמנם הענין. את אשלים אחרת בעת אי"ה ואולי בש"ס. )2(המסכתות

 על-יד לקבץ בובער ור*ש ברלינר ר"א החכמים של מאמציהם כל סבותכמה
עע



 ר ב ר ש אר2חע

 ה ל ג ס ה " עוהך שבא עד הועיי. ללא היו רש"י תשובות כל אחדבכרך
 ומי ? תרציט שנת באב קף2ר בחמשה מירושלים אלי במכתבו זה עלוהעירני
 מצבה אותה וישם מאבני-המקום ויקח לזה והמוכשר הראוי האיש ויקוםיתן

 נוסחאות ושנויי בהערות )רק בשלימותן רבינו 'התשובות כל שיכילאבן-אחת,
 כעזרו. יהיה שלו שהשלום והמלך אדירה ממלכת שלמה המלך ימלוך ואזלמטה(.
 שמיא ומן זאת חיתה ה' מאת אולי ושלימה, 'טהורה כונתו ראיתי כאשרוהנה
 ישראל ואלקי ואמץ חזק ובכן, מכתבו. ריסי מתוך מכיר אני כאשר לכו, זכוקא
 הזח. הקדוש ברעיון ,ישראל את והושע זה בכחך לך שאלתך. אתיתן

 עי-פי 2 טעמים כמה מפני זו עבודה היא ורבת-אחריות קשה מהואולם
 שונים, ממקורות מביאים שהם התשובות, את מוסרים המאספים איןהרוב
 אשר יש ולכן רש*י. של בבית-מדרשו השתמשו שבו המקורי )הסגנוןבאותו
 וגם י שלהם ההסבר ,או ההוספה ובין גופו רש"י לשון בין אצלם להבדילאין
 של דרכן 'וביחוד נפסק. הוא ואיפה רבינו לשון גוף הוא כמה עד להכריעאין

 גם או ~חתימתן פתיחתן להביח בלי לשון-השאלות את לקצר היאהמעתיקים
 על להכריע עוד אין התשובה גוף ומתוך בראשן. השואלים לש,ון ,אתלחשמיט
 .דרבורן. ימן על לא וגם התשובות, שמה שנשלחו המקומות ועל השואלים,שמות
 ולא דבי-רש-י בספרי שנבלעו מקוטעות ופסקאות שלימות תשובות גםויש

 ,מהן אחדות סתם, שלמה ר' בשם המובאות תשובות וגם ש רבינו שם עלהובאו
 שמשון. בר' שלמה רבינו לבןאגילו או יצחק בר' שלמה לרבינו הן אם לברראין

 ~רוב עפ*י ]והן ~סתם ורבי" 2 בשם אלינו הגיעו הרי התש,ובות רובאמנם
 שלמה ר' שלמה, ר' שיי, ,רבינו הגולה, מאור המורה, רבינו, הרב,לרש"י[,
 תשובות הגאונים, מנהגות הצרפתים, נמוקי שלמה, רבינו של מנהגיםמטרוייש,
 מבית-מדרשו שיצאו ,לספרים ]=:וכוונתן סתם א ת ו ב ו ש ת ן אוהגאונים,

 מוקדמות תשובות איזו יבינו על-שם הכניסו שהמעתיקים ובפרט רש"י[.של
 וגם בקביעות-ההלכה רשיי של לשיטתו לא מתאימות שאינן מאוחרות,וגם
 מתבררלם 'רבה ושקידה מפורטת ,חקירה עפ*י ורק י רבינו של לסגנונולא

 יבוי %ל אנו ומשתוממלם ומקורם. מקומם ,לקבוע ויש הדברים,ומתלבנים
 השורש, ,ואומץ כגודל כי - בתשובותיו תלמידי-רש"י .דברי שלההסתעפות

 סביב אשר ורבת-המהומה "הפולמוס על וגם - הענפים ויעלו ישגשגוכן
 נחת"1 ולא ,מלום אין ובא וליוצא שלמה, המלךלארמון
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אע ר ב ד ש

 מל אה לראשונה חלקתי הזה השנוף 4ל געשם נסון סדף הביאוימען
 והלמירי-היויבה חכמישהדור ש4הן תשוגות*שאילות ממי5 2 אזספר י ספריס לשלשח שלפניגוהחומר
 חטיילית אותן גק עליהן ונוסטו ספיהו; תורה י4קקם שלמה רפיגו אלפגו

 קדף עשיי יאחת 58ת י4דנה הצגתי האלה סימנים בהערותי. ברורותראיות ןפ-י שהוכחתי כפי לרבינו באמת וא החחיוגים, החוקריח לפיידעתבספק
 ת ו ל י א ש ית י ג ו ק ת " שם על "תשובות וחוברותשינייה"לכה
 יש:חק'. בר' שלפהלרביגו

 רש*י, של מביה-דינו ךמעשי-ב*ד ופסקאוח הוראות טסף : בן ספר.
 לבים שמתי אותם וגם רבינה בשם "מובאים שרגים לקוטים עליהםונוסף
 1 נ י ב ר י ק ם ת4פ ו ב ו ש ת " שם על )מיוחדת בקבוצה לאחדאחד

 ית-דינו*. ומעשי-בשלמח
 שם על שלישי הלק עוד נוסף האלה החלקים יןגי יעל : גזספר

 התשובות את הכנסתי ובו *. ש"י ר ל ת ו ס ח ו י מ ה ת ו ב ו ש ת*
 "אחרונים, החוקרים מאת וגם הקרמונים המאמפים טאת בטעות לרביבוהמיוחסות
 לו.ואינן

 וקשר?ם תשעה נוסח על-פי אפשר שהיה נמה עי נדפס התשוטחמף
 בתהת המקומות במראה ציינתי התשוברת מוצץ מקוס אה שלפניגו.כהבי-היד

 באותיות הקדמתי להוצאתי יטוד שהנחתיו המקור ואוהו רמימן1 )סימןכל
 וגם הנוסחאות שנץי את הכנסתי המקומות למראה ומתחת בהעוותיגדולות.
 פי4הרוב ועל , וההיסטוריה ההלכמ לעניני העקריים הנקורות אתציעתי
 2 דבי-רש"י מפרי משאר המקבילות על וטמהעמדתי

 שלפנינו, בכתבי4היד הנמצאות ונצורות, חדשות תשובות נ"ח הןראלו
 קי*ד-4וט*ו, ק"י, פ"ט, פ', נ"ז-נ"ח, סי' , זו הוצאה לתוך אותןושהכנסתי

 ר', קצ*ח, קצ'ו, קפ*ה, קע"ט, קע"ו, קע"ב, קנשג, ק"נ, קמ*ו,קמ"ג--מ*ד,
 רמ"ה, רמ*ג, רל"ט, רל*ד, רכ*ח, רכ"ד--כ*ה, רי"ח-_-י"ט* רי"ב,ר*חי-ר-ו,

 שי"ג, ש*ט, ש*ז, ש', רצ"ה, רע"ח-ע*ט, רע"ה, רע"ג, רם*ה, ר*ם, רנ"ז,רנ"ד,
 : ש"הם4--יע,ח שם"הע של"ח, שלעג,שכ"ז,

 הפחות לכל אצלנו נמצאות במק"א, בדפום המפוזרות תשובות, אותןואף
 מ"א-- ל"ב, כ*ט, כ,גן ט*ו-י*חן י ה*ה ועצומים רבים בשינויים סימניםקשג
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 צ"ט, צ', פ"דנ-5"ו, פ"א, עאב, ע', ס"ד-5אה, נ"ט--ם"ב, נ*ד-נ*ו, מאד,מ"ב,
 קנ"ה, קנ"א, קמ"ב, קל"ז--ל*ח, קל"א, ק"כ--כ"א, קי"ט, קט"ז, ק"ה, ק"ב,ק',

 ר"ל, קצ"ג-צאד, קפ"ו--*קצ"א, קפ"ב, ק"פ, קע"ג-קע"ה, קס"ט, קס"ד,קנ"ט,
 ר"צ-צ"ד, רפאא--פ"ח, רס"ו--ם*ט, רנ"ג-נ"וע רמ*ו--מ"ח, רל"ח, רל"ו,רל"ג,

 של"א, שכ"ח, שכ"ד, שי"ז-י*ט, שי*ב-י"ד, ש"ד-ש*ו,רצ"ז-צ"ח,
 של"ד-

 1 שסאו שמ"ה, של"ט-שאמ,ל"ה,

 שהשתתפו החכמים לאלה תודתי את להביע נעיט חוב מוצא הנניולבסוף
 מ. ]א. מרכס אלכסנדר ד"ר טשרנוביץ, חיים ר' 1 היה בעבודתי לבםבטוב

 הרב ; בהעיות[ ]ג. גינצבורג לוי ר' 1 כתבי-היד על עיני את שהעירבהערות[,
 ל. ]ש. ליברמן שאול ור' בהערות[י ]ר. רי"א ישיבת ראש זקל, רעוועל דובדקר

 דקר 1 ותיקונים הערות והוסיפו ההגהה גליונות על לעבור שהואילו ;בהערות[
 ]חד"ר רגנשברג דוד חיים ר' הרב 1 בהערות[ ]פר. מירושלים פריימןאקח

 בהערות[ ]פ. מוינה פרנקיל דוד ר' הרב ידידי 1 לתורה בבהאמ ר"מבהערות[,
 שהואיל מלונדון פרנקיל ליפא מר ובנו 1 אזמיר כאי העתקת בטובו לישהמציא
 בהוצאתו לעבודתי. לי הנחוצים כתבי-היד מארבעת אחדות העתקות לילהמציא

 שעוי התורה קרן בשיקגט לתורה בה"מ הוצאת ]מלבד השתתפו זה קובץשל
 יונג, ליאו דקר הרב של מיסודם הסיוע קרן באמריקה, המזרחיהסתדרות

 בניו-יורק* לוקשטיין יוסף והרב חיימסון משה דקר הרב גולדנסון, ש. דקררבי
 ; לוצקי מ. 1 העברי הפולקלוריסטן ריבקינד יצחק מר ידידי י בתודה כאןויזכרו

 אריה ידידי ן פירינצי מכת"י הצלום את בידי לתת שהואיל כהן בועזדקר
 נשיא סילבר, שאול הרב וידידי 1 באמריקה המזרחי ההסתדרות נשיא געלמאן,ליב
 1 בהערות[ ]יש,"פ פישהוף שמעון יעקב המשכיל ; בשיקגו לתורה המדרשבית

 את שהעיר בהערות[, ]חס. חסידה רמזאב הרב מירושלים והסגלה"וע'ורך

 י ידו תחת כתבי-היד עלעיני
 הטוב. כפעלם שכרם את ה'ישלם

 אלפנביין ש.ישראל
 היתש"א שושן-פורים ו'יום

 גיו"ורקברוקלין, ,)



 , 2 וקיצורים תיבותראשי

 מערצבאכער* כ"י לרש*י והיתר איסור ס' : מאואה
 בניו-יורק* הסמינר כ*י לרש"י והיתר איסור ס' : סמאואה
 מירושלים. פריימן קונטרס לרש"י והיתר איסור ס' : פראועה
 1508. סי' אזמיר כאי :אז
 ה"ב ; תק*י פירינצי )ה"א מלוניל הכהן אהרן לר' היים ארהות :א"ח

 תרס*ב(.ברלין
 י מארכס. אלכסנדר ר' הערות : מ.()א.

 באוקספורד* רד"א כ"י :אק
 תרלעה(. עוילנא עטטלינגער יעקב לר' ההדשות ציון בנין שועת :בנ*צ
 י6 $ם07ז(ך (ם י6 2ז10זג801

 ש211זי
 ךן ,(10(טס8 8ז01(פ14 ם6 ב[

 ים8בעם1באם י1בם0*א6א ,1( ,$ם07זז.)1870
 הספר. לבסוף גינצבורג לוי ר'הערות
 1897(. )פריס גרוס לד"ר בצרפתית יודאיקאגאלליא

 .א .1 ,ם80זשם 5ם[ 115מנ תש ,ית8בעת1ב1ם 5אאשיא[ :(וסאעם
 י6 ב1 6(י1ם50 ים44אם6בם1ל ם6 יפיםח(זבעשל] י6 1ם5מונין.]עע18

 תר*ץ* ניו-יורק הגאונים( )כתבי העב גנזי-שכטר :גנאש
 האא. יודאיקא גרמניא :גר"י
 בלונדון. שזה"ה כ*י מקדמונים ותשובות דינים :דועת
 זש(ם(5מזזבפ - ,ת61א6ם810 8ם[ 5ם105נ( 5ם25ב(ת"זע 68 ,1אם5ב(1 :דמבל

 ,25זבע(.)ענע1
 מינכען. רבינוביץ, נטע נתן רפאל לר' סופרים דקדוקי :דום
 457. סי' ותיקן כ"י קצובות הלכות :הלוק

 הסירה. רמעז הרב העורך מאת מירושלים "הסגלה" ןםבעון :ה"סגלהע
 1845. ברלין גולדברג, בער לר' מטמונים הופשחופ*מ:
 פישהוף.. שמעון יעקב :יש*פ

מנ



 וקיצורים תיבות ראשיי8צ

 תרע"ב. וורשא ליפשיץ, מאיר לאלעזר יצחקי שלמה ר' ספר :)ל.(
 תע"ה* אמשטרדם לרש"י, הפרדס לקוטי :לקה"1
 הסמינר. כ"י הגדול, המרדכי לקוטי :לקה"מ
 תרפ"ג. נירנברג שמחה, לר' ויטרי מחזור ש הנדפסתח"ו
 הסמינר. כ"י ויטרי מחזור : סממח"ו
 ששו"ן. כ"י ויטרי מחזור : שתח"ו
 1846. ברלין גייגער, לר"א חפנים מלא :מל"ח
 עפשטיק. ר"א הוצאת הגאונים, מעשה :מעה"ג
 בסמינר. כעת גולדשמיט, כ"י הגדול מרדכי : הגדולמרדכי
 ת"פ. אמשטרדם דפוס מרדכי : את ד'מרכי
 שי"ט* דטרינטו ריווא דפוס מרדכי ן ר' ד'מרדכי
 ווין(. )הוצאת לר"ת הישר ספר :סה"י
 בניו-יורק. הסמינר כ"י :סת
 תרע"א"ע"ב(. )ברלין רש"י סדור :ס"ר
 תש"א. ירושלים פישמן, הוצ' רש"י, ספר ן רש"יס'
 מווינה. פנרקיל דוד ר' הרב ידידי הערותנפ.(
 תרפ"ד. בודאפעטש עהרנרייך, הוצאת לרש"י, הפרדס ספר :פע
 מירושלים* פריימן רא"ח הערות :פר

 כהן. בועז בידי הצילום מאת 38 סי' פירינצי כ"י :פל"ר
 49. סי' שזח"ה כ"י ח"ב לדרך צידה ;צל"ד
 מירושלים* הירשנזון ר"י להרב קונטרסים קבוצת :קק"ה
 ממגנצא. יהודה בר' יצחק ר' : בר"יר"י

 בובער. שלמה ר' :רש"ב
 מח"ו* מו"ל הורוויץ, איש הלוי שמעון ר' :רש"ה

 מ"א כרך חדשי ]במכתב עפשטיין לר"א גרמנית מחברת :"שמעיה"
 מיוחדת[.ובהוצאה

 תרמ"א(. )ווין, מילר הכהן יואל לר' וליתיר צרפת חכמי תשובות :תחצ"ו

 תרפ"ה(. )ירושלים כשר לרמ"מ רשעי תשובות כ"א קונטרס :תר"כ
 הט"ו. ממאה 1508 סי' אזמיר כ"י רש"י תשובות ןתראז



 שלמההאיש
 אמנם המיוחד. הספרותי ומפעלו ה'פרש'נדתא רש"י על נכתב מאדהרבה

 הפרזה בלי סביבתו, וחניך זמנו יליד שלמהן האיש את היודעים הםמעטימי
 בתור - שלפנינו תשובות קובץ ברם שלילי. מצד והן חיובי מצד הןהןדגשה,
ץ אכזב לא היסטורי ומקור רשעי של בעולמו המתהוויםראי-החיים -  אור יפיץ 

 בשטח הרחבות העממיות השכבות על השפעתו רבינו, של הדנולה אישיותועל
 ולמנהגי ועוו[ 337 200, 180, 177, 168, ]ב:116, המעשית להלכהההתקשרוו7

 בכל 291[ 234, 210, 61--160, 159, 143, ]בנ204, הרינוס וגלילותצרפת
 עליון. בחסד ענק-הרוח בתור האצילה רוחו ותכונת והדת, החייםמקצועות
 88, ]=:76, בענוותנות שוקט, באופי נאצלה, בנפש הצטיין הזה הגדולהתייר
 הפוליטיקה הן ובהחרחקות ]::88[ הכבוד מפני בבריחה נפרזה, ועוד[ 150,296,

 עלייה לבני המיוחדות תרומיות מידות וביתר הברירת, באהבת קשת,כמטחווי
הטעטים.

 שוקט אופי בעלת היתה ולתרבותו לעמו לאלהי-ישראל העזהאהבתו
 מי העיז אם וקנאה. עוז נתמלאה העדינה נפשו אולם זה. רבינו של הוויתוככל
 ולחלל 159[, ]ב:233, אחד ביהודי אפילו ישראל, בעם בפומבי לפגועשהוא
 לא הבריות, א,הבת בו מפותחת היתה מרובה במידה תורתו. וכבוד כבודואת
 ]בנסין בתשובתו רש"י דברי נעמו ומה הפרט, לאהבת אלא הכלל לאהבתרק

 טע'נת- עליה לו אין 2 המצורעות הנשים להרחקת בנוגע הריבות דברי עלר"ז[
 אברהת של מזרעו שאינו עצמו ]את[ והראה לרעה. מעשהו האיש והראהמומים.
 בברית. אתו בא אשר שארו על שכן וכל הבריות, על לרחם שדרכוא'בינו,
 שאף עליו... חינה נמשך היה לרחקה, לב נתן כאש~ר לקרבה, לב נתןשאילו

 לאומים לחסד מתכוונים נש'הוניהן, מרחקין שאין הרבה ראינובכופרי-הקב"ה
 כאשר שבשמים אבינו ]::בברית[ הקשיח וזה לבעליהן. הנשים וכןחטאת,
 נעוריו. אשת ובין בינוהעיד

 האנשית הם מספר לאין 189-194[ ; 196-97 97, 89, ]:ב82-81,רבית
 אנו שמהן מתשובותיו, דוגמא וצרתם, בצערם ומשחתף להם דואגשהיה
 ביחד, אמרי-מוסר ומטיף פוסק בבחינת האצילית נפשו תכונת על לעמודיכולים

ם



ההאישידצך מ 5 ש  

 שבא,ו ה'אנוסין של יינן מן לפרוש שחלילה י באמרו קס"ח בסימן מוצאיםאנו
 מגע על אלא רזאל גזרו רלא * * * לעאז אף לנסך לבן מלאו לא כי לברישן,מחדש
 אבחת מ07ום עשו שעשו מה שכל אלו, וכאש . , , ישראל פושעי מגע על ולאגוי,
 הרי צירנו, ליראת לשוב עליהן משקבלו ועיד יכולתן. בכל לפרוש ומהרוחרב
 בכשרותן.הן

 בבית-מדרשו תלמידיו של 'הרוחנית להתפתחותם רק לא דואג היההוא
 של יחס היה אליהם יחסו והחמריים. הפרטיים לצרכיהם גם אלא טרוייש,בעיר
 בני-תמותה* מכל אדם לשום שנאה נוטר אינו ורבינו לילדיה. רחמניה ]:נ125[אם
 בתשובה למשל ורכה. נאה בלשון מדבר הוא לו, לאויב ואפילו ואחד, אחדלכל

 2 בזה"ל אגב בדרך כותב הוא שלפנינו באוסף 378[ שפ"ב ]צ:ססאיהאחרונה

 נהוא( וירא כתב-ידו. והכרתי הוא מי ידעתי השאילה, מכתב הכותבוראובן
 לא ברכתו וגם עמדי. אנכי כן לא ואני לו, לאויב חושדני כי שמו, )את(להזכרר
 תבואנו. טוב ברכת חנם, אצליתעוכב

 ובצניע.ות יתירה בענוה ענה ולכולכמ בשאלותיהם. אליו שפנו היורבים
 עמדו הרבה החכמים. לגדולי תזבר הרנלמידיפ לקטני הוא .אחע במינה.פיוחדת

 דעתו את מבטל הוא ולפעמים וטהר-לבב; ענות-רתז 2 התרומיות מדותיו גםלו
 ]מנקודת נכונה יותר לו נראית שדעתם בזמן תלמידיו, דעת בפניאפילו

 בוחנת[* ואזן חדה בעין אלקים שחננו המהירה, ותפיסתו העמוקההסתכלותו
 שנים, כמה ע"ז נשאלתי כבר אני , כותב הוא קכ"א[ ]נבסי' בתשובותיולדוגמא

 ובסוף נגבראשונה. בו וחתרני . . . בה ושגיתי היקף יש האומר כדבריוהשיבותי
 ובכמותה, באיכותה חשובה יותר הבי 88[ ע' ]נבסס"י קבלון, עיר לאנשיהתשובה

 ליטול זאת לי חלילה הנדוי, את שאתיר )ו( עלי ושכתבתם י בזה"ל מסייםהוא

 אחרים. מקומות שם לי ליטול אני מי אבל " . . חשונכ ב"ד ולעשותי השםאת
 *. * יתומי-יתומים )?( שידי הצעיר ומנייני הדל אניהנה

 במידות רבינו של צדקתו גודל כן ארץ, ובדרך בתורה חכמתוכגודל
 ועוד[ 378 263, 255, 233, 159, 6, אות 89 88, ]צב63, דבריו קוטבובחסידות.

 לאהבה אדם בני- לבות את ולקרב אמת דין לדון והשלום, האמת תמידהם

 האמונה תוקף את לחזק 378[, 180, 127, ]בב116, המחלוקת מן ולברוח זה אתזה

 ]:ב185[* הקודש טהרת על מעולה שמירה ולשמור 182[ ]בן179, היראהורוח

 תנו יאתמ : בזה"ל בצרפת קהל-קבלון אנשי את השלום על מזהיר הואולכן



ההאיש מ ל ש דמר 

 מאד. גדולה מכה שסביבותיכם א,ותם לקו בעוונינו כי וראו שלום. לרדוףלבבכם
 שטן יוכל ולא הצר מן להיעזר לכם יגרום הוא והש'לום הגוים. בין זולליםוכבר
 בכם.לשלוט

 אליעזר בר' יצחק ר' השלישי לרבו 63[ סן ]סס"י מכתבו בסוףוגם
 ספקות לנו לאסור ולא ה'תלכה על דבריו רבינו ישען אמנם כותב: הואהלוי

 ויתן כולנו, על חלה וגזירתו תיא. נכונה ראיית לא אם בריאה, הנולדותאחרות
 ]בבשבועות לדבריו סניגרון לעשרת למורינו וחלילה ממנו. שקבלנו למהלב

 עכ"ל. דברי-אמת לפניו בכא ב'[ל',
 שכתבו ]ומה רבינו של השלוה נפשו שקט את להדגיש אפשר איאמנם

 "אין י וספיבק וורפל, ליפשיץ, : ה"ה ישראל שבארץ אחרונים חוקריםשלשה
 סמוכין לדבריהם אין בתשובותיו", שוררת שלוה רק וכעם. אי-שקטאצלו

 מעידים 6[ אות 20 ד20-1, אות ]בב8 בתשובותיו רש"י דברי הלאבמציאות[.
 ואנו לחץ. ובלי מפריע בלי בשושנים רפודים חייו היו שלא חותכותבראיות

 חולי. וידועת נענה נפש לפנינורואים
 המאורעות הד-קול לפרקים שומעים אנו תשובותיו מתוך מקומותבכמה

 על שהתרגשו רב[, בבהרג 245 ]89, תתנ"ו וגזירות )1096( מסעות-הצלבבימי

 בפרט. ומשפחתו שלמה רבינו ועל בכלל זו בתקופה הרינוס בגלילות ישראלבני
 העמיקה הקשבת שאזנו לפי משפחתו, ובני עצמו וצער עמו צרות את מתנהוהוא
 עמו. בני על חליפות שעברו והתמורות הזעזועים אתלבחון

 96[ 19, אות ]בב8 פרטי אסון איזה על אחדים רמזים מוצאים אנולפעמים

 ~10[. 20, אות ]בב8 גופו חולשת על וגם ידו על לו הבא והצער במשפחתו לושקרה

 : 383[ ]בב8, בזה"ל מכיר בר נתן לר' כותב בע.צמו רש"יהלא

 הגיתי לא אשר בדברים בהן קדמני כי בהן. לבי ),( ורגז לידי הגיעו"שאילותיו
 לפניהם שמשתי בצוואר. ורחיים ועדי-לבוש כחם )ן( חסר כי מלמדי. לפניבהן
 פניהם )את( להקביל שעה לי עמדה לא פה שבתי ומאשר אצלם. כלווימי
 שנה". וחמשה עשרים לי זה מאחת ]בבחוץ[ חוש, וקשה לחש )!(מאבל

 רש"י הגיע לא פנים כל שעל זו, עובדה לתשומת-לב ראויהוגם
 ספרד חכמי בין הרוח גבורי עליה עמדו כאשר האוניברסאליותלמדרג'ת
 ת 1 י מ 1 א ל - ת י ת ד ברגישות הצטיין שהוא מפני זו,כתקופה

 202 159, 8, אית ]בב200 כתביו מתוך ניכרת זו וחד-צדדיותנלבד.



ההאישצעצ מ ל ש  

 ]ולכן הקדשים ה:ע'צמות רקב ע"י הגוי לשבועת להתנגדותו בנוגע הן 18[,אות
 שנהגו צרפת למנהג בהתנגדותג הן הגויים[, עם מסחר בקשר לבא שלאהחליט
 שמראה לים, אבן הזורק ממנו טוב ? ]ולדבריו המניקות לגויות פורים מעותלתת

 יאמרו שלא כדי בחשאי, צותו עשו זה ]ב:דבר מעשה*כשפים חשש בעניןדורו בני הגוים של להתנגדותן בנוגע והן לגוים[. אף נעשו הפורים ביוםשמתנות
 עושים[. אתם כשפיםהגוים

 לחשוב לנו אל הזה, הגדול התייר אל לבנו שירחש ההערצה כל עםולכן
 להתבונן איפוא נוכל בני-תמותה. משאר לגמרי שונה מחומר חרוץ היהשהוא
 לתת ננסה אם הענקית, עבודת-יצירתו את המאפשרים הנפשיים התהליכיםצל

 ז' פרק להלן ]והשווה אחדים שרטוטים 1"י ומקפת כלליתכרקטריסטיקה
 רוחנו. את ולהלהיב לבנו .מורשי את לזעזע אתו כחו עוד אכןבמבואי[י

 הלאומיים. ומחיינו הפרטית ממהותינו חלק נעשה הוא מרחוק. עומד הואאין
 בתור העם כל הזמן ובמשך עוד. ינתק ש,לא אינמימי קשר אליו מרגישיםכולנו
 הנצח. אנשי בין האומה בהיכל שלמה רבינו את העמיד כברכלל



 רש"י לתשובותמבוא
 א'מרק

 התשובותלתולדות
 אחת היא שלמה רבינו תשובות של ותבניתן מהותן דבר על זושאלה

 במאמר צרכה כל למתרה אמשר ואי הראשונים, בסמרות קשות היותרהשאלות
 תוכנן עצם על לעמוד כדי מיוחד מדעי עיבוד טעון כזה חשוב ענין שלמנינו.קצר
 וכבר בתוכן. השקוע והתרבותי ההיסטורי, ההלכי, חומר על וגם התשובותשל

 רק כאן מוסר ואני באריכות. בו וליתן ולישא לזה מיוחד מאמר לקבועראיתי
 ? אחדות סמרותיותידיעות

 2 היבורו ואופן ה88רשם

 המכיל עצמו במני סמר שום היה לא הראשונים שלמני הוא ברורדבר
 שחיבר דינים ומסקי משו"ת גדול "סמר אחד. בכהך ומסקי-רש"י תשובותכל

 אשר האחרונים, מסומרים אחד של בדמיונו אלא במציאות אינו ש*י"רבינו
 בעצמו. צותם אסף לא ואף חברם לא אשר לרש"י ספרים להעניק מתוחהידו

 ומסקי י ב'( מ"ג, רש"י )בנתולדות הלוי בלאך שמשון שהעיר מה גם זהומטעם
 סמוכין לו אין בעצמו" רש*י אותם וקבץ אסף הנראה, למי ותשובות,דינים

 2 טעמים כמה מפניבמציאות

 מעיד זה על כותב*. ואחר ממיו "לקרות היה שלמה רבינו של דרכואכן
 )בנלמנינו שמעיה לר' ערוכה רבו בתשובת ממליטא שמשון בר יעקבתלמידו

 בדיו, הסמר על כתבתי ואני ממיו מ"כ רבינו אלי דיבר כה 2 175( קנ"גסי'

 כל בעצמו לכתוב כח לו היי לא טעמים ארבעה וממני שמשון. בר יעקבאני
 על שנגזרו תתנ"ו וגזירות ורדימות התלאות מרוב ה"ה: והמסקים,התשובות
 על הבא והצער במשפחתו לו שקרה מרטי אסון איזה ממני וגם בזמנו,ישראל
 וטרדותיו עבודתו ארוב מטעם לצ אמנם 11(. אות 57 : 19 אות 8 )ראהידו

 ע"י ונשנה 4, ע' להאורה במבוא בובר ר"ש של )מרי-השערה לש*ס",במירושו
ע,וצ



 רש"י 5תשובותמנואשיצ

 34( ע' רש"י על בספרו ספיבק י. ע"י 37 ע' בקונטרסו לוינסון ר"יהרב

 )377(. רבינו של לשונו וכ"ה ביקבים". באגור המצוי "טרד מטעם אםכי
 לעזרלאל 6ש )ב2ע"ג רבינו של בתשובתו זו למסקנה מכריעה ראיה לנוויש
 של שאלות אגרת דבר על רבינו השיב אשר וזה ? יהודה בר' וליוסף נתןבר'

 כן על גל. אחר גל עלי העוברות תלאות מלספר נאלם ופי תש כחימעלה.
 דבריהם על תשובה יוסף ר' וריעי ולחביבי עזריאל ר' לקרובי מלכתוב ידירפה
 זקנתו לעת כי ובפרט כותב. והוא מאחי לאחד מפי קורא והנני ידי.בכתב
 מעיד זו עובדה ועל סופר. בעט למשוך נכונה רוחו היתה לא גופו הולשתמרוב
 1 107( )22פקא בזה"ל המתחלת הכהן מאיר בר' לאברהם בתשובתו בעצמורש"י

 לי היא עת דווי. ערש על מוטל חולי ביסורי נידון החתום שעל צעירהנני
 סופר. בעט מלמשוך ידי ואולת כחי תש כי כדת, לא אשר בקצרה לבאעתה
 הללו. שורות מפי קראתי ביתיוכבן

 רביט שתשובות חותכות ראיות עפ"י כלל בדרך לההליט נוכלולכן
 המכריע ברובן נשארו אלא בעצמו, המחבר ע"י נכתבו, לא ואף נסדרו, לאשלמה

 אחזן מתשובה "הועתק ]והלשון ביניתן אורגני קשר שום בלי בודדותתשובות

 והנני ? הביטוי הוא הכלל מן יוצא אמנם זה. על מוכיח 42( )22מ"טמרש"י"
 בתוך הן ומשוקעות מפוזרות מתשובותיו הרבה )377([. עטי לפי להםמשיב

 בקונטרס מכונסות היו לא אך בפרט. דביארש"י וספרי בכלל הראשוניםספרי
 בכתבי-היד הנמצאין רבינו תשובות וגם בלבד. רש"י ופסקי לתשובותמיוהד
 וכדומה(, חופ"מ תחצ"ו, תרא"ז, )22כמו קבוצי שם בלי עצמה בפניבאסיפה

 שמחה ורבינו שמעיה רבינו תלמידיו ע"י סתם "רביא בשם הובאו הרובעפ"י
 יהודת ע"י וגם קרובו, נתן בר' ועזריאל חתנו נתן בר' יהודה וע"ימויטרי,

 את סדרו שהם %א לודאי וקרוב תלמידיו. שמשון בר' ויעקב אברהםבר'
 מתאשרת זו וידיעה חבילות. חבילות אותן ואספו מפי-רבם והתשובותהפסקים

 אחד מדנפירא, שמואל בר' יצחק ר' הזקן, רעי הוא נאמן, מעד ברורה ראיהע"י

 וזה בערך, 1120--1198 בזמן שפעל רש"י, של חלציו מיוצאי התוספותמבעלי
 זצ*ל, שלמה מרבינו תשובות בהן שיש דבי-רש"י( )22ספרי בקונטרסים ?לשונו

 הרב, הוא שהתלמיד ונראה ז"ל. שלמה רבינו בשם שמעיה הר"ר שכתבודברים

 ע"א:2 87 מ"ו סי' ח"ב שבה"ל אוכספורד )22כ"י ז"ל שלמה רבינו בשםשפסק

 6(* אות 165 קמ"א סי' להלן שכתבתי מה ג"כוהשווה



(שנ רש"י לתש1ב1תסב1א

 המקורי כתב-ידו בעצם בודדות תשובות אפילו לידינו הגיעו לאאמנם
 מצאט לא שמו, בהזכרת רבינו דברי את המביאים בכתבי-היד, ואף רש"י.של

 כתב-ידו רש*י תשנבת והילך י  כזה בטוי 4( אות 53 )םבנעו אחת פעם אםכי

 כאן להעיר וצריך כתיבת-ידו"(. שלמה רבינו אבפירושי שמצאנו למה)דומה
 מתאימה אינה שהיא ובפרט טעמים. כמה מפני להולמה קשה זו שלשון אגבבדרך
 מצאתי, זה וראה פיו*, את *רשאלתי ? עצמה תשובה באותה זה לפני שכתובלמה

 ? ע*ד( 43 סמ: )כ"י מח"ו ? )ה*ה שלפנינו כתבי-היד בשלשה חסירה זולשון

 י כאלה בביטויים משתמשים הם ולרוב ע*אם* 85 סמ8 נ"ה:בכ"י סי' מ? )כ"יאו*ה
 לגאון תשובה מצאתי י שלמה רבינו שהשיב תשובה מצאתי ; בתשובהלראיתי

 ; בתשובת-שאילה כתב ; רששי פסק רש"י'; )בבכתב( פירש ; רש"י כתב ;זצ*ל

 מצאתי ועוד ; בתשובתו רששי השיב וכן ; פירש ובתשובתו ; רבינוהשיב
 *וזה עם )=בנרדף רבינו מפי הוסד וזה ; רבי מפי נזרקה כך ; אתרתבתשובתו

 )בבח"ב שהאג בעל אזולאי, רחיעד ואם מתלמידיה* אחד ע"י ונסדר*נכתב

 היה שלפניו ראיה שמץ אף מזה אין כתב-ידא, רשאי תשובות "ספר ראה ש'(אות
 שם שבעל זה, על מעידה ולשונו בלבד. רבינו לתשובות מיוחד עצמו בפניספר

 הלקט *בן2בלי ? רש*י תשובות ספר עם הפרדס ספר את לזהות נוטההגדולים

 רשעי תשובות בספר ראיתי אשר הם והן מרש*ין נדה הלכות בו י'2 י'2ןכעי
 הפרדס". ספר שהוא שאמרכתב-ידן

 נשארו חבילות, חבילות וגם בודדות, רש*י שתשובות להכריע נוכלולכן

 נתהוו רביט תשובות של הראשונות ואסיפות בהעתקות. רק' התלמידיםע"י

 שראו זו, עובדה התלמידים. להן שעשו החבילות לאותן מסביבוהתרחבו
 הרשו שהמעתיקים כך לידי גרמה *לקוטים', רק האלה באסיפותהראשונים

 )בבחינת לזו זו תכופות שבכות שלש כלל ובדרך ולהוסיף. להשמיט לשנות,להם

 34 ע' מ"א )=:בסי' שלפנינו התשובות בנין מתוך ניכרות עקריים( מקורותג'

 השלישי ומקור המרדכי, הוא השני ומקור הרוקח, הוא עתיק היותר מקורלדוגמא,
 זאב(. בנימין תשו'הוא

 משתמשים שאנו רשעי תשובות ששם העובדה, לב לתשומת ראויהוביחוד

 ותשובות שאלות )בבדהיינו הרגיל במובן לתשובות במקצתו דמיון לו יש כאן,בו

 במובן תשובות אינן הרוב עפוי אמנם בשאלותיהם(* אליו שפנו הדורלחכמי

 והראשונים קונטרסים(. או פסוקות )בבהלכות המושאל במובן אם כיהעצמי,



 רש"י לתשובותמבואצן

 תשובות לתכונת יותר דומה שתכונתם מפני סתם, "תשובות" בשם אותםקוראים
 להן ואין ההזדמנות( לפי נפרדים בענינים ונותנות נושאות )בבשהןלשואלים
 הלקים, לשלשה שלפנינו רבינו תשובות הפרדנו ולכן מיוחד. וסדר ספרצורת
 י לבד פסוקות הלכות ותשובות לבד לשואלים תשובותוהצגנו

 ב'פרק

 שנזה שנשלחו והנזקונזות התשובות חיבור~מן
 מן שבאו לשער יש אמנם מוצאן. מקום עליהן פורט לא השאלותרונ
 שסגנונן תשובות ישנן שלפנינו. מובהקים סימנים עפ"י ולותיר צרפתהקהלות

 מתקירת- לפעמים לעמוד יש כן כמו באו. מקום מאיזה עליהן, מעיד תוכנןאו
  השפית בהן שיש התשובות ומסגנון כותבה. מוצא ארץ על שאלה איזו שלהלשון
 רינ"וס, בגלילות וגם בצרפת מהלכים לה שהיו )גליקיזם(, העתיקה צרפתלשון
 ? מוצאן ארץ על להחליטנוכל

 המתגרות המשפחות מן ? )בבגליקיזם( העתיקה צרפת בלשון' מסגנוןלמשל
 נוהבית מעשה ן8(. ע' ס" )ריש המתגרות( המשפחות ::בענין )במקום בזוזו

 פעו )סי' חירותי על בש,ר 40ן(* קי"ג ס" )ריש אחת( =:בחבית )במקוםאחת
 מפיו מ"כ רבינו אלי דיבר כה 96(. עאג )סס"י מפי קורא והנני 5-4(. אות4ןן
 וכן 36ן(. אות 88 ע' ססאי בבאלי( )במקום עלי ושכתבתם 7(. אות 75ן קנ"ג)סי'
 ; 75ן * 376 ; 25( אות )76 רבי( =:מפי )במקום מר"ב, או מ"ר או מרביהלכה
 שגורה זו ולשון 25(. אות )76 רבי מפי נזרקה )בבכך 4ן( אות 340 ; 4 אות60ן

 36, ויטרי מחזור ; 53 רש"י סדור 1 עאב סי' פרדס * ה"ה דבי-רש"יבספרי
 בנו את ראובן ששידך 0ן(. אות )4ן2 חבירו ב:את( )במקום על גם וחתם 48.243,
 ; 60 אות 279 ; 9 אות 272 והשווה 3(. אות )265 אחיו בת בבלבת( )במקוםעל
 ועוד* ועוד י ן אות ן32 ; 6ן אות290

 י מוצאן מקום על התשובות מתוכן ללמוד יש כןגם
 היתה קדמונים גזירת ? בתוכן השקועין ומנהגים הקהל ותקנותמגזירות

 מנהג 273(. )רמ"א חגוי מיד משכונו ישראל יפדה שלא )בבאורלייאנש(,בעיר
 חשוב בב"ד שיהיה כדי באסיפת.-עם, קנין עושין האשה כשמשדכין :צרפת
 חיו 285(. )רמ"ד בעשרה בארור לישבע העם נהגו כבר 8ן(. אות 266)רל"ח



סנצ רש"י לתש1בותמב1א

 )והתנגדותו ישראל עם הדרים ולשפחות לעבדים מתנות לחלק בפורים העםנההגין
 158(. )קלקא זה( למנהג רשקישל

 למנות העם נהגו 3? אות 251 רכ"ד סי' : ריי"נום וגלילות צרפתמנהג
 בבקד6 לטעון כשצריכות הנשים, בשבילשליח

 259 רלקב 246י רטקו ססקי : קירואן( ממנהג )ב-להיפך ורמיישאמנהג
 בב"ד. הנשים את להשביע ? 8אות

 4? אות 166 קמקג סי' ה"ה: י באו מקום מאיזה עליהן, מעיד תוכנןגם
 1 אות 142 קט"ז 24; וגם 4, אות 133 קקד 9; אות 130 ק"ג 2; אות 142קיקד

 109 פ"א י ל4 אות 65 סקא ; 11 וגם 10, אות 57 נ"ט ; 4( אות 144)::קיעז
 ועוד. י 17 אות 258 רל"א ? 20אות

 : בההנאתינו בשביתן נקבו אשר המקומות הןואלו

 6-1. י"ג סי' -- א' סי' (ו שזזששעהנ )ב:אלצור"א
 272. רמקא סי' :אורלתנ"ם(

 29. אוונ 65 ס"א סי' : יעארץ
 387. 14, אות 219 קצ"ה סי' : ( %נתשא30] =ב הוא )אוליביה"ם

 גתרמוטא; )בבגרמיחט:גרנריע"א
 גרמ"זא"

 ? ( 5נמצח%. )=ב וירמי-טא

 302. ר"ס 3י אות 245 רטקו 223י ר' 133; קקד 35; מקאסי'
 =:ט~סזע, )סתם הזאת בעיר )בבטרי"1(;טררחנם

 204 קפ*ו סי' י (

 241. רקו ; 1אות
 349. וסמ"ה ; 205 קפקו י 185 קס"ג 73; סקג ? )בבלוהיר(לותי"ר
 5. 4, אות 350 )בבמיינצא(:מגנצא

 16. אות 205 ? ולותיקר( )בבצרפתמלכותרנו
 349. שמקה סי' י בבלותיר( : )קרי לעירמלכות
 273. רמ"א סי' )::פריס(:פריש

 1* אות 88 עקא 81; ע' סי' ? צרפת בדרום : ( מס%111י2%( )נבקבלון

 35. מ"א ; 32 מ' סי' : רומי( )מתארומא
 בצדן, קבוע אחד תאריך אף שלפנינו רשקי תשובות בתוך מצאנו לאוגם

 לגלות אפשר רבה ושקידה מפורטת חקירה ידי על ורק חבורן. זמן עלהמעיד
 להלן. המפורטים סימנים עפקי בערך זמנן ולקבוע הנסתרותאת



 רש"י לתשובותטבואחצצ

 של הרוחנית פעולתו זמן להתחלת קרוב שנתחברו התשובות, הןואלו
 בערך, רבותיו פטירת זמן 1064--1070, תתכ*דנ-תת"ל שנות עד שלמהרבינו
 בין לבדנה אותןוהצגתי

 : הקרוטות רש"יתשמבות

 31; ל*ט והיצחקי: לשלמה רומי מהכמי ח01ובות : 1064 שנת לפניא(
 -בר' יעקב ר' ה'ראשון מרבו ומנהגים פסקים בעל-פה, תשובות 35. מ*א ; 32מ'
 קדומות 4323וועפובות רצאט ; 320 רצ"א ; 302 ר"ס ; 39-36 מ"ב-מ"ה :יקר

 קי*ז 1ן אות 111 פ"ג 38י אות 96 29, אות 94 ע"ג ; 96 ס"ח : מאתנושנאבדו
 8נ אות 236 ר*ט ; 1 אות 189 קס"ט ; 7 אות 149 קכאא ;144

 כ*ה_-ל"ח : יהודה בר' יצחק ר' השני רבו תשובות : 1070 ש'נת לפניב(
 קכ*ב- * 147 קי"ט ; 136 ק*ו ; 127 ק"ב ; 68 ס"ב ; 46-נ5 נ"ב-נאה20--30;

 ק"ס-קס*א ; 180 קנ"ח ; 179 קנ"ו ; 172 ק*נ ; 170 קמ"ח י 150--153קכ"ו
 320. רצ"א ; 292 רמ"ט-ר"נ י 187 קס"ה-קס"ו ;182--183

 ; 57-77 ס'-ס"ה : הלוי אליעזר בר' יצחמ ר' הש,לישי רבותש'ובות

 81--79*ס"ו-ס"ט
 תשובות 293* רנ"א י 11-19 י"ז--כ"ד : מכיר בר נתן לר' רש"יתשובות

 44-4%. נ'-נ*א : מכיר בר' מנחםר'
 45-42* מ"ו-מ"ט : הלוי ש,מואל בר' דוד ר'תשובות

 פ*ג סי' ? ה*ה )סתם( תשובות ג"כ נכללו הקדומות רש"י תשובותובכלל

 יצחק ו' ? ה"ה המתים, ברכת בלי החיים בין שם נזכרו שניהם )נ:ולכן111-12
 1070(. שנת קודם שפעלו בללט, מרת ואחותו הגדול מנחםבר

 לפניו" ולדון ]בבלוירמיישא[ לחזור שאזכה )נב"עד 33 אות 132 ק"גסי'
 377* שפ"ב סי' וגם 1070[(. שנת קודם הלוי יצחק ר']נבלפני

 אפשר )1070--"(109( תתנ*ו גזירת ער תת"ל שנות בין שנתחברוותשובות
 בין אותןלהציג

 : הן ואלו האכצעיות, רש"יתשובות

 ש,מואל בר' מאיר ר' וחתנו רש"י בין מכתבים חליפות : 1070 ש,נת לאחרג(

 נ*ו-נ*ט י רש"י( של חתנו כבר היה הוא 1070 ובשנת בוירמיישא,)=:אבי*הרבנים
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 ע"ב : הזקן דורבל לר' תשובה 27. אות 133 ק*ד ; 3 אות  75-75 ס"ה ;57-53
 מכיר בר יקיר לר' תשנבה 54. אות 105 פ' : אברהם ר' להיש'יש תשובה89.

 פטירתו בשעת מש:ה בר' מתתיהו ר' ע"י שנכתבה תשובה 272. רמ"א :מצרפת
 קצ"א--קצ*ג : השואל שם בלי ותשנכות 241. ר"י י בטרויי"ש הפרנס יוסףשל

.21%-012
 89י-81 ע'-ע*א : קבלון לאנשי רבינו תשובהת : 096ו לשנת קרובד(

 ביום )=:ונהרג 3 אות 245 רט"ו : שם-השואל בלי תשובות 5(1 אות 89)ראה
 %13. של*ז ; 310 רעע ן 193--188 קס"ח-קע"א ; 144 קי"ז ; 125 ק' ; רב(הרג

 ; 184 קס*ב : רבינו ש,ל וחתנו נכרו וריב*ן, רשב"ם ע*י שנכתבו רש"יתשובות

 תש,ובה 345. שמ"א ; 343 של"ח ; 338 שכ"ט ; 337 שכ"ז ; 254 רכ"ח ; 188קס"ח

 תלמידו ע*י ש.נכהבו תשובות 193 ע"ג : יהודה בר' וליוסף נתן בר'לעזריאל

 בר' יוסף אהרן, בר' ליוסף תשנכה 334. שכ"ב ; 172 קנ"א : מת'ן בר'עזריאל

 ע*ד-ע"ט : היתום ליצחק תשובות 267. ר"מ : הכהן יהודה בר' ואליטערמאיר,

 לרבני תשובות 1281 רמ"ב : קרובו אלעזר ולר' אהרן לר' ח~0ובה'97--103.

 ; 117--110 פ"ב-פ*ז : תלמידו שמעיה לר' תשובות 1--16 א,-י"ג :אלצו"רא

 קל"א ; 154-55 קכ"ז-כ*ח ; 137 ק"ח ; 125 ק' ; 118 צ*ב ; 17--116פ*ט-צ'

 קס*ג ן 180 קנ"ט ; 177 קנעה ; 66--164 ק"מ-מ"ב ; 63--ש16 קל"ג-ל"ח ;159

 קצ"ז ן 19--216 קצ"ד-צ"ה ; 207-11 קפ"ח--פ*ט ; 04~-ל20 ק"פ-פ"ה ;184

 רפ*א--ל*ו ; 14י-313 רע"ז-ע"ט ; 312 רע"ה ; 310 ר"ע ; 309 רס"ח ;221

 שכ*ד--ונ"ו ; 333 ש"כ ; 32--326 ש"ד-י"ז ; 321 רצ"ד ; 319 רפ"ט ;17י-315

 344. ש"מ ; 343 של*ז ;335-36

 096ו-105ו, שנות בין שלמה רבינו של חייו ימי לסוף שנערכוותשובות

 בין אותן להציגאפשר

 : הן ואלו האהרונות, רש"יתשובות

 בתשובה )בבפרש"י 255-249 רכ"ב-רכ"ג : מטורש שלמה לרןתשובות

 אברהם לר' הקצין יוסף ר' ע*י רש*י של זקנתו לעת שנשלחה תשובה ימיו(.בסוף

 למוף קרוב ש'נכתבה תשובה 2(. אות 108 )ראה 107-10 פ"א ? הכהן מאירבר'

 רבינו ותשובות 5ל1. קנ"ג מפליתא: שמו2ון בר' יעקב תלמידו ע"יימיו

 8מ--305. רס"א--רס"ו ; 256 רל"א ? מותו( אחרי בשמו פירשו)::שתלמידיו



 רש"י לתשובותמבואעבבן

 ג'פרק

 התנטובותתוכן
 מקצועות כל על מ,מתרעות זה בקובץ המכונסות  ,טלמה רבינומטובוו2

 הלכה למדרש פירושים ויחזקאל(, ירמיהו לספרי )ביחוד המקרא ביאורי 2התורה
 קדשים(, לסדר )ביחוד הגמרא ולסוגיות התלמוד ולמאמרי דבי*רב( לספרי)ביחוד
 ווירמיישא(, מגנצא וחכמי בבל גאוני תשובות )ובתוכם הקדמונים דברייישוב
 רש*י בין מכתבים וחליפות יקר, בר' יעקב ר' הראשון מרבו ומנהגיםפסקים
 מכל למעשה הלכה הוראות ובעיקר להלן. המפורטים דורו חכמי וגםורבותיו
 והיתר, איסור ובהכ*נ, תפילה דיני ומועדים, שבת הלכות : וההיים התורהענפי
 ממתות. ודיני הקהלות, ותקנות הצבור גזירות מנהג'ם, אישות,דיני

 ? זה בקובץ טעוטה בטרה 2ערכו טטונות ריני לטהא(

 קובץ היסודית ההלכית הצורה דלפי אחד, עובד על כאן להתעוררויש
 מה ומפני החיים, במעשה מקום להם שיש דינים ופסקי הלכות בעקרו הואזה

 ? רבינך של בתשובותיו חשוב מקום תופסות אינן ממונות בענינישאילות

 - זה במקצוע והמשפטיים הדיניים שהענינים זה, דבר על אנוומשתוממים
 במספר שלפנינו בקובץ וסגורים כלולים - החיים, למעשה כך כלהחשובים
 להיהודים משפטית אבטונומיה תיתה לא האם בערך. סימנים ל"ה שלמועט
 הרבה דינו ובית רבינו לפני באו שלא אפשר האם ? רבינו בתקופתבצרפת
 אין וגם הלב על מתקבל אינו זה פתרון ולכאורה ? בממון הנוגעים בעניניםשאלות

 בתשובותיו רבינו שמדברי ובפרט רש"י. של ובזמנו במקומו במציאות סמוכיןלו
 בפרט; קבלון ובעיר בכלל, בצרפת ישראל של דב"ד י להיפך מוכח 266()רל"ח

 מן כח לו ויש הפקר. הפקרן ולהיות נכסין לענוש משה של כב"ד הואהרי
 הגוף. וברידוי בממון לקנוסהדין

 הנוגעין בשאילות כך כל למעט זו שעובדה יבין ביקורת בעין המעייןאמנם
 צדקתו לגודל וגם דינו, ובית רש"י של לשיטתו מתאימה אולי ממונות,בעניני
 ד9( ע"ד ; 88 )ע' בתשובותיו לנו מודיע עצמו רש"י ברם : ובענוהבמדות

 וליתן לישא שלא הוא דינו ובית רבינו של שדרכו קבלון, ולאנשי היתוםליצחק
 תשא בלא לעבור שלא )כדי בזו הדיינים עריכת חשש שמץ שיש במקוםלא
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 בית ולעשות השם את ליטול בא שהוא לטעות שיש במקום לא וגם שוא(,שמע
 זו והנחה מושבו. ממקום חוץ ישראל קהלות לכל חשוב ב"ד טרוייש בעירדינו

 כעורכי עצמנו עושים להיות דרכינו ואין י ובית-דינו )97( רבינו מלשוןנבלטת
 שוא. שמע תשא בלא לעבור שלא כדי הדין, לבעל המשפט חרץ ולהשיבהדיינים
 וטענה משפם בא עד השמים מן הורישוהו אשר שלו על איש להחזיקאמנם
 לעשות. מה בקצרה לך מודיעים אנו כן ועל בזו. הדיינים עריכת אין מידו,לגבות
 קבלון לאנשי להגיד אותו עוררה רבינו של ענותנותו גודל )88( אחרובמקום
 אבל . . . חשוב ב"ד ולעשותי השם את ]מ[ליטול לי חלילה ? מוחלםבאופן
 לזה ואולי וכו'. הצעיר ומנייני הדל אני הנה אחרים. מקומות שם לי ליטול אנימי

 הדין באחד אקדר אולי אם אך י מכיר בר' נתן לר' )9( אגרתו לבסוף רבינוכיוון
 לבא. איתן שער די וירחיב בהן לסתת לחצוב הוא יוסיף סדקות,בחרירת

 רבינו מגלה ויחזקאל ירמיהו לספרי בביאוריו כבתחילה. לענינינוונחזור
 ע"י הפשם לבירור נטיה התורה, על בפירושיו כמו אלצורא, לרבני בתשובותיוגם
 ותרגומה משמעותיה פרטי לכל הקשה מלה כל גדר ולמצוא הדקדוקכללי

 עעי נכונה גירסא למצוא רבינו מתעניין התלמוד למאמרי ובביאוריובצרפתית.
 סוגיות ולבאר )19(, יהודה בר' יצחק ר' השני לרבו המסכתא מהגהותההעתק
 הגיונית. שיטה עפ"יהגמרא

 : בתשובותיו רש"י מהם שאב אשר והמקורותב(

 במשנדע $ התלמודית הספרות בכל רבינו משתמש הלכה בעניניבתשובותיו
 לצית וכדאי )119(. קטנות ובמסכתות בירושלמי בבבלי, בספרי, בספרא,בתוספתא,
 "פסיקתא" בשם גם אם כי "בחירתא", בשם רק לא דעדיות משנה מכנהשרבינו
 בנינו רוב שלפנינו, רש"י תשובות הקובץ יסוד הוא בבלי תלמוד אמנם)87(.
 באותה אצלינו נמצאים שאינם חז"ל מאמרי לעתים מביא ורבינו מנינו.ורוב
 השתמשו לא יהודה, בר' ר"י השני רבו וגם שלמה רבינו ושניהם,צורונ

 בדרך לא אמנם רחוקות, לעתים אם כי 361( 252, 124, 48, 33, )30,בירושלמי
 הגאונות, בה שפסקה לשנה קרוב המקובל, זמן לפי הנולד, ורבינו, בעלמא.עראי
 מתשובותיהם, ומביא ; מרובה( במדה לא )אמנם גאונים בספרי השתמשכבר

 בעברית. בעיקרם שנכתבו הלכה לדברי בנוגע ופסקיהםפירח2יהם
 113( פ"ד ; 132 )ק"ג התשובה לבסוף רש"י שהעיר מה כאן לצייןוכדאי
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 בידי אינה ועכשיו הגאונים תשובת כאן מצאתי וז"ל: בעלמא אגבבדוך
 בשע"ת הובאה גאון, נטוונאי וב לתשובת )בבוכוונתו לידך ואגיענהואחפשנה

 קפ"ג(.סי'
 י כותביהן שם על ה.ובאו למשלוכן
 72--370. 356; 323; רצ"ח 312; וע"ג גאון: יהודאירב

 בננ 312; גאון: סעדיהרבינו
 40נ ר"י : גאע נטרירארב
 6. ושם 15 אות 341 33; : נהילאי ורב האיירב

 2נ : הראטענימ נטסדרו בדיקההלכות
 356. 129; 64; ס"א אצלעו: נמצאוז בלתי :הלכות.גדולות

 ק"ג--ק"ד. 94; ע"ג 79; ס"ו : אחרינא בנומחאשלפנעו
 319. ר"צ ; 102 ע"ק ; 37 מ"ג : מכברטבדלסו

 356. שנ*ה : גאון יהודאי רב דקמפרם( לולבהלכות
 72. ס"ב סם"י : הראטחנימ נטסידרו נטחיסההלכות
 162-63* קל"ז גחלימ(: גבי על בם~ר ננקורין )בבספר גחלים גבי על בנטרסדר
 374. ןטע"ט : הגאתים מסדר הפסחמידור
 1. אות 364 ןטם"א גאון: האי דרבשערימ

 אנחנו ורק ,טמותיהם הזכרת בלי סתם הג~ענים ופסקי ישובות הובאווכן
 : למשל ה"ה לוקח, מאין ומצאנוחפשנו

 372--370. 6; אות 341 3; אות 315 גאון: נטרונאירב
 194. קע"ג : גאע נחטחןרב
 32. אות 132 ק"ג גאע: עמרמרב
 1. אות 102 ע"ח : גאע צנחןרב

 יפלא אל לכך עינים, מקונטרסים מורכב ווע"י וששובות וטקובץובהי"ן
 המתחילות ועוד(1 327 312, 34, )30, כאלה תשובות אצלינו נמצאו אםבעינינו
 לספר היא וכוונתם וכדומה. הגאונים במנהגות הגאונים, בתשובות מצאתי יבשם

 לא אמנם רומי, חכמי או מגנצא-וירמיישא חכמי לתשובותמעשי-הגאונים,
 תשובות זצ*ל, לגאון תשובה הגאונים", "תשובות )ובכלל בבל גאונילתשובות
 רשאי(. תשובות גם נכללי וכדומה,קדמונים

 ש כותביהן שם על רבינו מביא בהלכהובתשובותיו
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 ראיה מביא ורש*י : גרשופ רבינו ספר 133(. )ק"ד גרשופ רבינותשובות
 ג', מ"ז אמ"א ה' )בנסמאג חייב כמו הוה דרשאי גרשום, רבינו מספרבתשובה

 ב'(. ע"ו פסחים ן:פירשעי 4 אות )171 הגדול אליעזר ר' תשובות א'(.נעב
 וחליפות מ"ב-מ"ה(. )סי' יקר בר' יעקב מר' בעל-פה ושאילות מנהגיפ,פסקיפ,
 1 כ*ה-נעה )סי' ממגנצא יהודה בר' יצחק ר' ? ה*ה רבותיו ובין בינומכתבים

 )ס'--ס"ה מוירפיישא הלוי אליעזר בר' יצחק ור' ק"ס-קסעו(.קכ"ב-קכ"ו1
 133(. 1 129 1 109 1 54 1 81-79 סעוע-ס"ט 77-571

 1 יקר בר' יעקב ר' תשובות געררו לסהג(
 לרש"י, ממגנצא יקר בר' יעקב ר' הזקן ממורו תשובות מצינו שלאומה

 כאסקופה עצמו את "שהנהיג הראשון רבו של הגדולה ענותנותו מפניהוא
 לא וגם לדורו, דבר לחדש לא זו, לעטרה לבו מלאו ולא 77( )ע'הנדרסת
 המיוחסת בתשובה בעצמו רבינו מעיד זו עובדה ועל בשער". שואליםלדבר
 לט ספר ור' ? 302( ר"ס בנולפנינן ע"א ק"ל לונדון )כ"י אסופות בספרלו

 ישאלוהו שלא כדי עצפו את להבריח יקר בר יעקב הר' רבו והתחיל . . .מעשה
 ואמר פיו. את ושאלו שהשיגוהו על שלמה ור' מורי אחריו ורדפו . . .להורות
 מותר.להם

 ושאל ? ע"א( 33 סמי כ"י )ח"ב שבה"ל בקצור כזה מוזר מאמר תמצאואם
 בהערותי זה על הוכחתי כבר וכו'. לו ואמר )1( רש"י את יקר בר' יעקברבינו
 )וגירסא רש"י. במקום גרשום רבינו ? וצ"ל הוא סופר טעות ספק דבלי מקומו,על

 1 עעא 81 מאה סי' אק? כ"י ח"ב הלקט בשבלי שמצינו למה מתאימה זומתוקנת

 70(1 צד ומעה"ג 73, צד עהרנרייך מהדורתפרדס

 הן רבותיו, דברי על רבינו מסתמך תשובותיו שברוב כאן, לצייןוכדאי
 לתורה, ביחוד 5(, ט'-י' )סי' פירושיו על רחוקות לעתים ורק 1 בכתב הן פהבעל
 מקרא "על י למשל )כן שמעיה ר' תלמידו של ביאוריו על וגם ; לש"ס לאאמנם

 ? 241( צד שמעיה" ר' שלתרגומית

 י כותביהן שם על התשובות הןואלו
 107-10. פ"א סי' : הכהן פאיר ברן אברהפר'

 105. פ' סי' : אברהפ ר'הישיש
 281. רמאב סי' : קרנכו אלעזר ור' אהרןר'
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 6--1. א'-י"ג סי' : אלצורארבני
 268. ר"מ : הכהן יהודה בר'אליעזר

 340. ; 42-ל4 : ממגנצא הלוי שמואל בר' דודר'
 89-92. ע"ב סי' : הזקן דורבלר'

 ש ה*ה מרומי יחיאל בני ש'לשת ע'מ מכתבימוחליפות

 ל"ט-מ"א. סי' : יחיאל בר' נתןר'
 31-36. : יחיאל בר' דניאלר'
 36-ן3. : יחיאל בר' אברהםר'

 267. ר"מ : אהרן בריוסף
 93-96. ע"ג : יהודה בר'יוסף
 267. ר"מ : מאיר בר'יוסף
 175. קנ"ג י רש"י( של )בבתלמידו מפלייזא מ(משון בריעקב
 87--103. ע"ד-ע"ט י יצחק( בר' )בביצחק היתוםיצחק
 272. רמ"א : מצרפת מכיר בריקיר
 נ"ה ; 45-48 'נ"ב-נ"ג ; 43--44 נ"-נא : ממגנצא מכיר בר'פנחם
 27. אות 133 ק"ד ; ס"ה ; 57--53 נאו-נ"ט : מרומרוג ש'מואל בר' מאררר'
 46--293. 4--5; : ממגנצא מכיר בר' נת'ןר'

 172-74. קנ"א ; 93-96 ע"ג : נתן בר'עזריאל
 רכ"ב-ר"כג י 23ן צ"ז שמשון(? בר' שלמה )=בר' מטורש שלמהר'
 ; 180 קנ"ט ; 177 קנ"ה ; 175 קנ"ג ; 17ן--110 מ"ב-צ' : תלמידו שמעיהור'

 ? 19--,216 קצ"ד-צ"ה ; 207-11 קמ"ח-מ"ט ; 205-404 ק"מ-מ"ה ; 184קס"ג

 רע"ז-ע"ט ; 312 רע"ה ; 310 ר"ע ; 309 רס"ח ; 07--305 רס"א-ס"ו ; 221קצ"ז
 ; 32--326 ש"ד-י"ז ; 321 רצ"ד ; 319 רמ"ט ; 17--315 רמ"א-מ"ו ;14--313

 344. ש*מ * 343 של"ז ; 36--335 שכ"ד-כ"ו ; 333ש"כ

 רבינו אמ בה, מתלבטימ חוקרימ שהרבה השאילה, על כאן להעירויש
 בסז אלמסי, יצחק לר' הרי"ף בהלכות השתמשו כבר מדרשו בית וחובשישלמה

 1 לא או אלברצלוני יהודה לר' העתימ ובס' מרומי, יחיאל בר' נתן לר'הערוך

 בצרפת התפשטו לא עוד כי בשלשתמ, השתמש לא שרבינו הוא לודאי קרובאמנמ
 רבינו.בתקומת

 מתשובותיו באחת הנמצאת ערוך" הנקרא סמר "שחיבר הלשוןוגם
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 מדברי ואינו המעתיק הוספת היא ספק ובלי זה, על מעידה לרש"יהמיוחסו_ת
 )תתסעא( 1101 בשנת נגמר הערוך שהרי רומי, איש שבתי בור קלונימוסר'

 וכדאי ווירמיישא. לעיר קלונימוס ר' ביאת לאחר שנה ושלשים לששקרוב
 בכתבי כולה נשמטה אמנם י בלבד הנדפסים בספרים רק נמצאת זו שלשוןלציין
 המכתב. או התשובה לשון מעיקר שתהי' אפשר אי ולכן שלפנינו.היד

 שפסוקות ל"ז( צד ח"א האשכול לס' )במבוא אלבעק ר"ש של דעתוגם
 ספר והמסדר . . . שלמה רבינו שחבר העתים ספר פסקי הן הן שלמהלרבינו
 רבו בעיני נראה שהיה מה כל העתים ספר מתוך פסקים ליקט לרש"יהאורה
 שאינה השערה היא עצמו, רשעי של פסקיו גם עליהם הוסיף ואגב ז"ל,רש"י

 של מדרשו שבבית הוא הנמנע מן וכמעט טעמים. כמה מפני הלב עלמתקבלת
 שאפילו ובפרט 1070. לשנת סמרך הנולד העתים בעל ממקור פסוקות יסדרורבינו
 ופסקים ליקוטים וכמה כמה אחת על רש"י, דבי בספרי הובאו לא אלפסיהלכות
 בספר אחדים ציטטים נמצאו ואם בשלימותו. לנו ידוע שאיננו העתים,מספר
 מספר זה *פסק בלשון ק"ד( )סי' דעים תמ*ם ובספר 138( א' )חלקהאורה
 שחבר העתים ספר פסקי לא אמנם המעתיקים, הוספות הם אוליהעתים"
 שלמה.רבינו

 העתים בספר לא השתמש לא בעצמו שרבינו להאליט נוכל אוליולכן
 - האלפסי. בספר לא ואף הערוך בספרולא

 ד'פרק

 ההלכה בקביעות ושימתו רבינו שלדרכו
 : הגירסאות בירורא.

 מדויקים מוחזקים שהיו הספרים עפ"י הגירסות משפט חורץ שלמהרבינו
 בפרט ביותר( מוגה )שהיה קדשים לסדר יהודה בר' יצחק ר' ספר ועפ"יבכלל,
 132, 114, 28, )24, הסברא מן העקרי הנוסח מברר ספרים לו אין ואם)19(1

 הגירסאות. בדבר בהם שמדובר המקומות כאן רושם ואני ועוד(.133
 ותו 29(. )28, גרסינן הכי אנן 23(1 אות )33 גרסינן ירושלמיובתלמוד

 )19(. ישנים בספרים הוא מצוי )132(1 בהן שכתוב ספרים ויש )74(.גרסינן

 לא אבל בעיני, וישרה מלבי הבנתי כך )114(. לי סבירא אבל )28(1 הואסברה
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 וישרה לרבותי והודעתי כן. בו שכתב מוגה יש1 ספר מצאתי כן ואחרישמעתיה.
 י ואומר לב נתתי שאילתו על ב'(. י"ב, לערכין בבפירשאי 10 אות )24בעיניהם
 )ע"ן שנויה היא כך לא )19(. הדעת באומד הספרים שבוש לפי הגרסא,שכך

 דאיסורן לומר יכול אדם ואין שהוא. בכל ואוסרין אסורין אילו אלא א'(,עעד,

 להעמיד אפשר ואי * 1 * הלוי מרבינו קבלתי ואני )8~3(. גרסינן שהןבכל
 שפירשתי כמו בעיני נראה וכן לפרשה, ובדקתי וחזרתי )81(.שמועתו
 אחר דור מרבותינו ורבותינו מרבותינו שהעתקתי האמתית והגרסא)שם(.

 * )138 הוא כך א'( ל' )בבפסחים דרבא במימרא חכמי-התלמוד עדדור
 הגמרא מסדרי הישיבה בני מתלמידי זו מידה על עמדנו דד(. חעבראביעה

 בה"ג, כתוב כך ט* אות )30 ירושלמית מגילה במס' מפורש כך)19(.

 11(. אות )ד3 עיקר וכן בהאג, מפורשת היא וכך )102(. עליהן לסמוךויכולין

 שכתבנו כמו כתוב כך עליון, קדושי הקדמונים לגאונים בדוקות בנוסחאותוגם

 בידי, אינה ועכשיו הגאונים. תשובת כן מצאתי כי בדבר' אני יחיד ולא13%(.

 וניכרים הגאונים, בתשובת לדבריו מצאתי וסייג )132(. לידך ואגיענהואחפשנה
 אין * .* הגאונים בתשובות הנמצאת והתשובה 132(. 113, )40,דברי-אמת

 כמותי מצאו רגמעה ותשובת )194(. זה את זה סותרים דדבריהם עליהם,לסמוך
 אחד בדף ובדקתי כתבתיו. מלבי שמא ואמרתי מוגה. כולו הדבר וכל)133(.

 וממנו זצ"ל* יהודה בר' יצחק רבינו מספר המסכתא הגהות בושהעתקתי

 )19(. בספריהגהתי

 : בהלכה גלליםב.

 ולברר דין למצוא בהם משתמש שרבינו הכללים, כאן רושםואני

 י הם ואלו עצמו* מסברת ומקצתם ,הגאונים מן ומקצתם התלמוד מן רובםההלכה,
 דאיסורא מילתא וכל 66(. )ע' חולקין ודממונא לחומרא, דאסורא תיקווכל

 ר' אזיל וקא היא, ופלוגתא )182(. לחומרא לן, מפשטא ולא לן, מיבעיאדקא

 מורינו יוסיף ואל )ד5(. טעמו עדיף דהתירא כוחא עמו, ונמוקו )333(.לחומרא

 כך על ישראל נחשדו דלא )62(. עולמית בשר נאכל לא דאעכ הטריפות,על

 שלא וכל )185(. הם שקדושים והיתר(, איסור בשום יהודי אחר)נ~לבדוק

 לאיסור דוגמתו מצינו שלא )180(* באיסור יינם את תחזיק אל עיניךראו

 בהמות רוב )9ד(. האיסור נמצא שלא כאז כשרות, -בחזקת הבהמות כל)188(.
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 מומחין ואין לשחוט, הן מומחין שחיטה אצל מצויין רוב )60(. הןכשירות
 5(. אות 102 97ן 94, )71ן לבדוק( מומחין דרוב בטעות, )מעהוגלבדיקה

 שאם בתרייתא, לאכשורי ויונה יונה כל בין לבדוק ז"ל ר' של דרכו היהוכן
 אפילו סכינו בודק ר' )161(. האחרון אלא תפסל לא באחרונוע פגימהתמצא
 מקום בכל 182(. ; )101 כן מורין ואין הלכה )160(. נפגמה בעור שמאלעוף,

 למעשה הלכה אלמוד שלא מלמדני, הלוי( )בנר"י היה טעם' בנותן בב"חששנוי
 לפנינו כתר ליטול שלמה( )נבר' רצה ולא למעשה, הלכה ונראה )109(.מכאן
 על ברכות ינוחו כן, העושה כל $ בפומיה מרגלא אבל לדורות. הלכהלקבוע
 61(. 5%, ארובא סמכינן )בכלבדוק(, אפשר דלא היכא מכאן, למדנו )116(.ראשו
 לא חכמים, כתקון לעשות דיכול היכא )59(. רובא בתר זיל קמן, דליתאברובא
 חכמים, כתיקון עשויות כולן שלנו מצות רוב סתם )63(. רובא בתראזלינן
 כלי- סתם )158(. בני-יומן אינן כלי-גוים סתם )327(. מצה לשם שימור בהםויש

 )100(. ומטבילן מגעילן בחמין, שתשמישן כל )101(. מכלי-עצים הוויןתשמיש

 לענין ששוין וכשם )74(. הירך בכף בחיה אסור הבהמה, בירך שאסור מהוכל
 מטומאה איסור ילפינן ושפיר 27(. אות )101 איסורא לענין שוין כךטומאה,
 לא )65(. ? להתיר איסור ספק יאמרו לטהר, טומאה ספק אמרו אם 8(. אות)353

 ממך מקובלני 30(. אות )59 ספיקי לשאר ספיקות-ריאה בין חילוק שוםקבלתי

 דברים 61(. 5%, אסור טריפה בהמה חלב היא, רווחת הלכה הלוי()נבר"י
 דכל )79(. בפניהם להתירן רשאי אתה אי איסור, בהן נהגו ואחריםהמותרים
 והלכתא )207(. מידי-נפל נפיק לא בעולם, ספיקא בשום למיתלייה דאיכאהיכא
 פשיטא ודם ובשר )102(. יולדת שאינה כל ובנקיבה חודש, י"ב כלבזכר
 לעמוד יכול ר' אין ובשר חלב )333(. ביטול ויש הם, מינין ששניליה

 נבילה, נוןטה עצמה חתיכה אמרינן דלא )שם(. הם מינין שני אםעליהמ,

 ה"מ לכתחלה, איסור מבטלין אין דאמרינן והא )334(. טעם בה בשנתןאלא

 גוי(, של הסכין מן היוצא איסור שיעור )בבכדי גוונא האי בכי אבל בעין.איסור

 חשוד כישראל ה"ה שהמשומד דבר' של כללא )341(. איסור מבטלין בה שייךלא

 מדת לחלקו ואין 197(* )194, גמור כישראל דינו ולחליצה ולגט דבר,לכל
 ומשומד )194(. עליהן הוא וחשוד הואיל באיסורין, נאמן שאין אלאישראל,

 בין לאיסור בין בו, יש טעמי-מסור וכל הפקר, וממונו וגופו הוא מיןלע*ז
 ליראת-צורנו, לשוב עליהן משקבלו מחדש(, שבאו האנוסין )ואלו )196(.להיתר
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 אינן בזה"ז גוים 190(. )189, לביישן יינן מן לפרוש וחלילה בכשרותן. הןהרי
 שאין )337(. נסך יין עושה אינו שמגעו בן-יומו, כתינוק והוו ע"ז. בטיבבקיאין
 ולא ראינו ולא )באזנינו( שמענו לא )56(. לעעז יין מנסכים שבמקומינוהגוים
 להנהיג נכון אינו וזה )179(. לע"ז יין ששיכשך מהם שיש עינינו,ראתה

 העולם בכל איסור פשט שכבר גוי(, בו נגע אם שלנו, יין לשתות)צצלהתיר
 הלכה, וכן )ל33(* אחד בחותם מותר דיין אליעזר, כר' דקיי"ל)337(1
 הגוים מן לקוחות חביותיהם רוב אין )186(. נסך ליין )הוא( חיבורשהנצוק
 בו הניתן ביין אלא גוי(, של בחבית שנתנוהו )בבביין בו מחמיר ואני)180(.
 חבית ממש, נסך יין ~סם(. כך כל בו מחמיר איני אחרת לשנה אבל גראשון
 )337(. בהנאה אסור ביין יין אבל חבית, אותה מדמי חוץ בהנאה מותרבחבית
 דוכתא ובכל )שם(. הלכה וכן יין. אותו מדמי חוץ מותר ביין יין אפילו יין,וסתם
 מגע-גוי בשלא ר' דאמר ובדוכתא בהנאה. אפילו אסור )אסור(, גוי במגע ר'דאמר
 מטעמיה( )ולא באיסוריה כרב והילכתא )181(1 בש.תיה אפילו )מותר( אמרמותר,
 ושמואל )141(. כרב הלכה אמרינן לא הכא )114(. )דרב( כוותיה והילכתא 362(.)309,
 )שם(. ליתא יוחנן דר' לגבי לקיש דריש וכן )376(. ליתא באיסורין רבבמקום
 חזינן הכא אבל כמאן. הלכה חזינן דלא בדוכתי' היינו באיסורי, כרב הלכהדאמרי
 קס"ג(1 סין =צהקפ 19 אות )141 תערובת עעי דמתיר כרב(, )דלא דהלכתאבהדיא
 ופסקינן )133(. בזה אסורה בזה נולדה ויו"ט, דשבת כרב הלכה )בה(דפסקינן
 רב דאמרינן דהא )131(. לחומרא בין לקולא בין תלתא, בהני כרבהלכתא
 מוקי דרב דאשכחן היכא אבל כרב. דאמרי אחריני בדליכא כלוי, הלכהולוי

 כר' הלכה תלמודא, בכוליה דקיי"ל )363(. כרב הלכה כולהו כתנאי,למימריה
 בתירא(, בן יהודה )בבכרן כמותו הלכה ואין 21(. אות )135 מחביריו ולאמחבירו
 קצוצה רבית דאמר אלעזר, כר' הלכם וקיי"ל )135(. אליעזר כר' הלכהאלא
 בגזירותיו, מאיר כר' והלכה )271(. בדיינין יוצאה אינה אבק-רבית בדיינין,יוצאה
 שאני בגזירותיו, כר"מ הלכה ג46(. ד"ו בבה"ג 6 אות )274 בקנסיו לאאבל
 ולא )בבר"מ( הוא דיחידאה )247(. יהודה דר' כוותיה קיימא הלל דביתהכא
 חדא כרבים. הלכה ורבים ויחיד הוא, יחידאה וא"ת )190(. כוותיהעבדי

 וקבעוה עלה סמכו בתראי דרבנן ועוד עלה. דפליג וליכא הוא,דמימרא
 יע"ל מהלכות חוץ כרבא הלכה ורבא, אביי שנחלקו מקום ובכל)206(.
 )225(1 היא מילתא לאו בגיטא( דעתא )גילוי דאמר כאביי, והלכה )107(1קג"ם
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 ליה וקם )338(. ושמואל כרב דקיימו הוו דבתראי ורבא, לאביי להושמעינן
 בעילת דבועל ושמואל, כדרב קייאל )131(. )דרבא( בשיט,תיה אשי ורברבינא
 כן לנהגו יפה זה, ומנהג )100(. לראות זמנה הגיע בלא אפילו ופורש,מצוה
 מי-חטאת שפסקו מיום )343(. ליכא טומאה איסור אבל עבירה, הרגלמפני
 לזרוק ישראל מקוה שיבא עד טהרה לנו ואין מתים, מ(טמאי )בעטמאיםכולנו
 לעז להוציא שלא כן, להורות אין אבל )206(. לטהרינו טהורים מיםעלינו
 )223(. אישות שום עליה אין לחופה, כנסה שלא זמן כל )שם(. הראשונותעל
 לא אפילו לאשת-איש מזונות פוסקין הלכתא דקייאל הלשון(1 בשינויתלמוד י )98 וחברותיה דת על עוברת חכמים, משמנו חוץ כתובה להן יש הנשיםוכל
 לאש לדידן, אינהו ל"ש לגוי, שליחות שאין דקייאל )269-70(. שמת בושמעו
 ומצות )374(. ? הגיע לא כרת לחנוך הגיע, ברכות לחנוך )103(. לדידהואינהו

 בהלכות בזה זה ערבים ישראל כל )167(. ליכא איסורא אבל כאן, ישפרישות
 ימים שני בין חילוק ואין )374(. דרבנן ואפיק דרבנן ואתי )375(.המצות
 ציד ]=בלגבי ומחובר ביצה לעניין אלא גליות, של יאט לשני ר"ה שלטובים
 דאמר, כמאן דקייאל )143(. בזה זה של את לאסור ח51[ נייר בכתאיומחובר
 שחל שבת בין לחלוק שלא )147(. בראשון נוהגות אינן בשיני הנוהגותמצוות
 שנה עיבור כמה דאמרו, כרבנן והילכתא )314(. שבתות שאר ובין לתוכו,יועט

 שבועה מוריש אדם אין תרווייהו ,דאמרי ושמואל כרב דקייאל )147(. יוםשלושים
 קודם שישבע, עד בדיינין להוציאו יכול אדם שאין ממון כל )244(.לבניו

 ממון אותו פוטרין ששנים מקום כל )שם(. ליורשים מורישו אינושישבע,
 אותו מחייבין שנים דאמרינן היכי )ב2דכי משבועה פוטרו אחד )עד(לגמרי,
 תורה שחייבתו אשכחן לא )253(. איפכא( האנ שבועה. אותו )מחייב( אחדממון,
 )239(. אחר ולא זה לא חוב, שום הוא( דמית היכא )נ;דיורשים, ממטלטליןלגבות
 וגמילות- צדקה עאי לא אם נזקי-חבירו, עליו לקבל האדם את התורה חייבהלא

 הטובה עינו כפי יתן ואחד אחד כל וצדקה )263(. בדבר שוין ישראל וכלחסדים.

 משה, של כבאד ה"ה ישראל, על באד שנתמנו שלשה וכל )321(. קצב()בלי

 הן הרי הציבור, מן שפירשו ועשרה )266(. הפקר הפקרן ולהיות נכסיןלענוש
 ולהשיב הדיינים כעורכי עצמינו )את( עושים להיות דרכינו שאין )352(.כיחידין
 )97(. שוא שמע תשא בלא לעבור שלא לבעל-הדין, המשפטחרץ
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 י ה'פרק
 התשובותלשע

 רביבו קטל סגנונו טיב על לעמוד לנו ניתן אולי  ןטלפנינו אוסףמייהד
 אחידות נעדרה אכן בוטלימותה אלינו זטהגיעו בתשובות מדרשו וביתשלמה
 כחו ותם[עטות זקנתו מפני היה נאלץ ט"י זטר לפי  ןטלפנינו, התשובותבלקען
  ,טהן תשובות יש הם. ובסגנתם בלם~נם לאחרים דבריו את להכתיב 96[]בבע'
 ק"מ-- ק"ט--ק"י; ק"ז; צ"א; פ"ט; ע"4--ע"ח; )בבסי' ופשוטות קצרותזתר
 אמנם ועוד(. כ' י"ד; בבסי' )לדוגמא ונמלצות ארוכות נטהן וישנן , ועודקמ"ב
 ויתר קצרות, הן התלמוד על 5ירום"ם ,טהן התיטובות 'טרק להוכיח, בידינואין

 לדרכו טעם נותן עצמו רש"י ברם ארוכות. הן הלכה, חותכות נטהןהחשובות
 וזה ביקבי-ה"ן, טרדותיו מפני כדת" לא  אןטר בקצרה "לבא 377[ ע']בבריש
 ר' אדוני יכריעני לצדק כן על ביקבים. באגור המצוי טרד יודע הלבלקתנו:
 מילק קוצר אתעזרא

 ובהירה. ברורה היא חטפתו ונקופה צרופה היא רבינו  ןטל לקענו כללובדרך
  וטל ,טבסגנונו חותכות, ראיות עפ"י [)א( צד ב' )פרק לעיל הוכחתי כבראמנם
 לה שהיו )גליקיזם(, העתיקה צרפת לשון השפעת געכ יש מדרשו וביתרבינו

 הקו את מציין עצמו שלמה ורבינו הרינוס. בגלילות וגם טרוייש בעירמהלכים
 צח לשונם ידעתים כי. : ]בנ296[ אלו בדברים מצויין הכי הסגנון שלהאופייני
 בסודם עמדנו לא בעניותנו, וקצר-רוח בלש,ון-עלג והמתפרשים מללו. וברורוערב

 מכונו. על דברלהושיב
 ה'ספרות מכל יונקת ולשונו ודתית בלשנית מסורת ספוגה רבינו שלשפתו

 השתמשו לרגלי והגאונית, התלתודית-מדרש,ית המקראית, לו: שקדמההקלסית
 ועוד(, 378, 297, 7, אות 116 11, אות 98 בב5, לדוגמא )ה"ה מקראייםבנ'יבים

 אות 94 94, אות 86 41, אות 77 25, אות 76 111, אות נן63 )למשלתלמודיים
 )לדוגמא וגאוניים ועוד(, 278 301, 26, אות 131 9, אות 115 112, 49, אות 2597,
 הוא ועוד(, 284, 21, אות 119 20, אות 99 58, אות 61 5, אות 44 10, או.ת 31בב

 באופן מרוחו עליהם משפיע הוא רב בכשרון שלו. בתוך העושה כאדם בהםעושה
 ולרבותיו לרש"י יש ובכלל חדשה. וזכות-קיום מסוים מובן אצלו מקבליםשהם
 הנש,תון בנמוקי בבעיינתי )לדוגמא לשון על נופל בלשון להשתמש מיוחדתחיבה
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 בראותי פיו, על לעבור ויראתי ; 5 אות 68 המפליאים, על דעתו שהשוהוהבנתי
 עיקול זה ב:ואין 278 266, 239, 208, 108, אצלם, עובר יוסף ר' הזה הקציןאת
 היא זאת ועוד(. ועקלקלות, עקל שזה יודע הלב חבירו. את איש לעקלשלא

 רבינו של שאיפתו על המעידים אחדים שרטוטים ידי על כלליתכרקטריסטיקה
 ? ולבהירות לפשטותשלמה

 רש"י תשובות בטפר ומלהשות לשונות רשימתא.
 רבינו"(. של ומשליו ופתגמיו *אמרותיו על מאמרי)והשווה
 מחודשים( צירופי-לשון כמה ובתוכה הא"ב, עפ"י)ערוכה

 72ק. 246, 244, 99, 96, 17, 8, ; ותשובום שאלה י )במובןאגרת
 דאגרות )אדעתין( סמכינן דלא ::ערכאות(, אגוריאות )במשמעאגרות
 שאילתות(. ; )229בדאורייתא
 )239(. שומעות לא ואזנים רואותן לא לעינים אוי :אוי
 שיצאו עד )106(. לאור יוצאה פרוטה אין , ברורה( הכרה : )בהשאלהאור

 )105(. לאור החובותכל
 ילאש(. )344; רבוי-דברים(: ו )במשמעאורך-דברים

 קורא והנני )11(. אחי ששאל ן קרוב( או תלמיד ? במובן חיבה )לשוןאח
 363(1 ; 111 4ן )96ן כותב והוא מאחין לאחדמפי

 )בבשנתאחדו( שאיחדו הזקנים לפני )52(. באחד אחד שבריה ונדבקו :אחד
 )214(.שם

 , כיון( ? )במובן ב. 1(. אות )357 אחרת בתשובתו מצאתי ועוד :אחר
 )278(. מחזיק שהיית ואחרי 278(. )88ן לחלוק שיסכימומאחר

 ואיחר )148(. מולד של הקביעות איחור כנגד ? לקדימה( ):בבניגודאחור
 )272(. יעדו אשרמהמועד

 )5(. לחוץ אוכלות )לשכות( וכמה : נגמר( ? )במובןאכל
 )20(. המסובל לאלוף ? בתורה( :באלופנא תלמודי )במובןאלוף
 ; )259 דברינו היו שטר-אמנה : אמנה ב. )37(. שבקדיש האמנין על :אמן

 )200; באמונה הגוים עם ויתן ישא שלא : בהקפה( ? )במובן אמונה ג.תלמוד(.

 )104(. באמונה גוים ביד הנתונים פ"ו(. סי' הקצרותתה"ג
 )79(* בלחישה לי אמר 188(. )78ן אני אומר :אמר
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 וע"י 1% לטוב נודע אמת )6(. הוגנת תשובתם היתה אם אמת, :א,מת
 )38(. דבריי אמיתיים כי דע, )14(1 החשבון סך אמיתות עלעמדו

 )262(1 מידו הכל ואנסו :אנס

 )252(. להישבע יכול אינו ואנטלר ? בא.כח( ן יוני*תלמודי )במובןאנטלר
 דקות בצים אשכול ? בע"ח( בגוף יחד הדבוקות הבצים, )=בקבוץאשכול

 משנה(. ;)50
 ולא הדבר יהיה לא )352(. בבללדו( )במקום ידו על בא ומעשה :בא

 מקרא(1 י )233יבא

 )365(. לע"ז שעובדין בשעה שלובשין כומרין של בגדי*המלתחה :בגד
 )שם(. בדף ובדקתי )19(1 חביבי בו יבדוק :בדק
 223(. )166, לרבינו אחד בחור שאל ? הצעירים( מהתלמידים )בבאחדבחור

 )87(. לה תנינן ובבחירתא ? עדיות( משנה ? )במשמעבחירתא
 תלמוד(. ; )170 בשר קדירות בה ש,בוחשין המגים על :בחש,
 על וכ"ש צדיקים, של בהמתן ע"י התקלה בא שלא אני בטוח :בטח

 )97(. עצמם צדיקים)בבידי(
 חתנות לבית והביאו לחתנות(? בו שנתאספו הצבור )בבביתבית-חתנות

 )213(1 שם שאיחדו הזקניםלפני

 )8(. ופיוט הגדה תלמוד, ומשנה, במקרא בכל, בלול :בלל
 בני*גלות וכל )66(. הארץ ועמי בני-מדינה מקומינו בני לחשוב :בן
 )83(. הן תלמידי*תלמידיו וכותים,אשכנז

 13(1 אות 100 )167, המאכל מן לפרוש הוא כדאי נפש ובעל :בעל-נפש

 )302(. עצמו את להבריח יקר בר' ר"י רבו והתחיל :ברח
 אבינו )בברית( הקשיח וזה )233(1 בברית אתו בא אשר שארו, על :ברית
 )שם(.שבשמים

 )219(. חתנים(? בבברכת רש"י )בלשוןברכת-נשואין
 דבריו את לוי שיברר )107(. אחר ממקום שערים לו ויברור :ברר

 207(. )ב:ברור בירור זה אין ב. )258(.-בגזירה
 אשתו שגילתה : גלה )13(1 ? מאביו גדול שיהיה לבן, אפשר וכי :גדל

 )279(. אזניואת
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 )234(. מזונות ע"י להתגלגל חפיצה ואם ; בו( בנלטפל )במובן א.גלגל
 ונתגלגלו )5ן(1 המתגלגל החפץ )88(1 השותפות לתפוס עליו יגלגל שלאב.

 )243(. עליהרחמי
 הגלילין הפכין י מכוסה( ופעמים מגולה פעמים גולל, )=:אבןגלל
 )7(.והחביונות
 בו להתגנדר אלא ואינו בו, להתגדר מקום שקנו הם כסבורים :גנדר

 קע"ה(1 )פרדסהוא
 )235(. בדבר גמגמו אשר ויש )ן6ן(. מגמגם לבו והיה :גמגם
 )376(. בה שנבלע בשר שגיעול מפני ? ותעוב( )=:מאוסגעל
 )2ן(. בגירסתם שגו מרוצתם לפני שהגרסנים :גרם
 )258(. דבריהם ומה הוא, מה ידעתי לא )74(1 דבריו על )מזיח( :דבר

 ולא דין לא בבטענה( )במשמע ב. )58(. ממורי )ננדבר( רבד אלי יבאעד
 260(1 243, 99ן, ו לותיר חכמי בתשו' )בנרגילדברים

 דוגמתם גדוליהן שיהיו רצון יהי " . . ל בבדומה יוני )במובןדוגמא
 )267(.ועודף

 גזירות גוזרי מלשון דן אני אבל ן6ן(. 132, 79, )109,ן לפניו דנתי :דון
 הדין מן ולא )233(1 ישראל בנות כמנהג בה לנהוג עליו ודין משפט)86(.
 )276(. העולם תיקון מפניאלא

 94(1 אות )86 ודופי דלס באין י וחטא( ערמה )=:לשוןדלם

 170(1 )40ן, אני )=:וכמדומה( וכדומה )49ן(1 דימיתי לפיכך :דמה

 )94(1 בבמפקפקים( =:מזדנדזין )קרי בדבר מזזדדין והתלמידים :דנדז

 מפי דקדקתי לא אלה בכל : דקדק )50(1 וכחרדל כעדשה דקות :דק
 )13(. בחשבונם דקדקו הכתובים )254(1 מכאן מדקדק שהיה )296(1רבותי

 קדוש לעם הדרך זה לא מקרא(. )98; העיר זו ולא הדרך זו לא :דרך
 )106(. קדושים בתורתההולכים
 ולא היאיל : הואיל ן20(. )52, יום בכל מעשים הא, : ראה( י )במשמעהא

 )52(. ארוכה העלתה שלך ותרנגולת הואיל 256(. 62ן, )2,פירש
 ומהוויית-מום עבודה מתורת לשמרו א"א : התהוות( : )במשמע הויההוה,

 )ן20(. שיומם עד אותו ממתינים : הומם )ןן3(. מהווייתו נשתנה לא)203(.
 )שם(. בו ענתה הכרתו שהרי )208(1 הכרתו זמן כיון ואם :הכר
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 שרי- הורגלו שלא )12(. הקדוש המלך בגרסת להרגיל שגו :הרגל
 )257(. בכךהעיירות

 נוהגין במקומכם )246(. הנשים את להשביע המדינה מנהג :השביע
 )שם(. להדירה נוהגין ואיןלהשביעה,
 )84(. להן הקדומים קשרי המתירים ן'התר
 )250(. ושינויה הצורה ביטול מפני אלא הראשון, )מטבע( הוזל ולא :זול

 )279(. דרכמוניםוהוזלו
 )90(. בשותפות חמותו לו שזיכתה ? בדבר( זכה ? )במשמע א.זכה;

 יצא י )במשמע ג. 13%(. לשאול זכיתי ולא צ לדבר( להגיע הצליח ? )במובןב.
 וזיכינו שחייבנו ומה תלמוד(. ; )259 ראובן נזדכה ומדבריהם בדין(:זכאי
 )260(. וחתמנו כתבנו)בדין(

 )77(. חבירו הזכרת מהן, האחד הזכרת :זכר
 תלמוד(. נ 25 חות )76 רבי מפי נזרקה כך ג מפיו( דבר זורק , )בהשאלהזרק
 פניו את( )בנולכבוש ולחבוש )87(. בא הוא פיו )את( ולחבוש :חבש

 122(. אות )שם בא הואבטמון
 תלמוד(. ; )161 בה חגרה ולא י מעט( נתעכב ז )במובןחגר
 להחזיק )98(. המחזיק החזיק יפה ב. )224(. בשליחותו נתחזק א. :חזק

 מחזיק שהיית ואחרי )327(. זה בדבר טעם והחזיק )97(. )בבבשלו(. שלו עלאיש
 בהתר בשלך ואני בעולה,בשלי
 מחזיק ה"ה )269(. לשריםונכרת

 מדבריו( שב : )במובןחזר
 תלמוד(. ;)236

 תלמוד(. ; )268 הגוי ביד שתוחל'ט אבותי, נתלת על לי חרה א. :חלט
 לחלוט צוה ב. )269(. לגמרי המעשר לי והחליט )270(. לשר שחלטוהובב"ד
 משנה(. * )376 ברותחיןהכף

 ומאותו )344(. אבילותו משעבר והולך מחליף בגדים חליפת :חלף
 המושל לצורת בנוכוונתו לנקבות )זכרים נחלפין שהיו כמו ישלם .. .המטבע
 21(. אות )250 המטבע( עלהקוקה

 ~127(. פירשת לא החולקין טעם )76(. החלוקין דברי את שמענו ולא ןחלק

 )194(. ישראל מדת לחלקוואין

 בעיר מוחזקת חמ,ותי אמך היתה ג.)278(.
 )194(. גמורכישראל

 כחזרה והלכה )150(. מבראשונה בווחוזרני
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 )243(. בדברי-פיוסין קולו את החניף ן צביעות( של )במשמעחנף
 וקשה : חרש )161(. סכין של חורפו : חרף )6(. התשובות ונחסלו :חסל

 לפניו כשמביאין : חרת )210(. בשתיקה יש תנחומין מה כי מחריש, -לישבלר'
 גליקיזם(. 5-4ו אות )114 חירותי עלבשר

 ? )במובן ב. )231(. בדבר חשבון אין עתה אבל ? עיון( ? )במשמע א. :חשב

 ואם )266(. העולם בסוף ממנו חשוב יהא שלא חשוב, בקד לך שאין :חשיבות(
 266(. ; )=נטובי-העיר חשובי-עיר בפני זה דברנעשה

 )25(. חיי למעוז שבח לחשוקי יהיה וידוע :חש,ק
 לטובתה )159(. לים אבן הזורק ממנו טוב )15(. השתיקה טובה :טוב

 )8(. ואנשים השם עם וטוב הולך תעידהו )237(. לרעתה ולאתקן
 בגוים שנטמעה זו אשה )82(. השמד במי שנטמע לו והזכיר :טמע

,94(.)226 
 אף )239(. הטועה יטעה ואם )266(. הצדדין בכל התלמיד טעה :טעה

 )16(. ומוטעין מזידין הםאם
 )8ן2(. לפניהם דבריו להטעים ידיין בא לא שמא :טעם
 )218(. כן מלעשות נמנעין אדם, בני ותמיהות הטירוף מפני אלא :טרף

 )148(. יום של ידותיו שתי עד המולד נמשך פעמים י חלק( ? )במשמעיד
 להווסד הוצרכה תחלתה )9(. יסדוה מגן שם על לא יסודה תחלת :יסד

 307(. )157, רבינו לפני הוסד וזה י ונקבע( נסדר : )במובן ב. )שם(.בדבר
 )258(. לו אומרים הם יפה )163(. כחו ויישר המסדר סדר יפה :יפה

 )161(. העוף לייפותכדי
 את שיצא כדי ב. "אור"(. לעיל ראה ; )106 לאור שיצא לפי א. :יצא

 )208(. מרובות יציאות עליו )והוצאתי( ועבדתי ד. "כנם". להלן השווה ג. )258(.ידיו
 ושמעון ב. )274(. לדין עמי לירד י לדינא( בננחית תלמודי )במובןירד

 )268(. שנצטרך מפני להם, שירדטוען
 )97(. השמים מן הורישוהו אשר :ירש
 מקרא(. ; 284 )236, לשפת-יתר היא ואף )236(. הוא יתר ולשון :יתר
 )15(. למוטב להחזירם כבושים וטעם :כבש
 דבריו את חביבי כיוון לא )67(. לו ירע לא כיוון, ולא הורה אם :כון

 )68(. ש'מועותיו כיוון לא הזה ובדבר 236(. 110, )18, חביבי כוון יפה)123(.
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 והכנס רדוף קום )351(1 =בהכנסיה( )ג"א באסיפת-הכניסה היו שלא :כנס
 התחיל , )במובן ג. )221(. כניסת-חופה א"צ ב. )262(. ולסטים גדודי-חיותלמקום
 3(. אות )259 השליש ]ב['דרך ונכנם שליח-האשה מתורת שמעון יצא ;בדבר(

 )266(1 במעמקיה יבין שלא ומכ"ש תורה, של גלויותיה ממנו ונכסו :כסה

 )96(. מלכתוב ידי רפה ע"כ )279(. בכתבי-פסין )כתב( עצמו והוא :כתב

 )35(1 מכתב והראה )133(. מגוורמשא אחר כתב לי בא עתה גם י אגרת( : )במובןב*

 )370(. מב"ד כתב-פרעון ; שטר( י )במובןג.

 )19(. לב נתתי שאילתו על )12(1 לבי לי ואומר )130(. נוטה לבי :לב

 לב נתן כאשר לקרבה, לב נתן אילו )57(1 יצאו מ'פיו והבנתי וסברתילבי
 )233(.לרחקה

 )375(. חול בלשון אינהו לימרו : חוללשון

 רבי ומונע ; מקרא( ; )296 דבורו( לכוין יכול שאינו מי )ב2 עלגלשון
 7(. אות )42 לעגי-שפה מפנילהורות

 32(. אות )275 לו יש משכונות מה : איזה( ; )במשמעמה

 )92(1 זה של חסרונו את זה של עודפו למלאות :פלא

 )203(. גוי ביד המציעה 9%(. בדבר נתמצע : התמצעות( : )במשמע.מצע

 וכן עסקיו(: בכל להרויח ליהודי האדון שנותן )=:הרשיוןמערופייא
 250(. ח"ב גנ"ש ; )139 יום בכל שלו ממערופייא ככרות לקבלת שרגילישראל

 י )במשמע ב. )341(1 החלב מן למרקו קשה בקרקע אותו שינעוץ עד א. :מרק
 4(. אות )284 חוב לבעל וממרק ; חובו( אתפורע

 )212(. הוא ראשון יום ואבילות מרירות עיקר :מרר

 מהדורה האנגלי רבעון ; משנה ; )232 יהודית דת עמה נוהג ואינו :נהג
 לא נחמן ר' בימי )11(. בישראל הנוהג חוק 30(. אות 9 ע' ל"ב כרךחדשה,
 את והנהיג )18(. קל בהם להנהיג החלו )337(1 להנהיג נכון אינו וזה 1%(.נהוג
 )77(. הנדרסת כאסקופהעצמו

 נוחה העצם דרך ב. )116(. ראשו על בדכות ינוחו כן העושה כלנוח:
 )שם(1 להנתק יותר נוח אינו גיד )51(.להשתבר

 ; ורש"י רגמ"ה התשובות בהתחלת הרבה )שגור נוטה דעתי כך :נטה

 )190(. אחריה דעתי נוטה לא 225(. 181, 172, 152, 129, ; 105 99, 89,90,
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 ליד אבותי נתלת שתבא רוצה איני קרובו(: )בבשאינו נכרינכר,
 )283(1נכריים

 בלשון )בבאגרת בנמוקי-הנשתון עיינתי 94(1 )57, עמו ונמוקונמק:
 )68(1המקרא(

 הנקוב )105(. למטה הנקוב הנני )8(. מכיר בר' נתן ר' נקב אשר :נקב
 )22(1 השלום שםעל

 )21(. נוקף לבי והיה :נקף
 )שם(1 השותפות תנאי כל ניתקו ומעתה )105(1 השותפות כח ולנתק :נתק

 )258(1 מעליו החוב בעלי אתלנתק

 22(1 אות )50 בצים( של )בבשלל בצים של זה סגול ןסגל

 לעשות 0א. )42, לדבריו סייג שמצא עד ז וסעד( סמך 1 )במשמע א. :סיג
 )166(1 וסייג חזוק עשו חכמים אבל : גדר( 1 )במובן ב. )146(. וסייג סעדלה

 )35(. שופר ולתקיעת לקה"ת סניף : סנף )263(. השותפות על ומסכנו :סכן
 מדעתו השיעבוד, מן שסלק מה וכל )237(. נכסיו שאר וסלק :סלק

 92(. )90, וכל מכל עצמה סלקה והיא )92(. גמור סלוק ונסתלקה )236(.מסולק
 34(1 )103, תשובות להו סליקו ב. )207(. מדמיםומסולקת

 סמך רבי מצא גאונים(. ; 21 אות )119 פנים ומראה רבי וסומך :סמך
 ראיה להביא וא*צ )83(1 טעות .הוראת על וסמכו )160(. חולין של ברייתאבסדר
 )337(. ישראל עכשיו רגילין זה סמך ועל 350(. )263, הללו לדבריהםוסמך

 )312(1 בו וגער בסמיכה, שקראאחד

 כדיי איני אני ב. )336(. בשר )בבעליו( בו סועד שהוא שולחן על:
 )76(1 הארילדברי

. 

 )שם(. פיו על לעבור .ויראתי ב )108(1 אצלם עובר בראותי:
 )89(. הצר מן )להעזר( לכם יגרום הואוהשלום

 )9~1 כולה עטופה שהיא ריאה:

 תלמוד(1 ו )186 עכבת-יין בו ונשאר )258(1 לגבות מועלת עכבתו שאין:,

 אינם )המים( ואם )307(. ברגליו המים עוכר( )שיהא ובלבד :עכר
 )שם(. הם עכורים המים )שם(1 לעכרן א*צצלולים

 חשיבות עם )ב:נרדף .ב. )280( יקרים בדמים שמעלהו מה ועל :עלה
 )259(. מעלה איננה והתראותיה מחאת-האשה : טובה(ומדה

 בתלמידב.
סעד

 סעזלעשות
עבר
עזר
עטף
עכב
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 בראש )=ביושב( עומד )115(. רבינו שולחן על )בבסעדנו( עמדנו :עמד
 ר' אין )296(. בסודם עמדנו שלא )19(. זו מידה על עמדנו ב. )336(.השולחן
 236(. )96, בדברי עומד ועודני ג.  )333(.  הם מינין שני אם עליהם, לעמודיכול

 )353(. בבצק עוסקות נשים ושלש )365(. מעשה בא נסך יין עסק ועל :עסק
 )211(. אבילות בימי חביותיו בתיקון התעסקראהו

 תלמוד(. ; )272 בדין המתעצמים ושמעון ראובן סדרי על :עצם
 ואין : החוב( לתשלום דבר בנעכוב הערבי במובן העיקול, )חרם א. :עקל

 חברו את איש לעקל שלא הראשונים, שגזרו הגזירה על לעבור עיקול,זה
 )בבאם ועקלקלות עקל שזה יודע הלב ישר(: לא )בבבארפן ב. תלמוד(. ;)278
 תלמוד(. ; )8ן2 לעקלקלות( אםלעקל

 בעריבים לסבבם ב. )105(. לחלוק חובותינו שמעורבות כ"ז :ערב
 )15(. נעימים()בבבדברים
 מקרא(. ; )258 לכל( גלוי )בבבמקום במערה לו נאמר הקהל כל במעמד :ערה
 בחשאי אותו עשו זה דבר תלמוד(. ; )63 לדבריו סניגרון לעשות ןעשה

 )שם(. עושין אתם כשפים הגוים, יאמרו שלא כדי)202(.
 9(. אות )115 הפת את יעתיק :עתק
 )175(. מפיו רבינו אלי דיבר כה )160(. הרב מפי :פה

 )74(. זה דבר על כנגדי שמפטפט אדם יש ואם :פטפט
 )68(. המפליאים על דעתו שהשווה )6(. מאד שאילתו על להפליא יש :פלא
 שמופלג למי ואפילו ב. )56(. הריאה בענין( )בבפלרגתא פלוגת בעת :פלג

 תלמוד(. ; )336 בהוצאהממנו
 )36(. האכילה על ואחת הפנייה על אחת :פנה.
 )111(. בפסלות עשייתו ליה הוה ןפסל
 לי ופסקו )257(1 דוגמתו העניים על המושל 'שפסק במה ויתבוננו :פסק
 פסיקתא )205(. בבכורות היא ופסוקה )84(. הלכה וכשפסקנו )90(.בנדונייתא
 131(. אות )87 בפסיקתא שלימה משנה תנן דהא : עדיות()בבמשנה

 המפקפק כל )86(. בגזירתו פיקפק לא )87(. הרב בכבוד פקפק לא ;פקפק
 )שם(.בה

 בתורת המ'עשר לה לה"זיר )268(. השרים מן מקבלי*פרם כשאר :פרס
 )שם(.פרם
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 )11ט* שאילתו פריש לא )261(. לי פירש לא החולקין טעם :פרש
 כתב ? במובן ב. )257(1 זה אונס להם שפירש )296(. בלשון"עלגוהמתפרשים
 מעין בפירוש ג. )190(. לדוכן כשר דתו שהמיר כהן פירש, ורשעי יבתשובה(
 לפרש )208(. ממנה פירש ושוב )262(. לסחורה מהן אחד ופירש ד. )9(.חתימתה

 של הראשונה )בבהפשרה( הפרשה דבר על )204(. חלות שתי)בבלהפריש(
 )258(. דינר אלפיםד'

 )133, פשוט הדבר לי והיה )337(. העולם בכל איסור פשט שכבר :פשט

12241344 .)15 
 או טעם י )במשמע ב. )271(. לאלם פיך פתח אמרינן לא ובכה"ג :פתח

 )63ט* לדברינו פתח למצא צריכים היינו ?סבה(
 ליראת לשוב ועוד(. 1196 1110 9%, בתור~ו עינינו יאיר וצורינו :צור

 ועל האמת על יעמידנו וצורינו )92(. הדין מעונש יצילנו וצורינו )189(.צורנו
 %(. לו ואשלח אצור צורתם אך )בבצרר(, ב. )97(1הטוב

 ש רש"י בתשו' הרבה )שגור בידו חרס והעלה אדירים במים צלל :צלל
 תלמוד(. 9; אות 288 1121278,

 )=:צורת צלמי-נכריות להכניס )1(1 צלם( דמות )בבלשון להצלימה :צלם
 )361(. בתנור לכתחלה וערב(שתי

 בקצרה, בא עם - הצעיר אני 107(. 18 )34, מצאתי הצעיר ואני :צעיר
 יתומים יתומי )?( שידי הצעיר ומנייני הדל אני הנה )267(. וגורע כמוסיףולא
 משרת מגידולי צעיר אני )89(. ריב על לענות לימים צעיר להזקיק)88(.
 )108(. אביובית

 284 ; רשאי בתשו' )שגור מעליכם לשתק צריך ואין צריך, להשיב :צרך

 צרכי-חברות בכל )88(. הצורך ככל פירשתם ולא )126(. שלי הצוהך ונמצאועוד(.
 )106(.וגופם

 משנה(. ; )201 עינו את לעוור או אזנו את לסרס( ? )בטעות לצרם :צרם
 )שם(1 המנין את והמצרפין )13(. עולם שנות צרפנו פיהם ועל :צרף

 כמקובלני משיבו והנני )189(. צורנו ליראת לשוב עליהן משקבלו :קבל

 ועוד(. 267, 99, ; רש"י בתשו' הרבה )שגורמרבותי
 ועקיפין ערעור ומביא ומקושש ! טענותיו( את מאסף ו )במובןקוהאם

 30(1 אות )275לעכבו
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 את ומקטין שוקע היה ר' )98(. אתה קטן )34(. מצאתי הקטן ואני :קטן
 )329(. טרפה כפול עד והקטינה )307(1 במיםעצמו

 לאחד.... עצמה )את( וקיימה : הקדושין( קודם וקיום אישור : )במשמעקיים
 )שם(. הקרובים לאחד שנתקיימה ועוד )283(. נתקדשה לאועדיין

 כי )38(. ונולד מחובר בהילכות בקי שאינו שבקלים, קל לך ואין :קל
 )296(. אותם לשמש בעניי מהרתיקל

 תלמוד(. י )182 לשתייתו מתחלה אחת מודיא לו מקצין והיו :קצה
 משנה(1 : )7 יין( מביאין היו שמהן מקומות : )במשמע קרוחיות מבחר :קרח
 השמים מן שהראוני כפי 362(. 192, 84, )77, דבריו את אני רואה :ראה

 שהראוני כמה 82טי 272, : רש"י וגם מאה"ג ר"ג ובתשו' בתה"ג הרבה)שגור
 השמים מן הורישוהו ]ב:אשר )99(. השמים מן שיראו מ,ה ויעשו )268(.ממרום
 ר' וסומך )57(. לי ואשובה הנראים, דברים ישיבוני ולו97[.

, 

 מן פנים ומראה
 גאונים(. 21: אות )119הציבור

 )377(. לשלום לו שואל הנשאל אני דברים, וראשון :ראשון
 )232(. זה מחולי בעצמך מרגש'ת היית נישואין וקודם :רגש
 הלכה וכן )4א. היא רווחת משנה והרי )95(. הדבר להרויח ומ"מ :רותז

 ועוד(. 65 58, 31, 1 רש"י בתשו' הרבה ושגור 1 הגאונים )לשון בישראלרווחת
 ]=:לבית[ בבית לרוץ יש )280(. יקרים בדמים זה רץ שכרנו ועכשיו ירוץ
 )12(. שגו מרוצתם לפי )321(1התפילה

 )233(. נשותיהן מרחקין שאין ,הרבה, ראינו הקבאה בכופריאף
 )224(1 בדבר רציתיולא

 )200(. 0ב1ם154(1 הקדשים רקב-העצמותוהביאו
 עוגות אחד גוי לי ששיגר )142(. לבהכ"נ אלי שגרה ואשתיא.

 שאינן לפי ב. )185(. ביו"ט בדורון לרבי ומשגרו )שם(. פסח של בשמיניוביצים
 )76(. בפהשגורין

 עושין האשה כשמשדכין )265(. בת-אחיו על בנו את ראובן ששידך ןשדך
 18(. אות )266 באסיפת-עםקנין

 )15(1 עצמו לדברי והשיב )97(1 הדין לבעל המשפט חרץ ולהשיב א. :ש'וב
 )83(. עליהן להשיב יש י סתירה( : )במובןב.

 תלמוד(1 : )233 בפניה לה עלו שומים שני אפס שלם, גופי כל : שומה.

רחק
רצה
רקב
שגר
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 הבריות על בשחקם ומתגנין וגיחוך, שחוק לידי באין כך ומתוך :שחק
 )שם(. עליהם משחקין שהאומות מפני)334(.

 רבינו וישען : ש'ען )259(. בידו. שהושלש מה השליש יעשה אך :שלש
 אכלתיו בשופי כי י ערעור( ב:בלי )במשמע שופי מקרא(. )63, ההלכה עלדבריו
 ישפות שלום, וברכתו ששמו רמי ז נתן( המקרא: )במובן שמת תלמוד(. ;)269
 )279(. בחטא להשתרש שלא : שרש )89(. שלוםלכם

 תוכפחז הטיפות )36(. שופר לתקיעת קהאת בין תכופה להיות :תכף
 ע"א[. 81 סמ; כ"י אואה 262, ]בבמח"ו זו אתזו

 גדול באילן נתלה אני 112(. )84, בתלמידיו זו קלקלה תלה שלא :תלה
 )82(. עליהן להתלות שיש מהן ויש )86(. הבאים בדורות נתלה לא)57(.

 ר"ח[ ובפירושי בב"ר ]בבשגור אתמהא )305(. ואמרתי ותמהתיתמה:
 )218(* אדם בני ותמיהות הטירוף מפני)147(.

 )57(. האריה תוקף וראה בא : תקף )104(. הגוים מן בידך והתקיע :תקע

 )243(. קרובי חבת תוקףמפני
 )108(. ידי ואזלת כחי תש )96(* נאלם ופי תש כחי :תשש

 : לועזים רשימתב.
 )1(. [ 1 ט1ט406ג צלם בבדמות ]במשמעאאמיינדויי

 )310(1]=באגוזים[

 3(. אות )310]=אגוזים[
 349(. ; ;דמבל )344זט5טע215
 3י אות )11 הטלית[ שבצידי שתי של ]בבחוטין5ט11טזכ(

אב-בשם
אז-בעפל
אינפשיר
אורלייש

 53ן(* $דמבל

 חמים מים כלי ב1עסז25 - באיטלקי'ת ; אישטנבא ננר"א:אישבוטא
 349(. : דמבל ; 10 אות )307במרחץ['

 ב83(* פסחים פירש"י ; )164 בני-מעיים[ בתוך אווז של ]=:שומןאלו"לא
 2(. אות )317 אגוזים[ בבגלגול טזש1~נ ]באיטלקיתאלריא
 72(. דמבל: 2; אות )161 סכין[ של בבחררפו טזק(1 ]בצרפתיתאשפרא
 נופל שהיין בצנור קשור סל או =:גרגוותני הישנה ]באשכנזיתבינזייא

 )186(. הגת[ מןלתוכו
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 3(. אות )111 מנחם[ ב'ר ר"י של אחותו שם שששש11ט8 ]בבבללט
 )175 שבמגופה[ חותם או שבחבית ברזא פש01ם ]::דושי"לדודי"ל

 4324 דמבל ; 10 אות 338 ; 2אות
 )317(. גלגול[ ע"י אגחים  מקטהק ש8טב,ו ]בבתליאה
 41043 1 דמבל 2; אות )317 גלגול זש1ט80 ]בבולידא
 43 אות )310 ]ב:אגתים[יורבעס

 42 אות )184 עקן וטל ]ב:קנקןית0טידיאה
 73. אות 280 [ 08זש115 ]בבליטרא
 414 (1וו2 )344 ]ב:ליקייר[ליפייר
 3ט* אוז )317 ריחימ[ 1%1ט10ג מולינו"ר[ ; מולצין ]ב:מוליניצןתולינ"ט
 6(* אות )317 כדור[ טסש10שע ]בבפלוטא

 780(. דמבל 2; אות )357 מולייתא[ ,שפשששבע םאש185שצע ]בב,פשטיידא
 280 103, ; [ 5011808 בב לא אמנם רש*י, של בזמנו 8עאבט1כ1 ]ב:פשיט

 רשעי(. של בזמנו ליטרא לכל היו ר"ן[פשיטים ]במקום רעת ? שם )וצ"ל 73אות
 כנכון. שלא העיר ט"ו( אות )שם מילרוראי

 279. 275, 274, 273, ; [ 0ב;1ס ]ב:דרכטון
 בראש ערב שלהוטין ,018ט11ב( טזט881טבו%ב( ]בבצימולשציתוייעש

 200(. ? דמבל ; )111הטלית[

 273, ; ( 8ט1זבפ1כנ )=ב ולא ; רש"י של בזמנו [ 5011808 ]בבדינר
 279* 277ן275ן

 75ק1 ; 18 אות )273 ששטבזטסנ([ ]בב קרטיינעש]דינר[

 ג324(. דמבל; 2; אות )175 שבחבית[ ברזא 0%11ע ]ב:דושילרושי"ל
 4(. אות )331 כף-הירך[ ש1ט01(1 ]ב:רט"ה-רטילהרט"א
 )138(. אורז[ מין ,100(1 12(1 ]ב:ריי"ש

 3(. אות )161 שנית[ ומליגתן עופות תקון ז~זבקם(1 ]ב:רפריר
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 ו'פרק

 : ת ו ר ו ק נזה
 : זו הוצאה לשם בהם שהשתמשתי המקורות הםאלה

 נתביחהיד.ו.
 אדלר בקובץ עכשיו המונח תרא"ז[, ]בבלפנינו 1508 סי' אזמיר כעי1,

 שהונח העיקרי[ לא ]אמנם היד כתב הוא באמריקא, אשר הסמינר ספריתשל
 המאה בסוף המאוחר לכל ונייר קלף על נכתב זה מהודר קובץ זו. להוצאהליסוד
 הכתב שטח דף. וחמשה ששים בן והוא יפה, מזרחית-רבנית בכתיבההט"ו
 בערבוביא שם נרשמים העמודים אולם שורות, ארבעים בן עמוד כל ס"מ, 2%2919.
 יאא[1 כרך האנגלי בריווי אדלר משעכ ]והשווה הגליוןעל

 הדפוס, אור ראו לא שעדיין הרשבעא תשובות לרוב המכיל זה,באוסף
 לא אמנם במספרים, מסומנות קדמאי, מרבנן חשובות הכי תשובות באמצענמצאות
 זה על מעיד כבר שטחי עיון אף אולם והמשיבים. השואלים שמותבהזכרת
 ב42-ב52[ דף קס"ט, סי' עד קל"ב ]מסי' לזו זו תכופות שלפנינו תשובותשל"ט
 הכלל מן ]יוצאות להרשב"א לא אמנם ורבותיו, לרש"י תשובות הרוב עפ"יהן
 לר' אם כי לו, ואינן לרבינו המיוחסות קס"ו-קסעט קס"ב-קס"ד, קמ"ג, סי'הן

 הראשונים בספרי הובאו מהן שכמה ובפרט ולר"ת~. התרומה, לבעלששואן,
 שלפנינו, בכתה"י תשובות עשרה כשתים עוד ישנן וגם שלמה, רבינו שםעל

 לר', לו ואמרו ר'1 צוה עוד לר', שאלו כאלה: רגילים בבטוייםהמתחילות

 סתם דרבי ידוע ]וכבר ר' נוהג היה וכך ר', צוה כך הובאו, ר' לפני ר'1ושמע
 הרוב[. עפ*י רש"יהוא

 התשובות וגם שהשאלות בזה, נתמעטה זו רש"י אסיפת של חשיבותואמנם
 הפתיחות והתוארים, הכותרות כל עם המקורית בצורתן במלואן בה נתקיימולא

 כפי בהם לקצר או להשמיטם הרוב עפ"י נהג שהמאסף כנראהוהחתימות.
 עיניו.ראות

 ר' הרב ידידי ע"י היד כתב מעצם הנעשה פרנקיל, העתק היהבידי

 רבה. בשקידה ידי על והוגה תרצאח, בשנת פרנקילדוד
 ? זה שבקובץ התשובות רשימתוזוהי

- קלג 49; נד - קלבסי' - קלד 172; קנ  - קלז 187; קסה   שפג1 



 רש"י לתשובות.מנוא.1בעם2

-קלח - קלט שפד:  - קמ 315; רפג  - קמא 332: שיז  - קמא 331: שטז  - קמב 335:שכד  - קמה 166: קמג  - קמז 173; קנא  א קמח 163; קלח   

- קמט 334:שכג - קנ 202: קפב   340; שלג - קנב שפה; - קנא 203: קפג 
 ; 213 קצג --- קנד 332: ,טיח -- קנג 330: יטיג --- קנג 328; ,טט ---קנב
 329; יטיב -- קנז 288: רמז --- קנו 117: צ' --- קנה 308: רסז ---קנד
* קסו 169: קמו -- קסה 80: סח --קנט -  66נ ,טסה 

 בכתיבה קלף על נכתב זה חשוב קובץ להוצאתי. יסוד שהנחתיו המקורייםהיד מכתבי- אחד הו(1 443, בס' מסומן הסמינר כתב-יד הנתר, ספר2,
 מסוף מאוחר לא לערך, שורות 28 בן עמוד כל דף, 171 בן מהודרה,ספרדית
 זה כ"י ע"ד[. ז' כרך הצרפתי ברבעון המפורט התאור ]והשווה הי"דהמאה
 בכל האדם להנהגת ומנהגים דינים פסקי קובץ בעיקר הוא ב160 עד א1מדף
 ]בנראח חזון יוסף בר' למנחם מטרוייש" ה"סדר הוא ח171 עד ב160 ומדףיום.
 צייטונג מרכס, ר"א מאת טרויש לסדר תקונים וגם בלוך, לר"מ היובלספר
 חומר מכיל הוא זה ומלבד 146וע צד ט' כרך ביבליוגרפיה העברעאישעפיר

 תשובות הרבה ובתוכם אור, ראו לא שעדיין קדמאי רבנן מתשובות לקוחחשוב,
 ז"ל חיים ברוך הר"ר פסקי וגם שלפנינו, דבי*רש*י בספרי מצאנו שלארש"י

 הש"ר ולשון ב33[, ב31, ב29, ב26, ב25, ב14, ב13, ח12, בדף שם]מובאים
 ח152[. ח148, משנעץ, להש"ר]בבוכוונתו
 נמצאות בלתי מהן וכמה כאן, ]הנמצאות ונצורות חדשות תשובות הןואלו

 : זו הוצאה לתוך אותן ושהכנסתי במק"א[,אצלינו

-ח26 - ח30 155; קכח  - ח30 321: רצה  - ב30 321: רצד   קפה 
- ב31 :204 - ח33 ; 353 שנב   ח33 ; 138 קי 

- - ב39 ; 322 רצז   ; 124 צט 
-ב50 - ב53 142; קטז  - ח54 54; נז  - ח60 354: שנד  - ח68 53: נו   ; 335 וטכד .-- ב75 י 330 וטיד -- ב73 ; 168 קמד -- ח71 ; 72 סג -- ב68 ; 57ס' 
 223. ר' --ב141

 נעתק ל סמ או"ה ]בבלפנינו 1765 סי' אדלר כעי והיתר אימור ספר3-4,
 ריבקינד יצחק של לדעתו אמנם חביב. אבן משה ר' ע"י רפ"ה שנתקודם

 סמוכין, לו ואין רפעד. שנת קודם נעתק : תעש( שבט ל' הדואר רש"י,)תערוכת
 קובץ רפ"ה, בן לו נולד : בזה"ל 9 דף בכ"י הובא כבר רפ"ה התאריךדהלא
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 שטה מרובע. בכתב הכותרות רבנית*ספרדית, בכתיבה נייר על נכתב זהגדול
 שורות. 31 בן עמוד כל דף, עשר ושנים מאה בן ס"מ, 20%28הכתב

 שו*ת )1-ש, מפתהות $ כולל הראש,ון החלק ? הלקים לשלשה מהולקהקובץ
 המיוהס או"ה ספר : השני והחלק )ב39-בסו(. הנוכה בסדר ותשב"ץ %-30(,הריקף
 שלמה לרבינו המיוהס' נדה הלכות * בכ"י נמצא לא הספר ושם )112-71(,לרש"י

 : השלישי וההלק )83-77(. ז"ל רש*י של מדרשו מבית מבוארות פסה הל')77-71(,

 הפני בן לר*ש ברכות שערי )ב96-א102(, גאון יהודאי דרב קצובותהלכות
 בשינויים המובאות )ב-א109(, גאון יהודאי לרב תשובות תשע וגם)ב102-ב105(,

 מערצבאכער כ*י באו"ה וגם ולהלן, 18 צד ליק ד' הגאונים בתשובותקלים
 רפ"ה. סי' עד רע*דמסי'

 ההעתקות וגם לקריאה, ונה ברור הכתב מצויין, באופן נשתמרהכ"י
 הסופר מציין )ב111( קנ*ב הסי' שאהרי בקולופון מופתית. בדייקנותמצטיינות
 לפי התשובה, זאת מלהשלים המעתיק אני עזבתי 235ן ר"ט ]=:לפנינו יבזה"ל

 אהרים ענינים וגם שהעתקי. בספר בה וטעיות רבים שיבושיםשמצאתי
 נוכל ומזה מספר* לאין טעיות מלא הספר כל ואף הסבה. לזאת מלכתבםעזבתי
 בהסירות, לקוי מצאנוהו אמנם הגיע. לא שלם ספר לכלל שלפנינו שהכ"ילההליט

 בפנים. שהשמיט מה היטי, ביני הסופר הוסיף מקומותובכמה
 ושקועות המפוזרות שלמה, רבינו התשובות מגוף נאבד כמה לשערואפשר

 עם הסמינר שבכת"י הסימנים להשואת להלן הבא לוה ע"י הזה, הקובץבתוך
 פריימן מהדורת עם יהד ?[ מ בבאו"ה ]לפנינו מערצבאכער שבכתאיהסימנים
א ז[ פר :באו"ה]לפנינו י דף ס*ד בן קונטרס   ? שלנו וההוצאה 

 דף סי'ולפנינו דף ? פראו*ה סי' ? מאו*ה דף י סמאו"ה
י ח47

ב72
ח74
ב76
ח77
ב78
חסר
ב80
ח81

חסרקמז
34עב
חסרשו
חסרשיז
חסר שכשיס,
5-6סז
 1(חסרקנו

15לד
9-10כז

 162קלז
 336שכו
 205קפז
 216קצד
 213קצג
 137קח
 55נח
 326שד
 138קילא
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חסר
ח83
ח84
חסר
ח85
ב86
ח89
ב89
חסר
ח90
ח90
ב90
ח91
ח91
ב111
ב114
ח95
ח110
ב111

קסא
כב
מב
שטו
מט
פז
צה
צו
קנג
צא
 צהצבן
צט
קלט
קלח
קנב
קנד
שה
קלב
קמו

חסר
8
21
חסר
24
39
42
43
 ץחסר
40

40-42
45
חסר
חסר
 8(חסר

 4(חסר

חסר
59
58

 200קפ
 204קפו
 124צט
 212קצ
 153קכו
 39מה
 188קסז
 180קנט
 243ריב
 175קנד
 337שכח
 196קעה
 207קפח
 209קפם
 235רט
 104פ
 125ק
 127קב
 180קנח

 כ"י הוא סמ:[, מח"ו ]=:לפנינו בניו-יורק הסמינר כ"י ויטרי מחזור5.
 אומן-יד סופר ע"י קלף על ונכתב זו. להוצאה ליסוד שהונח העיקריצרפתי
 אשכנזית- בכתיבה הי"ג המאה מזמן מאוחר לא שמואל, בר' אליעזר ר'צרפתי
 ההעתקה לקריאה, ונח ברור הכתב מרובע* בכתב הכותרות מהודרה,רבנית
 סבלו הראשונים הדפים של העליונות הקצוות ורק מופתית בדייקנותמצטיינת
 דבי-רש"י", עלספרי ובמאמרי הסמינר(. בקטלוג הכ"י תאור )והשווהמרטיבות

 כל על מאוחרות הוספות בלי מקורי כ"י הוא שלפנינו שהכ"י לדעתהוכחתי
 אורגני קשר שום לו ואין רש"י, של תלמידו ש'תעיה ר' מאת נערך ואולי ודףדף
 עצם על לעמוד וכדי מויטרי. שנוהה ר' מאת שנערך הי"ד, ממאה לונדוןלכעי
 ארוך מאמר קבעתי האלה, כתבי-היד שני בין השונות והגירסות הנוסחאותשנויי
 במק"א. לזהמיוחד

 קמם. רש"י ספר 4( קמד, רש"י ספר 8( קמי. רש"י ספר 2( קמח. רש"י ספר1(
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 , שבהוצאתנו הסימנים עם מח*ו סימני את להשוות המפתחהרי

 סי'ולפנינו סי' רשאה הוצאתמח"ו דף י סמ כ"ימה*ו
--

1*
1%
נ11
ח12
ד43
ה46
חסר
י48
חסר
ה48
ח50
נ50
ב50
ב52
5%
ה52
ח53
חסר

ד114
ד116
ב114
ח139

א-ד155
ג155
ב155
חסר
ג153
ח50
ו114
ד163
ח117

 35סז
 36סט
 39עב
 40עג

 רמארכזן
 206רמ
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 "י רש לתשובותמבוא11ם
 וגם ?[ אק ב:שבה"ל ]לפנינו 625 סי' רד"א כעי ח"ב, הלקט שבלי6-7,

 בועז ד"ר בידי הצילום עפ"י ל, פלר :בשבה"ל ]ולפנינו 38 סי' פירינציכ"י
 והן בסתם הן עצומים בשינויים שלמה לרבינו תשובות הרבה מביאיםכהן,

 שמו.בהזכרת
 * הזאת ההוצאה, לתוך אותן שהכנסתי התשובות, הןואלו
 סי'ולפנינו סי' אוקספורדכעי דף פירינציכ"י

נ16
ח43
נ48
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נ65
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 318 סי' הסמינר כ"י ח*ב ה,לקט שבלי קצור8,

 והוא הגליון, צדדי משני אשכנזית בכתיבה כתובהט"ז,
 ופליטת השגיאות ורבו לקריאה, וקשה ברור איננו הכת.ב שורות. 30 לערךועמוד

 בהרבה נמצאו זה ומלבד במלאכתו. אומן כך כל היה שלא הסופר מידיהקולמוס
 או הגליון על בעצמו הסופר אותו הוסיף אשר טעות, ותקוני שינוייםמקומות

 מלהמנות. ורבו חיטי,ביני
 זה? שבכתב-יד התשובות רשימתוזוהי

-א2-ב2 - א5 ; 166 צד קמ"ג סי' ולפנינו  - א5 ; 183 ק*ס   י 188 קס"ח 
-ח10 - ב10 172י ק"נ  - ב13 173י קנ"א  - ב13 168י קמ"ה   20י כ"ה 
-ח14 - ב14 330; שי"ד  - ח33 201; קפ*א  - ח33 42; מעט   255; רכאט 

 251רכד
 213קצג
 262רלד
 253רכו
 260רלג
 253רכז
 285רמה
 330שיד
 332שיה
 337שכז
 365שסד
 170קמז
 171קמט
 182קס
 201קפא
 216קצד
 218קצה

 המאה מזמן מאוחרהוא
 עמוד ולכל דף 79מכיל



11ם "י רש לתשובותמבוא

-ח33 - ח35 ג'; פרק מבוא  - נ35 197; קע"ה  - ב38 14; כ'   285; רמ"ה 

 ; 216 קצ"ד -- נ52 ; 218 קצ"ה -- ב50 ; 213 קצ"ג -- ח44 ; 231 ר"ו --ח42

 ; 253 רכץ -- ב70 ; 251 רכ"ד -- ח68 ; 248 ר"כ -- ח62 ; 219 קצ*ו --ח54

 253* רכ*ז -- ב79 ; 262 רל"ד -- ב74 ; 239 ר*י --ח73

 בקטלוג הכ"י וזאור ראה סמ" בבהמנהיג ]לפנינו סמינר כ"י המנהיג9,

 ; הן ואלו ז"ל* ר"ש : בשם רבינו תשובות מביאהסמינר[

 326; יטד -- ב91 135; קה -- ח83 137; קח -- ב80 158; קלא --ב42

 4ן1. קנב -- ח115 209; קפט -- ב98 325; יטג 53, נו --ב92

 134 בסי' מסומן בלונדוה הרבנים מדרץם ביוז כ"י אסופות, ספר10.

 העירני מלונדון פרנקיל ליפא ומר 326[. סי' פריס בבכ"י 115 סי' שזח"ה]2בכ"י
 ברמסגייס. קולג' מונטיפיורי יהודית של הספרים בבית כעת מונח זה שכ"יבטובו,
 ואילך, 64 ע' י' כרך ב"מגאציןא, גרוס של במאמרו המפורט התאורוהשווה

 149-50. לראבי"ה במבוא וגם 1893(, )לונדון, גסטר של האנגליובמאמרו

 ממקורות נמרץ ובקצור בתורפם כאן נמצאים שלמה רבינו ופסקיותשובות

 ; מלונדון( פרנקיל העתקת )עפ*י הן ואלו שמו, בהזכרת הרוב עפ*ישניים,

 - ב מו, 353; שנא - ב מב, 137; קח - ג מ, 332; שיח - אל,
 - ג צב, 38; מד - ב צב, 142; קטו - א נב, 175; קנג - ג מח, 343;שלז
- ד קכב, 349; שמג - ג קכב, 308;רסח  4176 קנד - ב קכו, 307; רסה 

 א קל, 1177 קנה -- ג קכט, 339; יטל -- ב קכח, 337; זטכח --* בקכ"
- *  

 7 אות מ43 א-- זטנא, 365; ץטסד --- א רסה 176; קנד א-- קלג, 4302רס

 : 298 רנד -- ב יטעב, י 327 שו -- א יטנב, ; עהוספות"(עראה

 נקידכי והבהית סמ:; בבמרדכי ינו לפ סמינר, כ"י דרינום מרדכי11-13.
 הגדול המרדכי ליקוטי וגם ג גלד' כ"י =:הגה"מ לפנינו גולדט~מיט, כ"יהגדול

 וגם במק*א, הנ"ל כתה"י שלשה תאור )ראה סמ, בבלקה"מ לפנינו סמינר,כאי

 רבי בשם או שמו בהזכרת רבינו דברי מביאים 65( צד 1939 בולטין"עסמינר
 רק הנה עד אספו בובר ור"ש מילר ר"י החכמים ראשון. ממקור כנראהסתם,

 ת"פ. בשנת באמשטרדם הנדפס מרדכי שבספר רש*י מתשו' אחדותציטטות

 משנת דטרינטו ריווא דפוס המרדכי, שבספר המכריע רובן השמיטואמנם

 הסימנים ואף שלפנינו. כתבי-היד שבשלשה ונצורות החדשות התשובות וגםשי"ט,

 בהם נשתרשו לקויים והרבה בהם חלו מרובים שבושים שהדפיסו,המעוטים

- ב152 מדף הסמינר כ"י התשב"ץ לבסוף הקטן* "מרדכי ג"כ)והשווה  254 

 1386(*משנת



 "'י רש לתשובותמבוא111

 י שבהוצאתנו הסימנים עם המרדכי סימני את להשוות המפתחהרי
 ולפנינו ריווא ד' גלד' כ"י הגהאמ י סממרדכי
 ג9ב"ק
 ח42ב"מ
 ד29ב"מ
 נ39ב"מ
 ג89ב"ב
נ98
חסר

 ג108ע"ז
ד108
 ח125יבמות
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*
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חסר
 ד114רלב
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 211קדושין

חסר

 ג776תקנח
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 ד40סד
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חסר
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חסר

 אמקד[ ]ד' שירנג,
חסר

רלא
תעו
שסו
חסר
שנח

תתקעא
חסר
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 285רמה

 198קעז

 264רלו

 265רלח

 265רלז
 287רמו

 118צב

 80סז

 156קכט

 142קיד

 179קנו

 183קסא
 193קעג

 244ריג
 195קעד
 252רכה

 211קצ

 ו' פרקמבואי
 245רטו

 221קצז

 222קצח

 229רד

 244ריד
 228רג
 224רא

 249רכב
 242ריא

 254רכח
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ע[ "י רש 5תשובותמבוא

 איטלקי ממחבר סתם, אדלר בהוצאתנו 2717, מסומן אדלר, כ*י14.
 ולו בניו-יורק הסמינר של הספרים בבית כעת מונח קולון, יוסף ר' שלבזמנו
 מהודרה שאינה איטלקית בכתיבה שורות, 36 בן עמוד כל 46, נייר דף365
 מרמורשטיין, רעא של במאמרו המפורט התאור ]ועי' הגליון. על הגהותעם
 26[. עמ' 1922 קנטבוריא אדלר, ורשימת ואילך, 213 עמ' ח"בדביר

 של חשוב אוסף נמצא ע"ב[ קלעו עד ע*ב קלעג ]מדף הזה הכ"יבתוך
 ]שהיה שמואל ב"ר מאיר ר' לחתנו שלמה רבינו בין שלימים מכתביםחליפות

 רוב הלוי. אליעזר בר' יצחק ור' יהודה בר' יצחק ר' ולרבותיו בגרמייזא[אז
 ]סמ?[ הנייר ספר בכתבי-היד ועצומים רבים בשינויים מצאנו האלההתשובות

 אותן והכנסתי ד126-ג127, רנ"ו סי' חולין ]סמ:[ הגדול ובמרדכי ע"ב, ס"חדף
 כתבי- שלשה שסופרי מוכיחה, כתה"י נוסחאות השואת הזאת. ההוצאהלתוך
 תרפעג משנת מרמורשטיק העתק משותף. במקור השתמשו לא אולם הנ"להיד
 שלפנינו. כתב-היד מעצם ידי על והוגה מדויק, אינו 239-233[]שם

 , זה יד בכתב הנמצאות התשובות הןואלו
-ב46 - ב133 334; שכב  - ח134 57; ס  - ב153 63; סא   168 סב 

-ב136 - ח177 56; נט   39ש מה 

 בניו- הסמינר כ"י מלוניל, הכהן אהרן לר' ב' חלק חיים ארחחו157.
 לא איטליאני אומן-יד סופר ע"י נכתב סמ:[ א"ח ]בכלפנינו 0185 מסומןיורק
 מהודרה. ספרדית-איטליאנית בכתיבה 439[ דף ]ראה 1323 פ"ג משנתמאוחר
 טליאנה יהודה ר' האה גילון בן ורק בכ"י הקורא מעין כמוס הסופר שלשמו
 חשובות היותר ההוספות עצם על לעמוד וכדי 450[. דף ]שם בפירושנזכר

 חשוב מאמר קבעתי שלפנינה בכ"י שמצאתי העצומים השינויים וגםומרובות
 במק*א. לזהמיוחד

 יחד שבהוצאתנו הסימנים עם הכ"י סימני את להשוות המפתחהרי
 תרס"ב. ברלין דפוס נרדמים, מקיצי הוצאת שלזינגר, מהדורתעם

-ולפנינו שלזינגרהוצ' הסמינרכ*י
ח47
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 ח104ריש
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67
162
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 247ריז
 216קצד
 230רה
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164
חסר
חסר
חסר

חסרים
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חסר
חסר
חסר

 223קצס
 255רל
 298רגה
 284רמג

 369-74שע-שעח
 351שמז
 198קעו
 234רח
 248ריח

 סי' ]במהירשפלד 345 קובץ שזח"ה כ"י מקדמונים ותש'ובות דינים16,
 בקצור רש*י תשובות ובתוכם הקרמונים, מתשובות סימנים תתק"פ כולל108[,
 י מלונדון פרנקיל העתקת לפי הן ואלו שניים. ממקורותנמרץ

א שעד 34; מא - קכתסי'  - תתמו 224; ,רא - שעה 226; רב 
 290. רמח - תתסו נ 264רלו

 191[, סי' ]בבהירשפלד 170 קובץ שזחאה כ"י הגאונים תשובות17,

 בענין אחת תשובה מלונדון פרנקיל ראל העתיק זה קובץ מתהך בבתג"ה.לפנינו
 249* בברכב )ב31( קנט סי' י שנפסלמטבע

 130[, סי' ]בבהירשפלד 49 קובץ שזח"ה כ"י ח"ב לדרך צידה,18,

 עפ*י שלמה רבינו תשובות שש ובתוכם ראשונים, תשובות כולל צלאד,לפנינו
 י הן ואלו שלמה"(. "קהלת רשימת )והשווה מלונדון פרנקיל ר"להעתקת
 $315 רפג - לט 255; רל - לח 260; רלג - לז 288; רמז - לוסי'
 06מ רסד -- מא 328; ישז --מ'

 רמטובה ובו לונדוה כאי מלונדריש, אליהו לך' זרעים מסדר פסקים19,
 1 99 קעט א ג, דף : טים מלבושי בענץאחת

 מכלי רבינו המטובות כולל 457, מסומן ותיקן, כ"י קצהבון הלכון20,
- ב12 :ראשון - ח11 213; קצג  - ח14 ; 218 קצה   1216 קצד 

 מכיל 324, סי' ותיקן כאי אשכנזים, מנהגי של והש,נה תפלות סדור21,
- א3 : שלפנינו תשובות שתי גם שונים לקוטיםבין  312* רעה . ד19 י 305 רסא 

 באריכות המתואר 1408, סי' פריס כ"י פסח, ש,ל והיתר איסור22,
 לרביט אה,ת תשןבה מביא 281ז צד 1912 הצרפתי ברבעון שוואב ראמעאל

- )א144( ג' סי' : שני מכלישלמה  1324. ש' 



5ע[ רש"י לתשובותמבוא

 וינה, וכ*י אק?[ ]ב:כ*י מוזיאום בריטיש כ"י חדויירען, טנהגים23,
 ]ראה מדורא מאיר בר' יצחק ר' מאת מנהגי-דורא לספר במבואיהמתוארים

 ]]ין כ"י ? שלפנינו רשוי תשובות שלש מביאים 1939[, הצרפתי ברבעוןמאמרי

-א2 - ב4 אק: כ"י 208י קפט  - ח102 ושם 47ג נג   120* צג 
 1386, משנת הסמינר כוי צדוק, בר' שמשון לר' הקטן תשבע?24,

 1938( )ניו-יורק מרוטנבורג מהר*ם דבי מנהגים לספר במבואי באריכותהמתואר

- רפ*א( )=:ד'ק ב109 ? לרש"י תשובות שתי מביא מז-מח,דף  ? 113 פה 

-ח191  267. רלט 
 דברי מביא 933, סי' אדלר כ*י הלוי, זרחיה לר' הקטן הטאור סן25,

 11. אשת 45 נא - ב' כ"ח, ריש ספאא פסחים י שמו בהזכרת שלמהרבינו
 בר' יהודה לר' וטרפותיהם( ובעוף )בבהמה נכדיקה שחיטה הלכות26,

 חמש מביא 1, אות 221 נ*ט כרך הצרפתי ברבעון מתואר הסמינר כ*ינתן,
 - א עז, י 160 קלג - ב עו, ? הן ואלו שמו, בהזכרת רש*י ופסקיתשובות
 4330 שיד - א-ב עט, 169ג קמו - ב עח, 168ג קמד - א עח, 161*קלד

 הראב*ד תשובות לבסוף מביא הסמינר, כ"י וטריפות, שחיטה הלכות27.

- ח52 י הן ואלו שלמה, לרבינו תשובותשתי - ב52 ג 168 קמה   329. שיא 

28י
 מביא מרומא 1279 משנת 2553 סי' אדלר כ"י יו"ט לטם' פירשעי .

- ח28 ג' פרק יו"ט י ה"ה שלמה לרבינותשובה  133* קד 

 בשינויים רש"י תשובת מביא 1621 אדלר כ"י יועט לטם' פירש"י29,
- ב21-א22 ג' פרק יו"ט ?עצומים  133. קד 

ב.
 : רב-רש"י בטפרי רבעותשובות

 בתוך רבם של ופסקיו מתשובותיו רב חומר הכניסו שלמה רבינותלמידי

 מקוטע הוא המכריע רובן רש"י. של מדרזטו מבית שיצאו הלכה-פסוקועספרי
 סתם[. רבי י ]בשם שמו הזכרת בלי בלשונו, לא אם בתורפו, והובאומשובש,

 טעשה ויטרי, מחזור וח"ב(, )חוא האורה ספר ? לפניט נמצאים האלה ספריםבין
 מספרי וליקוטים הפרדם ליקוטי רש*י, סדור פרדם, והיתר, איסור ספרהגאונים,
 אורבך(. )הוצ'דבי-רש"י

 עוו כתבתי כבר לענינינו בנוגע הנ*ל הספרים כל של חשיבותן דברעל-



 רש"י לתשובותמבואנ5עמ

 שלפנינו( מהמבוא ארוך )היותר במאמרי שלילי, מצד והן חיובי מצד הןבאריכות,

 עמ"י המאמר לבסוף לו הנלוים והוסמות התיקונים כל עם דבי-רש"יע"לפפרי
 הענין* באותו כאן להאריך שלא הוכרחתי ולכן שלמנינו. היד בכתביהגירסות
 מספר נודויקת הוצאה שום לנו אין עכשיו שעד לדוגמא, כאן להעיר יש אגבובדרך
 ומליטות וההשמטות השגיאות הן רבו למשל, ווארשא ד'מוס המרדס, בס'הפרדס.
 במלאכתם* אומנים כך כל היו לא ששניהם לאור, והמוציא הסומר מידיהקולמוס
 מקומות בהרבה מצאתי למנינח, : ]=:מע עהרנרייך הוצאת המרדס, בספר.ואמילו
 חיטי ביני בעצמו המו"ל אותם הוסיף אשר נכונים[, ]בלתי טעות ותיקונישינויים
 כמעט ודף. דף כל על מלהמנות השיבושים הם ורבו הסמר(. לבסוף בהערות)ולא
 שהארכתי מה ]והשווה תיקוני בתר תיקוני עוד צריכים בעצמם התיקוניםשרוב
 הנ"ל[. במאמריבזה

 מאתנו שנאברותשובות

 שאר בתוך מתורמן או בלשונן שהובא ממה אלינו הגיעו תשובותהרבה

 מאתנו שנאבדו מתש'רכות קטעים-קטעים למנינו שם באו גם הראשונים.סמרי

 אני ולדוגמא אחרים. ממקורות לנו ידועים אינם שקצתן בלבד, בר'מז שנזכרואו
 במרשה ואף 116( )ע' בתשובה כתב זאל' ורש"י ו העה קטעים שני כאןמביא
 שהובאו אע"מ 193( )ע' בתשובה פרששי וגם עליו. מברכין אין 2נבמה"ג()קרל
 כתובתה. ]:בכלל[ כל המסידה לא גם יחד, תמוסו,ת היו לא למדותםיחד

 לשואליו, שהשיב לתשובות שלמה רבינו רמן עצמן רבינו בתשובותוכן

 מצינו 149 קכ"א בסי' למשל ? למנינו נתקיים הקודמות תש,ובות אותן ש,ל זכרןורק
 יש האומר' כדברי והש'יבותי שנים, כמה וה פל נש'אלתי כבר אני ? אומררבינו
 כבר כותב: הוא 111 מקג סי' ובריש בה. ושגיתי החג( ימות )22בכלהיקף

 )96, ע*ג בסי' ועוד הנמסק(* הציצית כרך של )בחוט נוהגין שכךה,שיבותיו

 שנשתמדה אשת-איש על שנשאלתי שנים פברו כבר י השיב רבינו 29( אות94

 קס"ט סי' בריש וגם כאן. לכם לכתוב צויתי ש'ה,ש'יבותים, ומה . . . רביםימים

 אחת תשובה מצא האנוסים. על רבי ששאל שאילה אותה : ב~ה"ל מצינו189

 ועוד שמצא, בתש,רכה שכתב והשיב, ? איתא 190 צד ושם ר'. מני ושלחהרבי

 להכשיר עומד בדברי ואני ? באמרו רש"י דברי נעמו מה 236 ר"ט סי'באמצע
 130 ק"ג סי' באמצע וגם לאכול. יטעם חיך כי שכתבתי, כמו והכלהכתובה.

 קבל. ולא תשובות סבבת'י הלוי( יצחק )=:ר' מורי ואת ? לנו מודיערבינו
 )הקה מגוורמעם'א אחר כתב לי בא עתה גם ? מוסיף רש"י 133 ק"ד סי'ולבסוף

 קלונימוס ר' ושמו .. * גדול אדם לשם שבא שמואל( בר' מאיר ר'::מחתנו



א[[ י רש" לתשובות.מבוא

 עוד י מביא מתלמידי-רש*י אחד 144 קי"ז סי' בריש וגם שבתי(.)בנבר'
 כלל שני ביו"ט זמן לברך שלא ופסק בו נ8חזר בשמו אחרת תשובהמצאתי
 י תלמידו( שמעיה רבינו בשם 160 קל*ד. סי' ריש ג*כ)והשווה

 כתב שכבר מעידה הועילו" ולא הבאתי ]ראיות[ הרבה עכי הלשוןוהנה
 סוף לראבי"ה מבוא 1 27 אות ]::59 זו תשובה קודם הריאה פלוגת בעניןרש*י
1]406

 מבוא * %*57 ]בננ*ט שרשאי כנראה, 1070, בשנת הריאה פלוגתובענין
 הראשונה. מתשובתו וענינים הלשון השניה בתשובתו העתיק 407-400[להאורה
 ונתקצרו ונתערבו הענין באותו תשרבות טאעי לרבינו שהיו עעז, מעידה שםוהלשון
 אחת ובתשובה וכו'1 חילוק שום קבלתי לא 1 כתב אחת בתשובה י וזעלטאץיהן.
 וכו'1 לעבדו להודות לב מורינו יתן 4כתב

ג.
 : בטפריפהפוטקים רבינותשובות

 )על הפוסקים בספרי ורבותיו רש"י תשובות מדברי מצאתי אלהאת
 י הא*ב(סדר

 בשינויים רבינו תשובות י"ד מביא )=:הראב"ד( דוד בר' אברהםר'
 4 ה*ה שפאב( )ויניציאה דעים תמים בם' ראשון, ממקור כנראה ועצומים,רבים

 קנג-קנה. קמג-קמה, קלח, קלג, קכג, קח, קג-קה, צח,סי'
 : רוקח בם' ראשון ממקור רשעי תשובות מביא הרוקח בעל אלעזרר'

 213[1 209, ]ראה תיח שצא, שיז, רפ,סי'

 )הוצ' הריאה טריפות על שערים לעו בס' מגרמייזא אליעזררבינו
 פרטי הם ואלה שני. מכלי כנראה לרבינו, תשובות חמש מצטטבעדנאוויץ(
 לד. ל, כה, יז, יא, שער יהתשובו.ת

 כמה העזר אבן בספרו מביא ]בבראב"ן[ ממגנצא נתן בר' אליעזרר'
 )ד' חאא ראבאן י הן ואלו ראשון, מכלי כנראה שמו, בהזכרת רשעיתשובות
 : ח"ב ראב"ן שה. רסה, רנד, רמב, רלט, רט, קז, כ', יג, סי' ? תרפ"ו(שאמלויא

 שיא.שח,
 ופסקי תשובות הרבה מביא ]בבראבי*וט הלוי יואל בר' אליעזרר'

 : חאא אפטוביצר( )הוצ' ראביע'ה הן ואלו ראשון, ממקור שמו בהזכרתרבינו
 שפה. שפג, קצו, קפב, קעב, קסח, קסה, קנ-קנא, קיז, צח, פב, סח, מא,סי'

 227, 219, 187, 177, 112, 109, 97, 91,  7--86, 72, 63ן 32ן ע' : ח"בראבי*ה

,352,379 ,401-2 ,406 ,411 ,417 ,442 ,447 ,538 ,546 ,646 ,659 1681 



 רש"י לתשובותמבוא%[

 ופ"כ פעי תרי"א( )ברלין ופרח כפ'תור בספרו הפרחימט(ה בןאישתורי

 1116 פ"ח 97, בבעעד ? שמו בהזכרתרש*י תשובות שתימביא

 תשובת מביא ק"מ סי' ח"א בתשובותיו ה'רדבאז, זמרא, אבי אבן דודר'
 191. קע"א :בסי'רבינו

 הובאו י"ב י"א, ט', סי' רע*ו( שנת )דעק הגאונים מן פסוקותבהלכות
 301. רנ"ט 177, קנעה 159, בבקל"ב ראשון ממקור רבינותשובות

 סי' בתשובותיו מביא או"ז, מהר"ח מווינה, יצחק ב"ר אליעזר חייםר'
 436 מ"ב 191, =בקעעא שניים ממקורות רבינו תשובות )ג31( קעא סס"ימ"ו,

 ]ראה ב183 חולין ח43, סנהדרין א9, ב"מ ב43, ב"ק : לונדון( )כ"י הקצרובאו"ז
 254[. רכעח 232,ר*ז

 תשובות מביא וקעעה פ"ה שורש בתשובותיו מהרי"ק, קולון, יוסףר'
 1193 קע"ג 191, קע"א ?שלפנינו

 סי' ווינה( נהוצ' הישר בם' מביא ר-ת, מרונדרוג מאיר בר' יעקבר'
 ? הן ואלן ראפון, ממקור לרש"י תשובות כמה תקמעז תעט, ת"ר-ת"ו, ת',שצ"ט,

 224. ר"א 40, מאו 328, ש*ח 329[, ]ב:שי"א 164 ק"מ 140, קי"ג 328, ש"י 49,נ"ד

 סי' =:בנ"צ[ ]לפנינו החדשות ציון בנין בתשובותיו עטלינגער יעקבר'
- 21 =:כ"ו ולפנינו רבינו, תשובות י"ב מביאס'  30. ל"ח 

 חשובות, הכי רבות, תשובות היו מווינה זרוע אור יצחק הר' מרןלפני
 קס"ח, קכ"ח, ע"דן ל"ד, כעב, סי' : חאא ה"ה רא'שון ממקור ומעתיקןשמזכירן
 113, 149, 305, ? בברלפנינו תשכ"ד תש"ו, תע*ו, תס"ד, תנעב, תמ"ד,שס"א,

 ק"מ, ק"ד, ע"ג, ל"ח נעב, סי' : ח"ב 228. 226, 165, 164, 73, 20, 172, 125,349,

 142, 30, : ולפנינו בב תק"ח תנעה, תמעד, שנ"ז, שטעו, רע"ה, רמ"ז, רל"טןקעט,

,32,75 ,133 ,47 ,34 ,139 ,138 ,149 ,316 ,344 ,53 .207 
 338. 175, ב:339, רלאד רכעה, ריעז, : ע"ז פסקיבאו"ז
 רבינו. לתשובות רמז מצאתי לא פריימן( )הוצ' לשבועות באו"זאמנם

 מביא פ"ב פ*א, כ"ח, סי' דורא שערי בספרו מדורא מאיר בר' יצחקר'
 קנב  שנ"ט,  ןל,'1% קלאטו סי' ? ושלשיים שניים ממקורות שלפנינו התשובותאת

 ח102 ב4, א2, ? אלפנביין[ ]הוצ' מנהגי-דורא בספרו וגם 174. 358, 324,::164,

 נ"ז(. צד לעיל משעכ)השווה



סם רש"י לתשובותמבוא

 י"א 1860[ ]לבוב ח"ב העיטור בספדו ממרשיליא מרי אבא בר' יצחקר'
 168. קמ"ד =:סי' תשובה מביאע"ג

 ממקורות רבינו תשובות מביא מיימוניות, הגהות בעל ה'כהן, מאירר'
 האט פ*ג ציצית ה' : ה"ה מרוטנבורג( ב"ב מהר"ם מדברי )ולפעמיםשניים
 מו"ל ה' , 341 ב:של"ד פעה חו*מ ; 190 בבק*ע העג פ"ג מגילה ה' 80;::ס"ח
 250* רכ"ג =: הי"בפ"ד

 תקפ*ט, שצ*א, רכ*ב, סי' רקנטי פסקי בספרו ריקאנטי מדחםר'
 213. קצ"ג 184, קס"ב 47, =:נ"ג שלפנינו תשובות מביאתקצעז תקצ"ה-

 ובחידושיו ב' סי' אסף[ ]הוצ' בתש.ובותיו הרמב.ן נחמן, בו משהר'
 94* דאוו תכבוסת, ענין בתוה"א וגם 196. ק'עעה בבסי' תשובה מביא א' ע"אב"מ
 344. ש"מ בבסי'מביא

 310. ר"ע בנסי' תשובה מביא כ"ז עשין בסמעג מקוצי מם(הר'
 תשובות הובאו 109 103, 97, צד 109[ חשז הגורן ]בבמ"ע הכל עלבם'
 80. 306, =:310,שלפנינו

 קעאא בנסי' שלפנינו תשובה הובאה ל*ז סי' מפדוואה מה,רעםבשו"ת
 עצומים. בשינויים191

 תשובה קנ*א בסי' מביא הסמ"ק, בעל מקורבייל, יוסף בר' יצחקר'
 .310. ר"ע בנסי'שלפנינו
 בנסל* תשובה יעא סי' המכריע בספרו מביא הראשון מטראני ישעיהר'

 39.מ"ה
 קסאד. סי' : פראג ד' בתש,ובותיו מהר"ם, מרוטנבורג, ברוך בר' מאירר'

 קנ"ט' קעל, סי' : בוואפשמ וד' תתנ"ג, ת"ת, תש,צ"ט, תקפעט, תכל"ט, תנאו,ת"ב,
 193, בנ245, לפנינו ה"ה ראשון, ממקור חשובות, הכי רש"י, תשובותמביא
 )הוצאת מרומנבורג מהר"ם דבי מנה.גים בספר וגם 1223 195, 196, 223,221,

 47. נ"ג 155, קכ"ח ::סל' ט' אות 78 ושם א', אות 73אלפנביין(
 לרשאי רבות תשובות נמצאין עפשטיין( ר"א )הוצ' הגאוניםבמעשה

 עמוד צעה, ס"ד, נ"ה, מ"ד, מ*ג, כ"ד, סי' : הן ואלו ראשון, ממקורולרבותיו
 49, 47, 46, 127, 152, 136, 43, בב107, ילפנינו 195-87 82, 77, 53, 33,46,
,151,153 ,352 ,218 ,180 ,183 ,49 .68 

 265. בנרל"ח ולפנינו ק"ו, סי' קנין לס' מיימוניותבתשובות



 רש"י לתשובותמבוא2סנמ

 בתשובות הובה השתמש הלקט, שנלי בעל הרופא, אברהם בר' צדקיהר'

 ז שמו בהזכרת או בסתם ושניים ראשונים ממקורותרש"י

 קוצ, קפ"הר-פ"ו, קס"ח, פ"ז, ל"ג, כ"ז, $ בובער[ הוצ' ]-שלה"שח*א

 ולפנינו י ר"צ רפ"ה, רפעג, רע"א, רמ"ו, רמ"ד, רכ"ט, רט"ז, רי-ב, ר',קצ"ד,
 47, 124, 1127 150, 136, 157, 154-55, 147, 46, 41, 316, 301, 343,ב:עמ'

,144.75 
 באריכות. לעיל במבתשי מש"כ השווה 1 פירינצי( וכ"י אקספורד )כ"ח*ב
 לרבינו תשובות כמה מביא בחנ0ובותיו הרשב"א אדרת, בן שלמהר'
 ש' ]בבד'וו חאו 377. בבשפ"א רלוה ס" : ח*א הן ואלו שניים, ממקורותשלמה

  3ה2* 369, בב116, ולפנינו י תצ*ם תל"ד, תל"ג, תל"א, קכ"ט, סי' זתרכ"ח[

,198.248 
 מביא ה' י"ח, ביצהן שלמה של ים בספרו מהרש*לן לוריא, ש'לתהר'
 רשויתשובת

 ש,לישי, ממקור .

 תשובות שתי הובאו ב' פ"ב, ע*ז א', פ"ה, יבמות הגבוריםבשלטי
 358. שנוט 193, ןבקע"ג שלישהם ממקורותרבינו

 מביא רפ"ג( ויניציאה )ד' התרומה ס' בספרו מגרמיזא יצחק בר' ברוךר'
 רנ"ג' בבסי' ולפנינו קל"ו, ע"ג, מ"ח, בשער עצומים בשינויים "רש*י תשובותשלש
 373. שע"ז 169,קמ"ו

 תשובות שתי מביא שס"ה( פראג )ד' התרומות ס' בספרו הסרדי שימואלר'

 253. 196, 121, =: ולפנינו קמוח, מ"ו, בשעררבינו

 253[. ]=:רכאט 196 סק"ה=:קע"ה ח"א תרומה בגידולישם

 אורח טור בספרו רש"י תשובות מביא הטורים, בעל אש'ר, בר' יעקבר'

 סי' : דעה יורה טור 142. 138, ולפנינו תרנ"ה. ת"ר, ת"ן, קס"ה,, סי' :חיים
 343.קצ'טבבשל"ז
 ז שמו בהזכרת רבינו תשובות ב"י בספרו מביא יוסף, בית קארו, יוסףר'

 ת"ר* תל"ד,בבקס"ה,
 179. 164, 324, ולפנינוב: קל"ה. ע"ב,סי'
 230. ר"ה 191, קכ"טבבקע"א מ"ב,סי'

 195. סק"בב:קע"ד רפ"גסי'

 : טאו*חב*י
 : טיו*דב"י
 טאה*עב"י
 טחו*םב*י



סהנ[ רש"י לתשובותכ2בוא

 והר*ש י בשם רש*י, ופסקי תשובות הרבה מביא מלוניל הכהן אהרןר'
 כב, יא, י, ד, סי' י תק*י( פירינצי ד' א', )חלק חיים ארחות בם' כתב,ז*ל

 כא. טז, יג, ה, * א--ב סי' י תרס"ב( ברלין , ד' ב', )חלק שח. צ, עד, לד,כו,
 מאד. חשוברת 1323, משנת 0185 סי' הסמינר בכ*י המובאות התשובותויתר

 עהופפות המיוחדת במחברתי באריכות כבר שהעירותי מה]והשווה

 ג[. פרק סוף חעב" א"ח לם'ותיקונים
 רביט תשובות שתי מביא האגודה[ ]=:בעל כעץ זוספן אלכסנדרר'

 ריד. קעב, י ה*ה רוקח( מס' )כנראה שניים ממקורותסתם
 יצחק ור' הרא*ש של תלמידו שהיה אלמוני, ממחבר אנורכלבם'

 היובל )בם' אנורכל ן שמו בהזכרת או סתם רבינו פסקי הובאו מדורא, מאירבר'
 : קורוניל( לר*נ קונטרסים חנושה )בם' אנורכל מה' לקוטים 8. ע' : הופמאן(לרד"צ

 ב. לג, ; אכב,
 בהזכרת רבינו תשובות מביא בפסקיו ]=:הרא*ש[ יחיאל בר' אשרר'

 )ע*ז(* פד )ר*ה(, יד )פסחים(, ט סי'שמוצ
 רשוי תשובות שתי הובאו ורלעד ל' סס"י זאב בנינויןבשו*ת

 34(. 221, )בבראה עצומיםבשינויים
 שמו בהזכרת רבינו תשובות מביא הגתר יעקב בר' גרשוםר'

 126(. 72, 69, לראשונים, ברית )בבזכרון המילהבכללי

 ופסקי תשובות ל*ה הובאו מילר( )הוצ' ולותיר צרפת חכמיבתשובות
 חשוב ואוסף שמו. בהזכרת או בסתם ובכמות, באיכות דתטובות הכי ורבותיו,רש"י
 תחצ"ו"[, לספר ותיקונים עהוספות מאמרי ]ראה שיבושים הנולאזה,

 ט"ו, י"ג, י"ב, י*א, י', ח', סי' ? ה*ה שלפנינו להוצאה ליסוד שהונח העיקריהוא

 מ"ב, מן, ל"ג, ל"ב, ל"א, ל', כ*ט, כ"ח, כ"ה, כ"ד, כ*ב, כ"א, י"ט, י"ח, י"ז,ט*ז,

 פ"ג, פ"ב, ע"ח, ע*ה, ע"ב, ע', ס*ט, ס"א, ס', נ"ט, נ*ח, נ*ו, נ"ה, נ*ד, נ"ג,נ*ב,

פ*ד.
 371, 172, 165, 160-63, 297, 336, 298, 256, 259, 249, 199, 170, 335, :ולפנינו

,94,103 ,123 ,376 ,334 ,38 ,129 ,93 ,272 ,206 ,267 ,371 ,228 ,197 

,223,81 ,49 ,285 ,232 ,288 4233 



 רש"י לתשובותמבואאבבו

 זזטרק

 : התשובות בתוך הש"וע והתרבותי ההיטטוריהחומר
 ודל. עני כך כל אינו הזאת התקומה לתאור והתרבותי ההיסטוריה,חומר

 עט' וורמל י. של השערתו )=:כמי ועמומים בודדים הדים רק לא שומעים,ואנו
 אחינו של שונים בחוגים המתחוללים הסוציאליים השינויים רוב אלאתקל"ד(.
 התשובות סימני בתוך ביטויים את מוצאים פנים, כלפי והן חוץ כלפי הןב"י,

שלפנינו.
 יהדות של הפדיני-כלכלי מצבה לחקר אחדים פרטים שם נמצאים ואילך,1110 1040- שנות בין היהודים חיי את המקיף שלמנינו, התשובות בסמרברם

 טהיבאוט המלך משמט היהודים, לחיי ]=:245[ המדיני הבסים : ה*ה ולותירצרמת
 290[ 266, 63, ]בב85, והאבטונומיה 48[ אות 277 12, אות ]בב273הראשון
 הקהל שלטון הקהלות, של 266[ 258, 257, ]בב234, המנימי הארגוןהי,הודית,
 20[ 125, 2, אות ]=:290 והחרמים התקנות ]=:290-91[, המסים 289[,]בב291,
 85, 21, אות ]בב274 )ב:אורליינ"ש( לשוק הנועדין הקהלות וגם העבורוגזירות
 195, 97, 63, 258, ]:בא, היהודים של בתי-הדין 290[, 287, 278, 276, 243,273,
  245ן 271-72ן ]בב227, רבאי-כחר ]ב:271[ המלך ערכארת 281[, 274, 244,271,
 261, 273, 107, 88, 269, 237, 43, אות ]בב218 הכלכליים התנאים 268[.257,
 עם מסתר 280[, ]בב275, רבית 291[, ]בב273, הלוואות 54[, אות 278 282,]265,

 250[1 11, ארונ ]בב273 המטבעות ושיטת 302[, 200, 183, 180, ]בב139,הנוצרים
 233, 25, אות ]=:266 המשמחה חיי ]:ב266[, המוסרי המצב 1 היינו ולותיר,צרפת יהודי של והתרבותי החברתי מבבם לחקר חשובים מרטים כאן ישאמנם

 223[, 1321, ]בב77, הגבוהים סמר בתי 217-18[, ]בב265, נש.ואין נימום243[,
 291[, ]=:263, והחסד הצדקה מעשי החינוך, ומגמות ]=:379[ לימודיהםסדרי
 לנוצרים. היהודים בין 365[ 361, 280, 291, 200, 177-78, ]ב:202,החברה ייחסי 05א, 161, 159, 143, 291, 234, 204, ]=:246, הרינום וגלילות צרפתמנהגי

 בזמנו ולותיר בצרפת הקהל "חיי על במק"א המיוחד מאמרי ]=:וראההמפורט ההיסטורי התאור את כאן לקצר הוכרחתי וטכניים טעמים שניוממני
 ואכמ*ל. רש"י"[,של



 אלצורא רבני לשאילות רש"יתשובות
 : ויחזקאל ירמיה פסוקי פירושעל__

 : )6וו6צנן(ע( אלצורא לרבני רבעו השיב אשרוזה

 א'מי'

 קנוי שדה עוד ויהא הוא עתיד לשון ]בבהשדה[1 הכסף ונקנה]והשיב[:
 הוא וי"ו בו כשאין נגלה, נעשה, 'נבנה, כמו נקנה הזאת.בארץ

 לדניאל. נגלה ]בבדבר[8( חזון 2(, נבנה מסע שלמה אבן כמו עבר,לשון
 ונקנה אף גלוי, ויהי ה', כבוד ונגלה 4( כמו עתיד, לשון הופכווהוי"ו

 : קנויויהי

.

 ב'פין '
 נבוכדנצר. מפני יראים שהיו תענית, גזרו 1(: צומ קראו :]והשיב[

 : ע"ז לפני והרשעים הקב"ה לפני מתעניםהצדיקים

 ג'מי'
 דמות עושים שהיו להעציבה. כוונים לה[1( ]בבעשינו להם עשו :]והשיב[

 כתבניתם. צלמים עצבים, 2( כתבונם כמו הכוכב, כדמותבצק
 8(. בל' אאמיינדל" צלם דמורנ לשון להצלימה, כלומר להעציבה,ויהא

 נ6ו5ר כ"י נתוך טסונ6 כפי 33-34 עת' 1846( )3רלין ניינר לר"י תל6-חפניס :א'
 122. תספר נרליןסספריס

 33. עת' תל6-חפניס :בז
 33. עת' תל"ח : יג

 ; 227 צר יודאיקא" "נאלליא בס' נרוס ע"י ברטז ונזכר ט"נ. : לייב ,רט,הי 1( :א'
 אות 416 ע' ראבי"ה לס' במבוא אפטוביצר ר:"א 159: עט' האורה לס' בטבוארש"ב

 ע5 רש"י פירוש בס' לעווי ור"א 6 אות 4 צר "שטעיה" בטחברתו עפשטייז ר"א ;21
 ישעיהו 4( א'. : י' רניאל 8( ז'. : ו' ט"א 2( ולהלן(. 0ב צר 1931 )מילרלפיהיחזקאל

 וכנראה =בלע"ז.. 8( ב'. : י"נ הושע 2( י"ט. ט"ר: ירמיהו עפ"י לנכון כצ"ל 1( :גז מ'. : ל"ו ,רט,הו 1( :בז
 ברש"י". "הלועזים בספרו בלונרהיים ר"ר מעיני נעלטהשזו



 רש"יתשובות.2

 ד'טי'
 את פירש ולא הואיל 1(. לחדש באחד שנה עשרה בעשתי]והשי2[:

 : תשרי והחודש שנה, של ראשון יום הוא כרחך על איזה'ו.החודש

 ה'טי'
 פ,טעו ביום תצילנו[2( ]ב:לא הצדיק צדקת 1( שכתב מאחר :הטשאל

 לחיות יוכל לא וצדיק 2(, המקרא בתוך וכפל וכתב שחזרמהו
 תצילנו לא עונש מאיזה פירש לא המקרא בראש חטאתג ביוםבה
 המקרא במוף ופירש עליו. לבוא העתידה הפורענות 4( ]::ולאואין

 : מיתה של עונששהעונש

 ו' י'ם
 2( לגלותנו לחדש בחמשה בעשירי שנה עשרה 1( בשתי ויהי :ה4שאל

 שהוכתה אחר הפליט ביאת נשתהא וכמה לגלותנו,מהו
 וכן הוא. ממורם הזה המקרא : עשרה שתי טנה חשבון ולאיזההעיר,
 ומהו לחדש. בחמשה בעשירי לגלותנו שנה עשרה 3( בשתי ויהיפיוושו,
 ירושלים לחרבן שנה עשרה אחת שקדמה יכניה גלות הואלגלורננו,
 יכניה, עם שגלו והטמגר החרש עם גלה יחזקאל שהרי צדקיהו.שגלה
 המלך לגלות החמישית בשנה עמו שנדבר 4( המפר בתחלת שנאמרכמו

 העיר היתה ועדיין כבר, נהר על כשדים בארץ עליו ונגלהיהויכין.
 העיר הוכתה לצדקיהו שנה עשרה ובעשתי בתוכה. מלך וצדקיהוקיימת
 גם עשרה שתים שנת שהיא לצדקיהו, עשרה שתים והוא באב.בתשעה
 : ימים ארבעה 6( העיר שהוכתה אחרי שנה הפ'ליט בא יהויכין,לגלות

 33. עת' תל"ח :דז
 ל 34. עת' תל"ח :דז 33. עת' תל"ח :ה'

 .וז 5נכו.. כצ"5 4( שמ. 3( 5נכוז. כצ"5 2( י"ב. : 5"נ יחזקא5 1( 2הז
 גיינר ר"א '5דעת יום[ ]באותו צ"5 או5י 5( ונ'. ב' : א' שם 4( עשרה. בעשתי :בטעות
 יכוו.. יכו5תי 5א זהחשבו. : שם בכת"י מאואר סום.ר כתב וע"ז ימים. ארבעה : בטעות ובכת"י א"(. אות 84 צד)שם



8 רש"יתשובות

 ז'טי'
 חי ה' דבר ]22את[ שמעו רעים 1( לכן שכתב כן )לכן(אחרי :הטשאל
 8(. עליהם בא עונש )מה ה"[. ]22דבר שמעו הרעים ב( לכן וגו'.אני
 וגו'. לבז צאני היות ,יען עליהם כועם. הוא מה על השמיעםבתחלה
 . . . *( הרועים אל הנני עליהם, אביא עונש מה שמעו, אטרולבסוף

 הקודש רוח לפי אלא לדבר יכול אין והנביא צאן[. ]=מרעותוהשבתים
 : בפיוהנופלת

 ח'טי'
 כל מדד כבר והלא אמה. מאה שער אל משער 1 וימד : בשאילתוטתוט

 למעלה, שכתב כמו ודרום, צפון ומערב מזרח נשים עזרתרחב
 ]=החצר 'והפנימית החיצונה לפני התחתונה השער מלפני רחבוימד

 : והצפון הקדים אמה[ מאה 2(הפנימי
 והמערב הדרום כאן כתוב אין והלא ; בשאילתו 8( חביבי דקדק לאטאן

 הקדים מדד כבר הלא לישאל לו היה וכן והצפון. הקדיםאלא
 עזרת משער ומדד חזר הצפון בשער עסוק כשהוא ולמהוהצפון,

 אמה. מאה הפנימית עזרת שער אלהנשים
 לצפון השער נגד הפנימי לחצר ושער שכתב על : חביבי תמיהועוד

 והלא ש ולקדים לצפון אלא לפנימית שער היה לא וכיולקדים,
 הדרום. השער בענין לו כתוב לדרוםאף

 *( כנגדם מכוונים הפנימית שער ומונה החיצונה בחצר עומד : תמיהקוד
 זה. אולם שער כנגד בחצר בולט זה שערואולם

 על רס"י ופירוס ן 122 )1נשער נרלין )1כת"י 36*35 ע)1' לגייגר תל"*חפכיס 2ז'
 ר"" )סו5"תיחזקיל

 נרלין )1כ"י 35 "ות 10 5ך 1931( פילךלפיס לעווי,
 וע5ו)1יס: רניס נסיכוייס 935)1ס'

 35. עח' )1ל"ח 2ה'

 יכם בטשות: כאז נם ובכת"י 2( ז'(. ל"ר: )יחזקאל לכם נטעות: ונכת"י 1( :זז
 איז בחיקף המוסנרות והמלות וכפל[. חזר ]למה : כאז צ"ל ואולי 8( ט'(. ל"ר:)שם

 צאני אטע נורושתי : כאז להוסיף וצריר 4( ג'(. אות 85 צר )שם להלז כ"א כאזמקומז
 חובאה 1ו ותשונה 4( מנואי. ראה 8( לנכוז. כצ"ל 2( כ"ג. מ': יחזקאל 1( :יין י". ל"ר: )שםמירם[
 שעסוק נטפני כננדם : מ'[ יחזקאל על רש"י ]=פירוש 985 נרליז בכ"י הלשוזנשינוי



 רש"יתשובות4

 לחצר ושער ומהו הצפוני, בחלל וימד וימד כפל ולמה 2וששאל
 ש כן לדרום אף והלא ולקדים, לצפוןהפנימי

 תחלה הקדים בשער הכנימו המלאך כשהראהו בענין, 5( אחייבין
 חצר רחב ומדד הקדים, שער לו והראה החיצונה, חצרלילך
 והראהו לצפון מובב ומשם הפ'נימית, לחצר אמה מאה לקדיםהחיצונה
 המערב, דרך הוליכו לא הדרום שער את להראותו ,וכשבא הצפון.שער
 על החזירו אלא החצירות, בנין בכל מערבית רוח כתב לאשהרי
 הנביא כשפירש לפיכך הדרום. דרך אל והקדים הצפון רוח כלעקיביו
 ההצר, רחב חלל מדידת על 6( והעיר חיצונה, של הקדים שערמעשה
 וכתב המקרא במוף אחת תיבה וה'ום.יף הצפון רחב את עמופירש
 מהלך הקדים מדידת עם היתה הצפון שמדידת לפי והצפון.הקדים
 ההיצונה, חצר של לצפונו ' וכשחזר עקיביו. על שהחזירו - קודםאחד
 ומה לקדים. אלא מדד לא ראשונה ובמדידה מדידת' שעת היתהשהיא
 הקדים רחב עם צפונית רחב לו שמדד לא '( ראשונה במדידהשכתוב
 הצפון חלל רחב שאף ולפ'י הקדים. מדת על להעיד הוזקק הנביאאלא
 אצל הצפון כתב עקיביו, על שהחזירו קודם עצמו דרך באותו לומדד

 מדד תחלה : המדר היה כך אלא יחד מדדם לא מקום ומכלהקדים.
 ואח"כ לקדים, החצר חלל רחב ואח"כ וגובהו, ורחבו הקדיםשער
 החצר חלל ואח"כ ואילמיו, וגובהו ורחבו כארכו הצפון שערמדת

 : שער אל משער וימד 9( וכתב שחזר וזהולצפון.

 ט'טי'
 להבין יכול שאינו 1(, הצפונות החיצונות לו~כות על : בשאילתווש2תט

 מתחילות והיכן למזרח, אוכלות וכמה למערב, מתחילותהיכן
 36. עת' תל"ח 2טז

 הפנימית[ שערי שהיו תפארתם זו ואף ש5הם. נוי תפארת ופירש החיצונה בשעריהיה
 ראה 5( מרכס[. ר"א במובו העירני וע"ז ; 86 הערה שם 5עוי ר"א ]ראהמכוונים...

 וכשחזרו. : בכ"י שם 7( שם( בכ"י )וכ"ה =והעיר 6( מבואי. וגם 2 אות י' סי'5ה5ו
 והצפו'ו[ הן=]הקרים 8( כו'. ח55[ רוחב מרירת ע5 והעיר חזר הצפוו מעשה את]=ופירש

 י"ה מ'. ,חיקא15( 2סין יאם. כ"ג 9( שם(. בכ"י)וכ"ה



6 רש"יתש1ב1ת

 שפי' מה על להוסיף יודע איני ? להוץ אוכלות וכמה פנים,לצד
 לו. ואשלה אצור צורתם אך 2(בקונטרים

 י'טי'
 ? היצונה דרך אלא ליכנם יכול אדם שאין כתבתי למה :ווו,טאל

 ההליפות ובית שהאולם לו פי' שהרי שואל. מה ידעתילא
 רוהב כל את סתמו לדרום, אמות וט"ו לצפון אמות ט"ו עליועומדים
 לילך יכול אדם ואין לכותל, מכותל לדרום הצפון מן הפנימיההצר
 '( טעיתי אני מקום ומכל ההליפות. לבית מגיע משהוא למערב המזרהמן

 ההליפות בית בין רהב אמה לו עשו מבוא דרך כי פירוש.באותו
 ראשו כלפי הצפוני כותל בעובי ששיפועו עזרה, של ש:פונילכותל
 אויר לתוך נכנסין ובו אמה עובי רהב את וקצרו ההליפות לביתהמגיע
 פ" וכן להיכל. המהברים הצפונים לתאים ההיצונות הלשכותשבין
 '( אהינו עם בה עסקתי ועתה זה. את זה דברי וסתרו ה'עניןבמוף

 מבוא. אותו דרך הפנימית דרך להכניסו היה ויכול והגהתיה.שמעיה

 הלשכות, מן אהת אל והלשכות התאים שבין האויר מן וליכנםהקטן
 ההיצונה להצר פתוהים הם היאך הלשכות פתהי לו להראות שבקשאף

 : הגהתי אבל שלפניהם, ההמישים ורהב האמה ארךואת

 י"אטי'
 להצר הפנימי הצר בין המפסיק הכותל מהו להבין יכול שאינו :חטשאל

 הצפון מן אלא למערב המזרה מן בא אינו והלא לצפון,ההיצונה
 ?לדרום

 36. עח' הפניס חלת :יז
 37. עוו' תל"ה :י"א

 10. צר שם לעווי ר"א מש"כ ונם ; במבואי מש"כ והשווה2(

 ]פיל- ליחזקאל רש"י פירוש ועי' בכורותיו. רש"י של נרולתו על מעיר וזה1( *י
 ר"א ויאה קרובינו. היינו ואחינו 2( מיוחר. בפרק במבואי ומש"כ ; שם 1931[רלפיה

 עם' ראבי"ה לם' במבוא אפטוביצר וור"א 6; אות 4 צר "שמעיה" במחברתועפשמייז
 19. הערה 5 צר שם לעווי ור"א ;415-418



 רש"תשובות6

 הפנימי לחצר ראה לא וכי מאד. שאילתו על להפליא יש זהברבר
 שער לו יהיה והיאך לדרום. ושער לקדים ושער לצפוןשער

 כותל והיאך החיצונה. לחצר בינו מפמיק צפוני כותל לו אין אםלצפון,
 ממוך וזה'ו אמה. למאה כלה ומופו למערב, ממזרח לא אם בא,צפוני
 מאה על מאה הפנימי החצר חלל מדת שהרי החליפות, בית כללזוית
 שבין אמות חמש אויר כנגד מותם נמצא שש, ועוביו והואילמרובע.
 מן לא בו, ליכנם דרך ואין החיצונות, הלשכות לזוית החליפותזוית

 רחב אמה כשיעור ששיפועו דרך אלא הפנימים, דרך ולאהחיצ'ונה
 : אדם בו ליכנם החליפות בית אצל במופו כותל שלכעוביו

 י"ב י'ם
 זה בנין לעשות צוה כלום אותם, ועשו 1( וגו' נכלמו ואם :דששאל

 ? יחזקאלבימי
 זה בנין היה לחפוא, שלא מנת על הוגנת תשובתם היתה אםאמת,

 זו ה' עמך יעבור עד 8( בברכות שנינו וכן החפא. שגרם אלאכורש,. רשורנ ידי על ולא 9( בזרוע עולם וגאולרנ הגולה. מן כשעלולהם
 מעתה אמור שנייה. ביאה זו קנית זו עם יעבור עד ראשונה,ביאה
 בימי שנעשה כדרך עזרא בימי נם להם ליעשות ישראל היוראויים

 : החפא שגרם אלאיהושע,

 י"גמי'
 לשונם. ליכפול המקראות ודרך שוין. שניהם 9( ואחוזה 1( נחלה :]והשיב[

 במרומים4(, ומהדי עדי בשמים הנה ודיני8(, משפפי עשית כיכמו
 : 6( התשובות ונחמלו : ]=:לריבי[6( וריבי למשפפי והקיצההעירה

 ד3. עת' קפכיס יו5" :י"ג ד3. עת, ק יו5 :י"י

 י"א(. : מ"ג )יחזקא5 וגו' ותכונתו[ הבית צורת עשו אשר ]מכ5 : קרי 1( : ב*י
 פיזאנמי, משה 5ר' הפסח ח5קת וס' : תתי"ז. רמז ח"ב י5"ש ; מ"ז : ע"ז תה5ים ועי'2(

 איוכ 4( ה'. מ': תה5ים 3( וכ"ג. כ"ב מ"ח: שם 2( 1"ר מ"ז. ,ג,קא5 1( :י"ג 5במוף. ע"א ד' 8( ע"א. ז' שכ"מ,שא5וניקי
 בכ"י זו הוספה כאן ויש 6( כ"ג(. : 5"ה )תהלים וריבי : במעות ובכת"י 5( י"מ. :מ"ז
 מאוחר. מעתיקמאת



ד רש"יתשובות

 י"רטי'
 כולה ועטולית 8( קרוחיות מבחר פ( שמן בן בקרן הנטועה שורק 1(אליך

 ארץ, למלאות שרשים ותשרש שלחתה 4( פאורות עין. עליזרע
 זרע בריבותך החררן לא עמדת, אביך באבי ים. עברו באו 6(נטישותיך
 והמך מרעיו ואחזת מלך שמחת ענבי הבשילו אשכולתיך בם.הקודש
 מאתי. צרך לא והנה גיר זרק אין נמר. לא וריחך עמך טעמך שכר,נמך
 '( חממי יובל. על שתול החיים, עץ בנות אשר האחוז חולת 6 עץאני

 כי 9( צמרתי אל שוא. 8( במחפת השיגוך אשר היאורים קני עלוקבלי
 גבהה. כי קמתי ואל 10(, מצל כי חורשי ואל רחבות, כי ענפיו ואלרחבה,
 לא וענפים אין, שורשי לי ת( לצור להלאותך ליגעך לך יכלוהשיאוך
 יונקתו בהגעת עוררנו לא עדי נמצא. לא ופרי כן, לא פ1( וקומההמה,
 וכמש ויובש המעם, שרשי להיוודע לעלות והרגזתנו קצירך,ושלוח
 המים עין 18( אל נצבת הזה ויום נודע. לא אשר אל פרי תאותעלי
 14( הגלילין הפכין לשאוב. היוצאות תצאנה עליו אשר משאבים,בין

 שרשיך לכוף נשאת זה ומה לבנון. מן נוזלים ננים עין אלוהחביונות
 הניתן רוגל עין מטע מערגות, אותן להשקות עליותך ולשלוחהטובים
 מרגש עבדו ולהציל מימיו לשקוע עליו עבר לא ודלוח רפושלכבימה,

 לסי' סקותס נולך3רנ, לר"3 3תופ"ת סו53ס נוכיר 3ר' נתן לר' רם"י 5נרת :י"ד
 ע, טטתר"כ 15 ]:בקק"ס 1 וף5'

 1[י

 עם' יטם: תצ"ל כ"א רף לפע: מבוא 306 להאורה במבוא ברפז ומכרה1( :יזע'
 וטבוא 2; אות 14 ע' ושם 8, צות 11 עפשמ"ן לר"א "שפעיה" פחברת 199[, בטקום106

 זו ראינרת יטם, יטהעירותי טה טבואי והעחוה 20. אות 405 ושם ז4, אות 402לראבי"ה
 וטלטנות השניאות הבו ולצערנו וערב. צח בלשון הטיטטיט רש"י, ,טל עמו טפרי עינהאולי
 גולרבערג בער ר' סירי-הסעתיק החסרוז ולהשלים הפעחת לתקו נוכל השערה עפ"יורק
 מביאיז היו שטהז צ=סקוטות 3( א/ ה': ישעיחו 2( בטלאכתה אוטן כ"כ היהשלא
 ר. : י*ז יחזקאל 4( ליט. אלפא וחמולים קרוחים הגי' ה"ו פ"ח: טנחות ובט,שנה ;"1
 לרעת אטנם בנות; אישר האחוז ==]חוח[ צ"ל: אולי לדעתי 6( ל"ב. מ"ח: ירסיהו5(

 : )יש"פ( שוא ==בטרחפת 8( ל"ה. כ"א: ירסיהו 7( הארה. ]תולרות צ"ל:"ט"פ
 בגריהם שולי תחת השקר את לחפות וטשטעו העיקר, היא "במחפת" הראשונה הגי'ולרעתי
 יחזקאל 10( ==צטרתר. : צ"ל אולי 9( ה"ב[. : פ"ג שקלים ; ה"ג : פ"י שבתמראה
 ==אבז 14( עיה ==]על[ 18( ==וקטה. 12( לצורלי. במעות: ובנדפס 11( ג/ל"א:
 ונם 788, עם' יטם נו בסל יהודה בן טעיני ]ונעלמה נכסה ופעטים נגלה פעטיםגולל,
 1421[. עם'שם



 רש"יתש1ב1ת.8

 וינקי נהרותיך יד על לו לישב הואלת ולו אדם. רגל "( ומדלחמרפם
 לך תבא עתה כי ילכון, אליו הנחלים כל אשר הגדול, מים קטפוךרבי
 ופריי כמשים, עלו תמצא כי כחי כליתי תהו אך ורנאמר שאלתו,אשר
 מקור ימצאך ומה. לך, מצאו לא חיים מים מקור הנה טפל. וטעמונד

 להם. תקרא כבול 'וארץ ינאוך, ולא יונקותיו יגיעוך יבש. ונחלאכזב
 ברתוקות המשלשל החבר, משיחת מפר על הנקוב עם צעיר החתוםהנני

 ר' נקב אשר במלואותם. אופיר משובצים וישפה פז בתרשישממולאים
 לטוב נודע אמת במק'ומנו הנודע מכיר, בר' מנחם בר' מכיר בר'נתן

 מגמג לא החליף, לא גזעו והוא מתוק. לחכנו ופריו "( שותים אנוומימיו
 וט'וב הולך תעידהו ראתה, עין אשרתהו שמעה, אזן פריו. המיה לאעליו,
 ופיוט. הגדה תלמ'וד, ומשנה, במקרא בכל, בלול ואנשים, השםעם
 מאשר ושל'ום טוב ברכת תבואהו ואמת, שלום עטרת עוטרהנני

 שלום.ברכתו

 אשר בדברים בהן קדמני כי בהן, לבי 11( ורגז לידי הגיעושאילותיו
 ורחיים לבוש ועדי ת( לחם חמר כי מלמדי, לפני בהן הגיתילא
 עמדה לא פה שבתי ומאשר אצלם, כלו וימי לפניהם שמשתיבצוואר.

 לי זה מאחת 20( חוש וקשה, לחש ]מאבל[19( פניהם להקביל שעהלי
 דברים 22( בהמ ששמע חביבי באיגרת ראיתי 21(. שנה וחמשהעשרים
 וקשחים, 26( וקט שיחים חדל דברי, 24( השירנה ומה 23(. לי ישרו ולארבים
 את יבוא[0י(. ]בכלי ליבוש יגורתי אם ואף כליורני, ימרוני אשרארנ
 יקחני טוב דבר לבי ורחש בי חפץ ואם אכחד. לא יועצינו עםאשר

 ; ר,ם"י של מתלמידיו היה לא מכיר בו רנתן מוכח, ומזה 16( ב'. : ל"ב יחזקאל15(
 ועוברא 17( 2. אות 14 ע' "שמעיה", עמשטיין, ; 160 צר געשיכט,ע לטעראמור צונץ,והשווה

 האצילית נפשו תכונת על בזה לעמוד יכולים אנו אין ולכן הכלל, מן יוצא בבחינת היאז,ו
 כצ"ל 19( ובלי-לחץ. בלי-מפריע רש"י של חייו היו שלא מעיר זה וגם 18( מבואי[.]ראה
 ובנרפס ; 402[ לראבי"ה ומבוא מבואי ]ראה לו שקרה ירע מקרה לאיזה וכוונתולנכון.
 ועולי ה'[. פרק מבואי ]ראה חולשת-גומו על מורה זה וגם 20( לחש. מאכל :בטעות
= מאחת]וכוונתו =]חוץ[ :צ"ל  )ג.(. לעירו[ ששב אחרי בירו עלתה אחת פעם שרק 
 לאחר שנה כ"ה כבר זה פני-רבותיו להקביל זכה לא אשר על כאן מתאונן ורש"י21(

 : צ"ל אולי 22( 20. הערה 405 ע' שם וראה : מבית-מררשםשיצא
 =מהם.,

 י:=לו. 28(
 שחים ]=וקטן[ או מ"ז[, ט"ז: יחזקאל ]עפ"י שחים וקט צ"ל: 25( רברי. =]תישרנה[24(

 "ליבוש". במקום כ"ה[ : ג' איוב ]עפ"י יבוא וצ"ל=לי הוא ט"ס 26()עשבים(.



9 רש"יתש1ב1ת

 יומיף מדקות, בחרירת "( הדין ב'אחד י2( אקדר אולי אם אך אליו.חביבי
 וממני וממנו לבא 80 אירנן ~טער די 29( וירחיב בהן למתת לחצובהוא

 : יחדיכונו

 ט"ומי'
 2( לא מה מפני מגן ברכת 1(ששואל

 מעין בפירוש 8( בהתחלתההתחילו
 ימדוה מגן שם על לא 4( מגןחתימתה.

 כמו כולן. 5( האבות כל שם על אםכי
 שנאמר אבות שאומרימ מנין 6(ששנינו
 ז( באבינו וחתימתה אלים. בני לייהבו

 אמר אוהבו. שהבטיחו כמו לבדוהראשון
 ואעשך דכתיב מאי לקיש בן שמעון 8(ר'
 אברהם, אלהי שאומרין זה גדול,לגוי

 ואגדלה יצחק, אלהי שאומרין זהואברכך
 יהיו יכול יעקב. אלהי שאומרין זהשמך

 ע"ר( נ"ח)פררס
 שלמה רבינו השיב הללותשובות
 : נתןלרבינו

 התחילו למה מגו ברכת :ששאלתם
 מעיו נבפירוש( בפרישבתחלתח
 על לא יסורה תחלת מנןחתימתה.

 הצבות, כל שם על אם כי ימרוה,שום
 שנ' אבות שאומ' מניין ששנינוכמו
 וחתימתה אלים. בני לה'הבו

 שהבמיחו כמו לברו אבינובאברהם
 מאי לקיש ויש ראמראוהבו.
 שאומרים זה נרול לנוי ואעשרדכת'
 שאומרים זה ואנרכר אברהם,אלחי
 שמרזהיטאומרים ואנרלה יצחק,אלהי
 חותמיו יהיו יכול יעקב.אלהי
 חותמיו בך ברכה, והיה ת"לבכולו,
 הוצרך תחלתה לפיכר בכולהולא

 נבבלכל[ בכלם השוה ברברלהתמר
 לה' הבו יטנאמר[ נמה לקייםחאבות
 לברו לו שהובמחה וסופה אלים.בני
 : לברו לו הנאמר רבר בהיסרו

 תחלתה לפיכך בכולן. ולא חותמין בך ברכה, והיה ת"ל בכולןח'ותמין
 הבו שנאמר מה לקיים האבות, לכל 8( השווה בדבר להוומדהוצרכה

 : לבדו בו העומד דבר 10( בו ימדו לבדו לו שהובטח ומופה אלים בניליי
 13 ]ב2קק"ס 1 יף 5' סי' נתופ")ז סו53ס ונכיר 3ר נתן 5ר' רנינו תמונת :ט'7ד

 ]2הכ"י 1053 יף סח:( )כ"י 53ו"ס רניס ונמינו"ס 2[: ע'::תר"כ
 ס'. סי' ננ"5 ו5ית5 5"ו[. יף ]:2פע: ע"ך נ"ת נ5קוטיס ונפריס קע"נ[: סי'ח:
 מה ועי' : )נן מרקות בחרירת הרק[ ]במחט אקרר אולי אם ==]אף[ צ"ל: אולי27(

 נ"נ עירוביו ע"ו 20( הדש ==במחם 28( התי2ובות". "תוכן ערר במבואי ע"זשהעירותי
 נינצבורנ ר"ל והערות פ"ה, עירוביו ירושלמי ראה ההיכל; 'טער ==והוא 30(ע"א.
 י2אינו רבר שם הניה כ"ה רף לתחצ"ו במבוא מי~ר ור"י ששאלתמ. פע.1( :בו"ר כ"ח. ה"א, חירושלמי עלבספרו
 בר מנחם ור' מכיר ברבי נתז להיות צריר בחופ"מ א' סי' בתשובה "והנח : וז"למדויק
 למה : שם 2( 12. צר 1888 טוב באוצר ושזח"ה : 161-180 נ. צ. צונץ והשווהמכיר".
 מנו 4( חתימח. מעיו כפי תחלה התחילו לא סמ: ובאו"ה ; בתחלתה : שמ 3(התחילו.
 בכ"י שם ]וליתא ; 17 כ"ב סם"י מח"ו ועי' 5( )שם(. יסדוה שום על לא ימורהתחלת

 פע: 9( ע"א. קי"ו פסחים 8( לברו. אבינו באברהם פע: 7( ע"א. ל"ב ר"ה 8(הסמינר[.
 בו העומר רבר - : קק"ה : לברו לו הנאמר דבר בה יסדו : שם 10( בכולס.השוה

 לברו. בו העומר רבר : תר"כ : בו]=האמוו[



 רשתשובות10

 ט"זטי'

 ראו מה 1( וששאלת 2 רש"יתשובת
 בששים מטר שאילת זמןלקבוע
 8( בעיני נראה : בגולה 2(לתקופה

 שני אלא הזרע זמן שאין 4(לפי
 8( תשרי חצי 5( כדש'נינן הוא,חדשים

 יהודה ר' זרע. כמלי:ו וחציומרחשוון
 וארץ תשרי. מתחילת ז( מונההיה

 גשמים אין 8( גריר ארץ דהיאישראל
 וקבעד הזרע, בשעת 9( להקשין

 לעוברי קשה "( שאינה בשעהשאילתם
 ומטונפת, לחה שהיא 11( בבלדרכים.
 לפי הזרע, כלות עד לה קשיןגשמים

 החריש מעכבות מדוכרזיה 12(שהרגבים
 א(. ודק תיחוח עפר שצריך "(והכימוי
 נוהגין אותן וראה לגולה ירד 15(וחנניה
 של תשרי מתחילת הזרע ימי 16(מניין

 סת:( )כ"י הניול תריכי נהנהות הו53ה תכיר 3ר נתן לר' רס"י תסונת 2טהא
 ע5ותיס ונסינתיס רית5[: 3ך' לית5 ] ע"נ סוה 102 ר"ח סי' פ"יתענית

 סס"י וסס 3', סי' 2כתר"כ ע"3 י"5 וסס 13-25, ]:בקק"ה נ' סי'נחופ"ת
 5"ו[ יף ]בבפע: ע"נ כ"ח יף נליקוטיס ונפריס ס'[ן סי' 3נ"5 ולית5 ן 3 5ךל

 102. יף הניול תריכיוהסתה
 סלס"ס ע"נ(: ח' 5ת' )ך' העריס לקוטי ע"ך:

 157. 5ך סס ותנו5 5/ 5ות 12 ע' ל' סי' ח"נ ה5ורה ן כ"5סי'

 בתקופח. שם: 2( לקבוע. ראוי מה וששעל חופ"מ: וששאלתם; פע. 1( 2םי"ז
 זריעה שזמז פע: חדשים; שני הגרע שזמז לפי שם: 4( בענת. תר"כ: ד בגונ" קק"ה:3(
 פע: 7( מרחשווה שם: 6( ע"א. ק"ו ב"מ ועי' ששנינה כמו שם: 5( חודשים.שני

 הזרע. בשעת זה כל פע: 9( גריר. ארץ שהיא חופ"מ: גריר; שהיה יטם: 8(בתחלת.
 שם: 12( ואילך. ממבת שהיא, בכל שם: 11( ררכים. לעוברי קשה שממר משעת שם:10(
 הכיסיה ואת החריש את שם: 13( מעכבות. מרובקים שהרגבים לפי חופ"מ: שמעכבי;:לפי
 השניה במאה תנא והוא 15( בחסר. נלקה הפרדס וכאו ותיחוח; דק עפו חופ"מ:14(

 177[. ח"ב רדו"ר אה"וו 14; ח"ז ישרון קובאק ע"א; י' ]תגנית יהושע ר' אחי בןחנניה
 הזרע. ימי נוהגים פע:16(

 בץ סי')חופ"ם
 שאילת וטן לקבוע ראו מה :וששאל
 : בגולה בתקופה בששיםממר

 י' וכולי. זרע כסליו וחציחטוון מר- תשרי חצי ששנינו כמוחרשים ,טני הזרע שומן לפי בענ",נראה
 גשמים אין גריר ארץ שהיאישיאל וארץ תשרי מתחלת מונה היהיהורה
 שאילתן וקבעו הזרע בשעת להקשין
 דרכימ. לעוברי קשה שאינהבשעה
 גשמיפקשים ומטונפת לחה שחיאבבל
 שהרגבים לפי הזרע, כלות ערלה

 ירר וחנניה ותיחוח, רק עפרשצריך והכיסוי חחריש את מעכבותמרובקים
 שהוא חמה של תשרי מתחלתהגרע ימי מניז נוהגין אותן וראהלגולה
 יום: לטיטים וכלים התקופחיום

 ע"ג( נ"ח)פררם
 זמן לקבוע ראו מהוששאלתם:

 : בגולה בתקופה בששימ ממרשאילת
 ר' וכולי. זרע כסליו וחצימרחשון תשרי חצי 'טשנעו כמוחורשימ י2ני זריעה שזמן בגינקגראה
 תשרה בתחלת מונה היהיהורה
 גשמים אין גריר שהיא ישראלוארץ
 וקבעו הגרע, בשעת זח כל להקשים
 גשמימ ואילך שהיא.מטבת בכלררכים לעוברי קשה שמטר משעהשאלתמ
 שמעכבין לפי חזרע, כלות ער להקשים
 .. . יטצריך הכיסין ואת החרישאת



11 רש"יתשובות

 וכלין "( התקופה יום שהואחמה,
 יום.לששים

 ליישובא פבות"( דבי ציבי 18( עייליומטי
 מה %( אחי ששאל נמרישבא[.]
 חד 21( אמרינן הא זה. הוא ומןקבוע

 להם שממר הוא ומימן 22(.עויעורא
 שהם הללו האנשים 28(משתראה
 25( ימי וכל הרביעה, בזמן 24(בקיאין

 בקרפיפות שלהן עצים 26( מניחיןהבריר
 לבית מכנימן "( לתקופהובם'

 י"זטי'
 ץ ששים ביום 8( ויקבעו לאחר 2( ולא להקדים שלא ראו מה 1(שחטאלת

 :ממנו

 יהו '( שלא קבוע, יום 8( לו להיות צריך בישראל הנוהג 6( שחוקלפי
 תעשו לא תתגודדו, לא 9( משום כן, עושין ואילו 8( כן עושיןאילו

 ]בנקק"ס 2 ןף נ' סי' נחופ"נו סונ"ס נוכיר נר נתן ר' ןורו לנן רי"י תיינת :י"י
 סי' פ"5 תענית ססנוינר( )כ"י סנןול נורןכי סנסות 3[: בנתר"כה2

 נסיגוייס 5"ז[ ךף ]נבפע: ע"ן נ"ח נלקיטיס ופרןס : לנסוף ע"ן 102 ךףר"ח
רניס

 ]ולית"
 ס'[י סי' ננ"5

 ונם חירשענזוז ור"י בחופ"מ: ליתא סופו ועד מכאז 18( יום. ששים ער וכליז שם:17(
 ומכי בזה"ל: ב'( תשובה סוף )במקום נ' תשובה לבסוף והעבירוהו ברואה שנו כשרר"מ

 שם; בתענית הני' ע"פ זה תקנתי 19( ציבי. מעילי ומכי פע: רישבא; מבות רבימשילי
 אחי; ותר"כ: קק"ה אחר; סמ: בכ"י 20( רישבא. מבות לבי : וצ"ל בישנא, מבת דביפע:

 שם: 21( בו. משתמש שרש"י "אחי", לתואר בנונע מש"כ מבואי והשווה ; בפע:וליתא
 הרביעה. מזמן פע: 24( משתראו. שם: 28( )שם(. =הוא 22( ואמרז. פע: אמרן;הא
 ובששים פע: בתקופה; ובששים קק"ה: 27( העצים. שם: 26( הנריד. ימי וכל שם:25(
 בבית. או,תם מכניסים שם: 28(יום.
 ,יזון

 ודקרקו: חופ"מ: 8( =ושלא. : צ"ל 2( וששאל. חופ"מ:לתם;
 ליום ששים ביום חופ"מ: ; שלאחריו ליום ששים יום ביז פררס: 4( וירקרקו.פררס:

 פררס: 8( יהיו. שלא חופ"מ: 7( קבוע. זמן פררס: 6( הנוהנ. חרק שם: 5(שאתריו.
 תתנוררו. שמא בסעות: בפררס 9( בו.וושין

 אותם ויאה לנולה יררוחנניה
 של תשרי מתחלת הזרע ימינוהנים
 ער וכליז התקופה יום שהואחמה
 יום.ששים

 בישנאע מבת דבי ציבי מעיליומכי
 הוא וסימו הוא. שיעורא חדואמרז
 הללו האנשים משתראו להז,שמסר
 ימי וכל הרביעה, מזחז בקיאיןשהז

 בקרפיפות שלהז העצים מניחיןהנריד
 ובששים וברוחן בחמה לייבשובשדות
 מפני בבית אותם מכניסיםיום

 :הנשמים

 וברוח בחמה לייב,טוב,טדורנ
 : הגשמים מפנ,מ(



 רש"יתשובות

 באיזה הראשונימ מנהג על ושמואל רב 11 ונחלקו א(.אגודות
 : 18( כשמואל והלכה ג1(, קבעומיומ

 845()מח"ו

 אני גם' , : המשפמ מיר יומרינו שהיה בה שהוקשה המשפמוהמיר
 ואו'1( רבות. שנים בההוקשיתי

 8( מרוצתם לפי שהגרמניםלבי
 4( וגם המשפט המיר בגירמתם]שגו[
 מנהג ישנות שיא אר הקרוש.המיר

 כמה עי יממור ינו ישראשונים
 במפר : הזה בישון שרברומקראות
 מאהליהם העם בנמוע ויהי 5(יהושע
 ברית קורא עצמו 7( שהארון יומרינו ואין הברית. הארון 8( נושאיוגו',
 כמו ברית, 8( שבו היוחותאלא

 ארון : 10( מקומות בכמה 9(שקורהו
 מיכים, ובפפר הערות. ארוןהברית,
 המכונות12( הממגרות את אחזויקצץ
 ואת פגרים. עמק כמו הפגריםהעמק וכי ירמיה ובמפר במימיא. גרפיית

 י"ה יפגי אשו הנח'טתמזבח

 2 ,:' ]2בי~ן"ס י' סי'נחופ"ת
 )כ"י נתח"ו רניס ונסינוייס[ן

 3ר סלתס נסופו: )וחתס 345 סי"ג סס"י :=וננרפס ע"ו 114 רף סוףסתינר(
 נ"ח רף סספר נסוף בבלקס"פ 5"1 רף ]בבפע: 1163 ר"ו פררס :י5חק(
 ע' גנ5ח 5נן לר"י סרקתס ספר וססחס 66. ע' ק"ת סי' רס"י וסרורסע"ר[:

 ו/ סי' פר"תה סו5' סנגיר יסוסע ר' תסו' ע"נ, י"נ לנרכות פירס"י223,
 יפטוני5ר ר"5 סס ס5"ן סתקורות ]ולכל 2 5ות 25 ע' ור5ני"ס קת"ס, סי'ר5נ"ן

 3[: ותר"כ 2, קק"ס 157, וסס 56ן, ע' לס5ורס תנו5 לסוסיף5ריך

 חופ"מ: 12( ל10. ע' תר"כ והעחוה בפררמ. חמר מופו וער ומכאן 11( ע"ב. י"ג יבמות10(
 לי. ונראה רש"י: ובס' ובחופ"מ(: סס: כ"י במח"ו )וכ"ה ייבי ]יי[ ==ואומר1( :י"יץ ע"א. י' תענית ועי' 18(קבעה

 יטהגאונים לפי במעות: ובפררם שהגרמא; חופ"ם: כתה"י( בשני )מח"ו --"טהגרמנים2(
 ובס' ובחופ"מ[; ממ בכ"י ]וכ"ה בגירמתם יהרגיל[ ]="טגו צ"י: 8( יטהגרסנים[.]==יפי
 )וכ"ה הקרוש המיר עם סם: מח"ו 4( בגירמתה יהרגיי יטגורים ול(: א' )בכ"ירש"י

 יהושע הר' תשובות והשווה המשפט. המיר וגם הגרוי המיר במעות: ובפררסבחופ"מ(.
 וכתנתו ממ: בכ"י ליתא "וגר" ער "ויהי" מן 5( ו/ מי' פויימדריביין( )הוצ'הנגיר
 יטחארה יטם: 7( הברית. נאךון חופ"מ: הברית; ארון נושאי יטם: 6( י"ר. ג':ייהושע

 יטקראוהה 'טם: 9( כמו.. יטבו, היוחות יטם: 8( ברית. עצמר שהארון חופ"מ: הברית.הוא
 במיסיא. ]גרנפי[ ית ]==ומתרגמין[ 12( י"נ : מ"ז מ"ב 11( מקראות. בכמה חופ"ם:10(

 ית רש"י: וס' ; גנרפי ית פע: כפיץ יתגר מם: מח"ו ; גרפי ית הנרפמ: מח"ו ינכוהוכצ"י
 אל. בסימיגרנפי

12

אגודחז

 י"חט"
 יטהיה בו ,טהוק,טה המ,טפטוהמלך
 ~בי גם המ,טפט: מלך לומרלמ
 לי ואומר רבוח. שתימ זה בההוקשץתי

 יטגו מרוצוזם לפ" ץ ,טהגרמאלבי,
 המלך עמ הקדרט המלך בגרמתלהרגיל
 מנהג לעעחן 'טלא אךהמשפט.

 כמה על לממוך לנו יטהראעתנים,
 במפר : זה טון בל -טדברומקראות
 מאהליהמ העם בנמוע ויהייהוטע,
 יטהארת לומר לנו ואין הברית.וארון
 סו53ס תכיר 3ר נתן לר' רס"י תסו"ז :י"ח

 ס' סי' ננ"5 ולית5 4-3: ע'="תר"כ



18- י " ריט ת ו ב ו שת

 יתי16( המ"נה- ספי את 14( ייקח כנטו יטבן זתלוחוק, זללא צברירננ(מטו
ן

 לעזרה: חרבה וימצא לבו חביבי
 יעא"( ברשלמה הברית ארון מקראורנ בכמהשקראוהו

 המכונות הממגרות את אחז ויקצץ 11( מלכים ובספר העדות.ארון
 הפגרים העמק כל %( ירמיה ובמפר במימיא. גדנפי ית]ומתרגמין[

 ויתן י"י, לפני אשר הנחשת המזבח ואת הפגרים, עמק כמווהדשן
 י1(. לעזרה הרבה וימצא %( לבו חביבי יתן המקנה. הספר את]=ואתן[

 י"טמי'
 הראשון בית שנות מונין שאנו לו והוקשה ולזה. לזה 1( מונין :דשרשחשל

 שלא יאמר ומי עולם, שנות צרפנו פיהם ועל מלכים שנותעל
 ולבן. לאב שנה מקצתן מנו.

 להם שתקנו בשטרות אלא אמרו לא מלכים לשני שנה מוניןכשאמרו
 שפר שהכותב אמרו וכה וכבודו. '( מלכות שלום מפנימלכות

 אחר ועמד וכשמת שנה, באותה שהוא למלך כותב השנהבתחלת
 למלך מונה אינו אחריו, שטר לכתוב הבא שנה באותהתחתיו
 העומד. למלך ראשונה אותה מונה אלא החי כבוד מפניהמת
 יציאת עד שמאדם דורות בשני בין בחשבונם, דקדקו הכתוביםאבל

 על לא המנין את והמצרפין יהודה. מלכי בשני ביןמצרים,
 להעמיד אפשר ואי להדרש הצריכין מקראות יש שהרי ממכו,הכתובים
 כגון מאביו, גדול שיהיה 8( לבן אפשר וכי הגון. מדרש ידי על)אלא(
 והן במקרא. פירש ולא בימיו, בנו 6( עוזיהו ומלך אמציהו 4( מראשר

 ס'. סי' ננ"5 ולית5 4[ ע' =:תר"כ 2 נ*5 ]בבקק"ס 3 ע' ס' סי' חופ"ת :י"ט
 ס5)וריק5ית ל5קן)ויס ססנס 3ס' 3ת5תרו לויטר53ך ך"ר תעיניונעלתס

 ס".חלק

 סמ:. במח"ו ליתא י"י" לפני ער" ירמיה "ובספר ומו העסק. ]וכל[ : וצ"ל ל"ט. : ל"א18(
 יתכו ובפרוס: : סמ בכ"י נשמט סופו וער סכאן 15( סט(. בכ"י )וכ"ה ]=ואתז[14(

 יטם ותוס' ע"א, ב' לר"ה פרש"י ועי' ע"א; כמ ניטיו 2( ע"ב ב, י"ה 1( :י"נש סמ. בכ"י נם כ"ח 18( כזה. ובפררס: לנכוו. כצ"ל 17( לנו. : 'רש"י ס 16( לבי. אלחביבי
 ]ראה סר אשר : בטעות ובנרפס 4( שם. עולם סרר לרעת סתאים וזה 8( לסלכים.ר"ה
 עוזיהו מלך לא לוש"י[: ]ואיננו שם הספרש לרעת אסנם 5( כ"ל. : כ"ה ב'ר"ה
 אביו.בחיי



 רש"יתשובות14

 '( ממידרי רבות והעמידום אביו, בשל הבן שנות שנבלעו '( שניםמ"ו
 משנכנמו יובלורנ עשר שבעה שמנו ויובלות, שמימין ידי עלהעולם
 ושבמים ראובן שבמ משגלו היובלות שבמלו ואע"פ שיצאו. עדלארץ
 אמיתות על עמדו ידיהן ועל שמימין לקדש יובלות מנו הירדן,שבעבר

 לחודש בעשר שנה בראש 8( שכת' המקרא על ממכו ועוד החשבון.מך
 תומיף או שנה תחמר ואם העיר. הוכתה אשר אחרי שנה עשרהארבעה
 9( שחלקו שבע ואף הבית. לחרבן עשר בארבעה היובל תמצא לאשנה

 : השנים בחשבון עליו לממוך שיש שכן וכל להם, הוברר הזה המקראמן

 2'טי'

 מומב 2( לישראל להם הנח]וששאל[1(
 מזידין. יהיו ואל שוגגיןשיהיו
 8( מקראות בכמה נעשה מה לווהוקשה

 יונעמ. 6( ולמ,וכיחים 4(, הזהרתוואתה
 להוכיח והחכמים הנביאים 6 נצמוואמת

 צבור, ואחד יחיד אחד ישראלאת
 התורה על י( עוברים אותם יראוואם

 לו "ינס ]ו"ולי לרס"י סתיותסה 1ו הסונס :2'
 3קופ"נ1 סו3"ס לר"ת[ כ""

 ע"5 נ"ט ונפרוס : 9-8[ ע' בבהר"כ 43 ]2בקק"ס 6 ע' ףסי'
 ססתינר( )כה"י סנס"5 נק5ור "תנס קליס. נסינץיס 5"1*5"ק[ וף]22פע:
 תנרח נ' סנס ]ב2ססנ5ס ת"1 סי' "ק: כ"י ק"3 ונסנס"ל 353-"36; נ"1סי'
 ס5יץ סתקורוץ ולכל ס"להכף', תננ"5 ר' נס,מ "ות5"הי נס)ז: 90[ ע' סוףל'

רס"נ
 נתנו"

 סנ"5. תקורוה נ' לסוסיף 5ריך 157 5ך לס"ורס

 י"ר ב' במלכים רש"י מש"כ השווה ולעוזיהו לאמצ,ה שנמנים הללו שנים למ"ו ובנוגע6(
 בראש : וצ"ל הוא מ"ם 8( 8. אות לעיל השווה 7( ס"ה. דף בחופ"מ והובא וינם,ר"ה
 אץ. מע ]יחזקאל העיר הכתה אשר אחר שנה עשרה בארבע לחרש בעשורהשנה

 ]=וששעלתמנ שאלתם קצשבה"ל: וששאלתם; פררם: הסברא; ע"פ זה הוספתי1( 2סף שחלקומה : בנדפם9(
 וכו/ תוכיח הוכח מקראות, לכמה : ,טלימה יותר הגיוסא ופע: סמ: כ"י 8( ע"א ל, ביצה2(
 כר: מיטלי 5( יטם. וכ"ה י"מ: ג': יחזקעל רשע[; הזהרת ]כי ואתה ; וצ"ל הוא מ"ם4(

 הנביאים יטסצינו כמו זה את זה להוכיח ישראל נצטוו כי אמת השיב, סמ: כ"י 6(כ"ה.
 תורה. רברי על ועובריז סזידין אוהם ואם וטם: 7(וחכמים.

 86( שבה"ל)קצור

 : חננאל ר' בשםמצאתי
 שיהו לישראל להם הנחשאלתם
 לכם והוקשה מגיריה יהו ואלשוגגיז

 הוכח שנאמר מקרגות לכמה נעשהמה
 הזהרת כי ואתה עמיתך, אתתוכיח
 ינעם: ולמוכיחיםר,טע,
 זה את זה להוכיח ישראלנצמח כי אמת השיב[: הגליוו:]על
 אחר וחכמים הנביאים שמצינוכמו
 מזירט אותם ואם צבור. ואחריחיר

 יוכחום תהרה, רברי עלועוברין
 להחזירם ויתלשום וימרמוםויקללום
 *שז ואתה ישמעו לא אם ואזלמומב.
 'טאינם השונניז ואף הצלתנפשך
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 8( ימתרום ויקללום יוכיח,ום 8(מזידים

 "( בעריבים למבבם %( ואףויתלשום
 אם ואף למוטב. להחזירם כבושיםוטעם
 הצלת. נפימיך ארנ ארנה 12( ישמעולא
 יודעין שאינן ע"י 18( השוגגין אתואף

 א( יחזרו יודעין ואם אמור,שהדבר

 את החקים את להזהירם 16( אליהםבהם.
 ילכו אשר הטוב "( דרך ואתהתורות

 אימור בדבר התיר המחזיקים ז1( אךבה.
 לא נודיעם ואם בעיניהם. התירוופשט
 צייתו: מאחר לעצמן התיר בו 18( שיורוישמעון
 הוא התיר שדבר דלחייא, אפומא דיתבן 19( נשי הני כגון בו,שהחזיקו

 להם. ישמעו לא עליהן נאמר אם המתגלגל החפץ הכנמת מפניאלא
 **( ואשייאן וצעדן א( והממפקות המתגלגל מהכנימ אנו זהירין 29(~אמרו

 מושכתן. ומעודתן גדול היום בעוד '( יושבים שהם הכפורים יוםותומפות
 6נ( שעות יש עוד שאומרין להבחין, ובקיאין להפמיק זהירין הכל "(ואין

 השרניקה יפה28( עליהן יעברו יודעיןז2( ואם להחשיך. קררב שררא,ןעד26(
 "( מזיד עובר חבירו את לרואה דומה זו ואין המזיד. על להענישםדלא

 תחלו, וממקדשי "( שכתב כמו מקבל אין %( ואפילו למחות.שנצטוו

 ויסרשום: סם: כ"י ; כצ"ל 9( הפררס. ע"פ זה ותיקנתי התורה. על ומזירים =עוברים8(
 סם: בכ"י ליתא זה סאסר 10( ויתלשום. ויסתרום ויוכיחום יקללום ובפררס: יסמרום. :קק"ה
 שם: 13( ישסרו. לא אם ואף פע: ישסען; לא אם ואז סמ: כ'" 12( נעימים. =ברברים11(
 יהזרו פע: ; לסומב חוז,ריז היו יורעיז היו ואם שם: 14( יורעים. שאינם השוגניזואף

 להחזירם סומל עליהם סם: כ"י בפע:; וכ"ה להזהירם, ]=עליהם[ : צ"ל 15(לסומב.
 אד פע: 17( והמוב. הישר וררר פע: בה: ילכו אשר הררר ואת שם: 18(ולהזהירם.

 בפררס. נשטפ כולו לחם" ישסעו "לא ער בו" "שיורו מז זה מאמר 18( המחוזקים.את
 זהיריז[ : ]סרי איז יריז זה יאמרו כי במ'עות: פע: : ויאסרו :' קרי 20( ע"א. ל' ביצה19(
 פמיאם: ונערם והסספקות הסמפחות וכז פררס: 21( הסתנלנל. ]=סהכניס[ סהכנוסאנו
 סם: כ"י 24( מסוביז. שהז פע: 28( שם. כיצה 22( קמ"ו-קמ"ז. אות צ"ז רף פע'וראה
 ע5 סם: כ"י 28( סמ:. וכ"י פע' ע"פ זח ותיקנתי ביום[; ]=שהות 25( ז,היריז.והכל

 עליה. יעכרו נוריעם ואם פע: עליו: יעכרו מוריעם ואם שם: 27( להחשיר. שקר.ובשרואיז
 שם שהאריר סה 11 צר תו"כ ועי' שנצטווה: וסזיר שם: 20( השתיקה. מוכה שם:28(

 וסקרשי. כמעות: קק"ה ז:; : מ' יחזקאל 81( מקבל. אינו אם שם: 30(בהערותיו.

 היו יאם אסור, שהרבריורעים
 עליהם לסומב חוזרין היויורעיז
 חחסים את ולהזהירם להחזירםסומל
 ילכו אשר הררר ואת התורותואת
 זהירין ויאנמרו ישסעו לא ואםבח.
 וכז הסתנלנל 33( סהכניסאנו

 יום ותוספות וחסספקותהסטפחות
 היום בעור מסובים שהםהכפורים

 זהיויז והכל סושכתז. וסעורתזנרול
 שאוסרין להבחיז, ובקיאיזלחפסיק
 שרואיז על ביום שהות ישעור

 יעברן מוריעם ואם להחשיר.שקרוב
 5חענישם שלא השתיקה מובהעליו
 את לרואה רוסה זה ואיז הסזיר.על

 5סחות, שנצמווה וסזיר עוכרחבירו
 שכתוב כמו סקבל אינו אםואפילו

 בהם סיהו שלא רהתם תחלו,ומסקרשי
 רילסא בהו וסחינן עליהם סז.ירעונש
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 : צייתו דלמא בהן ומחינן מזיד עונש נמי בהן מחינן לא כי מ(דהתם
 ט"אטי'-

 על המלך פ( קבל אשר המשיח הוא מי 1( למשיחו אמר כה :הצ'שאל
כורש.

 לגלות העתיד משיח על לו פירשו אם הוקשה. מה '( חביבי פירשלא
 נולד, 4( לא עדיין ישעיה בימי שמא יאמר אם בימינו.במהרה

 : עליר ונתנבא בעולם היה לא כורשאף

 כ"בטי'
 וכולו. השבת אחר להיות שחל הכפורים יום 1 בינ"הו איכא :וששאל

 נקט אי לנקוט, מאי אלא דנקט. הכפורים יום שנא מאי לווהוקשה
 להו קמתבעי אי למימר וליכא הוא. בי:ום בו שלו ירק אכילת טוביומ

 עוד ושהקשה לה. מוקי היכי ממקנא בחמימא אפשר תימא וכילאורתא.
 ממר הכתוב ירק. אכילת משום ומועדית הכפורים יומ דחינן היכיבה

 וטכן וכל 2(, ומוטעין מזידין הם אם אף ישראל חכמי ביד המועדותקדוש
 אביב, 8( שמר הבריות בצורכי כולה השנה את לעבר ואפילומרנוקנין,
 6( גבוה צורך תאמר ואם 4(. בזמנו אביב שיבא לאביב הממוך חודשעבר

 יקר כלי וססווס 9[. ע' ;;תר"כ ה5 ]בבקק"ס 7-6 ע' ת' סי' תיפ"ת :כ"א
 158. 5ך רים לסהורס ותנוה ה', ת"ס:ליסעיס

 9[ ען ב:תר"כ 5, ה ]בנקק"ס 7 ע' ט' ס" קופ"ת :כ"ב

 ומחיבו ע5יהז מזיר עונש נמי בהו מתיכו פע: ע5יהם; מזיר עונש בהם מיחו ש5א סמ: כ"י22(
 5הוכיחם, מחויב חמור שבאיסור אומר שנ"ר מי' ושם ש5"ג סי' והראב"ו צייתה רי5מאבהו
 5הראב"ו" חאחרון ב"קונטרס גינצברג ר"5 זה ע5 יצהעיר מה ועי' ישמעו. 5א אםואף

 אק. : מ"ה ]ישעיה 5כורש 5משיחו י"י אמר כה : וצ"5 מקוטעת כאו הג,יסא1( :כ"~ל מ[. א. העתק ]5פי כעס מה 33( גגה. ראשקעם רא"55חגאון
 ע5 5ר אני קוב5 5משיח, הקב"ה אמר ע"ב: י"ב במגילה נחמו רב 5מאמר כחנתו2(

 תשובות וקובץ א'; מ"ה: ישעיהו וראה 4( במבואי. ע"ז מש"כ ראה 8( וכו/כורש
 ארם ובתורת ו' כיצה במאירי ועי' ישם. חרימב"א וחירושי ע"א כ, ר"ה1( :נ"גצ ע"ר. ו' ת"בהרמב"ם
 את שמור 8( ע"א. כ"ה י"ה 2( 15(. )תר"כ 5פניו מוט5 שמתו מי : ענין סוף5הרמב"ן

 י"ג. רף ומנההרין שם, ור"ח ע"א כ"א ר"ה מ"ג ראה מפרי אץ. : מ"ז )רברים, חאביבחרש
 אביב ש5 חרשו שמור שם: ור"ח כ"א(. )ר"ה ניפו בחורש שיהא תקופה ש5 אכיב שמור4(

 גבוהה. ובנרמס: 5( בה נופ5תשתהא



 תע"ט( סי' ח"א)או"ז
 'שלמה לרבינו זה לרבר שאלו1(כבר
 זרוע על 2( ששאלתם : והשיבזצ"ל

 י:יתנם נהגו לא למה והקיבה,והלחיים
 שו.והגי' שלימח משנה והרילכהז,
 ונהנו הבית בפני ושלא הביתבפני'
 בתראי. אמוראיבהם

 ביר ימחה מי רבריכם עלינאמנים
 עליו תבא הנותז כל אלאהנותנים,
 ראמר אלעי בר' העם נהוג אבלברכה.
 ושאינז הגז יאשית ועלעליהם
 בפרק כרתניא12( בארץ, אלאמהגים
 טתנהז אוסר אלעאי ר' : הגזראשית
 ר' ה"ה וכן בארץ. אלא נוהגיזאינו

 נוהג אינו הגז ראשית אומראלעאי
 רב דאמר למר ורקשיא בארץ.אלא
 אמר. לא במתנות אבל הגגבראשית אילאעי כר גלמא נהוג יצחק ברנחמז
 נהוג לא יצחק בר נחמו רבבימי

 תע"ט סי' ק"5 5ו"ז 10-9[: ע' 22תר"כ 5 5-3 ]22קק"ס י' סי' קופ"ת :כ"ג
 סי' פ"ז קולין תרןכי ; נו"ס ת נכתס 98[ ע' : ]ב2פע נ"ט סי'ופרןס

 נ5ו"ז: עתיק יותר תתקור נתרן 5ור נק קנ"נ סי' תולין 5"ןס וס'תתל"ו
 פרת"י ועי' ס'. סי' ננ"5 ל5 ונס ננןפס ול5 סת: נכת"י ל5 נתת"וולית5
 פ"ה קולין 5תירי סנסות רת"י, נתס ס"5 סי' טיו"ך קל"ו, תולין ונס י'תנת

 : 45 ע' ותס 476 ע' ת"3 וננ"ת י/ ס" רוכל 5נקתתו"ת

 והר"ה ע"א פ"ר לפסחים ר"ח עי' 8( מעברים. : במעותתר"כ
 ירקות. ואבילת במעות: הגי' ובתר"כע"ב

 וטיטאלתם 2( וכו/ שאלו שכבר טוב וסער סמר להםומצאתי
 ליתנם נהגו )פע:(; בהם נהגו 8( שם(. )חופ"מ וששאלשם(;

 יטלימח משנה והרי : הגי' ובאו"ז ע"א; ק"ר חוליו 4()חופ"מ(.
 באו"ג ליתא "נאמנים" ער "והעיר" מו גה ומאמר 6( בתראי. אמוראי או"ז: 5(שנוהגי/
 ותיקנתי זה[. ]==ומי וצ"ל הוא ט"ס 8( הקיוש. רבינו של פע: 7( והעירהובפררס:

 הנותניו פע: 9( הנותנים. ביר ימחה מי ובאו"ז: בירה ימחה זה ומי בפע: הגי' ע"פזה
 העס. נהונ או"ז: 10( ברכה. עליו תבא הנותז כל אגא או"ז: מוב; ברכת עגיהםתבא
 הוא(. )ומ"ס אליעזר כרבי פע:11(

 י " ש ר ת ו ב ו שתי
ק~

 . והגלי הירדן עבר על המעברים ץ בא מיהודה עומר הרי עומר, נוטוםוה
 8"רתז על ץ מעברים עצרת לאחר בכורים מביאי על להטריח 'טלאואף

 עניים צורך 8( ירקורן ואכילוז אחד. יום החודץם עיבור ,טכן יכלהאילה
 : ול-טמוח בחג להתענג שנצטתועשירים

 ט"גםי'
 והקיבה והלחיים הזרוע על 2ושחצאל
 כהטנה והרי בהה נוהגין ץ לאלטה
 ושלא ת הבי בפני נוהגין -טנינו 4(,טלמה
 ץ אמוראין בוא ונהגו הביח,בפני

 רבנו י( על באיגרתו 6( והעידאחרונים.
 מליתנם. בידו מיחה שלא זצ"להקדוש
 ימחה זה 8( ומה דבריו; עלינאבנים

 ברכת תבא עליהם 9( הנותניןבידו,
 שאמר 11( אילעי כר' נהגו 16( אבלטוב.
 אלא נוהגין שאין הגז ראשית ועלעליהן

 7( ע"ב. פ"ג מנחות6(
 ח' ביצה וראה ע"א.כ"א
 שם: או"ז1( * ע*ן *א4"*
 ואגורה מררכי 98,)פע:
 בהז גוהגיז )או"ז(;לכהז
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 אין אומר אילעי ר' וכדתניא,בארץע
 ר' היה וכן בארץ. אלא 'נוהנותמתנות

 אלא נוהנ הנז ראשית אין אומראילעי
 נחמן רב 18( למר ליה ודקשיאבארץ.

 כר' עלמא נהונ דקאמר הוא הנזבראשית
 ר' בימי קאמר. לא במתנותאילעי,
 מר קחזי הא השתא נהונ, לא "(נחמן
 הנז בראשית דנהונ 16( היכי וכידנהונ.
 ר' על מלממוך חכמים בידם מיחולא

 ונהוג הדור כי נמי "( השתאאילעי,
 דנמר הוא, 17( מעמא חד דתרווייהו מחינן, ולא עליה ממכינןבמתנות

 דאמרינן19( היכי דכל שלם, שכר יתן 18( והנותנם מתרומה. נתינהנתינה

 אוריא אפילו אלא דרשינז, דלא בפרקא דריש אי %( מיבעי לאנהנו

 ליה דרשינן הלכה דאמר מאן 1ע( פרקים בשלשה ודאמר מורינן. לאנמי
 דאמר ומאן מורינן. אוריי דרשינן, לא מדרש מנהנא דאמר מאןבפרקא.

 בהו. מהדרינן לא עבוד ואי מורינן, לא נמי אוריינהנו

 מצויין. "( אינם כהנים מקומות שברוב לפי לומר ה( חביבי כווזיפה
 לנהוג העם ]בנהחלו 5פ( להנהינ החלו מבלי, לא דמתנותועוד

 : קלבהם[

 למר, ורקשיא ובאו"ז: יצחק[; בר נחמז ]=רב צ"ל: 18( ע"א. קל"ו חוליז רתנז, שם:12(

 חזי השתא אכתי, נהוג לא יצהק בר נהמז רב בימי או"ז: 14( יצחק'.. בר נחמז רבראמר
 אייעאי כר' מלמעבר הגז רראשית אמנהנ מיחו רלא היכי וכי שם: 15( רנהוג.פר
 באו"ז(. )וכ"ה להו צ"ל: אולי ז1( עלי'. סמכי' במתנות נהוג הרור כי נמי אנן שם:16(

 ימוי והנותן או"ז: ; שלם שכר נוטל והנותן פע: ; שלם שכר יתן והנותנם : חופ"מ18(
 בפרקי. ררשי' רלא מבעי' לא שם: 20( נהוג. ראמר היכא רכל או"ו; 10( שלם.שכר
 כווז" "יפה מז זה ומצמר 28( באו"ז(. )וכ"ה, בהו : צ"ל אולי 22( ע"א. כ"ו תענית21(
 מצויין כהנים משובשת: הגי' בפע: 24( שם. ובחופ"ם בפררמ אם כי באו"ז, ליתא סופיער

 רמתנות : וצ"ל שם, בפררס הגי' ע"פ זה תיקנתי 25( מצוייז. אינמ[ ]ודאי כהנים :וצ"ל
 ושו"ת שם הרי"ף ומש"כ ע"ב, קל"ב חולין ועי' קל, בהמ[- לנהוג העם החלו ]טבילן,לא

 רנ"ט. סי'הררב"ז

 וכי רנהוג. מר חזי השתאאכתי,
 הגז רראשית אמנהנ מיחו רלאהיכי

 כי נמי, אנז אילעאי כר'מלמעכר
 ויא עלי' סמכי' במתנות נהונהרור
 רנמר יהו מעמא חר רתרווייהומחינז.
 יא נהונ ראמר היכא רכל שלםשכר יטוי והנותז מתרומה. נתינהנתינה
 אפי' אלא בפרקי ררשי' רלאמבעי'
 יא עביר ואי מורינז לאאורויי
 22(. יהומהררי'
 קנ"ב( סי' פ"ז חוייז אנורה,)ספר

 ייתז נהנו לא למהוששאלתם
 : כתוב רש"י בתשובת כהונה.מתנות
 הנז. בראשית איעאי כרבירנהנו
 ביז הבית בפני ביז שנינו כיואף
 מעמא חר וכולהו הבית. בפנישלא
נינהו.
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 פ"ד י'ם
 ונזירח במפרים 1( שכת' בשאילתו שכתב '( מקומן באיזהוגירטא

 8( מין וחהמר בקל מלמדת יוחנן, מדר' בהקיש למידהשאינה
 מ,צאתי במפרי איכא בו, שכת' ויש דבתרביצא[. ]מן איכאדבתר

 וחומר. בקל מלמדתכת]וב[ץ
 אחר בדף ובדקתי כתבתיו מלבי שמא ואמרתי מוגה, כולו הדברוכל

 יהודה בר' יצחק רבינו 6 ממפר הממכתא הגהות ב:ושהעתקתי
 אם יודגן ואיני חלק המקום אותו וראיתי במפרי. הגהתי וממנוזצ"ל
 עתה חלק. בו הנחתי הם, מה הבנתי שלא מתוך או שם, מצאתיוחלק

 : ויודיעני חביבי בויבדוק
 באומד המפרים שבוש לפי הגרמא שכך : ואומר לב נתתי שאילתועל

 לשון ותרביצא דבתרביצא. 6( מן וחומר בקל מלמדתהדעת,
 לשנא ישנים במפרים הוא מצוי '( מקומות דבכמה הוא המדרשבית

 זהו וכ[ן אמרי. תרביצא בי מקומות בכמה נמצא ובתלמודדבתרביצא.
 בה הוזכר' ולא כדי ואיתמר למעלה. למדנו זו שלמידה לפיפירושו,

 בקל שילמד מהו שוה בגזירה הלמד דבר לעיל, אמרן דהכי חכם,שם
 מדר:נינא, אי מדרבא אי בהקיש, למד שאינו הקיש מה וחומר קלוחומר,
 בג,זירה הלמידה שווה גזירה '(, ישמעאל מדרבי וחומר בקלמלמדת
 ע'מדנו וחומר. בקל 9( שתלמד דין אינו חמא בר מדרמי חברתהשווה
 'איש. בה הוזכר ולא הגמרא ממדרי הישיבה בני מתלמידי זו מידהעל

 : כאן עד דבתרביצא. מן ליה קריהלכך
 "ליח5 11-10[ ען ב:חר"כ 65-53 ]ב:קק"ס ד-8 ע' י"5 סי' הופ"ת :פ"ד

 ס/ סי'נכ"5

 בד"ס רבינוביץ לרברי ברורה ואיה זו בתשובה רש"י ולשו; ב/ " ,בח,ם 1( :כ"ו'
 שכ"ת פ( )לנן. רש"י פירוש כ"י ממקור נובעים לזבחים מקובצת יטטה בעל יטרברישם,

 כתנתו 6( יטם[. ]בתר"כ כ"ת 4( שם. ועי' רבתרביצא[. ]==סן צ"ל אולי 8( יטם[.]ובתר"כ
 כך ע"א: נ"ו לזבחים בפרש"י נמצא לזה ורונסא ביותר. סונה שהיה שלו קרשיםלסרר
 25; ע' ריט לתחצ"ו במבוא סילר ר"י 135; ע' לשמיינשנ"רער היובל בס' עפשט"זר"א וע" 871זן3; ע' 5ראבי"ה בסבוא אפטוביצר ר"א ע"י נשסט וכולו רבי. של פנ'הנהתי
 תר-כ ועי' מרתרביצא, נורסיו יש ע"ב: נ' זבחים בשמם"ק 6( 158. להאורה בסבואורש"ב

 א"ג ד"ה: ע"א ס"ו יבסות ותוס' ובתרביצא, ר"ה שם תום' ע"ב, פ"ב סנחות 7( 18.ע'
 "תרביצא-. הלשוו על בסאסרו פררבוש רקר שצ"ן הסקורות לכל זו תשובה להומיףוצריך

 שתלסוה שם. 0( ישסאל. : בטעות תר"כ8(
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 כ"הטי'
 2( בגולות וממובל 1( הממובללאלוף

 להתאיר להבאיר ותהתיותעיליור2
 רעי, וזה דודי זה 8( להתפארלהתגדר

 ימי לו להרבות אדונינו האדון יאמרלזה
 מפואר וגזע " בנמע ולההנימונעמנים
 יהודה בר' יצהק 6( נפשו ואותכאותו
 ישכיל ואמום שלותוש( שקמ שמוע.התאב

 :וידע
 מעשה היה ידי על והאיל, הצבי ניקורעל

 זכור ר' של בביתו יושב הייתיוכבר
 שמהת מעודת לצורך איל לו ונקרולמוב
 הירך מן 8( נמלו שלא וראיתי ז(.בתו
 מתעם.ק היה ורבינו לבד. הנשה גידאלא

 בדבר. הרגיש ולא אהרים 9(בדברים

 3תסף =ילית" 14 בבתר"כ "8 ]בבקק"ס 11 י"י סי' ריסחופ"ח :כ"ה
 י"ת סי' סת: כ"י ס3ס"ל קנור סע"י[ן י"ח ס', סין ריס3נ"נ

 3לי י"נ[ 3רת ח "' סנס ::ססנלס "38 "ק: כ"י ח"3 ]:בס3ס"ל ע"3י"נ
 בכפר: ס"ס סי' ח: ]בבכ"י "86 סוף סת: כ"י "ו"ס וסחתיחס;ספתיחס
 ועיס ותתיס תת"ין סי' "ו"( ס"טן סס"י תחנ"ו 203ן ח"3 ס"ורס32-31[ן

 קח"ך. סי'לסר"3"ך

כף["
 ע"א. מ"ז תמורה עפ"י 2( ע"א. סוף י"ז ברכות ראח בתורה; איופנא במובז 1( 2

 יהחנימו מברכו: ורבו וברים, בנים ירש"י היה שיא כאז מרומז 4( יההתפאר. חחפ"מ:8(
 י==ושיום צ"י: יש"פ וירעת :==ואמנם; 6( ]נפיטי[. :==ואות : צ"5 אויי 5( וגזע.בנטע
 הגרול אייעזר ==י' בר"י ר"י של מרבותיו אחר יטי בתו יחתונת כחנתו 7(תורתו
 5א יפנינו נוייתא האורה מספר הובא קמ"ר סי' יהראב"ר רעים בתמים אמנם רגמ"ה.או

 שני ואויי ז"י. שלמה רבינו הרב שי בתו בחתונת היה מעשה בפררס[: ויא הנרפסבהאורח
 וכשפנה שם[. בתמ"ר ]כראיתא והשיב מעשה היה רש"י של בתו בחתונת שם. היומעשים
 מרבותיה אחר של בתו בחתונת שהיה המעשה הוריעו רבו גם בר"ק י"י אל בשאיתורש"י
 ר"י יטצ"ן המקורות ויכל 811. ע' ושם 14, אות 404 ע' יראביה במבוא אפטוביצרועי'
 נקחו יטלא קצשב"ה: 8( יטבה"ל. וקצור אר"ה, האורה, יהומיף: צריר י"ג[ אות ]שםמילר
 בלבר. גיה"נ אלא הירך מן נקרו שלא שם: ותיקאן כ"י קצ' הל' גיה"נ; אם כי האי5מן
 אחרים. ברבר קק"ה:9(

 ב18( סמ כ"י שבה"י)קצור
 בר' יצחק ר' שהשיב תשובהעור
 גיר אם כי האיי מן נקרושיא וראיתי בתו. סעורת לצורר איליו ונקרו רבי שי בביתו יושב]בהיותי[ בייתי מעשה היה ירי עלוהאיי, הצבי ניקור עי . ז"י ירש"ייהורה
 יבי והיה ברבר. הרגי"ט ויאאחיים ברבריט מתעסק היה ור'הנשה.
 יבוא אומרה, יא ואם ר/ יפניהיכה כמורה אהיה שיא אומרה אםמקפי
 יטאיח: ביעחן יר'יטאול הטכמתי אחיכ אקסוה ייריהרבר

 וחיב הנשה גיר שי 'טומןאסוו
 [ גירי ושאר : הגייוז ]עי גיריןשי

 5יטו5 צריך אם חיב, משוםהאסורין
 יי: ואמר יאיה או בחיה[ נוהג]אם
 בחייה, נוהגוראי

 קרושים וישראי
 בבהמה, בין בחיה ביז איסור ונהגוהם
 רם, מיטום האסהריז הגיריז יטארוכז
 כמו איי יטי ירך ינקר למנקרוצוה
 יטור: יטיירר

 קמ"ך( סי' רעים)תמים

 הרב שי בתו בחתתת חיהמעשח
 ואי5( צבי נקור )עי ז"י יטימהרבי'
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 אהיה שלא אומרה אם כי נוקף, לביוהיה
 יבא אומרה לא אם רבו, בפניכמורה

 : %( תקלה לידיהדבר

 אימור : שאילה בלשון לרבינוחטאלתי
 נוהג אם הנשה גיד שלשומן
 נוהג ודאי : לי ואמר לאו. אםבחיה
 בין אימור בו נהגו 'קדושים ישראלבחיה.
 מ,שום האמורים אותם אך החיה, מן ליטול צריך אין חלב משוםהאמור
 בהנטה. של ירך שמנקרים 19( כדרך איל 11( של ירך לנקר למנקר וצווהדם.

 יר'בה יראיו רצון ועושה רחמים עלי יבקש וטובתו בחמדו מ(וחטורו
 : עד עדי תורתו ושלוםשלומו

 כ"ומ"
 ורנחרניורנ, בעליורנ מלך 1( בגנזי ומושל למטה וחמוד למעלהלאהו9

 9( מן והוא המלעים. ולשבר הרים לעקור ומפון ועמוק דקלבחון

 להבושיק להנדף להעדיף 4( וקמח 8( 9קם מזוקק עמים הממולאבאשכול
 המודים הזית, בראש 8( ומעוטן ממגורגר 6( המובחר ערב שמןכאור
 ודגנת* ומועצות חכמה יתרון בשביל נוגה באור ליאור שמשמזרחה
 3תסף יסקתותס ספתיקס ינלו 5ן[. בבקר"כ 83 ]ב:קקמס 12-11ע, ט"ו סי' וסס י"ך, סס"י נתופ"ת וסקתיתס ספתיתס עס סו3"ס (ו תסונס :כ"ו
 ור"ס 363. סוף "' סעיף ס' סי' סתלסותנל'5

 תנו"
 סערס 398 ע' לר"ני"ס

-----------------
 371: ע' וסס 27,

 לנקר ותיקאן: כ"י 11( תקלה. ולירי עבירה לירי האורה: ; אימוי לירי קצשבה"ל:10(
 בחופ"מ. אם כי במק"א ליתא התשובה סו4 ועראן זו וחתימה ==וחמורי: צ"ל: אולי 18( שור. של ירר כמו ממ: כ"י 12( חיה. שלירר

 ]כ[אעשול מן או באשכוג ]==מובחר[ מו' צ"ל: אולי 2( זכיץ בג חופ"מ: 1(:
 עכרית צורה הוא "מן" נינצברנ ר"ל ולרעת ע"ב(. פ"ם סוכה ראה כאשכול, מזוז)==והוא
 שם. וכתר"כ כקק"ה וליתא עסיס. הממולא י" ל =="כ הוא ורש"י שבארמית, "מנא"במקום

 העתוה 4( ע"ב. מ" כ"ט והשווה השמרימן מן למעלה עכנר שמן == ]והוא ]מ[פקמ קרי:8(
 במעות: בנרפס 5( כתלמור(. מקומות )בכמה חכמה :=ב הוא ו"קמח" כ"ז. : כ"ח"טעיה

 טהיות )ראה הזית כראש מעומז[ ]ומנרנר המובחר, ערכ שמן וצ"ל: משובשת כאןהני' ולדעתי יש"פ. זה על העירני כר י"ז[ א': ]יואל ממנורות המובחר צ"ל: ואוליהמוכתו;
 בו יטנותן -בל5י "מעמן" מן 6( ר". ט/ מנחות מ"ה מ"ב: ומעשרות מ"הפ"מ:
 )נן.הזית

 ניר יט5 יטומז אם 15: ושאלוובאו
 והש"ב: לאו. אם בחיה נוהנהנשה
 כררך ושמנו הנשה ניד לימו5שצריר
 קרושים ישראל וראי לבהמה,שעושים

 ביז בבהמה בין איסור בו ונהנוהם
 משום האסורים נידין ושארבחיה.
 לבד החיה, מן לימול צריר א~ןחלב
 טוג הו גיר של ושמנו הגשהניר
 צריך דם 45טום האסורים נידיםאבל

 ע"כ:לימול

 ג"דין ט4*ר ו 1בחיה. 1ביןב[בדזכתת
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 השלום שם על הנקוב יצחק ברבי 8( שלמה ר' 1( קרובי חביביהוא
 נחל וכשטף שלום כנהר עליו ולנטות לפרוש השלום אדון רצוןשיהיה
 ה.נני יהודה. בן יצחק וכחפצי כחפצו ברכות לו ולהריק אכזבבלי

 : מרבותי כמקובלני שאילותיו עלמשיבו

 המקדש בית משחרב דקתני "( מתניתא קשיא ושמואל 9( ולרב :ששאל
 שיהיו זכאי בן יוחנן "( רבן התקין השיר. לקלקול לחוששאין

 היו אלול של שלשים דביום 19( כולו היום כל י1( החודש עדותמקבלין
 הן קדושות דשתי משום יומי תרי דעבדינן האי אלא לעדים.מצפין
 שארץ 14(, להו והא לן הא קשיא, לא דמי. גליות של טובים ימיםדכשני
 כולו היום כל עדות מקבלי דהוי כיוון מלתא, תליא דבעדותישראל
 ראש יומא חד אלא עבדי דלא "( בזה מותרת וודאי, הוי 15( חולדלאחר
 דקדושה משום השנה, ראש רומי תרי דעבדינן בבל לן האהשנה.
 קודש "( היום אותו נוהגין ז1 שהיו קמייתא אתקנה דממכין הוי,אחת
 יומא דחד דהתם גליות, של 19( טובים ימים לשני דמי ולא קודש.ולמחר
 : הוא חודש דראש מפיקא משום יומי תרי דעבדינן והאי הוא, חולוודאי

 כ"זט"
 מאתים מבית יתר דהוי 1( בפומבדיתא דהואי רחבה ההיא :הטא~אל

 גימא וחד 2( דמתא למבוי פתוח גימא דחד לדירה, הוקףשלא

 :טתר"כ 83-"9 ::קק"ס 3' סעיף ס' סי' ]ב:3כ"5 12 ט"1 סי חופ"ת :כ"י
 3ר"3י"ס ול" נפע: ל" סונ"ס ולי ע"נ, כ"ך לעירונין ופרס"י 16[ןע'

 ועי' סע"ט;סי'
 תנו"

 כ"ך, לתח5"ו
 ותנו"

 : 158 לס"ורס

 לראבי"ה במבוא גפסוביצי ה"א יטצייז המקורות ולכל קרובו. לרש"י קורא בר"י ר"י7(
 ברי. קק"ה: 8( כ"ר. רף לתחצ"ו מבוא להוסיף: צריר 871 ע' ושם 27, אות 898ע'
 חופ"מ: 11( ע"ב[. ]ל' מ"ג פ"ג: ר"ה מתניתן; קיטה בנ"צ: 10( יטמואל. ולרב יטם:9(

 פירש"י 14( ]בגמרא[. היום כל 18( כל. החור,ט וצ"ל: יטכל; החור : בטעות יטם 12(רבי.
 להוסיף צריר בר'צ לפי אמנם 18( )תר"כ(. חול ]==רלמחר[ צ"ל: אולי 15( ע"א. ה'ביצה
 מה ועי' 17( בגה[. מותרת בזה נולרה ולכן וראי, הוי חול אחר חורבז 1==רלאחר :כאן

 תר"כ 18( ע"א. ריש י"מ רף החרשות ציון בנין בשו"ת עטמלינגער ר"י בזהיטהאריר
 גליות. 'טל ימים לשני בתר"כ: אמנם יטם; בנ"צ בת,טר לנכוז כ"ה 10( שהיום.במעות:
 למתא. יטם:פתיח 2( נהרא. בפום שם: ע,ריב,ן 1( :ננ"ז
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 נהרא של 8( לגודא פתוח כרמים של ושביל כרמים, של לשבילפתוח
 : היא[4( מעלייתא ]בבמחיצה דנהראונודא

 דנהרא, אגודא לה ליעבד מחיצה. 6( ליעבד היכי אביי אמרובגמרא
 אין לדירה, להקיף כדי דנהרא 6( אגודא מחיצה ליעבדכלומר

 של י( דשביל אפומא הפתח צורת ליעבד מחיצה. נבי על מחיצהעושין
 ליה שדיין 9( לא מועם דבר להו דהווי דכיוון 8(, רחבה דלהדיכרמים
 ולתי מעליא. מחיצה הוי דגודא כרמים, של לשביל ליה 16 דמהנוגמלי
 מותר דהוי לשביל חצר בין פתוחה חצר הוי דאי מהני, גימאמאידך
 אמר לרחבה. נמי מהני 11( עצמו ובשביל כרמים של לשביללטלטל
 הרבים רשור2 דהוא 12( דעלמא לשביל מועיל לחי יאמרו כן אם רבאליה

 מגו מתא, להדא גימא להאיך 18( לחי ליעבד רבא אמר אלאממש.
 לדירה. ע( כהיקף דהוי לרחבה נמי מהני דמתא, א( למבוידמהני

 : מעליא תקון הוי ז1( דלחי משום לתרוצי ליכא מנו 16(ובלא

 פ"חמי'
 ואהדרינהו ירמיה דאתא עד מנחריב דאגלינהו 2( שני תלו2 2 1וששמשל

 שנין תלת ובתר מנחריב דאגלינהו תימא לא להו. קחשיבלא
 ]בבננ"5 65 ו5ס 12, ע' י"1 סי' נתופ"ת סו3"ס לר5"י נר"י ר"י ת5ו' 2פ"דז

 ונ5נן: 17-16[:  מי =:קך"כ "9 בבקק"ס ע"3 י"ט ג' סעיף ס'סי'
 נ5תט זס )וחקור וח5ני ן"ס: ע"3 י"3 לערכין נפיר5"י )סתס( 5חעתיכך

נתנו"
 כ"ך ןף לתת5"ו

 ונחנו"
 קו5ית תתור5ת ץ ת5ונס ועפ"י 158(. לס"ורס

 נת"תרו לויטר3"ך ן"ר תעיני נעלחס 1ו ות5ונס ס5ני. רנו ני"ור על 05ר5"י
 ס/ תלק ס"חריק"ית לתקןתיס ס5נסנס'
----------------

 זה ותיקנתי היא[, מעלייתא ]מהיצה כצ"ל: 4( רנהרא. לגירא םליק הוה שם: רקר"ס8(

 היכי יטמ: רקר"ם מהיצה: ליעבר ]==געביר[, ==היכי צ"ל: אולי 5( ע"א. י"ט בנ"צעם"י
 ]==אלא צ"ל: אולי 8( רשבול. יטם: 7( אגורה. שם: חום"מ 6( אגירא. נעביר ליה,נעביר
 113(; קק"ה ס"ה, רף )הופ"מ וכו' רכיתן כרמים של רשביל אפתחא[ להי ליעבר אבייאמר

 וע" ליה; יטרתן גמלי אתו שמ: גמרא 9( וכר. רכיתן להי ליעבר וכר, גורס: שםבנ"צ
 כרמים[ ]של לשכיל שם: גמרא 12( עצמה שם: 11( )תר"כ(. ומהני שם: 10( שמ.רקר"ס
 לתי ליה געביר יטם: רקר"ס רמתא; לפיתחא לחי ליה עבדינן בנמרא: לפנינו 18(רעלמא.
 בנ"צ: 15( יטם. רקר"ם ועי' למתא; להי ליה רמהני רמגו שם: 14( מתא. רלהרי גיםאמהך

 יטתירץ ומה עליו תום' קושית וראה מגו; מטעם רתהני ישם: בפרש"י 16(אמנםכהקיף.
 ותירושי הריטבא ועי' הוי. ]==לא[ רלהי צ"ל: אולי 17( ססע"ב. ובנ"צ שם,הריטב"א
 15. צר ותר"כ בסופו. שם כנ"צ ע"א: י"ב לעיווביןהרשב"א
 שרבו נר~גה שם[ לערכיו ]=פרש"י ומזה שם: בנ"צ עטטליננער י"י 1ליעת '1( *פ"ח
 ע"ב. י"ב ערכין 2( לרבריו. הורה ולבסוף לו פירשבחייו
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 *( דכתיב שניןן תלת דה'נהו 8( פירושא הכין אלא ירמיהו.אהדרינהו
 שנים שלש עליה. ויצר 6( שומרון ויעל הארץ בכל אשור מלך ויעלבהו
 שנים ג' דאותן קחשיב. לא ויובל'ות, שמיטין למנות פנאי היהשלא
 להו קחשיב לא הלכך 6(, קצרו ולא זרעו ולא חרשו לא ישראלכל

 ואהדרינהו. ירמיהו אתא שנים כמה ואחר המקדש. בית בניןבכלל
 יובלות דמנו לך אימא לעולם ירמיהו, דאתא עד בגלות דהוו שניוהני
 חמישים שנת יהודה דלר' ז( לקמן דאקשינן דאע"ג שמיטין,לקדש
 מילי הני 8(. סגי בשמיטין יובלות, לממני לי למה ולכאן, לכאןעולה
 בה.ני הפסק, דהוה ראשון בבית אבל כלל, הפטק הוי דלא 9( שניבבית
 שנין תלת דבתר לך אימא כלל, ויובלות שמיטין מני דלא שניםשלש
 דלא היכי כי סנחריב, אתא כי הוי ביובל בכמה להו למימניצריך

 בשמיטין. למטעיליתי
 מר' ששמעתי עד הזה לדבר לבי נתתי לא מורינו לנו א(וכשפירש

ן

 : בעזרו יהא המקום פ( אליעזר
 כזזטטיו

 איסור ליה אית 1( רבי דהא :הליאל
 איסור מילי והני איסור, עלחל
 ]חמור[ על קל אבל קל איסור עלחמור
 ליה שמעי דלא משום דייק,. הכילא.
 וכ' ע"ך )י"ט י' סעיף ס' סי' ]בב3כיי5 13 'ע' י"ח סי' חופ"ת :ט"ט

 חופ")ו סלמון נמיכוי וכמכס 17[: ע' בבתר"כ 5"93 ב:קקן'סע"5(
 18[. בבתר"כ 105 ]בבקק"ס כ"5ס"

 : חופ"מ 5( אשור. המלר בטעות: ובנ"צ ח': : י"ז ב' מלכים 4( 7. הערה להלז ראה8(
 קושית מתורצת ובזה 9( ע"א. ס"א נררים 8( ע"א. ט' ר"ה 7( קצר. תר"כ: 6(שומריה
 מנו רלא התם מוקמינן יהורה רלר' ל"ב: רף בתרא ממרק בר"י ר"י רבו פירוש עלרש"י
 אחר. פירוט ומפריט זה פירוש על מיטיג יטם, לערכיז בפירושו רש"י אמנם 10( כלל.יובלות
 ספר מצאתי כז ואחר" שמעתיה. לא אבל בעיני וישרה מלבי הבנתי כר : בסופו שםוס"ם
 הגדול אליעזר ר' ==והוא 11( בעיניהם. וישרה לרבותי והורעתי כה בו שכתב מוגה"טז

 במבוא אמטוביצר ר"א שצ"ז המקורות ולכל בר"י. ר"י 'טל מרבותיו אחרמוירמיישא,
 כ"נ כריתות1( * 'א*.מ"טו* יהורה. בר ר"י של מררשו מבית שלמנינו תשובה שם להומיף אפשר 810, ע' מוףלראבי"ה

 כ"א( סי')חופ"מ

 ראיסור לר' שמע היכאוששאל:
 וטמעינז מרלא קל. איסור של חלחמור
 ליה רשמעיניז היכי כי רפליגליה
 ליה. סבירא ררבנן מכלל שמעוהלר'

 ראיסור להו אית הכי ווראיורבנן
 נבילה כגוז קל איסור על חלחמור
 ור' ]ביוה"כ[, הכפורים יוםקורם
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 שמעון, לר' ליה דשמעי היכי כידפליג
 נ( הני ורבנן ליה. מבירא דכרבנןמכלל

 אימור על חל חמור 8( להו איתוודאי
 קל אבל הכפורים, ביום נבילה כגוןקל,

 להו. לית חמורעל
 ליה מבירא דכר' ד"ק דהא 6( הדין והוא יוחמין. 4( בעשר מפרשוהכי

 ודכוותא חמור. אימור על חל קל אימור ליה שמעי 6(ובקידושין
 חמור אימור יבא הגלילי יומי ולר' י( הנשה גיד בפרק מקשינןנמי
 9( נימא מאן' אשי רב אמר 8(. בשר טומאת ניהו ומאי קל אימור עלויחול

 אאימור חייל לא חמור אימור ליה דאית תנא אשכחן לא אלמא כו'.לן
 לחודיה. שמעון ר' אלאקל

 ירבה והמקום לשלום. "( ששרייתו חיי למעוז שבח לחשוקי יהיהוירוע
 : עד עדי תורתו ושלוםשלומו

 ל'פי'
 אביו[, אה[י אשת משום עליה ]בבחייב בתו ]בבעל.[ אל 1( הבא :י'טשאל

 בנו שנ'טאה כגון כלתו. משום עליה חייב בתו בת על הבא ב(וכן
 8( אחי שאר לגבי נישואין בהני אימורא בה דאתומף מגו ליה,דשרייא
 משומ דידיה לגבי אחריתא אימורא נמי אתומף אח, אשת משוםאביו
 דאמרינן בתו על הבא 6( ודכוותא מומיף. אימורא ]בבדהוי[ מאי 4(כלתו
 אחי עואר לגבי נישואין בהני אימורא דאתומף מגו אביו, לאחינשאת
 תסתטס 17[ ען :;תר"כ 113 ב=קק"ס ע"נ( )כ' (' סעיף ס' סי' 3נ"5 :ל'

 ר"ע "ותר 3סס: ל"3 י3תות תוס' וססווס ן 13 ע'3חופ"ת

 או5י 5( ע"כ. ע"ז: קרושיו 4( חמור. ]==איסור[ : קרי 8( כו/ וראי הכי כנ"צ:2(
 ק"א חו5יו 7( ע"כ. ע"ז קרושין והשווה ]==וכקדשיס[, כאו צ"5 כנ"צ: 8( ]==5רכי[.צ"5:
 15 5ימא מא. שם: 9( ]הגוף[. מומאת ניהו ומאי שם: גמרא 8( שינחים. ככמהע"א

 ששרייתי. כנ"צ: 10( וכו/ חמורה הגוףרמומאת
 ]=חייב כוזו ]=ע5[ הכא : כאו וצ"5 שינויים. ככמה וע"כ ע"א י"ד כריתות 1( :ל1

 צ"5: 4( ]בני[אביו. שאר כנ"צ: 8( וכן. במקום =]=וכו'[ 2( אביו[. אחי אשת משוםע5יה
 ]=רכוותא[. כנ"צ: 5( מאי. כמקום]=רהוי[

 איסור אכ5 מחייכי. ורכנן פומושמעון
 קידושין. כססכתא כתרא כפרקמפרש והכי 5חו. 5ית חמור איסור ע5ק5

 כרכנן אמרינן רהא 5ר' הריווהוא
 5יה "ומעינן וכקירושין 5יח,סכירא
 חמור. איסור ע5 ח5 ק5 איסור5ר'

 : שמעון 5ר' נשמעומרר'
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 משום דידיה לגבי אחרינא אימורא נמי איתומף אח, אשת משוםאביו
 : שנא לא נמי הכא מ'ומיף, אימור דהוי אביו אחי אשת.

 ל"אטי'
 שלא מטמא דלא כלומר מטמא, לא 2( מהא 1( שרץ נבלת :וששאל

בנגיעה.
 עוף נבלת לאפוקי נגע. דלא אע"ג במשא דמטמאה בהמה נבלתלאפוקי

 לו שתחב כגון נגע, דלא אע"ג הבליעה אבית בגדיםדמטמא
 במיפרא ותניא הואיל הבליעה. בבית מטמא דלא 8( פיו לתוךחבירו
 מטמאה בהמה, נבלת תהא יכול 5(, בגדיו יכבם מנבלתה והאוכל 4( רבדבי

 8(, בה לטמאה יאכל לא וטריפה נבילה 7( ת"ל הבליעה, 6( מביתבגדים

 שלא שמטמאה בהמה נבלת יצאתה מאכילתה, אלא טומאה להשאין
 10( אבית בגדים מטמא שאינו לשרץ הדין והוא בה. יאכל 9(באכילתה

 בשר אוציא "( דקתני והיי,נו נגע. ולא הואיל חבירו, לו שת.חבהבליעה
 : חמורה טומאה בהם שאיןשרצים

 ל"בטי'
 4( את ואכלו 8( במילואים דכת' באזהרה במעילה 2( הזיד : .1(וזטשאל

 קודש שהוא כל 6( הוא קודש כי יאכל לא וזר בהם כופראשר

 וע"3( ע"5 )כ' ס' סעיף ס' סי' ]בב3כ"5 13 ע' י"ט סי' הופ"ת :ל"**
 כע5 כריתית 3פרס"י 3רת( ימכרס 18-17[; לף םבתר"כ 93כבקק"ס

 סנג כריתוק תוספות י3רי יססייס ; 158 לס5ירס י3ת3י5 וע"3,עא5

 ע"ב. כ"א לכריתות פרש"י 1הש11ה : מממא לא מיהא ]==במשאמ צ"ל: ואולי 1( :ל"יי
 בכמה ע"א נ"ז ראה"1( )הוצ' ספרא 4( בשרץ[. כז שאיז ]מה בנ"צ: 3( ]==מהוא[.2(

 ויקרא 5( מ"ב. ונרה 544, ע' ושם 247, ע' רבינוביץ( רנ"א )הוצ' הנרול מררששינחים,
 לה יטאין ]==את[ ספרא: 8( ח/ כ"ב: ויקרא 7( הבליעה. בבית ספרא: 6( מ/י"א:
 בהמה נבלת יצאת ספרא: בה; יאכל שלא[ ]ער וצ"ל: הוא מ"ס 9( ]אכילתהך אלאמומאה
 אוציא וצ"ל: הוא ט"ס 11( הבליעה. בבית בנ"צ: 10( יאכלנה. שלא ער מטמאהשהיא
 נ(. )ל. וכו' בשר ולא]רם[
 ע"א י"נ למכות מפיוש"י לשער נוכל אמנם ; לפנינו נשמט השאלה וונוסח1( * גנל

 : צ"ל אולי 2( שם. בנ"צ ועי' אתיא. מהיכי מעילה אזהרת : היתה רש"י שלששאלתו
 ל"מ כ"ט: שמות 8( שם. בפררם הנ" עפ"י זה ותיקנתי באזהרה. במעילה==]הזר[

 רררשינן ]==וכמו צ"ל: בנ"צ ולרעת ]==הם[; : וקרי הוא ט"ס 5( ]==אותם[. צ"ל:4(
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 ,סודש שהוא כל הם, קודש כי יאכל לא י( וזר נמי הכי 6(, שריפהמעון
 : באזהרה במעילה הזיד 8( אלמא יאכל. בלא הואהרי

 ל"גמי'
 דח:ציצה 1( הרבה מקומות מצינו בקדשים, .דפומלת חציצה : 1(הטשאל

 חוצץ במינו מין 8(, מהו מזרק לתוך מזרק צתן בקדשים.פומלת
 נשלמד באצבעו ותניא פומל. 4( חציצא דאיכא היכא אלמא חוצץ, אינואו

 מנבליא. קבלה הוי לא חציצה דהוי והיכי בימין, אלא קבלה תהאשלא
 פ~מול. חבירו רגל גבי על בהמה, גבי על כלי, נבי על עמד נמיותניא
 כלי מדו מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה הואיל ישמעאל ר' דביותנא
 דבר יהא לא 5(שררנ

 חוצי
 מעבליא, קידוש הוי דלא שרת כלי לבין בינו

 סי' 3חופ"9נ סס"לס כוסח 3לי סו3"ס סלחס לר3יכו 1ו נר"י ר"י תיינת :ל"ב
 סי' ע"3(, )כ' ו' סעיף ס' סי' סחוסות 3כ"5 ]בבתסו' 13כ'

 ס'."
)כ""

 )כ"3 ס"3 סי' וסס ע"ן(,
 ע""

 ע' בנתר"כ 93-"10 בנקק"ה וע"3(
 כ"ט נפרוס רניס ונסיכוייס18[:

 ע""
 פירס"י ועי' ק"נ-ק"נ[. וף ]=:פע:

 ע"", י"נלתכות
 ריטנ""

 י"ח, וף ונס סס,
 ותנו"

 158. לס"ורס
 ]==תסף 14 ע' כ"3 סי' נחופ"ת סו3"ס לרס"י 1ו נר"י ר"יתיונת :ל"ג

 18- :בתר"כ "10 :=קק"ס וע"ן[ ע"נ ]כ' ח' סעיף ס' ס"נכ"5
 1. סערס לחטס וססווס ססו"ל. לסון נלי19[

 על ליסור יסליסה: יותר הני' בפררס אמנם לרבריה נעניתי ולא קרש[, כי רכתיבססה
 : כ"ט ]ש0ות באים הנותר את ושרפת ריעה עליו ויניר באזהרה, שהוא קורש שהואקרשים
 מטריפה בקרש פסויו פ"ג: וכפסחים 6( יםריפה. טעח קורם יםהוונ כל על ליסרל"ר[,
 בר"י ר"י יםל לשיטתו רחקונ וזה 7( יטם[. ]בנ"צ לה נסיהי נסרא אלא נפקא סקראלא

 ]שם רש"" של ושיטתו אמנם הם. קרש כי יאכל לא וזר סן לסעילה אזהרה ליהרספיק
 נפקא פ"א[ סעילה ]ה' הרמכ"ם של ולשימתו סתרוסה: חטא חטא כנז"ש ילפינן י"ח[רף
 בפררס: 8( ימם[. ובנ"צ ]ריטב"א הוא נררים בכלל והקר,ם ונרריר קרא בהאי 0רכתיבלן

 באזהרה. כסעילה הזרלוסי
 היתה: רש"י יםל עוםאלתו לשער נוכל בתשובותיו השני רבו רכרי יסתור 1( :ל"ג
 סבואר חציצה רין רהא פוסלת, חציצה אי לו נסתפק לא אמנם פוסלת; רחציצה לזסנא

 ע"א: נ"ח יוסא רהיים 2( ע"ר[. ל ימם ובנ"צ 2; הערה להלן ]ראה סקוסותבהרבה
 פ"ה: פקר,ם ביאת ה' רמכ"ם ועי' ועור. ע"א, י"א סנחות ע"א; כ"ר זבחים ע"א; פ"גחולין
 ע"ר; כ' החרשות ציוו בניו תעח' לא; ר"ה: ע"א כ' חולין תוס' שם; זבחים ורש"יהי"ז:
 רכלי רש"י יטל ולשיטתו שם; זבחים 5( חציצה. בנ"צ: 4( 'מם. יוסא 2( 18. ע'תר"כ
 ועיקר כהונה[. בנרי היינו שרת רכלי ימם התוס' כרעת לא ]אמנם ססש שרה כלי היינושרת
 ,טם[. בנ"צ ; ע"כ י"ט ]זכחים כהונה בנרי לעניו רק סצינו לא חציצהריו
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 מעליא. עמידה הוי דלא הרצפה לבין בינו חוצץ דבר יהא לא רצפהאף
 דאינו הדם כימוי גבי נמי 7( ותנן חציצה הוי ולא הוא[ ]לה 6(ומתרצי
 הוי ולא חציצה הוה קא ליבמליה ולא עפ'ר ליתיב '( במוקדשיןנוהג

 9( בקומצו הוי ;רלא קמיצה הוי לא צרור בידו ועלה קמץ נמי הכיזריקא,
 : בקדשים פומלת שחציצה במקומות וכן מעליא.קמיצה

 ל"דטי'
 2(. שני מעשר לא אבל '( קלים קדשים :חצשאל
 : 8( שני ומעשר קלים קדשים ואוכלין שם נכנמין : גרמינן הכיאנן

 ל"הטי'
 ושבת מוב יום שנא מאי עליהם, מומיפין דאין טועד שנא מאי :ושושאל

 להם תיקן משה 2( דתניא הוא, מברא ]עליהם[: '(דמומיפין
 חדשים ובראשי מובים 8( ובימים בשבתות בתורה קורין שיהיולישראל
 להם תקן ועזרא י"י. מועדי את משה וידבר שאמר מועד שלובחולו
 ליה דמפי כל 6( ואמרינן 4(, ובשבת ובחמישי בשני קורין שיהיולישראל

 ע"5( )כ"5 י' סעיף ס' סי' =בנכ"5 14 ע' כ"ך סי' תוע"ננ :ל"ך
 ע"5. ט"ז לסנועות נערס"י נרתז וכזכרס ; 19 ע' בבתר"כ 103בבקק"ס

 בבקק"ס ע"5 כ"5 י"5 סעיף ס' סי' ]בננכ"5 14 ע' כ"ס סי' תוע"מ :ל"דו
 ע"נ. כ"נ וסס כ"5 מגילס ערס"י ועי' 19[; ע' ב=תר"כ103

 בטעות: גורס לפניגו בנדפס אמנם שם; ובנ"צ בגמרא הגי' עפ"י גה תיקנתי הוא. ==לה6(
 קלים. קדשים הזיתים[ בהד התחתונה בבצע בה אוכלים ]==וחברים : צ"ל אולי1( :ל"~ש כקומצה בנדפס: ולפנינו 9( במוקדשים. תר"כ: 8( ע"א. פ"ד חולין 7(לההוא.

 פ"א: סנהדרין וירושלמי אומר, שאול .גכא בשם: פ"ג פסחים בתוספתא נמצא ומקורו2(
 לא שלפגינו ובתוספתא וכף. דסנההרין בתוספתא לה ה-ג שם: בפירושו כתב ורש"יה"ג;
 והשווה בלבר. שבת על ולא אכולהו קאי דמוסיפי. רש"י כשימת דס"ל ונראה1( :ל",ק פ"ה תענית ומגלת שם, וד"ס ע"א מ"ז שבועות 8( שם. בנ"צ ועי' כהכתוב
 7ג ש"ג סי' למגילה התשובות -- ואוצה"ג רפ"ב, סי' מאו"ח המ"ז, פי"ב: תפלה ה'רמב"ם
 פ"י: סופרים מס' א'; ע"ה: פ"ד, מגילה יהושלמי 2( 9ע ע' רצ"ו סי' המירושים ---ושם
 )ש4ע"ש. 427עעש--ושם 1803 האנגלי ברבעו. ביכלר ר"א מש"כ והשווה מש[. ע' ]היגער,א'
 ומ פ"א שם ירוש' והשווה ]במנחה[. ובשבת וצ"לי מקוטעת כאז הגי' 4( וימים. בנ"צ:3(

 נר,מם ובנדפס 5( 210(. ע' היגער )הוצ' 17(, ע' מילר )הוצ' ה"ב פ"י: סופרים ומס'ע"ב,
 מילתא ליה דטפי כל בידך, כללא האי נקוט ע"ב: כ"ב במגילה ונמצא ע"א. ב"ק.פ"ב במעות:'מם

 לבסו4. ,מם ובנ"צ וג~ג ושם 158, ומח"ו 7ז: ח"א האורה וראה יתירא. גכרא ליה מפימחבדיה
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 דמומיפין טעמא היינו למימר ואיכא גברא. ליה טפי לחבריהמלתא
 אבל לחול. טוב יום בין 6( מעליא הכירא דלהוי היכי כי טוב, ביוםעליהן
 נינ,הו 8( הדדי כי תומפות דגבי טעמא היינו '( לשבת טוב יוםבין

 : בלבד"( נפש אוכל אלא לשבת טוב יום בין דאין משום עליהן,דמומיפין

 ל"וטי'
 ברונת דהיינו אבילים תנחומי 2( ה"ג אנן ; אבלים תנחומי : 1(וששואל

 מנחם ברוך המתים, מחיה ברוך : 4( רחבה דברכת 3(.אבילים
 5(. כתובות במם' כדמ' המגיפה, עוצר ברוך גמול, משלם ברוךאבילים,

 : י( חתנים ברכת אבלים ברכת אומרים אין 6(וה"ג

 ל"זטי'
 למקדש, ממקומן זזין למה '(. במקדש יושבין וחמשה בעשרין :חטשאל

 : לדבר '( פומבי לעשותכדי

 ע"נ כ"5 י"נ סעיף ס' סי' ]:בנכ"5 15-14 ע' כ"ו סי' חופ"ת ו2ל"
 20[. ע' =בתר"כנ115-10

 ע"נ כ"5 י"נ סעיף ס' סי' ]22נר'5 15 ע' כ"1 סי' חופ"ת 2ל"ז
 כ"ט. תנילס פרס"י ועי' 20[; ע' =בתר"כ,11

 ובת י יו"מ ביז אבל צ"ל: אולי 7( אחר. טעם מביא 'נ'ב( כ"ב )מגילה ובפירש"י8(
 הם ישוים וי"מ ישבת בר"י ר"י ישל ישלרעתו ברור ומזה 8( טעמא. היינו למימר[]ליכא
 ז/ ע"א: ישם ותומעתא ב/ ע"ז: מנילה 9( מ(. )ל. התומפותברבר
 ופירושו 87 נאוניקא נינצבוונ, והעחוה אבלים; תנחומי ]==ומאי[ צ"ל: 1( 2 יל
 כ"נ. מנילה משנה 2( 48. ע' קכ"ר מי' משקיז אוצה"נ וכר; מ"מ ח"ב הירושלמיעל

 ירושל0י 8( ישם. בנ"צ ועי' אבלים, רתנחומי האי גרמינז לא ,שם בירושלמיובמתניתיז
 אבלים תנחומי הז אלו הכנמת, בבית או' 'שהז מה אבלים ברכת הו אלו ה"ח: פ"ח:פמחים
 וברקרוקי ישם. ותוס' אבלים, ברכת ר"ה: ע"ב כ"ר מ"ק פרש"י וראה בשורה; ישאו'מה

 )הול מתיבות לס' מבוא והעחוה 4( וכו/ אבלים ברכת מאי מאמר: ליתא ישםסופרים
 )שקומעזז כאז הני' 7( ישם. מגילה 8( ע"ב. כ"ר מ"ק ע"ב, ח' ישם 5( 18-15; ע'לויז(
 ר"ל לר,עז אמנם שבירושלמי. מגלה במשנה וכ"ה בעשרה[; ]אלא חתנים ]וברכת[וצ"ל:

 ע"ג. 0"1 ברכות והאה המזח[. ]בברכת חתנים וברכת צ"ל:נינצברנ
 ע"י במעות ישם ונרשם במקו"ש; ישבו מ"נ: ע"א: 'שקלים במשנה לפנינו 1( * זל

 בחמשה במקו"ש רישבו כתב: בעירושו רש"י 2( מ"ה שקלים: בובער וו"ש גולרברגר"ב
 הרופא בנימיז בז יהורה ר' אמנם : הלשכה את לתרום זמו קרב ישכבר סימז שזהועשר(ם,
 וה"זוה ישם. מחליעיז ליוושלים סמוכיז ו2היו הכפריו שבני לפי שם: ריבב"זבפירוש
 ישם. ותר"כ בנ"צ, הערה,קרבז

 קק"ס=

 קק"סהב
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 ל"הטי'
 9(. לחודש קודמת טעמא מאי אדומה פרה : 1(וששאלת

 חנינא בר' 4( חמא ר' בשמ לוי ר' 8( ירושלמית מגילה במם' מפורשכך
 הוקם בנימן שבאחד לפרה, החודש שתקדים הוא בדין 6(אמר

 טהרתן שהיא קודמת פרה ,ולמה הפרה. נשרפה 8( לו ובשניהמשכן
 ישראל 9( כל שחייבין ברגל, 8( תגעו לא ובנבלתם 1( כדרנניא ישראל.של

 : ברגל עצמןלטהר
 : יהודה טר'יצהק

 ל"טטי'
* : מצאתי 1( הגאוניםובתשוכות

 ס' ס" ננ"5 ]=2תמו' 15 ע' כ"ת סי' 3תופ"נ1 סו3הס לרמ"י 1ו תמו' :ל"ה
 קתס ו3סופו 20[ ע' בבתר"כ ת11 ב2קק"ס ע"ג( )כ"ה י"7סעיף

 וסמווס ק"נ[. 7ף ]:בפע: ע"3 נ"ט 3פר7ס קליס ונמינףיס יסו7ס: נרי5קק
 ע"3. ס' לגיטין פירמ"י וגס7היקלע, ס" 7"ס: ע"ה סוף 4 7ף ומס 3רכיעית, 7"ס: ע"ה כ"ט לתגילספירמ"י
 יקיהל ת3ני ץ תמו3ס 2ל"ט

 223 נ"3 סי' ת"3 3הו"1 סו3הס לרמ"י תרות"
 עתיק, יותר תתקור 106[ 75 מכ"ס-מכ"ו סי' 3ות למ3ת-סתס]בבהי5ס"ג

 הת7 ספרוסוה
 ]סנקרה סגהתיס תעמס ספר הו רמ"י מל ת7רמו ת3ית סית"

 ך"3[. 3ס"ג ]וליתה פי"1 מנת 7"ו 3ס"ג וסמתס סגלונ~ס[: 3ות תמ3מס:

 ירושלמי 8( שמג בפע: )וכ"ה החורש לפרשת צ"ל: אולי 2( וששאלתם. פררס: 1( :ל"י,
 גרטינה ירושלמי ובש"ס בשם: ע"א כ"מ למגילה בפירש"י והובא ה"ר; פ"ג:מגילה

 בנ"צ: 5( אחא. ר' בפורס: אמנם ברביעית; ר"ה שם בפירש"י ג"כ הובא חמע ר' הגי'4(
 הנרול ובמררש שלפנינג בירושלמי וליתא ע"ב: ט"ז ר"ה 7( בג ובשני תר"כ: 6(אומר.
 ח/ י"א: 1יקרא 8( ברנל. חברים ישראל '~כל ברנל, 212: ע' רבינוביץ( נ"א)הוצ'

 אולם והעיר: לצורך יטלא ויגע טרח ע"נ(( כ"א )שם בתשובותיו עטטלינגער ור"י9(
 פרה דפ' כית1 מפרשל. רבתשובה רבו. כרעת רש"י רעת אי1 הירושלמי רבריבפיריש
 הקרימוה לכ1 בפסחץ. מחותבים שאינם אפי' ישראל כל שכוללת --- החורש מפ' יותרכוללת
 לפסח קורם טהוה שצריכים מפני שמפרש נראה ע"א[ כ"מ ]במנילה רש"י מרבריאבל
 הקרימוה.לכ1
 היוצא אחר ספר כ"א בבל, נאוני תשובות אינ1 כא1, הגאונים תשיבית1( :ל"נש
 ח/ ע' למעה"ג עפשמת1 ר"א ומבוא מבואי ]ראה- נים הגא מעשה סמף או רש"י שלמבה"מ
 נ. ע' סוף ח"א לראבי"ה ותיקונים הוספות 403, ע' סוף לראבי"הומבוא
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 צריננים ואנו בראשונה בהמ"ז שנברך לאחר בשבת וששאלתם :א(
 לנשול אנו צריכים שלישית, שהיא שנייה, מעודה מידלעשות

 ? לא או המוציא קודם נם"י על ולברךידים

 שואנו פמחים מלילי מ"ש 3(, ולברך ידים לנטילרנ עטצריך 2(, ראינוכך
 : נ:ן לעשות ומנהננו שני בטבול 4( ומברכין וחוזרין ראשון בטבולמברכין

 מי 6(, שנייה במעודה פה"נ ובורא המוציא לענין וששאלתם 2ב(
 ? בראשקודם

 פה"נ. בורא בתחלה לברך צריך ודאי ראשונה שבמעודה ראינוכך
 מעיום ומשתי בפה"נ וברוכי דחמרא כמא איתויי 6( יהודהדא"ר

 ומברכין למע.ודתייהו ונמרין המוציא ומברך ידיה משי והדר שבת,כבוד
 ומברכין ידייהו משו והדר ושתיין פה"נ בורא ברכת ומברכיןבהמ"ז
 מש.תי וכדבעי '( אוכלין והדר הארץ מן לחם המוציא ומברכיןענ"י

 קמ"תא, במעודתא המזון ברכת דבריכו דכיון ושתיין. פה"נ בוראמברכין
 מבגביא לא ובפה"נ. המוציא דמברכין עד ולמשתי למיכל להואיתמר
 א;לא עליו. דמברכין עד מידי למיטעם להו דאמור בהמ"ז,דמברכין
 בהם"ז, 9( בריך וכי לן והב שטוף 8( א"נ ונברך, לן הב אמראפילו
 המוציא לברך צריכין הלכך דמברכין. עד מידי למטעם להואיתמר
 ס( רווחת, הלכה וכן ולשתות. לאכול לו אמור כן, עשה לא ואםובפה"נ,

בישראל.
 אברהם ור' דניאל ור' נתן ר' זצ"ל יצחק בר' שלמה אני לי השיבו)וכן

 : הנאונים תשובת לשון ע"כ זצ"ל( יחיאל ר'בני

 ="שהיא 5( ע"ב. קמ"ו ממחים 4( =ענ"י. 3( מבואי[. ]ראה רה"ג בתשו' מצוי זה לשון2(
 ]וכ"ה גאוז יהוראי =י,רב ר"ל: אולי : הגליוז על 6( ה'. אות שם לויז ועי'שלישית:

 רב של זקנו יהורה, רב הוא אולי ז'[: אות ]שם לוין של ולדעתו פי"ז[; שבת ר"ובה"ג
 ח"ב שבה"ל השווה ז,ה לעניז ובנוגע ; נמי =אי 8( שלישית. =םעורה 7( גאון.שרירא

 י:שון 10( ]=ונברך[. : לצורך שלא והגיה המו"ל מרח שם ובאו"ז 9( ע"ר. מי' אק:כ"י
 ט'[. אות שם ואוצה"ג 50, ח"א האשכול ]ראה הגאונים בתשו' מצויזה



 רש"יתשובות.82

 ט'טי'
 דניאל ומר נתן מר מן היצחקי שלמה ]בבמר[1( דשאיל שאילתאולענין

 רומא מתא מן יחיאל ר' מרנא,[ב( ]ב:בני ומרנא בנו אברהם,ומר
 ערלתו בשר לחתוך צריך אם ימים, שמונה קודם שמת קטן על :ז"ל

 : לאו ]=:או[ ואם מותולאחר
 קנה, של בקרומית למחתכיה דידן נשי "( נהוג ודאי : התשובה היאכך

 ולאו הוא בשר דחתוך אנו מקובלים שכך היא. מצוה לאואבל

 בר לאו והאי רחמנא, אמר ימים שמונת דבן משום ואמיר, קעבידמידי
 למיתי. ולא דיהיב הוא לחיי מצוות, ק.וב"ה יהיב וכי הוא.תמניא
 למתים( יש )כי 0( ש.נאמר המצוות, 5( מן חפשי נעשה אדם שמת 4(דכיון

 לע"ל. חיים מאימתי ישראל קטני ז( אתמר ועוד וגו". חפשי]=במתים[
 אמר וחד שנולד, משעה אמר חד רבי[, ]=בר 8( שמעון ור' חייאר'

 צדקתו ויגידו יבואו ע( דכתיב משום שנולד משעה מ"ד שימפר. 9(משעה
 זרע "( דכתיב ]=:שמיפר[ שימפר משעה ולמ"ד עשה. כי נולדלעם

 יעבדנו. זרע שנאמר שנזרע, משעה אמר רבינא ב1(. לה' ימופריעבדנו
 מנוער וגוע אני עני 8'( שנאמר שנימול, משעה אמר יצחק בר נחמןרב

 ר"מ[ משום ]=תנא 14 אמר חנינא ר' אפונה. ]=אמיך[ אימךנשאתי

 יחי"5 תנ)י זו תמונס :מ'
 תרות"

 נ"ו"ז וסונ"ס קרווויס סיותר תן סי" 5רם"י
 ע"ר. כ"ו ק"י סי'ח"נ

 ור""
 נטעות מס וסעיר נרו"ס מנס "עטוני5ר

 ח"נ נ"ו"ז וכן נזס"5: 6[ ע' רים ח"" ר"ני"ס 5ס' ותקו)יס סוסעות]נסערו
 : מס 5סניס ]וים נר"ס ווי5ס נע)ין לרם"י יחי"5 ר' נ)י מסמינו תמונס ק"יסי'

 יוויס[: מיוו)ס קורס מתת קטןב:נע)ין
 לא עור שהשואל מעיר אולי שלפנינו, פשומ ותואר יצחקי; שלמה ]=מי[ 1( :מן
 לרעכי"ה מבוא ]בם' אפמוביצר שצייז המקורות ולכל שם. בעלי החכמים מז בזה"זהיה
 הגרמני במפרו פוזננמקי 162; להאורה במבוא ירש"ב להומיף: צריך 403[ ע' ושם 396,ע'
 בבל" "גאוניעל

 ע~
- באוצה"ג ולוין 107;  =]בני[ 2( י"ב. אות 187 ע' לשבת התשובות 

 רמז לו איז זה ומנהג גאונים: מקצת בשם כתוב לשבת המאירי ובחרושי 8( שם.מרכא,
 =מאמר 4( ר'. אות 2 ע' ח"ב האשכול ועי' מקומות. בהרבה העולם נהוג שכך אלאבתלמור,

 פ"מ תהלים ויל"ש שם; ר"ם ]ועי' המצות ומן התורה =מן 5( ע"א. ל' בשבת יוחנןר'
 ע"ב: ק"י מכהררין 7( ו'. פ"ח: תהלים חללים[; כמו חפשי =]במתים 8( תתל"ט[.מי'
 =זרע 11( ל"ב. כ"ב: תהלים 10( =שמיפר. 9( רבי[. =]בר 8( לעוה"ב. בא מאימתיקטן

 ט"ז. 5"ח: שם 18( בגמרא[. ]כ"ה =איתמ,ר 12( ל"א[. כ"ב: ]שם לרור לארני ימפריעברנו
 שם[. מנהררין ובבבלי ר', מ"פ שביעית בירושלמי הגי' ע"פ זה ]ותיקנתי ר"מ משום =תנא14(
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 שןימר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו "( שנאמר אמן, שעונה 16(משעה
 ר' אמן. מאי אמן, י1( שאומרים אלא אמונים, שומר תקרי אלאמונים,
 שנינפול, משעה אמר רנב"י נאמן. מלך אל חנינא[ ]בנא"ר "( אמריוחנן
 ה'יכא דעורלתיה בשרא למגזר איבעי שנולד, משעה ]בבלמ"ד[" מ"דואי

 דמשבינו שנולד, משעה כמ"ד למימר אתי רנב"י זמניה. קודםדמיית
 ליה דאיבעיא ס"ל שנולד משעה כמ"ד לעולם לומר, נפשך ואםלמגזר.

 א'יכא הא אבל למגזריה. דמצינו שנולד משעה אמר ולהכילמגזריה,
 'ליה מהניא בזמניה, ליה דאתעבידא מילה סבר רנב"י )בין(1בינייהו
 בזמנה, שלא ליה דאיתעבידא מילה והאי הבא, העולם לחיילאיתויי

 בזמנה שלא ההיא דאפילו סבר שנולד, משעה ומ"ד ליה. מהניאלא
 כ;חד טעמייהו לאיתויי להו איבעי דא"כ להשיב, ויש90( ליה.מהניא
 דמ"ד קראי, מהני אלא טעמייהו אייתו לא ואינהו דמילה. מקראיקרא

 ]בבדאמר[21( ומאן נולד. לעם צדקתו )ויגידו יבואו דכתיב משוםמשנולד
 וכדמפרש אפונה, ]אמיך[ נשאתי דכתיב משום עונימולמעטעה
 גרנוינן רביעי פרק שביעית במם' 8י( ירושלמי ובתלמוד : **(בחלק

 בר'בי, ,שמעון ור' רובה[א( חייה ]בבר' רבא חיין. ישראל קטנימאימתי
 6נ( משעד; אמר וחד עשה, כי נולד לעם שנאמר שנולד, משעה "( אמרחד

 א;מן, משעונה '8( טאיר ר' בשם תני לדור. לה' יסופר שנאמרשידבר,
 מה שימולו, מוטעה 28( אמרין תמן אמונים. שומר צדיק גוי טעםמה

 מה 9'(, משיולד אמרין דהכא ורבנן אפונה. אמיך נשאתי מנוערטעם,
 אל'עזר ר' עליון. יכוננה והוא בה יולד ואיש איש יאמר %( ולציוןטעם,
 ונש:ורי "( שנאמר הבא, העולם לחיי באין א"י של 81( נפלים אפילואומר
 בר,יתי את ואתה קרא מהאי "( גאון ה" רב אורי וכן : להשיבישראל

 =:א"ר 18( -,שאומר. ל1( ב'. : כ"ו ישעיה 16( שמ(. בנמרא )כ"ה אמז =שיאמר15(
 בראמר. 21( הסברא. ע"פ זה ותקנתי א"כ; להשי"ב י"ש או"ז: 20( =למ"ר. 19(חנינא.

 הנירמא היא כר שם הר"ו ובחרושי ע"ב: י"נ ה"ח פ"ר: סוף 23( שמ. סנהרריו22(
 כו. מעיני נעלמ זה ירושלמי ומאמר נ.[. ]ל. חיים מאימתי ישראל קטניהירושלמית:

 =סהפידברו 28 =משיולרו. 25( 12[. ע' ז' חלק האמריקאית לאקרמיה השנה בס' נאנרזר"ר שי מאמרו ]השווה רובה חייה =ר' 24( רש"י". בפפרי "הירושלמי על במאמ,רוהינער
 תו;לימ 80( =משיולרו. 20( =משימולו. 28( הככסת. בבית אמז לענות יורע =משהוא27(
 ותע.ובה ו'[. : מ"ט ]ישעיה =ונצירי 82( שלפנינו. בירושלמי חמר והשאר 31( ה'. :פ"ז
 וכתיב". "קרי על בספרו נורריס ר"ר מעיני נעלמהזו
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 בשמירה, שאינם טתים יצאו בברית, ישנו בשמירה שישנו כלתשמור,
 מחתכינן. לאהלכך-

 ]=רבה[84( בבראשית אשכחנא דין מן 'ובר דין מן ברועוד
, 

 במדר
 ואינו גיהנם פתח על יושב אברהם לבוא לעתיד לוי א"ר אליו,וירא
 מהו מדאי יותר שחטאו ואותם לתוכה. 35( מישראל מהול אדםמניח
 מלו שלא עד %( שמתו תינוקות מע"ג הערלה את מעביר להם,עושה
 בריתו, חלל בשלומיו ידיו שלח י3( הה"ד לגיהנם, ומורידן להןונותנה
 מחתכינן דלא מכלל בריתו. דחלל משום בשלומיו, ידיו שלח טעמאמאי

 : התשובה מליקא : מעביר היכי להו מחתכינן דאי ]בבלהו[88(,לידו

 מ"אטי'

 2( לדבריהמ ממך מצאתי 1( הקטןואגי

 אלע~ר4( רבינו הגאו'נים 3(בתשובת
 איש י( הזקן קלונימום ורבנא יהודהבר'

 ]3לתי הייקק הית עתיק ייתי יייקיי :מ"א
 סוף תגווה סן ונס 1253, רע"הסי'

 הנורןכי הות המ)י ונוקור ן הרוקק נוןהועתקו
 תקןתו)יס ותמונות ןי)יס ונס ת5תמי, ע"כ 3מס: 3' תות מס הו.3וריסמלטי
 : נונורןכי הועתקו מ)יהס 14, קכ"ק סי' 108 בבהירמפלי 345 קונן מ(ק"ה]כ"י
 קתסעל הו5' הןורות, ]ב:קורת רל"ך סי' זתנ נ)יתין תסונות הות המלימיונ1קור

 625. 5ך ח"ך הת)נלי נרנעון פרים כ"י וגס תסס[; הועתק ת'ט'

 =בראשית 84( ע"נ[. כ"ב ]ר"ל ח"ר מילה ועימוי מ"ו, ח"ב ראשונים של תורתן38(
 להעיר ויש שינויים. באיזה תשע"נ[ מי' נ"ה תהלים שמעוני =](לקומ מ"ח פרשה]רבה[,
 ושם: לתוכה; =לירר 85( מהעאראר. ר"ר שהוציא הכ"י לגימת מתאמת רומי חכמישנרמת
 מלו. ולא שמתו התינוקות נבי מעל : שם 86( לתוכה. לירר מהול שהוא מישראלארם
 =להו. 88( כ"א. : נ"ה תהלים87(
 7[ ח"א ברלינר של ]במגאצי; שז.ח"ה שציינו המקורות ולכל הצעיר; בנ"ז:3( :מא

 לראבי"ה ותקונים הומפות בם' כולה ונשמטה 408, ושם נ:89, לראבי"ה ]במבואואפמוביצר
 111,ו%(נ. צר רש"י מרור וגם 162, 109, להאורה ובמבוא רש"ב : להומיף צריך 6[ עמ'ריש
 רש"י של מררשו מבית שיצאו הספרים מ; אחר =ה"ה 8( לרבר. ממר ושה"נ: אנורה2(

 רבי בן אליעזר רבינו שה"נ: ; יהורה רבנא בן אלעזי : אנורה 4( שם[.]אפמוביצר
 רומי. איש קלונימום ורבינו : 5(שם יהורה. בר אליעזר ר' בנ"ן:יהורה;

 רל"ר( זאב בנימי;)תשו'

 לרבר ממר מצאתי הצעירואני
 בר אליעזר ר' הגאוניםבתשובת
 רומי. איש קלונימום ורבינויהורה
 והוציא גרמנצא בק"ק זה רברששעלו
 נשאלה שכר והראו קרש, ערותחותם
 בה: וכתוב ברומי זושאלה

 ק"3 תו"1 נןפוס[: לפ)י)ו)ת5ת
 מכיהס ע"ת, קע"3 מתקותתס'
 סת:[: ]כ"י ע"ת פ"ו מ3תסוף
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 יצחק שלטה ובינו הגאוןששאל
 הערור בעל נתן רבינו הגאון טרנאטן
 טר וטז אחיו רניאל טרנא טרוטן

 'שכבר : והשיבו אחיו אברהםמרנא
 ו;נאון טרנא בישיבת זו שאלהנשאלה

 הוא כשר שטנהנ : והשיב אברהםר'
 התורה לקריאת סניף הטילהלהיות

 הוא טצוה ועור שומר.ולתקיעת
 טקו'יטין זריויז טשום בבקרלהקריטו
 נטר ער לאחרה נכון ואיןלטצות,

 אחרים ביטים כי ואם התפילה.כל
 אחר ער טטתינים השנה יטות כלשל
 כל שיתקבצו טשום התפילה כ4גמר
 שכל בר"ח אבל הברכה, לשטועהעם

 נכון איז כנסיות בבתי הםישראל
 ה,טילה הוא ונכון מוב ולכןלאחרה.
 ובין וההפמרה ס"ת קריאתבין

 רטיושב. שופרתקיעת

 ב;שם והשיב 28( גאון יחיאל מר מ( אביהם של מדרשו בבית 21(נשאלה
 : רומי דמתא מתיבתא ריש גאון יעקב 24(מר

 "(. וטופר ורנקיעת לקה"רצ 28( מניף מילה להיות הוא כשר "(רמנהג
 %(, בהשכמה מילה להקדים הוא המדבחר מן 39( דמצדה 38(דעדד

 שנ:תי(, ר' בן )ולא יצחק ר' בן הוא )1( הזקן קלוניטוס שר' לפי מ"ם, שהוא כנראה6(
 לגרטייזא. ושה"נ: אגורה 7( 109[, צר להאורה טבוא ]ויראה בחשבון כאן באואינו

 1:נ"ז: 10( ז"ל. יעקב רבינו פמירת אחר שם: 0( תתכ"ה-תתכ"ו. לשנות קרוב =דהיינו8(
 ו;וליז ובטררכי ע"ב, כ"ר ביצה ברש"י הטובא והוא 11( גרטנצא. בק"ק זה רברששאלו
 1:נ"ז: 12( רש"י. של השני חתנו שטואל בר' טאיר ר' היה אולי הטכתב וכותב תר"ר.מי'

 בה. שם: 14( ברוטי. שם: 13( נשאלה. שכבר שכתבו והראה שה"נ: ; נשאלה שכרוהראו
 ]בטנאצין שזח"ה לרעת אטנם יצחקי[. ]קרי: יצחק שלמה ,רבינו הנאון ששאל שם:15(
 שה"ג: נתז: רבינו הגאון טרנא טן : בנ"ז 16( מבואי[. ]ראה הצרפתי שלמה =איננושם[
 ו-יווי הערורו ספר שחיבר שזח"ח: כ"י 17( נאון. נתן רב ורבנא מרנא מן[ ]קרי:בן

 בנ"ז: ]=הערור[; הערות מפר שחבר שה"ג: ]=ערור[; צרור הנקרא מפר 525:האננלי
 אלא "הטכתב", טלשוז שאינו כנראה, הערור", ס' "שחבר והלשון הערור; בעל נתןרבינו
 שם. שם 10( מרנא. מר וטן בנ"ז: 18( 408[. ]שם הגאונים" "תשובת חטסררהוספת

 כ"י 22( בנ"ז[. עפ"י זה ]הומפתי זו ==שאלה 21( חם"[. "גם ]בלי והיטיבו 'טם:20(
 המררש בבית בשה"נ: אטנם נאון; יחיאל טר של הטררש בבית זאת נשאלה שכברשזח"ה:

 אברהם ר' הגאון טרנא בישיבת בנ"ח גאוה יחיאל מר ==אביהם[ ]קרי: אברהםשל
 שם[. נעררים "רוטי" ער טר" "בשם מן ]והמלין והשיב שם: 24( אברהם. ר' הגאון בנ"ה28(
 "תפר. ולתקיעת בנ"ז: 27( התורה. לקריאת סמור 'שזח"ה: כ"י 26( 'טטנהג. שם:25(
 בנ"ה בהיטכטה; מקרימין להיות יטה"ג: 30( הוא. טצוה בנ"ז: 29( ופירוש. זצזח"ה:28(

 בבקר.להקריטו

 למדינוז בבואו 6( ~שבתי רבנא בןרדמי
 יעקבץ רבינו פפיר[זץ לאחר (גרמ"לשא

 16( זה דבר ממנד שאלד זצ"ל. יקרבר'

 והראה קודש עדות חותםוהוציא
 זו שאילה נשאלה "( שכבר 11(,מכתב
 מר שאל : "( בו וכתוב "( רומיבמתא
 רב ע( מרנא רבנא מן "( היצחקישלמה
 י1( ערוך( הנקרא מפר )שחיבר גאדןנתן
 אברהם "( מר ומן אחיו דניאל "( מרומן

 שכבר : %( הם גם והשיבואחיו.
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 ואמר ]ב:הן[א(. לי יעשה כן אמן א(, בקשה ]=דברי[ אחר אמןשאמר
 "( מהב"ה שמבקש כלומר דברים, אמנת בו יש אמן חנינא בר יומיר'

 "( תחנה דברי אחר אמן אמר שירמיה וכשם הדברים,שיתקיימו
 הרחמן כמו18( תחנה[, דברי אחר אמן נאמר אנו אף ריצוי,]=אחר

 : שויתגדל ]=רבא[ שלמא ויהא "(, המזון בברכת "(שאומרין
 : יצחק בר'שלמה

 מ"דמי'
 : ששאלת 1( החנווניעל

 מחובר בהילכות בקי שאינו שבקלים קל לך ואין דבריי, פ( אמיתים כידע
 ומדבריו4( לישראל דורון שהביא גוי 99ח8( רב פמק כבר כיונולד,

 5( דאתי' ליפתא מההוא ועוד לקבל. מותר הגוי מן שאפילו למדאתה
 מאיתמול ודאי האי אמרי( כמישא. דהוה חזייה רבא6( נפקלמחוזא,
 למיזבן.'( רבא ושרייה אתא8( דגוים אדעתא לתחום, חוץ משום ואיעקירא,
 המין מאותו יהא שלא ובלבד הגוים, מן אותו שלקחו לך והרימינייהו.
 מר'"( ראייה שהביא ומה : נתלש שמאתמול "( ניכר שיהא אובמחובר,

 ססתיכר ]כ"י ננ,ק"ו סונ"ס סם"לס כוסת נלי ו[ךוס ל~זנ,ן לרם"י וו תמונסמ"ד:
 "ו"ס ן 288 פ' סי' סכךפס נתת"ו ע5ותיס ונמיכוייס ע"ס[ן רים 52ךף

 תרכ"נ; סי' 297 רם"י סךור 23[; ע' מבפר: ת"ו סי' ת: ]בבכ"י נ84 סת:כ"י
 סי' תת5"ו קל~"זן סי'פרךס

 י""
 ]סי'

 כ""
 23[; פר: ל"ו"ס נסערות נטעות

 19[; מך"ל ]=בכתלת ע"נ 5"נ "סופות ן ולערנ ך"ס ע"נ כ"ך ני5ספרם"י
 ומס 16, "ות 173 ]ק"נ ר"ני"ס ן 5רפת נ,נ"וכי נ:ס: קכ"ו סי' ךעיסתלןיגמ

 27. ננעס"נ וסמווס לסיתר. כתונ ר"יתי ונת:ונות : נמס 2[ "ות474

 הכ"י 17( הק'. מאת שם: 16( לנכון. כצ"ל 15( ה'. יעשה כן אמן שנאמר שם:14(
 שאומר. שם: 19( הרחמן. כגוז שם: 18( הנדפס. במח"ו הגי' עפ"י זה ותיקנתי בחסר;נלקה
 ריתגדל. רבא שלמא ויהא ויתגדל, שם:20(
 ששאלתם. דחטיני על ב: כ"י רש"י ס' ששאלת; המחובר ועל הנדפס: מה,,1 1( :ממן,ד

 פסקה הנדפס: מח"ו 8( דברים. אמיתים כי דע האורה: דבריו; אמתכם כי ודע שם:2(
 מדבריו; כי שם: 4( ע"ב. כ"ד לביצה וכוונתו וכו'. הלכתא פפא ,רב אמר בביצה פפארב

 חזא האורה: 6( ע"א. מ' לערוביז וכוונתו דאתאי; שם: 5( למר. אתה ומהכאהאורה:
 שם: 10( מיניה. שם: 9( ושרא. שם: 8( עקרא. מאתמל ודאי הא שם: 7( כמוש.רהואי
 ב': בכ"י רש"י בס' אמנם מק"א; בכל שכ"ה במבואי, מש"כ והשווה 11( מאתמול.כי

 ר'[. אות ]שם יקר בר יעקבמרבי
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 18( א;לא עליו חיברו זאת מפני ולא 2'. שם הייתי אני יקר, בר'יצחק

 ד;כירה ולמחר יו"ט מערב נוי 14( ביד אותה שראה הייתה. דניםבחרוזת
 בני 16:( שם שיש לרבותינו הומר 15( זאת ועל והביאה. עיןבטביעות

 טוב ביום הניצודין מן י1( להביאו בדבר ויקלו מהוננין שאינןאדם
 שאינו בדבר אבל ניצודו. מאתמולויאמרו

 מ"המי'
 אצלה, והיא 6( באומא הסרוכהואונה

 : לחוש אין במחובר במינו,18(

 ב86( : סם כן'י)און'ה
 : באוגה1( אוסהריז
 לפני מעשה שבא 2( את ראיתיאני

 לי והתירה יקר רבי בר יעקב 6(רבינו
 "י* בי '"ב י 4( ס9נ

 ר3יכו לתל)וידו יקר 3ר' יעקנ ר' תסונת :מ"ה
 : סייכו ו"י ע"י ת"1 סס תוס' ןע"3

 ) "ו"ס ; )ו5"תי סלתס רניכו ונתסונות :3סס
 ן 204 ע' סי' ח"3 ס"ורס 29[; ב:פר: פ"1סי'
 750 תקל"ח סי' רים תח"ו86:

 ]ולית"
 סס

"ו"1
 2717 קונן "דלר וכ"י ס"": סי' נכחס חתדס וססווס י"5. סי' תכריעוס' ול" גולדסתיט( )כ"י סנדול נתרדכי ל5 לית"] )י חולין תרדכי סנסות תי""; סי' ח""

קע"1
 ע""

 225[: וסס 229ן 5ד ח"3 ]בבסדניר

 בבתי סם: או"ה 14( היה. רגים יטל חריזות מפני ס: ~גו"ה 18( לסגנצא. ;=נכחנתו12(
 לרבותיגה הגיר האורה: : לרבותינו היסר 'טם: 15( הגוה בבית הנרפס: מח"ונוים;
 ויביאע ברבר ויקילו האורה: הניצורים: סז ויביאו ישם: 17( ארם. בני שיש שם:16(

 לחוש; איו בסיגו במחובר, שאיז הנרפס: במח"ו אמנם שם; באו"ה כ"ה 18(הניצורים.
 ישגי ד"ה: ע"ר נ"ו ח"א ליפסיא בקובץ הרמב"ם חירושי ה"י; פ"ב: יו"ט ה' רמב"םועי'
 גליות. שלי"ט
 ,טבא יטם: 2( בצוגא. אוגא ריז ובהאורה: לאונא; אוסא ריז ס: כ"י או"ה 1( :כח"ות
 מאונא מ: כ"י ובאו"ה באונה; מאונה סם: ובאו"ה לגכוז; כצ"ל 8( רבי. לפנימע,טה
 אייר לירח ימים בעשרה בשבת בחסישי ע"א: קע"ז ורלר בכת"י חרש רבר זה וראהלאומא;
 הבוציקי בכנסת יומא בק"ק ורין רת יורעי כל נתקבצו ליצירה וארבעים אלפים חמשתשנת
 בסאסרי: סים"כ והעחוה רש"י. כרברי בתוסא ואונא באונא אונא בענין לנהוג וגמרוונמנו
 ובהאורה[. ס: באו"ה ]כ"ה יעקב ר' ==]וספי[ 4( ההלכה. בקביעת רש"י יטלשיטתו
 האוסת מז סירכא ובעניז באומא; המסוכה בטעות: הגה"ם 5( וויה כ"י באו"הונשמט
 וגויטיט[ פרייסז ]הוצ' הרמב"ם בז ר"א ותשובות ה"ו: פי"א: שחיטה ה' רמב"םהשווה
 לי והיתיר יקר בר' יעקב ר' רבינו מורי פי את שאלתי ואב"1: 6( 61. ע' ס"אסי'

 דבי בר" יעקב בטעות: א'( )הערה ,טם האורה בתלמור: אומא שם מצינו לן שהרילאכול,
 ==יקר[.]וצ"ל:

 ת"ו לתו5ין 3פרס"י סו3"ססלתס
 ע"3( 'ח )ק רת"3 סס"יר"3"ן
 ת: ]סבכ"י 863 ססתיכר(-כ"י

ותנו"
 תעס"נ 166[: 130ן ע' סס

 רי"ט: סי' פרדס סת:[:נכ"י
 תרת"נ סי' פ"נ רים"תסטרדס(
 סתיכר([: )כ"י תרדכינליקוטי
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 : אומרים האומרין וטעמם. טעמו לי אמר והוא 1( שאומרין וישלאכול.
 כמדרן אבל 8(, רבא כדאמר באוני אלא שהותר מצאנו ולא יש נקבהרי
 במיצר שעומדין משום דאוני וטעמא קאמר. לא אומי אבל רביתייהו,היינו
 בריא" שהרי ותדע בריא. והדרא ומתחממותהחזה

 לדופן הממוכה
 אומא מצינו לא : מורי וטעם 9(. כדלקמן טרפה ובאומא כשרהבאוני

 לעיל אמרן הריאה בכל דהא חום, משומ טעמו אמר לא ורבאבגמרא,
 כלומר רביתייהו, דהיינו משום טעמו פי' ורבא אוירא. בה שלטדלא
 ול"ש אוני ל"ש הלכך מזו, זו מתפרקות ואין זו עם זו גדילות הןכך

 כמדרן דשלא לן דאורי מילתיה דעיקר משום אוני, דנקט ורבאאומא.
 לקמן, כדאמרינן כשרה הוי בדופן אוני מריכי הויא דאי ואע"גטרפה.

 תמיד שוכבות הן צר, שהחלל דכיון טעמא היינו דהתם רבאאשמעינן
 מתפרקות כמדרן דשלא אבל מזו, זו ממנו מתפרקות ואינן הדופןאצל
 מעמידן הדופן דוחק תימא )ולא מפרקתן, אמצעית שהרי מזו["( ]זוהן

 לן איצטריכא לא כמדרן שלא ואומא באונא אבל מזו. זו יתפרקושלא
 יתפרקו. שלא בה יחזיק מי עומדות הן החלל דברוחב דכיוןלאורויי,
 )ועינוניתא אמת. דברי וניכרים הגאונימ"( בתשובת לדבריו מצאתיומייג

 : נינהו( כמדרן שלא דידה לגבה דכולהי טריפה, דמבכא היכא כלדוורדא

 מ"ומי'
 : הלוי דוד ר' את רבי שאל דברים 1(שלשה
 בכולח 8( כדגמרינן בששים, לו ואמר בכמה. בחלב בשר פ(,האחת

 ס" ת: ]ב:כ"י "87 סת: )כ"י "ו"ה 206; ע' פ"3 סי' ק"3 ה"ורהמ"ו:
 ת' ךף ת"ט סי' לר"ת וסה"י וקת"נ[ן קי"ט סי' ומס 38ן ע' ב:פר:פ"ך

 להוסיף ~ריך פר"תן מ~יץ התקורות ולכלע"נ.
 תנו"

 ע' ומ)( 11 ע' לה"ורה
 ן160

 8: "ות 219 ע' ח"נ הךניר חרחורמטיץ ור""
-----------

 ט"ו חוליז 8( שמתיריה וים ,שאומריז גאונים ויש ובראב"ן: שמתיריה; צ"5,]==וישז(
 חמרה 11( ע"ב. מ"ז הב"ח הגהות עם"י זה תיקנתי 10( ע"א. מ"ח שם 9( 5במוף.ע"ב
 ס"א. סי'גנוזה
 דבי יע15( :כת"ד

 בב"ח הללו: שאילות לשלש כתנתו אולי לשער, אפשר רברים ג,
 ח"ב )האורה לגוי משכו; ורי; רמ"ה(; מי' )פרדם בישרא בתר כח5א 5מיכ5 מהובכמה;
 בכמה. בחלב בבשר הגי" ושם לר"ת. הישר בם' חפרה "האחת" 2(מ5ה 2(. אות218
 ע"א. ק"ח ושם ע"א, צ"ח חו5י; ועי' חו5יז. בשחיטת בכו5א כדאמרינן שם:ב(
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 6( אומרין' שבתורה אימורין כל 4( זרה בעבודה וגם חוליןשהיטת

 אם לעולם בטיל ולא חשיב קא שבמנין דבר 6( ומפרש שהוא.בכל
 שחוטה, י( באלף שנתערבה נבילה בשר חתיכת כגון אחרים.בין
 ומאה. באחד 8( דבטילה בחולין שנתערבה תרומה תורתליה

 בטלה ולא בחלב( )בשר הוא 9( דחשיבא במנין, אותודמוכרין
 : בששים 10( עולה בתבשיל חלבטיפת

 מ"זמיו

 ואנא כחל בהדי חימצי לבשל וקערה וכף קדירה ליה הוה הלוי רורר'
 אמו6ינן מי בישרא, ]בתר[ כחלא למיכל מהו : 1( דר' מקמיבעינא

 מ,סום בחלבא בישרא משום דחיישינן לחודיה אלא כחלא אכלי דלאכיון
 ,2מו ליה חשיב גוונא דלהאי ב( היכי וני בישרא. בהדי אכלי לאהכי

 חלב שאר כמו ]לאלתר[ בישרא בתר למכלא מצי לא נמי הכיחלבא,
 להיתר. ולא 8( לאימור הורה לא ? לאאו

 מ"חמי'

 : זצ"ל 1( שלמה רבינו בשםמצאתי

 להד'ליק זצ"ל הלוי דוד ר' רבינו והצריכם אחד בבית היו בתים בעלישני

 רבווזינו 4( שאר אבל 8(. זה בפתח וזה זה בפתח זה נרות י(שרני
 : יחד להשתתף אלא 6( אחד בבית צריכין איןאומרימ

 ותעס"ג קס"ך[: ךף בבפע: ע"3ן ל"ך ]ב2ך"ק ורת"ו רת"ס סי' פריס :מ"ז
 ועי' 9.ע'

 נתנו"
 : 2 "ות 218 ע' ו[)( ן 11 5ך לס"ורס

 ותינס"ג רת"ס[; ךף ]22פע: ק5"ט ס" פרךס 144ן ע' קפ"ס ס" [לס"[כ-ח:
 4גע'

 'טהוא. בכ5 איסורן סה"י: 6( אלג ר"ה יטם ותוס' ובב"ח, ר"ה בפירש"י שם ועי' ע"א; ע"ר4(

 נ="מטר[ באלף וצ"ל: יטחיטה. בהאורה: 7( בטיל. רלת קחשיב, שבמני, ררבר שם:6(
 'טם: 10( בטלה. ולא היא חשובה יטם: 9( לה. רבטיל סה"י: 8( באו"ה. וכ"השחוטה.

 בס/עולים
 סורו לא אמנם הלול, רור ר' מאת שאל רש"י ]==כיומר מור' קמי יבמעה"נ: 1( :ממ"ז

 במעה"נ(. )וכ"ה היתר ולא איסור לא הורה ולא צ"ל: אולי 3( )שם(. רהכי 2(ורבג
 :_מ-;ק

 )מעה"ג(. נרות להרליק 2( במעה"מ ולא בפררס לא וליתא בשלה"ש; כ"ה 1(

 פתח תלא צריכי, ישאינם הגי" ובמעה"נ 5( )שם(. רבותינו אבל 4( )שם(. אחו בפתח8(

 ביחר. להשתתףאחר

נאבד
דלית
ובניון
א;בל
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 ט"טטי'

 לחברו נותןכשישראל : מצאתידעדד
 לו ואמר מגוי. לו שישמשכון

 לקבל זה על שלי שיש מה 1(,ללדה
 היום עד המשכון זה על הגוי מןמרבית
 לך תעלה ואילך ומכאן ממנו, אקבלהזה,

 לקבל זה לישראל מותר אםהרבית.
 ואמר לחבירו. וליתנו הגוי מידהרבית

 רבית אלא תורה אמרה שלא מותר, 2(ר'
 : למלוה 8( מלוההבאה

 ר' נמס ת"ס[ סי' ק"נ ]ב:מנס"ל "33 סיויכר( )כ"י מנס"ל קנור 2ט"ט
 ס,, ""ח קי"ט[. סין ]ב:"י"ס 18*217 קכ"נ סי' ק"נ ס"ורס ;סמס

 נ"ת סת:( )כ"י תרךכי סנסות ("ל: סר"ם נמס: פ"ך[ סי' נו ]בבכלנ'
 סועתק נסופו: ותס"ס : סלוי ךוך ר' "ת ר' ם"ל נמס: נ280 תקק"ססי'

 תרם"י. "קתתתמונס

 לווה א"ק: כ"י עפ"י ,טם לתקן וצריר מגומגמת; היא ,טם הגי' סמ. כ"11( :טה"נש
 הגה היום ער עייו שעלתה הרבית ואקבל המשכון מז הרבית לקבל זה על לי שישמה

 כ"י 3( וא"ר[. ]קרי: וא"ר בטעות: 81 ע' הסגלה 2( הרבית. לר תעלה ואילרומכאן
 ואתנהו הרבית ואקבל בו: בל 4( ללוה. ממלוה בו: וכל האורה למלוה; לוה מירא"ק:
 או"ה: 6( מותר. רבי ואמר לחבירה וליתנו הגוי מיר הרבית לקבל לישראל מותר אםלר,

 וער מכאז 6( מותי. גוי ממשכון אבל ישראל, ושניהם בו: כל ר" יורע היהושניהם
 רבית ללוקחי הראשונים של התנגרותם אורות 7( רשגה"ל. כתה"י בשני מצאתי לאסופו
 ותשו' מבואי, השווה 8( 2. אות 218 צר ח"ב והרביר ע"ח, כ"א המזכיר השווה הגוים,מן

 ז"ל. הר"ש עכ"ל למעשה הלכה לו הורה הלוי רור ורבי בו: כל תמ"ר; סס"י ר"ל ב"גמהר"ם
 אחת מתשובה הועתק זת הוספה תמצא שם הכ"י ובסוף לגולנ שליחות ]==ראין9(

 רש"ה בתשובות מצאתי עור בשם: ח42 ב"מ סמ:( )כ"י ררינוס מררכי והשווהמרש"י.

 קכ"ג()האורה

 שיש משכה לחבירו התזוכשישראל
 שיש מה לי הלחה לו ואמר מגוהלו
 הרבית4( ואקבל זה המשכון עללי

 ואילד מכאז עליה היום ערשעלתה
 זה לישראל מותר הרבית, לדהעלה
 וליטלו הגוי מיר הוביתלקבל

 הרגית אלא תורה אסרה שלאלחבירה
 היה 5( ושניהם ללוה ממלוההגאה
 ;יורע

 לעגי מפני להורות רבי6(ומוגע
 מרבי לרבריו ס"ג שמצא ער 7(שפה
 למעשה: הלכה לו שהורה הלוי8(רור

 ב280( ב"מ סמ: כ"י מררכי)הגהות
 הלוי: רור ר' את ר' יטאל זהורבר
 אצל העמירו לא אפילו לווהתיר
 משום אלא ט"ם, אמר ילאהגון.
 הבא ריבית אלא תורה אמרהרלא
 היתר, בו נהג ור' למלוה. לוהמיר
 : 9( וגוקף מגמגםולבו
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 נ'טי'
 8(. וביטלה גדולה חתיכה 8( ומצא י"ד בלילה בודק שהיה מי 2 1(חטאלתיו

 6(. והן לאו : ואמר לאו. ואם למחר. 4( למיכלה יכולאי

 לאחר '( מיד בלילות חמץ הבודק כל : מורין 6( שבכאן החכמיםוטל
 : 8( כלום ולא כששורף ולמחר חמירא, כל מבטלשבדק

 תכיר 3ר' )ונהס ר' ןורו לנן רם"י תיונת :נ'
 )ו)וגנ5"

 נופר )ו)וקור סנונעת -
 י:"ך סי' ננועה"ג נ)ורן יותר ונק5ור קטוע נלמון סונ"ס - סתכירינועמס

 14 ע'סוף
 ]ונ)ונו"

 י"ג[. ןף מס

 של שימתו וכ"ה 2( ממננצא, מכיר בז מנהם ר' הוא כנראה, השואל, ושם1( :נ'

 ."ר: אות ע"ר ע' רף ח"א א"ה וראה המץ, ביעור על מברר שמוצא, ראשון רבככררש"י
 1 בפו': א' סי' ס: ]=כ"י 77 סמ: כ"י או"ה מ'; אות ע"נ ק"ס רף פ"א פסהים האנורהס'

 איתא 77 ח"א בהאורה אמנם 188. ח"ב התורה ר"ו; סי' שבה"ל 254: מה"ו א'[;אות
 א[מנם 8( המץ. ביעור על ברישא לברוכי מיבעי בודק וכשהוא הרי"ף(: של )כשיטתולהיפר

 לא ירוע המץ ל"ז[: אות ע"נ ע"ת ]ה"א וא"ה פ"ב[ ריש המו"מ ]ה' הרמב"ם שללרעתו

 נז-ולה התיכה של השיבותה מתור עליה יהוס )דשמא שריפה בלא כלומר 4( בביטול.סני

 הביטול נעקר אולי למהר האכילה שע"י ובפרט עיקר(. כל לשורפה לכו עם ימצאולא
 סוף מ' סי' ומצה המץ מערכת המר שרי מ', סי' וישעי אורי שו"ת )והשווה י"רשבליל

 בדוכמי ה"ה 6( ט'. אות להלן וגם ו' אות סוף לקמז ראה 5( ע"א(. כ"ה ריש ל"האות
 וה,טווה השואל. הוספת הן כלום" "ולא ער ההכמים" "וכל מן שהמליז וכנראהמננצת;
 ורבינו בשם: 14 ע' ומעה"נ קכ"ב, סי' פררס שלפנינו[, סמ: בכ"י ]=וליתא 254מה"ו

 ו:תוב וכן ז( בלילה. שבורק קורם המץ ביעור על מברר היה בר"י[ ]והוא=ר"ינ"ע
 סי' ריש השאילתות לשון והשווה מבמלו, בלילה שמיר מבואי[: ]ראה רש"יבתשובת

 והונופות 33, ע' ריש ח"ב ,ראבי"ה ע"א; ע"ב ראב"ז 184; ע' ר"ב ח56, ר"ו בה"גע"ר;

 ג"ב סהר"ם רבי מנהנים ס' ה'; דף י"ה סי' סאניק, הוצ' רוקה, מעשה 71;לראבי"ה

 כלום; ולא מברר אינו צ"ל: אולי 8( ע"ב. ל"ג קלויזנר לר"א ומנהנים 22; צרמרומנברנ

 גי!ילה ביטולים, שני ראיכא תל"ד[: סי' ]מאו"ח והב"ה הב"י של כשיטתו רלא זוופסקא
 ויוצה =המישית[ ]קרי: רביעית בשעה למהר ואי נורס: 89 ה"א בהאורה אמנםוביום.

 אות ע"א ש'א שם ה"צ א"ח ע"נ; נ"ו רמ"ה סס"י ה"ב או"ז והשווה בירו. הרשותלבטלו

 ש*וילת בס' אמנם ב'. אות 28 צר שם ב"ב מהר"ם דבי מנהגים בספר מש"כ וראהכ"א:

 אהר רמבמליז פסקו ואהרונים )1( הראשונים הפוסקים כל ע"א: כ"ר ס"ח סי' ה"ביעב'"1

 לה איז זו הפרזה ולדעתי שלו. בהמץ 'ט,ריפה טצות לקיים כרי בטעמא: ומילתאשריפה,

 הראשונים". הפוסקים "לכל בנוגע יסודשום
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 נ"במי'

 הדליקה שלא .חנוכה בבר ב(וששאלתם
 שלא שכיון נומה, דעתי כךבלילה.
 הוא, ודחוי מדליקה. אינו שובהדליקה
 4( החמה הנץ עם מצותה 8(כדתניא

 רגל שתכלה עד החמה[]=משתשקע
 אדליק לא דאי ואמרינן השוק.מן

 עשה לא ואילך מכאן 5( ומשמעמדליק,
 כך ובין כך ובין המובחר. מןמצוה
 משום ביום, ולא בלילה 8( להדליקצריך

 דאיכא 7( ובליליאה הוא. נימאדפרמומי
 ביום אבל נימא, פרמומי הוי נרנשפא,
 אור הוי לא ]=:דיממא[8( נהורא,דאיכא
 לילות בשאר שכן וכל נימא. פרמומיהנר

 : הוא ודחוי "( יומו דעבר מדליק,דלא
 : ג1 נ"ע יהורה בר'יצהק

 נ"ס סי' נונעס"נ נסליינותס סו3"ס ונכיר 3ן לוננתס נר"י תר"י 1ו תסונסנ"ב:
 201 ע' רל"1 סס"י סנןפס ]ם2תת"ו ע"ך 45 ןף ססתינר( )כ"י תת"ו 43ןע'

 תסר"ס 151; רס"י סיור רת"ס[; ןף ]ם2פע: ק5"ט סי' פרןס רניס[ןנסיט"ס
 פ"נ סנת סת:( )כ"י סנןול ותרןכי קפ"ו; סי' סנס"ל תתרל"ך; סי' ן"פנ"נ
 ועי' ת"יר(. רנינו ססינ : רס"ס סי' סנןפס )ונתרןכי נר"י ר"י : נסס י42ןף

 6. "ות 579 ת"נ ור"3י"ס תרע"3, סי'ט"ו"ת

 ליתא השאילה ונוסח יהודה[. ]==בר' יצחק מר' מכיר ב: מנחם לי, כ"נתו 1( :נ"נב
 )מח"ו עיטאלתם )מעה"ג(; ש,טאלת 2( ובשבה"ל. בפע: במעה"ג, כ"א 'שלפנינהבכתה"י
 אמנם סם: כ"י הגרול במררכי לנכוז כ"ה 4( ע"ב. כ"א שבת )מעה"ג(. כדתנן 3(הנרפס(.
 ממובחר מצוה עשה לא ואילר רמיכאן דמשמע 5( החמה. הנץ עם במעות: סמ: כ"יבמח"ו
 דאיכא ובלילה 7( )מעה"גג ביום למחר ולא להדליק צריר בלייה 8( הנדפם(.)מח"ו
 )מעה"ג(. לנכון כצ"ל 8( הנדפס(. )מח"ו לא ביום אבל ניסא, פרסומי הנר אור הוינשפה

 בטל יומו רעבר הנרפס: ובמח"ו10( במק"א. ולא ובפע: במעה"ג נמצא זה מאמר9(
 יטם; ובפע: במעה"ג נמצאת זו סיפא 11( הו", רחוי שעבר דמה ובמעה"ג: הוא;קרבנו
 יהורה. ב"ר יצחק הנדפס: ובמח"1 בכ"ה כ"ה 12( ובמק"א. בכתה"י לאאמנם

 43( נ"ה סי')מעה"ג
 יצחק: מרבינו שאילה שאלועור1(

 ברברי עינינו ויאיר רבינויורנו
 נרות הרליק ולא ששכח מי :שאלתי

 לו ונזכר מהלילות באחר חנכהשל
 או כשנזכר, מיר שירליק מהולמתר,
 אילו עם וירליקם לערג ערימתין

 כלל שירליקם צריר אינן אושירליק,
 :ונרחה

 שלא חנוכה בנר ששאלת]צ:[
 מרליקה אינו יטוב בלילה,הרליק
 לייות ביטאר וטכן הוא".""וכלורחוי
 ליח חזי וקא מובא מרליק[9(]--אי
 רברי על עובר אמיין האאינשי
 ורתוי הועיל הילכר הוא,חכמים
 הוא.רחוי
 ולא בספינה מהלר או ברררשהיה מי מינא, שמעת וממילא :[11(]ב
 לביתו וכשחזר להרליק, מה נר לוהיה

 יהרליק לו שאין ; חנוכה ימיבאמצע
 בביתם ארם בני יטמרליקיז מה אםכי

 יטעבר רמה יותר, ולא לילהבאותו
 הוא:רחוי
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 נ"גמי'
 ד165( דף רי"ט ממ: כ"י)מח"1
 מכיר בר" מנחם ר' יטאל 11שאילה

 יהודה בר' יצחק 1( דבינו רודו בזאת
 2( להיות 'טחל 0ילה יוםזצק"ל:
 גטגת וטטרה כנון ציבורבתענית
 בתשרק ושלשה בת110 עשיושבעה
 ומליחות דרח0י פסוקי להתפללמהו

 והוא ולומר כררכה ווירויולומר
 אל ולומר לתחנונים וליפולרחום
 התז על מברד ואם אפים.ארך

 ]ואם[4( המברד אותו 8(וטועמו
 טעימא? שיעור וכמההילר

 יום על וששאל תשובתו:והילד
 'טמוופלליז במקומינו נוהנים כדמילה,

 סליחות5( ואומרין סליחותבתעניות
 רחום והוא אומר' ואין6(כררכו,
 תורה אבותינו ומנהנ תחנונים.ולא
 בשמחה קיבלו מילה ומצותהיא

 כדכתיב בשמחה, אותה עושיןוערתן
 אי71( לפיכך אמרתך. על אנכישש

 ותחנונים, רחום והוא לומרנהנין
 צריכין ואין במקצת. 'טמניחיזורי8(
 ואל וידוי, לנמרי, מליחותלהפסיק

 : א9יםארך

 נתעס"נ רניז נסיכחיס סונתס ךוךו 3ן חכיר 3ן חכחס לר' 3ר"י תר"י ץ תסו3ס :נ"ג
 ע"5 י"ד תת' ך' לקס"פ ע"ו[; ךף ]ב2פע: רפ"3 סי' פרךס 59; ס"ןס"

 ח"3 תו"ז 625-624[; תק"נ]ב2סי' ע"ן ריס 163 סת:( )כ"י חח"ווע"3;
 ת5"ס ס" ערו3ין תת'( )ן" תרךכי ; ססתלס תורף ונלי כתרן 3קפר ק"טסי'

 )כ"י חךחיר"ן תכסניס ריתת[; 3ן' ולת סח: כ"י סנךול 3חרךכי לת]וליתת
 נסגז: ט'[ סערס 78 5ן ורנ תרוטכ חסר"ס יני תכסניס ]022' 43 ךףתק:(
 וסס רע"5, ס" סנס"ל יסוךס[; נר' ]ב2י5חק ז"ל י5חק נר' יסוךס רני'תסונת
 סחילס וכללי : תק5"ס-תק5"ז וסס תקפ"ט, סי' רקכטי פסקי : ס' וסי' י'סי'

 : 72 ע' וס)( 69, 5ן זנ"לר סנס' סנהרלר"י
 צ"ל: הלוי, יצחק בר' יהורה רבי' מאת נשאל ב4: אק:( )כ"י רורא 1במנהני 1( :נ"ג
 נ;עצמו הוא 0נהנים ס' המחבר כי ברואה, שנה 1המעתיק יהורה[ו בר' ]יצחק רבי' מאתנשאל
 שם: 2( מ'. הערה שם ע"ו שהעירותי מה והשווה יהורה. בר' יצחק ר' השיב וכז לעיל,הביא
 ונ;מח"1 במעה"נ; וכ"ה 8( נרליה. בצום או בתמוו. בו"ו עו אמתר: בתענית שח"למילה

 אינו שהמברר מברבין אין רילמא או לינוקא ליטעמיה או הוולר. אם ומועמתוהנרפם:
 כדרכו. וירוי הנדפם: מח"ו 5( הילר. ואת שם: ובכ"י לנכון; כצ"ל 4( לטעום.יכול
 והוא לא אומרין ואין צ"ל: ואולי תחינות: ולא רחום והוא ואומ' במעות: נורס או"ו6(

 הנ,דפם: מח"ו ובאו"ו; במעה"נ וכ"ה 8( צריכין. אין ובנרפם: 7( תחינות. ולארהום

 ו'ראוי מנהנים: ס' במקצת: שמניחיז וראי רו,רא: מנהני במקצת: שמניחיז צריכיןרודאי
 שמניחין.במה

 יצחק ר' רבנו לפני נשאלה זושאילה
 שחל מילה יום ועוד : יהודהבר'
 וג' בתמוז י"ז כגון צבור תעניתביומ

 דרחמי פמוקי להתפלל מהובתשרי,
 ואם אפים, ארך אל ווידויומליחות,
 אותו וטועמו היין עלמברכין
 שיעור וכמה הילד,]אם[
 מילה יום על 2]והשיב[

 שמתפלליןבמקומינו
 ואין ווידוי, ואומ'מליחות
 תורה אבותינו ומנהג תחנונים. ולארחום
 ועדיין בשמחה קיבלוה מילה ומצותהיא
 אנכי שש כדכתיב בשמחה, אותהעושין
 לומר נוהגין אין ולפיכך אמרותיך.על

 אוהמברך
 ?טעימה
 נוהג'כך
 ת ו י נ תעב
 והואאומ'
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 שמניחים ודיי ותחנונים. רהוםוהוא
 לגמרי להפסיק צריכין ואיןבמקצת
 ושליח אפים. ארך ואל ווידויסליחות
 והמנהג מועמו. ואין היין על מברךצבור
 ביום למעמו צריך שאין היאתורה
 דאתי לינוקא למיתביה ולאתענית
 ]ולא[ לאורתא. עד לשהיה אלאלממרך
 למיתב בעיא כי דרביא אימיהלשווייה

 צריך המברך דאמר' דאע"גבתעניתא,
 דמי, שפיר אחרינא ליה מעים כישימעום,
 זמן לימרו הכיפורים ביוםמדמקשינן

 וליתביה מובים ימים כבשאר הכוםעל
 מעמא למיסרך, דאתי ומפרקינןלינוקא,
 למיחש דליכא היכא אלא למסרךדאתי

 דמי. שפיר אחרינא מעים כילמיסרך,
 למישתייה דצרך מובים ימים כבשאר הכום על זמן אומ' אין הכיפור'וביום
 יוה"כ, דמוצאי לא,ורת' עד דלשהייה למימר וליכא היום, קידושמשום

 איפשר.דלא
 לוגמא, מלא דבעינן הוא מקדש גבי : מעימה שיעור כמהוששאלת

 אשה דאמ' "( ואע"ג למימעם. אסור דתעניתא ביומא הכיואפילו
 מעימה מילי הני כלום, בכך ואין תבשיל מועמת בתעניתהיושבת
 הכא אבל כלום, בכך אין קימעא בולעת ואפילו בליעה, בלאבעלמא
 כדאמ'י1( דעתיה, מיתבא לוגמא ובלא לשתות לוגמא מלא בעינןלמברך

 חייב. לוגמא מלא שתה כיפורים יוםלגבי
 בפה"נ שבירר ומי בזה"ל: איתת 76 ע"ט סי' פריימו( )מהר' הרמב"ם בתשובות אמנם1((

 ושם 179, ע' ח"ב בגנ"ש גינצברג ר"ל והשווה וכו'. לבטלה ברכה בירר וראי זהבאופן
 והמאמר 11( שם, מנהגים בס' וכ"ה 10( שם. שציין המקורות וכל 636 ע' ותקוניםבהשמטות

 לשתייה ולא מעה"ג: 12( לצורר. שלא שם בכת"י נשנה "באמרתר" ער מילה" "מצות מןכולו
 ראתי =ומפרקינ3 13( ע"ב. מ' עיורובין עי' בתעניתא; למיתב בעיא כי ררביא,אימיה
 התשובה לבסוף ע,ד המאגור וכל ה"א; מ"ח: נררים ירושלמי 14( שם(. )וכ"הלמיסרר
 מן המאמר כל שם ונשמט בחסר נלקה סמ: מח"ו 15( ע"ן. צר בפע: ונמצא במח"ונשמט

 זמן. אומר' אין וצ"ל: זמן אמר אם הנרפס: מח"ו איפשר"; "רלא ער יו"ט""כבשאר
 ע"ב. ע"ג יומא 17( הנרפם(, )במח"ו מקרש עגבי16(

 היי91( על מברר ציבורחפליח
 תורהוחטנהנ 10( טועמוואינו

 בשטחה קבלו מילה )מצותהיא11(
 כרכתיב בשטחה, ערתה עושיווער"ו
 ]=על באמרתר אנכישש

 ולא תענית, ביום לטעמו צרירשאין אמרתר"
 אלא למיסרר ראתי לינוקא,ליתביה
 לישריה או לאורתא12(, ערלישהייח
 לטיתג בעינא רלא ררביאלאימית
 צריך חמברר ראמ' אע"גבתעניתא,
 יפ9יר אחרינא ליה טעים כישימעום
 ליטרו הכ9ורים וביום מרמקשינןרמי.
 טוגים ימים כבשאר הכוס עלזמן

 למיסרר( )ראיכא היכא אגללמיסרר. אתי ומערכין%8( לינוקאוליתביה
 ליה טעים כי למיסרר למיחשרליכא
 הכיפורים וביום רמי. ,שפיראחוינא
 )ביום חכוס על זמן אומרים15(איו

 איפשר. ]בברלא[ ולאהכ9ורים(,
 חכא לוגמיה מלא רבעיקירוש16( נגי טעיטא, 'פיעור גגיח~פאל

 מלא בעינו לא ברכות שארגבי
 רתעניתא ביוסא הכי, ואפילולונמיה
 ; למטעםאסור

 נ"ע: יהודה גר'יצחק



-
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 לקרטי'

 אווזה וקורין כולה, עטופה שהיא ריאה : 1( יהודה ב"ר יצהק לה"רשאלה
 ד;יא אבל הימנה יוצא רוה ואין בנפיהה ועולה 2(פולמנ"ארא

 4( .ונוקבין במשוש קשין מקומות בה ויש מאיליה, בפוהה 3( כמוגדולה

 מקום. באותו יבשה אינה ואף מוגלא 5( שם ואין מבצבצת ואינהשם,
 אכ1ום '( דאמ' טרפה מבצבצת ואינה אותה כשנוקבי' הריאה 2 6(תשובה

 8( ואותה טרפה. לא ואי כשרה, מבצבץ )מבצבץ( איבריאה

 בדופן ודבוקה מאליה נפוהה שהיא ריאה היא פולמנ"ארא,שקורין
 מביבה כל מרוקבת "( היא אותה וכשמפרקי' מקצתה 9( אוכלה

 וןיא נקב, מכל ושלמה יפה היא גבה מעל רקבובית "( אותווכשנוטלין
 "(.כשרה

 נ"המי'
 מעמיב 2( אהי יבורך דיי, בלי עד ובשלום והתומפות העיקר 1(בברכות

 וב"תו אחי פלוני, בר' 8( פלוני ר' 5(, בדולי 4( ימיבי עין ב(.נפשי

 סי' 6"1 כ"י נת"ר הונתה )וכיר 3ר )וגהס ר' ךוךו לנן נר"י ר"י תסונת 2נ"ד
 וגסגית לנסוף, 87 יועה"נ ; 204 ס"ט סי' התורה ; ע' סי' תה5"ו 423; יףת'
 עפסטיין ר"ת ורתה סיגוייס. נכתה סנ"ט סי' לר"ת וסה"י 88; 5ך נתסו'סס

 7. 5ך "סנועיה"נ)והנרתו
 3סס 96-95 ע' 5"ה סס"י נתעה"נ הונתה לרס"י[ ]התיוהסת זו תסונה 2ג"ה

 ד' דודוי ]=מבז שם. ובסה"י בתחצ"1 הגירסא ע"פ כאן להוסיף צריך ח1לי 1( :נזזד
 פלומוטריא; בתחצ"ו: פלמוניירא; במעה"ג: פולמינריזנ; בסה"י: 2( נ"ע[. מכיר ברמנחם

 ש,היא כמו במעה"נ: 8( י1טוטןטק העתיקה צרפת בל' ]=פולמוז] פולסוזבהאורה:

 הער:יקה צרפת בל' מונלא, בסתימא ואיז שם: 5( מכאז. אותה ונוקביז שם: 4(מאליה.
 אותה שגוקביז ה,ריאה על וששאלת : במעה"ג 6( ב'(. הערה שם תחצ"ו )ראה42ן(ב4ג

 שם: במעה"ג 8( ע"ב. מ"1 חוליז וכו', ב,ריאה אטום האי[ רביגא, ]=ראמר צ"ל: 7(וכו'.
 סנ:יבה על מרובקת היא שם: 10( חציה. או שם: בתחצ"ו 9( בחסר. נלקה התשובהסוף

 וכשנוושחיז בריאה, אמום יש אם אבל שם: 12( נבה. שעל הרקבובית שם: ן1( שם(.)האורה
 טריפה. מבצבצת, אינהבאטום
 1:רכה לכם והריקותי י'[: נ': ]מלאכי וראה בפררס; ליתא "ראשית" וער מכאז 1( *נ"ה
= הוא "אחי" התואר וכוונת 2( רי. בליער  הוא ולרעתי מבואי[. ]ראה ק,רובי או ריעי 

 מ"1[: א': ]איכה נפשי משיב =מגחם 3( בר"י. ר"י 'של וקרובו תלמירו מכיר, בר' מנחם=ר'

 היה שהשואל מבואר, ומכאז 5( י"ז. י"א: זכריה 4( השואל. שם היה שמגחם מעיר, זהוגם
 ונם לימים צעיר היה מנחם שר' ירעגו רהרי ע"ז, להפלא ויש ורבו; רורו בן בחיי גרולכבר

 עי-וכה ולו מכיר, בר' מנחם ר' ה"ה 6( ומבואי[. 158, למ"ג צונ'1, ]ועי' האתים ביזהצעיר
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 כמותכם. דור לאלף לבנים ז( והחסד הברית שומר ישמרכםוילדיו,
 המפקחים הנעימים שאילותיך על משיב אחי' ופלוני פלוני 8(ואני

 : רואיהם כל 0( לבוהמרוים

 כמו לי ואמרו ויברכם, ויחיים "( יוצרם ישמרם רבותינו פי אתשאלתי
 הן : לפניך אערכה שזכיתי זכותך מחלק אני וגם "(,ששגרתי

 שכבר ונמצא שחופה תרנגולת על : ששאלת פובה, "( תבואתךראשית
 ארוכה העלתה ת( והנה הגידין. צומת במקום שבורה הירךהיתה

 יפה והיו 15( ונתרפאו זה, גב על זה שברים שנדבקו היפב, "(ונתרפאה
 לצומת "( נחוש אם ועכשיו השבר. מקום וכסה עלה העור ,וגםיפה,
 קיימים י1( הם אם לבדקם וצריך הירך, ש:שברה בזמן ניתקו פןהגידין

 נבדוק15(. ולא ארוכה שעלתה הואיל הם, קיימים בחזקת נאמר או לא,או
 וסברתה21( וכחרדל, כעדשה דקות בצים אשכול25 בה שהיו עיינתה"(וגם
 זה 22( שמגול לפי 'ומשבחת, יולדת הייתה לא פריפה היתה אילולומר

 ]ר"רן נפררס וע5ונזיס רניס ונמיכוייס וסנומי3[ן סמו"ל מתות ]3לי ופלוכיפלוכי
 סי' ע"רבנר"וול""

 רכ""
 ו"ולי 3-"197[. פ"ריס =:כ"י קכ""-קכ"3 רף מככפע:

 עליו תעירין מכיסס סנכוכו, ונס נסלכסמיטתי
 ]ר"ס יסורס נר' י5חק תר' מסו"

 מל לרעתו "נוכסוקרונו.  תלוויוו 6[ ימס 3 2 ]בם"ית )וכיר נר' תכחס לר' 12[ "ות ומס 42, "ותלסלן
 תנויי[:]ר"ס לרנריו. נווכיחות יריכן לו ו"ין ; לרם"י ליחסס ר5ריך סו" לור"י קרונר"יס[ תוס ונלי 714 5ר כ"נ חלק סחרמי ]נת"ע עפמטיין ר""

 למפרו התשובות כל שאמף בזמו "פלוני" נתב בעצמו הוא מענותנותו ואולי ז.ו;תשובה
 רברים 7( ומבואי[. י"א רף למעה"ג מבוא ]ראה שמו את לגלות רצה לא ני המנירי","מעשה

 לקורבה ובגוגע 74[; אות 225 צר ח"ב רביר ]ראה רורו יהורה בר' יצהק =ר' 8( ט'.ז':
 ]=עין[ צ"ל: אולי 9( 871[. ע' לראבי"ה מבוא אפטוביצר, ]ראה אפשריות ארבע נאן ישזו
 סעיר אולי "ששגרתי" זה ולשוז 11( ג'. כ"ו: ישעיה 10( ט'[. מ"א: ]ישעיה רואיהםנל

 מגנצא. בעיר יושבים היו .המשיב, וגמ השואל ששניהם, אע"פ שליח, ע"י נשלחה זורתשובה
 נעין רגיל זה ובטוי ג'; ב': ירמיה ראה 12( ההוא[. בזמן שם השואל היה לא]ואולי
 נחמיה ]ועי' ונבר: פע: 18( טובה. תבואתר ראשית פע: טובה; תבואת ראשיתפארימ: כ"י פררמ ,רש"י. לתשובות לא אמנם מבואי[, ]ראה ממגגצא בר"י ר"י לתשובותפתיחה

 שמ. ובר"וו בר"ק וליתא שם: 15( היטב. ונתרפאמ שם: 14( ט"ז[. ל': ירמיה א';ר':
 יצחק ב,ר' אברהם ]=ר' ותלמירו הלוי[ מרוז בז יצחק ]=ר' הגרי"צ של ולרעתו16(

 ]ראה בצה"ג בריקה צריר השבירה, נתרפאה ואפיל צה"ג, במקום העצם נשבר אםמנרבונא[
 אם לבורקמ וצריר פע: 17( ע"א. קצ"ט חוליז האגודה, ס' והשווה 56[. צר שמהאשכול

 זה. בצים של ושלל שאשכול שמ: 22( אלו, ואמרתה שם: 21( רקות.ביצים בה שחיו שם: 20( שם[. ]ונ"ה =בתונה 19( נברקה. ולא שם: 18( לאו, או כולםהם
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 לחוש אין הן. דקין שהרי שנתרפאת לאחר "( שנהיה נדמה בציםשל
 הוה דאילו מחזקינן. לא באיסורא י2( דאחזוקי הגידין, ניתקו שמאכלל
 נפיק וקא הגידין, צומת מעילוי כרעא %( מיתברא כד לקמן "(איכא
 מדהא אמרינן הוה היקפו, ורוב עוביו י2( רוב את חופין ובשר ועורגרמא

 %( לצומת נמי נעיין בהא, "( מטרפא דלא אע"ג ביה חזינןריעותא

 אלא כלל לבר גרמא נפיק דלא אע"ג נמי והכי %(, אינתוק דלאהגידין
 %( ריעותא ואית הואיל אמרינן למשכא, מלגיו דתבר בידה "(מתמשמש

 אמרינן הכי אשילו לבר, נפק דלא ביה מיטרפא דלא אע"ג %(, עצםבהאי
 בעצם, קמן ריעותא דהא %(, ה.וא הגידין צומת " אינתוק דילמאניבדוק
 איתברה י8( דכבר לקמן %( אתא כי הכא אבל 86(. לצומת נמינחזי

 לקמן[ ריעותא השתא חזינן מדלא למימר%( =יאיכא ] שפירואיתבריאת,
 דאחזוקי הגידין, צומת בתר 41( למיבדק 40( לפשפושי %( צריכנן לאבעצם,

 מחזקינן. לאבאיסורא
 לחוץ כלל יוצא ואינו 43( לפנים העצם נוטבר שאפילו 2'( לדעתיועור

 %( נוחה העצם "( דרך שהרי הגידין, צומת אחר לבדוק צריךאין

 רך, דבר שהוא והעור, הגיד אבל קשה, דבר 46( שהיה לפילהשתבר,
 רואין %( אנו ועכשיו %(. מתנתק אינו דנתקו, וחוזק דוחק י4( איןאם

 שאינו "(, נפסק לא ודאי 50( גיד שכן וכל עלול, שהוא נפסק, לאשהעור
 64(, לבדוק טצריך 58( הלוי מנחם ר' הרב אבל : להנתק יותר "(נוח

 איתבר כר שם: 26( שם[. ]וכ"ה לקסן =איתא 25( איסו,רה. שם: 24( נתחולל. שם:23(
 רפ"ה. סס"י תשובה שערי ועי' עוביז[; רוב ]קרי: עוביז אעע חופיז שם: 27(כרעיה.

 אינתקו. רלא שם: 80( הגידיז. בצומת שם: 29( מיטרפא[. ]קרי: מיתרפא רלא שם:28(
 =הגירין 85( שם. חסר שם: 84( אינתקו. שם: 88( ריעות. שמ: 82( מתמשמשא. שם:81(

 זה =תיקנתי 38( =רכבר[. ]קרי: רסבר שם 37( קםז. אתי כי שם: 36( שם[.]וכ"ה
 קשם: 41( שם. וכ"ה ]=בעצם[; 40( לה. איצט,ריר לא שם: 89( קנ"א. ע' סוף פע:עפ"י

 לשימתו מתאים הגירין" צומת "בדיקת בעניז המשיב של ודעתו 42( הגירים.בצומת
 ז'[: אות כ"ר רף שם ומבוא ו', סי' ותחצ"ו ב47, אזמיר כ"י ].ראה בהלכה בר"י ר"ישל

 ]אמנם הבשר תור פע: 48( מבואי[. ]והשווה יצחקי שלמה רבינו של לשימתו לאאמנם
 צוה"ג[. רין להם איז בבשר, שנבלעיז וממקום איתע: 57, צר אויערבאד, הוצ' האשכול,בס'
 שם: 47( קשה. שהוא לפי שם: 46( ]שם[. להשבר הוא נוח 45( העצם. שהרי שם:44(
 שם: 60( רואיז. שאנו שם: 49( מינתיק. אינו שם: 48( ובמתיחה. וברוחק בחוזק לאאבל
 רבינו הרב שם: 58( להינתק. נוחים. שאיז שם: 52( שם. שם 51( נפסקו. לא הגיריםכ"ש
 מעה"נ ראה 64( מכיר[. ב"ר מנחם ר' עם אותו להזהות ]ואיו מבואי; ראה סצ,ריר;מנחם
 95.צר
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 אבל כלל. לחוץ יוצא שאינו אעפ"י מבפנים, ממש העצםכשנשבר
 שבריה ו.נדבקו הואיל לבדוק, %( מצריך אינו שלך, כגון '6(, זובתרנגולת

 "( דאידבוק ארוכה, העלתה שלך ותרנגולרנ %( הואיל באחד, י6(אחד
 עור 61( בדלית תבריה, הוי דלא לן ברי %( ומדאידבוק להדדי,גרמי
 אבל רובו, את %( חופין הוה עצם ודאי תימא וכי חובו. את חופיןובשר
 %(, למיחש איכא לא נמי הא גידי, אינתיק 64( דילמא לן, '0( לימאמאן
 ארוכה. %( דהעלתה י6( אשכחה דהא ואזלה, %( נתנוונה דלא חזינןדהא
 בעצם דהיינו משכחה, ביה מימרפא דלא אבר בהא דילמא %( תימאוכי
 לא הא הגידין. צומת דאינתיק אימא ולעולם רובו, את חופהדהוי

 לקמן אתי הוי לא אי מחזקינן לא איסורא דאחזוקי חדאאיפשר,
 האי ועוד יממרפא. - נתנוונה אבר ובחד משכח' כי וחדכדאיתבר,
 מחרדלא דידה דסגול פי(, ביעי מעני 1י דלא מוכח דידה 0י(שיחלא

 *י( והילכתא למיחש. ליה ולית ומשבחא, מיילדא דהוי בי(,וכמלופחין
 6י(. וכו' ביעי הני 6י( אמימר ]אמר[ וכן יולדת. שאינהבנקבה

 'י( בישולן לאחר תרננולות יי( שנמצאות יום בכל מעשים האועוד
 %( וראו שמעו וכן 9י(. דחייש וליכא עצמותיהן שברימידבקין

 : לפנינו היו אשר "( רבותינובימי

 שם: 82( בלא. שם: 81( אירבוק. ומיר שם: 60( שם. חסר כולו 59( ארוכה.העלתה שהרי שמי 68( ירובקו. באחר ואחר שם: 57( לברוק. צריר שם: 56( שם. חסר שם:55(
 ליכא שם 85( הגירים. מן חר אינתיק רלא שם: 64( לז. לימר שם: 88( רובו.חפוי

 וכ"ה 88( אשכחנוה. פע: 87( שם. ור"ס ע"ב, נ"ז חוליז ראה 66( ]=למיחש[.למיחה
 ארוכה[; עלתה רהא ]קרי: רהאעלתה גולרשמיט[: ]כ"י במעה"ג אמנם פארים; כ"יבפררם
 בתררס. ייתא "ועור" וער מכאז 89( ארוכה. רה)א(עלתה צ"ל: אפשטיין ר"א שלולרעתו

 ראי מוכח, רירה שיחלא[ ]=האי שילחא הא פע: שיליתע; ר"ק: ובפררס לנכון; כצ"ל70(
 -=אי 72( וכטלופחיז, כחררלא ביעי מעינה הוות לא שם: 71( שבירה. בההיא טריפההוה
 חוליז בר"ס וע' 73( 96[. סוף מעה"ג ]ראה 152 פע: עפ"י זה ותיקנתי טריפה;הוי
 ואינהו הכי, מקמי בא)?( ,הוו ביעי הני תימא וכי פע: והיל]=כתא[; בכ"י: 74( ע"ב.נ"ז
 מרקטענה כרחר על שם: 76( סע"ב. נ"ז חולין וראה ; אמימר כראמר שם: 75( אסירי.נמי

 )וקורם שם: 78( שנמצאו. שם: 77( להו. טענה הכי בתר וראי הא כוליה, מרקתני[]קרי:
 למיחש וליכא פע: פסול[; =]לשבר 79( עצמותיה. שברי מורבקין בישולן וקורםבישול(,
 ראם 56, ע' שם האשכול, בס' ועי' ]שמ[. ז"ל 81( בימי. שמעו וכז שם: 80( פסול.לשבר
 יצא שאם לחוץ, האבר שיצא חוששין אנו שאין היא הגאונים קבלת הישבר, ונקשרחזר
 ונחרם4פ נק"פר היה לאלחו14
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 נ"וטי'
 ההלל, על 8( בר"ח לברך העם נהגו 1( כי רבינו כתב : רש"י]"שיטרנ

 והילך 9יו את ושאלרני כלל. מברך היה לא ]בבהוא[ 8(אבל
 : 4([ כתב-ידותשובת

 אם ההלל, גומרין שאין י( בימים הלל הקורא יחיד '( על חתנו 6(ששאל
 איני "( ואני : 8( היחיד גם מברך ]בבלברך[, 8( הציבור עלחובה

 070ן סנת להחר נתחנרס תרותרונ[ נר"ס ]בבר"ת לחתנו רנינו ת(ונת :נ"ו
 נתח"ו רניס ונסינוייס : "60 ( סת: )כ"י סנייר נס' חתנו ססהל נסס:וסונהס
 סלינס : נסוסס וחתוס 206[ רנו"ה סי.' וסס 192, רכ"1 ]ב:ס" ך43 ( סת:)כ"י
 סלתס : נסס ך43 ס"ט ס" ס"נ סנת נולןסתיט( )כ"י תרןכי סנסות : ילחק3ר'
 ת: ]בבכ"י "85 סוף סת: כ"י הו"ס ן 200 נ"ט ח"נ סהורס : ילקקנר'
 ננורן ונקילור סת"ט[ן ןף ]בבסע: כ"נ סס"י סרןס 26[: ע' בבסר: נ"ססי'
 646 ק"נ רהני"ס : רס"י נסס נתסונות סכתנ נסס: תנ"ס סי' ח"ננהו"1
 סעיר הסטונילר ]ור"ה ססינ סלתס ורנינו : נסס 6[ הות 647 וסס 4-2,]הות
 : כהן סקתוס ונס לחתנו, רנינו תסונת סיה וסלה תןויק, סהינו ןנר 2( הות)סס
 )3סהורס כסונן סלה סעיר רס"נ ]הוןנס 160 סכ"1 רס"י סוור ילקק[: 3רסלוןס
 יתיגז: ן"ס: ע"ה י"ך נרכות תוס' רס"י[; 3ס' נתלה ולה נ1ס"ל: ה'( הות200

 1"ל סלרפתי סלתס ורנינו 3סס: ע"3[ ת"ך ל"ך ]בבסי' 923 סת:( )כ"יסתנסינ
 ע"ה. נ"ך ח"ה לסך"ל סהולר ו3ית ןכתנ

 רבינו אבל ישם: 8( ההלל. את לקרוא שם: 2( סם: כ"י במח"ו מתחיל כאו 1( :נ"ד
 תשובתו; לר[ והא ]בנרפס: והילר שם: 4( עליה טברר לא החיים בצררר נפשותנוח
 םש"כ ]והשווה טעםים כםה םפני להלםו קשה כתב"רו" תשובת "והילר הלשוואמנם

 ]וכתנתו ירי כתב כאו: צ"ל ואולי התשובות"[. "לתולרות ה' פרק במבואי,באריכות
 , סרוסרו ישמואל בר מאיר לר' כתנתו ==אולי 5( תלמירה. שמעיה ר' יטי ירולכתיבת

 ,ישאל סם: כ"י מח"ו ששאלתם; הנרפס: מח"ו והילר; 1070 משנת רש"י של חתנושהיה
 כ"י הגה"ם ו"[; "חת]בלי

 סם:.
 ההלל. שקודא היחיר על ששאל סם: כ"י מח"ר 6( וששאלת

 ]ראה יחידים שנקראו ציבור ולא ממש, יחיר הוא יחיר פירוש כאן, רש"י שלולשיטתו
 שאי1 בימים הםנהיג: 7( רק. אות 142 ח"א האשכול בס' אלבעק שצ"ו המקורותכל

 ישאינם בימים ובנרפס: תורה; של עשרה משמונה שאינם בימים סם: סח"ו אותו;גומריו
 תיקנתי 8( ע"ב[. י"ח ]תענית תורה של יום מי"ח שאינו בימים סם: חגה"ם תורה; שלמי"ח
 ולכל ,שי"ו; סי' מח"ו והעחוה היחיר; גם יברר יטם: 9( יטלפנינה כתה"י ישליטה עפ"יזה

 דף ח"ב ויצ"נ 174, ד"ב ב%5, ר"ו ה"ג להוסיף: צריר בהערות שם רש"ה ישצ"והמקורות
 מברר[; איני הגליוו: ]על עליו מברר אני אבל סמ: מח"ו 10( 826. ע' ח"ב הרבירה/

 עייה מברר אינו אבל סם: הגה"ם עליו; מברר איני אני אבלובנרפס:
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 ט( מנהג אלא דאינו ת(, בציבור ולא ביחיד לא כלל ]בבעליו[ א(מברך
 שקיל ערבה גבי "( כדאמרינן ברכה. צריך אין 14( ואמנהג בידיה.דוכתא
 ז1( אין לפיכך : הוא נביאים מנהג א( קמבר בירך, ולא ]בנחבים[חבים

 אמ"ה בא"י מברך '1( אני אבל ההלל. את לקרא אקב"ו מברךאני
 מהולל ]=בא"י[ "( עבדך דוד בשירי ומפואר משובח עמו בפיהמה'ולל

 : 1י( יקר בר' יעקב רבי מנהג וכןבתשבחות%(.

 נ"זפי'
 מההיא י"ה, למחרת להתענות רגילין היו נ( גדולים וכמה 1( יצחק)רגי'
 5חרי סנכתנס תרותרונ[ סתו5ל נר' רו5יר ]בכר' לחתנו (ו רס"י תסונת קטע 2נ"ז
 לקס,,פ רל,,ך-רל"ס, פע: ר,,ך, סי' רם"י סיור 381, נות"ו ]וססווס סלפנינורס,,י ןני נספרי ל(ס חנר ת55תי ול5 נ53, יף ססווינר כ"י סנייר נספר סונ5 1070,סנת

 סכ,,נ[. סי' ום3ס"ל יוס"כס'
 סמ: הגה"מ ; ביחיר ולא הציבור עם לא סמ: טח"ו 12( המק"א. כל ע"פ זה תיקגתי11(
 אלא שאינו לפי סמ: מח"ו 18( ביחיר. לברר ראין מנהיג: ן היחיר עם ולא הצבור עםלא

 ואיו ובנרפס: ברכה; צריר אין ומנהג סמ: מח"ו 14( מנהג. אלא רגינו מנהיג:מנהג;
 מברכין לא הוא, מנהג רבר"ח כיון ראבי"ה: סמ:(; בהגה"מ )וכ"ה ברכה צ,רירמנהג
 מכרכינן. לא ואמנהג ראורייתא, לאו רר"ח רהלל מגהיג: מברכינן; לא ראמנהגא או"ז:עליה;
 ]=וערבה[: לולב פ' בסוכה כראמרי' ובנרפם: ע"ב[; מ"ר ]=סוכה סמ: במח"ו ג"כ כ"ה15(

 ]=ערכה[ =קסבר וצ"ל ובראבי"ה; סמ: במח"ו ג"כ כ"ה 16( וערבה. לולב רפ' כההואאו"ז:
 ררכ ברתיה בני וחזקיה איכו או"ז: וכו'; ערבה קסגר אלמא מגהיג: הוא; גביאיםטנהג
 נביאים מנהג ערכה קסבר בריר, ולא חבים חביט, שקל ערבח, אייתו הרב, קמיח יתביהוו
 מברר אינו לפיכך סמ: מח"ו כו'; קרשנו אשר מברר איז לפיכר סמ: הגה"מ 17(הוא.
 הא או"ז: מברכינן; לא ואמנהג מנהיג: כו'; עליו טברר איני לפיכר ובנרפס: אקב"וועליו
 אבל סמ: מח"ו כו'; עליו מברר אני צבל סמ: הגה"מ 18( מברכינז. לא ראמנהגאלמרת,
 סמ: הנה"מ בתשבחות; המהולל סמ: נייר 20( עכרו. רור שם: 19( עליו. מברכיןאנו
 ולאחריו ובנרפס: יהללור; ולאתריו סמ: מח"ו שם[: חסר ]והשאר בתשבחות מחוללער

 וכנרפס: ברכותיי: רקרקתי לא כי שמעתי, ולא להיפר: הגי,רסא ושם 21( כררכה.יחללור
 אומר ז"ל ור"ת לבסוף: מוסיף סמ: הנייר ובס' מרבותיי: רקרקתי לא כי יותר, שמעתיולא

 כלו כו'. אנמנהנ ומברכין מנהג, היה וכן ק"ל בבל בגני שהרי הלל, לקרוא מותרריחיר
 : עכ"ל ור"ת רש"ירברי
 רל"ר; רף =פע: קם"ב סי' ]פררס מוירמיישא הלוי אליעזר ב".ר ,צחק ר, _ה,,ה 1( *נקקז

 לקה"פ שם; שבה"ל יוה"כ; פ' סוף מררכי ג128; ריש סמ: כ"י מח"ו 52; סמ: כ"יאמרכל
 ממגנצא. יהורה בר' יצחק ר' הוא ע"ב כ"ג אמרכל ובספר 881, הנרפס במח"ו אמנםשם[.
 כרור כר' יהורה ר' =ה"ה 2( הלוי. לר"י שהוא רבר, יקום ערים ששה ע"פולם"ר

 צריר ה' אות 57 כ"ב מהר"ם רבי מנהגים בס' בא,ריכות ע"ז, שהעירותי מה ולכלותלמיריו.
 וס' ע"א, צ"ו רף לונרון כ"י אסופות ס' 659, ח"ב ראבי"ה רפ"א, סס"י או"זלהוסיף:
 שלפנינו.הנייר



-

66 רש"יתש1ב1ת

 ולא 4( הראשונה בלילה לאכול אין וא"כ כוותיה. דאישתכח 8(דרבא
 מלאכה(.לעשות

 דאין לעשות, נכון '( אין כי : 6( לחתנו בתשובה כתב שלמהורבי]נו[
 : כלל לעשות נכון ואין דירחא, ז( בקיב,וע' בקיאיןאנו

 : עכ"ל רש"ילשון
 נ"הסי'-
 '(, החרצנים בה שעוצרין הוא גת ובור. וגרגותני גת 1( לפרשויצשאל

 הוא וברבורנני 8(. לגיגית ולא בו דורכין היו הראשוניםובדורות
 6( הגת מן לתוכו 6( נופל והיין הגת מן הצנור קלוח לפני 4( תלוי שהואסל

 בתוכו. זב שהיין תחתיו 9( עשוי שהוא 8( לבור יויורד ז(ומסתנן
 והלכה הבור. והוא הצנור תחת נתון כלי אך בור, אין "1(ובמקומותינו

 בבולית5 ק"ס סי' ויכ5 כ"י ]בב 31' 5' ל"ח קכ"ו סי' וורננכר כ"י 5י"ס 2נ"ה
 רניכו לנקי5ות ונכוגע קת"ח-קת"ט[.  וף ג' סי' רס"י ספר בבפר: ססיויכרנכ"י
 לךון" "תסלס 3סס"1 נרליכר וום"כ ס5ווס סיופכי5 נכלילות 0יקנ וזכסירינעכין

 : ]ד5-2~2ע'

 רש"ה ע"ז שהעיר מה ועי' ע"ב. כ"א ר"ה בתעניתא[. יומי תרי יתיב ]=דהוה קרי:8(
 העושין ואותם איתא: הנ"ל מנהגים ובם' =]השנייה[. צ"ל אולי 4( ט'. אות שםבמח"ו

 אולי 5( עליו. י"כ רין כל י"כ, לשם עליהם שקבלו כיוו וגו' שנייה כלילה יאכלו לא וכו'כן
 נוכל אולי ומזה מוירמיישא. הלוי יצחק ,ר' של תלמידו מרומרוג, שמואל בר' מאיר ר'הוא

 רש"י של חתנו כבר היה הוא 1070 דבשנת תת"ל, שנת אחרי נכתבה זו דתשוכהלהחליט
 מביא שם[ באו"ז והובא ה"א, פ"א: ]חלה ובירושלמי 6( 860[. לראבי"ה מבוא]וראה
 כן לעשות איפשר ועם איתא; שם בפררם אמנם נפשות. סכנת בו יש כן דהעושהמעשה

 שאול ב"ר אשר ר' אמנם 7( תתפ"ט[. אות משה מטה קנ"ז, רקנמי פסקי ]ועי' לעשות,יפה
 ידעינן דאנן 146[: עם' אמף, ראשונים, של ]מפרן שלו המנהגות בספר מחליטמלוניל
 נ"ב. סי' ריש ובכלבו ב', ע"ז ח"א באו'ח ז"ל אשר הר' כתב בשם: והובא דירחא.בקכיעא
 טעם פביא שם האו"ז אולם דירחא. לקביעא ד"ה: שם ותוס' ור"ח ע"ב, נ"ד פסחיםוראה
 מפני-הסכנה. כלל לעשות שאיז צומר שאני עושים, טוב לא אומר הייתיאחר:
 שבבור. מה ד"ה: ע"א נ"ה ושם גרגותני, ד"ה: שם פירש"י ע"ב: נ"ו ע"ז 1( :נ"וזץ

 בצינור. שקשור גדול סל הוא שם: פירש"י 4( בגיגית. שם: 3( בה. חרצנים וינא: בכ"י2(
 לתוכו. הגת מן וינא: בכ"י 0( לבור. ומתוכו לתוכו הצינור מן יורד והיין שם:5(
 63, צד ח"ב האשכול וראה וחרצניז. מזגיז הייז לסנן כדי שם: פירש"י ומצמנן; שם:7(

 בכ"י ליתא 0( 1. אית יעיי חשייה 8( שם[. בהערות ]פר: רט"ו סי' ע"ג פסקיאו"ז
 מבואי. ראה 10(וינא.
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 "( אמור הדבר ואין נמך. יין נעשה לימשך משהתחיל "( דאמר הונאכרב
 אבל "(, יין לתורת ביאתו תחילת שהוא בגת שדורכין במקוםאלא

 : אבותינו 16( המנהג לפי עליו יין שם 16( בגיגית משנדרך א(במקומנו
 16( המשנה וגם בטיל. במינו מין וכי י1(, שאל למה בששים בטולוועל

 בשאינו אלא נחלקו לא 20( האמוראים וגם 19(, במשהוא ביין ייןקטובה
 שהתחילו אלא דבר, לכל "( יינם למתם נמך יין 21( בין חילוק ואיןמינו.
 מנמכים שבמקומינו "( הגוים שאין לפי הנאה היתר לענין בו 28(להקל

 : זרה לעבודה יין.

 : 28( ושלום בנוטיבה יבובון 25( והילדים בתי עם לעד מאיר ר' חתנייחי

 נ"טטי'
 8( אבי מאיר רבי' 2( לחתנו ז"ל יצחק בר' שלמה רבנו 1 השיב]וזאת

 הריאה[: פלוגת 6( בעת בגרמאיזה '( היה אשר 4(, ז"להרבנים
 ר'_ לתתכו ככת3ס קתנו[ )ו"יר ר' סל נ)כת3ו נוסת ]3לי 1ו רס"י "נרת :נ"ט
 ])ורו)ורונ[ ס)וו"ל 3ר'נ)"יר

 לויר)וייס"
 ר' ע"י כ"ן ]ונעתקס 1070 לסנת ס)ווך

 ל3ין ,ותן וס)ותי ו3סופס, 3ר"סס סלו סוספות עס 1120 ס' ל"תר  תלויירוסנועיס
 ע"כ קל"ו יף 2717_ קו3ן 3סתיכר[ ]כעת "רלר נכ"י וסו3"ס3סונרייס[:

 238 ק"3]סר3יר
 בם)ו3ו"

 364[: ונס 363, ע' וסס 401, לר,כי"ס
 ליתא 12( רי"ג. מי' ע"ז ואו"ז לימשר; שהתחיל ר"ה: שם פי,רש"י ע"ב, נ"ה ע"ז11(
 הגיגית. שם: 15( במקומותינו. שם: 14( וח'. 1' הערות שם פריימו השווה 18( וינא.בכ"י
 ה' על אמרכל וס' רשב"ם, בשם רי"ג מי' ע"1 או"1 וגם מבואי, ראה זה מנהנ אורות16(
 במינו. מין שאל בששימ וינא: בכ"י 17( 18. צר הופמן[ צבי" "לרור היובל ]בס'יי"נ
 אנמנם 22( נסר. ביין מ: בכ"י 21( ע"ב. שם 20( וינא. בכ"י ליתא 10( ע"א. ע"ג ע"ז18(
 ; לאפוקי ר"ה: ע"ב נ"ז ע"ז תום' ]ראה יינם במתמ מחמירים היו אביו מאיר ור'ר"ת

 היתה לא רש"י של רעתו אמנם 28( שם[. בהערות פר: רט"ו; סי' באו"ז ר"תותשובת
 להלן. בתשובותיו רש"י ופסקי מבואי ראה 24( 148[. ע' האורה ]ם' 11 מקולאנוחה
 צר "במישור" בשבועון רש"י נליון וגם מבואי ורא,ה ובניה, יוכבר הבכירה בתו זוהי25(
 ן ובשלום. וינא: בכ"י 26(י"ח.

 ,רש"י של תלמירו שמעיה רבינו רברי מקיף זה מוסגר מאמי 1( :נ"ט
 לאתר.

 תת"ף שנת
 הנייר ספר להומיף: צריר ומרמורשטיין אפטוביצר הח' שם שציינו המקורות ולכל]1120[;
 תואר =הוא 8( 860[. ]שם 1070 שנת לפני חתנו כבר היה והוא 2( ח71. הממינר[]כ"י

 =רבי' 4( שמואל. בר' מאיר ר' את וקורא כאן בו משתמש שמעיה ש,ר' והחשיבות,הכבור
 מאיר שר' בזמן לוירמיישא לו כתב ורש"י 5( מאיר[. ר' של פטירתו ]זמן 1120 שנתיאחר רש"י רברי את העתיק שמעיה שר' מעירה, שלפנינו חמתימ ברכת הרבנים: אבי 1"למאיר
 יטרבותינו לפי 1090-1070, 'טנות ביו ]ולא 2( אות לעיל נראה 1070 לשנת סמוך יטםהיה
 תת"ל. שנת קורם 6( החיימ[. בין אז היו לאכבר
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 נרצישבו ולא בי, י( אחזור ולא בי חזרתי לא כי מודיעך אהובך שלמהאגי
 ולחוץ, השפה מן אם כי דברי על השיבו ולא רבותי, 8( דברילי
 אשר הגדולה %( הצרה מפני לא ואם : לצנועים 9( מומרם אניועדיין
 ואמנם ישמעו. שלא אע"פ להם שונה 2י( הייתי בינות]נו[ "(הורעה
 %( שמעתי לא כי ואף יקר. בר' 18( יעקב רבי' גדול באילן נתלהאני

 מפי לא הם ואף יצאו. מפיו והבנתי ומברתי לבי מ"מ זה, דברמפיו
 ישיבוני ולו י1(. לבם מהבנת אם כי התלמוד, מראיות לא ואףהשמועה,
 של ממונם לאבד 18( לי קשה אבל י1(. לי ואשובה %( הנראיםדברים

 : עכ"ל להתיר ראיות מכמה והראוי הברור זה דבר עלישראל

 עדיף דהתירא כחא עמו, ונמוקו ז"ל. רש"י האריה תוקף וראה "1(]טא
 '2([: שלו במחזור מוטרי "( שמעיה רבי' עכ"ל :טעמו

':אי"ז שלוםיבושר
 ח"ב

 תי"א(
ל

 לשאר ריאה ספיקות ביו חילוק שום נר 2(הימני
 נבי אטרובה רסמכינו כיוז ספיקי.[
 בפסח עצם ושבירת עולה שלראשה :וקלןי

 סנוול ל)רוכי נסנסות נמליתותס סו53ס לויס סנן ר"י לרנו רמ"י תמונת 2ט'
 ננ)רוכי נקנור ]2טוכ(כרס ו126-נ127 רכ"ו סי' פ"5 רים תולין נולומנויט()כ"י
 ענותיס ונמינוייס : מלנוס רני' תמונת ו51ת : נמס תק"פ[ סי' 5נו"ך( )ך'תולין
 400[ לר"בי"ס :בנונו5 234 ת"נ ]=:סוניר נ1345-133 2717 סי' 5ולרנכ"י

 בראא ור"י בר"י ר"י ה"ה 8( ברעתה ומחגיק רבריו על עוטר היה רבינו כי מעיר, והוא7(
 עניינים, בכטה עליהם 0לחלוק אז נ0נע לא יטלטה ורבינו החיים, ביו אז יטהיוהלוי,

 מפרס0יז ואין ס0:(: )כ"י נייר ]==אלא[לצנועיס; 9( לסברתה התאי10 יאשרבריהם
 לנזירות כתנתו ואיו נפשו"ץ רכאה איטר הגרולה הצרה היא "וסה 10( לצנועיהאלא

 לשון 11( ]1070[. תת"ל 0יטנת החיים בין יוז היו לא כבר רבותיו יטהוי ]1098[,תתנ"ו
 7. אות לעיל ואח 12( 402[. עם' ריש ]שם במשפחתו לו שקרה פרטי אסוז על מורהזה
 לונרוו( )כ"י אסופות ס' והעתוה 14( 1064. סיטנת החיים ביז אז היה לא הראשוז ורבו13(

 וראה זה[; :==]אמרו : צ"ל אולי 15( 0בואי[. ]ראה ועור ב75: ק"מ סי' ח"ב או"זח180;
 ב0רבר 17( ע"ב. ל"ג ברכות וראה ]בעיניהם[; 16( ע"א. צ"ז יב10ת סע"א, פ"חסנהרריז

 1. אות לעיל ראה 19( רבינה 'טל רוחו תכונת על מעיר הוא וגם 18( ל"ר.כ"ב:
 ע"ב(. ס"ה יטם: להגיה )וצריר 414[  וי סוף יעוגבי"ה ]טבוא ב65 יטם ארלר ככ"י וכ"ה20(
 "הוספות מאמרי וגם מבואי, ראה סס:[, בכ"י ]רק הנרפס במח"ו לפנינו נסצא ובלתי21(

 יט0חה". ר' יטל וימרי לסחזורותקונים

 ע"ב, כ"ח ברכות ועייז כ"א[. ז: א', ]מלכים ,טמו __,כ,ן 2( ב/ 1': נחמיה1( :יטי

 : יטלמה רבימ תעתבתחאונ
 עמוד ץ הבירהעמר

 יצחק רבינו"טראל
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 כראוי שנשהמ 4( המלה .אודוון ב(על
 מיעיו בני 6( והוציא בדקו, 6(ולא
 ר' 8( לפני מעשה ובא המתיר. י(והתיר
 ישיבתו, על 16( חלוק ואיני ואמר. 9(מאיר
 פ1( צריך .אני וללמוד היא תורה "(אך

 להצדיק 14( וחלילה להיתר. הוריוזי 18(כי
 תלמיד בשגגת ט( עצמי ולהחזיקהאומרין
 עד במפק, מריפה כאוכל או זדון,עולה
 באת י1( ואמ ממורי: 16( רבד אלייבא

 פרצווזא 16( משום המקום בני עללהחמיר

 אטריפה סמכינז ה"נ תמיסה.ואליה
 מקט'ע נט'יעה ואי אפשר. רלאהיכא

 הוציאו רלא היכא רקצבייא,רגליהון
 ליגלות, סופו סיר שלה וטריפותריאה
 כשיוציא שמא סעט להסתין לויש

 שאכלה וזה מריפות. שום יהי'ריאה
 אבל ט,ריפה. שאכל למפרע נגלהקורם,
 ליגלות, סופז ואין אפ,פר רלאהיכא
 עכ"ל: בטריפות. נחזיקכהלא

 1 סורי יתן כתב: אחתובתשובח
 לעברה ]בבלהורות[ להורותלב

 בחסה חלב היא רחחת חלכהמקובלני
 כשירה ששנינו כאותח אסור,טריפה
 אסורח ]קיבתה[ הטריפח סןשינקה
 שחימח קורם אהת שעה אם זאת,על מהרי יאמר וסה בסעיה. שכנוסספני
 שנשחטה, מפני ]בבועכשיו שלחריאה סרכי לספק נחוש ולא חלבהאכלנו
 היכא מכאן למרנו חלבהןנאסרח

 : 3סופס )וקתוס לויה סגן לר"י וכת3 1"ל רמ"י הגרול התיר עליסס ונקלק :3מס
 קסט- רף ]בבפע: רכ"ח סי' נפררס ר3יס ונמי3ומיס ; י5קק( 3ן מלתהומלוס
 ת:: )כ"י ו3הו"ה 296[, ק"3 תלתור ]בב3ית ע"3 ס"ח סת:( )כ"י הנתר ונס'קע[,
 נמנה"ל ונקסירות 175-174[, לתק"ו נת3וה ]בבנרליכר מס( סת: נכ"יולית"
 )כ"י ח"נ מ3ה"ל ::ק5ור 42 ע' ה' מכה ]ב:ססנלה כ"1 סי' הק:( )כ"יח"3
 סי' ח"ה 3הו"1 כתרן ונקיפר : 51"ל מלתה ר' תמונת : נמס ת15[ כ"ה סי'סת:(
 הלף לר"י רמ"י תמתות מתי נ1כרו ]ומס כתנ הקת ו3תמונה נמס: 1153תי"ה

 ת3והי[: רהס מתיהוןוכתק5רו

 שבתלמירים הלטז ]מאת[ הלוי יצחק רבנו מורי ]נגר[ המלר מאת מכות שבע כבור3(או"ה:
 לחוץ הריאח שהוציאו אחר שה רבר על ממנה שמץ אזני לקחח אשר ז"ל; יצחק ברשלמה
 ברקה ולא השוחט ושגנ אחת בהמה ששחמ אחר על פע: וגם אק: כ"י וכר; בדיקהבלא

 או"ז והעחוה הלוי; לר"י רביכו תשובות שתי כאז י~נתערבו ]כנראח לחוץ הריאהוהוציאו
 )==או"ה(. השה כברק ולא שם: 5( כראוה ששחטנה שה רבר על נ"ר: 4(ב115[.

 ==והתיר]ה. 7( מיעיו"[. "בני ]במקום לחוץ הריאה והוציאו 'מם: ==והוציאנה;6(
 הרבנים אבי יפמואל, בר' מאיר =קר' הוא אולי 9( מורי. לפני נייר: ונם או"ה8(

 היא. ותורה שם: 11( באתי. ישיבתו על לחלוק ולא שם: 10( להלח. ]ראחבוירמיישא
 בא :==]מעיפה 18( ימם(. )וכ"ה מארני[ אכחר ולא היום מזכיר אכי חטאי :==]ואת12(
 ושגגת שם: 15( במק"א. חסר "ממורי" וער מכאז 14( )שם(. להתיי ו[הוריתילירי

 דף סוף לראבי"ה ]במבוא אפטוביצר ור"א מו]רי[; בא להחמיר אם ארלי: כ"ילהחמיר; מורי רעת אם ~~פר שם: 17( ==]רבר[. 16( ע"ב[. ל"ג ב"ם ]ראה זרון עולהתלמוד
 בכ"י כ"א התשובה חתחלת איכו להחמיר" "אם רהלשוז יק, מר שאיכו רבר שם העיר400[
 פריצות. סשום שם; 18( שם. ליתא להחמיר" "ואם ער -- תשובת" "וזאת והמליז 3לבר.ארלר
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 בר ורטי ארובה. סטכינז עפשררלא
 ]בךחוא[ רבר בעלטא חוטראחמא
 נחלק וליג טיר, לינלות יטסופוברבר
 הונא. רב על ארםשום

 אתמו לא רבעו: שהשיבושטעתי
 אפשר ספיקות וטטאר אלא הונאררב
 גטרינה טינה ריעותא והא כן,לוטר

 ירא רטשטשא היכא לזראיבעי'
 לא או תלינן ריאה, ונקבהרטבחא
 רהא רתליגז, הלכתא וקבעינןתלינן.
 ראשתכח התם וטה בזאב.תליט
 ירא רטשט,טא טשום תליט,ריעותא
 עכו"ם רהוציא היכא ולקולא.רטבחא

 רטבחא ירה בה וטטשטשו ישראלאו
 טנמטטש לי וטה ]בבטבעיא[.בכולהו

 בטקצתה. טטשטש[ לי ומהה=בכולה
 ריעותא. בה אשתכח רלא היכאוכש"כ
 הריאה את ונטל זאב בא אםועור
 זאב בא אם' הא בו. תלינן לאטי

 בכלל, וריאה טעיה, בני אתונטל
 ארם. לי וטה זאב ליומה

 :עכ"ל

 נינהו תורה בני רלאו טשום או 'טם: 20( טכח. רעבר ארלר: כ"י ושכחי; 'טם:19(
 ותפס 22( שם. פירש"י ועי' נטירי: רלא כיוז ארלר: כ"י ע"א; נ"א ריט פסחים21(

 רעתי. תנוה אז או"ה עברה אל טוב אז ארלר: כ"י אק; ע"מ ]תהלים הכתובלשוז
 צ"ל: ולרעתי 24( אסרה בראייה אם אר או"ה: לאסוו; כא ההלכה מז אם אר שם:28(

 בשרי אוכל איטתוטם, גאת על ארלר: כ"י י"ר(; י"ג: איוב )עפ"י בשיניי כשרין]אשא
 'טלח ובז ולשונה מורי רברי ואלה פע: ראיותי; אביא ומה יטם: 25( ]==בעניק.ביטנייז
 בשבה"ל התשוכה התחלת הוא ראיות" אביא "ממ ]והלשוז ראיות אביא טהלפניהם,
 היתר טעטי שבה"ל: מורי; לפני וכסה כמה שבירי היתר וטעמי שם: 20( שם[.וכפררס
 לא כי הועילה ולא הבאתי ]יאיות[ הרבה כי שם: ==ממנה 27( סורי. לפנישבירי

 טטנו קבלתי לא כי הועילה ולא הכיאו ]==ראיות[ הרבה כי פע: טקום; בשוםקכלתי
 סטנה קבלתי כי הועילה ולא ר' לפני הבאתי ראיות כסה כי או"ה: טקום;]==שום[

 חילוק; יטום טטנו קכלתי לא כי יטבה"ל: רבותינה יטחלקו פע: רבותינו; יטיחלקו יטם:28(
 ספק ביז פע: ריאה; ספיקי ביז יטבה"ל: 29( רבותי]נה. יטחלקו טקום בכל כיאו"ה:

 ספקות; לשאר 'טבח"ל: וקרוטיז; הרקיז נקובי ורקיז; מוח ,טל קוום יטם: 30(ריאה.

 יטם: 81( ספיקה לשאר ויאה ספיקות בין חילוק שום קכלתי לא כתב: אחת ובתשובהאו"ז:
 וקרוטין הרקיז נקובי לספק או"ה: היטררה[; ]קרי: חוט ופסוקי פע: היטררה: חוטופסוקי
 פע: ע"א: י"א חולין 88( וכאו"ה(. בפע: )וכ"ה להו אבעיא וכי 'טם: 82(וחוטיה
 או"ה: קטז: רליתיה ]==ברובא[ רובא בתר זיל יטם: רובה; בתר זיל קטן רליתיהברובה
 פע: עולה; 'טל טראשה לאתחיה וטהרר שם: 84( שם[. חסר ]והשאר רובא בתרזיל

 רסטכיט כיון ושבה"ל: או"ז רפסח; העצם וטשבורת עולה של טרישא למיפשטהוסהרר
 היכא אטריפה סטכינן ה"נ תטיטה, ואלי' בפסח עצם ושבירת עולה, של ראשה נביארובה
 איפשר רלא היכא מריפות כשאר ארובא רסטכינן בהר" ומסיק או"ה: אפשר;רלא
 ובריק; לה רפלי רלטא יטם: 36( בכולהן==מ. וטפרקינן פע: בכלהו; ]ו[פרכינז שם:35(
 יטם[. ר"ס ]ראה ליה וכריק רעייל רילטהפע:

 דקיימא משום%( או מבחי,דעבדי*ץ
 דמה ככחזאי גמירי דלא ק מדינה בנילן

 הלכה כען 8ה ואם לעבדג מובאך%(
 4ץ ~אוז על לדברי, מעם ונתזןלאמור

 ראיחז ואביא"( בעץניק ב,טרי[]ב:אוכל
 2טחילקו"( קבלרניי2( שלא היתר%(,ומעמי
 למפק ריאה מירכי מפק 9פ( ביןחכמים

 ונקובי "( חומין ופמוקי %( האםנקובי
 מילתא הא מנא לן איבעיא ט( דכידקין.
 ברובא רובא, בתר זיל "( רבנןדאמור
 אתיא למיפשם "( ואהדר קמן.דליתא
 בפמח עצם ומשבירת עולה שלמראשה
 פלי%( דילמא ופרכינן"( תמימה.ומאליה
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 איכא כי אלמא"( עליה. גומרתא מנח"( דילמא נמי 9מחין( ליה, ובדיקליה
 ארובא דממכי 41( וכיון למפוקי, איכא נמי "( בכולהו ארובא,למפוקי
 הוציא שכבר "( כגון איפשר, דלא היכא נמי בריאה טריפות,בשאר
 : הן כשירות בהמות רוב ונימא ארובא נמי "( נממוך לחוץ,הריאה
 דערלה "( נטיעה צדין אין א( ב9' דאמר אבא, בר דרמי "( משוםואי

 ברביעית והדר ערלה של שנים ג' ממתין י4( התם דקצביא, להוןמקטע
 ח4( דעדיין כגון לכתחילה, מילי הני שיבדוק. עד ימתין לא והכאאוכל,
 להמתין. ויכול לחוץ הריאה הוציאולא

 טרימה, בה יש אם ולברר 49(
 יאכל שאם מעט. "( ימתין ליגלות, דמופ'ו %( וכיון מיד, אותונראה
 ]=אכל[יס(. שטריפה נמצא טרימה, ונמצא הריאה יוציא ואח"כתחילה
 ליגלות, במופו 64( ואין לידע איפשר 68( דלא זו ריאה הוציאו אםאבל
 "( וע"ז מעולם: ]=טרפות[ "( במפק י6( חמא בר רמי החזיקהלא
 רלטא שם: 89( עליה. ג01רא ר0טי שם: 88( בפע:(. )וכ"ה נמי פמח וגבי שם:87(
 שם: 41( בכולהו;. פע: 40( ארובא. ממכינ; ולא למפוקי איכא אלמא פע: לפפוקי;איכא
 פע: גם0ור; אפש]ר[ רלא היכא אריאה גם מרפות, בשאר ארובא רסמיכי' ]=וכיו;[וכי;

 בטק"א. ליתא ה;" "כשירות וער מכא; 42( ניסמור. איפש,ר דלא ]=היכא[ נמיאריאה
 ביצה 45( חצבא. 0שום ואי או"ה: נטיעה; משום ואי שם: 44( 87. אות לעיל עיי;48(
 רגליהו; רטקטעא חצבא או"ה: דקצבאי; רגליהו; מקמעת נמיעה שם: 48 ע"ב.כ"ה

 רקנצ[בייא. רגליהוז מקמע נטיע פע: דקצביא; ריגליהו; מקמעא נמיעה שבה"ל:רקצבאי;
 או"ה: ]=לחוץ[: הריאה הוציאו דלא היכא שם: 48( במק"א. חמר "כגוו" וער מכא;47(
 שבה"ל: 0יר; נראה שלה וטרפות ואו"ה: שם, 49( לפנינו. והוא הריאה הוציאה רלאהיכא

 נ-להנלות[. לגלות וסופו שבה"ל: להגלות; 1מופו שם: 50( מיר. יראה שלהומרפות
 כשיוציאה שמא שם: הסברא; עפ"י זה תיקנתי 52( מעמ. לה0תי; לנו יש שם;51(

 שאכל ל0פרע הרבר נגלה לכ;, קודם שאכל וזה מיר, מרפה ממני בה ימצא]=לחוץ[
 רלא היכא אבל או"ה: 58( מריפה. מפק בה; ימצא הריאה כשיוציא שמא או"ה:מרפה:
 ]=נחזיקה[ נחזינא לא או"ח: 55( להגלות. פופו ואין שם: 54( בשבה"ל(. )וכ"האפשר
 ]שם עהרנרייך ורח"י אבא(; בר )ראי פע: אבא: בר רמי שבה"ל: לעולם; טריפהלמפק
 צ"ל: ובוראי כו'. 0ובנים רבלתי תיבות ג' אלו מגרתי וכתב: ברואח שגה קמ"ח[אות
 מריפה בתורת פע: טעולם; טרפות למפק שבה"ל: 56( אבא. בר ]:=,רמי[ החזיקהלא

 ית; כנתב[: אחת ובתשובה או"ז: ממנו; קבלתי אשר לבו אל מורי ית; או"ה:]ממנו[; אני טקובל עברו, לפגי להורות לב מורינו ית; ושבה"ל: פע ממנו; מקובלני כיעברו, לרברי להורות לבו אל מורי ית; לפניו, אכתוב אשר אלו, ראיות ולשתי שם: 57(לעולם.
 "ובתשובה שהלשו; ]ונראה היא רווחת 1[הלכה ]=ממנו מקובלני לעברו, להורות לב10רינו
 אחת ובתשובה עכ"ל, כו' פפיקי לשאר ריאה מפיקות בי; חילוק שום קבלתי לא כתבאחת
 "העתיק ורש"י הלוי, ר"י השני לרבו של0ה מרבינו לפנינו תשובות שתי כא; רישמפק שום בלי טעיר עכ"ל", ארם לי ומה זאב לי ומה כו' לעברו להורות לב מורינו ית;כתב

 46. אות מוף 407 ע'ריש לראבי"ה מבוא וגם 0בואי, והשווה הראשונה"[; 0תשובתו לשונות כמה השניהבתשובתו
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 כמו אמור, 9( מריפה ]בכבהמה[ חלב א( רווחת הלכה ממךמקובלני
 "( שכנום מפני אמורה, קיבתה המריפה מן שינקה כשירה %(ששנינו

 חלבה את אכלנו שחימה קודם אחת שעה "( אם "(, תימא וזהבמעיה.
 שנשחמה ]=מפני[ 8( וכי ריאתה, 66( מירכי למפק חששנו]בבולא[04(
 69( אימורא מפק בה "( ונחזיק חלבה '( נאמר בדיקה, בלא הריאהוהוציא

 בי( ממכינן לבדוק, 1י( לאדם איפשר דלא דהיכא מכאן, רבינו 6י(ולמדינו

 שמופו %( בדבר ודווקא הוא, בעלמא חומרא 4י חמא בר ודרמי %(.ארובא
 ]=בהונא[%: רב על אדם ]בבשום[ נחלק ולא מידליגלות

 זאב בא כגון %( אלא הונא, רב אמר ]=דלא["( רבינו שהשיבוי~מעתי
 86( וכי מריאה. חוץ מפיקות שאר 'י( והם מעיים, בני אתונמל

 אי להו דאיבעיא גמרינן. מריאה "( ריעותא מפק הא כן, לומראיפשר
 או תלינן ]=מהו["(, דמבחא ידא דמשמשא היכא ריאה 8'(אינקוב

 ]=גישראל[. היא רווחת והלכתנאן פע: ארלר(; בכ"י )וכ"ה בישראל היא רווחת =והלכה58(
 ע"ג קם"ז חוליו ששנינו; כאותה שם: 60( אסורה. טרפה בהסה שחלב שבה"ל:59(
 גמעיים. או"ה: 81( 8(. אות 284 ח"ב )הרב(ר במקום,,קמ"ו"ן ע"ב קט"1 להגיה: צריר]וכז
 1אה. על סורינו יאסר וסה פע: אק:(; בכ"י )וכ"ה 1את על ]=סורי[ יאמר וסה שם:82(
 תיקנתי 64( שחימתה. קורם אחת שעה אם ופע: או"ה שחימה; קורם עיו כהרף אם שם:68(
 שם: 88( ריאה. סרכי לספק שם: הריאה; טרפות למפק או"ה: 65( סק"א. עפ"יזה

 נאסרה שבה"ל: 87( נאסרה. שנשחט ספני ואם או"ה: נאסרה; ששחמה ספניועכשיו

 גה והו1ק פררס: ספק; בה והוחזק או"ה: 88 נאסררנ=ה[. פש: חלבהן; הסלה]בלי
 או"ה: סכאן: ולסךנו סאר, רחוק זה שם: 70( ]=איסור[. ספק או"ה: איסור.89(ספק
 ליתא 71( סיכאו. ]ו[לסרנו יורע, ]=אינין אינו 1את פע: סכאן; ]1[לסדנו יורע, איגי1את

 הפשמ רקודם ונהי שם: 74( 88. אות לעיל ואה 78( ארובא. ממכים שם: 72(בסק"א.
 הוסרא אבא[, גר רסי בגסראע ]=ולפנינו חסא בר סררסי סמנה לאכול אסורונתוח
 ]ך-,8ום[ נחלק =ולא 78( סיר. להגלות עוסר אשר וברבר או"ה: 75( הוא.בעלסא

 רג על חולק אדם איו או"ה: ופע[; ]שבה"ל עפ"י 1ה ותיקנתי ]=הונא[; רב עלארם
 לא שבה"ל: איתסך; לאו פע: הונא; הרב אתסר רלא שם: אמר; ג]רלע[ 77(הונא.
 מעייו; בני אה ונטל 1אב בא כגון מריפיות, אשאר אלא שם: 78( הונא[. ]=קררבאיתסר
 אשאר אלא פש: כגוו; ספיקי אשאר זנלא שבה"ל: כו'; כגוו אחרי' מספקות אלאאו"ה:
 וכן לוסר אפשר ]=אי[ פע: כו; לוסר אפשר אי שם: 80( במק"א. ליתא 79( כגון.ספק

 ספק דהא שם: ; מיניה וגסרינן הוא ריעותה]=א[ ספק והא או"ה: 81]=כן[.
 שם: ע8( נסרינן. סינה רריאה ריעותוא[ והא שבה"ל: נסריננו[; מינה רריאהרני[עותנא[

 וניקבה רמבחא ירא רמשסשא היכא להו ואיבעיא או"ה: ריאה; ]=אניקבה[אנקיבה
 שם(: )וכ"ה =סהו 88( ריאה. אינקיב לו ראיבעיא ופע: שבה"ל ]=הריאה[;הריעה
 תלינן. לא עו רמבחא בירא תלינן שבה"ל: תלינן: איאו"ה:
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 ]בםבה[ דאישתכח היכא ומה %( השתא בזאב. תלינן דהא י"(, תלינןלא
 היכא לקולא, %( ביה תלינן ממשמשא דטבהא דידא %( משוםריעדתא,
 ]מבעיא[ 89( בכולה ]=גביה[ %( דממשמש ישראל או גוידהוציאה
 %( היכא וכ"ש במקצתה, ממשמש לי ו[מה בכולה, ממשמש לי]=דמה
 תלינן לא מי ריאה, ונטל זאב בא אם "( ותו ריעותא. ביה אישתכהדלא
 וריאה תנן, מעיים בני %(, ה[דקין ]בבאת ונטל זאב בא איתמר מיביה.

 : אדם נקב לי מה זאב, נקב ט9( לי מה מעיים, בניבכלל
 לא "9( כן דאם לקבל, איפשר %( דאי הטריפות על מורינו יומיף %(ואל

 %( לדקור הטבהים פה ז9( נהגו פעמים רוב כי עולמית. בשרנאכל
 למהות, 1%( בנו ואין הריאה, 1%( להוציא הבהמה 160( בהלב %(מכין

 היו לא שאל"כ י'( אומרים כי הבהמה, דמי כי "'( ש[נתן יא]=אם
 והלכתא או"ה: ופע(; בשבה"ל )וכ"ה בזאב תלינן רהא תלינז, הלכת]א[ וקבעינ; שם:84(

 שם: 86( התם. ומה שבה"ל: השתא; ומה פע: במק"א(; )וכ"ה =והשתא 85( בזאב.רתלינז
 שבה"ל: 88( בה. שם: 87( רמבחא. ירא רמשמשא היכא או"ה: רטבחא; ירא משמושמשום

 נמשמושז: לתלות לנו יש הרבה, נקבים בה נמצאו אם אפילו רכולהו, ירא ביהוממשמשא
 ]=היכא וממושמשת מוצאת היא שם: רכולהו[: ירא ]=ביה רכולהו בהרייהו וממשמשאפע:

 נמצאו ואמילו שם: מבעיא; רכולהו ירא =ביה )!8( מבעיא. בכולה וממשמשא[רהוציאח
 גמקצתה; משמש לי מה גכולה, משמש לי דמה במשמושים, לתלות יש הרגה נקביםבה

 נקבים נקבים גו נמצאו אם ואף מיבעיא. בכולא, ומשמש ישראל או גוי רהוציאאו"ה:
 ועור או"ה: 91( וכו'. רלא ]=היכא[ הכא וכ"ש או"ה: 90( רטבחא. בשימושאתלינז
 את ונטל זאב בא אם ועור שבה"ל: בזאב; תלינז והרקי;, מעיים בני ונטל זאב באדאם

 אתמר. מעיים בני את ונטל זאב בא ועור פע: היא; מעיים בני גכלל והריאהמעיים, בני אלא[ קא]טר לא הרקיז את ונמ'ל זאב בא והלא שם: 92( בה. תלינן לאה,ריאה
 והשאר השנייה[; התשוגה שם מסיים ]ובזה ארם לי ומה זאג לי ומה ושבה"ל: או"ז93(
 בז שאם פע: לעולם; גשר נאכל לא כז, לא ראם או"ה: 96( אפשר. אי כי פע:אפשר; שאי שם: 95( שם. ליתא או"ה: בטרפות.; יוסיף ואל מורינו יאריר אל פע: 94(חטר.
 עירנו טגחי נוהגיז פעמים שרוב שם: 97( לעולמית[. בשר נאכל ]=לא לעולמית כשרלא

 הטכיז. מושיטיז הטבחים או"ה: סכיז; להושיט פע: סכיז; לתחוג שם: 98( גפע:(;)וכ"ה
 של בלבה או"ה: הבהמה; =]בלב[ 100( מק"א. עפ"י זה ותיקנתי השחיטה; =לאתר99(

 הסכיז שנתחג ופעמים אליו, הדם את להמציא שם: רמה; פע: הרם; =את 101(בהמה.
 בירינו ואיז שם: 102( הריאה. תור נתחב שהסכיז פעמים נם הרם, להוציא או"ה:בריאה;
 הבהמה גתור הרם ישאר ונם כי למחות, בירינו ואין או"ה: גשוחר; ולא במחיר לאלמחות
 ואיז הריאה, ]=תור[ על הסכיז שהולר ופעמים פע: וכו'; הגוים וירגישו הבשרותתארם

 כשרה הבהמה, רמי שנתן לא אם שם: 103( בשוחר. ולא במחיר לא למחות, בירינוכח
 שאומרנים[ פע: 104( כשירה. והז טריפה והז הבהמה, רמי נותז לא אם פע: טרפה:או
 שרמה באמרם שם: לגוימ: למוכרה יכולים ואין ישראל, ששחמה ונכרת בבש,ר נבלע שרמהלנו,
 ולא או"ה: ממנה: יקנו ולא ישראל, ששחטה הגוים וירגישו הגשר ותתארם בבשרהיבלע
 נרול להפטר ויבו* מהםיקנו
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 שהם 1%(, באת המקום על 6"( להחמיר ואם : לגוים למוכרהיכולין
 דין בית אתה הרי ]בכבה[יא(, ומקילין הארץ ועמי טבחיםכנענים
 לנו לאמור ולא ההלכה על דבריו רבינו ישען 1%( אמנם 108(.הגדול
 חלה וגזירתו היא. נכונה ראייה לא אם בריאה, הנולדות אחרותמפקורנ
 לעשות למורינו וחלילה ממנו. שקבלנו למה לב ויתן 110( כולנועל

 : ט11( ע"כ אמת דברי לפניו בבא לדבריו, ע1(מניגרון

 מ"אמי'

 : לויה מגן ר"י 1( השיבו אשרוזה
 רובא בתר דאזלינן 4( דקאמרת 8(. בצדם תשובתך '( ראיותיךבמל

 לא חכמים, כתקון לעשות ויכול הואיל 5( הכא קמן.דליתיה
 צריך שאין טרפות, בשאר אלא אמר לא 8( הונא ורב רובא, בתר-אזלינן
 לא טרפיות, כמה יבה ויש 8( היא שעלולה י( הריאה אבל אחריה,לחזר

 סוף 2717 סי' הןלי 3כ"י נסליתיתס סי3הס ליס"י סליי י"י תסינת :מ"א
 ח"3 ]בטס37יר 1"ל( סלוי הליע(ר נ"ר ילחק נהס : נסופס )וחתוס"134-ה135

 1::3רלינר סת:( נכ"י וליתה ת: )כ"י נהו"ה וסינוסיס ונחסירות236-235[ן

 ח"3 תלנוון נית : הלוי ילחק רני' וססינ : נסס 176-175[ ע' סוף לתח"ונתנוה
 401. ע' ריס לרהני"ה ננונוה ונקילור :296

 באמצע ב184ן רף ]שם בכ"י מצאטעי רמז ]ובררר ארלר בכ"י שם חסר סופו וער מכאו105(
 לבני בא להחמיר ואם פע: 106( וכו'ן. באתי להחמיר אם ושכתבת הלוי: ר"יתשובת
 בני לאו עירו רבני משום בא, להחמיר ואם או"ה: הארץ; ועמי כנענים וטבחיםמרינה
 או"ה: בה; מקיליו יהו שלא ]==לרבריו[, לרבר סייג לעשות ורוצה פע: 107( נינהו.תויה

 ביהורה; גרול רינו בית הלא פע: שם; חסר או"ה 108( לרבריה סייג לעשותורוצה
 לאסור מורי ביר אי, הנה או"ה: 109( תכ"ה. סי' תשב"ץ הנרול ב"ר נקרא הרורעגרול

 ימים: יאריכו וישר"ל לרברינו לב מו]רי[ וית, הלכה. רבר פי על לא אם לרביםולהורות
 ומקובל ויתקבל לגזור וראוי פע: 110( שמ[. חסר ]והשאר זלה"ה יצחק בו'שלמה

 הוא תלמורי לשון 111( הרהטובה[. יטם מסיים ]ובזה בו להתגרר הניחו]==ומקום[
 סנוגרוה רבריו יע'טה מינכעו: בכ"י אמנם לרבריו: סניגרו, יעיטה יטלא ע"כ[ ל'~טבועות

 מבואי(. )ראה יבר"י" לרבינו גם ז"ל הוא כתב "וכ, ארלר: ובכ"י112(

 בצרה תשובתו ראיותיו בכל הנה שם: 2( הלוי יצהק רבי' והשיב או"ה: 1( :ט"4*
 יטם: 5( רובא. בתר ראזלינ, ראמר רלמאן ברובא רקאם' יטם: 4( בצרה צ"ל: אוליה(

 יטם: 7( יטם. ליתא -הריאה" וער מכאן ח( כו' חכמים כתיקון לעשות ריכולכריאה
 טרפות. מיני ]==כמה[ בה למצוא 'טם: 8( היא. עלולהרריאה



 רש"יתשובות'64

 עצמה בפני בריה ריאה האי 9( בה"ג מצאנו וכן מעולם. לבו עלעלתה
 לשאר ריאה מרכי 11( בין חלקו לא שרבותינו "( אמרת ולמההיא.

 רישא למזבן דבעי 13( ישראל בר האי : 12( בה"ג כתוב ראית לאמפיקות.
 מדעם בה אשכח ולא מגואי טבח א( בדקה כד בשרא, או אטמאאו

 לא ואי טובא, ולאנפוחה לאבראי לריאה לאנפוק]י["( צריךדמטריף,
 דלא ואע"ג בשרא, מההיא למיכל ואמור היא טריפה מפק "( הכיעביד

 כל 18( עבידנא מי אחריני, טרפות במיני י1( ואלו רעותא. בהאיתיליד
 לא לכתחילה אבל טרפינא, דחזינא דאתרמי היכא אלא בדיקותא,הני

 ]מ[חלב "( אמרת ודקא : היא דעלולה בריאה "( רק בתריהו,מהדרינ'
 הוא, חדוש דחלב חדא, היא.. ראיה 21( לאו כו', טרפה ]=בבהמה[בהדי

 שברו לכו 8י( ואומר ודבש, חלב זבת כדכתיב ושרי, החי מן י2(דאתי
 רחמנא, קטרייה 24( לשחיטה ממוך דאפילו וחלב. יין מחיר .ובלא כמףבלא
 בחזקת דבחייה בהדי 6י(, אבר אבל מילתא. תליא לבדוק אפשר באיולאו
 6י(, בדיקה בעין דלא מעיים ובני אברים נשחטה, כי עומדת,אימור
 מודה בדיקה, י8( דבעיא כיון בדקה, דלא ריאה אבל היתר. בחזקתהויין
 שאף כדבריך, היה ואלו ממפק. ואמורה אימור בחזקת שהיא הונארב

 עקיבא ר' כי בדיקה. צריכה הבהמה היתה לא הונא, רב דברבריאה

 גרו5ות בה5כות 5פנינו ו5יתא היא; עצמה בפני בריאה רריאה בה"ג ראמרינן שם:9(
 143. ע' ראו וה5' קצובות; ה5' ח"א, הורוויץ[ ]מהר' תוש"ר והשווה בר"ב[; ו5א בר"ון5א
 שם: 12( ספיקי. 5שאור ריאה פפק בין שם: 11( חכמים. ח5קו ר5א תימא ו5א או"ה:חו(
 בשם: שמובא מה והשווה ור"בן; ר"ו בה"ג שם ]וחסר ראמ' בה"ג ראיתן ]קרי: ראיתאלא
 ושם קכ"ת, =פע: ב79 רט"ז סי' ]=פררס ח116 תי"א סס"י באו"ז בבבל שנכתכוה"ג

 ח"ב בגנ"ש גינצבורג ר"5 יטציין המקורות 5כ5 יט5פנינו תשובה 5הוסיף וצרירקע"א[:
 אר"ר: כ"י 15( שם. חסר "צריד" וער מכאז שם: 14( אינש. בר האי עו"ה: 13( 540.ע'

 אסירא שם 16( טובא. ולאנפוחא[ ]==לאבראי 5ריאה 5אנפוקי צריד או"ה:לאנפוקה;
 מריפות. מיני ובכ5 שם: 17( שם[. חסר ]והשאר טריפה ספק משום חיותאההיא
 היא. רע5ו5ה בריאה כמו יטם: 19( הני[. :==כ5 ]קרי: כה"ג עברינז 5א יטם:18(
 שם: 21( טריפה. שנמצאת בהמה מח5ב ורקאמ' או"ה: טרפה; בהרי ח5ב אר5ר: כ"י20(
 מכאז ]והשאר החלב רק רשרי, החי מן היוצא רבר לר דאיז שם: 22( היא. זו ראייה5א
 וב5א כמף בלא שברו ו[לכו ואכלו שברו ]==לכו ~ש( שם[. חסר עמרם" רב "מותיבוער
 שם. 25( ר/ פ"ג: מא"א ה' רמכ"ם ראה 24( ט,[. נרה ע: נ"ה: ]ישעית וחלב "ןמתיר
 ישם 27( ע(נו גנ"ים ,ר4שה8י*(
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 אמרי. קא לכתחילה אפילו הונא ורב 'י(, צדין אין בפרק חייאור'
 : %( יון ארץ בכל אמור פשוט הרבים בעונות זהומטעות

 הונא, אדרב הבשר כל "( בם"פ עמרם רב מותיב מדקא א( אמרתודקא
 מהא הטרפה, מן ינק שמא חיישינן הגוים מן נדי בלוקחדאמר

 נבלות משום לא "( חוששין ואין הגוים מן ביצים לוקחין "(דתניא
 אלא הטריפה, מן ינקה שמא תימא לא "( ומתרץ טרפות. משוםולא
 שכיח, לא טרפה שכיח, טמאה 5י( מ"ט הטמאה, מן ינקה שמאאימא

 : כלל היא ראיה לאולגמר"

 דממשמשא"( היכא ריאה אנקיבא דכי הלכתא, דפמקינא "( אמרתודקא
 דלא היכא %( כ"ש לקולא, ]ב:ביה 8י( דתלינן דטבחאידא
 היכא מדקאמר דאדרבא "(, היא ראיה לאו ריעותא[. ביהאישתכח

 דמעשים משום דתלי.נן, הוא התם '4(, משמע דטבחא, ידאדממשמשא
 במקום"( אבל הטבח, משמוש מקום הקנה, מן מדולדלת שריאה יוםבכל
 ודרמי הריאה. בכל נקבים נמצאו 48( לבעו כדבריך שאם תלינן. לאאחר
 שהלכה לפי ומקוימת. עומדת ובמקומה עומד, אני עליה א( חמאבר

 מפק 8*( יאמרו לטהר, טומאה מפק "( אמרו אם בישראל היארווחת
 : להתיראימור

 דם להוציא מכין גוים טבחי "( מושיטין שבמקומכם שכתבתומה

 נינצגרנ ור"ל ; 331 ושם 259, ח"ב בראבי"ה אפמוביצר 1הש11ה 20( ע"א. כ"ה ביצה28(
 צריכה ריאה מרינא תרג רברי לפי ישהרי לי, מוב: ננו י א וזה בזה"ל: כאוהעיר

 נתפיטט זה ברבר יטטעו שממני אומר: הוא איר וא"כ הוא טריפה ברק לא ואמבריקה,
 ע"ב. קט"ו תוליו 81( מריפה. מביצה עמר]מ[ רב מותיכ קא כי ועור או"ה: 80(אמורה

 יא ]==ומתרצינה ומתיריו 'שם: 84( טריפה. למפק שם: 38( ביצים. ולוקחים או"ה:82(
 ודקאמר י"ם: 86( יטם. חמר "כלל" וער מכאו 35( הטרפ]ה[. מו ינקה[ ]--שמאתימא
 יטלפניה. רש"י בתעח' הני' עפ"י זה תיקנתי 88( יטם. 87( רמבחא. ירא רמשמשהיכא
 היכא רמרקרקינו יסם: 40( הי~נ ראייה לא ריעותא, ביה רלית הכא כ"ש או"ה:39(

 אס]ר[. לא אחרים בסקומות הא שם: 42( ישם. חמר השאר יטם: 41( משמע.רמשמע,
 חמא גר ררמי וההיא יטם: 44( נקבים. נמצאו 1)פיל1[ בריקה בעי ==]לא צ"ל: אולי43(
 ישם: 47( להתיי. טריפות במפק יטם: 48( :==במפק. 45( יטס[. חמר ]והשאר אמרואם

 תשובת למהרורת מתאים מכח" "מושימיו ]והלשוו הריאה שנקב הט1ח ממכיוורקאמר
 ארלר[. בכ"י להני' לא אמנם בפע:, ונם באו"הרש"י
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 דבר עדיין. 4( חיות בה ]ו[יש מפ'רכסת, הבהמה בעוד '*(הלב
 דאאר אחד, : טעמים מב' ממנה לאכול ואסור הוא גדול איסור %(זה

 זה הרי נפשה שתצא קודם בהמה של ב6( מפ'רקתה השובר 51(שמואל
 גוזל זה הרי להו, ואבעיא באברים. דם 4י( ומבליע הבריות את 58(גוזל
 שפיר באומצא לדידיה הא באברים, דם דמבליע משום הבריותאת
 דאסורא תיקו וכל בתיקו, 56( וסלקא אמור. נמי לדידיה דלמא אודמי.

 המפרקת את לשבור שלא י6( נוהגים היו וכן חולקין. ודממונא %(,לחומרא
 בחדוד המרכות את יפרק שמא 58(, שני וטעם הנפש. שתצאקודם

 : חמור אסור לידי הדבר ויבאהמאכלת
 ועמי 60( מדינה בני מקומינו בני לחשוב באתי 59( להחמיר אםושכתבת

 במקומנו לצורנו, שבח כי לרוחי, כן לעלות ושלום וחםהארץ.
 בין להבין ויודעים והיתר ובאסור בתורה מחזיקים חכמים תלמידייש
 מהלכות אלא "(. יהו שם העץ שיפול מקום שכתוב כמו והלופו,טוב

 : כלום "( בדבר לערער לאדם ואין אמרנוהו,וטעמים
 68( מעים בני בכלל וריאה אתמר, מעים בני ונטל זאב דבאושכתבת

 בחדרי בקי שאתה בך אני מחזק זה, יאמר כמות,ך אדםאתמר.
 קתני ולא הכבד. את מכר לא הקנה את מכר 04( שנינו והלאתורה.
 חלוק נותן היה לא מעים, בני בכלל ריאה ואי מעים. בני את מכרולא
 "( הקבועות ה"ג בשם למעלה כתבנו הרי ועוד מעים. בני לגבינמי

 ועוד היא. עצמה בפני בריה ריאה האי ישראל, בכל הוראהשמורים
 בהדורא י8( ותרגמה מעים, בבני הדם את מחזיקימ אין 66( שמואלדאמר

 או"ה: 50( 94. אות שם ראה 49( 96[. אות לעיל ראה גולרשמיט, ]כ"י הריאה להוציא48(
 בהמה. של מפ,רקת רהשובר מההיא או"ה: 52( ע"א. קי"ג חולין 51( הוא. איסורוראי
 שם: 55( באיברים. רם רמבליע משום שם: 54( הבריות[. ]=את נוזל זה הרי שם:53(
 מבואי; ראה 57( שמ[. חסר התשובה סוף וער ]ומכאז הג' עכ"ל שם: 56( בתיקו.וקאי

 זה גס 58( 88. צ"א סס"י )מק"נ( ובתשובותיו הי"ח, פ"ג שחיטה ו;' הרמב"םוהשווה
 נמצא הכפרים" "בני במשמע 60( 406. ע' סוף לראבי"ה מבוא השווה 59( שם.חסר

 ע"א, ל"א בע"ז שאמרו למה וכוון 62( ג'[. י"א: ]קהלת =יהוא 61( המאוחרת.במפרות
 מעיים בבני גם ירושלמי של ולשיטתו 63( מהם. למרים העי,ר בני כל ת"ח שיששבמקום
 קבועות להלכות כוונתו אולי 85( מ"ה. פ"ה: ב"ב 64( 540ן. ח"ב גנ"ש ]ראה בכללהריאה
 555; סוף ד"ב ח266, ר"ו ה"ג ע"א: קי"ג ]חוליז משרשיא רב אמר 68( גאו;. יהורתיררב
 ומעיא; רכנתה והרורא בכרכשא שמואל תרנמה ה"ג: 67( שם, ר"ס ועי' 184[. ע' ראוהל'
 רכנתא. והררא ומעיא כרכשתא ]=תרגומה[ תרגוסה ראו:ה'
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 מחזקת היא הרי מעים, בני בכלל ריאה ואי וכרכשא. מעיאדכנתא,

 למעים בינה מפסקת %( הכבד שיותרת ועוד וכבד. לב כמו בדםהיא
 : בתים שני בין המפסקתבמחיצה

 מצאנו כי לו. ירע לא כיון, ולא הורה אם לבו, אל ידידי ישיםואם

 יבמות במסכת איש, באשת אפילו שטעו הקדמוניםבגדולים
 אנסבא שילא דרב אמרינן בתרא[%( ]=:האשה שלום האשהב9רק

 וכו'. יועע ברוב ותשועה 0י( ומסקנא באגמא, גברא דטבעלאתתא

 ב9"ק שאמרו כמו בדבר, עון ואין וטעו, ב"ד הורו "( מקומותובכמה

 לבו שיתכוין ובלבד רואות, שעיניו מה אלא לדיין לו אין 2י(דטנהדרין

 וכשרה טובה וכונתו ודאה, וחכמתו טהורה, שיראתו לי וידוע :לשמים

 ובקשתי שאלתי 8י( עת ובכל בדבר. ואשמה עון אין ולכן דופי, שוםבלי
 : עליו שירבה שלומו ורבוי שלותולגודל

 : "( ז"ל הלוי אליעזר ב"ר הבחקנא,ם

 להוסיף וצויר 109; צר בבלי תלמור איז מעריצין הנרמני במפרו פרייס ר"ר ראה88(

 י"ר. י"א: משלי 70( ע"א. קכ"א ]בתרא[, האשה =בפרק 69( שם. שציין המקורות לכלזה

 רשבועות ופ"1 רפ"א, רף רסנהררין פ"נ הרי"ף ה'; רף סנהרויז א':ב'; הוריות משנה71(

 לוי יצהק אוהבו אני בזה"ל: הלוי ר"י כותב 73 ע' ולהלז 73( ע"ב. 1' 72( ועור. שכ"דרף
 לראבי"ה ומבוא י"נ; סי' חופ"מ ]ראה מובתו על אנכי ושש וחניתו שלותו ושב עובר לכלשואל

 בזה"ל: תלמירו יטמעיה מר' הוספה כאז י"ס 135 א-ב ארלר ובכ"י 74( 8ש[. אות7~4

 משום טרפה, רחלב מההיא ז"ל תלמידו רש"י ראיות לרחות ז"ל לויה סנז ר"י שכתבמה

 תיובתא תרוצא עמרם וב מותיב ורקא לשתרי. נמי טרפה רוראי א"כ הוא, חרושרתלב

 בשר ורוב המפרקת שבירת רהתם רמי, לא לדשמואל, סכיז תחיבת לדמות ושרצהלרבריה

 ליכא ולפיכר מטויפה, אלא אינו הלב ובנקיבת השחיטה. קודם היה אם מנבלה,עמה

 1 ד י ם ל ת ה י ע מ ש י נ א 1 שם[. הימב"ם תשובות ]ראה וכר האי כולי דמאאבלועי

 נפלה מ"ב[ פ"נ: ]חוליז רקתני ה, ח מ 1 מ ה 1 נ ב ר ל נ י י ס י ת א צמ

 באלו ע"ב[ נ"ו ]שם בנמרא ותניא כשרה. ארומים פסולה, ירוקים מעיה בני ונחמרולאור

 הורת הק9ר 'אליעזר ר ואף מעשה, פה עשה אבהו ור' וכבד, וקורקבז בלב אמרו מעיםבני

 בני נקראו והריאה הלב סמפונות כרחיר ועל רפלינ. מאז וליכוג היא אחת והלכהכן,
 בהדיא. להו מפר,ם א"כ אלא בלשוז, חלוק ואיז שבפנים, מה כל עםמעים
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 פעלים. רב חיל איש ז"ל ממגנצא יהורה בר' ר"י רבינו 1( השי% אשרויה
 משאת 8( ישא ז"ל יצחק בר' שלמה 2( רבנו ידידי נעימיחביבי

 : ץ בלי-די עד וברכותשלומים
 המפליאים. 6( על דעתו שהשוה והבנתי 6( הנשתון בנמוקיעיינתי

 תורה בחדרי בקי שהוא 1( בו שמחזקני לפי בעיני, זוופליאה
 מעים, בני בכלל שהריאה אמר 8( שחמודי שמועותיו. כון לא הזהובדבר
 ר' שאל לא שודאי חמודי יבין הדקין. את ונמל זאב בא קאמרמדלא
 שהעמידם בהללו זולתי מהו, מעים בני ונמל זאב בא 9( הונא לרבאבא
 ועוד בריאה. שאינ' מרפיות בשאר דהיינו היתר, בחזקת הונארב

 בכלל דריאה איתא אם בקנה. דאמרי ורבא ורבה בריאה, מקיפיןתרויהו '" דאמרי אלעזר ור' יוחנן ר' דהא מעים, בני בכלל ריאה איןשהרי
 ש"מ אלא בריאה, מקיפין למימר יוחנן לר' ליה אצמריך לא מעים,בני
 וקיבה נפשיה, באנפי וחד חד כל למתני דבעי משום מעים, בנינקבו קתני ולא הדקין, נקבו "( דקתני ומתני' מעים. בני בכלל הויאדלא

 : הריאה ולא מעים בני בכלל הוו דכלהו ודקין, וכרם הכומות וביתוהממם
 לשחימה, ממוך אפילו באכילה שמותר 11( מחלב לדון ידידי שבאומה

 דחלב לראיה. דומה הנדון אין מרפה. תמצא שמא חוששיןואין
 באברי 18( מש"כ החי, מן דאתי אע"ג הבהמה בח" שרייהרחמנא
 2717 כוי' "7לר 3כ,,י 53ליווותס סו3"ס תלוויןו לר5,,י נר"י ר"י ת5ונת :מ"%

 90-89 נוועס"נ וענווויס רניס ונ5יכוייס 42-41[: "' 5כס בנססנלס כ"1"ק:סי' כ"י ]בנס3ס"ל 153 כ"ס סי' סוו: כ,,י ח"3 סקנר 353ס"ל ונקינורונתורפס כ"ע: יסו7ס 3"ר ינחק : נסופס וחתס 7~8-2~2[ ח,,נ ]בבס37יר53~63-1~1

]ולית"
 683[: סוו: כ,,י סכייר 3ס'

 ל"ר. ס"נ: בראשית 3( =רבי.. 2( והשיב. ז"ל בר"י ל,ר"י ושאל אק. כ,,, 1( :מ"ב
 =איגרת ומשסעו "שהשווה"; לשוז על נופל לשוז הוא "הנשתוז" 5( י'. נ': סלאכי4(

 מהלכים לו שהיה "נליקיזם", הוא ואולי =אל. במשמע: 6( י"א[. ז': ושם ז', ד':]עזרא
 ע"ב. י': קרושיו הברייתא =לשוו 7( סיוחר. בפרק סבואי ראה הרינוס; כגלילותגם
 ס"ב, סיטנה ,שם: 11( ע"א. סוף נ' יטם: 10( א/ ט/ חוליז 9( שם. ח"ב בשבה"לליתא תסא" בר "ררמי וער וסכאן =בני. משמעו: הגאונים ואצל לתלמירו; חבה לשוו והוא8(
 כה שאיז ==סה 13( ובהמה[. ==מחלב 12(א'
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 דכי מריאה, בר כלהו כגון אברים, הנהו הלכך מחיים. דאמיריהבהמה
 שריין. בדיקה, בעין ולא היתר בחזקת הוו. ]=הבהמה[ 14(נשחטה
 דהא היתר, בחזקת הויא לא נמי ]הבהמה[ נשחמה דכי ריאה,אבל

 : דאמירא מודו כולי-עלמא נבדקה, לא כי בדיקה,בעיא

 תמצא שמא ונתוח, הפשם קודם "( חמא בר דרמי חמודי, "( שכתבופה
 חמא, בר רמי קאמר כי אלא קבלתי, כן לא מעים. בבנימרפה

 הפשט קודם הימנה לאכול אמור הכי ואפילו הבהמה, 'י( דפתחכגון

 ופריך ונתוח. הפשם קודם העולה את להקריב שאמור כדרךונתוח,
 הרי נשחמה דאמר הונא מדרב לאפוקי לימא אי "( ביצה בממכתהתם
 תניא, הונא כדרב והא ונתוח. הפשם בעי דלא היתר בחזקתהיא

 מבית- לאו מאי מבית-טביחתה, חי כזית אומר עקיבא ר' 19(דתניא
 ממקום משרשיא רב 20( ומשני ונתוח. הפשם בלא דהיינו ממש,מביחתה

 ואח"כ ומנתחים שמפשיםים קצבים של '2( מעים בני דהיינואכילתה,

 טביחתה 22( מבית חייא ר' תני הא ופריך לחוץ. מעים בנימוציאים
 בה מחזיקינן ולא בריאה, %( כלומר ונתוח, הפשם קודם דהיינוממש
 קא קמא אתנא עקיבא ור' הונא. כדרב המרפיורנ 26( מקטאר 24(רעותא

 בעי דאלמא יום, מבעוד צלי כזית ממנו לאכול כדי דקאמר %(,מהדר
 טביחתה מבית חי כזית ולאכול בבדיקה, די אלא וצלי, ונתוחהפשם
 כ"ע בדיקה בלא אבל ולצלורנ, ולנתח להפשים שיםפיקו קנדםדהיינו
 חמא, בר מדרמי למימר איכא י2( ארעא אורח לגבי ואפילו דאמור.מודו

 ]אסר[; חמא בר =ררטי 16( להלז. רש"י תשו' והשווה 15( ]הבהמה[. =נשחטהג1(

 ובדיק. בבהסה דפתח אק: וברק: לבהמה =רפתח 17( אבא. בר ימי א': כ"ה,ביצה

 לקצבים. הדיז והוא בעולה, ונתוח הפשט שאמרו כררר ביצה בממכת ראמרינן והא אק:18(

 לקצבים. הדיז והוא בעולה ונתוח הפשט אבן בר רמי אמר ע"א: סוף כ"ה ביצהראה

 שם: ביצה 19( ונתוח. הפשט קורם בשר ארם יאכל שלא ארץ ררר תורה למרהמכאז

 אכילתה שטובחת ממקום לא שם: 20( טביחתה. מבית חי כזית עפילו אומר ר"ערתנן

 וחא שם: 22( קצבים. של ררר[ =]שכז 21( שם. ר"ם ועי' משרשיא"[. "רב הסליז]בלי

 בריאה. ובדיק בבהמה רפתח כגוז לוסר יש אק: 28( ממש. טביחתה מקום חייא ר'תני

 חונא ררב ומילתיה שבה"ל: =]ובשאי[; 25( סרעותא[. ]קרי: רעותה ארלר: כ"י24(

 ביצה 27( חי. איהו ואסר צלי, ראמר קמא אתנא ומהרר אק: כ"י 28( טרפות.בשער
 קמ"ל. ארעא אורח אבא בר רמי אלאשם:
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 %( ריאה בדיקת בלא וכ"ש דקצבאי. רגליהון מקמעת נמיעה 46(דאמר
 מנין "( דתניא הא %( ודכוותה דשכיח. אימורא מפק דהוידאמור,
 תאכלו לא ת"ל תעשה, בלא שהוא נפשה שתצא קודם מבהמהשהאוכל

 בדיקה, ע"י דאפילו וקמ"ל נפשה. שתצא עד לה וממתין וכו', הדםעל
 נפשה, שתצא קודם הבהמה בתוך הריאה ונפח ובדק לה דפתחכגון

 : נפשה שתצא עד להמתין וצריך לאכולדאמור
 בבהמה בעודה ולנפחה ריאתה ולבדוק לפתחה אפשר היאך תאמרואם

 %( יומי דא"ר מזו, גדולה תימה מצינו הרי נפשה. שתצאקודם
 ממאה בהמה ששחמ ישראל דהיינו במהורה, וגוי בממאה ישראלשונין
 צריכין ומפרכמת, לישראל מהורה בהמה ששחמ וגוי ומפרכמת,לנכרי

 ליממא מופו הכשר, 84( למ"ל ואקשינן אחר. ממקום %( והכשרמחשבה
 הכשר, %( צריך אין חמורה מומאה ליממא שמופו וכל חמורה.מומאה
 ויכול הואיל "( חזקיה אמר ומשצינן %(. כו' ישמעאל דבי-ר'דתניא
 שתצא קודם מכזית פחות על ולהעמידה לכלבים ולהאכילהלגוררה
 ממקום הכשר צריכה הלכך חמורה, מומאה ליממא מופה הוי דלאנפשה,
 קודם מכזית פחות )כזית( על להעמידה יכול אם י"ל והשתאאחר.

 : נפשה שתצא קודם ריאתה לבדוק "( שיוכל כ"ש נפשה,שתצא
 מביא אני משם אדרבה דמבחא, בידא מדתלינן %( ראיה שהביאומה

 דמבחא ידא דממשמשא היכא %( אנקיב דכי דכיון לדברי.ראיה
 והריאה בבהמה בעודה אבדקה דלא כיון נמי הכא במבחא,תלינא
 ]ו[מרכי בה ]בכממשמשא,["( דלמא חיישינן במרכות, היאעלולה

 שם: 80( שם[. חסר ]והשאר הריאטה בדיקת בלא וכ"ש אק: 29( שם. ד"ס ועי' שם.ח"ב שכה"י בכ"י וכ"ה דקצכיא; רנליהון מקטע נטיעה אבא בר רסי ואסר ב': כ"ה, כיצה28(
 א'. ס"נ, סנהררין 81( כרתניא. נמשה שתצא קורם מבהמה לאכול הרוצהורכוותה,

 =והכשר 88( שם. ר"ס ועי' יוסי"[. "ר' ]במקום אשי רב אמ,ר א': קכ"א, חוליו32(
 שם: 88( הכשר. בעי לא שם: 85( לי. למה הכש,ר שם: 84( שם. בגמרא וכ"ה]סים[.
 חסורה טוסאה לטמא סופו שאין זרעים סה זרע, על מים יותן וכי ישסעאל, רבי רבירתנא
 קכ"א שם 87( וכו'. הכש,ר צריך חמורה מוסאה לטמא סופו שאין כל אף הכשר,צריכה
 המליז ]כלי מכזית פחות על ולהעסירה לגוררה ויכול הואיל חזקיה אמר ע"ב:ריש

 בשינויים ח"ב בשבה"ל נמצא סופו וער מכאן 39( =שיכול. 88( לכלבים"[..,ולהאכילה
 ]בה[. הות רקוקי וסרכי בה =]ממשסשא[ 41( ]הריאה[. אנקיב =דכי 40(עצומים.
 2[: אות שם ]הרביר עפשמייז רי"נ של ולרעתו שם; וסעה"נ אק: כ"י עפ"י זהותיקנתי
 1 רקיקי בתסרס רלמא סרסורשמיין: ר"א העתקת לפי אמנם ?; רקיקי בת-סרכירלסא
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 כשהוציאה דטבחא ידא משמוש ע"י ואנתיקו ]=בה[ הות "(דקוקי
 : לחומרא דאור"תא ומפק "( ידיע ולאלחוץ,

 "( ואינו 6'(, לרישא אלא דמיין י'( לא הא "(, חניות מתשע אמרתודקא
 בהמות עשר "( והלוקח אמור. מפקו לקח, ]=מהן[ מאיזהיודע

 טרפות מניהו, "( תלתא או דתרי הוא 4( דשכיחא מלתא השוק,מן
 מן כלוקח 68( הכי אפילו פ(, ופרשי נינהו חיים דבעלי %( ואע"גהו"ן.
 מן בהם "( שנתערבו הזבחים כל א( דתנן אמור. ומפקו דמיהקבוע

 כולם. ימותו בריבוא, אחד אפילו הנמקל, משור או המתותהחטאות
 י5(. פרשי מרובא דפריש כל ונימא חד, ונקרב "( ונמשוךומקשינן,

 בעלי אפילו אלמא דמי. מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע, ה"ל "(ומשני
 : קבוע 69( ליה קריחיימ

 בבית שחוםין ומצאן ורנרנגוליו גד"ו לו שאבדו מי 89( אמרינןודקא
 רוב דהוי משום ה"נו דמותרין, נמי פרגיות וגביפ(דמותרין%(
 "( וכשחוטים הן, מומחין שחיטה אצל מצויין רוב 68( וק"לטבחי-ישראל,

 אבל עומדת. היתו בחזקת נשחטה דאמר הונא דרב והיינו דמי,בפנינו

 אצל מצויין דרוב ולחומרא, דאורייתא אימור מפק הוי בדיקה,גבי
 '6( אמרינן ודקא לבדיקה. מומחין "( ואין לשחוט, הן מומחיןשחיטה

 : בדיקה צריך לעולם אבל דקאמר, הוא משחיטה כשירה, הוא הפילההא

 =לחומרא[. ]קרי: ראורייתא ספיקי והוי שבה"ל: 43( בה. הוי רקוקי סירכי מעה"נ:42(
 ישסעאל ]לר' =אלא קרי: 46( חניות. רתשע רומיע והוי אק: 45( ב'. ט', מסהיק44(

 לקח. ]מהז[ מאיזה יורע אינו[ =]ואם 47( א'. צ"ה, חוליז "לרישא"(; )במקוםרקתני[
 או חרא או שם: 50( ביניהו. שכיח אק: 49( בהמות. עשר הלוקח שרוב מעה"נ:48(

 כלוקח השוק מז והלוקח אק: 51( טרימה. בינייהו רהויא חרא או מעה"נ: טרפותןתרי
 וניירו. מעה"נ: וניירי: שם: 52( נינהו, חיים רבעלי נב על אף אסור, רספקו קבועממקום

 בזבחים התערובות בפרק משמע רהכי שבה"ל: 54( רמי. קבוע כמקום כן אמילו שם:53(
 שם: 58( הנסקל. בשור או המתות בחטאות שנתערבו שם: 55( ע"א[. ע"נ ]רףדתנז

 ]=נמשור[ 58( ]שם[. =פריש 67( חר. חר ונק,רייה ונמשור מעה"נ: מינייהו; חראונמשור
 ע"א; י"ב חוליז 60( קביעות. שייר חיים רבבעלי אלמא שבה"ל: =להו: 59( )שם(.ה"ל

 ר' של בנו חנינא רר' אליבא 61( לו. שאברו רמי וההיא שבה"ל: תאמרן ואםמעה"נ:

 לצפורי טבריא ביז ]--שחוטיז[ פרניות ראשכח אמי ורבי שבה"ל: 62( הנלילי.יוסי
 רמי. לפנינו כשחוטיז שבה"ל: 64( ע"א. י"ב ושם ע"ב, נ' חוליז 83( ע"ב[. כ"ר]ב"מ
 מכאז 86( לכרוק. 0וסחין ררוב בטעות: מעה"נ לברוק; מומחיז מצוייז רוב ראיז שם:85(
 אק. בכ"י חסר "מצאנו"ועד
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 עמד שמתחילות "( הראשונים שמדרו בדיקה בהלכות י8( מצאנוועוד
 מריפות י"ח 1י(' רבותינו פירשו כך : "י( בה וכתוב "( ארץוימודד

 שבה הריאה מן חוץ לידך, שיבואו עד אחריהם לחזר צריך 2י(אין
 בהמות הרבה 5י( שהשוחמ היא, %( חזקה והרי מרפיות. מיני 8י(שבעים
 מרפיות 'י( משאר אבל הריאה, מן יי( יותר או מרפות 6י( חצייןימצא
 לחוץ להוציאה צריך יי( מבפנים שבדקה ואחר אלף. מני אחת תמצאלא

 עכ"ל. הרבה אחרים דברים ומשום י'( נקובה או נמוחה או משוםולבודקה
 אמורה נפחה, שלא ח( או בדיקה, "( קודם הוציאה שאם 1'( למדתהא

 . : א(ממפק

 : נ"ע יהודה ב"ר יצהקנאם

 פ"גפי'
 יהודה[ נ=:בר' 8( לוי בר' יצחק ורבי הלוי יצחק 2( ר' לפני בא 1(מעשה

 בדקה, ולא השוחמ ושגג אחת בהמה ששחמ אחד על :זצ"ל
 וטעמיהם. ראיותיהם והביאו לאימור הם 4( והורו לחוץ. הריאהוהוציאו

 41[: 5ן י"ן 3רת ח 5' טנה ]::הסנלה כ"ז סי' 5ק:[ נכ"י ח"3 ט3ה"ל :מ"ג
 ךף נבנפע: רכ"ח סי' 3פרןס ר3יס נו"ס ו3ט ע"3ן ס"ח סת:[ נג"י הנ"רס'

 י126. רנ"ו סי' פ"5 ריט חולין גוליטתיט[ נכ"י הגךול תרךכי סגהותקס"ט[ן
 71:  ע' ל5ה"וו רט"י תולןות 88ן ע' סוף תעה"גוהטוק

 'טחיטה בה' מצינו ועור מעי"נ: קדמונים; של ,טחיטה בהלכות שם: ~עה מצאתי. שם:67(
 ==בהת 70( שם, ליתא אק: ארץ; וימורר בעמר ומתחיליז מעה"נ: 60( הואשונים.שמיררו
  ער לברוק עליר אין יטם: 72( חכמים. פירשו אק: 71( אק. ונם מעה"ג עפ"י זהותיקנתי
 יטם: 75( הוחזקה. והיא אק: 74( ה"ט. פ"י: יטחיטה ה' רמב"ם ראה 78( לירר.שיבואו

 יותר או מעה"נ: 77( טרפות. רובז ומוצא שם: 76( בהמות. כמה שוחט ארםשלפעמים
 היתו בחזקת הונא רב אמר טרפות י"ח בשאר אבל אק: 8ז( שם. ליתא שבה"ל: פחות:או

 לברוק לחוץ הריאה להוציא צריר סירכא מוצא שאינו אע"פ שבורק וכל וטם: 79(עומרת.
 ומשום יבישה משום מעה"נ: ונקובה: וצמוקה יבשה משום אק: נקבה: בכ"י: 80( כו/משום
 ברבר. לסמור יש לפיכר אק: 81( מונלא. או נימוקה א"נ או"ז: ניקבה; ומשוםנימוקה

 ספק הוי שם: 84( יטם. ליתא 88( בריקה. בלא לחוץ הריאה הוציא רכי שם:82(
 ולחומרא.איסורא
 כצ"ל 8( לותיר. צרבני[ ]קרי: בני ,ר' לפני שם: 2( ובאו. מעשה פע: 1( :נךי'1
 הם, אף והורו יטם: 4( שם(. )וכ"הלנכוז
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 ושלח להיתר. הוא ז( והורה כן, כמו לידו 8( ]=במעשה[ בא רבינו "(ולפני
 : האומרין לותיר גאוני לעומת "(כתב-ידו

 ולא דורינו נתיתם שלא צורינויבורך
 בהכשר והביט ועזוב 1( עזורהואפם

 מעמידים שרנילים והשתיל ונבזים 2(דלים
 *( כי שנמתכל ובאלפי 8( בהלךאדנים
 חביבי אהובי ודוגמתו 6( בגינומעטו
 ר' גדולי נכבדי יקירי רעי 8(עמדתי
 ירבו כמותך י(, קרובי יצחק בר'שלמה
 וידע לנו, יממוכו 8( דין מן וכלבישראל

 לכל *( שואל לוי יצחק אוהבו אניכי
 אנכי ושש 16( וחניתו שלותו ושבעובר
 חיבתו קשירת לי_ שידוע ולפי טובתו,על

 : כולו לו אנימודיע

 נ85-7[ן קק"ה נב 14-13 ע' ]=:תר"כ 65 ע' ומס 11-10 ע' י"נ סי' חופ"ח :ט"ר
 ]ונפע: 203 ס"ז סי' ח"נ ה5ורה 30; ע' ס"י סי' 5ו"ה 42ן ס"ט סי'תחנ"ו
 לטיו"ן ונ"י ; תיו"ן סי' ח"5 5ו"ז ס"ח[; סי' נטעות: קכ"נ 5ות נ"חךף
 פ"ז סי' רימ חולין נ)ורךכי נזכרה 5)ונכ( לרמ"י. הלוי ינחק ר' : נמס ס"הסי'

 נזס"ל: 3"ט( ךף )פע: לנסוף סייס נפרךס ונס ; לרמ"י יהוךה נר ינחק ר'נמס:
 הסנוינר( )כ"י מנה"ל ונקנור : כננךו המינ וכך יהיךה 3ר ינחק לרני נוורי מלחכך
 )כ"י ח"3 ונמנה"ל ן ז"ל לרמ"י לוי ינחק רנינו המינ : נמס 133 י"חסי'
 וסונ5ה חסרה זו תמונה 375[ ךף י"נ חונרת 5' סכה ]בבהסנלה י"ט סי'5ק:(
 : נטעות מס העיר 5'( 5ות 203 )נה5ורה ורמ"נ החזנח". 3"קרנות נמליתותהמס
 : 4יה סנן לר"י מהי5 ך3ר יקוס עךיס ס:ה וע"פ ; 3ר"י לר"י יחסה החרךכימרק

 וחורה יטם: 7( יטם. פע: ע"פ זה תיקנתי 8( לריט"י[. ]==וכתנתו מורי ולפני ימם:5(
 סורי רברי ואלה חאוסריה לותיר גאוני לעומת כתביידו[ ]קרי: ושלח יטם: 8( להתיר.גם

 : לפניהם יטלח וכןולשונה
 מ/ ב': מלאכי 2( ל"ה ל"ב: דברים ועזוב; עצור[ ]אפמ ==ולא וצ"ל היא מ"ם 1( :מף'ר

 קרי: 5( כימעטו. בטעות: ובנדפס ר; י"ב: קהלת 4( אלופי[. :==]בהיכל צ"ל: אולי3(
 ובתשובה 9( ע"א. י"ו כתובות ראה 8( חבה. לשוז ==במשמע 7( ==עמיתי. 8(בנינה
 לגורל ובקשתי יטאלתי עת ובכל- בזה"ל: לרש"י הלוי ר"י כותב 2717( סי' אדלר )כ"יאתרת
 כ"ה ג': איוב ". ע"ז, תהלים וחנותו: אולי-צ"ל: 10( עליר שירבה שלומו וריבוישלותו

 ב18( סמ: כ"י שבה"ל)קצוי
 ו"ל: לריט"י לוי יצחק רבינוהיטיב
 וכשב שור של כמו חייה ירכינקור

 אסור הבהמה בירר שאמור מה וכלועו
 יטלממה ובירר השוק בכל בחיהאף

 יטל יטחזז וכן ציקרון. יטקוריןהימנו
 בוקא העוקץ בכנפי וכז הנשהגיר

 בשל כמו בה הניקור וכלראממא,
 ביז חכמים חלקו 'טלא לפיבהמה.
 הראו"ם חלבים אלא לבהמהחיה

 מכחו הבא וכל הניר אבלליקרב.
 ברברי הוהר בני בהמה. של כמואסור
 תורה רבשל תורח, משל יותרחכמים
 ורברי תעשה, ולא עשה בהזיש

 סיתה. חייב רבריהם על העוברסופרים
 בו גהגו קרושים ישראל ששנינוומה

 יש לפיכר הם. סופרים רבריאיסור,
 : עליהזלהחמיר
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 בקי וטהוא בו פ1( מבקשני לישראל הטהורות החיות יריכי "( ניקורועל
 כמו"( חביבי אדוני יחשבני שלא בוריו על לי ומבורר התורהבחדרי

 הדין הוא כך %(: והתרתו הגיד טעמי ט( לחביבי כותב אני א(, דבריועל
 שאמור מה וכל וען. ושה"( שור של כמו לנקרו מצוה הטיה"(, שוםבלא
 היטנו שלמטה 1י( והשוק %( הירך בכף בחיה "( אמור הבהמהבירך
 דאטמא בוקא העוקץ בכנפי וכן הנשה, גיד שומן וכן 'י( מנקרקשקורין
 %( הנצא שקורין עד 4י( קודיל בל"ע שקורין 28( הפרשית מן לנקרוצריך

 בהמה. של כמו %( כנגדה הניקור וכל דאטמא בוקא של העצםצריך
 שמפטפט אדם יש ואם העצם. אותו תחת נכנם ראשו שהגיד יי(לפי
 חלקו שלא לפי למינות. ונוטה לנדותו מהראוי ]זה[ דבר עלכנגדי

 הטזבח, גבי על הקריבים 9נ( בחלבים אלא לבהמה חיה בין ס5(רבותינו
 וחיה. בבהמה ונוהג כדתנן%( בהטה כשל אמור מכחו הבא וכל הגידאבל

 כשל "( חמור השומן אימור וגם אימור נהגו קדושים 81( ישראלוהשומן
 עשר לששה ישרפו והגידין העצמות י8( בפמחימ ששנינו כמותורה
 הזהר בני %( גרמינן ותו לשמנו. אלא נצרכה לא "( רבא ואמרוכולי.
 תעשה ולא עשה בה יש תורה שדברי תורה מדברי יותר מופריםבדברי
 ששנינו %( וזה מיתה. חייב מופרים דברי על העובר מופריםובדברי
 לחמור יש י8( ולכך הוא. מופרים דברי אימור בו נהגו קדושיםישראל

 תחצ"ו: 12( ששאל. החיות יריכי ניקור על וחיה, בהמה ניקור על ואו"ה: האורה11(
 שהוא בו ובקי מכיר אני בזאת פע: תורה: בחררי בקי שהוא בו אני[ בקי ]קרי:בקיני
 על כמבזה שם; פע: ע"ם זה ותיקנתי רבריו. על ]מזיח, כמו צ"ל: אולי 18( וכו'.בקי

 על כעובר' והגיה: צו,רך ללא טרח ב'( אות שם )תחצ"ו מילר ור"י האורהן; ]או"ה,רבריו
 אני כן על האורה: 15( רבריו. על החולקיז כננר םמר לו ולהיות ותהצ"ו: פע 14(רבריו.
 חמימה. שם: 17( ותורתו. : בהאורה אמנם ; באו"ה ג"כ כ"ה 16( לחבירי.כתב
 הירר. בכל האורה: השוק; בכל שם: 20( בחיה. אף שם: 19( ועז. וכשב קצשבה"ל:18(
 והאורה: או"ז. צנקינ,רוז; פע: בונקרוז: תחצ"ו: ; ציקרוז שם: 22( ובירד. שם:21(

 פע: 25( שהט0ך(. 24( שלו. הפרשות בית מז האורה: 28( 8תבך(. והוא=ם"2ט43צאנקר"יז,
 המאמר וכל 27( בה. שם: =טן(תב1ז.26( והנייא תחצ"ו: אונקא; האורה: הנקא;ואו"ה:

 חכמים. שם: 28( שלפנינו. ב13 סמ: בכ"י נשמט כולו השני "לפי" עד הראשוז "לפי"מן
 צ"א, שם: 81( פ"מ: חוליז 80( ליקרב. הלאויים בחלבים, ]קרי: חלבים שם:ה2(
 ג'[. הערה ]שם בהמה בשל אמו'ר ווין(: )כ"י או"ה תורה; בשל אמור האורה:82(
 כ"א:; עירוביז 35( פ"ג: שם בגמרא לפנינו וכ"ה ,רבינא: ראמר האורה: 4):( ע"א, פ"ג33(

 עליהז. להחמיר יש לפיכך שם: 37( ומה. שם: 36( בה1. םמ: בכ"י הלשון בשינויונמצא
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 שלומו ירבת 89( והמקום כצריך. צריך אינו "( עשיתי ואני הרבה.עליו
 : מלה לעד אמןוטובתו

 : מ"המי'

 לתת הזקיקני אשר : תשובתו 1(והילך
 יום מומפי דזמקראורנ צ( עללב
 9טירתו, לפני רבינו הנהיג אשרהזכרון,
 ב( ולאחר חדשיכם, ובראשילהזכיר

 הדבר להחזיר דבריו על *( חלוקיןפטיררנו
 וחילול אימור שיש '( ואומריןליושנה.
 ביום חדש ראש אזכרת שהשומעבדבר,
 ובא מעובר שאלול מבור יהא 0(שני

 ראייה ועוד המועדות. אתלקלקל
 אומרין רבותינו פמקו מאשרלדבריהם
 לא : ולכאן לכאן ז( ועולה אחדזכרון

 ס"הת 1ו. לעו),ת 1ו ענין[ ל"ותו ]ננונע רס"י תסונות סתי כ"ן נ51ינ ו"ני :מ"ה
 3ר סל)וס : ונתתיתת נסלירוותה הו3"ה ל3, לתת ה(קיקני "סר : נלסוןה)ותהלת

 ]בבסי' 3-"117 סתינר( )כ,,י נ1)ה"וי5הק
 סכ""

 סי' רס,,י ס~ור 358[י רים
 וסס 81-80קע"ל

 נמנו"
 1070... סנת ל"הר ונתתנרה : ר,ן5 סי' וס3ה"ם ; נו"ו 5ל

 ס)וו"ל נ"ר )ו"יר ר' והתנו סל)וה רנינו ע,,י נתהנרס נונה, "ור : ה)ותהלתוססניה,
 ר' התי)ות ונלי הפתיהס 3לי ע,ן3ן ל,,ה לף ק"ל, סי' ה"נ נ"ו"( מקוטעתוהונ"ה
 ה"" ר"ני,,ה והסווה :נ1"יר

 25: 5ן לעירונין "ו5ה"נ-התסונות ן 410 ספ"נ סי'

ר""
 ן 1 "ות 19 "סחעיה" ננ,הנרתו עפסטיין

 ור""
 "פטוני5ר

 נ)ונו"
 לר"3י"ס

 : ע"נ[ ]ע"ה 3)וקוס ע,ן3 ל,,ה "ו,,1 : ו5,,ל נסניהס נפלה טעות ]"כן 41 "ות363
 : להוסיף 5ריך סס ס5יין ה)וקורות ולכל ; 79[ ]ע' ננ1קוס 81-80 ע)1' רס"יוס'

 : וס3ה,,ל)וה"ו
-----------

 בתורתו. עינינו יאיר והטקום פע: 89( בטק"א. ליתא זה מאטר88(
 זצ"ל חתגו מאיר וה"ר ר"ש השיבו וע"ז או"ז: תשובתו; הילר סמ: כ"י 1( :מ"וץ

 : בזה"ל כהוגז, שלא שם העיר 1[ אות 888 ]ע' אפטוביצר ור"א נוגה_ אור הטתחלתבתשובה

 רש"י(. ובם' שם בנרפס )כ"ה הטקראות =ןסרר[ 2( וכו'. 79 עמ' ,רש"י בסרורוהתשובה

 של פטירתו זטז ]-ץ1070[, תת"ל שנת לאחר נתחברה זו שתשובה להחלימ נוכל וטזה8(

 ואמרינז. שם: 5( ליושנו. הרבר להחזיר חלוקיו ובנרפס: 4( רש"י. של השלישירבו

 לו. עולה רש"י: ס' 7( כו'. שאלול סבור יהיה רש"י: ס' אלול: סבור שני, כיום שם:6(

 ק"ם( סי' ח"ב)או"ז
 וה"ר שלטה וביגו השיבו זה)ועל
 הטתחל בתשובה זצ"ל חתנומאיר
 נוגה(.אור

 יצחק רבינו שהנהיג שטעתיועתה
 החורש ראש יום טוספי אתהלוי

 דבריו את אני רואהבטקראותיה
 יעקב רבי' ישיבת על כחולקולא
 כי כן. הנהיג שלא זצ"ל יקרבר

 מכולם הגרולה לו בחר טרתוידעתי
 ושם הנררסת כאסקופה בעצטוונוהג
 לבו מלאו ול*נ שיריים שיריעצטו
 בדודה דנד לחדש לו הואויהלעטרה
 דברים שם הלוי יצחק רבי'ואם

 רבר שהיה הטכנסיו בשעת לבועל
 ויבואו. יצאו 9יו ועל לדורוטנהיג
 אבותיו לו הניחו טקום אניאוטר

 קורא אני שניהם ועל בו.להתגרר
 1 בלבב אשר ואת צריקים, כולםוגמר



 רש"יתשובות,76

 להכריע ולא החלוקין 8( דברי אתשמענו
 כריי ]=איני[9( אני כיבאתי
 וגבעת מלע שן הארי לדברימעד
 אשר משלחתו על מעבוראך

 מרבהנו קיבלתי מה "(להודיעו
 : שמועה באותהזצ"ל

 לפניו כששימשתי משיבואני
 מפיו שמעתי שמועה["( אותה]=לא

 ומהו כלום. המקראות במדר %(קדוש
 השנה, בראש חדש ראש של 15(להזכיר

 יום ואת י1( הזה הזכרון יומ את 16(לנו

 למגיו נכוחים דגריו בי משיגיםאנו
 בפורשים הננו מהם לפרוש באנוואם

מחיים.
 רגותינו ראו מה הזה הטעםומו
 כל משאר הללו קדושות שתילחלוק
 אחר..,... גיום שחלו קדושותשתי
 מלשון ולבאן, לבאן עולה פיירושוזהו

 המשמעות ובאותו :...... נלמדתלמוד
 מחצה, ודולנ מחצה ומונה ר"חהיה
 שניהם את להזביר בא ואםבבודך, מפי ולסיים משתיהו לשתוק לוטוג

 נהנו שבר אנו ואומרי'יזביר.
 קבעו האחרונים ודורותהראשונים
 במשמעות ושהו במומפים,המקראות

 מקראות אלא בו קבעו ול24 אחדזכרון
 ר"ה.של

 : גצ"ל יצתק גרשלמה
 ותתן כגון לתלמידיופירש
 ביעלה וכן הזה, החדשראש

 8ץ הזה החדש ראש יום ואת הזה הזכרון יום מומפי את במומף וכןויבא,
 חדשים. וראשי הזכרון ויום ישראל מקדש בחתימה וכן ונקריב,נעשה
 לא כי 26( שאלתיו לא ואני הזכיר, לא הוא "( המקראות במדראבל

 של מקראות הזכרת מוב יום בועום 22( במקומינו נוהגין "(ראיתיו
 שהן חדש וראש שבת ממומפ'י חוץ בפה, שגורין 28( שאינן לפימומפין,
 כדרב כבודך מפי %( מימיימין בפה ושגורין ]=בתדירין[%(תרידין
 מאיר ר' צדיק מ( מאותו ושמעתי משם "( ומשבאתי רב. אמר 6י(חננאל

 : ]=למדרן[81( במקומי %( אני הנהגתי "(, שמסדרן יצחקבר'
 איני יש"י: יבס' ינבוו. בצ"ל 9( החלוקיז. בח הניפס: מח"1 החולקין. רביי שם:8(

 זצ"ל. יקר בר' שם: 12( להודיע. ובנדפס:. 11( כ"ח. ל"ט: איוב 10( מעד. ליעשותבראי
 גסדר שמועה באותה שם: 14( קדוש. מפי רש"י ובם' קדוש. מפיו שמעתי לא שם:18(

 בו'. את אלהינו י"י שם: 16( חדש. ראש של את השנה בראש שם: 15( כלום.המקראות
 לא שם: 19( רש"י. בם' ולא הנדפם במח"ו לא ליתא וזה 18( הזה. ר"ח ויום שם:17(

 ]במפר בארון י"ש שצייז המקורות ולבל ראיתי; שם: 21( שצלתי. לא שם: 20(הזכיר.
 ושבה"ל. רש"י סדור או"ז, להוסיף צריר 8[ אות 51 צד האמריקאית לאקדמיהרש"י
 גר ר"י של מושבו ]מקום מגנצא =עיר ה"ה שלפנינו בכ"י הגירסא ולפי מבואי. ראה22(
 באטץוז ר"ש שהחליט מה ולפיכך טרויי"ש. עיר לא אמנם אצלו[, ,רש"י שלמד בז,מןיקר,
 שלפנינו. תשובה לפי מוצק ימוד לו אין רש"י, של בזמנו נמצאין בלתי שבורסקיות]שם[
 והשווה וממיימין. שם: 25( תדורין. רש"י ובס' שם; בנדפס לנבון כ"ה 24( שאין. שם:28(

 כ"י ]=מח"ו רבי מפי נזרקה כך בשם: 81 ע' קע"ו סי' רש"י ובס' לבסוף; 359 ע'בנדפס
 ראה 27( ורב. חננאל כדרב בטעות: רש"י ובס' ע"א. ל"ה ר"ה 26( ע"ד[. 117 רישסמ:

 שם: 80( שמסדרין. ובנדפס: 29( 1. הערה 188 ]ל.[ והשווה צריק. מפי שם: 28(מבואי.
 בנרפם. הגי' ע"פ זה ותיקנתי רש"י; בס' ג"כ כ"ה 81( במקומי.הנהגתי

לעשות
 '1(.עולם

הזקיקני
 12(יעקב

לאורנה
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 חדש ראש מומף את להזכיר "( הלוי רבינו שהנהיג שמעתי מ(קתה
 ישיברצ 'ט( על כחולק ולא דבריו, את אני %( רואהבמקראותיו.

 מגדולה 89( לו בחר %( מדתו ידעתי י8(. כן הנהיג שלא %( יעקברבינו
 שירי עצמו ושם "( הנדרמת כאימקופה עצמו את 40( והנהיגמכולם
 רבינו ואם בדורו. דבר לחדש לו הראויה לעמרת לבו מלאו ולאשיר"ם,
 8( אני אומר המכנימם, 48( בשעת ופיזר לבו על "( דברים שם הלוייצחק

 כולם ועמך קורא אני שניהם ועל בו, להתגדר אבותיו לו הניחומקום
 למבין. נכוחים דבריו כי א(, משיב אני לבבי עם אשר ואת :צדיקים
 ראו מה הזה המעם ומן "(. החיים מן כפורשים מהם לפרוש באנו "(ואם

 8*( שחלו קדושות שתי כל משאר הללו קדושות שתי לחלקרבותינו

 בפתיתה שניהם את להזכיר קדושות 49( בשתי שהוזקקנו אחד,ביום
 אתד שבזכרון לומר יש 9( שבזה אלא אחד. זכרון אומר ובזהובחתימה,

 שתי בשאר 8( כן שאין מה ולכאן לכאן לו עולה אחד ומשמעעולה
 פ5( אין לפיכך שבת, בלא ופמח פמח, בלא שבת שיש לפיקדושות,

 אלא אינו הזכרון יום 58( אבל חבירו. הזכרת מהן האחד הזכרתבמשמע
 באחד כדכתיב זכרון, קרוי זה חודש ראש ויום השביעי, חדש "(בראש
 הזכרון יום את כשמזכיר לפיכך תרועה. זכרון שבתון לכם יהיהלחדש

 יום אבל חבירו, הזכרת מהן האחד הזכרת יג(. במשמע חדש ראשהרי

 הלוי. יצחק דבינו שם; ובאו"ז 33( ע"ב. ל"ח ח"ב באו"ו שנייה תשובה מתחילה וכאז32(
 רבינו: על כחולק ולא הנדפס: ובמח"ו שם; באו"ו כ"ה 35( אני. ורואה בנדפמ: בח"ו34(

 יקר. בר' הנדפס: מח"ו 36( לעטרה. לבו מלאו ולא דבריו על כחולק ולאובשבה"ל:
 המכנסיו. ומדת שבה"ל: 88( ידעתי. כי רש"י: ובס' מדתו; ידעתי כי שם:37(
 הובא זה תלמודי לשוו 41( עצמו. והנהיג שם: 40( במק"א(. )כ"ה =בגדולה39(

 יעקב שרבינו מה ובשבה"ל: 42( ע"א. צ"ח ערוביז ובבלי כ"נ; י"ג: סנהדריזבירושלמי
 ופיזר. דברים שם הנדפס: ובמח"ו לבו. על דברים שם הלוי רבינו ואם הנהיג לאוצ"ל
 יצאו פיו ועל לרור ומנהיג רבר שהיה המכנסיז בשעת ובאו"ו: המכנסיים. בשעת שם:43(

 משיב אני הנרפס: מח"ו 46( בו. להתגדר לו הניחו מקום ע"א: ו' חוליז 44(ויבואו.
 הגנו או"ז: 47( באנו. ואיו שם: 46( משיבים. אנו בלבבנו אשר ואת זגו"ז:לנדיבי;
 רש"י: ס' קרושות; בשאר שם: 49( אחר. ביום שחל הנדפס: מח"ו 48( מחיים.כפורשים
 לומר יש רש"י: ובס' בנדפס אמנם שלפנינו: בכ"י לנכוו כ"ה 50( קדושות. שתיבשאר

 רש"י: ובס' בכ"י; כ"ה 61( הא'. שמשמעות ובאו"ז: ולכאז. לכאן עולה האחדשמשמע
 סמ: ובכ"י 64( אצל. בטעות: שם 53( מהו. אחד הזכרת במשמעות אין ובנדפס: 52(כאז.
 רש"י. בס' וגם הנדפס במח"ו נשממ כולו ומאמ,ר 55( השביעי. חדש חדש,ברזגש
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 לכאן עולה לשון %( פירוש הוא וזה חדש, בראש אלא אינוהזיכרון,
 : למידין אנו התלמוד מלשוןולכאן,

 זו לדרך טעמיה צידי שני ופירשו המדרש בבית השאלהוכשנש'אלה
 להזכירו שיא טעם תלוף( יא שבתימוד, חשאייות כל כדרך זווידרך

 כיון אמרינן דהכי תלאוהו. לצורך בשלא אלא וחורבה, 58( אימררבחשש
 60( עולה אחד זכרון אומר דילמא או 59(, מזכרינן אמרינן במומפיןדחלוקין

 חיישינן דילמא או קאטרינן דלא 61( בהכי מגי כלומר ולכאן,לכאן
 היה לא אימור"( בחשש הטעם לתלורנ בידו היה62( ואילו פלונית,לחורבה
 65( הוא ולכאן. לכאן 64( לו דעולה דהזכרה וטעם הואיל ברשות,תולהו

 בפתיחה כגון ולכאן לכאן י6( לו עולה למימר "( דאיכא היכאתינח,
 במשמע. חדש ראש שהרי הזה, הזכרון יום את אומר שהואובחתימה,

 את כמטעט נראה ומשייר, ומונה המומפין מניין 68( לפרש כשבאאבל
 ובאותו ונקריב, נעשה "( הזה הזכרון יום מומפי את אומר שהריהמומפין,
 1ז( לשתוק לו טוב מחצה. ודילג מחצה ומנה חדש ראש היה 0י(המשמע

 שניהם. את יזכיר 8י( להזכיר בא ואם בי(, כבודך מפי ולמייםמשתיהם
 ודורות שניהם[5י(, את ]=להזכיר הראשונים נהגו שכך 4י( אניואומר

 י'( ולא אחד, זכרון במשמע ושגו 8י( במומפין המקראות קבעוהאחרונים
 : 8י( בלבד השנה ראש של במקראות אלאקבעינן

 : 9י( יצחק בר'שלמח

 ס' 58( שלו. טעם תלו לא שבה"ל: להזכירו; שלא תלו ולא שם: 57( עולה. פי' וזהו שס:56(
 לכאן ]=לו[ ועולה שם: 60( מרכרינן. הנרפס: מח"ו 59( וחורבא. איסוף בחששארש"י:
 ובאו"ז: 63( הוה. סמ: ובכ"י 62( קאמר. ולא רש"י: ובס' אמרינז; ולא שם: 61(ולכאן.
 ולכאן. לכאן עולה 0שום הנרפס: מח"ו 64( חילול. בחשש לתלות בירם היהואילו
 עולה שם: 67( הנרפס(. )0ח"ו למימר לו ראיכא 66( רש"י(. בס' )כ"ה תינח =הא85(

 0שניהם 71( חזה. שם: 70( שם. ליתא וזה 60( מוספין. מנייז את שם: 68(לכאן.
 שניהם. את יזכור ובשבה"ל: שניהם; את מזכיר שם: 78( )שם(. =כא0ור 72()שם(.
 ר"ה פירש"י והשווה 76( הנרפס. מח"ו ע"פ זה תיקנתי 75( אנה ואומוים או"ז:74(
 אלא בו קבעו ולא שם: 77( אחר. זכרון ב0שמעות ושהז ובאו"ז: אילימא. ר"ה: ע"אל"ה

 ישלמה או"ה 79( התשובה. כאז ער שבה"ל: 78( הנרפט(. ב0ח"ו )וכ"ח ר"ה שלמקראות
 סרומרוג מאיר ר' חתנו חתימת בלי אמנם זצ"ל* יצחקבר
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 ט"ופ"

 8( תורתא או עיזא ליה נ( דהוה היכא 1(, גדולות בהלכות כתובמצאתי

 מריפה, ואישתכח ושחמה כמכא מיניה ועביד4( חלבה מיניהוחלב
 לא כן אם ואמרתי 6(. ר' לפני דנתי ועליה כמכא. מההוא למיכל 5(אמור
 כשירות בגבינה שנחלבו בהמות דכולהו לן לומר דמאן כלל. גבינהנאכל
 אירייא ומאי אמורה. הגבינה ותהא טריפה חדא בהו אית דילמאנינהו,
 שישחוט עד אמור יהא נמי נשחטה לא אפ'ילו מריפה, ואישתכחשחמה
 מריפות ואם מותרת, הגבינה תהא כולם הבהמות כשירות אםויבדוק,

 השיב כך ואחר בזה. לו שהעמקתי על בי ונער אמורה. הגבינה תהאהן
 אלא מריפה, אחת הבהמות בין דיש לומר אימורה מהזקינן לא : ואמרלי
 נמצאת אבל ודאי. האימור נמצא שלא זמן כל כשירות בחזקת כולן הןהרי

 בהמות. של העדר מאותו שעשה שבביתו הגבינה כל אמורה ודאי,האימור
 חלבא ההוא דנחלוב דמקמי דידעינן דווקא : '( דבריו לי הומיףלמחר
 ששלשה בידוע המכה פי 9( הגליד 8( דקאמרינן הא כגון מריפה,הוויא

 : "( שחימה קודםימים

 בחזקת הבהמות -שכל שהשבתני לדבריך : ואמרתי לשאול הומפתיאז
 את המבח הוציא כן אם האימור, נמצא שלא זמן כלכשירות

 למאד בי גער "( זה דבר ועל בזה. נאמר מה בדיקה, קודם לחוץהריאה
 המותרים דברים : בלחישה לי אמר לי, וכשנתרצה לשאול. שהקשיתיעל

 וכשם בפניהם. להתירן רשאי אתה אי אימור, בהן נהגוואחרים

 ]טנפע: ר"ת סי' נפרןס סונת וורנותיו לתתך מלתס רניכו נין ונעכיין וכוח :ט"ו
 תקכ"ח: ןף רם"י וספר 6: 5ך ט' סי' תעס"נ ועי' קכ"ת[. ןףרים

 וכ"ה 8( ליה. דהויא סעה"נ: 2( קלים. בשינחים ע"ב קל"ה הנשה ניר הל, 1( :ט"ו

 אםור שם: 5( כסכה. מינה ועברי שם: 4( תורתא". "או ליתא בבה"נ: אמנםבמעה"נ;

 הוכוח ונם לויה; םנן יצחק ר' ה,טלישי ==רבו הוא אולי 8( כמכה. סההוא לאכולכולו
 שם. בבה"נ הובא "שחיטה" וער מכא: 7( 11. אות להלן וראה זה, על סעיר התשובהלבסוף

 צ"א בטעות: ]מע: רע"א נ"א חולין8(
 ע"א"

 דקאסרינו סעה"נ: 9( רכ"ח. םי' פררם הראה
 בכסא דחלבא כמכא ושרא דאישתלי היכא לבםוף: סוםיף .טם 0ג( המבה. פי הונלדאם

 וה,טווה הלוי; ר"י הוא אולי יטלמנינו מתמ רר' סעיר וזה 11( בפררס. ליתא וגהוכו"
 ם"א. סי' הלוי ר"י תשובתלעיל



 פ"זמי'
 אין למה : לויה מגן יצחק לר'עואלו

 נמי ובשר לחם 1( שינוי עלמברכין
 : והמטיבהטוב

 הוא ושמחה חידוש דבר י( דיין :וחשיב
 ובשר. בלחם כן שאין מהבמזון,

 עינינו יאיר והמקוםלחישה,

 כ"ב( מי' הכל על)ם'
 של רבו יצחק רבינו לפנישאלו
 יטינוי על מברכין מה מפני :ויט"י
 על מברכין ולא והמטיב, הטוב"ז

 ובשר: לחםשיטי
 ושמחה, סעורה רבר "ןוהשיב:

 להם נתחרשה המזון בתורוכשבא
 אשכחן רלא ושור ומברכיהשמחה
 : ה"ז על אלאשירה

 מברכיה כיצד בפ'ץ כדאיתא היין על אלא שירה אומ' ,עאיןועוד
 אבל טוז"ה, ל קבע אין ועוד מזת. מיני כל פוטר המוציא ברכוזאבל
  ומוטמח, מעיד ץ, תרתי איכא "ן וגבי דמי. ריפועא וכחד קבע ישלחם

 : ע"כ מעיד דדתקא בלחם, כן ,עאיןמה

 ט"חמ"
 דהא ולולב. ,מוכה על מלברך לנשימץ מונעין 'טאק : הלוי יצחק ר'הורהץ

 לאפוקי פטו' הנשים גרמ' יטהזמן ע,עה ז מצו כל ץדאמרי'
 ע"ג 78  רי ת"נ סי' פ"ס פסתיססחינר( )כ"י סגןול תרןכי נסגסות סי3"ס י5"י, 5ל י3י סל", לי"י זי ת5ינס :ט"ז

  ר' נחרוכי ל" )ולית"
 כ"נ סי' סכל על ונספר : "עפ"י ן"ס: ע"נ נ"ט נרכות רי"ת 3תוס' ;"ת"5( 3ר' ול" רית"

  פ"ה סי' נר"נ"ן ועי' 127-28. ע' רס"ז סי' ר5"י סוור 413, ע' 5נ"טסי' תק"ו 493, קנ"ט( סי' ר5וס: סגלען )על כ"ת סי' "1:( )כ"י תר: :ט"ה 109[. ע' ף כרך סנורןנבבנח"ע
 ר5"ע נ5ס : ס"ט : פ"ג נינית ס'ונסגס"ת

 לבשר פת ביו מחלק ,ש"י( מי' פמחים מררכי )הגה' גאו1 נמים רבינו אמנם 1( :ט"ז
 שבתור בשר שיינוי על רבשלמא פת. שיינוי על והמטיב הטוב מברכי, לא אמאיח"ל:

 המוציא, בוכת בראשונה רמברר מפת, אבל ברכה. ליכא נמי הראשונה על רהא ניחא,המעורה
 הפקורות לכל גאון ר"1 רברי להומיף וצריר והמטיב. הטוב השנייה לל מברר אי,למה
 מעורה רבר יין הכל: על ובמפר 2( 6. אות 159 ע' ח"א ראבי"ה בם' אפטוביצר ר"אשצ"1
 59נ ע' קנ"ב סי' ריס ושם 77, ע' צ"ח מי' ראבי"ה ע"ב, ל"ט ברכות )והשווהושמחה
 ל"ה פ"ה 3ברכות 3( הרופא(. ()ברהם ב"ר בנימין ר' בשם נ"ז רף קמ"ר מי' שלה"שומ"ש
 רש"י(. )ם' זצ"ל הלוי יצחק ר' הורה כר )מח"ו(. הלוי יצחק י, הייה כו 1( *צ"דץ משמח. ולא מעיר פת אבל משמח, ושמוחי מעירממעיר תרתי ביה ראית יין רשאגי ש"י(: מי' שם מררכי )הגה' ר"ת תשו' והשווה 4(ע"א[.

 רקירושין. בפ"ק אמ,רי' רהא ובמח"ו: ע"א, כ"ט קרושין 3( הנשים, מו במח"ו:2(
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 הרשות המצות בעול עצמן 6( להביא חפיצות אם הא חייבות, 4(דאינן
 שהן ומאחר ועושה. מצווה שאינו ממי גרעי דלא בהן, מוחי' ואיןבידן
 הכל 8( אמרי' דהא תדע ברכה. בלא '( אפשר אי 6( המצות לקייםחפצי'
 ומברכת, עולה תורה, מתלמוד "( דפטורה אע"ג אשה, ואפי' ז' למניןעולי'

 : לבטלה ברכה "( כאןואין

 ט"טטי

 מימ 2( טעונה וזבה נינהו, זיבות דמפק משום 1( הלוי מרבינו קבלתיואני
 בזב חומר 8( דאמרינן משום שמועתו, להעמיד אפשר ואי :חיים

 וחזרתי חיים. מים טעונה אינה וזבה חיים מים טעון שהזבמבזבה,
 : שפירשתי כמו בעיני נראה וכן לפרשה,ובדקתי

 ע'טי'
 בחירופים בזו זו המתגרות המשפחות 1( מן : שלמה רבינותשו2ת

 בכך. ירגילו שלא עליהם וגזרו 2( קבלון לקהל ונשמעוגנאים,

 3"ח וטיו"ך ע"3: כ"ה כריתות ן וסנר  ר"ס ע"3 ס"ס מנת פירמ"י :ט"ט

 סערך רנת זו תמונס 2עז
 סמו3ס ס' ר"ס סוףססחיכר(
 מלתס ומלוס : נסופס]וחתוס
 ]מ:"ן5ר כ"3 סי' ומסכ"",

 ו"".סי'
 )כ"י סנךול תרךכי נסנסות נמליחותססו3"ס
 מלנןס רניכו תמונת : 3מס ]נ87-ך88[ קס"טסי'
 סי' נתח5"ו וע5ותיס רניס ונמיכוייס י5קק[;3ר

 תמו3ות : 3מס ולסלן[ 174 5ל ח"3 למל"לכחחל

1
 אם אבל רש"י: ובסרור 5( שם(. רש"י ובס' )במח"ו צריכות ואינז חייבות דאינז4(

 היא, מצוה רמקיימת ומאחר 8( לה. מוחיז ואין בירה, הרשות במצות, עצמן לבאחפצות

 אוסר היה רש"י וכו ה"ט: פ"ג ציצית ה' ובהגה"מ  ד( שם. )במח"ו ברכה בלא אפשראי
 אשה אלמא רש"י: ובס' ובמח"ו ע"ב: כ"ט קרושיז 9( ע"4ג. כ"ג מגילה 8( לברך.להן
 ולא בניכם בניכם, את אותם ולמדתם רכת' תורה מתלמוד רפטורה אע"ג ומברכת,עולה

 לבטלה ברכה משום כאן ואין בירה, הרשות עשה, מצות לקיים רצת]ה[ אם 10(בנותיכם.
 שם(. רש"י וס')מח"ו
 פלטוי רב בתשו' וכ"ה 2( מוירמיישא. הלוי אליעז,ר ב"ר יצחק =ר' ה"ה. 1( :מ"ט
 חומר בזה"ל: א' פ"ג, זבים י"ד: פ"אע מגילה תוספתא 3( שם. ר"א סי' ב"ח הביאוגאון,
 ביאת טעונה אינה והזבה חיים מיים ביאת טעון שהזב בזב, שאין ובזבה בזבה שאיזבזב
 במבואי, מש"כ ]והשווה המתגרות המשפחות לעניז בנוגע לשאילה =וכוונתו1( *ע ***, חיים.מים
 הטתגרות טשפחות בתחצ"ו: אמנם ]=גליקיזם[; העתיקה צרפת לשוז השפעת על מעירשהוא
 "10חיד34(. == 2( המשפחות[. ==מז]קרי:
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 הגזירה עליהם יקבל,ו שלא 4( הקהל גזירת קודם ונשבעה 8( אחתוקפצה
 '( בימי שנממע ]בבלו[ 6( והזכיר 5( אחר וקפץ מחירופיהם. חדלוולא

 ולא כך, על נגזר שהרי מהזכיר הם לזה, ואמר 5( מהם אחד ועמדהשמד.
 זה המזכיר שכל גזר נרשם שרבינו נודע ועכשיו עליה. גזר מי לוהזכיר
 בנידויו א( זה דנתנדה דמורה, מאויביהם 9( אחר תלמיד ויש בנידוי.יהא
 להתיר. בו כיוצא חשוב לנו "( ושאין עולמית, נדוי ]=נגרשם[ רבינושל

 יהודה רב דשמתיה שומעניה דמני "( מרבנן מההוא ראייהוהביא
 א(. הכא ליכא יהודה כרב רבה גברא ליה אמרו ט(. יהודה[ רב]=ושכיב

 16(, מעולם גזירה באותה ידעו ולא הרב שם להם הוזכר שלא אומריםואילו
 של בדור כח יש הוא, נידוי ושלום חם אם או אחרת. מעיר שהםועוד
 עולם. לנידוי הגאון נתכוון שלא הדין, עליו שקבל "( מאחר להתירעכשיו

 : דבר להשיבם ,ושואלים ]=לדבריו[ז1( הביאו ראיותוהרבה

 שאין ומהן עליהן, 20( להתלות שיש "( מהן ויש "(, בדבריהםהתבוננתי
 : 22( אשיב והנני 21(, להןדומין

 ושלום חם "(, הרב בגזירת המוחזקין מהוגנין בעדים "2( הדבר יבורראמ
 האחרונים בדורות 26( הנוהגות ומייג אלות שאר מחומר בוששינה

 סטס,ר לן,ן .לפ).)ו : "'( )".ת יס העיר ת.לר ].ר"' סת.תתו נל' ~י).ןפסק'
 נקסירוח סס כלקס סתסונס סכוסח יר"ס נקורת נעין סר)עיין לפע"7 "ר)כס רניכו.סל

 רניס[:ונסינוסיס
 וסונ"

  "נוז( לר'  נסגס"וו רס"י וססינ נסס: כתרן נקינור
 ]:גונ7' ר"י סי' פ"ינ"ק

 חול7וח נס' רניס נליקויימ וכסכס סס[: לית" ריוו"
 ]וססווס ע"נ (' 7ף ק"כעס לר)רספוסקיס

 ען "סנועיס" נתקנרחו עפסטיין ר""
 קדסס ר)ס7ורס ס"כנלי נרנעון ולייטלין 3, "ות3

 קל""
 : "125[ "וח 43 וסס"124, "ות 41 113, "וח 36 ען

 גה תיקנתי 6( האחרת. מן אחר 1קפץ במע1ת: שם 5( נזירה. שם: 4( הצחת. שם:8(
 שם(. )כ"ה ==אחר 9( 1אמר. אחר עמר שם: 8( שם(. )1כ"ה השמר ==במי 7( תחצ"העפ"י
 לעזניהם נשמע ולא יטם: 15( 1כ1/ הכא וטם: 14( יטם. תחצ"1 1גם הגמרא עפ"יזה ותיקנתי 18( ש'א. י"ז יטם ע"א, מ"ז מ1"ק 12( יטאיה 'טם: 11( זה. שנתגרה 1מררה שם:10(
 בשאלתם שם: 18( לרבריה ]==הביאו[ ראי1ת שם: 17( עליה הרין שיקבל יטם:16(

 ,טאין י"ט ומהז יטם: 21( לתלות. יטם: 20( בהם. ויש 'טם: 19( רעי1תיהם.ובע1מק
 שם: 28( מבואי[. ]והשו1ה השמים מן שהרא1ני כמה משיב 1הנני שם: 22( להם. ר1מההנרח
 צרמת. חכמי בממרות רש"י של זמנו לפני נמצא בלתי "הרב" ות1אר 24( בערים.יב1רר
 תחצ"ו לתוסיף צריר ח124[ העיה 41 צר חל"א האנגלי ]ברבע1ז ציימלי: שצ"ן המקורות1לכל
 8ג 5, צר מעה"נ הרב; ממי בשם: רל"ג פררם ]==רש"י[; הרב ל1 השיב בשם: מ"במי'
 האחר1נים. האלה ברורות הנ1הנ וטם: 25( ועור[. רמ"ה הרב ביטם: 06חטם



88 רש"יתש1ב1ת

 תשובה לבעלי "( לא זה, גנאי יזכר שלא גזר וגם שמתא לשון מפיווהוציא
 אין הרב. גזירת בשם בה המפקיר והותרה "( דורותיהן לדורי ולאעצמן
 "(. גזירתו להרניר כמותו נדול "( לנו אין כי בנידויו, ראש קלות לנהוגלנו

 במרדו ועמד בחייו אדם הרב נידה שאם בזו, התלמיד דברי את אניורואה
 בזו שינה ח"ו אם וכן לעולם. "( היתיר לו אין נידויו, להתיר לפניו באולא

 וכל עולם. היתיר לו אין הנוהג, ממנהג 1ב( בו להחמיר שמתאבלשון
 אחרת לעיר מנודה שכשנינו עליהן. להשיב יש מ(, שהביאוראיותיהן

 לכבוד במנדים אבל לכבודם, במנדים אלא 88( שנינו לא לעירו, מנודהאינו
 %( שנאמר אחרת, לעיר שכן וכל לרב, מנודה לתלמיד המנודה אףשמים

 וכל לקמנים. גד.ולים הושוו השם, לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמהאין
 זב( ]בבבני[ וכל כולנו, חיין אבו 88( שמפיו הגולה מאור 85( נרשם רבינושכן

 %( שמים לכבוד זה ובדבר הן. רנלמידיו רנלמידי 8ב( וכורנים אק~כבזגלורצ

 הכתוב דברים באונאת"( תונו, לא כך על נזהרו"( ממיני שהרי]בבנידה[,
 הראשונים[, מעשיך זכור ]בבלו יאמר לא תשובה בעל היה אםמדבר.
 ואע"פ אבותיך[. מעשי זכור ]בבלו 42( יאמר לא גרים בן היהאם

 הקהל "( הוגזרו גנאים, ושאר ממזרים אתכם מגנין היו הםשלדבריכם
 ]בנעליהם[44( גזירתם לקבל שלא תחילה נשבעו והם כך. עלשבקבלון
 ועברו שבועה על חלה שבועה שאין "( לאמור מעות הוראת עלוממכו
 ואילו תאור. לא בעמך ונשיא ]יבעליהם[46( קורין אתם ועכשיועליה.
 תונו לא אזהרת על ועברו חמאו בנים אם כי בזו, זכיתם לא עושין,אינן

 שנשבעו לשקר, יצתה מפיהם וכשיצתה שבועתם. את לשואונשבעו
 בקול לשמוע עברית דת חוקי לשמור שלא המצוה ]בבעל[ ז4(לעבור

 שם: 29( נדול. אין שם: 28( לרורותיהם. ולא שם: ז2( שלפנינו. סמ: בכ"י לנכון כ"ה28(
 שם[. נב"ח זו =על 32( בה. שם: 21( ע1לם. התר שם: 30( "נזייתו"[. מילת ]בלילהתיר

 עיני שהאיר לברכה וקר1ש צריק זכר שם: 35( שנ'. כמה שם: 34( שאנ1. לא שם:33(
 לשד"ל נחמד אוצר נם תחצ"ו, עפ"י זה תיקנתי 37( חיין. מפיו וכולנ1 שם: 38(נולה.
 אות 48 צד האנגלי ברבע1ן וציימלין 331, ע' לראביה במב1א אפטוביצר ]וראה 174ח"ב

 יורק ניו קוהוט, לא"נ בסה"ז קרויס ]והשווה ואיטליא ר1מי, צרפת, =כולל 38(ח125[.
 תחצ"ו. עפ"י זה תיקנתי 39( ח125(. "נות )שם צייטלין מעיני 1נעלמה ולהלן[. 400 צר1935,
 דברים. באונאות שם: 41( כן. על לפנינו: סמ: בכ"י אמנם כר;; על הוזהרנו שם:40(
 לא סמ: ובכ"י לו; יאמר אל ע,,ב[: ]נ"ח ובב"מ ש0; ואוצ"נ תחצ"ו עפ"י ז.ה תיקנתי42(

 שם. ואוצ"נ תחצ"ו ע"פ זה הוספתי 44( כר. על שבקבל1ז קדש קהל שנזרו שם: 43(יאמר.
 שם(. )וכ"ה המצוה =על 47( עמר. 0עשה בעושה נשיא שם: 48( איז. לומר שם:45(
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 ראשונה מעטבועה מלקורנ צרףכףן הם מףףב, ומחזףקף בדר גודרףזקנףהם
 כנף שהן ואע"פ עלףהם. חלה כרחם שעל עטעברו, הקהל מבזףררצ 48(ונףדוף
 ולא בזו חמאו לא אבורנם אבל בףדו. עטמףם לכבוד 49( עטהרף אחררנ,עףר
 ואפףלו הכבוד כמא עד מגערנ עטהרצעטובה מףמרצן, 60( אחרף למפר להןהותר

 שלום שלום עטבאמר רנעטובה, בעלף 51( במקום עומדףם אףן במורףםצדףקףם
 : ולקרובלרחוק

 עטלבו נףדוף "( מר ואמר והולכףן, מתמעמףן שהדורות 2'(ושאמרתם
 בעטופרורצ, מרנרףעףן אבו עטאףן ועוד עטלהן. כנזףפה]בבחמור[

 גברא 54( האף לףהוף ]=כלףה[ דקאמרה הרנרףעה, לא רבף בףרנ שלעטפחה
 כבוד ברנמעמ ואם עטבףם, ב' בנףדוףו ראש קלות נהגו ולאבעטמרנא.
 ףום מעטלעטףם ףורצר -]בנלבהוב[ צרףך 66( עטאףן הראשונףם מןהאחרונףם

 60( הבףדוף בהףרצר אבל לו. ףרצףרו ואףלך מכאן להרנףר בא ואםבידוף1
 68( כמו לףעטראל עטעומד ועטופמ עטופמ כל בףדוף י'( כל עלףבו חמורלהקהל,
 ואהרן מעטה וףעל דכרנףב בו, בכףוצא אלא בףרנר .ואףבו ףהודה רב שלב"ד
 אדם ףאמר עטלא זקףבףם של שמותן נתפרשו לא למה וגו'. ואבףהואנדב
 דערנך על רצעלה וכף ההם, בףמףם ףהףה אשר העטופמ אל וכרצףבכו'.
 בף הני הלכה וכעטפמקבו וכו'. בףמיו הףה שלא שופמ אצל אדם %(שףלך
 62(, בהן כיוצא לעולם ועטרו 61( אחרףרצף רצלרצא בף ארנו 80( דעטמףרצורנלרנא
 זמן עטכל דברףכם, ארנ אנף רואה אבל : ףהודה דרב אהא 09( פלףבאולא
 או עולם בףדוף כגון להחמףר, הרב בה עטעטףבה בה המוחזקףם ףעףדושלא

 בתלמףדףו זו קלקלה 65( רנלה עטלא לזכורנ הצדףק לדון 64( צרףכףןעטמרצא,
 וףודע עלףה בכעמו וףעבור לאחר ףצרו ףרצקפבו 60( עטמא אחרףו,הבאףן
 אפעטר ואף בףדוףו, עטףרנףר אחרףו הדור המפרבמףן ברצלמףדףן08( עטאףןהףהז0(

 תשובה =שבעלי 51( ממתם. אחר שם: 50( שהם. שם: 49( ונמי. בטעות: תחצ"ו48(
 ,טם: 54( כו/ נירוי וחמור ,טם: 53( ראיה. מביצין ושאתם יטם: 52( יטם[. ]כ"העומרים
 ==להקל; 58( יום. מל' יותר נרויו לנהוג צריד 'טאין שם: 55( ע"א[. י"ז ]מו"ק גבראההוא
 ר' יטל ריגו כבית יטם: 58( "כל"[. מילת ]בלי נרוי יטם: 57( הנירוה בהתר להקלזטם:

 סמ: כ"י 60( שופט. אצל הולר שארם תחצ"ו: הריק; אצל ע"ב: כ"ה ר"ה 59(יהורה.

רשמתי"
 טו"ק: שם; ליתא שם: 81( ע"א. ט"1 מו"ק ע"פ זה ותיקנתי רמשמתי; תחצ"ו:

 הצריק נאת[ לרו1 ==]אנו[ 64( אההוא. פליגי יטם: 63( בהם. בכיוצא יטם: 62(אחויני.
 יטם(. )וכ"ה יתקפנו ==נח"ו[ 66( אחריה בבאי1 תלה זו קללה יטלא יטם: 65( יטם(.)וכ"ה
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 צדיק אותו אמר ואפילו עוברים. כולן ונמצאו הימים כל ממנו 69(ליבדל
 נידוי חביריו בו שינהגו אלא אמר, ]ב:לא[6ז( למה בנידוי, יהא העוברכל

 לילקות בציבור %( ויכלם נא שא באנא שיפיים עד ודור, דור כלכמשפמ
 גרשם רבינו שלוחי שבציבור עשרה כל יהו כן ואחר יחף, ולילךברצועה
 בו, קללה בו, נידוי בו, ארור מר ואמר ארור, לשון הזכיר אם אולהתיר.

 לבו, וכוונת אדם בני לשון אחר הלך 3י( בנדרים לן קיימא בו,שבועה

 : גזר לא לגזור נתכוון שלא ומה הגוזר ע"י אלא בא זה אימור איןשהרי

 הבאין, לדורות וגדר מייג העושים האחרונים, דורות י1( הוחזקווכבר
 בשופטי %( איש איש העבר"נים ]=ורבוי[ 4ז( הנידויים היתרשתולין
 אמר שלא אומר, אני "( נמי הכי הקהילות. בכל נוהגים"( וכןדורו,
 ]ב:כדי[%( כי נזיפה בו לנהוג 8י( הדור על שגזר אלא בנידוי, יהאהצדיק

 ואין בנידוי. יהא עבד לחבירו הקורא %( כדשנינו דעתם, ולפירידויים
 8'( אלא באו לא עולמית, שוב ג8( היתר לו ואין התנאים שנידוהו 81(לומר

 לדון 86( לנו שאין 86( וא"ת כך. על לימרו רידוי כדי 84( בו שינהגולומר

 שעונשו ממונות בדיני שאף לזכות, צדיק של דעתו להכריע שבלבדינין
 %( הא כי כן. מצינו כדין שלא לזה וליתן מזה ]בבממון[81( לימולגדול

 ופלגא באגר פלגא ביה כתיב ]בבדהוה עלייהו שמרא נפק עיליש רבדבני

 91( ואימורא הוה רבה גברא עיליש[0י( ]ב:רב רבא אמרבהפמד[%(.

 בהפמד, תילתא תרי באגר פלגא ]ב:אי ה"ק אלא ]בבליה[. מפי לאלאיניש

 רבה אגברא ממכינן אלמא באגר[י9(. תילתא תרי בהפמד פלגאאי

 הדורות. את אחריו המפרנסיו בתלמירים שאין שם: 08( צריק. אותו ויורע שם:67(

 בין וכולם ושם: בציבור; =]וכולם[ 71( שם(. )כ"ה אמר =]לא[ 70( המינו. שם:09(
 אנמנם שלפנינו[; ממ: כ"י ונם ע"ב י"ב ר"ה ]ע"פ כצ"ל 72( ברצועה. ללקותישראל

 סם: כ"י 78( בנ"א. לשוו אחר הולכיו ע"ב: ל' ובנררים ושבוגות; בנרריםבתחצ"ו:

 תחצ"ו: 76( כשופטי, ממ: כ"י 75( העבריינים. וירבוי הנרוי התר תהצ"ו: 74(הוחזק.

 עפ"י זה תיקנתי 79( בו. להנהיג שם: 78( אומר. יאני כאו ואף שם: הקהילות.ז7(כל
 כאותה תחצ"ו: 80( רעתם. לפי ונירוי ר"י: סי' ב"ק אמ'[ ]ר' בהגה"מ אמנםתחצ"ו;

 התנאים. דור עולם גרולי שנרוהו אנו מבורים שמא שם: 81( ע"א[. כ"ח ]קרושיןששנינו

 ]בלי רידוי שם: 84( הבאים. רורות ללמר אלא שם: מ8( היתר. לו אין ושוב שם:82(
 תיקנתי 87( לרוו. אנו שאין שם: 86( שם(. )כ"ה תאמר =ואל 85( "כרי"[.מילת
 ס"ה ב"מ פירש"י והשווה עיליש; רב בני ראמרינן הא כי שם: 88( שם. הני' ע"פזה

 בנמרא הני' ע"פ זה ותיקנתי כו'; שטרא עלייהו נפק שם: 89( אי. ר"ה: שם ותום'ע"ב,

 שם. 92( להו. ספי לא לארנשי ואיסורי שם: 91( שם. כ"ה 00( שם.ובתחצ"ו
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 יש לכך 91(. ודופי '9( דלם באין מילתיה '9( לאוקומי לישניהודרשינן
 מכינא מר דלא טבחא %( כההוא צדיק, של בשליחותו נידוי אותולהרניר
 דידיה שליחותא אנא %( להו אמר למבא. מר י9( ניחוש לא ליה אמרוכו'.
 1%( הקדומים קשרי המתירים הקהילות %( ממכי זאת ועל : עבידנאקא
 לאלתר שנידהו לכאן, ראייה אינו יהודה ודרב השעה. לפי הכללהן,
 ולהתיר בחייו לשוב לו והיה שומעניה דמנו משום עבריין, של ובשמובחייו
 לא זו גזירה 101( אבל הבאים. בדורות נתלה לא הילכך שב, ולאנידויו
 ועל לעתיד, יעברו שלא לדבריו מייג אלא ונידהו, איש שעבר היהנידוי

 : הבאים בדורות תלויכן

 שגזר הרב שם ]מבלו[ "1( הוזכר שלא מאחר דבריכם רואה אני בזוועוד
 נפשות עידי מהתראת 1%( דן, אני מראיותיכם "1( ולאעליה.

 הוא, הכתוב דגזירת '%( ראייה אין, נהרג, מיתה י%( באיזו להודיעשצריך
 העדה, והצילו העדה ושפטו וכתיב המת[, ]=יומת יומת"1( מותדכתיב
 אני אבל לשעה. מייג לעשות אלא התורה מן שלא להרוג 108( כח בנוואין
 6ע( לענוש מתכוונין דאין ומנהגן גזרות גוזרי[ ]בבמלשון מגוזרי 109(דן

 ומפקפק היודעה כל מקללין אלא גזירה אותה ]ב[ "1( יודעין ואיןהשוגגין
 ולא בגזירתו פיקפק לא עליה שגזר מי '11( בשם הוזהר שלא מי וכלבה.
 מאן דידע עד בנידוי למיהוי אפקירותא הוה דלא נידוי, לכלל 1%(בא

 דאזמנינא מנ"ל אמרינן והכי ביה. ת1( מפקר דקא רבה גברא '"(נינהו

 או נ'[ ז': ב"ק תוספתא ע"א, נ"ז ]פסחים =חסרון 94( למילתיה. לאוקמיה שם:%(
 סע"א[. 942 רף ח"ב במלונו לבוייהורה זו רש"י תשו' להוסיף ]וצריך וחטא ערמהלשון
 מילת ]בלי לסבא ניחוש שם: 97( מכחא. רההוא ההוא כי שם: 96( והלכך. שם:95(

 קא שליחותיה א"ל ע"א: י"ח חולין שברינ'; קא ריריה שליחות' אנו שם: 98("מר"1.
 "וגור וער מכאן 101( להם. הקורמים שם: 100( הקהילות. כל סומכים שם: 99(עברינן.
 שם: 104( שלכם. סראיה שם: 108( שם. כ"ה 102( באוצ"נ. ונם בתחצ"ו כולו נשממבזו"
 אין שם: 106( באיז,ה. להוריעו שם: 105( נפשות. עירי מהתראת ראיה מביאיןשאתם

 ואיו בטעות: שם 108( שם[. ]וכ"ה כצ"ל 107( הוא. הכתוב שנזירת לכאן, ראיהזו
 כלל הרניש שלא ולהלן[ 11 צר 1883 שנת טוב ]אוצר שזח"ה על והתימה להרונ;בנוכח
 שם: 110( כו'. שאין ומנהנם נזרות נוזרי מלשון ושם: נוזרי; =סלשון 109(גזה.
 בהנה"ס אמנם ובתחצ"ו; סמ: בכ"י כ"ה 112( באותה. יורעי' ואינן שם: 111( השוננ.את
 תחצ"ו: 118( נכונה(. זו )וני' בשם הוזהר נירוי[ לכלל ]בא שלא ר"י[: סי' ב"ק אס']ר'
 גיה. מתפקר ימם: 116( ניהה ושם: 114( נרוי. לכלל ]==גא[ולא
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 בעףבא אלמא וגומר. 116( י"י לפני עדתך וכל ארנה לכן דכרנףבלדףבא

 לישמתיה, אתי ולא מירנפקר דאף ]=דאזמניה[, רבה מגברא "1(לאודועי
 ההוא לגבי אפקירותא הוי לא מתמא דינא מבי מתפקר "1( איאבל

 להחמיר באנו ואפילו לו. נתנדה ולא הרב בכבוד פקפק לא זה אף דינא.בי
 העולם גדול נידוי ולא גזףרה מתם של חומר אלא עליו להמיל איןעליו,
 שאין אני אומר זה, 9"( של ריבו מאנשי המתרה היה ואם בו. ידעשלא
 לשתקו מבור 1'1( זה אבל עלףו[, נאמן היה ~סלא ]=לפף 1%( יודעה קרויזה

 : בא הוא פיו ]בבארנ[ 122(ולחבוש

 כל קבלון הקהל 188( שהתירוומה
 אימרנ מפבי קטעלףהם 124(גזירה
 126( דאף ארנם ומבורףם 125(,פורענורנ

 דאמר יפ1( מהא בכלל. העולם גדולגזירת
 בכל "1( יוחנן א"ר חנה בר בררבה
 חיץ חבירו ב"ד דברי לבמל יכולכ"ד

 אלא 15( אמרינן לא דבר, עשרמשמנה
 שלימה משנה 1%( תנן דהא הימנו.בנדול

 דברי לבמל יכול ב"ד אין "1(,בפמיקתא

 ע"א[ מ"ז סו"ק ]וראה ונו' ה' לפני רכתיב פלניא רבה גברא לקסי היו שם:116(
 רסתפקר כסה וכל שם: 118( תחצ"ו. ע"פ זה ותיקנתי ]דאזסניה[: רבה נברא =]סנו[117(

 עליה נאסז היה שלא לפי יטם: 120( שם[. ]וכ"ה זה מ=]סננה[ 119( סתם/ רירבבי
 הטר. ספי אפילו שאסרו סתרה לוסר יוסי ר' על חבריו עליו חלוקים נפשות יטבדיניאע"פ
 כולו זה ]וסאסר עושה אני כן מנת ועל אני, יורע ואמר התראה עליו רקבל הואהתם
 יטם: 122( לשתקה כ[סבור עליו נאסז היח ]לא גה אבל שם: 121( סס:[. בכ"ימטממ
 בין וחפריר כרואה 'טנה חסאסף ח18: כ"ב סי' וכתחצ"ו 128( בממוח. ]פניוולחבוש
 קבלוה אנשי התירו פעמים וששאלתם בשם: הסתחילה עצסה, כפני כתשובה ועשתההדביקים

 יטל זסנה ש5 סעיר ]וזה הבאות פורעניות ספני יטם: 125( יטעליהז. גזירות יטם:124(
 שם: 127( בכר. העולם נדול נזירת אף שהותרה לומר יטם: 126( מבואי[. ראה זו;תשובה

 חבירה ב"ר לבמל יכול ב"ר רכל תחצ"ו: סע"א: ל"ו ע"ז 28ן( ,טאמר. זה על אתםוסומכים
 חברו ב"ר דברי את לבטל יכול ב"ר איז רתנז דהא 180( בזה תסעו אל 'טם:129(

 "כחירתא" לשם רומה פסיקתא" ושם מ"ה: פ"א: עריות למשנה ==כתנתו 181()שם(.

 ה*פקרונים ברורות יוחנו ור' יה, תנינן ובבחירתא יטלסה ומשנח תחצ"ו: ע"כ[. נ"ד]קדושיז
 וכר, המקנה על נחלק ולאהיה

 כ"ב( סי')תחצ"ו
 אנשי התירו פעסיםוששאלתם:

 ספני יטעליהן נזירות כלקבלון
 לוסר אתם וסבורים הבאות.פורעניות
 בכר. העולם נדול נזירת אףשהותרח
 בר רבה שאסר זו על אתםוסוסכים

 יכול רין בית דכל יוחנן א"ר חנהבר
 סיטסנה חוץ חבירו ריז ביתלבמל
 רבר.עשר
 ב"ד איז רתנ' דהא בזה תמעואל
 סשנה חבירו ב"ד דברי את לבטליכול

 ור' לה, תנינן ובכחירתאשלסה,
 ולא היה האחרונים בדורותיוחנז
 יוחנז ר' אסרה ולא הסשנה, עלנחלק
 אסר: ובסנט בחכסה ססנו בנדולאלא
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 את שאתיר 186( עליושכתבתם
 השם ןגת לימול זאת לי חלילההנרוי.

 ביניכם הייתי אם חשוב. ב"רולעשותי
 הנה אחרים. מקומות שם ליליטול אני טי אבל בהתר. עמכם נסנההייתי
 הרין עליו יקבל ]==רק[יתומים. יתוטי שירי הצעיר ומנייני הרלאני

 : לו והתירוהו חבירו אתוירצה

 2 ע"אט"

 איט יעכב 'טלא התורה במפר יטמטבעו וטותפיו ראובן :היטאלתם
 לחלוק, המכימו ועכעךו לחלוק. עךמכימו מאחר חברו 'טלחלקו

 אוזם טואלים ו יטיפדה עד ה,טטזפווז מן בידו מ,טכונטז ראובןומעכב
 לאו: אם 'טבועתו על עבראם

 יטמאחר נשבעו כך אם הצורה ככל פיר"עזם ולא זה בדבר חילדקאט
 עכב. הרי עליו, מעכב חברו יהא לא לחלוק מהם אחדשירצה

 או דגוד דינא אית להפמידו, ואין 1( שלם כלי משכון שהוא מפניואם
 שימכימו שמאחר נשבעו כך ואם שיפדה. עד נאמן ביד יתנהו אואגוד,
 המכימו לא זה בכלי הרי חברו, חלק מהם אחד 2( יעכב לא לחלוקשניהם
 השותפות לתפום עליו יגלגל שלא אלא זו 8( שבועה היתה ולאשניהם.
 השותפות. לאחר או השותפות לפני עליו לו שיש אחרת תביעהמחמת

 "13. ע' כ"נ סי' תת5"ו 178. עת' ת"3 נקחך 5ר " :ע"א

 במשניות. גרמינז לא ובמנ"1 542[: ע' ריש ]==שם ח92 רף ריש ממ:( )כ"י במח"ו אמנם182(
 גרח"י 205; ל ר שנה בהצופה מרגליות ר"י השווה "ובמנ"ן", מלת להוראתובנונע

 הנרוי[, את יטאתיר עלי ]ושכתבתם תחצ"ו: 188( 107-106. ע' ז' יטנה חיים באוצרעהרנרייר
 נמנה ה"תי ביניכם הייתי אב חשוב. ב"ר ]ולעשותי השם את ליטול ]זאת[ ליחלייה
 חבירו את וירצה יטם: 184( וכו/ אחרים[ מקומות שם לי ליטול אני מי אבל בהתר.עסכם

 ושם כ"א, סי' ]מוף בתחצ"ו לא וגם באוצ"נ לא ליתא זו חתימה 185( להוהתירוהו
 סגנונו על "גליקיזם" לשון השפעת על מעיר הוא גם ]ואולי :==אלי; 136( כ"ב[. סי'סוף
 מבואי[. וראה רוט"י;של

 .עזזא
 18ז70י האנגלי בספרו מרכוסור"ר

 )שם מילר ר"י ולרעת 304: צר "11[' ,ל"1 11ן 1בי"1נם4ן
 במעות(. )שם עכב לא 2( קבלון(. לאנשי ג"כ כתובה היא אולי זו רש"י תשו' א'(הערה
 עט' אסף לר"ש ראשונים של )ספרן רש") כתב בשם: כ"ז. מי' הראב"י תשובות ועי'8(.
 5(. הערה ושם 2 הערה30

 בחכמה הימנו גדול אא"כ חבירוב"ד
 את מליטול 188( לי חלילה 8'1(.ובמניין
 הדין עליו יקבל רק הנידוי, להתירהשם
 : לו ויתירו "1( חבירווירצה

 יצחק בר שלמהושלום
"" 2 
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 מקום ומכל שבועתו. על עבר לא נפדו, שלא מחמת אלא עכבו שלאוזה
 אותו כופין ב"ד עוד, לו נאמן ואינו עול בו שמצא שמעון שאומרמאחר
 כי וראו שלום, לרדוף לבבכם תנו ואתם 4(. נאמן ביד לתת אולחלוק
 בין זוללים וכבר מאד. נחלה מכה שסביבותיכם אותם לקובעוונינו
 לוטלוט וטטן יוכל ולא הצר מן 6( לעזר לכם יגרום הוא והשלום 5(הגוים
 יבוא שנ' צדיקים של בחלקן שניתן השלום גדול י( רבותינו ושנובכם.
 לרשעים. יי' אמר שלום אין שנ' רשעים של בחלקן ניתן ולא וגו'שלום

 : שלום לכם ישפות שלום וברכתו ששמוומי

 ע"בטי'
 8(, ותלול גבוה הר אצל ראשי להכבים 2( ושפל אישים חדל אנכי 1(מי

 פרי. 6( ועשית ענף ]=בבשילוח[4( בשורות לאגפיו שללהמחלק
 '( דורכל ר' יעקב 6( פאתי נדיבי ראש הזקן רבינו לב על עלתהומה

 בעיניו יקרתי מאשר לבי לי אמר 8(. ריב על לענות לימים צעירלהזקיק
 אולי ריקן. בקנקן לתהות "( קטנו בבנו 0( להתפנק ובא חבבנימאז

 בני חכם עלי, 12( מורי ויקרא נכוחה להשיב ]22אחכמה["(לחכמה
 : נוטה דעתי מה לפניהם כותב אני ה.כתובים הדברים על 11(. לבי]ושמח[

 3סופס ]וחתוס ךור53 ר' ס(קן 5ר3ינו ים"י תסי3ת 2ע"ב
 סי' 3חופ"נו נונונונס 3נוסח וסו3"ס יתיו 3ר"סיתנתח3רס
 ; 13-11 =2תר"כ"73-6

 ו5ית"
 : ו3סס סס[: 3נ"5 3תסו'

 51-49; 5ך י"נ ח5ק סחייס 3,ו5ר קוק רם"ח ע"יוותוקנת"
 : סס פיסנו"ן,סו5'

 א'. הערה שם ותחצ"ו קע"ו; סי' וטחו"ם ה"ר; פ"ר: 1ש1תפיז שלוחין ה' רמב"ם1עי'4(
 צ"ל: אולי 8( 804. עם' הנ"ל האנגלי בספרו מרכ1ם וראה תתנ"ו. לגזירת כו1נת1א1לי6(

 פי"ז. וגרולה גרול ומררש השלום, רפרק ברייתא מ"ב; נשא ספרי 7( שם(. )שר"לדזר
 ולרעתי 2( לטוב[. יזכר היגער ם. ירירי ]וגם מרכם. ר"א בטובו העירני ע"ז 1( 2ט
 כ"ב. י"ז: יחזקאל 8( ג'. נ"ג: ישעיה1 עפי זה ותיקנתי אישים[; 1חרל ]שפל לנכ1ז:צ"ל

 שמנם פוי: ועשיית ענף ]בנשיאת[ כ"ג[: י"ז: יחזקאל ]ע"פ צ"ל אולי 6( ע"א. ס"א ב"ק4(
 רורבל[; יעקב ]ר' 7( י"ז. כ"ר: במרבר 6( פרי. ]לעשות[ ענח ]לשאת[ ק1ק: רש"חלרעת
 ערך במבואי שכתבתי מה ]1הש11ה תק"א סי' ר"ם ב"ב מהר"ם בתשו' ג"כ הוב14 "רורבל"1שם
 237 צר חמ"ר הצרפתי ברבעון )ביכלר ר"ת של מזמנו המא1חר רורבל ר"י ואיננ1ר';

 י"ז. כ"ז: יחז,קאל ע"פ זה ותיקנתי להתפנג: חום"0: 9( ב'. כ"ג: שמ1ת 8(1להלן([.
 חופ"מ: י"א: כ"ז: משלי 13( מרי. שם: 12( מסברא. זה תיקנתי 11( וקטנ1. חופ"ם:10(

 לבי.ישמח

 י5הק[ 3"ר ס5נוס:
 ]:2קק"ס 10-8י"3

 "הת רס"י"תמונת
 רס"י, 3ספרונסנס
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 בת, ולו ומת ]=ושמעון["(, ראובן ]=האחים[ עם שותפות לו שהיהלוי
 לו "( ופמקו ראובן, של בנו ליהידה, ואחיה אמהוהשיאוה

 ושמעון אביו עם להם שיש שותפות באותו חלקם חצי ליטולבנדונייתא
 נישואי לאחר ראובן גם ומת ביניהם לשדך בדבר נתמצע זה ושמעוןאחיו.
 יהודה ותובעו ראובן אחי["( ]=שמעון ביד רובו השותפות והנהבנו.
 מן יש : משיבו ושמעון בשותפות. חמותו לו שזיכתה חלקו, ראובןבן

 כלום. מרשותם לבאי ולא להם, אתן ולא שבידי. מה אני אחזיקעמהם. אני 'י( ולחלוק שבידם מה הם יביאו ובנה, חמותך בידהשותפות
 הקבלנים ואצל חמותך אצל נדונייך ותבע צא עמך, שותפות לי איןאני

 ונתמצעת ידעתה ואתה האשה נשאתי מאז : אומר וזה עליה.שנתערבו
 ]בםחלק ליטול שותף ונעשיתי לי שפמקו בממון זכיתי "(, זהגדבר

 ובידיך, אבא ביד הממון רוב היה בממון שכשזכתני שבידה. חלקךבשביל שלי את לעכב לך אין כשורה, שלא עמך נוהגת חמותי ואםשישי[19(.
 הכא שבח ובשביל השבחתו. מיכן ולאחר מועט דבר אלא בידהואין
 לכן. קודם בו שזכיתי שלי את תעכב עליה, עורר שאתה מיכןלאחר
 : תביעתך ותבע אצלה אתה כלך שם. הוא אשר בכל מחציי[ת(]יבריחם ומי חיקה. לה והוברר לחשבון 0ב( ובאה וכל מכל עצמה , מלקהוהיא
 להיות זכותי את תאבד באשה, לך ששידכתי בשביל אם : אומרוזה

 משלי. חלקך ותטול ]מכחה[מ( תבא ואתה שבידה, במה מחזקתהמותך
 בשותפות היתה ושולטת עמה, באתי לא ולחשבון ]=:הימניך["( כללא

 : מעתה יותר העתבאותו

 שותפות באותו זה יהודה ונתן ונשא ויוצא נכנם אם : נוטהדעתי
 ראוהו ושמעון שותפין. כדרך שמעון עם עצמו בשביל בוומתעמק

 להיות שמעון קבלו כבר עמו, ונכנם ויצא בממון והאמינו ומוציאמכנים
 אית דשותפא דעתא דגלי לי. שותף אינך לומר יכול ואין עמושותף
 דמי ולא עליו. קבלו כבר כרחו על בדבר, להפמד שמגיעו ואע"פליה,
 ראובז. עם בחופ"מ: אמנם אוצה"ח; ע"פ זה .תיקנתי ].שמע.ו[; יא.בז נהאח.ם[ =עם14(
 =ואחלק 17( ראובן. ביד בטעות: שם 18( 30, וגם 20, אות להלן ועי' ופסק; שם:15(
 שיש. חלקי חופ"ם: עמה[; ]לי שיש צ"ל: =אולי 19( בדברים. חופ"ם: 18( שם[]קוק
 גחצין, יכריחנו ומי חופ"ם; קוק(; )לדעת ]מחלקי[ צ"ל: אולי 21( ובאת. שם:20(
 הימיך. שם: 23( מכחך. שם:22(
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 אפילו[ אלא ]עוד ולא "(, יפות מהם אחד של ידיו שהיו חבורהלבני
 שקיל איהו לאו הכא להו, מפמיד איהו דהתם 24(. מיבולרנ ועשו 23(חמשה
 לחלוק צריך לפיכך דבריו. לפי שניהם את גוזלת האלמנה י2(, מידימיניה
 אם אבל האלמנה. עם ידינו הנותר ועל שבידו, במה הששיתליה

 ובא עצמו, מחמת בשותפות עמו ומתעמק ויוצא נכנם היה]1בלא[25(
 שמרי ומכח בחלקה חמותו שהרשתהו הרשאה מכח עכשיועליו

 ואמר וקנו, וקדשו ועמדו וכך כך %( לבנך נותן אתה דבכמה י2(,פמקתא
 נחתם ידך שעל שכן וכל שותפך, אני כרחך ועל שעה מאותהזכיתי
 בממון קידושין ידי על שזכה אמת לזכות. טענה זה אין להתקיים,דברינו
 בה. לחזור יכולה "( חמותו ושאין לשכר, בין להפמד בין שהוא מקוםבכל
 ובנה האלמנה עם לו שהיה עמק בשביל מעכבו זה שמעון היהואם

 לאו לו ולומר לעכבו יכול היה לא אחר, ממון ולהלן זה, שלמקידושין
 ממון["( ]=אותו עצמו טענה שמחמת עכשיו אבל את. דידי דבריםבעל

 וחלקך, חלקה כדי %( בידה יש ואמר יהודה, על זה שמעון באושבידה
 ולהיות מכחה, לבא במתנתה תחתיה אחרים להוריד 84( הימנה כלולא
 דאתי מגברא עדיף ולא זו היא גדולה טענה עצמה. מכח יפה שלהןכח

 כלום %(, שבידו במה שמעון עם לחלק ובנה האלמנה באו אילומיניה.
 הבא זה אף לנו. אתה חלוק לזה, ולומר שבידן במה להחזיק יכוליןהיו

 קבלו לא זה שמעון שהרי משלהן. כחו יפה ולא תחתיהן, נכנםברשותם
 למחות, לו מה בחלקה, שזכתהו ]וחמותו[ ]בבעמו[36(, לחלוק עשותףעליו

 יריו י'[: פ"ז.: ]שם בתוספתא אטנם שם; ור"ח ע"ב פ"ט פסחים עפ"י לנכו; כצ"ל24(
 זה ותיקנתי לחטשה; ולא שם: 25( מה;. אחר של יפות יריו שהיו ובחופ"0::רפות;
 ביבולת חופ"ם: בחבורה; סעורה ועשו =כלומר 28( שם. בר"ח הנכונה הגירסאעפ"י

 חופ"ם: 27( 87נ ע' רי"ט השלם ערור בתוספות למקורות זה להוסיף וצריר]--טיבולת[.
 לחזור יכולה החטות ]שאי; רש"י דעת 29( נכנס. היה אם במעות: שם 28(טידיה.

 פוסק רהאב ה"א[ פ"ה: ]כתובות הירושלמי כרעת שלא היא פסיקתא[ 'טטרי טטעםבה

 ד"ק ב'ע טחר"ם תשו' הי"ר; פכ"ג: אישות ה' ]רטב"ם בתה ע"י האשה ולא בתהע"י
 השטרות ספר להוסיף: צריך 49(: ע' )שם קוק רש"ח שציט הטקויות ולכל קנ"א:סי'
 רש"י גיטי דגם מעיר וזה 80( 61[. ע' סוף אסף( )הוצ' לרה"ג לשטרות וס' 72; רי"בשל
 אסף ר"פ יטציי; הטקורות ]ולכל לגנותיהם רק לא לבניהם, נרוניא לפסוק רגיליןהיו
 חופ"ם: 82( חסותה. חופ"ם: 81( שלפנינה. רש"י תשובת להומיף: צריך 6( אות)שם
 ישם: 34( בידי. 'טם: 83( 23[. אות ]שם קוק רש"ח טיט"כ עפ"י זה ותיקנתי כולו;מ2ם0
 שמעוך עם יטם: 86( שבירה יטם: 36(היטה.
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 הבא שבח מחמת זה שערער ואע"פ "(. וחלקה חלקו ויטול לחשבוןיבואו
 נשרנעבד ףחד שנשתתפו ומאז זו. היא מוקדמת תביעה )היא( מיכן,לאחר
 דאמרי זה. של חמרונו את זה של עודפו למלאות לזה, זה הממוןכל

 השותפות היתה חלקו 89( שלא זמן וכל משתעבדי, להדדי עימקי %(רבנן
 : מתחלה קבלו כן מנת שעל לכל,משועבדת

 לה ובירר הנשואין לפני לחשבון עמה שבאו יהודה שטען]בבומה[
 לחשבון שבאו טען אם הצורך. ככל הדברים נתבררו לאחלקה,

 לכורנבו כדף בתה נלוניית חלק עולה ומה לחלקה, מגיע כמהלדעת
 חלוקה אףבה וכל, מכל עצמה 0*( שמלקה שטען חילוק ואותובכתובתה,

 לא והשותפות לחתנה והמחתהו ששי מחלק נמתלקה אלאגמורה
 שורנפתו, עליו קיבל שלא זכותו את שמעון איבד לא זה בכלבטלה.
 "( ממה ושמעון שמעון, "( ש[ביד ]=:ממה מליטול החמות נמתלקהולא

 : כברנחלה 48( קיףם השותפות ושיעבודשבידה,
 החשבון למףצוי עטבאו לגמרףן השותפות מן עצמה שמלקה טען כהואם

 גמור מלוק ונמתלקה בעלה חלק מחצית אלא בידה נמצאולא
 שמעון היה ]בבאילן[44( כלום. שהשביחה במה עוד לשמעון ואיןבחלוקה,
 לא ס4( לן דקיימא חלקו, בעדים שלא ואע"פ קיימין. הדברים היומודה,
 שלא וטוען מודה, שמעון שאין עכשיו אבל לשקרי. אלא מהדיאיברו
 ואינו שניהם. מדעת שותפות אותו נחלק שלא ישבע חשבון, באות,והיתה
 מודה אינו שאפילו את. דידי דברים בעל לאו לך, אשבע לא לומריכול
 שמכח בהרשאה, מהבא גרע דלא הוא, דינו בעל "(, שותפושהיא

 ושלשתן בעיר ובנה שהאלמנה מאחר תימה, ויש בא. הוא ובנההאלמנה
 לחוש ויש שבידה. במה היא ותחלוק בדין באו לא למה בדבר,שותפין
 ואת שמעון את להפמיד וחמותו חתן בין היא קנוניא שמא מרומה,לדין
 ואףש לאמתו אמת דין ויצא הדין מעונש יצילנו וצורינו : ראובןיורשי

 : בשלום יבאבמקומו
 : יצחק ב"רשלמה

 ,שכיו ימם: 41( לסלקה. ימם: 40( חלקה של ימם: 39( ע"א. ק"ה ב"מ 38( מחלקה. יטמן37(
 ע"ב. ס"ה קירושין 45( אלא. שם: 44( קרים. ישם: 43( במה. שם: 42( שמעוהביר
 שותפתה ישם:48(



93 רש"יתשובות

 ע"גפי'
 להעמיד ושליו, 8( שלאנן ויתלונן ישכון 2( מלה ומצודה מלע שן 1(כת2

 עליו ותלו חמד. למשענת הדור ומופת מופלג מומד פינתנצח
 ומתהדרים בכנפיו וממוללים עליו הנממכים הגולה, תפוצות כבודכל

 יצחק, בר שלמה רבי יעקב גאון ישיבת ראש כרמילו, יער 4( קיצובמרום
 ארוכה י( צמחו וכבר 8(. לחדשיו יתום 6( לא ופריו ימוף לא וזכרושמו

 צמאים יהוד', ברבי ויומף נתן בר' עזריאל : שמעיו שני כחשקורפואה
 9( יוצק למען יבשה, על ונוזלים צמא על מים 8( לצקת רבה לתשוקהלו

 לשעה פנאי לצאת באנו רבינו את לחלורנ צאצאיו. על וברכה זרעו עלרוח
 ורבינו ומורינו לידינו, באו אשר דברים ושלשה בשנים עינינולהאיר

 - : הנכוחה ועל האמת עליעמידנו

 ונתעצל גפה לקבל בעדים שליח שעשתה האשה רבינו: ילמדנו]א[
 המגרש. למקום ללכת אפשר %( ואם נמרד, או בשליחותוהשליח

 אמרינן פי ומשובח. זריז שליח ותמנה הראשון שליחות שתבמלמהו
 שמוציא לאדם הוא זכות דלמא או דבור, ומבמל דבור אתימדאיפמק,
 מינתה מכי עדים, בפני שלא לאדם דזכין וכיון ביתו מתוךשנואתו
 מרנא.... יליף ולבמלו.. בה לחזור אפשר אי גמה לקבל הראשוןשליח

 במדינת שליח לימנת יכולה כאן העומדת אשה : עינינו יאיר ועוד~ב[
 פה אל פה לו אמרה שלא אע"פ בעלה, מיד גימה לקבלהים

 מצאנו אמנם בעדים. שליח מינת' "( ודיוקנא כתב ע"י אלא גמיהתקבל

 נוטלטס נוורכ3ת יסווס, 3ר' יוסף ולר' כתן 3ר' ע(רי5ל לר' 1ו רט"י תטונת :ע"ג
 תט"ו, סי' ת"5 5ו"1 וסטווס 9-8. ע' ט"ו סי' נתתנ"ו סו53ס כפרויס,עכיכיס
 473. 15נויר כ"י תר' תק5"ר, סי' תולין נורוכי תקפ"ט, סי' ר"פ 3"3 חסר"סתטו'

 ככטה נזכרה זו ותשובה כ"ח. ל"ט: איוב עפ"י ז.ה ותיקנתי שו; =]על[ 1( :ע,וג
 43: ע' רש"י על בספרו ליפשי'1 ע"י וגם 4; ע' סוף להאורה במבוא רש"ב ע"ישניאות

 178. ע' סוף לטה"ו בטבוא לקומי בתר בלקומי וגם 47, קרם בהליכות ברלינר ר"אוהשווה

 יער קצו ]טלון כ"ג י"ט: מ"ב 4( כ"ג. כ"א: שם: 3( שם[. איוב ]עמ"י =סלע קרי:2(
 יחזקאל עפ"י זה ותיקנתי ]יבכר[; 6( פריו[. יתם ]ולא י"ב מ"ז: יתזקאל 5(כרמלו[.

 של ולדעתו אמשר[. =]ואי 10( שם. 9( ג'. ט"ר: שם 8( ח'. נ"ח: ישעיהו 7(שם.
 ע"כ[. ריש ק"ר כ"ק ]עפ"י סימו ע"י =חותטה 1.נ( אפשר. אי ואם צ"ל: ב'[ אות ]שםטילר
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 עלי הוו ואמרה, דינא לבי דאתיא עגונא : זה לשון גדולות ת(בהלכות
 גמא 18( לה לקבולה שליח שויתיה הים במדינת דאיתיה דפלונימהדי
 לההוא בעל "( תו ליה ומשויה הים למדינת דינא לבי וכתבי' בעלי.מן

 דשליח, לידא גטא דנפל עד ליה ויהיב גמא וכתב לקבלה. שליחשליח
 ידיענו עתה שם. כתוב כך עגונה. הדא י1( מגרשא נשרף, או נקרעאם

 : עמו אשר ונמקו דעתו מוד "(רבי

 שחומים ועופות גדיים ארמאי ע"י לחברו המשלח : עינינו יאיר ועור]ג[
 הרי ת( מההוא מותרין אמרינן "(. מהו וח,ותם "( מימןבלא

 שחיטה אצל מצויין 21( רוב וממקנא כו'. בעטוק ורנרבבוליו בדייו 20(שאבד
 דהא נחוש, לא או שחמו, הגוי שמא לחוש בחמיר 22( אז הן.מומחין
 ידיעא. מידע גוי דשחימת כ"ש ידיע, מידע מ( דגוי חיתוכא לןקיימא
 בא "(. נכחד לא וחמאתינו פשעינו כי למשא, עליו יהי אלבחמדו,
 אלה שלשה על בדבר. 25( מזזדדין והתלמידים והתרנו. לידינומעשה
 וחייו וברכתו ושלומו י2(. עדיו זה %( שכרנו כן על כי רבינו.יעמידנו

 : אמן יעטראל מלך 28(יגדיל
 להשיב ממנה ויש שנים כמה זה להם שהשיב "( תשופתו]א[וזאת

 ואמרה אחד במקום עדים בפני שליח שמינתה האשהראיה.
 והודיעו גמי, לקבל שליח פלוני שבמקום פלוני את ממנה הריניבפניהם

 בגוים שנממעה זו אשה שכן וכל הוגנת. שליחותו ונתרצה, השליחאת
 שנאמרה מאחר האחד, : מעמים מכמה בכך כשר שליחותה עליו,ונאמרה
 יממור שליח, מינתה לא ואפי' מתחתיו. שיוצאה לה הוא זכותעליו,
 קמ"א. סי' אה"ע ומור התקבל, פ' סוף הרא"ש ועי' שיגויים. בכמה 828 צר ר"ב ה"ג12(
 שליח[. תוב ]בעל ליה =ומשויה 14( גימי. לי לקבלא ה"ג: עפ"י זה ותיקנתי =לי.13(
 בשם: תקצ"ד סי' חולין מררכי והשווה 17( =רבינו. 6ג( =ביה. 15( לפנינו. שםוכ"ה
 ע"א. י"ב חולין 19( אמרינן. =]מי[ 18( בז4. אז' תר' וגם בתשובה; ז"ל רש"יכתכ
 514, ר"ב ה"ג קכ"ר; סי' ושם ס"ח, סי' שאלתות ועי' שם. 21( לו. שאברו ולפנינו:20(
 ע"א צ"ר תוליז ]פירש"י אחר באבר לא אבל רוקא, בירר 28( =או. 22( ע"ג. קכ"ור"ו
 סגמגמין ]כלומר: מזרנרזין ובערוך: =מזנרזיז; 25( ו'. ס"מ: תהלים 24( חתוכא[.רה:

 כ"ג: ]במרבר עליו =כמו 27( =שברגו. 26( ע"א. מ"ח חוליז עפ"י זה ותיקגתיברכר[;
 נתקיים עצמן רביגו בתשובות רגם מבואי, והשווה 29( כ"ר. י"ז: א' ר"ה 28(י"ח[.

 באו"ז הובאה ז.ו קרומה ותשובה לשואליו. שהשיב קרומות היותר תשובות של זכרןלפעמים
 רבים כעסינויים תיט"ו סי'ח"א
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 פלונית. לאשתי זה בגם זכה : זה בלשון ויאמר שירצה מי ליד הגםהבעל
 זה גם ]בנתן[ האומ' %( דתנן זה. של בקבלתו מיד מגורשת היאוהרי

 ר' דברי יחזור בשניהם לחזור רצה לעבדי, זה שחרור ושטרלאשתי
 לו שזכין עבדים, בשחרורי לא אבל נשים בגטי אומרים וחכמיםמאיר.
 לאדם זכין לו הוא דזכות וכיון מאשה, לה לה דגמר עבד והא כו'.לאדם
 היכ' לאשה, וה"ה שליח. העבד מינוהו שלא ואע"פ ומקבלין, בפניושלא
 דגמר אלא שליחות, טעם ביה ליה קיימה לא דעבד לה. הואדזכות

 שליחות. הוי גוונ' האי דכי וקתני שליחות, בה דכתיבמאשה
 יבם במקום לאשתו גם המזכה נחמן מרב רבא מיניה פ( דבעאועור

 שלא לאדם וזכין לה הוא %( זכות ליה דמניא כיון אמרינן מימהו.
 כלו' כו'. לדבריה חוששין תנית' א"ל ליה. דרחמא זימנין דילמא אובפניו,
 שלא אחר ע"י לה זכה כי הלכך ליה. דמני ואיכא ליה דרחמאאיכא

 ולא חולצת מת ואם מגורשת, ואינה מגורשת לה ממפיקינ'מדעתה
 מצי הכא, כי לה, הוא זכות דודאי דהיכא מינה, שמעינאמתיבמת.

 נשים לשאר ואף מינתו. לא ואפי' זכייה בלשון לה לזכויי 85(בעל
 לקבל, שלוחי יהא פלוני עדים, בפני שאמרה כיון חובתן,שגרושיהן
 ומעתה שביניהם. איבה מחמת בגירושין חפצה שהיא דעתה אתגילוזה
 שלוחה. ליעשות שנתרצתה מאחר הוא גמור ושלוחה לה הואזכות
 לא צבי, לא אי צבי אי ביה, ידעא דלא כיון דילמא לה, נחושדלמאי
 מאן אלא שליח משוי לא דמילתא מתמא שליח. הוי ולא דעתהממכה
 דכה"נ מצוה, משום או לה דרחים משום או דעתה, דעביד ביהדידעה
 84(. לדבתייהו גיטא דשדר גברא דההוא הולכה. שלוחי גבי אשכחןטובא

 בר לאבא נהליה הבי זיל ליה אמר ליה. ידענא לא שליח ליהאמר
 זה של שלוחו אבא נעשה אלמ' נהליה. וליתביה לה ידע דההואמניומי,
 האומרים וטעם שליח. והוי פה אל פה עמו נדבר שלא ואע"פהבעל,
 הללו לשונות לומר המגרש את ילמדו הדבר להרויח ומ"מ יודע.איני

-------
 כולו לרבריה" "חוששי. וער מכא. 32( מע"ב. קי"ח יבמות 81( עייב. *"א נ'מ',80(

 ]נימיו =לרכיתהו 34( שם. ליבמות ובמרדכי ברשב"א ועי' 33( שמ. באו"זנשממ
 . ע"ב[כ"מ
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 נפשך. ממה שליח דהוי פלונית, לאשתי זה בנם וזכי התקבלשתיהן,
 בתורתו. עינינו יאירוצורינו

 יצהק. פרשלמה
 תש כחי : מעלה של שאלות אגרת דבר על רבינו השיב אשר וזה]פ[

 כן על נל. אחר גל עלי העוברות תלאות מלמפר מ( נאלםופי
 על תשובה יומף ר' וריעי ולחביבי עזריאל ר' לקרובי מלכתוב ידירפה

 הנני כותב. והוא "( מאחי לאחד "( מפי קורא והנני ידי. בכתבדבריהם
 איש אשת על "( שנשאלתי שנים עברו כבר הגם. עמק על להםמשיב

 מדעתה שבה ימים ולאחר בעלה, על ונאמרה רבים ימיםשנשתמדה
 אפשר ואי אחר, במקום ובעלה לגם, והוצרכה ישראל, בדרכי ט(ולנהוג
 ונשאלתי שם. שבעלה העיר מבני אחד לקבלה שליח תעשה א"כ אלאלה
 בדברי. עומד ועודני כאן, לכם לכתוב צויתי "( שהשיבותים ומה הדבר,על

 צריכה היא והרי בשליחותו שנתעצל הראשון השליח : "(וששאלתם
 לאדם הוא זכות שמא לומר, בלבם ועלה אחר. שליח להלמנות
 בפניו. שלא לאדם לו וזכין ביתו מתוך שנואתושמוציא

 והלא השייח, ידי עי לבעיה זאת זיכתה מה וכי שאיתפ. עיתמהתי
 משום ולא זכין משום כאן אין לבעלה. ולא שליח עשאתולעצמה

 בנרושין ואפי' לה. אלא כלום לבעל קונה הזה השליח אין שהריחבין,
 הנרושין שאין וכ"ש לחוב, ולא לזכות לא שלוחו זה אין לבעלזכות

 : לו זכותהללו

 ובא וחותם, מימן בלא הנוי ביד שחוטין שהובאו "( העופות רפר על]ג[
 שכשנחלקו להתיר, ראיה לי אין "(. והתירו 48( לפניהםמעשה

 נחלקו לא שחוטין, ומצאן ובא ותרנגוליו גדייו שאבדו מי על "(רבותינו

 היךנאלם[. ]קרי: נעלם ופי כחי תש 4: ע' סוף להאורה במבוא ברואה שגה ויש"ב35(
 תיבה לשוז 87( ע"ר. ל"ג ר"ק רמ"ב סי' פררס והשווה לאחר. קורא בטעות: ושם5ה(

 והשווה 40( =לנהוג. 89( במבואי. וגם 29 אות לעיל ראה 88( רבינו. של מתלמיריולאחר
 בתשו' הובאה אחר ובסגנו: בשלימותה זו תשובה 41( כ"ח. ע' סוף לתחצ"ו במבועמילר
 תמצא זו תשובה 42( תקמ",ז. כי' לר"ת הישר ספר וראה תקפ"ט. ס.י' ר"פ ב"במהר"ם
 מררכי: 48( קי"ח. סי' טיו"ר וע.י' תקצ"ר; סי' פ"א הולין במררכי קלים בשינויים רש"יבשמ
 ע"א. י"ב חולי: 45( והתירום, שם: 44( רבותי.לפני
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 שרוב לפי המתיר מעם שהרי ותדע, ישראל. המבחים שכל במקוםאלא
 מה אמרו, נוימ שרובה בעיר ואם הן. מומחים שחימה אצלמצויין
 נבילה. שחימתו שהרי מומחה, אינו לי ומה מומחה לי מח נוי, הזה.חמעם
 ישראל שחימת ואין שוחמין אומות והרבה א( שהערביים שידענוואחרי
 "( והם לארמאי. ארמאי בין רבותינו שחלקו מצינו לא שחימתן, ביןנכרת
 ע"י התקלה בא שלא אני במוח ידיעי, מידע דנוי חיתוכ' עלממכו
 אל ואילך ומכאן עצמם. צדיקים 49( על וכ"ש צדיקים, של "(בהמתן

 המוב. ועל האמת על יעמידנו וצורנו כן.ינהינו
 : יצחק טרשלמח

 ע"דטי'

 משפמיך ויעמידו ג( היתום יצחק אתה לך, ישאו שלום שלום, 1(משמי
 אודותיך, על דבר משיבך לממה החתומים אנו והשלום. האמתעל
 חרץ ולהשיב הדיינים כעורכי עצמנו " עושים להיות '( דרכינושאין

 להחזיק אמנם שוא. שמע תשא בלא לעבור 5( שלא הדין לבעלהמשפמ
 ופענה משפמ, '( בא עד השמים מן הורישוהו אשר שלו 6( עלאיש

 בקצרה לך מודיעים אנו כן ועל בזו. הדיינים עריכת אין מידו,לנבותו
 : לעשותמה

 ושהה לו, ילדה ולא אביך נשאה אשר אלמנה אשה על : שאלתאשר
 ויולדתה אחרת ונשא ויותר, שנים עשר ץ חכמים כדבריעמה

 .נולר ; "תק נר' .סלחה "נרהס נר' ורת : נסס נ14-ל15 כ"ת סי' תת."ו :ע"ד
 רס"י. 3חס: פ"י ופרחנכפחור

 ]ירי[. =על 49( סע"ב. ה' חוליו 48( סמכו. ואם מרדכי: 47( 43. צד ל. והשווה48(
 צדיקים. ד"ה: שם חוליו כתוס'ועי'

 ר"פ ב"ב מהר"ם תשו' עי' דהלכה לענינא ובנונע נ'; ע"ב: תהלים והשווה 1( :ע"י
 עפשמייו הנשכעיז; כל פ' ריש שבועות ושם הכותכ, פ' ריש כתובות מרדכי קפ"ח:סי'
 מיוחד. בפרק שם: 3( יצחק. ערר: מבואי ראה 2( 3. אות 120 ל. 8: אות 8 צד"שמעיה"-

 רש"י". של "סננונו מבואי וראה =בשלו; 6( א'. כ"ג: שמות מכילתא 6( עצמנו. =את4(
 ד"וו ח"1 ושם קל"ג; סי' ר"מ שנת הרשב"א שו"ת ע"א; ע"ז כתוכות 8( =המשפמ.7(
 ע"ב.י"ט
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 לדור הראשונה לאשתו וצוה בתים, לו והיו שתיהן. בחיי ונפטרהמינה
 למות ימיה ובקרוב לבניו. יהיו מיתה ולאחר מהן באחד אלמנותהימי

 אחריה יורשיה להחזיק כדי כתובתה על "( להשבע עצה קרוביההשיאוה
 אחיה. בן בה מחזיק ועתה ומתה,בבית.

 אתה "( קטן לאו. אם כתובה לתבוע לה יש אילונית אשה אם :וששאלת
 אשה כל רוחך על ועלתה איילונית. היא מה לך פירשוולא

 איילונית אין העיר. 11( זו ולא הדרך זו לא היא. איילונית יולדתשאינ'
 ת( משמנו חוץ כתובה להן יש הנשים וכל מוכיחים, שמימניהאלא

 שמומיף תומפות לה יש איילונית אבל וחברותיה. דת על עוברתחכמים,
 נשים ת( שנינו , שכך התורה. מן לאלמנה הראוי מנה, על בעלהלה

 מדברי ושניות איילונית 14( כגון כתובה, להן אין חכמיםשאמרו
 בכתובה שלא יוצאות חכמים שאמרו ונשים תומפת. להן ישמופרים,
 ואשה תומפות. ולא כתובה לא להן אין וחברותיה, דת על עוברתכגון
 זכה לא שמא כתובתה, עקר אפי' להשמיד הוזכרה לא צ(עקרה

 ממנה.להבנות
 וכתבו 18( שייחדו או לבעלה הכנימתו היא אם תדע, : ששאלת אביתועל

 בכתובתה נכתב לא ואם המחזיק. החזיק יפה בכתובתה, אביךלה
 או היא וצריכה בחזקתך הבתים נפלו אביך שנפטר מכיון י1(...בשם
 בדמים הבית וישומו ישביעוה או יורידוה, דין ובית לדין. לתובעךיורשה
 דין בבית אם שובר יכתבו או מידה. הכתובה שטר ויטלו להויתנו

 ואם אחריה. ויורשיה בו זכתה הרי כתובתה, בגיבוי בביתההזיקה
 עדיין בשומא, בבית החזיקוה לא דין ובית "( נשבעה קרוביה לביןבינה
 כתובתה שטר דין בית ויראו עליך, לעורר צריכין ויורשיה ברשותךהבית

 נער, עורגו היתום ויצחק 10( שם. שציין המקורות וכל ע"ג קי"ז כתובות אגורה ראה9(
 =מה 12( י"ט. ו': ב' מלכים 11( שלמה. רביגו של רינו בית את ששאלבשעה
 שם אגורה 6: ח"ב ושם 28, ח"א תש"ר שיגויימ; בקצת סע"א ק"צ כתובות 18(שמגו.
 קפ"ח סי' שם מהר"ם תשו' והשווה 15( וחברותיה. הממאנת כגון שם: 14( ע"א. רישק"כ

 פררס ג'[; אות ]שם מהר"ם תשו' בשם הכותב פ' ריש מררכי ראה 18( ב. אות שםותחצ"ו
 גשבעה ולעגיז 18( ר'[. אות ]שם אפותיקי בשם צ"ל: אולי 17( 109[. ]=פע: ע"גסי'
 77; ח"א אסף, הגאונים, תשו' שם[; יהורה רב ]מאמר ע"א ל"ה גיטין ראה לכ"רחוץ

 רכתובות: פ"י מררכי הגהות 85: ע' ריש לגיטין ושם 204, לכתובות אוצה"ג 154;גאוניקא
 87. ע' ריש ח"ב א"ח שם להוסיף וצריר ה', אות שםותחצ"ו
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 זכותך במענות להפך ויודע בקי עליך, "( אפומרופומ יעמידו דיןובית
 : "( השמים מן שיראו מה ויעשו נשבעה, כיצד השבועה, עלוישאל

 : יצחק בר שלשח אברחפ. ברזרח

 ע"הטי'
 חן, '( הוצדרו פיו 1( בו דברי כי ויקירי אהובי עלי נעמת ומה יפיתמה

 וכן כולם. על '( ואתה וכבוד, חיל 4( עשית מחבריך, 8(כששון
 יקירי עליך, הדרו ולהנדיל וכבודך תורתך להרבות ישראל צוריאמר
 להאריך שמים רצון יהי צדיק, בן צדיק נעים 6( יצחק בר יצחק ר'ונעימי

 ושנותך.ימיך

 בשאילותיו עיינתי חביבותו ומרוב ז( לידי אגרתו באת כי תדעירוע
 : ץ נומה שדעתי וכמו מרבותי, 8( כמקובלני משיבווהנני

 לרבנן להו מימתפק' דמפיק' בדבר, להקל אין בתולים דם עמקעל
 וחשו כו'. בתנוקת לקיש וריש יוחנן דר' הא "( כדאמ'בתינוקת,

 דמשום וכיון זיבה, בצחצוחי באים בתולים דם דשמא בתנוקת,רבנן
 לראות, זמנה הניע לא לי ומה לראות זמנה הניע ת( לי מה היא,זבה

 : 3סס ע"3 ת"ו לוכיון( )כ"י "סופות ס' והסווה 34. ע' כ"3 סי' תתנ"ו :ע"ה
 סתופל. ר3יכו פסק : 3סס 204 ת"" ור"3י"ה סלנוה, יר3יכופסקי-הלכות

 אצל רגי5 זה ובימוי מבואי: ראה 20( נ"ר. סי' ושם ל', סי' המכריע ספר והשווה19(
 במק"א. ורש"יר"נ
 ד"ה: עשב ס"ה נרה פירש"י ראה הלכה לעניז ובנונע פיו. בנמ[ו =יבריו 1( :ע"ח

 שבועות מררכי שם"ב, סי' ח"א או"ז 177, ח"א האורה 585, ע' מח"ו רע"ו, סי' פררסהלכה,
 ובבר שמוא5[. =רבינו ר"ש ]=משום רש"י משום ראבי"ה וכ"כ בשם: תשל"ט סי'פ"ב
 חז. =הוצנקו[ 2( רש"י. מפסקי פסקיו העתיק ררשב"ם 28-27[ אות ]שם אפטוביצרהעי,ר

 אות )שם הגיה מילר ר"י אמנם בשפתותיר[. חז ]הוצק נ' מ"ה: תהלים עפ"י ז.הותיקנתי

 ששוז -רנשמן[ 8( חז. הוצררו צ"ל: צוקרברם ר"ר של ולרעתו חוצהרו: פיו רבריב'(:
 ובתבונתר בחכמתר ר': כ"ח יחזקאל עפ"י =]לר[; 4( ח'(. מ"ה: תחלים )עמ"ימחבריר
 והשווה היתום. יצחק ר' =ה"ה 6( כ"ט. ל"א: משלי עפ"י =]עלית[; 5( חיל. לרעשית

 ואו5י : ז"5 א' אות שם העיר מיל,ר ר"י אמנם לרש"י. =ח"ה 7( יצחק. ערר:מבואי
 בתשו' רני5 זה בטוי 9( בהלכה. רש"י של ררכו היה רכר מבואי, וראה 8( מרש"י.הוא

 נרה )עפאי בתנוקת לקיש וריש יוחנז ר' בה[ הוו =]כי 10( במבואי[. ]ועי' במק"ארש"י

 נ אות לעיל ראה 11( סש'ב(.ס"ה
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 משום לגמור חכמים שהתירו מה שהרי גמר. לא לי ומה גמר ליומה
 מצוה בעילת דבועל 18( ושמואל כדרב קיי"ל ולפיכך ופורש. נוקפולבו א"כ 16( אלא *1( יגמור לא 18( נפש בעל מעתה אלא ט( כדאמרינןקולא,

 : קאמר מתם דתנוקת לראות, ןמנו הגיע בלא אפי'ופורש

 ע"וטי'
 לשנותן בהן פ( שמקילין אדם בני שיש : 1( ששאלת נחושת כליועל

 8(. מלא ושפשוף הדחק ידי על ולהתירןמאימורן

 כך כבולעו " חכמים אמרו שהרי חכמים, לפני שמשו " אםתמהתי,
 היורות כגון בחמין, שתשמישן כל חכמים 8( ואמרופולטו.
 אמר עביד. היכי ואמרינן ומטבילן. מגעילן ומחמי-חמין, י(והקומקמומין

 בהדחה. מותרין ט(, צונן ע"י אלא מעולם בהם נשתמש לא אם נמי,יורות והני : בפמח חמץ לענין בין בחלב, בשר לענין בין גיעולי-גוים,לענין בין להתירן, כלי-מתכות של דרכן הוא כך כו'. 16( עוקבא למרליה דהוה יורה דהאי 9( הא כי גדולה, יורה בתוך קטנה יורה מניח 8(רב
 רותחת, בקדירה כגון ראשון, בכלי מעולם בהם נשתמש שלא ידועואם
 רנינו תמונות נין רניס נליקוייס סו3"ס סיתוס[ י5חק ]ב:ליניכו זו תמו3ס :,ע"ד

 נוזס חלק ורק ע""(: )35 כ"נ טי'3תח5"ו
 סונ"

 פסתיס ננורןכי רמ"י נמס
 "719[. סת: כ"י ]בבמספ"נ

 204. ע' סוף שםוראבי"ה שם. נרח 18( א"ל. שם: 15( שם(. גנמרא )וכ"ה =גיאתו 14( ואכם"ל. מוצק. יסורלו אין ילין לר"ר היוגל גספר ע"1 קלויןנר ומש"כ מיוחר. במאמר גמק"א ע"ז העירותיכבר הגינים גספוות היפה"[ "נפש נפש", ]"געל כאלה הגמוים רגר ועל 13( שם. נרה12(

 בצונן. מריחז ג': פ"ח: ע"ז תוספתא 11( ג'[. אות שם ]=תחצ"ועקגיה גי-רב רהואי רורא רההוא ע"א: ע"ו ע"1 האלפס; ר"ה: ע"ג מ' פסחים כתוס' כ"ה10( יורה. רהאי רהא הא כי גתחצ"ו: 9( הונא. א"ר ע"א: ע"ו ע"ז 7(והקוסקמוסין. תקע"ז: סס"י פ"ג פסחים במררכי וכן שם וגנמרא והקוקססיז; 468: א' פ"ה: ושםברותחיז; מריחז והקומקמיסיז 473: ריש כ' פ"ח: ע"ז תוספתא 7( ע"ב[. סוף 333 ושם ע"א, 198ע' סוף הייסאז ר"ח לאוצר זה להוסיף ]וצריר בחמין שתשמישן רברים ע"ב: ע"ה ע"ז 6(ע"ר. פסחים 5( הם. =אם 4( =מלח. 3( רע"מ. סי' ח"נ הרשב"א שו"ת וראה 2( 174. שנ"זסי' רש"י סרור ג': סי' או"ה נ'; סי' 255 מח"ו ס"ז[; רף ]=פע: רנ"ג סי' ושם קכ"ו,סי' פררם 184; י"ח סי' ח"ג 93; פ"נ סי' ושם 90, פ"א סי' ח"א האורה והשווה 1( : דע
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 '0, בקדירה שבידו הכף 18( משים ולפי-שעה '1( פרור עץ לו שאיןשפעמים
 בפמח, חמץ לענין 16( כדאמרינן 16(. שני בכלי הגעלתו בכך, לו ברורואם

 ]ו[שרי דודא מן ]מיא[ '1( נטיל כי שני, בכלי דתשמישן קערות הניודאי
 תקנה להם אין ראשון בכלי כלל בהן נשתמש ואמ דמי. שפירעלייהו,
 כדאמרינן ראשון, בכלי ' ברותחין שיגעילועד

"8 
 פולפו, כך כבולעו

 ככלי8 בולעין נמי %( וכלי-עצם : בניצוצות 18( פולטו אף בניצוצות,בולעו

 נחמן רב ואזדא ט( אמרינן דהכי ככלי-מתכות. והתרתן 1י(מתכות
 דכלי מכלל דמי, מתכות ככלי "( עצם כלי נחמן רב דאמרלטעמיה
 8( יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' דתניא הוא. טומאה קבולי בר "(עצם

 לענין שוין כך פומאה, לענין ששוין וכשם %(. וכו' ת"ל מהאימר
 מכלי- הווין ]תשמיש[%( כלי מתם ועוד בכלים. בלעי דודאי "(,אימורא
 ומעייל 8(, כו' בפמחא מכיני הני אשי לרב רבינא ליה אמר ואמרועצים.
 מכל ראשון ובכלי ברותחין, ואידי אידי והלכתא ברותחין. לקתייהולהו

 אע"פ %(, צונן בהם לאכול ואפילו ברותחין, אלא התרתן אין טעמיהני
 אין ]:בואימור[8( כן מורין ואין הלכה מלח, ובשפשוף בהדחהשמותרין

 כדאמר לזולזול', אתי דילמא העם בפני[ב3( ]=:להתיר ולא לגזורהוא
 : לכך חכמים חשו %( ובמקומות בני-תורה, ואינם הואילהתם,

 וראה 15( ]-=5קרירח[. שבקרירה שם: 14( משום. תחצ"ו: 18( תקע"ז. סי' שם מררכי12(
 הרשז ]הביאו הרי"ף ש5 5שימתו 18( רס"נ. סי' ח"א ישב"א ושו"ת 18; ע' רישמעה"נ
 האורה פם' רנ"ב סי' תפררם עפ"י זה תיקנתי 17( נ'. אות תחצ"ו וראה פ"ב[:5פסחים

 תוספתא והשווה ע"א; ע"ו ע"ז 18( ע5ייהו. שרי רורא מן נמי5 כי תחצ"ו: ר'[; אות]שם
 5עשז בפירש"י ונ"ה עצם ---ר5י 20( רש"י. בשם: פ"ב פסחים מררכי 19( א'. פ"ח:שם

 א,צ רכ5ייעצ*ם בעיני נראה כתוב: באו"ז אמנם תקפ"נ[: סי' פסחים במררכי ]והובאשם
 ע"ב. כ"ה חו5ין 22( 20. אות 5עי5 ראה 21( שם[. מררכי ]ראה ב5עי ר5אהנע5ה,

 וכ5 26( ברוקא. בז בנמראע 25( עצים. במעות: נשנה : ובתחצ"ו 24( =עצם.28(
 במררכי ]והובא הט5פים ומן הקרנים מן העזים מן הבא רבר 5הביא תתחמאו, עזיםמעשה
 מתאים שהוא וכנראה 27( שם[. 5יתא צוקרמנר5( )הוצ' ע"ז ובתוספתא שם; פ"בפסחים
 ]ראח ר"ת ש5 5שימתו בנינור מטומאה, איסור רי5פינן בתשובותיו רש"י ש55שיטתו

 ע"א: 5' פסחים ועי' 28( ממומאה. איסור י5יף ר5א תקנ"א[ סס"י פ"ב פסחיםמררכי
 וראח 5הו; עברינז היכי ע"ב: 5' פסחים 20( עצים. מכ5י הווין אימתי כ5' סתםתחצ"ו:
 שם. 88( מ': אות תחצ"ו עפ"י זה תיקנתי 81( שם. מרדכי והשווה 80( 80. ח"בראבי"ה

 שם. ע"ז שהעירותי וסה 5ויה סנן ו"י תשו' והשווה ]=ה55ו[; : צ"5 או5י88(
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 עזיןטיז
 : 1( ש,שא,ל הנטולהועל

 דלא '( הגג מן דנפלה היכא והלכתא דקתני בהדיא. 2( בתלמודסשטורשו
 '( הלכה בעי', בדיקה אבל מעת-לעת צריכה אינה ועמדה,ידעה

 מן בדיקה צריכה מהלכת שאינה זמן כל ודאי בעי'. לא בדיקהאפילו
 : 6( בקיאין אנו אין אנו אבל לבדוק, שיודע למיהדין

 והואיל עליהן. לסמוך ויכולין 8( גדולות בהלכות כתוב שכך שאמרתועור
 כדאמ'י(. מותרת חודש י"ב שהתה אם דרומה, בין נפולה ביןוכך,

 : יולדוו שאינה כל בנקבה חדש, י"ב כל 8( בזכרוהלכתא

 ע"חטי'
 הלויתיך. מלעים חמש וטוען המשכון שבידו ראובן על : 1( ששאלועל

 האובן ביד הרשות שלש. אלא הלוירנני כי לא, אומר 2(והלה
 לשאר משכון בין שינוי אין כי שכנגדו, על השב,ועה להפך או 8(לישבע
 כדי עד לטעון שיכול וטתוך הראיה. עליו מחברו המוציא כיתביעות,
 : חזקה להם ושאין ולהשכיר להשאיל עשויין שהן מילי, מהלין חוץדמיו,

 נ35. כ"ה סי' תח5"ו :ע"דו 5[. "ות ולסלן 146, פע:]ור"ה נ35 כ"ך סי' נתח5"ו רם"י ת5ו' נין הונ"ה היתוס י5קק לר' 11 ת5ונה :ע"ז

 הילרסה"סר ר"ע סעימ נעלסה ח ותשובה יצחק; ב; יצחק ==ר' הוא: השואל ישם 1( :זן"ז
 ותשו' צ"ר, סי' מלובליז סהר"ם תשו' נ"ז, סי' מיו"ר וראה י"ב[; אות 686 ר"ב]בה"ג
 ושבה"ל קם"ו, רף פע: ועי' קלים; בשינויים ע"ב נ"א חולין 2( נ"ט. סי' יעקבשבות
 צריכה 241ינה בריקה צריכה הלכה, ולא וגמרה ירעה ברלא שם: 3( 404[. בובער]הוצ'
 אם[; ר"ה: ע"ב נ' ב"ק תוס' ]וראה צריכה לא נמי בריקה אפילו הלכה, ואם שם: 4(סעל"ע.

 כ"א סי' שבה"ל סעל"ע; להסתין צריר ולא בריקה צריכה אינה והיליכה עסרה אבל 146:פע
 ]שאין זו פסקא אמנם 6( הילור. חשיב הלכח, שלא אע"פ להלור, ,רגלה עקרה 405: ע'ריש
 לריין לו שאין אלא, ר"ה: ע"א נ"ב לחולין לפירש"י מתאיסה אינה לברוק[ בקיאיןאנו
 בתשובותיו רבינו של ולשיטתו שם בה"ג של לשימתו אם כי ,רואות, שעיניו סהאלא

 ]חולין =כראסרינן 7( 526. ע' ריש ר"ב ה"ג 6( ע"ב. י"ב לחולין פירש"י=ראה
 ]והובא הונא רב סאמר והשווה 8( מאי[. ר"ה: ע"א ס"ז ב"ק ותוס' ע"א; סוףנ"ח

 404[. שםבשבה"ל

 צסח לר' והיא שם, בתחצ"ו בסתם הובאה היתום יצחק לר' מרש"י זו תשובה 1( : דץע
 וליתא ששו"ז. לר' מ"ח סי' ותחצ"ו י"ע; סי' ושם מ', סי' צרק שערי תשו' ועי'גאון.
 קמ"ז ב"ם והשווה 8( =והלה[. ]קרי: הלא בנרפס: 2( 151. צר לתה"ג בספתח סזורסיזא
 א'. אות שם ותחצ"ו ע"ב, סי' טחו"מ פי"ג, מלוה ה' הרמב"םע"א,
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 ע"טטי'
 אחר מישראל עליו ולוה ישראל שהלך גוי של המשכון על 2וששאלת

 דקיימא אימור, 1( בו שיש בעיני נראה כך הגוי. שם עלבריבית
 לדידהו. אינהו שנא לא לדידן, אינהו שנא לא לגוי, שליחות שאין 2(לן
 חברו לישראל המלוה ישראל לו שיאמר : זה לענין אלא היתר בוואין
 כדי גוי, לאותו להלוותם שלוחי אתה ותהיה הפשיטים אלו אתהקבל
 כמותו. אדם של ושלוחו זה ישראל של שלוחו המקבל ישראל אותושיהא

 ואין מתם, ולהלוות מתם לקבל הללו במקומות כך רבים 8( נהגוואעפ"כ
 אמרה ולא הואיל הרבית, להפקיע כדי אין אבל מהם. נוחה חכמים'רוח
 ישראל, על מומך אינו וגוי למלוה, מלוה הבאה רבית*( אלאתורה
 דשניהם כיון אמרינן וממתמ' הימנו. יקבל מרבית הגוי לו שיתןמה

 ערב, בעשה ארנה 5( אבל הרבית. לקבל מותר הוא גוי דלצורךיודע"
 הכא אבל אזיל, ערבא בתר דגוי דיניה והתם כו'. אילימא למאן,ערב

 שרי ולהכי חבריה, מישראל למיזף ישראל להאי שליח גוי הךשוו"ה
 בקרב ולשלום לחיים 6(.... לעשות הדין שורת אבל מגוי. רביתלמישקל
 יצחק[: ב"ר יצחק לר' שהושיבו תשובות להו ]מליקו : אמןישראל

 פ'טי'
 : 1( שתוף דין מקמיה שאילותוב

 353, כ"ו סי' 3תת5"ו סו3תס נוילר ר"י ע'" לרם"י סתיותסת (ו/ תמונס :ע"ט
 : 3ר"י לר"י מסומינו תמו' לסו סליקו : תתוסונסופס

 קכ"ט נ~י' ויכת ]בבכ"י ע"ת ע"3-ל"ת ל"ו קכ"ן סי' יור5נכר כ"י תו"ס :פן

 קט"ז(: סי' ח"ב )האורה פ"ר, סי' בו ]כל רבינו של לשיטתו מתאיטה ואינה 1( :ע"ט

 טותר[: נוי מטשכוז אבל ישרעל, ושניהם ללוה טמלוה הבאה רבית אלא תורה אסרהשלא
 ובשם צ"ח[ מי' בתחצ"ו ר"נ ]=תשו' ר"נ בשם דיז פמק מביא פ"ב[ ]ב"ם הטררכיונם

 וראה ]במתם[. לנוי ברבית טעות לו ללות ישראל של שלוחו לישראל שטותרהראבי"ה
 קרושיו 2( קס"ט. סי' וטיו"ר העזרי. ואבי אב"ז רבינו בשם: ה' סי' ק"ח כלל הרא"שתשו'
 וצריר 2: אות 218 ח"ב והרביר 78. צר כ"א הטזכיר והשווה 3( 218. והעורה ע"ב,ט"א

 פ4[. ט"ט סי' א' ]חלק לרש"י הלוי רור ר' תשו' ראה 4( שלפנינו. ז,ו תשובה שםלהומיף
 נעשה עתה אבל שאמרו[ לטה ענין ]=ואינו צ"ל: ואולי ע"ב: ע"א בב"ט הוא מקורו5(
 כו' ולשלום לחיים יעשה[ וכן בהריא, שליח היש,ראל =]את 8( ב'[. אות ]שםערב

 שם[.]=מילר
 זו. כותרת ליתע ממינר[ וגם ]וינא בכה"י1( :115
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 עמהם והשתתפו אמו ומרח לוי ובא ושותפין 9( היו אחין ושמעוןראולן
 בין לשלשתם ץ שיבאו ומציאה ריוח '( כל לחלוק ביניהםוהתנו

 ץ בשותפותן הכל '( ולשום 8( ביניהם לחלוק זה בפני שלא בין " זהבפני
 משא בטיב ובקי יודע ואינו *1( היה נער זה ולוי שלישי. חלק אמוומרח לוי ץ וכן רוחיהם, ומן השותפות מן חלקים שני ושמעון ראובןוימלו
 ושמעון ראובן וטורח וליצא. ליכנם אמו מרח של דרכה ואין "(ומתן

 באמנים והיו העיורצפורצ פ1( טורח עליהם וקבלו ממנה יותרבשותפות
 בהוצאות ההוצאה כל "( שתהא ובלבד שיתקיים עת בכל ולירצןלישא
 יותר היה ושמעון ראובן של שטפול.ו לפי ]באמצע["(, ושתייהאכילה

 ונשתכר י1( ומתן במשא לעמוק מתחיל 16( לוי וכשהיה אמו. ומרח לוימשל 6"
 ]בא[ בידו השותפות ונתקיים השותפות בתוך שנשתכר במהבמיעוטו
 חלקו. איש לימול בתחילה ביניהם שהתנו "( כמו "( השותפותלחלוק
 כפי איש בשוה עיבידינו מה 0פ( לחלוק מזומן אני ]שמעון[והשיבו
 לחלוק, "( אי-אפשר באמונה גוים ביד הנתונים חובותינו 1ט רקהלקו
 אלך איך לוי ענהו והוציאם. חלקך כפי הגוים מן בידך והתקיע עמי באאך

 הוא נאה %( פזרתם אתם אלא ידיהם, תחת אוציאם ואיך פ(אחריהם
 "( נגדך פניהם יעיזו שלא ותוציאם אתה פ( שתלך הוא וטוב הואויפה

 זה 9ץ בטרחתי אשתכר לא שמעון לו פ( נם חובם. בעל הוא 'ץשאתה
 ואחר-כך *8(, הנה עד עשיתי כאשר מבאמצע הוצאתי אטול עדייןרק

 הוצאתי ליקח יכריחני מי 81( כי דחוי ובלא להוציאם כחי בכלאטרח
 קס"" סי' "ק: כ"י ח"נ ננסנס"ל נ214 ססתינר=כ"י

 נר סלנוס חתום ונסיפו
 פרי "לסו"ל ערוכס זו ותסונס קת"ט-קנ"נ[. ד' סי' רס"י ספר =:פר:ינחק

 "'[: ערך תנו"י ]ר"ס "נרסם" ר' סיסיסס~דק
 ליתא 6( זה. של בפני ס: בכ"י 5( 'טיבא, וינא: בכ"י 4( לכל, שם: 8( מ: בכ"י ליתא2(

 ב/ אות פר: 14( שיהא. יטם: 18( ס: בכ"י ליתא 12( ובסתה בסשא שם: 11( נער.היה וינא: בכ"י 10( לוי. וביו מ: בכ"י 9( בתפימת, יטם: 8( ולשים. שם: 7( וינא,בכ"י
 מ: בכ"י 18( ובסתה ,טם: 17( לעמוק, חתחיל סבין שם: 16( וינא. בכ"י ליתא16(

 מזסין הנני וינא: ובכ"י נחלוק; סזוס, אני יטם: 20( שהיתנה כמה ,שם: 19(השותפיה
 יטם. ליתא 31( עתה. ער יטם: 80( בטורחי. יטם: 29( יטסעוה להם אסר שם:8פ( בעלי-חובם. יטאתם יטם: 27( שם. ליתא 28( אתם. שתלכו וטוב יטם: 25( עזרתם. יטם:24( אחריכם. יטם: 28( אי-אפשי. וינא: בכ"י 22( חובותינה רין מ: בכ"י 21(לחלוק.
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 נוכל שלא 36( לחלוק "( חובותינו שמעורבות זמן מ( כל "( ראשוןבתנאי
 "( שתשתכר מה מכל חלקי לך "( תובע אני כי 36( לך דעלהוציאם.
 אין לוי מענו מ(. להוציא חובותינו שמעורבות זמן כל מקום בכללעולם
 לי' קרוב לחלוק התחלנו כבר והרי השותפות, עוד שיתקייםרצוני
 בתחילה התנינו לא וגם השותפות. תנאי כל '4( ניתקו ימעתה 46(למרין
 שהם עבור מלהוציאם המעות לעכב ובידך פ4( באמצע הוצאותנולהיות
 שלא שתוציא מה מכל חלקי 46( לך תובע אני '4( כי לך ודע י4(.על-ידך

 "(. והלאה מהיום "( הגוים מןברשותי

 כבר כי ואף השותפות כח ולנרנק לחלוק ללוי י4( כח אם "( המורהיורה
 שלא שהוציא מה כל ללוי שמעון ישלם ואם לחלוק.התחילו

 שהיה מה לחלוק כח בידם שהיה אחרי לחלוק שרצה משעהברשותו
 וימול כבתחילה שותפותם לקיים לשמעון כח "( יש או %(. ידםתחת
 לעכב דלוי הימנו כל ולא באמצע. ימול הוצאתו ואף נ6( לוי בריוחהלקו

 : 8ס( לאור החובות כל שיצאועד

 "( אברהם ר' הישיש פרי-הצדק לשואל משיב לממה הנקוב הנני :תשוופה
 לב נרנתי שאלרנם ועל 68(. כאורנם 56( רעהו שלום עם שלומויגדל
 %( נוטה דעתי הדברים. לפי דעתי עניות כפי "( והשיבותיםלהקשיב

 0'( כרחם על ובנה. האלמנה על עולו להמיל %( נכונים דברי-שמעוןשאין

 כן אם אלא לחלוק חבירו על מעכב שותף '6( שיהא מקום בכל מצאנולא

 בכ"י 88( נ'(, אות )פר: בהוצאות שליש וגם השותפות בהלוקת שליש יקה אהד =שכל82(
 ועומרים משותפים הנוים אצל שההובות זמן ==כל 85( ,טם. ליתא 84( זמה שכלמ:

 יטם: 88( הלקי. תובער יטאני יטם: 87( לר. ודע וינא: בכ"י 88( ר(. אות )פר:להלוקה
 הלקי לי מגיע ק"מת ער"ז הזאת יטהשותפות זמן ==כל 89( יטתשכור. מ: ובכ"ישנשתכר;

 למריז". לי' "קרוב המלין המרים וינא: בכ"י 40( ה'(. אות )פר: יטת'טתכר הריוהמכל
 הנושא אתה שהרי בהוצאות, למעמ ==ובירר 48( לשליש. ==אלא 41( נתקה. מ: בכ"י41(

 הלקי. את תובער אני יטם: 45( .מעתה. כי וינא: בכ"י 44( ז'(. אות )פר: בכספיםוהנותן
 בכ"י 48( מבואה וראה 'טלמה; ==רבינו 48( וינא. בכ"י ליתא 47( מ: בכ"י ליתא48(
 יר. תהת וינא: בכ"י 50( השותפות. ולנתק להלוק ללוי אם וינא: בכ"י וכר: לוי כה אםמ:
 כל יטינבו :==ער 58( בריוה. הלקו לוי ויטול מ: בכ"י 52( לשמעוה כה או יטם:51(

 ]ה,טחה אבר' רבינו וינא: בכ"י 54( כאלה. בטו"ם על-רבר במבואי מש"כ והעחוהההובות.

 בכ"י 67( נפשם. ==כאות 58( רעיה שם: 55( 52[. צד להאורה מבוא וגם א, עררמבואי
 יא  ועל-כרחם 'טם: 80( על-גאת. וינא: בכ"י 59( נוהה. רעתי 'טם: 58( ותוטובתי.מ:

 יטם. ייתא 81(סצינה
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 לאור שיצא לפי למכור פרגמטיא שאין מאחר מתחילה, ח( זמן לוקובע
 -( שתשתכר אי-אפשר שמעון יאמר כה אם "( לוי שביד ומהיחלוקו.
 "( אתן לכשאגבנו הנה "( שעד והרבית משלי לך ואשלם 86( במכיריעלי

 לו לומר אבל נכונים. דבריו הרי שלי, הכל ואילך מכאן ואשרהלקך
 לא הגוים, בין0י( ישוקעו תוכל לא"( אם וגבה, לך אתה תתרצה"(אם
 ישראל מצווים קדושים. "( בתורת ההולכים קדוש לעם "( הדרךזה
 על ומוזהרים "( ]ו[גופם צרכי-חברות בכל "( לאחיך תשיבם השבעל
 היזק כאן אין שהרי קודם, שלי כאן לומר ואין "(. להתעלם תוכללא

 "( המעות אותן חלק מי כי חבירו. ושל שלו ויטול 6י( ויגבהוהפמד
 שמעון יאמר כי ואף בה. זוכה שאין לאור יוצאה פרוטה אין גוים,ביד

 א( הוא שהרי לו. שומעין אין שנינו, נפמיד 8י( פלשתים עם נפשיתמות
 ~ץ שאל ועכשיו "(. שכר שומר עליהם היה שממרן וביום גוים בידממרם

 "( עכשיו הבעלים, משתבעו משלו להחזירם צריך איבו ט8(בעל-הפקדון
 שניהם ויחלוקו הגוים מן שמעון שיגבם עד לוי ימתין "( הואשברשותו
 שאפילו לאור, 86( ולהוציאם לטרוח שמעון ועל %(. לאמצעבשכר
 ויכול הגנב הוכר שאם מצינו עליהם, פטור שכר ששומר '8(אונמין

 %( לשמר לבעלים השומר %( חייב מידו בדין הוא "(להוציאם
 נגנבה 1ץ דאתמר הגנב. מיד להוציא יחזורוהוא

"' 
 ואחר-כך באונם

 פר: קע"ו; סי' וטחו"מ ה"ר: פ"ד: ושותפיז שלוחיז ה' הרמב"ם והשווח זמז: קובע שם:62(
 שנשתכר וינא: בכ"י 64( שם[. פ,ריימז של ]לדעתו הגוים שביד =ומה 6%( י"א.אות
 ד"ה: ע"א קל"ג חוליז פרש"י ]ראה ולויה כהונה מכירי מלשוז =בלקוחותי 65( ידי.על

 חלקד. תטול שם: 67( שעל. וינא: בכ"י 66( י"ג[. אות פר: ומש"כ כהונה,במכי,רי
 דרד. מ: בכ"י 71( הגוים. ביד ישקעו שם: 70( תוכל. אם שם: 89( תרצה. שם:68(
 עושה; ד"ה ע"ב ק"ח ב"ק ופרש"י ב': כ"ב: דבדים 75( קדושים. בררד וינא: בכ"י72(

 ליתא 79( ל'. ט"ז: שופטים 78( מעות. אותז חילק שם: 7ז( וגבה. הפמד כאז איזוינא: בכ"י 78( ג'. כ"ב: דברים 75( גופם. צדי ג' בכל וינא: בכ"י 74( י"ר. אות פר:והובא
 שם ב"י קע"ו, מי' טחו"ט ע"ב, מ"ב ב"ב ועי' כש"ש; דינם דשותפים 80( מ:בכ"י
 =לוי. 82( שם. פ,רייטז של )לרעתו לו =שאמר =שא"ל 81( י"ז. אות פר: יייא.ט"ק
 שמעוז עם לו ימתיז שברשותו מ: ובכ"י לוי. ימתיז =אלא 84( ברשותו. שיהי' =עד83(
 י"ט[. אות יטם דעתו ]וכ"ה לשלם צ"ל: ואולי 90( וחייב. בירו יטם: 89( להוציאה.וינא: בכ"י 88( מ: בכ"י ליתא 87( ולהוציא. ושם: 86( מצינה לא וינא: בכ"י 85( ושיגבם.עד
 גנובה. וינא: בכ"י 92( הגנב. והוכר ע"ב: ק"ח ב"ק בגמרא ולפנינו91(
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 דין עמו ועושה נשבע 98( רצה הוא חנם שומר אם אביי אמר הגנבהוכר
 נשבע* ואינו דין עמו עושה %( הוא שכר שומר ואם 94(. ישלםכלומר
 ואינו דין עמו עושה %( זה ואחד זה אחד אמרורבא

"1 
 ובכל נשבע.

 מהלכות חוץ כרבא הלכה ורבא אביי שנחלקומקום
"8 

 קג"ם, יע"ל
 עצמו והוא 1%( הוא שכר שומר וזה 99(, שכר בשומר מודה אבייואף

 לו ואין ואריות1%( דובים מיד להוציאם שעליו169( שכן כלהפקידן1%(,
 מעות שהמלוה מנהג-העיר 1%( הוא כן אם אלא עליהם. שכר ליפולעוד
 שמעון 1%( ועל חומש או רביע או שליש למרמור 165( יותר חבירועל-יד
 שניהם שנשתכרו דברים שאר אבל העיר. מנהג כפי '16( הרביתלחלק
 וכל בשותפות. עוד 168( אי-אפשי לוי שאמר מיום כלום זה על לזהאין
 6ת(. לו להחזיר חייב לוי משל 1%( מצרכי-יציאתו שמעון שהוציאמה

 : אחר ממקום שערים לו "1( ויברור חבירו ממון על לממוך לבו יתן ע1(ואם

 פ"אפי'

 בימורי נידון 1( החתום שעל צעירהנני
 היא ]עת[ דווי ערם על מופלחולי

 כי כדת, לא אשר בקצרה לבא עתהלי
 סקנין יוסף ר' ע"י מכמלתס סכסן ו)6יר 3ר 36רסס לר' :ו רמ"י תמונת :פ"א

 סופר"[, נעט "לוומוך ככוכס רותו סיתס ל6 נופו תולמת ]ו)ורונ זקכתו לעתכתתנרס
 קס"ט[; יף ]פע: ע"ך[ ל"נ ]ך"ק ר)ו"3 סי' פריס : 11 י"ת סי' נ)ועס"גוסונ6ס
 נ)וונט- 6וכספורך קונן וסמווס מיכוייס. נסרנס קל"ת סי' לסר"ב"ך יעיסונת)ויס

 רין. עפו עושה ר"ה: שם פרש"י ועי' 94( נשבע. רצה רי:, עמו עושה רצה שם: ובנמרא93(
 מיע"ל חוץ שם: 98( עמו. עושה ואינו שם: 97( שם. 5יתא 98( וינא. בכ"י 5יתא95(

 הפקרון: בעצמו והוא שם: 101( היה. וינא: בכ"י 00ג( חנם. שומר מ: בכ"י 99(קג"ם.

 ח"ג האורה ]ראה 5ה5ן וש"י ובתשובת 103( ע5יו. מ: בכ"י 102( הפקיר:. מ:ובכ"י
 10 שותפים ש5 נביתיחוב 5ענין ובנוגע ו5סטים. חיות גדודי רבינו: 5הם קורא ק"מ[סי'

 אות פר: כ"ו, ס"ק קע"ו סי' חו"מ ב"י תתקי"ו, סי' ר"פ ב"ב מהר"ם שו"ת השווההנוים
 בכ"י 100( שם. 5יתא 05ג( "מנהנים". ערך מבואי וראה וינא. בכ"י 5יתא 104(כ"ג.
 כי יטהוציא 'טם: 109( אי-אפיטר. 'טם: 108( הרבה. מח5ק 'טם: 107( 'טמעוה וש5מ:

 וינא. בכ*י 5יתא 110( מרפי"(. "כי המ5ין ע5 מחיקה סימ: נקור יש )ובכ"י יציאתוטרפי
 מבואי והשווה 5ו. יברור וינא: בכ"י 112( כ"ר(. אות )פר: 5בו יתן :==וא5 צ"5:גגג(
 כא5ה. 5במוייםבנונע

 התחום. יטע5 ובפע: 1( *אי,**

 ק5"ח( רעים)תמים
 הוב אל ש5מה רבינו חרבתשובת

 ו"ל: הכחן מאיר בר אברהםרבי
 ובש5 ששננ 0י בח5ב. בשרע5
 בכף חלבו בה שביש5 בקררהבשר
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 מופר בעפ מלמשוך ידי ואזלת פ( כהיתש
 הללו, שורות " מפי קראתי 8( ביתיולבן
 תפארת אב ומורי אדוני אל כותבןוהוא

 מאיר ץ בר' אברהמ ר' הרבהכהונה
 בית משרת 6( גידולי צעיר אניהכהן.
 ויראתי לרב כתלמיד שלום משיבאביו
 הזה הקצין את בראותי פיו עללעבור

 משיב הנני אצלם, 8( עובר יומף 7(ר'
 : ציוני כאשר לאדוני 9(דבר

 א( ששגג[ ]ק8ילא : בשאילהכתוב
 בה שבישל בקדירה א( בשרובישל

 הגים הקדירה בה הערה אשר ובכףחלב
 בנותן ואין 12( בשר עם אחרתקדירה
 "( ששמעו והעידו ט(. קמנה מפנימעם
 דקאמ' זה ממעם אימור בו, שהיהרביו
 כו' מיפת חולין בשחימת מ( דתנןדהא
 אבל בחלב, בשר שנעשה קודם מיליהני

 אפי' אומר בחלב בשר שנעשהלאחר
 ותנו" : 287 ומס 181/ ע' 1872מריפט

 ורת"י 160. ומס 99/ 4/ ע' לס"ורס
 : נ5ןק מל" סעיר נ"ס( "ות מס )פע:עסרנרייך

 נוונ"
 כ"ו סי' ת5"ו נתמונת

 רוניז" ליכ" "תנס עפי"מ.וסתיקוניס
 1ו תתמונס נתה5"ו

 : סכסן לר""

 תלאות... מלספר נאלם ופי תש כחי א9: ע' סוף בתחצ"ו אחר בסגנון והובא נשכחתי. שם:2(
 או רש"י של ריב"ן-התנו בן טוב יום ר' הוא אולי לדעתי 2( מלכתוב. ידי רפהע"ב

 הכ"א החדשי )במ"ע ברלינר ר"א לרעת אמנם רש"י. של בתו[ ]ולא ביתו בן שמעיהרבינו
 קראתי. בתי ]=ולבן[ ולכז במעות: ובפררס רש"י. של בתו בן לרשב"ם כוונתו 288(ע'
 )פע:(. מיגדולי 6( מבואי. והשווה הכהז. אברהם רבינו שם: 5( שו,רות. מפני שם:4(
 למגנצא רש"י מגורת ממקום עבר שהוא וכוונתו כ"ז. סי' אק:( )כ"י ח"ב בשבה"ל ב"ה7(
 99. להאורה ומבוא י"ז, צר למעה"ג מבוא והשווה הכהו. לר"א תשובתו רש"י שלח ירוועל
 ששגג. מי ובתמ"ר: ששגו. קפול מעה"נ: 10( דבר. לארוני משיב שם: 9( השלוה. שם:8(
 קמנותה. מפני שם: 13( הלב. של תמ"ד: 12( חלב. שבישל בקרירה ובישל ובפע:11(

 אומר שהיה רבא גברא מפי ששמעו ארם בני והעידו פע: 14( קמטה. מפניובמעה"ג:
 ע"א. ק"ח חולין 16( איסוו. בו נוהג שהיה רבא גברא מפי והעירו ובתמ"ר: זה.מטעם

 קררח בה הגים הקררה הערהאשר
 רבא גברא מפי והעירוקטנותה. מ9ני מעם בנותן בכף ואין הלבשל

 רהא זה, סטעם אימור בו נוהנשהיה
 כל במשנה הולין בשהיטתדתנז
 ה"מ וכו' שנפלה חלב טפתהבשיר
 לאהר אבל בהלב בשר שנעשהקודם

 והביא במשהו. צפילו אוסרשנעשה
 בשר וקהשיב במשהו ואמוריןאסורין אלי ע"א במסבת רתנן מהאראיה
 רקא מהא למר ליה וקשי'בחלב.
 ליכא רע"א רההיא ליהקשיא

 בהלב בשר של בהתיכת אלאלאוקומה
 ואינת התר של בהתיכתשנתורבה

 רבר משום טעמא תלי רהאנכרת
 לכשר. ליה קשיא קא שפירשבמנין
 למבין. נכוניםורברים
 אצל בשהייתי מעשה היה יריועל
 בשהימת לוי בר יצחק רבירבי'
 בחלב בשר ששנינו מקום ובכלהולין.
 אלמר שלא מלמרני היה מעםבנותן
 ע"א במם' שנינו שהרי מכאןהלבה
 ברבר להבין לבי נתתי לאלפניו הייתי ובעור במשהו. בהלבבשר

 לעירי וכשבאתי רברו. עלונסמכתי
 אפשר שאי עתה למור ליה קשיארקא טאי לי וקשי' ע"א במס'התבוננתי
 התיכות עמ כשנתערבה אלאלהעמירה
 הרבר שמרתי נכרת. ואינהאהרות
 בחלב בשר רבי' למרתני :לפניו ורנתי לגרמייש' שחז.רתי ערבלבי
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 דע"ז ממתניתין ראיה והביאמשהו.
 חשיב וקא שהו בכל ואמורין אמוריןאילו *"

 מאי עלה למורי1( ליה וקשיא בחלבבשר
 לאוקמיה ליכא דע"ז ההוא ליה,דקשיא
 שנתערבה בחלב בשר של בחתיכהאלא

 דהא א( מכירה ואינו היתר שלבחתיכות
 קא שפיר שבמנין דבר משומ טעמאתלי
 : 19( למבין מוכיחין ודבריו למור,קשיא

 למד כשהייתי מעשה היה ידיועל
 הלוי יצחק ר' רבינו אצל %(תורה
 וטמ ששנוי מקומ ובכל 21( חוליןבשחיטת

 מלמדני היה טעמ, בנורנן בחלבבשר
 שהרי מכאןט(, הלכה אלמודשלא
 במשהו, בחלב בשר שנינו ע"זבממכ'
 להבין לב נתתי לא לפניו ה"תיובעוד
 וכשבאתי דבריו. על מ( ונממכתיבדבר
 והוקשה ע"ז במם' והתבוננתי 4צ(לעירי
 לאדוני הוקשה אשר הדברימ בכללי

 ע"א פמסן ראיח ינו וחבאתבמשהו
 ילמור ראיח לי ואיו בהוהתבוננתי

 ברבר ונת*שב המפר והביא משם.עור
 שמים עלי מעיר אני ובזו בווחזר
ואוץ.

 ארוני שכתב הזה הנרויוהחכם
 ששנינו מקום שכל יומר מפיושהעירו
 בחיב בשר שנעשה קורם בחיבבשר
 אוסר בחיב בשר שנעשה יאחראבי
 ראוהו אם אני תמיה במשהו.ואפי'
 שאמרו. כמו יאיסור זה ברבררואה
 ברבר מעו התימירים כי אניואומר
 לשנות רניל כשהיה מפיוששמעו
 בחלב בשר בע"א רתנו והא :יהם אומר היה בנ"ם בחיב בשויתימיריו
 בחיב בשר שנעשח יאחר ה"מבמשהו
 אמתני'. מתניתין תקשי ריא היכיכי

 שחוא כל רחהוא הםוכסבורים
 ברבר. התבונו ויא קאמר טעםבנתינת
 בפי' ואם יהם יפרש הוצרר יאוהרב
 בכף שמא ברבר אימור יהםהורה

 ואח"כ בחלב בשר משוםשנאמרה
 ויפה יהם. אסר וותח בחיבנתנה
 נבילה, נעשית שנאמרה שכיווכיוו

 בין בשר טעם בין ממנה הנפיטוכי
 חלב והחיב נביה הבשר חיבטעם
 נביח חלב ממנה וכשנפיטנביח.
 ומין במינו מין הוה התר חיבלתוד
 קררה בה הנים אבל במשהו.במינו

 לבמל נרי מים בה יש אם בשרשי
 ע"כ: מותר. בתבשיי הכףאת

 חהמכחז עם "( שנתערבה בחתיכה אלא "( להעמידה אפשר יטאיעתה
 מממכ' ראיה לנו והבאת במשהו בחלב בשר רבינו למדתנו : 28(לפניו ודנהי לתרמו"טא קטחזרחי עד בלבי הדבר יץ קטמררל ניכרה,ואינה
 המפר והביא משמ. זאת ללמוד ]יכולין[ אנו ואין בה והתבוננתיע"ז

 והאדם וארץ, שמימ עלי מעיד אני ובזו בו. וחזר "( בפני בדברונתיישב
 מקום שכל לומר מפיו אילו שהעידו אדוני שכתב וזה הזה, 86(הגדול
 בחלב בשר שנעשה קודמ מילי הני טעם, בנותן בחלב בשרששנינו
---- - -  

 נכרת. ואינה : תמ"ר 18( ע"ג. אות שם מעה"נ והשווה למר. פע: 17( ע"א. ע"ד ע"ז:18(
 רבי' אצי כשהייתי ובתמ"ר: אצי. יומד כשהייתי שם: 20( למבי:. נכונים פע:19(
 וםמכתי. שם: 28( למעשה. הלכה פע: 22( ע"ד. צות שם מעה"נ ועי' ע"א. צ"ז חולי:21(
 שנאפרה בחתיכה שם: 28( )שם(. רע"ז ההיא להעמידה 25( ב"ע. והתבוננתי יעיד שם:24(
 לומר שם: 28( בייבי. הרבר שאמרתי שם: 27( אחרות. חתיכות עם ונתערבה החיבמ:

 שכתב. הזה הנדוי הארם שם: 80( יפניו. הדבד שם: 29(יימדתנו.
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 אם אני, תמיה "(. במשהו אפילו אומר בחלב בשר שנעשה לאחראבל
 בדבר טעו שתלמידים אני ואומר שאמרו. כמו לאימור"(, זה בדברראוהומ(
 במשהו86( בחלב בשר לרנלמידיו לשנורנ84( רגיל שהי' כדבר מפיו שמעואולי
 מתניתין להו ליקשי דלא היכי כי בחלב, בשר שנעשה לאחר מיליהני

 טעם בנתינת ע"ן במם' שהוא בכל דההוא לומר מבורים והם~(אמתניתין.
 הורה בפיהוש ואם להם. לפרש הוצרך לא והרב בדבר התבוננו ולאקאמר
 "( מכן ואחר בחלב בשר משום נאמרה "( בכך שמא בדבר, אימורלהם
 נבילה נעשית שנאמרה"( שכיון כיון, ויפה להם. אמר רותח בחלבנתנח
 נבילה בשר הבשר חלב, טעם ובין בשר טעם בין %( ממנה הנפלטוכל

 הוה היתר חלב לרנוך נבילה חלב ממנה וכשנפלט נבילה חלבוהחלב
 בשר של קדירה בה הגים אם אבל במשהו, במינו ומין במינו מיןליה
 לתוכו שנפלט ואעפ"י מותר, התבשיל הכף את לבטל מים בה ישאם
 את מליק אחר, ודבר במינו מין כל פ( לן דקיימא שבכף, נבילהבשר
 עינינו יאיר וצורנו ומבטלו. עליו רבה מינו ושאינו שאינו כמומינו

 :בתורתו

 פ"פמי'
 שנעשה לאחר ליה ומיבעיא הגדיל, ממנו שעושין ציצית של החוטועל

 כאן יש כלום לפומקו. מהו מחבירו, ארוך הוא ועדייןהגדיל
 לחוש אין שפמולה, שלהן חוטין ראשי פמק כך ,ואחר 1( תלאןמשום
 635-634 ע' תק"ט סי' נחח"ו סונ"ס סתעיס ר' לתלתיןו ע רס"י תסונת :פ"גצ
 ] י5קק נר סלתס : נסופווקתס

 ונסחטס ע"נ[. 153 רף סתינר כ"י נתח"ו לית"
נטעות

 נחנו"
 157. 5ר רים לס"ורס

 הוראתו מתור האסורה הכף הגסת ידי על שנייה קדירה לאמור ורצו במשהו, פידם:81(
 פע: 83( בדבר. ]=במורה[ ראוהו אם וצ"ל: ברבר. רואה ראוהו אם תמ"ד: 82(ופילפולה
 רגיל כשהיה מפיו בדבר ושמעו שם: 34( שאמרה וכמו המעשה כפי קגיסתה עללאיסור
 ע"ז במסכת רתנז והוא להס. נותן היה סעם. בנותן בחלב בשר שם: 85( לתלמיריו.לענות
 לומר מברו התלמידים והז שם: 86( בחלב. בשר שנעשה לאחר מילי הני במשהה בחלבבשר
 רותחת. בחלב ניתנה ואח"כ לר. שהיה וכמעשה שם: 88( שנאמרה. בכף שמא שם:87(
 היתר. חלב לתור נבילה חלב ממנה הנפלמ וכל פררס: 40( עצמה. היא שנאמרה ישם:89(
 ש'א. כ"ג מנחות41(
 ע"ב. י"א מוכה 1הש11ה 1( :פ"ובו
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 דאי חוטין, בארבע מילי הני כו' כך ואחר תלאן אמרינן דכי זאת.על
 קשר כי הילכך כלל. ציצית כאן ואין חוטא חד להו הוו להו פמיקלא

 לאכשורי, להו פמיק הדר וכי בפמלות, עשייתו ליה הוה פמיקהקודם
 כמצותו. שלא כבר העשוי מן ולא כמצותו, תעשה משום כאןיש

 לפומקו מצוה שאינו זה אבל בכשרות. שתהא צריכה עשייתוותחילת

 חוטין שמעתיו. לשונות בשתי 9( גדיל : איכא תעשה מאי להו פמיקכי
 שתי של חוטין ל"א ובמופה. הטלית בראש הארוגין עבין ערבשל

 אורלייש. 8( שקורין ויש צימו"ש, 8( שלועזין ומיכן, מיכן הטליתשבצידי
 שני ופרק הגודל. שבאמצע ראשון פרק עד הצפורן מראש גודלוקשר
 יאיר והמקום שני. קורא הוא פרק איזו 6( יודע איני *( אחישכתב

 ! בתורתועינינו

 : יצחק ברשלמה

 פ"גטי'
 : הציצית ונתלה שנקשר אחר הנפמק כרך של חוםועל

 של 8( אחותו הגברת פ( נהגה וכן נוהגין. שכך : השיבותיו 1(טבר
 6( שאין יודע, איני הפמול וטעם שמעה. ומפיו מנחם, בר' 4(יצחק

 נראה לא עשייתו שבשעת אלא מקום בכל העשוי מן ולאתעשה

 635 ע' תק"ט ס" תמ"ו :פ"ג
 חלתס : נסופו ותתוס 153[ סמ: נכ"י ]ולית"

 1070, לסגת סוווך ספעלס נללט, וורת ולכן סקןותות, תן סית זו ותסונס ן ינחק3ר'
 : סחייס נין עוך)זכרס

 לערוגיז בפרש"י נמצאים הלועזים ושני 8( גריל. ר"ה: ע"א ס"ב לפנחות פירש"י ראה2(
 ]ע"ז 209 ושם 758, ממפר ,רש"י" של "הלועזים גלונרהיים ר"ר של בספרו והשווה ע"ב.צ"ו

 מתלמיריו לאחר זו תשוגה כתג רש"י כי יוצא ז.ה מלשון 4( גינצברג[. ר"להעירני
 78. צד ט' חלק ביבליאגראפיע" "היבר. ברלינר, ר"א מש"כ והשווה שמעיה[;]=לר'

 ע"ב[. ק"ו ]חוליז היר לגורל שטחובר הפרק ה"ה לרש"י, לו קשה היה טה להביז קשה5(

 לפני זו תשובה קורם זה בעניז רבינו כתב כבר כי יוצא: זה סלשוז והנה 1( 2פ"ג
 חייגת, אשה שאיז מצוה רכל שם[ ציצית ה' ]הגה"ט ר"ת כרברי ורלא 2( 1070.שנת
 ומבוא 210, ח"א ראבי"ה והשווה "1פ"11"8. בללט ==סרת ה"ה 8( לתקו. יכולהאינה
 תשו' והשווה תעשה. ]=משום[ צ"ל: 5( 261. לראבי"ה ומבוא סבואי וראה 4( 878.שם

 127[. רש"י ]ס' יהודה גר'ר"י



 רש"יתש1ב1ת112

 שמיככה דמוכה הדלעת ואת הגפן את עליה הדלה 8( כגוןלמצוה.
 ואם לנענע, צריך דקאמרי' פמולה. קצצו ואחר ראוי שאינובמחובר

 היה ולא בגדיש החוטט י( וכן בפמלות. העשוי מן ליה הוה ניענעלא
 וכשהרחיב אהל. היה לא הזה שכשנעשה שבעה במשך טפח חללשם

 פימק כך ואחר תלאן אם 8( וכן ופמול. העשוי מן ליה הוה אמרי'החלל
 הציצית על שכשנתלה בפמלות, העשוי מן ליה הוה שלהן חוטיןראשי
 נ"ע יצחק ברבינו הטועה שתלה לא ואם : אחד חוט כולו עדייןונגמר
 אחת בבת קרנות לשתי הטיל חייא ר' 9( דתני בזו, שטעה אומרהייתי
 ואחר קישר הא קישר. כך ואחר בפומק להעמידה והוצרכנוכשירה.

 אלא חוטין ארבעה היו קשירה קודם וכבר נפמקו. קשירה קודםחוטין שראשי ואעפ"י פמולה. לקרנו וזה לקרנו זה להיבדל באמצעם פמקןכך
 מכאן ואם פמל. עשייה לאחר וקצרן קרנות, שתי כדי היושארוכין

 הכנף דציצית נעשית בפמול שזו בידו, חרם העל %( אדירים במיםצלל
 לא קשירה קודם דהיינו פתיל דבשעת ונהי כנפות. ציצית ולאכת'

 שהחוט אע"פ זה אבל כנף. בעינא מיהא ציצית בשעת כנף,בעינא
 עשר ,ארוכין כולן החוטין כל שאפילו נעשה בהכשרתו הרי "(ארוך
 שיעור לה אין ואוקימנא שיעור, לה אין ציצית י1( דתניא כשירה.אמות

 : למטה שיעור לה יש אבללמעלה
 2 יצחק בר'שלמה

 פ"דמי'
 הציצית הכנף, 2( ציצית כשר. 1( פשתן של וציציו פשתן שלטדין
 ן סתס רני נמס: מינוייס נסרנס 46[ ע' בןפר: 873 סת: ]=:כ"י ק' סי' יץ:י"י 5ו"ס 216: קי"( סי' ח"3 נס5ורס סו53ס מנ,עיס לי' זי ימ"י תמינת :פ"ד

 אם ציצית[ 1=גבי וכז צ"ל: 8( ע"א. ט"ו שם הונא רב לפי 7( ע"א. י"א מוכה8(
 מוכה ה' והנה"מ 20, אות 852 ח"ב ראבי"ה הביאו , ב', י"א סוכה ,ר"ח פמק והשווהתלאז.
 זה תלמודי ללשוז ובנונע ]והעלה[; צ"ל: 10( ע"א. י"א שם 9( פ'. סי' י"ב ה'פ"ח
 ארץ בכל פשוט מנהג והשווה 11( בתשובותיו". רש"י "מגנוז מאמרי: השווה צ"א.[]ב"ק

 פשתז, של בטלית פשתז של ציצית דמטיליז רש"י, של לשיטתו מתאמת יי פסקא 1( :פ"ד עייא. מ"ב מנחות 12( י"ז. סי' האגור הביאואשכנז,
 לויז שציין המקורות ולכל מ"ח. מס"י ושם ב', אות מ"ד מי' תחצ"ו מע"ד; ל"ו קט"ז מי'חניז לר"י קטנות הלכות ט'; סי' או"ח וב"י טור וראה ששו"ז. ר' בן-נילו של לשיטתו לאאמנם

 ל"ח. ט"ו: במדכר 2( שלפנינו. רש"י תשובת להומיף: צריך ה' אות 29 צד לשבתבאוצה"נ
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 85()מה"ו
 יריו ונוטל הנפנה : לר'ושאלנו

 לא. או אהרת פעם וליטול להזודצריד
 את שאלתי כר 8( אני אף : לנוואמ'
 צריך וא5שר יקר בר' יעקברבינו
 נטילה רבי וכדברי וליטול.לחזור

 : נחסונס פירס"י סכן : 3סס סןין ן"ס ע"3 כ"ה וסנח רע"5, ת' תכהוחחוס'
 קטכות. נסלכוח סס ונורןכי סר5"סוגס

 רניס ונסיכוייס ן ד1 5ות 56 תכ"ג סס"י יו5ל( ר' )3סס .ה"3 ר35י"ס 2פ"ה

 א' סי' ננוזח המדה והשווה 4( שם. שטמ"ק ונם ע"א, מ"א ושם ע"ב, ל"ט מנהות8(
 ע"א; ש דף פ"ה סס"י המכריע ס' ע"ד; וסי' ע' סי' הגאענים מן פסוקות הל' צ';וסי'

 בדבריהם, מ: כ"י או"ה בדבריהם[; ]קרי: בדברים האורה: 6( רכ"ד. סי' דעיםות0ים
 פשתז ש5 בסדיז ר' לי ואמד תכלת. גבי ואפילו לילה כסות פהפום נזרו מינובשאינו
 חוא מה בכנף, הציצית משמע הכנף ציצית ועל הוא. ציצית והשוב פשתז של ציציתעושה
 הל' ]וראה הגאונים בתשובת רבי מצא וכז שם: או"ה 8( פשתן. ציציותיו אףפשתז

 ה'( אעת )שם פריימן שצייז המקורות ולכל ה'. סי' ב' כלל הרא"ש תשו' ע"א; סי'פסוקות
 דא0ר כרבא דלא 8( תל0ידו. שמעיה =ר' ה"ה 7( ע"נ[. שם ה0כריע להוסיף:צריר
 ע"ב: כ"ה מנהות 9( במינו. שלא ביז במינו ביז פוטריז ופשתים צמר ע"ב[ כ"ז]שבת
 טוסיף: רב"ד[ סי' ]תמ"ד בתשובותיו נט"ג ורב לילה; כסות משום נזידה סברואינהו
 טוסיף וויז ובכ"י מ:; וכ"י ס0: כ"י 'באו"ה הסר התשובה סוף ועד מכאז 10( הלכה.וכד

 ובלא סרבל ובלא מלית ובלא מנעלים בלא בשבת אדם יצא שלא ישראל כל מנהנ נםלבסוף:
 היהיר מרשות ויוציא שבת יום ישכח שלא כז, נהנו השבת לזכור כדי ומש0עגלימא.
 אות. עליו היה ולא מלית בלא ויצא הזה כמנהנ נהנ שלא מקושש _המא וע"ז: הרבים.לרשות
 רבא אליהו סדר ]ורצה וגו' תזכרו למעז דכ' ציצית לפרשת טקושש פרשת נסמכהוע"כ
 ז'[. אות שם פר: או"ה ע"ב; שם המכריע זהם; מהאופכ"ו;
 תלמידיו שאלו ובשבה"ל: )מה"נ(. שלמה לרבינו תלמידים ששאלו נמילה עינייז 1( :פ"ה
 )0ה"נ(. לאו או לאכילה אהרת פעם ליטול צריד ידיו, שנוטל מי 2( זצ"ל. שלמה רבינואת
 ואגשר רש"י: בס' אמנם לי. ואמר יקר בר' יעקב ר' את שאלתי כד לנו אמר סמ: כ"י מה"ו8(
 דהא שם. נפלה מעות ספק ובלי להלמה, אפשר אי זו ופסקא וליטול. להזור צריד איןלי

 פי ועל ולברד. ולימול לחזור שצריד להיפד הוא הריז לתלמירו יקר כר ר"יבתשובת
 דבד. יקים עדיםתשעה

 ממש ואין בדבר *( הולקין ויש יהא. כנף 8( ממין משמעבכנף
 שאלתי '( ואני כן. רבי מצא הגאונימ 6( בר2שובור2 שאף]בדבריהם[6(,

 צמר ושל צמר, של לכנף פשתן של בציצית 8( כלאים משום יש אמ :לו
 אפילו"( לילה, כמות 8( משומ הכמים דגזרו הן, לי: ואמר פשתן. שלבכנף
 משום גזרינן האידנא נמי, הכי בציצית מדין בציצית, תכלת שהןבזמן

 לילהכמות
 פ"הפי'

 ששאלו2( מצאתי מעודה קודם הנפנהועל
 הנפנה : יצהק בר שלמהמרבינו

 לימול צריך אם ג( ידיו ונמל מעודהקודמ
 לאו. או אהרתפעם
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 וראייה ולכאן. לכאן 6( עולהאחת
 כל בפרק דאמר7( דרב מיהאלדבר
 ומתנה שחרית ידיו אדם נוטלהבשר
 להו ואסר כולה היום לכלעליהם
 כגה דערבות, 9( פקתין לבנייבינו8(

 יד"כז משו למיא, שכיחי10( דלאאתן
 יומא. לכולי על"הו ואתנו11(מצפרא
 ועוד באיסורי. כרב 12(והילכתא
 כרב: רדבינא 18(מעימה

 61( רש"י)סדוד
 ידיו ונוטל הנפנה לרבי:חמאלנו
 ליטול צדיך אם מיד, לאכילהוהוצרר
 לא. או לאכילה אחרתפעם

 את שאלתי אני אף לגו:והשיב
 אין לי ואמר יקר בר יעקבדביגו
 ולכאז. לכאז עולה ]אחת[נמילה רבי וכרברי ולימול. לחזורצריר
 להו אמד דרבל. מיחא לדברהראיה

 דערבות ]פקתא[ לבגי אבינאר'
 אתוהףכגוז

 6(, וקיואורזי *( וןל זשעשואלנ~ניך
 עלץ ומברך נומל בדבש, גנים ממ ביצים או מבוממל ב,טראו

 רמ"י ונסוור 35[: ס"ז סי' סכופס ]22חח"ו ע"ת 10  רף סחיכר( )כ"ינתח"ו
 ]2:פע: ס"י סי' פרוס לסלחו[ן קמס מס רנעו מל ]רפסקו חגוחגס נלמץ 51ע'
 ח"ת תו"ז : 107 ע' מנלס"ם 56: ע' חעס"ג ע"נ: ו' וף לקס"פ קפ"ז[ןוף
 ול סג חריכי מת"ז[- סי' ]2=ך"ל ח"נ סי' ו"פ נ"נ חסר"ס תמו' ע"ך:סי'
 קס"ס: סי' ונ"י טתו"ח ריתת[: נך' ליתת ] ר"ך סי' פ"ח נרכות סח:()כ"י
 כ"י ]2:תמנ"ן רפ"ת סי' )ך"ק( קטן ותמנ"ן ג: סי' פ"ו נרכות ס'סגס"ת

 נ109[.סח:
 40, ע"ג ס" נכופס רניס ]=ונמיל"ס ת12  רף ססחיכר[ ]כ"י תח"ופ"ו:

 מעה"ג: ראיה: ומדרב או"ז: 6( ולכאה לכאן אחת נמילה ימם: 5( )שבה"ל(. אני ואומר4(
 אמנם ע"ב[. ק"ג למסחים ]ולא ימם ד"ס כגי' סע"ב ק"ו לחוליז וכחנתו מרב: לדברוראיה
 כל בפרק רב דאמר סם: מח"ו 7( כולה רב מאמי שם וחסר קמוע הלשוז ובמעה"גבפרדס
 בראבי"ה. כולו ונשמט אבינא; :=:ך, 8( כולה היום כל ומתני ,טחרית אדם נומלהב,מר

 כגח ושם: ==]לכה. 10( דערבות. ]==מקתא[ פחתא לבני אבינא ר' להו אמר סם: מח"ו9(
 והילכתא ראבי"ה: 12( יומא. לכולי עלייכו ומתנו יטם: 11( מיא. לכו ,טכיחי דלאאתוז

 הנדפסים. במק"א לא וגם יסלמנינו בכתה"י לא ליתא וזה 18(כחתיה.
 לפגיו שהביאו שם: 8( תלמידו. שמעיה ר' =ה"ה 2( אחת. ופעם רש"י: סי, 1( 2סו"ו
 חירוש. של בש,ר רש"י: ס' וגם מע: חירות; של בשר בכ"י: היה שד"ל לפני 4( השלחז.על

 ורש"ה במבואי. מש"כ ראה הבנה; ומחוסר הוא מוזר חידוש" של "בשר זה ביטויולדעתי
 אולי 6( ]=חידוש[. חירות של בשר 40: הנדמס במח"ו כנכוז שלא והגיה וטרח ברואהשגה
 געו. שטייגשניידער, ]וראה באנגלית קונא הנקרא חרוט, או אצמונה ומשמעו חיוותים;צ"ל:

 מרבינו שאלתי זה דבר '(: להםואמר
 לימול צריך לי ואמר יקר. בריעקב
 אשר הראשונה על ומברך ולימול,ולחזור
 אבל ידים. נמילת על השנייה ועליצר

 לכאן עולה אחת דנמילה *( לימבירא
 כל בפרק 8( רב דאמר הא[ . ]כיולכאן
 ומתנה שחרית ידיו אדם נומלהבשר
 כוותיה. והילכתא כולו. היום כלעליהם
 מדרב: מגי אחת דבנמילהוראיה

 מ"ומי'
 8( כשמביאין : ר' את 1( ראיתי 1(ופעמים
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 בעיני, חביב זה : " לי ואומר : המוציא '( שיבצע קודם 8( הכלאת
 ט( באשר קוני את לשבח ברכותי 11( ליתן לי ונוה הפת, א( את "יעתך

 : אוהבאני

 פ"זטי'
 ידיו ימול שלא עד הסעודה שבתוך יין לאהר המברך כל " ר'אמר

 המזון ברכת לאהר הבא ]שהיין משובה. זה הרי אהרוניםבמים
 ואמוחי בינתיים הפסיק שהרי הסעודה בתוך הבא 2( ליין פומריןאינן
 אמור נברך הבו דאמרינ' כיון 8( פסהים בערבי כדאמרי' הוא.דעתא
 שלאחר איין בריך אמאי הוי, נמלך ולא דעתא אסוה לא דאילמשתי
 לא ]זה[ דיין למדת הא שבסעודה. ביין ליפמר הגפן, פרי בוראהמזון
 דבמעודה יין כן אם ולאהריו. לפניו עליו מברכין לכך כלל אלעילקאי
 וברכת ליה. 8מר לא המזון דברכת דיין כיון לאהריו ליפמרבמאי
 רואות *( עיניך הרי : אמזונא אלא אמשקה קאי[ ]לא גופיההמזון
 שימול[: קודם שתייתן, כל בסוף לאהריו דסעוד' איין לברךשצריך
 אחר לברך עליו ש( וחיזרנו רבינו שולהן על עמדנו מקדם ימיםוכבר

 קפ"נ[ן יף סוף ]בכפע: פ"ו סי' פרוס )סתס(: רני נ5ס 56[ ע' 5סותנו5
 פ"ו[: סי' 5ס: לסניס ]ו5ריך 1 5ות 133 5ך ]ל.[ ן 60 קכ"ך סי' ר5"יסךור
 פרךס 5ינוייס[ן נכתס נ11 סנו: כ"י ]=:נוה"ו 39 5ך ע"נ סי' תה"ופ"ז:
 : ק)ו"ס סי' ו5ס עווך סי' 5נס"ל ועי' פסהיס. נערני לנורךכי ותוספות : פ"ךסי'

 : 52 5ך לתה"וותנו5

 השפעת כאז ויש והי"ב. הי"א במאה בצרפת שנהגו כמו מתכת(, )או עץ שלאמטרובלים עי שנצלה לבשר וכוונתו 128[: ה"כ הרשה מהרורה האנגלי רבעוו 897; ה"אשריפמעו,
 צוקרברם ד"ר של לדעתו אמנם טרוייש. בעיר מהלכים לה שהיו ]נליקיזם[ העתיקה צרפתלשוז
 "את במקום -~הצהכל צ"ל: 8( פירות. על בש,ר וצ"ל: ה' לאות פ' אות השתבשות כאןיש

 ואמר פע: רבי: צ"ל: 8( המוציא. =ברכת 7( שם. רש"י ס' עפ"י זה ותיקנתיהכל":
 ולרעתי סוינה: פרנקעל רור ר' הרב העתקת וכ"ה 9( שם(. רש"י בס' )וכ"ה הביב זה רקלי

 ויש 10( הפת. מז יותר הנרפס: במה"ו אמנם הפת. את עוקר כמו ומשמעו יעתיק,צ"ל:
 ברכותיו. הנרפם: מה"ו ברכתי: רש"י: ס' 11( שלפנינו. בכ"י "את" המלה על מהיקהסימן
 כאש,ר. פע:12(
 למש"כ וכוונתו בכ"י. נשםמו ר'" "אמר והמליו המברר; בכל כר מתוד סמ: כ,,1 1( :מ1זזז
 וראה ע"ב, ק"ג פסהים 8( בייז. פטוריז אינו שם: 2( הסעורה. בתור הבא והייזלעיל:
 אותו אהר יעינייז לברך עליו בו והיזר שם: 5( רואות. עינים ממ: כ"י 4( שם.ד"ס
 רםעורה.הייז
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 לקבוע לפנינו כתר ליטול רצה ולא למעשה הלכה ונראה היין.אותו
 ברכות ינוחו '( כן העושה כל בפומיה 6( מרגלא אבל לדורות.הלכה

 : ראשועל

 פ"חטי'
 : 8( עליו מברכין אין 9( בפרשה ואף : 1( בתשובה כתב ז"לורש"י

 פ"טטי'

 9( קטן מבנו מים מקבלין דאין 2( לר' נראה : דש"י בתשובות -(ראיתי
 : וליכא *( דגברא כח דבעיא שנים. ו' או ה'בן

 סר3)ינז מן וזולתו לסרם3"5 נמו"ת נלנך 3רמז נזכר לרנינו זו תמונס קטע :פ"ח
 סי' תרכ"ח( )ך"יי ]ב2חייז 123 ןף ק"ט סי' רע"ו[ ]ך"ק 51"ל סנ5וניסוו)ן

 ולית5 תי"נ. סי' ר"מ[ ]מנת לסרמנ"5 מ5לות תמונות וסמווס ע"נ[ ל"סתקכ"ט
 ק"ו: סי' תרס"נ( ירומליס )ך'מס

 סנןול נורןכי נסנסות 3"3 מסר"ס מ5ת סו53ס מתלמיןיו לרנינו 11 תמונס :פ"ט
 3ןן ל5 ]ב:ולית5 ע"ך סוף 384 ןף תמע"ך סי' לנסוף[ ססמינר]כ"י

 ול5 ריווי
 סנו:(. )כ"י מרןכי נליקוטי ול5 סמ:[ ]כ"י ןרינוס נמרןכי ל5 ונס "מ"ט3ך'
 לנו. סיןועיס מסר"ס נתמונות ל5 ונס ןני-רם"י נספרי ל5 לזס חנר מ55תיול5

 ראשו. ע5 ברכח 5ו יניחו שם: 7( 5פומיח. שם:6(
 תקכ"ט. סי' תרכ"ח וח"ז ק"ט, סי' רע"ו תי"ג, סי' ר"מ הרשב"א שו"ת : 5הוסיףצייר 56[ צר ]שם אפטוביצר ר"א שצייז חמקורות ו5כ5 מאתנו: נאברח ז.ו תשובה 1( :85קיוץ

 צ"ז שם ותום' ע"ב, צ"ו ב"ב פרש"י ]ראח הת5מור ע5 5פירש"י כוונתו ואו5י =באור;2(
 ]=ו5יתא התורח ע5 5פירש"י כוונתו היגער ר"ר ש5 5רעתו אמנם אי5ימא[; ר"ח:ע"א

 רוב 5רעת ]בנגור מבוש5 יין ==ע5 8( 840([. בר5ינר )חוצ' ז' כ"ח: במרבר שם5פנינו
 ]רצבי"ח אפסוביצר ר"א הח' מעיני זו וש"י תשובת ונע5מה חראשונים[; ואשכנז צרפתחכמי
 ניו-יורק 5מצוה, והפסו5ים הכשרים יינות ברבר ]תשובה גינצברג ור"5 23[ אות 54 צרח"ב

  רעים תמים ס' והשווה 5עי5[. בכ"י ]חנזנר מרוטנברג ,מהר"ם _כיינתי ,( *פ"ם ישב. פרק במבואי באריכות ע"ז שהעירותי מה והשווח 66[. ושם 66-55, צרתרפ"ב,
 ש5א זמז שכ5 חת5מור בכ5 מחוור זה ]ורבר =הקטן 8( רש"י. ש5 מרבותיו 5אחרכוונתו או5י 2( 128[. צר 5ברכות ]באוצה"ג 5ויו 5ב"מ ירועה אינה זו ותשובה ס"ו; סי'5הראב"ר

 הגאונים ע5 חזקו מטראני ר"י מח5וקת וראה רבר; 5כ5 כקטו הוא הרי שערות שתיהביא
 סשנח והשווח 4( ע"ר([. )מ"נ נ"ר סי' חו"מ ושם ע"א(, )י"ט 5' סי' ח"א המכריעבס'
 5הם. יצא סאין ירעתי 5א ארם כח אב5 שם: בתמ"ר אמנם ה'; ושם ב', פ"א,ירים
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 צ'פי'
 שאמו' נ"ל כך : להתפלל מהוהולה

 ואינו ממורף שדעתו מפנילהתפלל
 בחליו 1( ר' נוהנ היה וכך להתפלל.יכול
 ק"ש קורא אלא מתפלל היהשלא
 כי דשמואל אבוה 8( דתניא נ(.כלבד
 תלתא עד מצלי הוה לא באורחאהוה
 היה לא הדרך מן כשבא כלונמר[יומי,

 היה שלא הדרך ממרח ימים נ' כלמתפלל
 להתפלל.יכול

 כל אלם' יתפלל, אל שתוי 5( תניאועור
 בקשות לומר '( יכול אבל להתפלל, לו אמו' דעתו שנמרף 6(מי

 : מחליו ויעמידנו שירפאנו לשם להתחנן 8( ]ו[אמורותחנונים
 צ"אפי'

 לפי עיקר. כל לאומרה1( אמור עינינו ויראו : בתשובה כתב ז"לוהר"ש
 ס': ס" תת5"ו 483ן קנ"ס( סי' נרמס )3נליון כ"ך סי' ""1 כ"י תרצ':
 סי' מס ועוך ן י5תק( 3ר' מלתס : מס )יתתוס ר"ת ס" ך"ל נ"נ תסר"ס'תמו'
 ס' ""ת  47: ע' ק"" סי' "ו"ס ; "תת 3תמו3ס 51"ל רמ"י כתנ נמס:תע"ך
 טתו"ת כ"י כת3; 1"ל וסר"ם : נמס י""[ סי' 3ו ]ב:כל ע"נ ט',1 ת' סי'תפלס
 נטעות סמתיטו רמ"נ יחנס תתכ"ס. סי' תנילס וסנס"ת - 5',ןסי'

 נחנו"
 לסתורס

 : 5163ך
 נמתטס זו ופסקת ע"3. ת"נ ך' סי' ערנית תפלת ס' ת"ת תייס ."רתות :צ"א

צז.
 ושלא נוהנ חיה רש"י כתוכ: חש"מ " ס," " 1(

 ב"ב מהר"ם תשו' ועי' )פ.(. כו ככל איתא וכן קרא. כלכר ק"ש אלא חליו בשעתלהתפלל
 כשהוא רבי מתפלה. פמור רעת סמורף וכאו"ה: ר"א. וסי' תקכ"ה סי' ר"כ תע"ר, סי'ר"ל
 ורב שרירא רב כשם ק"ח סי' כשע"ת וכ"ה 2( כלבר. שמע קרית אלא מתפלל איןחולח
 ח'. אות 284 ע' וד"ס ע"א, ס"ה עירוכין וראה חוי. כי רשמואל אבוה קרי: 8( נאון.האי
 מצלי. הוי 5א יומא תילתא ער מארחא אתי חוי רכי פ"ט: סס"י ליק ר' ובתשח"נ4(
 61. ש התשובות חלק נ' כרך אוצח"נ 145-8, ח"כ שכטר ננז.י והשווה ע"א, ס"ר עירובין6(

 3נ. י' 5"ר סי' ח"א האווה ע"נ, ו' רף י"א ריז כו כל להוסיף צריר שם, שצייןולמקורות
 באו"ח 5א 5יתא סופו ער זח מאמר 7( )או"ה(. להתפלל אסור מטורפת שרעתו כל אלמא6(
 אסו'. שלפנינו: ככת"י 8( כמק"א. ולא כתחצ"וולא
 איתא: 79 ע' כמח"ו אמנם לתפילה. נאולה לממור אומרו, היה לא יחימכ"ן 1( :צ"א

 כסרור אבי 81[; ]שם אומר' אין ויו"מ וכשכתות רוקא[ החול ]כימות עינינו יהאושאומריז
 כערב. שכת של תפלות כתור עינינו יראו מזכיר קי"א[ רף סוף סק"נ ]הוצ'רס"נ

 סן( סי')תחצ"ו

 שאסור חחו5ה על אעכשך ר'היח
 עליו חליו כוכר שמתורלהתפלל
 עצמו לכוין יכול ואינו רעתומטורף
 ק"וש אלא מתפל5 ואינו חולהכשהוא
 הוי לא כאורהא אתי הוי כי 8(ולוי רשמואי אכוה רתניא הא משוםכלבר.
 5אחר כ5ומר יומי, 4( מתלתאמצלי
 היה 5א הררר מזחזרתו

 והרוח הררך מורח מפני ימיםשלשה כי מתפלי
 5כוין. יכו5 ואינו קונרריקוסאוחזתו
 ואם יתפ5י אל שתוי 6( תניאועור
 יתפל5 א5 שכור תפלה, תפלתוהתפלל
 איזהו תועכה. תפלתו התפללואם

 המלך, 5פני לרכר שיורע כלשתוי,
 המלך. 5פני לרבר יכול שאינו כלשכור
 אסור ע5יו רעתו שנמרף פי כלאלמא

 :להתפלל
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 8( לבפלה ברכה והויא 8( בתלמוד כתובהשאינה

 ח110[ תת"ע סמ: כ"י]או"ה

 1( שהתפ55ו עשרה : תפ5הרין
 סרר וכ5 וקרושה ברכו כו5םושמעו
 5המנות שיכו5יו רבי, אמרהתפ5ה.
 ש5א אהר2( בשבי5 אהר5מנייז
 8( 5אב5 או 5התז שעושין כמוהתפ55,

 הכנסת 5בית ]1[ שהשכים 4( 5מיאו
 כבר, שהתפ55ו, מאותן אהרואפי'
 5הוציא ו5התפ55 5הז,וריכו5
 פנים ומראה ר' וסמר : ההייבאת

 5מנין במניו מתפ55יןמהציבור
 ע5 5מנין[ ונמנין]=שמתפ55יז

 5( שהוא כ5 נענה 5ברה.הקרושה
 אהר כ5 יאמרו ש5א הקרושה,בשבי5
 ערייו נמצא נמנין. תם 5עצמוואהר6(

 5א ר': והשיב ברבר: מתוייביןהז
 א5א קרושה היוב הת5מור בכ5מצאנו
 בפהות ואינה ]1[, 5ברו 7(הוא

 :מעשרה

 וסס 79 ע' תה"ו ור"ס סלפכיכו. י3י-רס"י נספרי וגס ל"" וף ל3רכותנערס"י
 רס"י, נסס ט' סי' תכיה תכ"ה, סי' רס"י סיור ג', וסי' נ' סס"י 9רוס 81, ע'ריס
 ורהני"ס 163, לסהורס תנוה ע"ה, ל"ה ו'קוסטה הנוורסס י"י, סי' סרסנ"התסו'

 3. ע' לרהני"ס ותקוכיס וסוספות 19, ע' וסס 6,ה"ה
 תרוכי נסגסות רס"י תסונת 3סס: סונהס לתלתיויו רניכו תהת זו תסונס 112"ב1

 והברכה עינינו יראו ש5פני הפסוקים כתב: יצהק ב"ר 'יהורה ר בשם י"ט עשין הסמ"נ2(
 המנהגות ובספר נסת5קו. 5א שוב שנקבעו, כיון ואה"כ וכו'. הת5מור הכמי בימי נתקנו5א
 5וטו רנהיגיז והאי איתא: 188[ ע' סוף אסף 5ר"ש ראשונים ש5 ]ספרן מ5וני5 אשר5ר'
 אזכרות. י"ה 5ומר תקנו וע"כ ערבית תפ5ת יתפ55ו ש5א ישרא5 ע5 שמר שנזרו משוםונו',

 ו5כ5 ע"א. י"ט 5סרר"ע ותקונים הוספות וראה התקנה. בט5ה 5א השמר שבמ5ואע"פ
 19. 6, ה"א ראבי"ה אפטוביצר 5הוסיף צריה ג', אות 7 ה"א באוצה"נ 5וין שצייןהמקורות

 יש אם תקנוה, והנאונים בנמרא הוזכרה ש5א רברכה כתב: מ"ו סי' א"ה ע5 מנ"ר עמנם8(
 מנהג, שהוא וכיוז הת5מור מן סמר 5נאונים שהיה ראפשר אותה. מבמ5יז אין 5אומרה,מנהג
 הררב"ז ש5 רעתו ו5פי הייב. שאינו אעפ"י ברכה ררר השם שמזכיר כיון 5בט5ה, ברכה כאןאיז

 5במ5ה. ברכה 5יכא השבה בברכת רמ"א סי'בתשו'
 האנור ו', סי' פ"ה תפי5ה ה' הנה"מ ס"ט, סי' וב"י בטאו"ה נ"נ ]יניכיה 1( :צ"ב
 168, 5האורה במבוא ונשממה מה"ו(, )בשם א' יום הסמ"ק ע5 הר"ף והנהות קי"טסי'
 בנה"ה: כו5ם: ושמעו שהתפ.55ו ושבה"5: הנה"מ האורה, ז'[. סי' פ"נ מגי5ה הרא"שועי'

 5ש5א או הגה"מ: המק"א; כ5 עפ"י ז.ה ותיקנתי השכים, =]ש5א[ 4( במק"א. 5א ונםס: בכ"י ו5יתא 8( יהיר. בשבי5 שבה"5: 2( כו5ם. שמעו )1( ו5א ]=שמתפ55ין[שהתפ55ין
 פה"ו: עפ"י זה ותיקנתי ואמר, רהו =מאן 5( השכים. ש5א 5יהיר או שבה"5:השכים;
 אהר כ5 אמרו ש5א מ:[: ]כ"י או"ה 6( וא"ת. הנה"מ: רהו; כ5 מ: כ"י ואו"ההאורה
 א5א ס[: ]כ"י ואו"ה בנה"ה במק"א: 5א ונם ס: בכ"י ו5יתא 7( נמנין. הם 5עצמוואהר

 צ"2טי'

 שהתפללו עשרה על : רש'"יתשו2ת
 וקדושה 9( ברכו כולם 8(ושמעו

 למניין להמנות יכולין התפילה, 10(וכל
 11( כמו התפלל, שלא אחד בשבילאחר

 מהן אחד ויכול השכים. לשלא אולחתן
 כיון החייב, ולהוציא 12( חזן אפילולהיות

 החזן הוא וחוזר י"ח. מתפלליןדהציבור
 שהוא וא"ת הקדושה. בשבילוכופלו

 כולן ועדיין הקדושה בשביל]=כופלו[
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 חביבה אלא קדושה, 18( חיוב התלמוד בכל מצינו לא וי"ל בה.מחוייבין
 : ע"כ א( מופרים מממכת ראיה יש ועוד מי'. בפחות ואינו לנו,היא

 ע"ב( כ"ג מגילה)תוס'

 15( לפרוס הם יכולים שמע, שלא אחר בשביל ראפילו : משמו פירשו רש"יותלטידי

 כבו שהתפלל שאע"פ צבור, שליח16( רואים שאנו כמו כבר, ששמע אותו ואפילו שמע.על

 : עכשיו בקיאיז שבולנו אע"פ 17(, רם בקול ומתפלל חוזן בלחש ברבותי"ח

 25()מח"ו

 רבינו[ ]=אומר תפילה 18( וסרר וברכו קרושה ושמעו כולו שהתפללו עשרהועי
 19( למי או לחתן שעושיז כמו התפלל, שלא אחר בשביל אחר להטנייז לחימנותשיבוליז

 להוציא 20( ולהתפלל לחזור יכול בבר שהתפללו טאותז ן2חר ואפילו הכנסת. לבית השכיםשלא
 לעצמו אחר כל י"ח 28( שמתפלליז 22( הציבור מז פנימ21( ומראה ר' וסומר החייב:את

 24( על המניין לסרר ניטניז שהמתפלליז נמצא קרושה. בשביל השליח-ציבור וכופלווחוזר

 אחר כל 26( אמרו שלא הקרושה, בשביל שמא ואמ,ר 25( רהו מאז נענה לבדה.הקרושח
 התלמור בכל מצינו לא 29(: ר' והשיב 28(. ברבר מחויביז ערייז נטצא 27(, נימניז הזלעצמו

 : מעשורה בפחות ואינה לנו היא חביבה 30( אלא קרושה,חיוב

 307-"31 7ף מ"ס סיי פ,ן3 3רכומ נול7ם)ויט כ"'סנ7ול
 73' ל" :מולית"

 סוף סת: ]כ"י 3"ו"ס ענו)וים ונסינויים ס)ו:[: כ"י )ור7כי 3ליקוטי ל"וגם ריוו"

 קרושה. ושמעו ובמח"ו: באו"ה אמנם ובשבה"ל; בהאו,רה וכ"ה 8( לנו. ]=היא[חביבה

 קארל ר"צ שם שהעיר מה ]ראה קרושה או ברכו שבה"ל: וברכו; קרושה או קריש א"ח:9(

 לחתז. ]=שעושיז[ 11( התפלה. סרר וכל שבה"ל: בנה"ה, האורה, 10( 47[. ע' הקרישבס'

 ראויה בתלמור, נזכר לא קרושה שחיוב רש"י, של רעתו 13( במק"א. ליתא זה וגם12(

 488. ע' ח"ג הירושלמי על בספרו נינצברג ר"ל שהעיר טה ועייז לב. לתשומתהיא

 ו' סי' פ"י ושם 295, צר ט' סי' פט"ז היגער הוצ' ל"א: רף פט"ז סוף טי~ר, =חוצ'14(

 שלפנינו; רש"י תשובת להוסיף: צריר 30( אות )שם היגער שצייז המקורות ]ולכל 214צר

 פ"ח: תפלה ה' רמב"ם 28; ח"ב בנה"ה נ"ט; רש"י סרור קכ"ט, האורה מ"ר; סי'מח"ו

 80[. פ"א סי' ושם ב13, י' סי' טק"נ ר' מ"ט; ס' ליפסיא ר' הרטב"ם תשובותה"ה;

 "פורס של הלשון לקושי בנוגע ב841[, לעה"ש ]=תוספות קרויס ר"ש של והשערתו15(

 טס' טאמר הוא לרבר4 מוכרחת ]ו,ראיה יסורה בטעות רגליו, על =עוטר רהיינו שמע",על

 הרמב"ם תשו' שס: להוסיף וצריר 16: אות י"ז רף סוף ח' סי' פ"י מילר, הוצ'סופרים,
 הוצ' הרמב"ם תשו' והשווה 17( 12. אות לעיל וראה 16( 29[. צר ל"ג סי' מק"נהוצ'

 נוגה ס' להוסיף: צריר 34( ע' )שם פריימז שצייז המקורות ]ולכל ל"ה-ל"ט. סי'פריימז
 וכו'[. ערבי בלשוז צרפת לאנשי כתב אשר הרמב"ם תשו' בשם: כ"ו רף 1818, רעסויהצרק,

 וליתא מ: כ"י באו"ה ]וכ"ה להוציא =]כרי[ 20( 4. אות לעיל 19( 10. אות לעיל וראה18(
 המצוי זה לביטוי בנוגע מבואי וראה פנים; ומראה ר' וסטור בנה"ה: 21( סם:[. כ"ישם

 בנה"ה: ברכות; י"ח ואחר אחר כל מתפללים שהצבור ממה שבה"ל: 22( הגאונים.בספרות
 שטתפלליז האורה: 28( לעצטו. אחר כל ברכות י"ח כל שמתפלל עושיז, שציבור ]-חמה[מה

 יעיל 25( לברה. הקרושה בשביל שבה"ל: 24( נמניז. הם לעצמו ואחר אחר למניזבמניז
 הם; מחוייביז לעצמז מ: או"ה 27( יאמרו. שלא או"ה: אמר; שלא שבה"ל: 28( 5.אות
 7. אות לעיל 30( וי"ל. הגה"ט: 29( סט: באו"ה ליתא 28( מחוייביז. הז לעצמו סמ:או"ה
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 צ"גפ,י'
 אין מה מפני בשבת, באחד חודש ראש או מוב יום 1( כשחל , :וששאלתם

 2( שמקובלים מפני : במנחה בשבת אל כהררי צדקתךאומרים

 בשבת, מנחה תפלת צבור שהתפללו 8( וכיון בשבת. רבינו משה שמרנאנו
 וכשחל טשה. של 4( כבודו מפני הדין צדוק ואומר שבת מוצאי להיותחל
 שכבר מפניה, צדקתך נדחה שבת במוצאי להיות חדש ראש או מוביום
 מן שבת בערב הממות את זוקפין מאימתי 6( רבנן דתנו הם.חלו

 איכא נמי '( ומיהא חודש. וראש מוב יום 6( וחיילי ולמעלההמנחה
 אלא מוכתו את יתיר לא מלאכול גמר כיצד, שבעה מוכה 8( דתנדלמילף,
 טוב יום ]כבוד[ בשביל ולמעלה המנחה מן הכלים את הואמוריד

 : דמי ]דימחר[ כיומא למעיה המנחה מן '( אימא'האחרוז.

 טנס"ל סת:[; נכ"י =ולית, ] כתנ ז"ל וסר"ם נמס: ע"י י"ת 5"י סי' ת",,"ת 35: כ"ט סי' רם"י סיור 220: קכ"ט סי' ת"נ ס,ורס סת:[; נכ"י =ולית,ן 25 ת"ו סי' תת"ו 56[ן ב2סר: קכ"י סי' ת: ב2כ"י תת"ע סי' ,110לף
 ו,יה : ך"ס ע"נ כ"ג ילס ת תוס' ז5"לן לג,ץ תממס ת5,תי : נמס כ"זסי'
 סיף ת"נ נכס"ס נס' כט"ג רנ תמתות ונמס : נמתו 9ירמו רם"י ותלתיךי :נמס

 23:ע'
 תסר"ס  מו"ת קכ"ו; סי' מנס"ל : 12 תעס"ג וסמו" ן 18 ך"תמק,טמ,10, י",תמטרךס 279, י"ו ס9רךס לקוטי 9"ט[; יף ]ב92ע' קי"ט סי' 9ריס :צ"ג
 ורם"נ י"ז. ךף מס ונתנו,י 15, 5ך נ"נ תסר"ס ךני תכסגיס וספר ן,102 ,ק' כ"י ךורת תכסגי ע",ן כ"נ ,תרכל 26; סתקכיס ספר 311ן ך"ננ"נ

 : נ9רךס לית, זס : וכתנ נרו,ס מגס 46 5ךלס,ורס נתנוי

 צרק צרקתד אומר ח11 מח מפני בשבת באחר. 11"מ או ר"ח וכשחל ,קה"פ. 1( :שנ"ג
 סמר ר"כ, סי' ]שע"ת סורא נאוני קבלת למי וכתנתו אנו; שמסובליו למי ישם: 2(במנחה.
 מביא י"ז[ רף שם מבואי ]ראה ב"ב מהר"ם דבי מנהנים בספר אמנם תר"כ[. סי' לר"תהישר
 אלא וליתא בשבת. נפטר רבינו שמשה שכת' הנאונים מתשובות לאפוקי אגורה: ספרבשם
 בשבת, המנחה תפילת הציבור שהתפללו שם: 8( 28. צר המחכים סמר והשתה מת. שבתבערב
 בשם: ע"א ל' ר"ת סרר"ע וראה 4( רבינה סשה של כבורו מפני הריו צירוק ואומ' סוצ"שחל
 לקה"פ: 8( ל'א. כ"ז סו"ק וראה רבנו: רתנן בנרפס: 5( גאוה שלום שר רב אפרוהכי
 אלא. בגרמס: 9( ע"א. מ"ח סוכה וראה רבנן; רתנו יפם: 8( ומהא. ,טס: 7(ח"לי.
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 צ"רטי'
 כמה שהם תהלים, במפר שיש אהר מזמור אומרים אין ולמה 2שאלה

 שם בו '( מזכירים אנו ואין צרה. ביום ה' מיענך לתפלהנאים
 : '( יעקב אלקי ע~ם יצהק,.אלא אלקי שם ולא אברהםאלקי
 זה ובמזמור צרתי, ביום אותי העונה 8( כתיב שביעקב אלא 2תשונה

 מי יעקב, זכות מזכירים אנו לפיכך צרה. ביום ה' יענך '(כתיב
 : ץ צרתנו ביום לנו יענה הוא צרתו ביוםשענה

 צ"הטי'
 והורש זמן אהר פ( עד להרוש לגוי ומשכירן שוורים לו שיש 1(ישראל

 הגוי אם שהתירו, 4( ויש רש"י. בימי '( שאלו זה בשבת.בהן
 כנכמי לישראל ץ דהוי וזולא 6( ויוקרא וגניבה מיתה אהריות עליוקיבל
 ונקראת למוכרן, רשאי 8( הגוי שאין עניין, בכל ז( אמרו ויש ברזל.צאן

 166[. 5ות סוף תק)ו"ס ןף רמ"י נספר ]ב2ורפ5 ע"נ ט' 5קוטי-סערןס 2צ"ד
 נמס: ע"ך סוף 40 ןף ס"ך סי' ע"5 מנת סת:( )כ"י תרןכי סנסות 2צ"ח
 ע"ז ס' סתרוווות ס' מס[: נו ]22כ5 מ"ח סי' מנת ס' ח"5 5"ח ן רמ"י 3י11יס55ו
 : כתנ[ סתרותות ונע5 : 3מס קי"נ כ55 בבמלס"ם ל"5  1-בך4ןל-)ךי'ןנ-נן5 קת"חמער

 ע5יס. תקכתר סיס ("5 ור"ם : נמס י"1 סי' תח5"ווסמווס

 ויצחק. אברהם אלקי ולא יעקכ אלקי הלוי: אביז רבי בשם ע"א ס"ר ברכות 1( 112"ד
 אלהי שם ישגבר ]-שנאמר קורה של בעוביה ]="שנכנס[ שיכנס הקורה לבעל טכאו שם:2(

 תר"פ: רמז ח"ב ילק"ש 6( ב'. כ': תהלים 4( נ'. ל"ה: בראשית ]=לאל[; 3(יעקב[.
 לאמד רעני מאן אלא נאמר, מה ירעין אנן לית א"ל לילר. מקשה שהיתה עוברה לאשהמשל
 א"ל צרתי, ביום אותי העונה לאל ביעקב נאטר כאן אף יתיר. יעני הוא קשותא,בערן
 לו. שיש ישראל כתב, התרומות ובעל שבה"ל: לו; שיש ישראל הג"ח, סמ: כ"י 1( 2צ"ה וכו'. צרתכם בעת אתכם יענה הוא צרתו, בעת אביכם לישראל שיענה מי לישראל:רוד
 שבה"ל: זה; רבר שאלו שלמה רבינו ביטי סה"ת: 3( אהר. זטו ער ,ושבה"ל: התרוטות ס'2(

 יצהק ר' תשובת ]והשווה טתירין שהיו ויש שם: 4( הרבר. זה שאלו ז"ל שלמה רבינובימי
 )תהצ"ו להיתר שהורה קכלון מעיר יהורה בר אלעזר ר' לתלמירו רש"י( של )מרורו מנהםבר'
 )שם רמ"ו סי' ושם רמ"ה, סי' וטאו"ה תנ"בו סי' ר"פ ב"ב טהר"ם ותשו' י"ז(; מי'ריש
 אוגרא תהצ"ו: וזולא; אונסא ע"ב[: ]מ"ז בכורות וזולא: יוקרא וגם סה"ת: 5( ר'([.אות

 בכל שאוכש-ין ויש שם: 7( לישראל. ברזל צאן ]=כנכסי[ כמו הוי רהשתא סה"ת: 6(וזולא.
 מ"א סס"י הר?ב"ש ותשו' גאון, יוסף ר' בשם: שם בו כל והשווה רש"י; של ]לשיטתוענין
 מאחר שבה"ל: זה: כל לקבל יכול הגוי ראין סה"ת: 8( גאון[. צמה רכ בשם: מ"בוסס"י
 לטוכרה. יפול הנכרייאין
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 : בהמתו %( שביתת על מצווה וישראל שהיא, מקום בכל ישראל *(בהמת

 צ"ומי'

 כגון ,~הן, כמות בחמין להטמין רגילין שאנו פירות על : 1( לר'שאלתי
 : לאו אם מותר אם פירות, ושארתפוחים

 ולא להטמינן, 2( מותר חיין שהן כמות נאכלין שהן מאחר : לןוא'מר
 אבל כלום. בכך אין 8( נתבשלו ואם בן-דרומאי, ממאכלגרעו

 נתבשלו לא אם חיין להטמינן אמור ביצים, כגון חיין, כשהן נאכליןשאינן
 לטחות 4( ונוהגין בתנור החמין שטומנין ומה : בן-דרומאי כמאכלתחילה

 '( מותר למחרת, אותו שוברין כך ולאחר החמימות לעכב בזבלפי-התנור
 גרוגרות ממנו ואוכל החבית את אדם שובר 8( התם דאמרינן כן.לעשות

 : ז(בשבת

 ספר ב:תורנך 77 ע' 255 קונן נרסלוי ]=:כ"י רס"י 7ני תספרי לקוטיס :צ"ו
 : ן"ס ע"6 וו"ח סנת תוס' וססווס ]סתס[. לר' ס6לתי : נסס ע"1[ ןףרס"י

 נתנו6י. ותס"כן1יתיס:

 חלק בהמה אבל אומר:.,. שלמה ורבנא 10: ע' ריש תחצ"ו יש,ראל; של בהמתו והוי שם:9(

 למכרה רשאי הגוי שאין זמז וכל בו. חלקו נוטל התנאי ואין בו, שעובר הוא ישראלשל
 על סה"ת: 10( שביתתה. על ומצווה ביה קרינן בהמתר שלו, כולז הרמים מהו זה,בשבת

 המעתיק הוספת אם כי לרש"י, אינו זה ]ולרי(עי היתר ענייני ]=למצוא[ וצרירשביתתה,
 צר שום רבינו על ]=וכששואלים רש"י של לשיטתו מתאים שאינו ובפרט התרומות[;]=בעל
 י"ז([. סס"י )תחצ"ו ומסתלק עצמו מרחה ברב,ר,היתר

 וחמשיב רש"י הוא השואל כאז שגם יתכז מ"ז[: רף ]שם אורבד של יליעתו 1( :טב"ר
 גם יתכז אבל בזה"ל: והוסיף בו חזר 829[ אות ע"ז ]רף להלז אמנם יקר; בר' יעקבר'

 שהרשב"ם כנראה 2( במבואי[. מש"כ ]והשווה מתלמיריו אחר והשואל רש"י הוא הרבכי
 בבשול אסר הריב"א אמנם 8( רל"א[. סי' התרומה ס' ]ראה להתי,רא זו בשאלההכריע
 אורבר 254: ח"א הראבי"ה ע"ב; ט"ו ח"ב או"ז ]וראה חייז שהז כמות הנאכליזבפירות
 ע"א קם"ו שגת 8( וטותר. בכ"י: 6( "מנהגים". ערר מפואי ראה 4( לבסוף[. 829אות

 לבפוף: ובי"י 7( 880. אות קם אורבר ע"א; י"ח שם או"ז: 874; שס ראבי"ה שם;ופ,רש"י

 ריש אורבד של לרעועו אמנם להלז[. הבאה לפסקא ביחס שנאנמר ]כנראה יעקב ר' מו'מטי
 יקר. בר' יעקב ר' הוא הרב אז. זו, לשאלה גם שייכות יעקב" ר' מו' "מפי המליס אם 329:אות
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 צ"זמי'
 נהר במי הרוחץ וששאלת * 1( ממורש שלמה לר' שלטה רבינו השיבוזה

 לשפשף, שאמור מקום בכל מצינו לא לשפשף. אמור אםבשבת
 חמין מחמי אלא רחיצה נאמרה לא ח"ם, בבעלי כבום מלאכתשאין

 שלא ובלבד ומובל, יורד אומר יומף ר' צ(, מיהא ראיה וכשהביאובשבת.
 ולא בשבת אינן יומף ר' שדברי דבריו. את חביבי כיוון לאישפשף.
 היא בשרו על כתוב שם שהיה מי ואצל בחול. אפי' אלא הכפוריםביום

 שהחליף אני ואומר הוא. השם מחיקת מפני השפשוף ואימורשנוייה.
 ביום קרי הרואה 4(. ששנינו מזו ראיה להביא ורצה משנתו 8(אחי

 ישפשף, ולערב בה, והוינן ישפשף. ולערב כדרכו ומובל יורדהכפורים
 אלמא מכאן, אחי ולמד ישפשף. ומבערב אימ' ואוקימנ' הוה. דהוהמה

 שלא משום דהא הוא, בחמין שפשוף וההוא אמור. הכפורים ביוםשפשוף
 מערב משפשף אדם שהיה ואשמועינן ליה. עביד קא חוצץ דבר עליויהא
 6( למחר[ ]קרי יראה שאם חוצץ, דבר עליו יהא שלא הכפוריםיום

 : וימהריטבול

 צ"חפי'
 מן שהיה מדרבא, בהבדלה, האור נגד פ( בצפורן ממתכלין שאנו 1(מה

 סס"י סת: כ"י 5נס"ל ונק5ור 5לנוס, רניכו נ5ס 255-243, ת"5 סי' תח5"ו 2צ"ז
 29. 5ות 398 ו5ס 19, 5ות 405. 5ן לר5ני,,ס ננונו5 ועי' 5חן, נ5ון נ5סכ"ח
 : 117 תח"ו : קי"5 סי' ו5ס קט"ז, סי' פרוס ועי' 103. י"ט סי' תח5"ו *צ"ח
 הערה 80 )מעה"נ עפשטייו ר"א ולרעת ל'; דף לתחצ"ו ומבוא מבואי, ויאה 1( :צ"ז
 שמשוז. בר' שלמה ר' הוא 19( הערה 405 לראבי"ה )מבוא אפטוביצר ר"א ונםרל"א(

 נרוס כחפ"כ ונם 1, הערה לעיל והשווה ]=קרובי[. 8( ע"א. פ"ח יומא יוסף[ ]=רר'2(
 שאם צ"ל: 6( תרי"נ. סי' טאו"ח ועי' שם, יומא 4( 218. צר יוראיקא" "נאלליאבס'
 שם. פירש"י לפי נ'( אות )שם ויטהר יטבול למחר[ ]קרייראה
 התשובה נם שמעיה שרשם ואולי כנכוז: שלא העיר א'[ אות ]שם מייי וי"י 1( :צקקח

 רב של ערותו ולפי =א"י[. ]קרי: בבל נאוני בתשו' כז כתוב שראה או רש"י בשםשלפנינו
 חכמים רניליז היו "לא בבבל 128-125[: עמ' לברכות אוצה"נ לויז, ]ראה סורא נאוונטרונאי,
 מעיני נעלמח שלפנינו ותשובה בלבר. בכפות-ירים" מביטיו "היו רק כלל, בצפרנים"להביט
 נצפורנים ומסתכל פ"כ: רר"א פרקי עפ"י א"י מנהנ לפי 2( ח'[. אות 126 ]שם לויורב"מ
 ח"ו ירושיים*לונץ נוראה תשכ"נ רמז ויל"ש ל"ה; טוב שוחר ומררש הנוף: מו לגנותשהו
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 בין שיכיר כדי עולא *( אמר וכמה, ממש. יאותו ט( ואמרהאחרונים,
 לפונדיון.אימר

 אילו בפרק 6( ירושלמיות בברכות מצאתיועור
 ]בבדבר"ם["

 '( אין
 כדי שמואל בשם יהודה ר' לאורו. שיאותו עד הנר עלמברכין

 בכום מה רואה עינו שתהא כדי יוחנן א"ר לאורו. טוות הנשיםשיהו
 מטבע בין להבחין יודע שיהא כדי " חנינא א"ר בקערה. מה 8(או

 צפורן בין ומבין שממתכל נדולה, הבחנה היא וזולמטבע.
"0 

 לבשר,
 בעלמא דבראיה האור, הניית היא וזו למטבע. מטבע כבין זההרי

 לאורו שיכיר עד כלום ולא יאותו, בה קרינן לא הנר, את רואותשעיניו
 : בשר וזה צפורן זו בנר, שמבין גמור הכר ניהו והוא דבר.שום

 צזזטמיז
 תבשולין עירובי 1( הניחו אחתשעם

 ראשון 8( ביום למחר יום-טוב, 2(מערב
 והבשר שנשאר, 5( לבדו הפת את 4(מצאו
 : 246 ח"נ ר"ני"ס ן רכ"ו סי' חן'3 5ו"1 ן ק"ל סי' סנס"5 262: רס"יסוור

 ר5"ח. סי' וט"ו"ח : יו)ו5 ריסתררכי
 253-252 רפ"ך סי' סס וכסכס 287, ע"ו ]=:ס" נ52 סוף סת:( )כעי תס"ו 2צ"ט

 סח: כ"י 5ו"ח ן 195 ת"ח סי' ח"נ ס5ורס : )סתס( רני נסס ק5יס[נסיכוייס
 רת"ו סי' סנה"ל : 295 רס"י סרור ן 22-21[ ע' =:פר: ת"נ ס" ת: ]בנכ"י845

 סכייר נס' כתרן ונקיגור ונתורפו : י"ח סי' פ"נ ניגס ס5תס ס5 יס ע"5[:]קי"ך
 רס"י. 5פכי נ5 תעסס : נסס 393 סת:()כ"י

 ריש אמף, ראשונים, של ]בסמרו המנהגות ובספר ר'[. אות 124 שם באוצה"ג והובא280,
 הראשוו. ארם מצפרני אש יצא כי באגדה מצאו כי ושמעתי מוסיף: מלוניל אשר ר' 177[ע'
 ע"ב. ריש נ"ג ברכות8(

, 

 מה"ו פ"ח: ירושלמי מגרכות ללקוטים כוונתו אולי 5( שם. 4(
 לר"ל גיוושלסי וחדושים לפרושים ומבוא ס"ח, אות ע"ג ל"ד המנהיג והשווה ע"ב:נ"ר

 =ואיו, 7( הסברא, עפ"י זה הוספתי 8( י"ב. פרק ומבואי קי"א, צר רישנינצברג
 ס"ב סי' ח"א בהאורה וה וכעין 10( חיננא. רב שם[: ]ד"ו בירושלמי 9( ומה. שם:8(
 סוצ"ש[ סרר מוף ]=אבוררהם ע"ב ל"ר והמנהיג קפ"ח: סי' ראב"ז 117, מח"ו 58, ע'ריש

 )וליתא לבשר צפורו ביז משיכור האור על מברכין מאימתי מברכיז: כיצר פרקמירושלמי
 האורה שם לתקו וצריר 18: אות 180 ח"א בראבי"ה רא"א ע"י והובא בירושלמי:לפנינו
 פ"ב(. מי' במקום מ"בסי'

 מעשה נייר: הנרפס: ומח"ו או"ה, האורה, עפ"י זח ותיקנתי י'[. =]בב,ת 1( נצ"ט
 כ"ה 4( ראשוו. טוב ביום 252: ומח"ו האורה, 8( יו"ט. ערב שם: 2( רש"י. לפניבא
 רבו ול ולשיטתו לברו; הפת ונשאר נייר: 6( המת. מצא ובנרפם: ובהאורה: סמ:בכ"י

 ב89( : סם כ"י)נייר

 :רש"י לפניבא 20(מעשה
 הפת ונשאר העייוכ בשר 21(שנעבד
 : 22( תנאי על עירוב. ועשהלברו

 לא השיני ביום היה אם כיוא"ר
 : ע"כ ברבר תקנה]=היה[
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 ואמר שלהנו, 8( ]ב:על[ ר' לפני הדברים י( והרצו 6(. שנאכלשעמו
 אבל בדבר. למהרא( תקנה תהא10( לא למהר עד לפנינו הדבר בא לאאילו9(
 פוב מיום תבשולין עירובי אדם מניה 12( רב דאמר תקנה, ישעכשיו
 מן ואהת א( בפניו אשר הקערה מן בשר ]ב:ר'[18( ולקה ומתנה.להבירו
 יס, לכך צריכין 18( אנו אין הול ולמהר קודש היום אם צ( ואמרהככרות,

 עירוב. זה הרי קודש[18( ולמהר הול ]בבהיום הול ולמהר קדוש היוםואם
 : מקום 19( ]ב:ר'[ לו וייהד וכו'. לאפויי לנא שרי יהאבדין

  קומיו

 ועשו אשה שנשא אהד בבהור 1(מעשה
 וכל שיהיה, 2( רבינו בבית הופתולו
 הממוך אהר בבית התקינו הופתוצרכי
 ושאלו : שבת מערב ערבו ולא ושכהולו,
 הבית בעל אותו יבוא 8( אמר' ר',את
 ר' יךי ]על נכתנס (ו רם"י תמונת :ק'

 955 ךף רים ( סוו: )כ"י ניו"ס וסונ5סנחייס,

 קס"ח[ ח"א]או"ז
 בתים שהיו אחת בחופהמעשה
 חצרות היו ולא לזה, זהסמוכים
 והוצרכו ערבו, ולא ושכהוביניהם
 : לבית מביתלהוציא
 והורה זצ"ל. שלמה לרבינוושאלו

 אחד: לנבי רשותם כולם שיבטלולהם:

 סיס ר3ו 3עוד תלחידוממעיס
 מיכוייס נכחס ם"ס סי' ח*ננכ"י

 ואליבא רירן כתנא רהלכה סניא, פת בלא תבשיל אבל סניא, לא תבשיל בלא פת בר"י:ר"י
 קכ"ר(: ס*' ושם מ"ג, סי' )שע"ת לברו בתבשיל שרי שימרו כהקרמונים ]שלא הללרבית
 ד' תשו' להוסיף: צריר 12( אות 450 ח"ב )ראבי"ה אפטוביצר ר"א שציין המקורותולכל
 ז7 ח"א והאורה 1ש מ"ו סי' פריימן( )הוצ' הרמב"ם בן ר"א תשו' הנ"ל, יהורה בר'יצהק
 רברים. והרצה 252: בנרפס 7( העירוב. בשר שנאבר נייר: נאכל: בנרפס: 8( קס"ב[.אות
 ובהאורה. 252 בנרפס נשמטו שלהנו" "על והמלין הנרפס; עפ"י זה ותיקנתי =על;8(
 נו'. היה ]לא[ =אילו בא הרבר היה אילו ובנרפס: לפנינו: באו לא אילולי הצורה:9(
 מק"א. בכל חסר "למחר" 11( ברבר. תקנה היה לא 287: שם אמנם 252: בנדפס נ"כ כ"ה10(
 ר"ם[. ]וראה רב אמר מתנה רב ראמר רש"י: רבי בספרי רבא; ראמר ע"ב: נ"ו ביצה12(
 היום --שם 15( שלפניו. שם: 14( "ר'"[. המלה ]בלי בשר ולקה 253: ומה"ו האורה,18(
 אמנם 287; בנרפס כ"ה 16( 258[. ומח"ו האורה ]עפ"י עירוב זה הרי קורש ולמהרחול
 287[. ושם 258, ומה"ו האורה ]עפ"י כלום ברבריי =ואין 17( לכר. צריר אני צין 253:שם
 ובכ"י ובהאורה 253: ושם 287, הנרפס עפ"י זה תיקנתי 19( הסברא. עפ"י זה תיקנתי18(
 לעיל השווה 21( בא. מעשה חנ', כ"י: נייר 20( "ר'"[. התואר ]בלי מקום לו וייהרסמ:
 מארץ ]=הצופה במאמרו אפטוביצר ר"א מש"כ השווה זה תנאי לעניין ובנונע 22( 8.אות
 תשו' שם להוסיף וצריר 1[, אות 450 ח"ב ]לראבי"ה בהערותיו ונם 179[ ע' ה"והנר

 הנייר. מספר זורש"י
 הנרמני ]בס' נירעמאז הח' שציין המקורות לכל זו תשובה להוסימ וצריר1( :קז

 אחר כהג זו רתשובה מעיר שיהיה" רבינו "בבית והלשוו 2( שם[. וועזעו""ערציהוננס
 =אמרינו. 3( בהייו. בעורו רש"ימהלמידי
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 שלי, ושלו שלו רשותי נמצא כן אם 4(, לו אמ' ר'. אצל אותוויבמל
 רשותך מבמל ,אתה מה מפני לר': ושאלנו : כבתחלה רשויות שתיויהיוי(
 אחד רשות הכל ויהיה אצלך, רשותו ויבמל הבית לבעל לו הנחאצלו.

 רשותו בימול כך אצלו, רשותי כבימול : ל]הם[ אמר לזה. מזהלמלמלו
 ממעודת נהנה הבית בעל אותו שאף הוא. שנינו של 6( שהצורךאצלי,
 ]רשותו[. בתוך הנעשית החתן במעודת למעוד הוא ונצרךהחתן
 8( לחם אלא י( תבשיל שם שאין ביתו, בתוך ולמעוד לילך יכולשאינו

 ברשותו. שיש למה צריך אני ואף ברשותי, מונחים הכל יין שלוחבית
 מועד הבית בעל אותו שאין ,כגון ממנו לאחד אלא הצורך אין אםאבל

 בעל לאותו לעשות לו היה שלי, הצורך ונמצא הבית, בתוךבמעודה
 הבעל לעשות לו היה שלי שהצורך לפי אצלי. רשותו את לבמלהבית
 אני אם אבל בימול. דהוי שתק וקא כאורח אלא אינו והוא שלו. עלהבית
 לדבר וראייה : בימולו זה אין אחד, רשות להיות אצלו רשותימבמל
 "(, דרב בשיבבותא דהוה חמימי ד]א[ישתפוך דינוקא 9( מעשהמההוא
 פנין בירנו לבני רב פ1( ליה אמר בחצרו. ]בבחמים[11( מים לרב לווהיה
 בעל אותו יבא קאמר, ולא ליה. חצירי ואיבמל ליה בחצרי מאניליה
 הבית בעל אותו של רשות לבומיל איתא, ואם אצלי. רשותו ויבמלהבית
 לבמל צריך היה ולא רשותו, לי ויבמל הבית בעל ויבא לידו, מגיאדינוקא
 ע( אשר ר' בעיני נראה וכן בימול. זה דאין וש"מ כליו. את לפנותרשותו

 : אמן "( יעמהברכות

 ח"5 נ"ו"ז כתרן ונק5ור )סתס(. רכי : כטס כס5ורס[ ול5 פר: כ5ו"ס ל5=ולית5
 ךני"רט"י ספרי ככל ל~ס חנר ת~5תי ול5 תקי"5. סי' עירונין תרךכי : קס"חסי'

טלפכיכו.

 סס"י ח"א ראבי"ה ראה 6( ויהיה. בכ"י: 5( הסברא. עפ"י זה ותיקנתי להם; =אמר4(
 בירושלמי עי' בפת עירוב ובענייו 8( שלמה. רבינו בשם נ"ו סי' תניא והשווה 7( 466.ת"ח

 ירושלים, וגנזי איתיביה, ר"ה: ע"א פ"א שם ופירש"י ע"ב, נ"א שם ובבבלי ספ"ר,עירובין
 העטור 102, ע' ריש מילה ה' ר"ב ה"ג והשווה ע"א; ס"ח עירוביו 9( א' סי' ב'חוברת
 )הוצ' הרסב"ם נ=תשובות ה"ח פ"ב: מילה ה' רסב"ם לנאון, תשובה בשם: ע"א כ"אח"ב

 להעיר כראי אגב נובררר 851 ע' סוף מק"נ( )הוצ' ח"א וראביח 61[, ע' ס"ה סי'פריימן(
 רש"י[. לפירוש לא אמנם רש"י, לתשו' כוונתו אולי רש"י" גירמת "ונן שם שהלשוןכאז,
 =להו: 12( שם. הגמרא לשון עפ"י זה תיקנתי 11( ררבא. ובגמרא: שם; בר"ח כ"ה10(

 2717 ארלר כ"י ~ראה הלוי רור ב"ר אשר =רבינו הוא אולי רבא.18( להו אמרובגמרא:
 2, אות 44 צר נל.[ שציינו הציונים על זו תשובה להוסיף וצריר 238[; ח"ב =הרבירב138
 יעטה ברכות =הנגם[ צ"ל: אולי 14( במבואי. מש"כ ועי' פ"ב(; סי' )תחצ"ו מילרוגם

 ז'. פ"ר: תהלים עפ"י וה ותיקנתי אמו;נ=מורה[
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 ק"אטי'
 ולכל פ( הפמח בימי עירב שלא מי לאמר עליך שחולקין 1(השאלות

 החולקין טעם 8(. השנה לכל לערב יכול אינו שוב השנהועבתות
 הוזכר, מה וכי בידם. 4( זו ראיה מהיכן להבין יכול איני וגם פירשת,לא

 אמנם השנה. ימות מכל ]בבבביותר[6( עירוב לענין פמח הוזכרוהיכן
 שכולה ועוד בחמין. ז( מתעפשת אינה שהמצה לפי כן, לעשווו 8(הורגלו
 ימות לכל הדין והוא זו. מצוה גם 9( לשתף הורגלו למצות, 8(העימה
 עד עליו מומכין אדם למאכל וראוי קיים שהאוכל זמן כלהשנה

 מומיף האוכל נתמעט 11( דתנן שיכלה, עד או כקעיעור ס1(שיתמעט
 16(. כלן השבתות לכל מערב "( הריני שנינו משנה 18( באותה 12(,ומזכה

 _שיהא רוצה אדם שאין שפעמים תחומין, בעירובי 18( פליגי לא כאןועד
 לו הוא זכות לעולם[ חצרות עירובי אצל ]ב2אבל י1(, לעולםערובו
 בידו, לדבריו 18( ראיה ואין כך על והחולק לעולם. העירובו שיהאודעתו

 : ט( הימנו נוחה חכמים רוחאין

 ק"1טי'

 אגודת ממנו וליטול טוב ביום 9( המכירו גוי אצל לילך מהו 1(וששאל

 נמינוייס 60-59 =בפר: קל"3 סי' ת: כבכ"י ]בב "-1103 סת:( )כ"י "י"ס :ק"א
 סעתיס ס' וסמווס )ונו)ונס. ונלמון מינוייס נק5ת 222 קל"ח סי' ח"נ וס"ורסרניס[ן

 )ו"נ. "ות מס לנינס ועתיס 105, 5י פ"ססס"י
 נמ"לס זו ומ"ילס : 3מס 29 )ו"ר סי' 3)ועס"נ סי3"ס ני"י לי"י זי תמינס :ק"ט

 שט: 2( שם. פר: אותה: וששא5ת וויו: כ"י חו5קיז; שיש ששא5ת את מ: כ"י 1( :ק"14

 והאורה. מ: כ"י עפ"י ז,ה הוספתי 5( ביניהם. שם: 4( ושבת. שבת 5כ5 א5א שם: 8(5כ5.
 בפסח; אחת פעם מערביז ישיבות בשתי מנהג וכר קמ"ב: סי' הגאונים מז ססוקות בה5כות6(

 שם: 9( 5מצוה. שם: 8( "בחמיו". במקום "כחמץ" מ: כ"י 7( ה'. הערה שם פריימזועי'

 כרתנז: שם: 11( מ: בכ"י וכ"ה ]=מ[כשיעור; צ"5: 10( הזאת. המצוה גם בה5שתף
 עירוביז ששנינו; וכאותה שם: 13( ומ,רבה. מ: בכ"י אמנם כצ"5; 12( ע"ב. פ'עירוביז

 פ5ינו. שם: 18( וכו'. א5ר[ 5א ]רציתי א5ר, רציתי שם: 15( הרינו. שם: 14( ע"ב.5"ז
 אצ5 אב5 שכננרו, ]אמה[ א5פים 5הפסיר עירוב שיהא שם: מ:; כ"י עפ"י זה הוספתיז1(

 שם: וצ"5 שכנגרו, 5בר א5פים 5הפסיר בטעות: האורה 15; הוא זכות 5עו5ם חצרותעירובי
 שהמערב מורה שהוא אחר האורה: 19( בירו. ראיה ואיז שם: 18( שכנגרו.]=5צר[
 מהפסה. עירוב 5ענין שבתות ערבי שנא מאי השנה, ימות כ5 ע5יו סומרבפסח
 זצ"5 יהורה בר' יצחק רבינו 5פני שא5ו שבה"5: וששא5תם; הנרפס: מח"ו 1( :קקןט
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 ץ ממה נומל שאתה מה 4( ואמר עומרים, או תבן 8( או לבהמה,עשב
 אפילו זה דברי( : למחר השאר6( את לך אתן אני בהן, כיוצא מהןשנשאר
 אצל אדם הולך פ( דתנן המקח, מכום 8( אזכרת שהוא לפי אמור,מישראל

 שכן אגוזימ1'(, עשרים ביצים עשרה לי תן לו %( ואומר אצלו הרגילחנווני
 אומר אלעזר בן "( שמעון רבי ביתו. בתוך מונה להיות הבית בעלדרך
 אבל ישראל, בחנוני מילי והני המקח. מכום לו יזכיר 8'( שלאובלבד

 לתחום, מחוץ בשבילו יביא שמא גזירה 4'( אצלו שרגיל כיון גויבחנוני
 גוי ט( תניא בהמתו וגבי למלמלו. אמור לתחום 6'( חוץ בשבילווהבא
 אמור. ישראל בשביל ואם ישראל ואחריו 1'( מאכיל עשביםשליקמ
 מעמיד הונא רב %( והאמר ישראל. אחריו מאכיל 9ג( אמאי "( בהומקשינן
 מוכנין ומהן לפי פ'( במחוברים דמוממע '2( עשבים גבי על בהמתואדם

 שתלוש"ן כגון הוא, מוקצה עומבים גבי על 8ב( לא אבל בהמה,למאכל

 ]ותתס 299 תרכ"( סי' רס"י נסןור רניס ונסינוייס : יסוןס 3ר' ר"י רני'לפני
 ס5ורס 290[ן פ"ט ]ב:סי' ע"5 53 סלו:( )כ"י נות"ו יסויס[: נר ינתקסס:
 25[: =בפר: נ"נ סי' נו: ]בבכ"י ע"5 84 סלו: כ"י 5ו"ס : 198 נ"ו סי'ת"נ

 : 16 5ות 473 ת"נ ר5ני"ס ועי' 225. רנו"ך סי'וסנלס"ס

 עמרים או הנרפם: מח"ו 3( עשב. אגורות ממנו וליטול עשבים ביו"ט המביא רש"י: ס'2(
 ס: או"ה שהז; השאר מעה"ג: משאר; שם: 5( לו. ויאמר מעה"ג: ואומר; שם: 4( תבז.או

 וויז(: )כ"י או"ה ארם; בני משאר סם: או"ה בזו; כיוצא מהם מאחת האורה: מהם:משאר
 שאתה מה השיב: זו ותשובה מעה"ג: 7( למחר. מאילו שם: 8( בהם. כיוצא מהםוישאר
 רבר למחר, מאילו לך אטעז בהז כיוצא שהן משאר נומל שאתה מה לגוי לופר יכול אםשואל
 ביצה וראה ותנז; שם: 9( מקח. סכום זכילה כמו מעה"ג: 8( אסור. מישראל אפילוזה
 ביצים עשרה שם: 11( לי. תז ואומר ובנרפס: 10( חנוני. אצל ר"ה: שם ותוס' ע"ב,כ"ט
 אגוזים. י' או ביצים ל' מ: או"ה ביצים; עשרים או אנוז.ים עשרים מעה"ג: אנוזים;עשרה
 לו; מזכיי יהא שם: 13( אומר. שמעוז ר' מעה"ג: אלעזר; בז ישמעאל ר' הסררים: ס'12(
 כיוז מעה"ג: רש"י(; )ס' אצלו לילך שרציל צ"ל: אולי 14( יזכר. שלא הנרפס:מח"ו
 ובהאורה: איניי ר"ח שם ותוס' ע"א, קכ"ב שבת 16( מחוץ. ובנרפס: 15( אסור.ררגיל
 שם. שבת: במס' מעה"ג: 18( אחריו. ישראל מאכיל ובנרפס: 17( עשבים. שליקמגוי
 הונא. רב רא' והא בה והוינז שבה"ל: 20( אתריו. ישראל מאכיל אהאי במעות: ובנרפס19(
 נבי לא אבל ובנרפס: 23( במחוב,רין. פי' שבה"ל: מחוברים; ובכ"י: 22( =בשבת.21(

 מוקצה. גבי על אבל מעה"ג: שתלושיז; כגוזמוקצה
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 ]על הן מוקצים עשבים 6י( שליקפ וגוי הן, שמוקצין 4'( באוצרןומונחין
 אבל ואכלה ואזלא באפה לה דקאים %( ומתרצינן ישראל. אצל[ :הגליון
 לבהמתו. ליתן אמור הוא מוקצה %( דבר וכיון אמור, בידים י2(להאכיל
 : %( לבהמתו ליתן לו אמור לרנחום מחוץ ישראל בשביל %( הבאהלכך

 ק"גטי'

 חיה על נופה דעתי מה : שאלת אשר על משיבך הנני : 1( תשו2ות]א[
 מחוברין פירות ועל שני בי"פ לאכלן ראשון בי"פ הנצודיםועוף
 מפי שמעתי : גליות של פובים ימים בשני מהו ראשון, בי"פשנלקפו
 על ומומכין *( כמו' שלמח ר' 8( קרובי ומפי 2( שאמור לוי יצחק ר'מורי

 ( מדאמר לדבריהן ראיה ומביאין '(. אימור בהן שכתוב גדולות 6(הלכות
 במחובר המין מאותו יש אם לישראל דורון שהביא גוי הלכתא פפאר'

 בראוי שיעשה, בכדי ואומרים שיעשו, בכדי אמורי' נמי ולערבאמורין

 תכתי נתסונות סונתס תחן, נכוסת חלק'ס תסכי תורכנת (ו, רס"י תסונת :ק"ג
 כ"ן, ני5ס רס"י ורתס ]סתס[. תסונות נסס: 6-5[ 5ן י"ת ]סי' ולותיר5רפת

 רס"' סיור : 30 תעס"נ : ע"נ ל"ז ךף ק"ת סי' ח"נ תו"ז ; ולערנ : ך"סנ'
 ת"ך. ס" ת' כ"י ותו"ס ; תרכ"תסי'

 ופהשני שבה"ל: 28( עשבין. שלקח רגוי מעה"ג: 25( באוצרו. צ"ל: ואולי באוצר; שבה"ל:24(
 דמרבר שם: 28( להאבילה.. מעה"ג: 27( אסור. בירים להאבילה אבל ואזלא. באפא להרקאים
 מעה"נ: 29( אסור. מוקצח מובר רנברי וביון שבה"ל: ררבר; רביון הנדפס: מח"ו אסור;מוקצה

 בהאורה, רק יחודה בר יצחק שמו: חתם התשובה ובסוף 80( ישראל. בשביל לתחום מחוץהבא
 הסמינר. בב"י לא אמנם הנרפס, ובמח"ו רש"י,ס'

 להראות ברי "תשובות", הסימז בראש מרשם א'[ אות ]שם מילר ר"יל .קקקג
 סתירה יש ריהטא רלפום רב, עיוז צריר זה ורבר 2( לרש"י. הז הבאותשהתשובות

 אות 27 מעח"ג 19, שר"ל בנחלת והובא ע"א, ק"ב לונרוז ]ב"י אסופות בס' למש"בבזה
 ה"ה 8( שני. ביו"ט במחובר אפילו מתיריז תיו ממרויש שלמה ור' לוי יצחק שר'רט"ז[:
 מוירמיישא, 19[ אות 405 לראבי"ה ומבוא רל"א, אות 80 מעה"ג ]ראה שמשון בר' שלמה=ר'
 ]שם מילר ר"י של לרעתו אמנם לויה; סגז ר"י של הצעיר חביוו שהיה האוסרים,מקום
 מטורש, שלמה ר' הוא =אולי 218[ צר יוראיקא, גאלליא הצרפתי בס' גרוס, וראה א',אות

 מפני "במורו", לא אמנם =במותו, 4( מבואי. והשוות תשובות. עמו רש"י הריץאשר
 חבירו אם בי הלוי, ר"י של 408[ ל,ראבי"ה ]מבוא תלמירו היה לא שמשוז בר' שלמהשר'

 שמותר בתוב: רה"ג מהרורות בב' לפנינו אמנם 6( ע"ג. ל"ה מק"נ הוצ' 6(הצעיר.

 גירסא היתח רש"י רלעיני בנראה רי"ר[. אות שם ]ראה שיעשו בברי ראשון יו"טלמוצאי
 ע"ב. ב"ר ביצה 7( וצ"ע. שאסור, בח"ג:אחרת
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 16( לבי תלמוד בדברי הבינותי מיום וגם היתר, 8( כאן בהן נוהגיםשתיו ראיתי ששמעתי מקודם ואני שבידם. 8( וראיה כן וזהו טשמעלעשיח

 ראיה וגם קבל, ולא תשובות מבבתי טורי ואת המתירים. אחרינומה
 וגם התר, מעמי 11( כמה כמה בידי היו ואני לדבריו. מצא לאאחת

 ט( מביא בר ההוא לפניו. ודנתי קבל ולא התר מעם לו שהבאתימראיות
 שני בי"מ ואישתחימ ראשון בי"מ דאיתצד גלותא ריש לקמיהדאתא

 מן שאחד מותר, נפשך ת( דממה מיניה אכול חמדא ור' נחמןר'
 מה לומר חבריו עליו ושחקו מיניה. אכל לא ששת רב חול.הימים
 דתני' איכול היכי ששת רב א"ל מביא. בשר' אכל דלא ששת לרבנעבוד
 אחת קדושה אותן ועושה גליות[ ]של י"מ בשני אומר יומי רי היהוכן
 ר' ואשכחיה אשינוייה. ממך ולא "( אשי ר' ושנייה ארוך. כיום הןוהרי
 תנינא אין, א"ל בקדושות טידי מר רנני וא"ל שמואל בר לרבהששת
 על להתנות ומותר קדושות שרני שהן גליורנ של י"מ בושני יומי ר'מודה

 להו משכחת אי ששת ר' א"ל בזה. אכלה בזה שנולדה וביצההכלכלה,
 למדנו דרכנו לפי אכל. שלא מהן בוש שהיה לפי מידי, להו תימר'לא

 דאיתמר ואע"ג שמואל. בר רבה טשנת את וקבל ששת ר' בושחזר
 בא הצודה על להחמיר לא איתצוד, איתצוד4 לאו מביא בר דהואבממקנא

 ביום צידה, וטשום הוי שני בי"מ דאי ביום[ת( בו ]אפילו ולומר להקלאלא
 ומפק קדושות, שתי שהן ליה דפשימא ששת, ר' ליה אמר הוה לאראשון
 לחברו מי"ט תבשילין עירובי אדם מניח רבא אמר דהא חול. ומפקי"מ

 רבינ' אמר אמרינן אחת קדושה שהן ר"ה של ימים בשני ואלוומתנה.
 ערובי אנח דלא משום עציב דהוה חזייה "( אשי דר' קמיה יתיבהוה
 ל"ט עירוביו תוס' ]וגם ב' ר' מביצה רש"י שהביא הראיות והשווה הראיה; צ"ל: אולי8(

 זכיתי ולא הגי': סע"ג[ ל"ז רף שם באו"ז ג"כ ]והובא שם וברש"י ב'[: כ"ר וביצהע"ב,
 במקומנו היתר בו נוהגימ היו כי זה[, ]=ברבר זצ"ל יקר בר יעקב רבינו פי אתלשאול
 בהיה הלוי יצחק רבינו את שמעתי זצ"ל רבינו של פטירתו ולאחר פשוט. הרבר ליוהיה
 לפניו ורנתי כן; אומרת ה"ג וגם כמותו, עירו בני וכל שני יו"0 מוצאי ליל עראוסר
 וז.ה 10( ל"ז,.ע"ג[. שם או"ז ]וראה רש"י, של מקומו =טרוייש, 9( כלום. לי הועילולא
 ע"ב; ל"ט ערוביז 12( וכמה. =כמה 11( מבואי[ ]ראה רבינו של רוחו תכונת עלמעיר
 תחצ"21 18( 22. צר ס"ב סי' לערוביו ואוצה"ג 297, רש"י סרור 287, ע"ט סי' מח"ווראה
 או מ, ערובון רש,,1 עפ"י זה הוספתי 15( אסי. ר' הגי': ולפניננ 14( ]4ונרממה[.וממה

 אסי. ררב קמיה ולפנינו: 16( ג'. אות שם מילרוהערות
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 אימר א"ל וכו' אדם מניח רבא אמר דהא האידנא, מר ננח א"לתבשילין
 בקביעא ידעינן ואפי' הוא, ספק משום גליות של י"פ בשני רבאדאמר
 שהיו בידכם אבותיכם מנהג הזהרו מתם, כדשלחו ספק, בו נהגודירחא,
 אשי ורב רבינ' ליה וקם עליו אדם נחלק שלא הו' מספק ימים שניעושין

 :בשיפתי'

 אמר רב גליות של פובים ימים ב' י1( דאיתמר קמ, בשיפתיה נמיר%
 דקדושה ר"ה של פובים ימים ובשני בזה. מותרת בזהנולדה

 באו אם ימים שני עושין היו קיים המקדש שבית בזמן אפי' הןאחת
 ופמקינן בזה אסורה בזה נולדה רב אמר ולמעלה, המנחה מןעדים

 אינן הללו אלא לחומר', בין לקולא בין תלתא בהני 19( כרב 18(הלכתא
 אם נאסור. פעם מאיזה ספק, %( שכן ומאחר ספק. הן הרי והללוספק

 ויום שיעשו בכדי לערב מותר בי"פ והנלקפ חול, לשני קודםראשון
 את אוסר שהיה ששת רב מחר. של בי"פ שמותרים כ"ש חול,ראשון

 והרי אחת, קדושה שהן סבור שהיה משום אלא פעם, בידו היה לאהצבי
 לצידה ביצה בין חלקנו שלא וכשם מפק. שעשאו כרב הלכתאפמקנו
 לאימור, כמותן נדונת ביצה אף שאסור, ר"ה של ימים בשניומחובר

 חומרייהו דמאי להתר, כמותן גליות של פובים ימים בשני ידונו המאף
 כרבנן דאמר למאן ואפי' הכנה. ומשומ היא דאורייתא ביצהמינה,
 ופירות וביצה ויתלוש יעלה שמא משומ אלא אסיר לא הנושרים,דפירות
 מן שנשרו עצים '8( יוחנן א"ר ועוד גזירתא. חדא אוקימנאהנושרימ
 מתיר יוחנן ר' ק~היה 23(, ביצה תשיבני ואל בי"פ. להסיקן אסור 22(הדקל
 ולא לגומעה חזי נמי דביומיה ביצה, מ"פ בי"פ, לאוכלה שנולדהביצה

 אל מדקאמר כו'. א( אסיר יומא דבת ידעי מידע למחר, עד מר ליהשרי

 דאי %%(, שנולדה מביצה שנלקפ מחובר חמיר דלא מכלל ביצה,תשיבני
 דחמירי. מעצימדמובדין%(, דקילא שנול]ד[ה מביצה לאותוביה מציחמיר,
 מידי דכל קיימינן הא בידימ, גוי שלקפם מפני ומחובר צידה נחמירואי
 שם: 19( ע"א. ק"א או"ח כנה"ג קי"ט, סי' ח"ב רדב"ז והשווה שם: 18( ב'. ד' ביצה17(

 וער סכאן 28( =בשבת. 22( שם. ביצה 21( ספק. ]=הוא[ שכן 20( דרב.כוותיה
 ]-"שנולרה[. שגולנה תחצ"ו: 25( שינויים. בכמה שם ובגמרא 24( שם. לפנינו ליתא"מ"ט"

 רמאובריו. א'[: ע"ו ה"א פ"ב: ]חגיגה בירושלמי הירניל במובנו26(
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 עבדי. גוים לזבוני אדעתא מתמא והכי שרי, דישראל אדעתא בלאודעביד
 קאמר, מתמא י"מ כו', לישראל דורון שהביא גוי דאמר פפא רבועוד
 נפשך ממה שיעשו, בכדי לערב שמותרין שני לי"מ ראשון י"מ ביןוחילק
 שהלילה ואע"פ שיעשו, בכדי המתיר והרי חול הלילה הרי קדש היוםאם
 הלילה חול היה שמא אלא אינה בעשייה אמורא לעשייה, ראוי אינוהזה
 אליהו יבא ]אלו[זנ( מועלת והמתנה מותר. שהוא כ"ש הוא וא"כקודם,
 9פ( גננא *נ( הנהו והא שיעשו. בכדי וצריך חול, והלילה קדש ראשוןויאמר

 ואפי' מתם, מבא ביומא בהן %( שכתוב מפרים ויש אמא. גוים להודגזו
 וה"ה הוה, שני בי"מ הוה, כי מעשה ]האי[81( שני בי"מ דגריםלמאן
 רשאי אתה אי אימור בהן נוהגין ואחרימ המותרים דברים ראשון,לי"מ

 מילתא דמרכי מדינה ובבני בכותאי חמדא ר' אוקמיה בפניהם,להתירן
 . . התר דבר בפניהם להתיר מותר תורה בני ישראל אבלומזלזלי,

 אינה ועכשיו הגאונים מ( תשובת כן מצאתי כי בדבר אני יחידולא
 של ישיבתו על כחולק איני ואני לידר... ואגיענה ואחפשנה "(בידי
 לדברי יודה לפניו, ולדון לחזור שאזכה עד בהן אימור נוהגין כי א(,רבי

 דנתי 86( ולבמוף במשהו מלמדנו שהיה 86(... עמקי על לפניו דנתיכאשר
 : לדברי והודהלפניו

 היא, אחת קדושה 8-( דאמרינן מ"מ ויו"מ שבת : י8( וששאלתפ]ב[
 הואיל רבנן קמברי לך, קשיא ואי רוחות. שתי לערב רשאיואינו

 ולפגיגו א': מ' ערוביו בר"ס חגי' וכ"ה 29( נננא. =]בני[ 28( ]=אלו[. לא תחצ"ו:27(
 שציין המקורות ולכ5 שני. ביו"ט אסא להו רנזו נננא בני הנהו רבים: בשינוייםבנמרא
 בה"נ הגי' וכ"ה 80( שלפגינו. רש"י תשובת להוסיף: צריר ה'[ אות ]שם ובינוביץר"נ

 רב :=נלתשובת וכוונתו 82( מעשח. ]=האי[ מי בטעות: תחצ"ו 81( ובכתה"י.וברי"ף
 אמנם 22[: צר שם אוצה"ג ]ראה פסק ד"ה: ע"ב ל"ט בעירובין רש"י רומז ועליהנטרונאי
 גינצגונ ר"ל של ולרעתו עמרם: ר' =תשובת היא רל"ו[ אות ]שם עפשטיין ר"א שללרעתו
 ראה 88( ק=נ[. סי' וח"פ קפ"ר, סי' ]שע"ת שרירא ר' =תשובת היא: 9[ צר ח"ב]ננ"ש
 רוחו תכונת על מעיר וחוא רש"י, רבי בספרי ושנור מצוי זה ולשוז 34( במב1אי.מש"כ
 להוסיף: צריך אולי 35( ע"ב[. ע"ה ק"מ סי' ח"ב סע"נ, ל"ז ח"א או"ז ]ראה רבינושל
 סי' פררס לעיל: ]ראה לויח סנן יצחק ר' לפסק וכוונתו במשהו[; בחלב ]בשר עמקיעל

 אהרת תשובה איננח זו רתשובה כנראה, 37( לעיל. ולפנינו רמ"ב; סי' פררס 36(פ"ר[.
 ע"א: ל"ח עירוביז 88( הסימן. בסוף שלפנינו תשובה מאותה שני חלק כ"א עצמה,בפגי

 ע"ב. 5"1 או*זוהשווה
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 היתר ואין לרצחום, חוץ לילך שניהן ואמורין גמורה קדושהושניהן
 דפמקינן ביצה. נאמרה %( הזה המעם ומן אחד. כיום הם הריביניהם,

 : בזה אמורה בזה נולדה ויו"מ דשבת כרב הלכהבה

 ק"רמי'
 בו[ ]היו *( נוהבין כי 8(, בדבר 1( יעקב רבינו פי ארנ לשאול זכיתיולא

 ר', *( פמירת ולאחר פשומ. 6( הדבר לי והיה *(, במקומיהיתר

 וכל שיני, מוב יום 9( מוצאי עד אומר '( הלוי יצחק שרבינו '(שמעתי
 ודנתי ]בו[. 11( אומרין 16( גדולות הלכות וגם כמותו. עירואנשי
 שייעשו, בכדי א( מדנקימ אלא אינו מעמו וכל 18(. לי הועיל ולא 12(לפניהן
 בכדי "( שימתין צריך אומר 18( ואני קאמר. 15( ליעשות הראויבלילה
 קאמר מדלא ורצדע חול. והלילה קודש "( היום שמא משוםשייעשו,
 קאמר9 ראשון לערב %(, שייעשו בכדי אמורין שיני של 19(ולערב

 בא עוצה בם : כמורצי 8פ( מצאו הגולה 22( מאור גרשומ רבינו "(ותשובת
 זקן גדול אדם לשם שבא "( שצמ"ה %( מגוורמשא "( אחר כתב 4פ(לי

 2553 סי' 5ילר ]כ"י נפרם"י וסו53ס תתכ"ס לפנת קרונ נכתנס (ו תפונס :ק"ר
 5ילר ]כ"י נפרפ"י ענותימ ונפינוויס 285ן יף סוף פ"נ יו"ט 1279[ פנת רות5תן

 3ינס וילנ5[ ]יפוס בבפרפ"י 225[; נ21-ריפ ךף סוף כ5ן( נרפס נ5ן: בב1621
 : סע"נ ל"( ק"ת סי' ת"3 ו"ו"( : ולערנ : י"ס פס תוס' ן ע"נכ"ך

 ותחצ"1 תל"ט סי' או"ז וראה הז: אחת רקרושה מטעם רינא האי נ"כ מוקסי רלרבנן80(
 י'. אותשם

 חיתר. בו נוהנים חיו כי בנרפם: 8( =ז". 2( שם[. ]או"ז יקר -רר 1( :9י
 פטירתו ולאחר שס: 8( פשומ. רבר שם: 5( מרויי"ש[. לעיר ]וכוונתו במקומינו שם:4(
 הלוי. יצחק רבי' את שם: 7( 28[. אות להלז וראה תתכ"ה; לשנת ק,רוב ]=היינו רבישל

 אוסר. שהיח שם: 8( א'. אות י"א מי' תחצ"1 קמ"ז; סי' פררס השווה זה לויכוחובנונע
 תיקנתי 11( 8. אות ק"ג סי' לעיל ראה 10( שני. יו"מ. מוצאי ליל ער שם:9(
 שם[. ]וב"ח --ואלום 13( לפניו. שם: 12( כן. ,אומרת או"ז: 1821; ארלר כ"י עפ"יזה
 להמתין. שם: 17( בר"י. שלמה =רבינו ה"ה 16(. לעשיה. שם: 15( מרנקט. שם:14(
 במק"א. כ"ה 22( ובתשובת. שם: 21( =אלא. 20 לערב. שם: 19( קורש. היה היום שם:18(
 הסכתנו וכותב 27( סנרסיי"ש. שם: 26( מכתב. שם: 25( אלי. שם: 24( סצאתי. שס:28(

 חלוי יצח9 ר' אצל בוורסיישא שלמר מרומרונ, שמואל ב"ר מאיי ר' חתנו היחכנראה,
 %94. לראבי"ה בסבוא אפטוביצר]ראה
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 6'( התלמוד בכל ובקי 29( קלונימום ר' ושמו 28( רומי של בישיבהויושב
 ]בבעליהן[: ונחלק פ( 'כןוהורה

 ק"המי'
 1( יפריש שאם יעשה. כיצד ביו"ט עימה ולש הוא פמח של טוב יוםואם

 ועורפין אין ב( שהרי יכול, אינו לשורפה עליה, ומברךתרומה
 שורפה, כך ואחר יו"ט לאחר עד שמעכבה תאמר ואם טוב. ביוםקדשים
 אלא ימצא. ובבל יראה בבל' עליה ועובר 4( חימוץ לידי באה 8( היאהרי
 עוגה 6( אותה ויעשה .העימה מן ברכה בלא אותה יפריש : יעשהכיצד
 אפייה ולאחר העיסה. מן שיעשה 6( העוגות שאר עם אותה ויאפהקטנה
 "( ונראה והתרומה. 9( העוגה אחת בקערה או 6( אחד במל כאחת י(יצרף
 יברך ואח"כ לחלה 12( מצרפן שהמל לפי "(, ביחד מחוברות הןכאילו
 אפוייה כשהיא ט( טוב יום לאחר עד ויצניעה תרומה, להפרישעליהן
 אפייה קודם עליה יברך בעימה כשהיא תאמר ואם "(. אותתוישרוף

 אותה. וישרוף טוב יום לאחר עד וימתין אותה יאפה ואח"כומפרישה
 "( עליה שיקרא לאחר ביו"ט "( לאפותה יכול אינו כן, עושה היהאם

 ינחק נ"ר מלתס : נסופו מס וחתוס 3-נ50 סת:( )כ"י תק"ו 2ק"ה
 ת: כ"י הו"ס : 191 ח"נ סהורס ן וענותיס[ רניס נמיכוייס 266 ל"ז וסי' ל"וסי' ]בבתק"י

 סתכסינ : 181 רמ"י סיור 9[; ע' בבפר: ת81 סת: ]בנכ"י כ"ס וסי' כ"ןסי'
 ז"5. ר"מ כתנ נמס: כתרן ונקינור נתורפו ת'[ סי' ]=:ן"ק נ-ה83 סת:()כ"י

 ת'. סי' ותעס"נ 32/ כ' סס"י ח"ה סהורס קל"ה/ סי' פרךסועי'

 קלוניכזוס ר' של וביאתו רומי. של בישיבה מ': אות שם ביצה בר"ס אמנם רומא; מן שם:28(
 לא אמנם 47[ ע' 1901 החרשי במ"ע אפמוביצר ]ראה תתכ"ה לשנת קרוב היתהלגרמיישא

 הש"ס. בכל שם: 80( שם. החרשי מ"ע ראה שבתי; =ב"ר 29( . וירמיישא ישיבת ,ראשבתור
 כמותי. או"ז:81(

 שם: 4( באה. הרי שם: 3( שורפיז. שאין לפי שם: 2( מפריש. שאם ננרפס: 1( 2ק",ה
 סם: כ"י 8( יצטר9. רש"י: ס' 7( שיפריש. עוגות 6( עוגה. כמו 5( כר. ובין כרביז

 שם: 12( בסל. יחר או"ה: יחר: שם: 11( ונראות. שם: 10( העוגות. בכרפם: 9(אחת.
 לסל ונותן הרורה מ"ח[: ]פסחים אומר אליעזר ר' ]=כרתנן[ כרתניא כ,צרפן שהמללפי
 נשממ כולו זה ומאמר אחת. שבכף מה לכל עשאו הכתוב אחת, כף שנ' לחלה מצ,רפןהמל

 "ואם ער הפריש ולא שכח אם שם: 14( טוב[. ]קרי: יום לאחר עך שם: 13(במק"א.
 לאפות האורה: אותה; לאפות שם: 15( לר"ת. הישר בס' נמצא ומקורו בכת"י, ליתאתאמר"
 לה. שם: 16( חבית. לבעל ראויה היא שעריין לפיאותה
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 אבל נאכלת. ואינה הואיל לצורך שלא 11( מלאכה ליה דהוה משוםשם,

 הבית לבעל ראוייה היא 18( שעדיין לפי אותה, לאפות יכול ברכהקודם
 מן שמפרישה ויש מוב. יום לצורך שלא אפייה הויא ולא העימה,בשארת(
 6פ(, בתירא בן כדברי תחמיץ שלא הוא ומבור במים, אותה ושורההעימה

 יהודה רב אמר דאמרינן כמותו, הלכה ואין במים אותה שורהדא'
 נפ(. אליעזר כר' הלכה שמואלאמר

 פ(1 פמח של שאינן מובים ימיםובשאר

 אם חימוץ משום בהם לחוששאין
 יברך יו"מ, לאחר עד 28( אותן משהאהוא
 ומשהא ומפרישה, ביו"מ לאלתרעליה

 מ( שורפן ואח"כ יו"ט לאחר עד 24(אותן

 ואם '2(. כלום בכך אין "( חמצושאם
 ממנה הפריש ולא וק~כח העימה28(נאפית

 מוב ביום בין תרומה, 29( ולא חלהלא
 אפייה לאחר העוגה מן יבצע בחול,בין

 העימה. מן מפריש הוא 86( כאילוויברך
 : "( יצחק פ"רשלמה

 שם: 19( היא. ראוייה בנרפס: 18( שם. חסר והשאר יו"ט, לצורר שאינה או"ה:17(

 כר' הלכה נפחא יצחק רא"ר ע"א[ מ"ח ~פסחים בתירא בז וכרברי שם: 20( עיסה.כשאו

 כר' הלכה אומר ר' רתניא שם: 21( תחמיץ. שלא בצונז לה תמיל ראמר בתירא בזיהורה

 הוא. חבירו והכא מחביריו, ולא מחבירו כר' הלכה תלמורא בכוליה לן רקיימאאליעזר,

 ביום קרשים שוירפין שאיז לפי שם, עליה משקרא לשורפה רשאי אינו כו כמו שם:22(
 שורפה. שם: 25( שם. 24( אותה. שם: 23( חימוץ. משום בהז לחוש שאיז מכיוז אלאמוב,

 או"ה: 28( החמיצה. החמיצה, ואם המנהיג: 27( חימוצו. רש"י: ס' חימצה; שם:28(

 מפריש. כאילו שם: 80( חלה. ולא תרומה לא בנרפס: 29( העיסה. אפיית בשעתואם

 על והתימא בתשובותיו. רש"י הורה וכן 288: ע' ובמח"ו זצ"ל; יצחק בר' שלמה שם:81(

 כיצר מ': סי' ר"ק 82( 88. ע' ושם 58, צר למח"ו במבוא זו רש"י תשוכת רהשמיטרש"ה
 בגנ"ש גינצבוינ ר"ל השווה זה לעניז ובנוגע תועה; סמן בכ"י אמנם כצ"ל, 33(יעשה.

 שם. בר"ק ליתא וזה 84( 43. ע'ח"ב

 ב-א88( סמ: כ"י)המנהיג

 : ז"ל ר"שכתב
 5סח, של טוב ביום 82( נעשהכיצר
 בעורה החלה את קטנה עוגהיעשה
 עם אפייתה ולאחר ברכה בלאעיסה
 מצרפן והסל בסל יתנם המצותשאר
 ויברר ויפריש.גה אליעזר כר'לחלה
 היא רחלה תרומה, להפרישעליה

חלה להפרישוהמבררהעוגה.
 ראשית הכתוב אמר שכר 88(,טועה

חלה 71רומה, תרימו חלהעריסותיכם
 ער ויניחגה תרומה לשם תרימואחת
 מילי והני ושורפה. הפסחאחר
 טובים ימים בשאר עבל 34(,בפסח
 בעורה יפרישנה חימוץ חשש בהראין
 החמיצה ואם עליה, ויבררעיסה

 טוב, ביום יאפנה ולאהחמיצה,
 והויא היא לצורר שלאראפייה
 : לצורר שלאמלאכה
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 ק"וטיק

 חלה פ( ביצה בממכת : 1( נ"ע יהודה בר' יצחק ר' הקדוש השיצטך
 לכלבים. וליתנה ואמאי ממקומה. יזיזנה לאשנטמאת

 כלבים שאכילת תרומה לגבי אחר במקום נ( שמצינו מפני :והשויב
 פמח גבי נמי והכא מוב. ביום קדשים שורפין ואין הוישריפה

 למיכלינהו למחר מצי דלא השבת, לפני שורפין הכי משום למימראיכא
 :לכלבים

 ק"יטי'
 תרוטה נמילוו בלא לצורכה מצה בפמח שלשה נכרית שפחה לוהיתה

 : ואמר לר' ונשאל מדידה.ובלא

 מישראל, חלה תורת תשתכח שלא כדי מדרבנן שנוהגין הזה בזמן 1(חלה
 נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה וכל היא בארץ הנוהגתדמצוה

 אנו ואין גזירה משום אלא אינה בעימה הפומרת וחלה בארץ.אלא
 לבנן שגזרו מצינו שלא אוכלת. שהיא העימה מן חלה להפרישצריכין

 : אוכלין והשפחות שהעבדים 1( העימה מן חלהלימול

 כתרן 3קנור וסו3"ס 3ערך 0~10 מכת ל"תי כעתקס 3י"י לי"י 1ותמו3ס :ק"ו
 תילר ר"י ע"י וכמתטס 14. כ"ר סי'נתעס"נ

 3ת3ו"
 עסקיו 3ין כ"ך ךף לתת5"ו

 3סר3עון "סף ר"ם ע"י 1ו תמו3ס וכמתטס ע"3. ע"ת רי"3 סס"י ם3ס"ם :ק"ז תכיר. 3ר תכתס ר' תמו3ות 3תוך לעיל וסמווס רמן'י. מל סמכי ר3ו מלותמו3ותיו
 סס. ניוכיו על "לס רם"י י3רי לסוסיף וים 94 "ות 105 עת' 3' ספר ך' מכס"5יון"

 ע"ב. כ"ז 2( בערר. 1070 שנת לאחר נעתקה זו רתשובה מוכח ומזה 1(ק"י:
 עיב. ל"ב פסחים8(

 .קאז
 מי' מיו"ר ע"א: י"ז להרשב"א חלה פמקי ע"ב; ל"ר להרמב"ן חלה ה' 57; ח"בהאשכול
 החלה על השפחה נאמנות לענין ובנוגע 2( מ"ר-מ"ח. ח"ב ננ"ש פ"ט; רין בו כלשכ"ב;
 בגג"יפ גינצבו,רג ר"ל ומש"כ 186: ע' ק"מ מי' פריימז( )הוצ' הרמב"ם תשובותראה
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 ק"חפי'

 : ז"ל ר"ש רבנופתב

 לפורעה צריכה הפמח לפני מחברתה חמץ של ככר שלותה 1(אשה
 הפמח, עליו שעבר חמץ משום אימור פ( כאן ואין הפמח.לאחר

 בו יש 4(, פורעת אינה ואם חמץ. ביעור בשעת בעין היה לא.(שהרי
 המקום מן וכלוה רשע שנקרא משלם, י( ואינו לוה ומשום גזלמשומ
 רבי 6( שנינו שהרי אימור בזה ואין וגו'. ישלם ולא רשע לוהשנאמר

 ]בבופרעי[ ופרע הביעור זמן לפני בשביעית מעניי פירי יזפי ינאיר'
 2 ק עברין הן יאות 8( וא"ר הביעור. זמן לאחר בשמינית '(להו

 ק"טטי'
 5 " לא או במשהו כתוב אם בפמח, חמץ לענין הגרמא היאמה
 803 סוף סת:( )כ"י ננוכסיג סו3"ס מנועיס ר' חלנוירו ע"י זו רמ"י חמונח :ק"ח

 ג40 לוכרון( )כ"י "סופוח ס' ן ז"ל ר"ם רניכו כחנ : נמס כ"ח[ סי']=בר"ק
 259 י"ז סי' תח"ו : רמ"י חמו' 3מס: 83[  חוויןבבנ,ג"5ין

 סנו- נכ"י ]וליח"
 5: ע' בבפר: 803 סנו: ]בנכ"י ט"ז סי' נו:( )כ"י "ו"ס : 188 ח"נ ס"ורסמם[:
 ק"יו ס" פררס : "סופוח[ וגס נו כל לסוסיף 5ריך פריינון מס מ5יין סנוקורוחולכל

 רניכו כחנ 3מס: רט"ז סס'" מ3ס"ל : מס"ז סי' רם"י סיור נו""[ן רף]=בפע:
 מ5יין סנוקורוח ]ולכל 1, "וח 15 ע' רים ומס 4ן, ע' "מנועיה" ננוחנרחועפמטיין ר"" נום"כ וסמווס ז"ל. סר"ם נמס ונו5"חי : 3מס נ,"ח י נמי 13 כל : ז5"למלנוס
 42, מר"ל כחלח וסנוכסיג[, נוח"ו, ס"ורס, : לסוסיף 5ריךמם

 ויונו"
 רים לס"ורס

 64ן. סוף מס וכמתטס161,
 ן 240 5ו מר"ל "גרוח ן לנסוף מזח"ס[ ]כ"י רמ"י נוסיור ליקוטים :ק"ט

 : ס' "וח 23 5ר לפסחים"ו5ס"ג-סחמונוח

 פורעת אינה ואם החמץ, ביעור כאו ואיו ר"ק: מנהיג 2( כיכר. של111תה פע: 1( 2ק"וו
  ביעור. בשעת בעיו היה ולא הואיל מח"ו: 8( חמץ. משום אסורה ואין האורה:וכו';
 ע"ז 8( פורע. ואינו לוה ומשום שם: 5( שם. במח"ו וליתא 4( ל'. אות שם רש"הוראה
 מח"ו: ינאי: ואר' ר"ק: 8( בשמינית. הביעור לאחר להו ופ,רעו או"ה: 7( ע"ב.ס"ב
 ום"א יאות, ר"ה שם תוס' וראה עברין. ]הן[ וצ"ל: עברין יאות בו: כל 9( יוחנן.וא"ר
 א'. סעיף ת"ן,סי'
 אוצה"ג )וראח הוא סבוראי רבנן כרב במשהו נרסי' ולא ע"א: ע"ז המנהיג 1( :ק"פ
 כרב. במשהו ר"ת גרס לא אמר: ר"ה ע"א צ"ז חולין תוס' ג'(; אותישם
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 דור 8( מרבותינו ורבותינו מרבותינו שהעתקתי האמתית י(והגרמא
 אמר : הוא כך '( דרבא במימרא התלמוד חכמי עד דוראחר

 6(, כרב במשהו אמור במינו שלא ובין במינו בין בזמנו חמץ הלכתארבא
 בנומחאות וגם שמעון. כר' מותר במינו שלא בין במינו בין בזמנושלא

 : ע"כ שכתבנו, כמו כתוב כך עליון קדושי 6( הקדמונים לגאוניםבדוקות

 ק"ימי'
 בפמח הם מותרים כי 1(, רי"ש הנקרא אורז מיני על : רש"יהשיב

 אותו שמבשלין 3( האומר לדברי ואף המינים. מחמשת 2(ואינו
 6( לי ואמרו הארץ אנשי פי את 5( ושאלתי גוים[4(. ]בבבכלי שגדלבארץ

 : יומן בני אינן גוים כלי מתם נתבשל, ואפילוח"ו.

 קי"אמי'
 ישראל, : ר' אתשאלו

 שיאמר 1( מהו בשותפות, תנור להם שיש וגוי
 : ץ כנגדן כך לאחר אטול ואני פמח של ג( שבוע טול לגויישר'

 )סו55ס ניךע)ותן 5ר")ו יסהייס בבסתירס "32 תוכספורך מ1ה"ס ]בבכ"י"33 443 סי' סס)ויכר( )כ"י סכייר נספר סוכתס סמתלס כוסה נלי 1ו תמונס :ק"י
 ה"נ סתורס סתס: ר' נמס: ג50[ סיו: ]::כ"י 263 ל"ת סי' תה"ו :קי"א רמ"י. סמינ נמס: ת'[ תות 49 5ך ה"ת5מככ1ית(

 והמליז 3( ]ו[ז"ל: היא התשובה ותמצית שאלה... יש הסרור ובסוף שזח"ה: כ"יצ(
 רמיזא וליתא ע"א, ריש ל' ,פסהים 4( ה'. אות שם באוצה"ג ליתא מ,רבותינו""ורבותינו

 מבבל ששלהו וכתשובות 77: תס"ב סי' ה"ב ראבי"ה 6( ת'. אות 80 צר שם בד"סמזו
 אוצה"ג ועי' כרב. במשהו בהז ,וכתוב הוראה סוף שהם אשי רב מימות סם,רים שישכתבו:
 הראשונים. לגאונים בדוקות בנוסהאות נמצא וכן ה': מלהמות ס'. 6( 23. נ"נ סי'שם
 לתשובה כוונתו ]אולי הצרפתים הכמי שאלת ע"פ בזה הישנות ספרי בבבל נברקווכבר

 ה'. אות שם באוצה"ג והובאשלפנינו[

 רש"י" ביי "פפלאנצעננאמען לעוו והשווה ]=בלע"ז[; בלה"ע רי"ש אק: כ"י 1( *ק"י
 800, ע' תרל"א סי' רש"י וסרור קל"ה, סי' בפררס כ"'ה 2( רייס". "רער : ומאמרו 69:סי'

 ומקורו 8( ע"ב. ט"ז להרשב"א הלה ופסקי 20, ע' ה"א הורוויץ( )הוצ' תוש"רוהשווה
 שם: 8( כו'. פי את שאלתי את אק: כ"י 5( הסברא. עפ"י זה 'תיקנתי 4( ממני.נעלם
 ךרקלין. כיואמרו
 מהו האורה: לו: לומר מהו או"ה: פסה; של שבוע טול לומר מהו סמ: כ,,1 1( :קי"א
 לגוי לומר מותר ראבי"ה: פסה; של שבוע אתה טול או"ה: 2( אתה. מול לישראללומר
 ואני או"ה: בשבת; בו ולאפות כנגרר אני אטול כר ואהר סמ: מה"ו 3( מסה. של שבועה,טול
 כנגרר. אה"כ אמול ואני ראכי"ה: בשבת; בו ולאפות כנגדו הפסה אהר של שבועאטול
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 שבוע. מאותו דמים ממנו 6( ונומל הפסח קודם ישראל מתנה :וא"ר
 יאמר לא בשותפות, שדה להם שיש וגוי לישר' דומהואינו

 שהן הפורח שכל לפי בחול. ]חלקי[ 6( אפול ואני בשבת חלקך 6(פול
 בשביל שפורח 6( נמצא 8( בשבת עודר וכשזה לאמצע בשדה י(פורחים
 שרגיל 16( ישראל וכן מותר. מתחילה דמים שנפל כיון כאן אבלישראל.
 מקבל, אינו פמח של בשבוע יום, בכל שלו "( ממערופייא ככרותלקבל

 : עצמו שבוע מאותו "( הפסח לאחר ת( מקבלאבל

-
 קי"במיו

 בבצים ללוש מותר אם ר': אתשאלו
 חימוץ משום בהם יש אםבפמח,

 ולא אימור לא בדבר ר' אמר ולא לא.או
 יודע שאינו אמר, לא איסור 1(.היתר
 סי' רם"י סדור ן 10[ ע' בבפר: "81 סח: ]בבכ"י כ"1 סי' ח: כ"י "ו"ה ן192
 רט"1 סי' מ3ה"ל : קל"" סי' פרדס ; 182מע"1

 ]ולית"
 ט3ס"ל נק5ור

 ת"3 ר"3י"ס ; לרם"י מ"לה : נמם ת"ן סי' וט"ו"ת ל""[; סי' סח:()כ"י
 ""ת 25: "ות ומם 17 "ות 94ע'

 ת""
 רוקת ; ל""[ סי' נו ]בבכל קכ"נ סי'

 ור"י "פטוני5ר ר"" מם מ5יינו סחקורות ולכל רח"1: ס" ת"נ ו"ו"1 ; רס"תסי'
 ו"ו"1. רוקת, 3ו, כל ""ת, : להוסיף 5ריך "'( "ות 10 )ע'פרייחן

 ו49-"50 ( סח: )כ"י נחת"ו הו3"ה תלחידו מחעיה לר' 1ו רמ"י תמונת :קיזו15
 סדור ן קכ"ט סי' פרדס ; 189 ע' ס"ורס קליכן[; נמינויים 268 ע' ת"נ בבסיי]בב
 סי' )ס"ניק( רוקת חעמה : מחעיס ה"ר : 3מם רל"ט ס" ת"נ "ו"1 ן 180רמ"י
 ; 51"ל ר"ם מל פסת ה' : 3מם רי"ד סי' מנה"ל ; כתנ ונתמונות : נמם 14 ע'יו"1

 77. ע' לר"3י"ה ותקונים וסוספות ; 26 "ות 97 ת"3ר"3י"ס

 עפ"י זה ותיקנתי בחול; ]=חלקי[ כצ"ל: 8( חלקר. את שם: 5( היסנו. סם: מח"ו4(
 וכשזה או"ה: בשדה; צ"ל: אולי 8( בשדה. חולקין סם: סח"1 7( שם. רש"י וס' סם:כ"י
 ראבי"ה 10( כטורח. נראה רש"י: וס' סם: סח"ו 0( ישראל. בשביל כמהרח נראה בשדה,עודר

 שנ"א: סי' לונדוו כ"י אסופות ]ובס' הגלחים. חוק להם שקנו ישראל וכן חלשוו:בשינוי
 דער לעבעז איננערען דעם "אויס ברלינר נראה =יסע8טפפטטע(ע פרונדאברומ הכומריםחק

 הארוז שנותן להרשיון כוונתו 11( 77[. ח"ב לראבי"ה והוספות 202, אות 59 יורעןדיימשען

 חגרסני בס' הופסאו שציין המקורות ולכל בהם; ולהיויח עסקיו בכל להשתדלליהודי
 לתחצ"ו וסבוא 16, קאסעל( )הוצ' הנאונים תשו' : להוסימ צריך 109, צד נעלרהאנרעל""דער
 הפסח לאחר יקחו ראבי"ה: 13( הוא. סקבל סם: סח"ו 12( 215. ע' ח"ב ננ"ש 37;ע'
 הפסח. ביסות להם שחסרסה

 השווה בתשובותיו זה ללשוו ובנונע לא; הראשוו בלילה אבל ייקח: ס,שה 1( :קי"ב
 בתשובותיו". רש"י "סגנון וסאסרי ע"ב, ל"ד ד"ק פררס 9,סעה"ג

 14( רוקח)סעשה

 רבי את שאגי : כתבובתשובות
 רביצנ( אסר ולא בבצים. ללושסהו

 אבל היתר, ולא איסור לא)יוסי(
 : לא הראשוןבלילה
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 אין ומים ,מים בלא לישה אין שהרי ממים, יותר להחמיץ ביצים דרךאם
 4( לפי אמר, לא והיתר 8(. בו שעמוקין זמן כל העימה ארנ 2(מחמצין
 5( כי לחוש ויש עימה. משאר יותר ונפוחה עבה בבצים הנלושהשעימה
 איפשר אי בבצים הלש 6( ושמא ממים. יותר להחמיץ ביצים דרךשמא
 למאן דאיכ' מים. לישת כמו מחימוץ לשומרה בידו ואין חימוץבלא
 מכלל חימוץ. משום ודבש ושמן ביין לשין אין בפמחים י( לאוקומידבעי
 מחימוץ לשומרה 9( איפשר ואי ממים יותר 8( דמחמעא מילתאדאיכא
 עבה ת( נעשית 8ת מפירורי פת עושין שאפילו חימוץ, זה איןהביצים, מפני עבה נעשית שהעימה דמה אלי, "1( וכדומה בה. עמוק בעודואפילו

 : כןכמו

 קי"גטי'
 בו '( שמו מזופפת שהיתה שלאחר אחת מחבית-1( ר' לפני באמעשה

 חמץ אמור בה יש אם : 8( לר' ושאלתי היין. לתקן כדיקמח
 והשבתי מותר. הפמח ולאחר אמור הפמח בתוך : לי וענה לא. אובפמח
 מיהא לדבריו ראיה והביא הוא. הפמח עליו 4( שעבר חמץ והלא :לו

 במינו בין בזמנו חמץ רב אמר שעה, כל פ' 5( פמחים בממכת רבדאמר
 במינו שלא אמור במינו הפמח( לאחר בזמנונ שלא אמור, במינו שלאובין
 מתיר ושמואל גזר. לא מינו אפו במינו שלא בזמנו שלא עד וכו'מותר
 ]=:סו5'  ת"ך סי' לר"ת סיסר נספר סו3"ס תל)וייו ס)ועיס לר' (ו תסונס :קי"ג
 1. "ות 7 5ך "מנועיס" נ)וחנרתו עפסטיין וססווס ק"ך[. סי' : נטעות תקע"וווין

 שםא שם: 6( בביצים. הכולושה שהעיסה שם: 4( בה. שם: 8(' מחמיציו. סמ: כ"י2(
 ל"ה פסחים תוס' השווה זה לענין ובנוגע שמא: בביצימ והלש שם: 6( שמא". "כיבמקומ
 י"נ, סי' פ"ה פסחים הראש מחמציו, איו ר"ה: ע"ב נ"ג מכחות תוס' פי,רות, ומי ר"ה:ע"ב

 סם: 8( שם. 7( ג"א. סי' מהר"ק ביהורה נורע ושו"ת א' אות פ"ה חו"מ ה'הגה"מ
 שם. כ"י עפ"י זה ותיקנתי וכמרומה: וצ"5: הוא מ"ס 10( לשמור. שם: 9(רמחמצא.

 גםגואי מאמרי והשווה מחביות. במעות: ובנרפס אחת; מגשה.בחבית במיבי. 1( :קי,זג יוסי". רגי "אמר בםקומ ]=רש"י[ רבי אמר ולא וצ"5: הוא מ"ס 12( נפוחה. שם:11(
 גו: ושמו שם: 2( בתשובותיו". רש"י סגנון על ]גליקיזם[ העתיקה צרפת לשוו"השפעת
 8צ[ נ"ד סי' ח"ג אוצה"נ וצ"ב, סי' תשובה שערי 88, ח"ב גיאת ]רי"ץ בתשובותיוורה"ג
 חסרא ההוא מחמיציו, רלא הוא חזקה כו', לתיקוני רחמרא חביתא בגו ושרינווכתב:

 *אג. כ"ט 6( 0ג. אות להלן ראה 4( ג. אות שם עפשטייו ראה 8( וכו'. ו~רי ביהרשרינון
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 בין בזמנו שלא מותר, במינו שלא אמור במינו בזמנו 6( דאמרטפי
 זמנו לפני חמץ י( לעיל דאמר שמעון( )כר' _ מותר במינו שלא ביןבמינו
 במשהו אמור במינו שלא בין במינו בין בזמנו חמץהלכתא " רבא אמר עד וכו' 8( אמר יוחנן ור' כלום. ולא עובר אינו זמנוולאחר

"' 
 כרב,

 אמר מי וקפריך כר"ש. מותר במינו שלא ובין במינו בין בזמנושלא
 והך "(. מותר תערובת ע"י אבל בעיניה, מילי הני עד כו' הכירבא
 ונם : פמח אחר מותר ע( ולהכי ביין, נתערב הוא תערובת ע"יחמץ
 להשתמש רוצין ואין וקערותם, קדרותם את ששוברין אנשים 18( כןיש
 ומביאין ישברו. בפמח קדרות "( דאמר כרב ועושין פמח, לאחרבהן

 בדבר, מודה ר' ואין באימורי. כרב 15( הלכה דאמר' לדבריהןראיות
 ובין במינו בין בזמנו שלא חמץ דאמר שמעון כר' הלכתא רבאאמר '" דקתני בההיא דחזינן משום כרב, הלכה אמרינן לא הכא צ( ר'דמבר
 באימורי, כרב הלכה דאמרי : '( מורי לי אמר והבי מותר. במינושלא
 דהלכתא בהדיא חזינן הכא אבל כמאן. הלכה חזינן דלא בדוכתי' ת(היינו

 : תערובת ע"ידמתיר

 שם. ד*ס וראח ב5וס, ב5א ע5יו עובר אינו חני': ע"ב ריש ב"ח שם 7( סע"ב. שם8(
 שד*י נ-וטגרות ש~ח"ה ב"י רש"י מסרוו בליקומים 10( ע"א. ריש ל' 9( סע"ב. כ"מ8(

 האמתית וחגרסא ב~ח"5: היא התשובה ותמצית וכו', שאלה יש חסרור ובסוף כתוב:240[
 רבא אפר הוא: בר ררבא במימרא חתלמור חכמי ער רור אחר רור מרבותינושהעתקתי
 בנוסחאות וגס ובו'. כרב בטשהו אסור במינו ש5א ובין במינו ביז ב~מנו חמץה5כתא
 קרושי חקרמונים 185[ עמ' נאוניס" "באבי5אנישע בספרו פווננסקי ]ראה לנאוניסברוקות
 ועי' "טותראן במקוס "לא" בנמרא: ולפנינו 11( ע"כ. שכתבנו כמו בתוב כרע5יוז
 שעבר חפץ נקרא ~ה ואיז י',[: רמ כ"ח סי' תרע"ב, ]סאניק רוקח ובמעשה 12( שם.בר"ס
 חרוש רבר ~ה וראה -=ראז; קרי: 18( בע"1. כראיתא בעיז ואינו חואי5 חפסח,ע5יו
 5' פסחיס 14( חעתיס. צוק רבו רש"י של שב~מנו העוברא למרות קררותם, לשבורחוא,
 ב"ח. סי' ח"א ררב"1 ותשו' 89, ח"א האורח והשווה רב; אמר ר"ה: שם ותוס'ע"א,
 וגם 19, אות 5ח5ז וחשווה 16( צ"ר. סי' יאיר חוות תשו' וראה ע"ב: מ"מ בכורות15(

 א5ו 18( שס. ור"ח ע"א, ל' פסחיס 17( ההלכה. בקביעת רש"י ש5 שימתו במבואי:מאמרי

 רב* קס"נ: סי' פסוקות בהלכות תמצא ומקורו 19( רש"י. של תלמירו שמעיה,רברי
 פסיקא הבא בסתמא, ושמוא5 ררב פלונתא רשביקא היכי באיסורי, כרב הלכתאאמרינן
 ב55 שמועח ביביז שהובאו הכללים 5כ5 ןה כל5 להומיף וצריר וכו'. כרב רלאהלכתא
 שם ואוצח*נ רע"ה, סי' ןאב בנימין תשו' ; רפ"ח אות אלי הליכות ותק"ו: ת"א,רמ"1,
 25. נ"טסי'
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 קי"רמ.ין

 עוגות אחד 2( גוי לי ששיגר : היצחקי שלמה 1( אני לידי באמעשה
 לאשתי, וקרא לחצר הגוי ונכנם 8מח. של 8( בשמיניוביצים

 בקרן הביצים לשמור וציויתי והלכתי : הכנמת לבית אלי שגרהואשתי
 והלחם הזה. הזמן אחר שיעשו בכדי התרתים ולערב הערב, עדזוית
 ס שהרהינו דכיון רציתי. ולא שכיניי אצל להפקירו הגוי ורצה קבלתי,לא

 : ובאכילה י( בהנאה ישראל כל ועל עלי ונאמר חמץ נעשהאצלו
 קמ"ומי'

 השבוע. מוף עד למימני צריך לא 2( דשבועי : מצאתי 1( בתשובותאבל
 ולהזכיר למנות צריך אין לשבוע שהגיעו עד השבוע ימי עםאבל
 כל וכן ימים. תשעה שהם יאמר ימים לתשעה כשיגיע אלאשבועי.

 : שבועות שני שהם ימים עשר לארבעה שיגיע עדהשבוע
 קמ"ןמי'

 י116( ממ: כ"י)מח"י זמן ברכת על : ע"ה ר"ש מ8יתשופה

 18( 2ל ב::מב:~ן הנמןה:ט אנו 1( נוהגין ר"ה של שיני יוםשל

 ל5 ]ולית5 755 תת"ג סי' פ"3 פסחיס נולןסתיט( )כ"י יירןכי הנסות :קיייד,
 ותסונס ; ססתינר([ )כ"י תרןכי נליקוטי ל5 ונס 5תסטרןס וך' ריוו5 ן'נתרןכי
 : 30[ 5ך חל"5 חןסה סו55ה ס5ננלי ]3רנעון 5ייטלין ן"ר ננעיני נעלרנסזו
 ע"5. נ"3 5סופות ס' וכת"י 11, 5ות 177 עת' ח"3 ר35י"ה :קמ"ר
 ]ב32נןפס ע"ר 116 ריס סת: כ"י תח"ו 515-503; סיי: כ"י סנייר ספר :קמ"ז
 ; י5חק בר' סלרנס : חתס ונסופו 77 רס"י סןור רניס[; נסינוייס 356 ס"פסי'

 וזה י"א[; סס"י ]=תחצ"ו צרפת מנהנ למי 2( במבואי. מש"כ והשווה 1( :קיייי
 ]ראה והיהורים הנוים ביז רש"י של בזמנו השולמ ירירות בררר חברותי מצב עלמעיר

 מ"ה סס"י ]מח"ו הפסח אחר ער להשהותו מותר תערובות ע"י חמץ אבל 3( שם[.ציימליז
 בפסח נכרי של חמץ ובעניין 5( בתשובותיו". רש"י "סננון פרק מבואי, והשווה 4(269[.
 ה"ב. פ"ב: פסחים י,רושלמי השווה בהנאה, מותראי

 ולא 161; צר להאורה במבוא רש"ב ע"י ונשממה רש"י. רבי לספרי 1נ11נתו 1( :קטוור
 מררכי שכ"ט, סי' ח"א או"ז ועי' רש"י. של מררשו מבית שיצאו בספרים לפנינונמצא
 ושבוע שבוע כל בתשלום היינו 2( לשוז. בשינוי תפ"ט סי' וטאו"ח תת"נ, סי'מנילה
 פמחים[. סוף הר"ן]לרעת
 סעריה לר' בתשוב' הרמב"ם של ערותו ]לפי המערב חכמי כל ניהניז יכי 1( :קמ"ז

 אשכנז חכמי אמנם 17[. אות 72 ע"ב סי' מק"נ חוצ' הרמב"ם תשו' ראה חמלמר ברכותב",ר
 שם[. ]ראבי"ה בתקיעתה ול"ש בקירושא ל"ש ר"ה של שני ביו"מ זמן או' שאין נוהניןוצרפת
 שו"ת פ"ר, ווקח ק"מ, סי' או"1 ראה רר"ה שני בליל זומן בעניין ררבוותא לפלונתאובנונע
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 2( שעברתי מקומות ובכלבמקומנו

 4( ר"ה של ימים 8( בשני ואיןלאומרו.

 אלא[ גליות של טובים ימים]2נלשני
 זה -~ל א!ע לאמור ומהובר ציד ץלגבי
 הע ץ ב"ד בזמן ק~אף לפי והנשעםבזה.
 ויום מפק שום בלא '( י"ט שניעושין
 היו ראשון ויום י"ט. עיקר היההשיני
 לזלזולי 8( ליתי דלא בקדושהגומרין
 9(. ממכינן מנהגא ואהא הבאה,לשנה
 נינהו מפיקא אי נפשך, מה זמןולעניין
 ק]א[ דב"ד אמנהגא ואי זמן, "(נימא
 ולמהר קדש "( אותו נוהגין שהיוממכינן
 שיני מיום דהא זמן. אומ' כן גםקדש,

 ט( ההגעיקר

 5,1" רס"י 3סס: ס"ך[ ךין 3ו ]בבכל נ' סי' ר"ס ס'""ה
 ר"ס סר""ם ; נתסונות

 ל"ה ה"3 "ו"( : נתסונס רס"י כתנ : 3סס י' סי' פ"נ עירונין יסס י"י, ס"פ"י
 ע"ך[. 104 קריו,ונס ]ך' ת"ר סי' ו3"י ט"ו"ה ; 4 "ות 219 ה"3 ר"3י"ס ןע"נ

 המנהנים וס' ע"ר, ק"ב ר"ו אבוררהם 149, ס'המחכים ע"ב, נ"ב מנהינ ג"ר, ר"פמהר"ם
 שם. רש"י בסדור וכ"ה =]בהז[. 2( ח'. אות 19 ע' ושם י', אות 40 ע' ב"בלמהר"ם

 עפ"י זה ותיקנתי 4( מובים. ימים שני ביז חילוע ואיז רש"י: ובס' ימים. שני[ =]ביז8(
 ביצה לענייז אלא סמ: מח"ו רש"י[; וס' ]מח"ו ומחובר ביצה לגבי 5( רש"י. בס'הני'

 וטעמא הנרפס: מח"ו 6( נליות[. של י"מ שני ר"ה: ע"ד נ"ו הרמב"ם חירושי ]ראהומחובר

 עושיז שהיו פעמים שם: 7( המקרש. בית בזמן ראמ רש"י: סרור הבית; בזמן ראמסשום
 הבאה. לשנה בה יזלזלו שלא שם: 8( ספק. שום היה שלא ואעפ"י ארוך, יו"משניהז

 זמז. אסרינז שם: 10( ספק. תורת לאיסורז משוינן ולא אנן, סמכיגז מנהנא ואההוא שם:9(

 וכז שיני ביום זמז לומר וצריר השנה, ראש עיקר והוא רש"י: ס' 12( קרש. =]היום[11(
 ולאסור. שם: 16( י"מ. שני ביז שם: 14( הנרפס[. במח"ו ]וכ"ה =המקומות 18(הלכה.

 שם: 19( עושיז. שיהו שם: 18( הבית. בזמן הנרפס: מח"ו 17( בז.ה. זה את רש"י: ס'18(

 יום רהא שם: 21( רש"י[. בס' ]וכן ספק -שום 20( ארור. מוב יום רש"י: ס' ארור;יום
 הנרפס: מח"ו שם; וכ"ה 22( אנז[. המלה ]בלי סמכינז שם: 22( יו"מ. עיקר היהשיני

 שני. מיום שם: 28( גליות. של זמז שם: 25( הוא. ספיקא אי שם: 24(לאיסורו.
 שיני. ביום זמן שם: 28( המוערות. כל מוניז סה"נ: המוערים: מונין ,רש"י: סרור27(
 הספרים בכל בזה רש"י תשובת לפנינו נמצא לא 4[ אות ]שם אפמוביצר של ולרעתו29(

 ובסרור במח"ו הנייר, בס' רהלא רבריו, צרקו לא אמנם רש"י. של סדרשו בביתשנתחברו

 יצחק. בר' שלמה בסומ: חתם ובשניהם רש"י, תשובת איתא שלפנינורש"י

 חילוק ואיז בהם. שעברתימקומות
 השנה ראש של מובים ימים 14(לשני
 אלא גליות, של מובים ימיםלשני
 את 15( לאסור ומחובר ביצהלעניין
 ראף משום ומעמא, בזה. זה 18(של

 18( שהיו פעמים 17( דיז ביתבזמן
 ואע"פי מוב19( יום 'טניהםעושיז
 יום דהא ספע. שמ%20 היהשלא

 יום העיקר היה הוא 'טנימוב21(
 בקרושה ראשוז יום גומריז היומיב,
 ואההוא הבאה. לשנה בה יזלזלושלא

 מיפוינן ולא אנז22(, סמכינןמנהגא,
 לעינ"ז אבל ספק. תורת 23(לאיסורז

 גינהו ספיקא24( אי נפשר, מהזמן
 דבית אמנהגא ואי זמן25(,אמרינז
 היום אותו נהנין יטהיו סמכינןריז

 דהא זמז. אומריז קורש, ולמחרקורש
 מוניז27( היו יפיני מוב28(מיום
 השנה ראש עיקר והוא המוערותתיקון
 הלכה: וכז זסז28(, בו לומרוצריד

 2 29( יצחק בר'שלמה

 והוא המועדות, כל מוניןהיו
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 קי"ז 1פי
 ביום זמן לברך שלא ופמק בו 1( שחזר בשמו אחרת תשובה מצאתיעוד

 של שני ביום זמן אומרין : נ( לשונו נומח ווה כלל. שניטוב
 אחד דקדושה משום לאומרו שאין אומרים שהיו יש כי השנה.ראש
 ועתה 8(. לאומרו צריך ודאי אלא היא, מילרנא ולאו ביצה. לעניןהן

 טובים: ימים ככל בלבד ראשון ביום אלא זמן 4( לומר צריך שאין לי,נראה
 קי"חטי'

 שלא ערבה 8( משום המועדים לדחות ראו מה : מיקמיה פ( שאילו 1(תוב
 מצות עיקר '( והלא ולולב. שופר על הקפידו ולא בשבת,תארע

 לסתורס ונונות סס"כ, 3ו, כל ת"ח, : לסוסיף 5ריך מס תפטוני5ר מ5יין סחקיייתולכל
 64ן. ומס157,

 רפ"ס סי' 3(03"0 סונתס לסיפך, ופסק 3ס מח1ר רניכו, 3מס זו יחרת תמונס :קיקקז
 ]רתס 1"ל רם"י מל ררכו 11 נותמו3ס ללנוור וים קס"ח[. סי' נפררס ]ועי' 268ע'

 סרתני"ס סמתלס ולנסוף ת5תתי. ,נתמונות : נמס 406 תר5"ט סי' ח"נרתניס : ע"נ כ' רף לקוסוופ י ר13ס 3לקו11ס קעווס רף ]=בפע: קכ"נ סי' פררס :קי"ח מלפכיכו. רם"י ר3י כ:פרי 3כל 11 לתמו3ס חנר נו5תתי ולת 64ן[. לסתורס 3ת3ותרם"כ
 נורכמטיין י. ח. תעיכי 11 תמונס וכעלנוס וק5רתיס. נרולס וסמתלס : נ1ס"ל מסתוסיף
 ולסלן. 361 עת' י"ר מכס נסתקופס סתחרוכיס" סענור ינוי "רכרי על סחמוננתתתרו

 ולא טעותו על תמיד הודה הוא במדותי(, ,רש"י של גדולתו על מעיד וזה1( :קי"ז
 ושם י"ד, סי' פ"ד ]ר"ה והרא"ש 2( מיוחד. בפרק במבואי ע"ז שחעירותי מה וראהבוש.

 כתב שני בליל זטז ולענייז : בזה"ל כתבו ת"ר[ סי' ]או"ח הטור וגם י'[ סי' פ"געירוביז
 וכיומא אחת קדושה שהז לפי ראשוז, ביום אלא אומרים שאיז אמרו רבוהינו בתשובה:רש"י

 שעברתי... המקומות ובכל במקומינו נוהגיז וכז זמז. בו שצ"ל אומר אני אבל דמי...גריכתא
 ובראבי"ה 8( 8[. אות להלז ]ראה זקנו רש"י בשם רשב"ם כתב וכז ע"כ. הלכה וכז זמז בווצ"ל
 רבינו זקינו בשם שאמר מאיר רבינו בז שמואל רבינו כתב בתשובות אבל איתא: 219ח"ב

 ביום שהחיינו לומר שצריר בחול, להיות ר"ה של ימים שני כשחלו שאפילו נ"ע:שלטה
 ז', אות הכ"ג פכ"ט: שבת ה' הגה"ט ]והשווה דיומא אתקיעתח ביז דלילא בקירושא ביןשני,
 ' שם טוסיף והרשב"ם ו'[. אות פ"נ שופר ה'ושם

 דאע"ג דזקני, טעמא מסתבר' לבסוף:
 יש וכו' הילכר וגו' הוא ממפיקא שלא שני ביו"ט הוא קדושה עיקר הם, אחתדקדושה

 ואשכנז צרפת חכמי שפסקו למה מתאימה זו ופמקא 4( וגו'. גטז הלילות בשני לומרלנו
 מרוטנבורג מהר"ם דבי מנהגים במפר באריכות ע"ז שהעירותי מה וגם 2 אות לעיל]ראה
 י'[. אות40

 וו תשובה ואולי הקודמת. התשובה לסוף שם ושייר ]=תוב[: טוב בנדפס: 1( :קי"ח
 בראבי"ה. וליתא בלקה"פ: ג"כ וכ"ה 2( במבואי[. מש"כ מראה לרבינו אינה לרש"יהסיוחסת

 שם. חסר השאלה סוף ועד מכאז 4( מפני. ראבי"ה:8(



או י ש," ר ת ו וב שת

 למקד"ג זיכר אלא נן א והיטאר ץ בקרא כדכרעב ראע"ן ביוםלרלב
 שהעמידו מופרים בדברי ומעד ממך העיבור מוד בעלי מצאו היכןועוד

 חכמים בימי והרי עליה. מועדים ושאר פמח לדחות כרת במקוםדבריהם
 ץ, במוכה כדמפרש בראשון לולב כמו שבת דוחה בשביעי ערבההיתה
 וכו'. יעבירנו שמא גזירה לידחו, נמי יומי שאר הכי אי התםוהוינן
 אי הלכך דירחא. בקביעא ידעינן לא לידחו נמי האידנא '( פרכינןועוד
 דלצרכו לומר רמז מצינו ולא שבת. לידחי ולא דלבמלו מועדאיקלע
 ערבה משום ולא בראשון לולב משום לא ממקומו, היום לדחותרבנן

 משום 9( ודחוהו לאלול דעברוהו הכפורים ביום 8( שמצינו כמובשביעי,
 : וירקייאמתייא

 השנה ראש נקבע שלא אפשר אי "( כרחינו על : רבינו '1(והשהצנו
 מולד לכשיבא כן לא שאם בשבת. נםי מוכות ט( ויבאבשבת

 הדחיה, מפני '1( לקובעו אפשר אי ביום ובו ]:בהי"ח["( בחמישיתשרי
 לדבריך בשבת ולא 16(, בראשון וטיבא כיפור יום מפבי פ1( בששיולא

 ונמצא ערבה. תקנת מפני ט( בראשון ולא ולולב, שופר תקנת "(משום

 ובמה ידחו %( ובמה עליהן תהא מה ימים ד' 19( והללו ימים, ד'דחוי
 ]בשבת[ לקובעה מומב עליהם לממוך יש אפשר, ואי הואיל א(.ימלאו
 ולא למחרתם, תשלומין להם יש שהרי אחד, יום ולולב שופרוידחה
 ערבה %( התם וכדאמר תשלומין. לה שאין שביעי של ]ערבה[תדחה
 לפרממה כדי ומשנינן יומי. משאר מפי שבת דחיא טעמא מאיבשביעי
 המים ונימוך ערבה נמיעות דעשר פה, שבעל תורה התורה, מןשהיא
 לעשות עליה והשגיחו הראשונים ממכו זה דבר ועל ממיני. למשההלכה

 ע"א. כ' ר"ה 8( ]=פרכינז[. פרטנ' בנדפס: 7( ע"ב. 0"ב 6( 0'. כ"ג: ויקרא5(
 ויקבש שם: 12( כורחר. על שם: 11( והפעיטנו. ראבי"ה: 10( ידחוהו. בנרפס:0(
 בזה. כ,ום הניה לא עהרנרייר ורח"י בי"ח. בטעות: ובפרדס חצות; יום, ה', וסי0נו:18(
 שם: 17( ראשוו. ביום שם: 16( ששי. ביום שם: 15( לקבוע. א"א ביום בו ראבי"ה:14(

 ועוד שם: 21( ירחו. ב0ה ראבי"ה: 20( הללו. פע: 19( ראשון. ולא שם: 18(טפני.
 ר' השני =רבו הוא אולי 23( ע"א. ט"ר סוכה 22( וכו'. מיהרא ואתי קדיםדהשתא
 לספר "0בוא בספרו אפטוביצר ר"א טעיני זו ונעלטה 14[ צד 0עה"נ ]ראה יהודה בר'יצחק

 פגז =ר"י הוא 174[ צר לקוטי, בתר ]לקוטי ברלינר של לדעתו א0נם 871; צדהראבי"ה"
 מבאז 24( בראבי"ח. חסר הקרוש" טורי "טפי וער זה" רבר "ועל מו זה וטא0רלויה.
 וליתא ה0עתיק. 0את הקוד0ים לרברים וביאור הוספה שהוא כנואה קרים" "והשתאוער

 העיגול. חצאי ביו אותן ש0תי ולבו בראבי"ה. טזחרמיזא
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 העיקר חיבת 4*( )ומ"וך : "( הקדוש מורי מפי קבלתי כך ומייג. מעדלח
 העיבור ממדרי רבותינו הקפידו : ובאר קצר עוד אפרשנו הטעםנוהגין
 בא כשהוא עצמו מחמת דחוהו ולא ערבה משום השנה ראשלדחות
 לכשיבא כן שאם הראשון. החג בעיקרו בטל ולולב שופר בו ובטלבשבת
 בששי ולא י"ח, 16( דחיית מפני לקובעו אפשר אי בו ]=הי"ח[בחמישי
 שופר תקנת משום לדבריך בשבת ולא בראשון, שיבא כיפור יוםמפני
 ויותר(. ימים ג' דחוי נמצא ערבה. תקנת משום בראשון ולאולולב,
 החכמים לכל נראה ולא יומי, ]=תלתא יי( מיהרא ואתי קדים 'נ(וה,שתא
 דאמר 8*( ההוא כי כך. כל מולדו[ מיום שרחק מאחר חדש, ראשלקרותו
 נראה ולא ]בשנה[נ המעוברים חדשים מד' ]פוחתים[ אין פ'(בערכים
 יומי תלתי מיהרא ואתי דקדים משום ח', על יותר[ לעבר]לחכמים
 ואמרו זה על רבותינו ממכו אפשר, ואי הואיל 56( לפיכך עלמא.ותמה
 תדחה ולא "(,. התורה מן שהוא ולולב שופר וידחה בשבת לקובעומוטב
 קיים שהמקדש בזמן א( שהרי "(. ממיני למשה הלכה שהיא 85(ערבה
 "( בשביעי ערבה ש( התם כדאמר תורה. משל יותר חיזוק להעשו
 שהיא לפרממה כדי ומשנינן יומי. משאר טפי שבת דחיא טעמאמאי
 למשה הלכה , המים ונימוך ערבה נטיעות דעשר פה שבעל התורהמן

 פ( ידעינן לא "( התם כדאמר שבת דחייא לא האידנא ומיהוממיני.

 : מידי לא ותו מקמיה, דחינן דירחאבקיבעא

 רמב"ם ]ראה המולר מפני שלאחריו ליום ר"ח קביקעע שרוחיז וכוונתו הרחייה. נמפני25(
 הלשו.1 27( קרים. רהשתא ועור ראבי"ה: 26( 116. אות שם וראבי"ה ה"ג, פ"ר: קרה"חה'
 רח"י על והתימא .הראבי"ה. עפ"י להשלימו ויש בלקוה"פ, וגם בפררס בחסר נ5קהכאז

 ראמרינן הא כי ראבי"ה: 28( תיבות. מי"ג פחות לא כאז שנשמטו הרגיש שלאעה,רנרייר
 המעוברים חרשים מר' פוחתים איז משובשת: הני' קע"ו רף ובפע: ע"ב. ח' 20(בערכיז.

 תשלומין להם יש שהרי אחר, יום שם: 1ה( הילכר. ראבי"ה: 80( ח'. על נראהולא
 "מש5 וער מכאז 84( תש5ומיז. לה שאין שם: בה( שביעי. ש,5 שם: 82(למחרתם.
 ע"ב. מ"ג שס 87( בשביעית. פע: 88( ע"א. מ"ר סוכה 85( בראבי"ה. חסרתורה"

 וכו'. רירחא בקביעא בקיאינן 5א אנז התם כראמרינן ראבי"ה:88(
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 קי"פפי'

 מלאין עושין שאנו '( העיבורים חדשי על : 1( מורי-צדק פי אתשאלתי
 לעוים רבינו, משום ס בגולה נוהגין אנו וכך ]התם[8(.כדגרמינן

 שיני דאדר בזמנו. ר"ח שהוקבע לך שיודע עד חמר ואחד מלאאחד
 אדרים, שני עושין וכשאנו חמר. אדר מלא שבמ כמשפמו, חמרלעולם
 המנילה את קורא אתה אי שכן לשנה. עיבור הוא לשבמ הממוךהראשון

 0 דאמר כמאן לן דקיימא השיני, אדר עד השקלים את השמעתולא
 *( דאמרו כרבנן והילכתא בראשון. נוהגות אינן בשיני הנוהגותמצוות

 המולד, כדין וחצי ]יום[ מכ"מ להיות ודינו יום. שלשים שנה עיבורכמה

 המולד, ץ ממקום הקביעות 8( סדחין עיבורין 1( שהיו יום חצאי ז'הרי

 מאחרין הן אבל כאחד, 10( באין היו חמר ואחד מלא אחדשעל-ידי
 רבין שהמליאין וכמליו מרחשון על ועוד : המולד לאחר הרבההקביעות

 ושלשה שלשה 11( שלנו והילוך מנהג שזהו אומרין ששמעתי החמירין,על
 כמדרן. והשאר חמירין וה' מליאין מ' יש בראשון שבעולם.מחזורין
 והשלישי כמדרן. והשאר חמירין וה' מליאין ה' ת( לו ]יש[ובשיני

 הקביעות מדחה שהמחזור נמצא חמירין. וה' מליאין מ' "(כבראשון
 החמירים, ]::על[ מכנגד א( יותר רבים שהמליאין ימים ד' אותןלפניו,
 ן,]ועוד[

 נדחה שהקביעות וחצי ימים ז' הרי עיבורים, של חצא,_,ום 16(
 בו והמולד הקביעות עוד שיבואו לעולם יתכן "( ואיך מולדו. "(ממקום

 : אתמהא "(.ביום

 ]=ם7' ע"3 ל"ז 7"ק ספרוס נלקוטי סו3"ס לרם"י נר"י תרייי 1ו ת5ונס :קי"פ
 רניס ונסינוייס ; קנ"נ סי' 22פרוס וקע"ס קע"י וף 22פע: וע"נ ע"3 כ'"נ1'[

 : 51"ל 5לנ1ס רנינו 53ס נ51"תי : 53ס קס"ח סי'353ס"ל

 בספרן נ'ינ.רנ י.1 מש.." פ.וה.צרק הח.אי .ע.יני ייו; פ.י" "ו: 1( :קיט

 ע*ב. י"פ ר"ה 8( )שם(. רעיבוריו 2( 817-808. עמ' ירועה" "כתה-שאינההנרסני
 שהעיבורים. שבה"י: 7( שם. ר"ה 8( ע"ב. ו' סנילה 5( ר'. משום נוהניז אנו וכר פע:4(
 שויז שבה"י: 10( שם. שבה"ל עפ"י זה ותיקנתי הסולר. ]=מיום[ 9( סריחיז. פע:8(

 פע: 18( סלאים. ח' שבה"ל: מלאים; חמשה לר יש פע: 12( כל. -,פל 11(באחד.
 בשבה"י )וכ"ה החסריז על רבים -שהמלאים 14(בבראשיתו.

 זו ושור ,טם: 16( שם(.

 ואיו שם: 417 םחזור. בכל םולרו םשום פע: 18( יום. חצאי י"ז יותר פ': יום;חצאי
 אחד. ביום שם: 18(יתכו.
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 שנה כל של התש"צנין 8( כנגדן לך יש הרי : ]=רבינו[ ר'והשיבני
 ואחד מלא באחד 8( חדשי-השנה ]ננכמליו[ שכלו שלאחרושנה

 של *1( כדי-שיעור קביעות של ביומו ונכנם המולד 1י( נמשרחמר.
 עד חציו, עד פעמים יום, של ידותיו שתי עד פעמים השנה,תשצ"גין
 א( של והתש"צגין הקביעות ונקדם המולד ומאחרין רביעו עד '9(,שלישו
 על* מועד ]בנשל "( זה איחור הרי ימים. לז' קרוב 26( עושין כולןמחזור,
 וכמליו מרחשון מולד של הקביעות[ איחור כנגד לך עולה התש"צגיןידי

 בפרדין 88( שאין עד לעולם זה י'( את זה משוין כן ועל-ידיוהעיבורין.
 : מזה יותר מזהזה

 ק"פמי'
 1( כר' כשר אחד אנד רק נאגד שלאלולב

 מאגודת קיחה קיחה דיליףיהודה
 אגדין מניין 2( שם מצינו ולאאזוב.
 לנוי, בשלש *( מצינו אבל מגי. '(וברוב
 : ואנויהו אלי זהמשום

 : יצחק ברשלמה

 ריוו5( )ן' נ)ורךכי ]ולית5 ע"נ 90 ךף קע"ן סי' פ"נ סוכס נולךס)ויט( )כ"יסנדול )ורךכי נסנסות סונ5ס י5קק( 3ר סלנוס נסופס )ותתם לרנינו זו תיונס :ק"כ
 5 5ות 377 תרס"ו סי' ת"נ נר*ני"ס 5פטוני5ר ר"5 ס5יין ס)וקורות ולכלסלסון. נפינויי 131 רע"ס סי' וסס 146, ס"נ סי' רס"י ונסיור ; ק5"5 סס"י ונפרךססס[

 146. ע' רסן'י וס' פרךס )ורךכי, : לסוסיף5ריך

 שבח"י: 22( נבהשר. והנה שמי 21( סרווין. השנה חרשי כל שם:20( יתרי:. שם:10(
 שם. ליתא שיישו" "ער שבה"ל: 28( השנה. תשצ"נ של פע: השנה; תשצנין כלושי
 ביקה"פ: ונם בשבה"ל וכ"ח 27( ירי. על המולר איחור הרי שבה"ל: שם: פע: עפ"יגה תיקנתי 28( יסים. יז' קר.וב עוליז שם: 25( כולם. של פע: המחזור; כל של שם:24(

 העני: ובנונע מזה; יותר מזה זה כסררז שאי: ער פע: 28( זה. אחר זה בפ.ררס:אמנם
 ]וייתא 422 ע' מח"ו ומישו: סני. ובחר שם: רש"י וס' פורס אמנם 3( שם. רש"י וס'פררס עפ"י זח ותיקנתי נאונרין[; מניי: ]-ישום[ צ"ל: אולי 2( ע"א. י"נ סיכה 1( ןק"כ תב"ח. סי' ושם תכ"ז, סי' או"ח וטור החורש קרוש ה' הרמב"ם השווהשלסנינו
 וח,פווח וקשר. כריבה או קשרים שני לעושות צריר רש"י שלרעת משמע: ח182[ סמ:בכ"י

 ויבאן. ינא: הערבה יתפזרו שיא וימעלח למטה לרבנן אפייו יאונרוםצוח ינוי אבי זשם? רש"י ס' ינוי; לאונרו[ מצוה ]=אבל צ"י אויי 4( 7. אות 377ראבי"ה

 148( רש"י)סרור
 אחר אנר אלא נאנר שיאלולב
 מאנורת קיחה קיחה יהורה ררבכשר,
 מניי: שזם מצינו ולא יליף.איזוב
 מצוה לנוי אבל סני. ובחראונריז
 ולמעיה ימטה ירבנ: אפילולאונרו
 ולכא:: לבאז הערבה ענפי יתפזרושלא

 : יצחק ברשלםח
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 קכ"אמי'
 אין אם ואומרין חלוקין 4( שיש החג, ימות שבכל ההיקףעל " שכתב : השיב " וכן נ"ע רבינו '( נשאל החג ימות שבכל '( היקףועל
 כבר אני : מצוי לולב שאין אע"פ היקף יש או' 6( ויש היקף, איןלולב

 ץ ושניתי היקף. יש האו' כדברי והשיבותי שנים כמה זה י( עלנשאלתי
 אכולה ערבה, דחיבומ 9( ממתניתא יומף רב איתותב דכי שדימיתיבה,

 דאמר 8( בין בנמילח, לאו ערבה דאמר בהא בין איתותב,מילתא
 אחרי 8( ואמרתי בלולב. שביעי של ושבע יום שבכל מ( אחתהיקף

 הוזכר לא אלמא היקף. הוא הוה שנ( דבערבה ושמעינן יומף, רבשהושב
 האידנא 8( לה עבדינן דלא רבנן 8( ואמור ערבה. אלא היקף לעינייןלולב
 יום בכל מקיפין שאנו זה שהיקף דיםיתי לפיכך למקדש. זכרשבעה
 8( שבע לערבה למקדש זכר בענין אלא '1(, עלינו הוא 16( חובהלא

 לולב 8( אין שחרי פופרו, ולא מחייבו לא ולולב הוא. בעלמאמנהג

 ונלי ע5ותיס נסינוייס 444 ע' ספ"נ ]במסי' 1395 סת:( )כ"י תת"1קפ"א:
 ת"3 15"ז ; 110 ע' יכ"ז יס"י סייי ן נ"ע רנינו נס5ל : נסס נסופו[חתי)ותו
 : י5תק[ נר' סלנוס : נסופו ]ותתס רס"י תסונת וזו : 3סס רניס נסינוחם סט"וסי'

 סר"ס 55 ס5לס נס5לס וע"( : נסס ע"ך[ ]קט"ז ל"ך סי' ת"5 נ5"ת נ)ורןונקי5ור
 ידוע ס5ינו קיונוס, סיותר רס"י תסונת זכר כ5ן נתקיים ע5)וס רנינו ונתסונתז"ל.

 : נונו5י[ ]וססווס 5חר )ו)וקורלנו

 16ן[ רש*י ]ם' וש"ב שם שצייו המקורות ולכל החנ; ימות כל של בנרפס: 1( :קכ"א

 רששי. תשובת ווו או"ז: ו"ל; הר"ש אל שאלה נשאלה וע"ז א"ח: 2( א"ח. להוסיף:צריך
 ברבר חול9י1 שיש או"ז: היטף; אין לולב אין שאם ואו' חולקין שיש שם: 5(היטף. עי ושבהבת או"ז: חחנ; יסות כל של היסף על שכתב על שם: 4( השיב. וכר בנרפס:8(

 יא ע"ב([1 מ"נ )סוכה בז.ה נחלטו ובבל א"י אמוראי ]וגם לולב, בלא היקף שאיוואומרים
 סי' סנחינ 448, מח"ו ע"ב, מ"א ח"ב עימור קי"ג, ח"ב ריצ"ג והשווה הראשונים.בלבר
 שחה9פח מוכיח שם חריצ"ג גם 8( %. אות סוף 897 ח"ב וראבי"ה שם, באו"ז ריב"זי"ר,
 רש"י: סן 8( כו'. כרברי והשיבותי זאת על שם: 7( שם. ליתא זה ובאו"ז: בערבה.היתה
 י-פפתניתין 9( מבואי[. ]ועי' רבינו של הגרולה ענותנותו על מעיר והוא בה;ומעיתי
 אחת חיקא ,שם: 11( ראמר. במאי ובאו"ז: בנרפס 10( מתני'. מהא או"ז: מ"ג:[:]סוכה

 אותו היה ובנרפם: היטף; חהיא הוה שם: 18( שס. ליתא זה באו"ז: 12( יומן.]="שבכל
 מוטל או"ז: עלינו: הוטל שם: 18( =יקליה. 15( ואמרינז. או"ז: ראמור; שם: 14(היסף.
 ריח"י: וסן או"ז ז'; לערבה למקרש זכר בענין לא שם: 17( הומל. עלינו רש"י: ס'עלינו;
 סנהנא אלא יחם: 18( למטרש. זבר בענין אלא רק סמ: ובכ"י לערבה; זכר בעינן לארהא

 ותיקגתי בהיקא; לולב ]4ענזכר[ איו -4שחרי 19( בעלמא. מנהג אלא ראינו או"ז:בעלמא;
 בהיקף. לולב למקרש זכר איו שהרי ובנרפס: או"ז: עפ"יזה
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 אחי של כחו יישר 0י( עתה ]=אבל :בהיקף
 ויש מפלפולו. שלמדתי 1"

 מחוורתא 8'( קמברי היקף[, בלולב הראשונים הבהיבו ~יחבם 22( שלאלומר
 בזקיפה[, ערבה דאמר ]::אהא 24( מתניתא מהא יומף רב אתותב כיהיא,
 מינה ושמעינן אתותב, בנמילהולא

 דאמ' אחריתי מילתא אבלדבנמילה,
 אלעזר, ר' אמ' וכן בלולב, דמתני'היקף

 הוה. בלולב 6י( וההיקף קיימי,בדוכתיה
 6י( לעשות חובה עלינו שהומלוכיון
 'ם הנהיגו שבעה, למקדש זכרללולב
 אין ואם למקדש, זכר שבעה כל בולהקיף
 הדברים, ]::נראין[ וכןיג( היקף. איןלולב

 : 9י( מבראשונה בווחוזרני
 : "( יצחק בר'שלמה

 קכ"גטי'
 לחוף מותר לאו. אם ראשו למרוק אמור אם מועד של בחולו :וששאלתם

 נחלקו מוב וביום בשבת שאף מועד, של בחולו ראשוולמרוק
 217; ק"כ סי' ס"ורס ; רס"י תסונות נין 24,  לר ת' סס"י תת5"ו :קכ"ג
 נוררכי 300, תר"ל סי' רס"י סרור ; יסורס נר' ר"י תסונות נין 289 פ"ר סי'תת"ו
 הנרפס. עפ"י וח ותיקנתי ש5פנינו; סמ: בכ"י כולו נשמט "קסברי" וער מכאז20(
 ]באו"ו כאו המובא "אחי" ותואר באו"ז[. ]וכ"ה מפלפולו שלמרתי אומץ[ ]=ויוסיף21(

 חמעתיק השמיטו וה בשביל אולי ולפ"ר תלמירו. שמעיה לר' =כוונתו רש"י[ ובס'ובנרפס
 מבואי(. )וחשווה מויטרי[ שמחח ר' מהרורת ולא שמעיה ר' מחרורת ]רהוא סמ:כ"י
 רב אתותב כי קסברי שם: 28( כו'. קסברי הראשונימ הנהיגוחו חנם על שלא או"ו:22(

 כ"ח 25( שמ. ונרפס אוייו עפ"י וה תיקנתי 24( חיא. רטחוורתא קסברי ובנרפס:יוסף;
 רש"י: ובס' בנרפס אמנמ באו"ז,; נ"כ כ"ה 28( בלולב. נמי והיקמ או"ו: רש"י; בסרורנ"כ
 ]=יבו בראשונה בי וחוורני ובאו"ו: סמ: בכת"י 29( שם. חסר ובאו"ו: רש"י; וס'הנרפס עפ"י וה ותיקנתי הרברים; =נראיו 28( הנהיגוהו. רש"י: ס' 27( למקרש. וכרלולב

 סם: בכ"י רבינו ש5 חתימתו 80( שם. והנרפס רש"י ס' עפ"י וה ותיקנתימבראשונה[;
 408: ח"ב בראבי"ה אמנם במק"א; שלפנינו רש"י בתשובת ליתא וו ט'עמא 22( שם.ח"ב בראבי"ה אפטוביצר ר"א וחשווה 8. אות 898 ע' טוב שוחר במררש הוא ומקורו שס"ט[סי' ]שבה"ש מובח במקום היא התיבה הקפת 21( הנרפס. ובמח"ו רש"י בס' שם וחסרובאו"ו:

 9[ אות שם אממוביצרר"א מעיני ]ונע5מה לולב בלא אמ הריז רהוא רוקא, לאו בוה"ו הלולב עם מקיפיז שאנוומה

 : ו"5 הר"ש אל שאגה נשאלהוע"ו
 5חקיף צריר אם לו5ב לו ,טאי!מי
 צריר ראיו והשיב: חתיבה21(:את

 בשבת 82( רהא התיבח, אתלחקיף
 כר לו5ב. נוט5יו ראיו מקיפיואיו
 5חקיף צריר איו 5ולב לו ,טאיומי

ע"כ:

 ,טט"ו( ח"ב)או"ו
 ע5 ושכתבת רש"י: תשובתוח
 חו5קיו שיש החנ ימות יטבכלהיקמ
 לו5ב. ב5א חיקף שאיו ואוסייםברבר
 והשיבותי ואת ע5 נשא5תי כברואני
 היקף"" שיש האומרכרברי



..
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 תלישו2 משום הדבר 1( לאמר נראה האיך כי מותר. במועד אבלבו
 אדם כל ועל השביה מבית נ( לבא ]מותר[ במועד גלוח השתאשער,

 : 8( מנוולים כשהן לרגל יכנמו שלא כדי אלא נאמר,לא

 קכ"נטי'
 מועד. של בחולו בגת ודריכתן ענבים לקימת 1( להתחיל מהו 2ועהצאלתם

 חצדא ליה חצדי 8( הונא דרב מהא ומותר, דמי האבד 1(כדבר
 אמור, אבוד כולו אפילו במחובר דתניא דהא וממקנא דמועדא.בחולא
 דחימי דחצדי שמואל, ואיקפד חצדא ליה חצדי דרב ועוד הוא.יתידאה

 שבק כי כחשי 4( דמכחש משום פמידן וודאי עינבי אבל פמיד. ולאהוו
 בהן, ליכנם רשות ונותנים 5( הכרמים את לבצור כשמתחילין ועודלהו.

 כרמו, בוצר שאינו מיכל
 6( ולדורכן לבצור ומותר האבוד דבר הוה וודאי

 :בגת

 קכ"רטי'
 עצי קורות להוליך במועד לכתחילה גוים לשכור '( מהו :וששאלתם
 ובלבד כן, לעשות מותר : יאבדו שלא כדי למקום ממקוםבנין

 נו55תי וכן 3מס: רכ"ט סי' ום3ה"ל ),ויטרי, מנותה ה"ר 3מס תתל"ט סי' נו"קרים
 ]סתס[. רני הורהנתמונות

 נוח"נ : 25[ ]22פר: כ"5 סי' ),: כ"י 5ו"ה : 198 כ"ה סי' ת"3 ה5ורה :קכ"נ
 299 ע' רים רם"י סיור : ע"נ כ"5 לקה"פ קכ"נ: סי' פרךס 289: פ"תסי'

 ונ),עה"נ : רם"י[ 3ס' ךלית5 : וכתנ נרו5ה מכה 5' הערה נה5ורה ]ורם"ננסתס
 511. ת"נ נר5ני"ה ),זה רווי51 ולית5 יהוךה. נר' ר"י תמונות נין 33ע'
 נסתס: 24[ ]22פר: יו"ת סי' ),: כ"י 5ו"ה : 197 כ"נ סי' ת"נ ה5ורה :קכ"ר
 הסינון נסוף 298 תרכ"ן סי' רם"י נסיור ונס מס, ונסךריס 289, פ"3 סי'ננות"ו

 תלישת משום לאומרו ואיז מח"ו: הרבר: את נאסר היאר שהרי רש"י: ס' 1( :קכ"ב

 שרי נילוח רהשתא מח"ו: השבייה; מז לבא מותר רש"ין ס' סע"ב; י"ג מו"ק 2(שער.
 לחו4 רש"י: ס' מיבעיא; ולסרוק לחוף ומח"ו: מררכי 8( הים. וממרינת השבייה מזלבא

 85. חיות רצ"פ הוצ' היתום בז לי"ש מו"ק בפי' ועיי' )בתמיה(. אסורולסרוק

 בלקיטת להתחיל אם רש"י(. )ס' לנת ברריסתן ענבים בקיבולת להתחיל מהו 1( 2קכ"נ

 האבר ברבר 2( )או"ה(. במוער ענבים לקיטת להתחיל מהו )מה"נ(. הנת ורריכתענבים

 ט"ק ירוש' ועי' 5( )מה"ג(, כחשי רכחש משומ 4( ע"ב. י"ב מ"ק 8( )מח"נ(.מותר

 רש'"(. )ס' בנת ולררוס 6( ה"ב.פ"ב
 לשכור, מה האורה: 1( :קכ"ר



 רש"תש1ב1תעבנ

 בצנעה לעשות יכול שאינו 8( לאו ואם עושה, בצנעה לעשות 8(שיכול
 ושולה הננבים מפני פירותיו אדם מכנים 8( כדתנן שיוכל. ץ כמויעשה
 6( הנהו ליה הוו יומף רב ואמרינן תאבד. שלא בשביל המשרה מןפשתנו

 : וכו' ביממא עיילינהוכשורי

 קפ"חמי'
 כולו בניין לו לבנות הרגל קודם פועלים שהשכיר ישראל :ו,8שאאלתם

 שוב במועד, 1( לגמור הםפיקו ולא טוב יומ קודם לבנותווהתחילו
 : נוטה דעתי 8( כך : ונגנב אבוד בכולן 8( הוא וכבר גומרין יהולא

 התחום בתוך קיבולת מקבלי " דאמ' במועד ולגמור להניחשאמור
 דישראל עבידתיה עביד דקא לגוי וחזו העיר בני אותם אזלו דכי '(.אמור
 מינה ונפיק טבא ביומא ץ עבידתיה יהיב ישראל האי אמרי טובביום
 אמר דכי '( מישמע טוב. יום מקמי מישראל גוי דקיבלה ידעי ולאחורבה
 סס ס5ורס ר5ס לסלן. סייכס נר"י ר"י חתיתת ]5נונס יסויס. נר' י5חק :3מס
 כנוו נסתס רם"י סייר : וכתנ נרו5ס מנס סס ופריינון 5'. סערס סס 5ו"ס י',סערס
 32, נועס"ג ע"נ, כ"5 פריס לקוטי ק"נ, סי' נפריס 5נונס פס[. לפנינומסו5
 נונו5 ועי' 5חיו נוכיר( ננר' נונחס לר' מססינ נ"ע נתן ר' : נסס ם"ך סי'ונרוקח
 ס)וכירי. כועסס נוס' נונעת זו ותסונס וג'. 5' סערס מס רם"י וס' י"נ, יףלנוס"ג
 288[: פ"5 ב:סי 52 סכו: ]כ"י תח"ו 29: 5ך ת"ג סי' תעס"ג :קנ"ה
 5ו"ס : ומם5לתס : נסס 98 תרכ"ג סי' רם"י סיור : 197 נ"נ סי' ח"נס5ורס
 ' סי ונמנס"ל נר"י[: לר"י ]=:וכוונתס נסתס 23*24 5ך =:פר: כו"ז סי' נו:כ"י

 ז"ל. לג5ונינ( ם5לו נמס:רכ"נ

 )שם(. שיכו5 כמו 4( רש"י(. )ס' יכו5 אינו ואם 8( ואו"ה(. וש"י )ס' יכו5 שאם צ"5:*(
 ועיי5ינחו כשורי הניי רש"י(: )ס' כ5 פני כיומא עיי5ינהו כשורי הנד 8( ע"ב. י"ב מ"ק8(

 5נומרם מניחיז יהו 5א ואם 5יבט5, רוצים שאינז 5פי כמוער ש,נמורו מהו 1( :קנאח
 בח 8( )האורה(. רמי וכגנב אבר ככו5ז סבור והוא פ( )מח"ו(. ינמרו 5א שובבמוער
 רש"י(. )סרהר שמוא5 ראמר 4( )מח"ו(. במוער 5נמור 5הם 5הניח שאסור נוטה.ד*תי
 מ5אכה שקיב5 גוי רהיינו אסור, 5( אריסא. ר"ה ע"ב כ"א ע"ז בתום' ע"א.ועי' י"גמ"ק

 ביומא 5גוי עיבירתיח יהיכ 8( ואו"ה(. רש"י )ס' אסור התחום בתור יו"מ קורםמישר'
 ירועה שהיא במ5אכה כגוז שמוא5 אסר רכי ומשמע ובמח"ו: 7( )מח"ו(. 5כתחי5המבא
 5בא וגי5יז ישר' שאיז כמקום רהוי רמותר שמוא5 קאמר 5תחום חוץ אב5 ישר', ש5שהיא
 רש"י: ובסרורשם.

 ישרא5 יש5 שהיא ידועח קהיא במ5אכח כנוז שמוא5 אסר רכי ומשמ"
 ' שם. 5באורני5יז

, 1 
 ן
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 קאמ' לתחום חוץ אבל ישר' של שהיא שידועה במלאכה שמואלכאן
 אי 88א ר' ואמ' שם. לבוא ישר' רנילי' שאין במקום דמותרלשמואל
 ההוא בני ליה דחזו אמו' להתם ומקרבא שם דרין דישר' מתאאיכא
 לדוכתא מדוכתא '( דאזלו אינשי דשכיחי מועד של בחולו וממקנאמתא.
 ליה בנו ץ נתן דרב בריה זוטרא מור ואמרינן אמור. לתחום חוץאפי'

 מפיא ורב ט( רב אקלעו לתחום. חוץ קיבולת מקבלי "( במועד א(אפדנא
 אמור לתחום חוץ אפי' *1( דקמברי לנוה, 18( עאל ולא חיננא בר הונאורב

 : להתם למיזלדרנילי

 קט"וטי'
 דכינ( ברזל, בננרי מועד של בחולו מומים פרמות לתקן מהו 1(:הטיואלתם

. ץ ושרי דמי האבד '( כדבר לומר יש מועד, של בחולו דרך לונזדמן

 8( אבל שנהנו, במקום מותר הני כל : המועד לצורך נוי אומן ידי על

 קיבולת מתחלה, לתופרן אומן לנוי כלים וליתן 6( נוי לכובמ כליםליתן
 : ואמור '(הוי

 פריס : 33 ננועס"נ נר"י ר"י 3סס סו53ס זו יסויס 3ר' ינחק ו' תיינת :קכ"ו
 וסי' פ"ס ]בנסי' ע"ו 52 יף סנו:( )כ"י נוח"ו ע"נ: כ"5 לקס"פ קנ"נ:סי'
 לו"ט סי' נו: ]=:כ"י ע"5 85 ןף סנו:( )כ"י 5ו"ס ן 198 ח"נ ס5ורס 289[:פ"ו
 ח"נ ר5ני"ס וססווס סינוייס. נכנוס 298 ע' רס"י וסיור 25-24[: בנפר: נ'וסי'

 2: 5ות 47 רס"י לס' ונונו5 11/ 5ות506

 ובאו"ה 10( שם. הסררים בס' וכ"ה נחמו. ררב בם"ק: ולפנינו 9( צ'. אות ר"ס עי'8(
 רבא איקלעי )האוירה(. רבה איקלעו 12( )טח"ו(. מוערא בחולו 11( אפנרא.בסעות:
 עיילו ולא רש"י: ובס' לנביח.. עיול ולא בטח"ו: 13( שלפנינו. בנסרא וליתא)או"ח(.
 שם. חסר והשאר אסוו. לתחום חוץ רקסברי באו"ה: אמנם בסק"א. כ"ה 14(לנויה.

 ולתקן סם: כ"י טח"ו רפרזלא: בננרי סוסים פרסות לתקו מהו ששאל אן"ה: 1( :קכ"י
 או"ה: 4( רמי. ראבר כרבר רש"י: סרור 3( לן. סריח רכי סררים: ובס' סוער, שלבחולו לי שסין רכי רש"י: בסרו,ר אולם לו. טזרמו רכי שם: 2( ברגל. בנינרי סוסיםפרסות
 סי' או"ה פ"ו: סי' טח"ו 6( נוי. אומו ע"י וסותר טעה"נ: הטוער: לצרר אסן ע"יושרי
 טח"ו בתחילת: לתופרו לגוי כלים וליתו נוי לכובס ליתו אבל סגה"נ: 8( 25. צרנ'

 חוא. סט: טח"ו 7( גוי[. לכוגס 52: סם ]ובכ"י אוסן לכובס כלים ליתו אבלחנרפס:



 רש"יתשובות.164

 קפ"זמ"
 חדש ראש 8( בפרשת ארבעה י( וקראו החזן ששכח ר', 1( לפני באמעשה

 חדשים. 4( בשאר ארבעה לקרות שרגילין כמו בחנוכהןשבא
 היה לא הארון מן מוצא חנוכה של תורה מפר י( ה*ה לא אם : ר'ואמר

 משגיתין אין י( הילכתא דהא חנוכה. 6( בשל חטישי לקרותצריך
 חנוכה בפרשת עיקר כל קרא לא אם כלומר עיקר, כל 8( ובפוריםבחנוכה
 פגמו משום תורות, "( שתי שהוציא " עתה אבל לחוש. איןובפורים

 שלא חנוכה, "( פרשת ולקרות חמישי להעמיד צריך שני, תורה מפרשל
 קרייה. בלא החזירוהו לפיכך הוא, פגום שיני תורה מפר "( אותויאמרו
 שיחתום קודם חנוכה בשל "( בו יקרא עצמו שהרביעי לומר "(ואין
 מדלגין ואין י1(, טדלג ליה דהוה חדש, ראש בפרשת ראשון תורהבמפר
 חדש ראש 16( בשל שקרא מאחר הרביעי אבל עיניינין. בשני'בתורה
 דמומב שנייה, בתורה ויקרא "( אחריו יעלה והחמישי וירד,יחתום
 פוחתין אין ובפורים בחנוכה "( דאמרינן האשתבמל

 %( שקרא ואחר תורה. מפר 19( ייפגם ואל]ב:עליהן[,

 לבמלה. ברכה משומ שנייה, פעם בו לקרות "(אמור
 לוי במקום "( וקורא ומברך עומד וקרא, שבירך %(שלאחר

 : %( שנייה פעם כהן קורא לוי שםאין

 סךור סילוייס[; נכתס ר"ת ססווי 206 ]:בסלךפס 46 סת: כ"י תח"ו :קכ"ז
 נסס ת5פתי נסס: ק"5 סי' סנס"ל ן כ"נ סי' פרךס ; 160-159 סכ"ו סי'רס"י

 (5"ל* סלווסרנילו

 ==רבי[: ]קרי: למני בא מעשה פררס: רבתי; בתניא ליתא זו ותשובה 1(' :קלנ"י
 ראשי- בשאר שם: 4( החרש. בפרשת שם: 8( וקרא. רש"י: ס' 2( "רבי". המלח שםוחסרה
 בחנוכה. חמשי מח"ו: בחנוכה: חמשה שם: 6( היתה. לא אם שם: 5( ארבעה.חרשים

 והלכתא ע"ב: כ"ט ובמגלה משגיחין; איז רקאמר פררס: הילכתא; אמרינז רהא שם:7(
 שהוציא עכשיו רש"י: ס' 9( שם. ד"ס ועי' עיקר. ו,ר"ח ובגמרא: 8( בחנוכה. משגיחיןאין
 יאמרו שלא שם: 12( בפרשת-חנוכה. שם: 11( =ספרי-תורות. קרי: 10( ספרי-תורות.שתי
 בתורה. מרלג שם: 15( חנוכה. בשל יקרא שם: 14( לומר. צר,יר ואיז שם: 13(ס"ת.
 חביאו רס"ג, לשון והשווה 18( שנייח. בתורת ויקרא יעלה מח"ו: 17( חרש. בראש שם:18(

 6. אות שס"א צד רס"נ בסדור ונמצא סעריה, רבינו וכתב בשם: ע"ב ל"ט ר"פאבודרהם
 לקרות. אותו אסור מח"ו: 21( בתורה. שקרא שם: 20( יפגום. ואל רש"י: ס'10(
 לוי; שם איז אם מר ראמי שם: 24(, לוי. במקום ומברר שם: 28( שבירר. שאחר שם:22(
 ואח"ג בזה"ל: לבסוף מסיים ובפררס חנרפס. במח"ו חמר וזח 25( ע"ב. נ"מ זיטיזועי'

 ירי-חובתז. יצאו וכולז מברר אחד יצא כולן, הברכות בכלמתחיל

 מומיפיןואין
 תורהבמפר
 הכהןמלבד
 %( מרדאמר
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 קכ"חטי'

 באחד פורים ואירע שהיה 1(מעשה
 4( בהמישי להתענות 8( וקדמובשבת

 אשה ובאתה6( : דבר עמא 5( וכןבשבת
 ז( אחר לרכוב לה שהיה ר' לפניאחת

 איפשר ]אם[ 8( ושאלההשלמונה.
 מורח מפני היום ותאכל 'למחרשתתענה
 ]זה[ שאין אע9"י ר' 9( ואמרהדרך.
 ולא תורה מדברי לא קבוע, ציבורתענית
 כן העם שנהגו 9( אלא מופרים,מדברי
 מרדכי שהתענה תעניות ט( אותםשהרי
 וכת' ימים ג' התענה בפמח 12(בשושן
 שעבר 18( במגילה ואמרי' מרדכיויעבר
 צום קבלת היינו לאו בקרא דכתיב וזעקתם הצומ'ות דברי משום "(ואי

 : 168 ס,ת"ס סי' רס"י סוור 481[; סת: ]ב:כ"י 210 רת"ס סי' תת"ו :ק'ב"ח
 רניגו נסס ת5"תי 3סס: ק5"ו סי' סלס"ס רכ"נ-רכ"נ[ן  רף =כ]פע: ר"ו סי'פרוס
 ותעסס : 3סס כתרן ונקי5ור נתורפו  "26  רף ססוויכר( )כת"י סכייר ס' ; 51"לסלתס

 לו"ד י סי 3ו ]בנכל ע"נ( )ק"כ כ"ו סי' ""ת ]=כסלתס[;  וויס רני' לפכינ"
 3"3 תסר"ס דני תכסגיס וספר ; 1"ל הר"ס "ל ס"לס תסונת 3סס: [ ע"3()ל"ת

 סגייר. ספר : לסוסיף 5ריך סס ס5ייכתי התקורות ולכל 76-75 5ךתרוטכנורג

 כצ"ל: 2( בא. ומעשה נייר: פורים; ואירעו מעשה ושבה"ש: סמ: מח"ו 1( 2;קכ"ח
 וס' שם: 6( השבת. שלפני שם: 4( הקהל. שבה"ש: הציבור; סמ: מח"ו 8(]-שלמה[.
 לרכוב אחת אשה ובאתה ומעשה שם: 8( הקהלות. כמנהנ שבה"ש: רבר; עמא רהכימנהנים:
 רוצה שהיא ז"ל הר"ש לפני ושאלה אחת אשה באה אחת פעם א"ח: השלטונה; אתריולילר
 השלטון. אצל שבה"ש: 7( בחמשי. השלמון אחר לרכוב צריכה שהייתה באשה נייר:לרכוב;

 אוכל אם אמרה, א"ח: היום; ותאכל למחר להתענות יכולה היא אם ר' ושאלה סמ: מח"ו8(
 ע"-ש. למחר ער להתענות להמתין תוכל אפ פיו את ושאלה נייר: למחר; ואתענה היוםלאכול

 בעלמא: מנהנ אלא ונייר: שם 10( תורח. מרברי אינו זה תענית ]="רבי[ רב ואמר שבה"ש:9(
 פררכי של תענית שהרי שם: 11( העם. נהנו אלא סמ: מח"ו  בעלמא: לוכר מנהנים:ס'

 ט"ו 18( שם. חסר סמ: מח"ו 12( בפסח. התענה רמררכי נייר: פסח; בימי היוואסתר
 פסח. של ואשון בי"מ והתענה שעבר ]=ואמרינן[ ואמ' נייר: שם: ליתא סמ: מח"וע"א;
 זה אין כתוב, וועקתם הצומות רברי לומר ארם נפש ואם שבה"ש: רכתיב; והא נייר:14(

 ארורות. קאי לא צ"ל: אולי 16( פירושו. בר אלאפירושו

 ח26( סמ: כ"י)הנייר

 משה רבי' לפני באומעשה
 צריכה שהייתה באשה : 2(]-שלמה[

 ושאלה בחמישי. השלטוו אחרלרכוב
 להמתיו תוכל אם 9יו אטע)ר'(

 : ע"ש למתר ערלהתענות
 הציבור שקבעו מאחר כי :והשיב
 מן לפרוש איו בחמישילהתענות
 לא זה שאין אעפ"י וא"ר כלל.הצבור

 אלא סופרים, מרברי ולא התורהמן
 ב9סח התענה רמררכי בעלמא.מנהנ
 שעבר ואמ' מררכי. ויעבורשנ'

 והא 9סח. של ראשוו בי"טוהתענה
 קאי לא וועקתם, הצומות רברירכתיב
 קאי ]צ"ל=לא 16( ארויותאלא

 ועקה. עכרינן לא שהריארורות[
 : הצבור מן לפרוש להקל איןמ"מ

 : ההג"העכ"ל

 בתענית. פמח של ראשוןיום
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 ושלום. חם צועקים אנו לדורות צעקה מאי נמי, "( וצעקתם דא"כלדורות.
 עליהם שעברו והצרות 8ץ וזעקתם הצומות דברי על קאמר הכי '1(אלא
 '2( מקום מכל : לנימים זכר פורים "( היהודים עליהם קבלו המן,בימי
 לא 1ץ דיבמות בפ"ק כדאמרי' הציבור, מן פורש להיות לאדם לואמור

 קשאע"פ צפ( פרושים ויש : אגודות אגודות "( מצות תעשו לאתתגודדו,
 לממוך כדי לטחר ומתענין חוזרין הציבור עם בחמישי 24(שמרנענין
 יעשה בשבת 26( לו איפשר ואי הואיל דינו. הוא שכן לפוריםהתענית
 שהוא י2( מפני הולך. בחשך ]והכמיל[ עליהם צ( קורא ור' שבת.בערב
 לעשותו מחמירין 29( והן לדבר, 8( זכר ]שעושין[ מנהג אלא אינועצמו

 בחמשי "( רבים *'( שהורגלו וכיון התורה. מן קבוע הוא כאילובמקומו
 שבת: ערב מתענין שאין לפי בחמישי מ( נהגו ולכך בכך.]דיו[

 קכ"טט"
 : 1( מ"כ שלמה רבינו השיב כך ברכהולעיניין

 212 ע' ריס רגו"ס סס"י נתת"ו סו3"ס ססתלס[ כוסת ]3לי זו תסונס :קפ"ט

ןב2ולית"
 סגו:( )כ"י תרוכי סנסות ; סלנוס רניכו נסס: נ48[ סת: כ"י סס

 שחרי נייר: עכשיו; זועקים אנו דמה איכא, לרורות זעקה מאי ויעקתם, כו ראם סמ: מח"ו6ג(
 כרכתיג ועשייה, זכירה אלא לנו איז אסתר, בשביל זועקים אנו רמה פררס: זעקה; עכדינןלא

 ונעשים המנילח. קריאת והיינו זה, עם זה לספר ימים אותם נזכרים כלומר ונעשים,נזברים
 וזעקתם הצומות דברי כז אם פע: 7ג( זעקה. זו אין הרברים והזכרת ושמחה, משתהימי
 סמ: מח"ו 8ג( פירושו. כר אלא שכה"ש קאמר;הכי

 והזעקות_
 פורים לעשות שם: 9ג(

 ארם מתיר לא מקום מכל שם: 20( לדורות. הנס לזכר שבה"ש: לניסים; זכרלרורות,
 א"ח: חצבור; מז לפרוש יארם אתיר לא ואעם"כ שבה"ש: הצבור; מן פורש שיהאלעולם
 שיהא לארם התיר לא מ"ם מנהנים: ס' הצבור; מז לפרוש בעולם לארם מותר אינווהשיב,
 דאסרינן שם: ע"ב; י"נ ג2( הצבור. מז לפרוש להקל אין מ"מ ניי,ר: הציבור; מןפורשש

 אנורות. אנודות תעשו לא וררשינן תתנוררו לא דכתיב מנהנים: ס' וכו'; תתנודרולא
 סח"ו 24( אומרים. ויש א"ח: הפירושיז; מז ויש שבה"ש: 23( שם. ליתא סמ: כ"י22(
 יתענה בשבת, לעשות אפשר ואי א"ח: 25( בשישי. ומתענין חוירין בחמישי הצבור עםסמ:

 קורא סמ: מח"ו 28( בע"ש. יתענו בשבת, להתענות אפשר ואי דהואיל מנהנים: ס'בע"ש;
 ליכר שם: 28( מנהנ. אלא אינה נופא רהיא מנהנים: ס' עצמו; הוא שם: 27(עליו.

 וחוא א"ח: וכו'; הוא כאילו להחמיר 3א ון.ה מנהנים; ס' מחמיר'; שם: 29(בעלמא.
 וכיוז שבה"ש: רכימ; שהרנילו כיוז שם: 80( וכו'. במקומו לעשות עצמו עלמחמיר
 סופו ועד סכאז סמ: מח"ו 82( בכר. דיינו בחמישי להתענות ג8(שבה"ש: רבים.שנהנו
 ז"ל. ]=הר"ש[ הר"מ עכ"ל א"ח: שם;ליתא

 168. ושם 155, צר לחאורה כמבוא רש"ב ע"י נשמטה זו ותשוכה כבור. _מניחתו ג( :קכנקקט
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 עשרה, ץ שאינם בין עשרה שהן בין אומר, *( אני מנילה מקראועל
 ידי ץ השומעים כל מוציא ואחד ולאחריה. לפניה *( לברךצריך

 : מעשרה בפחות 0 מברכין שאין ואומרים עלי 6( חלוקים ויש :חובתם
 : יצהק *ר'שלטה

 ק"לם"

 וכן ונו', יהודי איש : החיים בצרור נפשו תנוח רבינו לפני הומדוזה
 לאומרו העם ס שנהנו היהודי, מרדכי כי ליהודים, יצא,ומרדכי

 ץ שמהת אלא מנהנ ואינו חובה אינה מנילה קריית- בשעת א'בפה
 קריית בשעת לאומרו העם שנהנו מדות י"נ של 8( מקרא אבלתינוקת.
 ]=:חינונים[ דבריץ שהן לפי הואץ. כשר מנהנ ציבור, בתענית תורהמפר

 ]ך' קליס נמינוייס "43 ס"ט ס" פ"3מ3ת
 ריוו"

 ולית" : מ5"ס סי' מס
 נו' מס

 ו'. סערס 64 ל' ת"" יס"ורס ן י5הק נר מלתס : נסופס מס והתוס"תמטריס[
 ר' סי' מ3ס"ל ; ר"פ סי' פריס ; 210 ע' רת"ס סי' סת:( )כ"ו תה"ו :ק"ל
 ; מלתס ר' נמס ת5"תי :3מס

 תגי"
 "תגס נונילס. נוסל' ע"" וסגס"נו ן נו' סי'

 46, ע' )סוףנתעס"ג
 ונתנו"

 כ"" יף ומס י' יף רים מס
 נוס נויתס 5"1( סערס

 סוקן קליגינווגש לרו ]בבךכךךגתך קלוגיתוס ר' סרנ "תר ועוך : ע"ם לרמ"יממייך
ת"מעיר"[.

 צריך קשם: 4( עשרח. שאיו ביו שם: 8( ח48. סם: בנ"י 3רש"י התשובה מתח5ת נאן2(
 5שיסתו מתאיסה ש5פנינו ותשובה ו5אחריה"[. "5פניה המ5ות ]ב5י מוציא ואחריברר
 5א )אפנם ח48[. סס: נ"י במח"ו ו5יתא 188, רש"י נ=סרור 208 ע' ריש במח"ו רש"יש5

 שיפח רבינו אבי ס'[(: סי' רנתי ]=תניא קצ"ה סי' בשבה"5 ז,צ"5 ר"ש נשם5טש"נ
 רבר. עסא וכו יאחריה, ביו 5פניה ביו ביחיר אפי5ו 5ברר שצויר וא' ]=רע"נ[ ע5יוחו5ק
 כהוגו: היא רע"נ ברברי הנירסא ח48 סמ: נ"י שבמח"ו נאן 5העיר נראי אנבובררר
 ונם 1118 ע' סוף 5ראבי"ה ותקונים הוספות בס' אפטוביצר ר"א שהעיר 5מה זונירסא יחוסי" ]וצר*ך ויאחריה 5פניה סברר בעשרה "בזמנה"[ המ5ה ]ב5י אותה קרא אמהילנר
 עיי חו5קיו שס: 8( חובתם". "ירי המ5ות ב5י שם: 6( 47[. עמ' סעה"נ שמ5הניה
 ר'"ש בשפ: ע"א ע"ו קצ"ה סס"י וש5ה"ש נתב, ועור בשם: ע"א מ"ח נ"ר ב55]שנה"5
 בעשרה, בזסנה וש5א בזסנה וסני5ה ק5"ר: סי' וננ"ק מעשוה. פחות שם: 7( מצאתי[.זצ"ל

 רבי סנהנים בס' שהעירותי מה ]והשווה 5ברר 15 אין 5בדן 5נשימ או 5עצמו אותהוהקורא
 היו'[. אות 1 קם' ב"בסהר"ם
 ר' סי' מ3ס"ל י"פ; סיי פריס ; 210 ע' רת"ס סיי סת:( )כ"י תה"ו :קקקל
 שסחת איא צש5: אויי 2( ונו'. הפסוקים א5ו 5ומר הקה5 ונהנו ובהנה"מ: )מעה"נ(.סנהנ

 חיא ותורח 4( הוא. כשר מנהנ מרות י"נ מקרא אבל מעה"נ: 8( הוא.נח[תינוקנו[ת
 רחסים. ורברי הוא וריצוי חינוי רברי שהן 5פי שם: 6()שם(.
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 ששליח הוא ודרך ץ. ריקם הוזרות שאינן מדות י"נ הן והןומליהות,
 מפני ולא לאומרו. לציבור לרמז " כדי ושותק בפמוק 7( מתהילציבור
 ונהלתנו: ולהטאתינו לעונינו וסלהת לומר העם '( נהגו וכן כן. הובהשיהא

 קלק,אפ,י'

 ", כקוצים ר' בעיני 8( קשה הדבר והיה ישראל. בבתיהעומדים " ולשפהות לעבדים בפורים מתנות להלק שנוהגין 1( בנ"אראינו
 לבוים 5( והנותן בנוים. ולא נאמר בישראל לאביונים, ומתנות שלשוןלפי
 ]יבמצוות[( עכשיו מקיים הוא כאילו 6( בעצמו ומראה לענייםגוזל

 התהילו שמתהילה 9( ולפי ישראל. באביוגי 8( הנאמרה לאביוניםומתנות
 לההזיר מניקות א( נויות ביד שלהם תינוקות לשלוה המתביישיןעניים

 03ס: ותיס[ וע רניס נו"ס 03 211 ע' רת"ה ]בבסיו ך48 סת:( )כ"י :תה"וקל"א
 סךור ע"3: ל"ט ת: הו"ס.כ"י 255[ן ]בבפע: ר"ס סס"י פרךס ]סתס[,ר'

 ן 0לתס רנימ נ0ס 423[ סת: ]בבכ"י כ"ו סי' ך"ק תגילס ס' תנסיג 168ןר0"י
 סוף נתעס"ג "תנס ר0"י. לפני ההך תלתיך כתנ : נ0ס פ"נ ס" תגלס ס'וסגס"ת

 ועפ"י סזקה קלעיתוס לר' לר0"י[ 00"ך ]תס תיהס ר"נ סי' ונ0נס"ל 46/ע'
 ךנר יקוס עךיסהת0ס

 0סו"
 : לרנעו

 רחמים יטיתנלנלו כרי הציבור כומלים לפיכר כאו: בהמר שנלקה מה מוסיף ובמעה"נ6(
 המקרא ראט מתהי5 7( יהיר. משל היא מקובלת ציבור של ותהינת. יטתפילתןשליהם
 )מעה"נ(. יותר רחמיו שיתנלנלי כרי לכפול ונומרו הוזר כר ואהר הו. שיאמרו ערושותק

 יטמתהי5 גסליהות, וסלהת 5ומר נהנו וכן 9( )שם(. לאומרו לציבור לרמז .אלא ואינו8(
 )שם(. נומרים וציבור צבררשליה

 העוגריס הנה"מ: ישראל; עם הררים טם; 2( ארם. בני, וראינו ובנרפס: 1( :5קל"1*
 חצ5 קגרים וסהר "עברים והשוות ישראל. בבתי ושפהות לעברים רש"י: ס' ישראל;בבית

 16[ ע' מיוהרת והרפסה 106 ב' ספר ר' 'טנה "ציח" אסף, לר"וט הבינים" בימיהיהורים
 יף ושם י/ רמ רי"ט למעה"נ ומבוא 217[: עמ' במקום 221 ע' מה"ו שם: ]וצ"ל 95אות
 רש"ק סרור 6( ,טם. הסר "כאילו" וער מכאו 4( מאר. קשה שם: 8( צ"ה. אותכ"א
 סה"ו עכשיו: מקיים כאי5ו עצמו ומראה יטם: 6( לשניים. נוזל לעבר פרוטה הנותןוזה

 הנא' ובנרפס: 8( ר,ט"י. ס' עפ"י זה תיקנתי 7( מקיים. הוא כאילו 'טרומההנרפס:
 ישר, .ט5 פההיהם עי התינוקת לשלוה 'טם: 10( כו/ 'טמתהילה ומתור ,טם: 9(בישר/

 התינוקות יחזר יפניקות נוים ביר שלהם התינוקות את לשלוה רש"י: ס' שם[; המרנוהשאי
 ישראל. של פתהיהועל
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 ט( ולמניקות לשפחות אף לתת ח( נהגו ישראל, של פתחיהן עלתינוקות

 א( ר' ולדברי בדבר. ]=היתר["( נוהג ר' ואין תינוקות. לצורךשלא

 שמתנות ח( שמראה לים, צרור[ : הגליון ]על אבן הזורק ממנומוב
 עשו וזהב לה הרביתי וכסף 16( עליו ר' וקורא לגוים. אף נעשוהיום
 וכשבא המשכן, לעבודת להביאו18( לישראל זהב המקום"( שהרבהלבעל,
 %(: באזניהם אשר הזהב נזמי את העם כל ויתפרקו העגל מעשה א(להם

 באו וקיבלם, ישראל אורחי באו "(, אורחים מקבל שהיה לאדםמשל

 עליו שאומרים 28( וזהו הראשונה, את איבד וקיבלם, 22( גויםאורחי
 איבד בפורים לגוים מתנות 24( הנותן זה אף בכך. ודרכו הואשומה
 "( אלא שמים, לשם כעושה %( מראה שאינו לאביונים, י2( שנתןמתנות

 : %( בכך שדרכוכעושה

 קל"בטי'
 המימנין 1( לגלות לטבח אסור : כתוב יצחק ב"ר שלמה ר'בתשובת

 חותך ואח"כ ומכאן, מכאן והעור הבשר ולהניח הגדי 9(בראש

 : 46[ 5ך ח"ת ]בבסחוקר י"3 סי' רע"ו ס' ך"ק סנתוכיס תן פסוקות סלכות 2קל"ב
 299[. לרתני"ס ]בבתנות קליס נסיכותס תתרפ"ו סי' 637 תס' תק: כ"ירתני"ס

 מב"ה בצאתם ישראל לענ" הפורים ביום פורימ מעות לתת שנהגו צרפת, מנהג מנהיג:11(
 סמ: ]בכ"י עליהז יטלמה רבינו וקרא להז. ונותנים המניקות גויות התינוקותומביאות

 בתחלה שהמ לבעל. עשו וזהב לה הרביתי וכסף הזה המקרא עליהם[ ר"ש וקוראב42:
 לעשות ואסור אותן. ונומלות הגויות באות ועכשיו לאביתנים, ומתנות ישם על לכרהורנלו

 ובשבה"ל: בנרפס הגי' עפ"י גה תיקנתי 18( תינוקות. לצורר ,טלא אף וש"י: ס' 12(כה
 שם והגיה מרח ולשוא כצ"ל, 14( כה לעשות ואמור מנהיג: כז: נוהג אינו קלונימוםור'

 'צרור הזורק ]==ממנה מוב ר' ]==וכרברי לים צרור כזורק טוב ר' אומר[ זה ]וברבררש"ה:
 קח1ראה רש"י: ס' 16( לים. צרור הזורק ממנו טוב כז, ישעושה מי אומר אבל יטבה"ל:לימ[:

 היום נעעח מתנות משלוח כי עצמו יטמראה ובנרפס: עושימ; לגוים אף פוריםשמתנות
 העושה על וקורא ,שבה"ל: עליהמ; ר",ש וקורא סמ: כ"י מנהיג עליהם; ישם: 16( לנוים.אף
 והביאוהה רש"י: ס' והביאו: ישמ: 18( זהב. להם הק' שהרבה ישם: 17( יק. ב': ]הושעכז
 בשמחה. מישראל אורחים מקבל 'שהיה 'שם: 21( ג/ ל"ב: 'טמות 20( לירם. יטמ:19(
 ]==הוא[ 'טומה העולם יטאומרימ ,טמ: 23( וקיבלם. העולמ מאומות אורחים ובאו ,טמ:22(

 ,טאינו יטמ: 28( לישראל. ישמ: 26( לגוים. מעותיו הכותז רש"י: ס' 24( בכר.ודרכו
 שררכו כשומה אלא רש"י: ס' בכר; שררכו אלא שם: 27( שמים. לשם עושה שהואנראה
 ]הוד בתשובותיו הרמב"ם מש"כ והעחוה הסימנ". לשחומ 'שמ: ראבי"ה1( 2יתל"יט בק. כ"ז: ]תהלים לחזות י"י בנועם יזכה זאת, מעשות והפורט ,טמ: 28(בכר.
 הסכיה בראש יטמ: 2( אפרימ. רבינו לתלמירי 5ש[ ל ריש פ"ז סס"ימק"נ



 רש"יתש1ב1ת.180

 נבילה. מידי הבהמה את מוציא אינו התך כולם אם נמי. המימניםבית
 פרע ומגולה מפורעת שהיטה עשה לא המימנים את אה"כ התךהא

 לוושט. שמגיע עד בשר רוב בלא ומפרקת שדרה מולק 8(כדתניא
 מהליד שהוא מפני הונא ר' אמר וכו'. מטמא במכין מולק *(ואמרינן

 : למעלה מגולה והשהיטה שמולקואע"פ

 קל"גמי'
 בו שיש אע"פ למטה, או למעלה בראשו פגימה יש אם במכין,השוחט

 לכתהילה, בו לשהוט אמור פגם, במקום שלא שהיטההכשר
 המגל, בגב ששהט כגון יד, במגל השוהט '( דתנן ]גדול[1(. אורכוואפילו
 אתי דילמא לא, לכתהלה אין דיעבד השוהט, עלה ותני כשרה.שהיטה
 צד באותו שהפגימה במכין, וכ"ש פגימות. שם שיש גימא באידךלמעבד
 למיעבד ואתי בידיה מישתמיט דילמא למיגזר איכא בו, שוהטשהוא
 משמהת מונע הואי אפי' ר', וכדברי שוהטים. אין לפיכך הפגימה,במקום
 ברייתא במדר וגם לא. לכתהלה הכי אפי' פגימה, בלא מכין לו שאיןיו"ט
 נמי ומשמע פגומה, במכין השוהט 8( דתני ממך, רבי מצא הוליןשל

 : נוהג היה וכן '( הרב מפי : לכתהילה ולאדיעבד

 קל"רטי'
 1( הזקן רבו לו הורה וכן נפגמה. בעור שמא לעוף, אפילו מכינו בודקרכי

 העוף שהיטת לאהר אהת מכין ר' לפניו שהביא למעשה,הלכה
 סונתו תלנויךו סנועיס 'רנינו ע"י לסלן ססנתתי רס"י, תסונות הנוס 2קל"ג
 ספ"ק ונורךכי ת"ו: 'סי' ך"וו סיסר ספר 207: ע' ה"נ סתורס קת"ז: סי'יו: כ"י תו"ס רי"ה: סי' נפרךס סונתו נוסס וכנוס 45. ע' פ"נ סי'3תה5"ו
 ן, תות 7 ענו' "סנועיס עפסטיין ורתס ו'. סי' טיו"ן ועי' רס"י. נססלהולין

 6. תות 31ן 5ן ]ל.[ ונס 3ן תות 3 ע' וסס 3, תות 5ע'
 45. עת' פ"נ סי' תה5"ו :קל"ר

 88. ע' צ"א ססייי שם הרמב"ם תשו' ועי' ב'; ב' שם 4( ע"א. ב"א הו5יו8(
 שינויים; בקצת דהו5יו פ"ק תוספתא 8( ע"ב. ט"ו הו5יו 2( ב'. אות שם1( 2קל,קג
 רבינו. ש5 משסו אסרה שסעיה והת5מיד 4( שם. ובר"ו ע"ב י"ז הו5יזועי'
 אמטוביצר שצייו הסקורות 5ב5 זו תשובה 5הוסיף וצריד יקר. ב"ר יעקב =ר' 1( 2קל"ר
 י"ה. סי' בסיו"ד סשה ודיבי ב"י ועי' 898. צד ושמ 358 צר לראבי"הבסבוא
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 מכין, עול חורפו אלא פגימה זו אין : ואמר ובדקה וחזר יעקב ר'ובדקה
 ואמר עליה. תהא מה פגימה, היתה אם : רבי לו ושאל 2(. אשפראשקורין

 ר' של 8( דרכו היה וכן נפגמה. לבעור ח"שינן בעוף דאפילו נבלה, :לו
 פגימה תמצא שאם בתר"תא, לאכשורי ויונה יונה כל בין לבדוקז"ל

 שבדק ", לידי-אשר בא ומעשה : האחרון אלא תפמל לאבאחרונה
 ולא בצפורן בדקה שחיטת-התרנגולת ולאחר פעמים, י' עד יפהוהשחיז
 לו ונדמה עיניו לנגד בשמש שהצצה עד מגמגם לבו והיה בה. קחגרה
 לו: וטרפה זו היא פגימה ודאי : ואמר ובדק וחזר לר'. והראתה פגימהשם

 קל"הטי'
 מליגתה ולאחר 1(. כמשפטה שני בכלי מלוגה היתה כברוהתרנגולת
 התרנגולת על שנית ושפכום האור על מי-מליגה אותן והחמוחזרו

 '(. רפריר שקורין - העוף, לייפות כדי לעשות 8( דרך כן כי שני.בכלי
 לא תחילה בה שמלגו שני כלי דאותו לי, פשיטא : לפניו ודנתיובאתי
 אבל הנבלה. מטעם כלום נבלע לא מבשל, אינו שני וכלי דהואילנאמר.
 : ר' 6( לי ואמר 4(. מהן המליגה כדי בו והחמו שחזרו אחרון כליאותו
 בלא חמין אותו הרי בחמין, שמלגוהו קודם השחיטה 8( הבית שטפואם

 הרי שטפוהו, לא ואם היתר. אלא בלע לא שנית הוחמו וכיאימור,
 האור על שוב וכשהוחמו 8(, שחיטה בית של הדם מי-מליגה אותןהדיחו

 : בדם הם שבלולים אימור, של המים את הכליבלע

 פ"3. סי' תת5"י :קל"'ה

= הישנה צרפת בלשוו2(  מבואי והשווה 8( במבואי[. ונם ה', אות שם ]ראה ס,ק~ע 
 רש"י של לתלמירו לא אמנם השו"ב, ל,,אשר" וכוונתו 4( בהלכה". רש"י של"שיטתו
 ע"א. י"ח וחוליו א'; פ"ר: חולין תוספתא ראה 5( 2[. אות 4 עם' ל. ונם מבואי,]ראה
 וכן 2( 142[. ח"א ]האורה למלנה שאסור רש"י' הורה ראשוו יבכל1 1( :קל"'ה
 נהנו זה שמפני התרומות: ספר' בשם זרה[ עבורה סוף ושם פ"נ; סוף ]שבת בכנררכיהובא
 מבואי[. ונם ו', אות שם ]ראה ס"ח סי' בטיו"ר משה וררכי ב"י נם ועי' יפה. הצוארלרחוץ

= הישנה צרפת בלשוז3(  ו'[. אות שם ]ראה שנית ומלינתן עופות תקון וה1א (4(בק((1 
 =בית-השחימה. 8( תלמירו. שמעיה =ר' ה"ה: 5( ]הוא[. =מה צ"ל:4(
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 קל"וטי'

 שמיפת-צואר בלא לה אי-אפשר עצמה ראשונה והמליגה : לו 1(ועואלתי
 הדחה. לו צריך אין מבשל, שני כלי ואין הואיל : לי ואמרקודם.

 בהם שאין מאחר כלום, בכך אין לדם, מדיחין שני שבכלי החמיןשאפילו
 אם עצמן, מים אותן ומחמין שחוזרין זו מליגה מפני אבל לבשל.כח

 מעורבין: ודם מים שבלע כלי אותו לבליעת לחוש יש בהן, מודחדם"הצואר

 קל"זטי'

 רותחים 2( של הקילוח שופכין אנו היאך : שאלתיו עצמה 1( המליגהועל
 דופניו שהרי מבשל 4( אינו שני דכלי 8( נהי שני. בכלי העוףעל

 העוף על בשמיפה ששופכין רתיחה של הנצוק מקום מכל הם,קרים
 מרתיחין אין והא : 5( מ"כ ר' והשיבני : עמו ודמו בשרו רוב מבשלהרך,

 פושרין. אלא כ"כאותן

 ביותר, 1( מרתיחין למלוג הרבה עופות שלפניו מי הרי : 6( לר'ואמרתי
 ונפשמ 9( כוויץ העור שהרי נראה, והדבר 8(. ביחד למולגןכדי

 דבריך נתת וא"כ עליו, שנופל הרתיחה "( קילוח מכח הבשרמעל
 ליתן שצריך גחלים גבי על בשר "( במדר מצאתי ואני פ(.לשיעורין

 פ"נ. סי' תח5"ו :קל"ו
 ונסינוייס ן 45 פ"3 סס"י 3תח5"ו הו3"ה תלנניןו סוזעיה לר' ר3ינו תסי3תלוו"ו:
 חסר ב2פר: "34 ווין :נכ"י קיו"1 סי' יו: ]=:כ"י "47 סוז:' כ"י 3"ו"הרניס

 207. פ"ה סי' ח"3 ונה"ורהסס[:

 תלמירו. שמעיה לר' וכוונתו 1( :קל"ו

 בהאורהי )וכ"ה בעצמה סמ: כ"י1( :קלזזי
 ]=בסוף[ באמצע במעות: א' אות שם ונרשם

 ועי' ואו"ה. האו,רה להוסיף: צריר זו[ אות ]שם מילר שציין המקורות ולכל פ"ב(.סי'
 נהו. האורה: 8( רותחים. ]מים[ =של 2( 3. אות 5 ושם 1, אות 7 ע' "שמעיה"עפשמיין

 שם: 6( "מ"כ"1. ]בלי רבי והשיבני שם: כבור; =מנוחתו 5( מבשל. שני כלי ראי. שם:4(
 ]קרי: קליח שם: 10( כווץ. שם: 9( כאחר. שם: 8( שם[. ]וכ"ה =מרתיחן 7(לרבי.

 11(קילוח[.
 פריימן הח' שציינו המקורות ולכל במבואי; מש"כ והשווה 12( ע"ב. ל"ה שבת.

 ח"ה ממר"מ השנתי ]ספר זולצבר 179[,' ע' 1906 ביבליוגרפיה העברעישע .פ.]ציימשריפמ
 ב', אות 207 והאורה שלפנינו, תשובה להוסיף: צריר 274[ לראביה ]במבוא ואפסוביצר נ:8[,צר

 82. צר במבואושם
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 למלגו. העוף "( לתוכו נותנים ואח"כ שני בכלי ]החמין[ 18(...תחילה
 היה "( כן אני וגם כחו. ויישר "( הממדר מידר יפה י1( נ"ע לי א'ור'

 : שני[ בכלי אלא אותן מולגין ]בבדאין "(...בלבי

 קל"חפי'
 8( הראש ונמלח 2( בפארור שנתבשלו כבש של ורגלים ראש 1(ההוא

 היתה 4( קדירה שאף ואמרו : ר' את ושאלו : נמלחו לאוהרגלים
 הפארור בכף 8( ממרמ השמש והיה בשר. מלאה הפארור אצל 6(מבשלת
 8( שדם שבקדירה. '( הבשר אף אמור, שהכל : ר' ואמר :והקדירה

 9( ולשעך בעלמא. אבשר דהוה מידי האיברים, כדםהרגלים

 רגלים 11( ליה הוה בבשר בלוע שדם "( שמאחר איפשר,אי
 : א( אמור הכל ח( הילכך דאימורא, חתיכה 12(וחד

 ח"נ ס*ורס 37[: ע' בבפר: פ"3 סי' ת: ]בבכ"י 883 סת: כ"י 5י"ס :קל"ח
 287. תק5"1 רס"י נסיור ע5ווויס ונסינוייס 210. 5"וסי'

 הערה נשם 0ילר א0נם שם; ואו"ה האורה עפ"י זה ותיקנתי בכ"ש. =הח0יז לנכון כצ"ל18(
 ראה ככ"ש, או ראשוז ככלי עירוי אם רהלכה, לענינא ובנוגע בכ"ש. 0ים והגיה: טרחז'ן

 חרושי ו'[; אות ]שם הרש ר"ה: ע"ב ע"ר ע"ז ותוס' אבל: ר"ה: ע"ב 0"ב שבתתוס'
 רשב"ם בשם: ע"א ט"ו שבת ה' ח"ב או"ז ז"ל; לגאוז שאלה ונשאלה בשם: לשבתהרשב"א
 =ורבי 15( שמן. בהאורה ]וכ"ה =לתוכן 14( ה'. אות 44 לשבת ואוצה"ג 0כאז;0רקרק
 וכוונתו 16( 2. אות 5 ע' "ש0עיה" עפשטייז ועי' לין א0ר ורבי ]שם: לי א0ר ערזנוחו

 רבינו. של תשובותיו ח0סרר תל0ירו, לשמעיה לא א0נם גחלים", ע"ג בשר "סררלרברי
 שם עפשמיין ועי' 6. אות 181 צר יצחקי" של0ה "ר' בספרו ליפשיץ ,רא"0 רברי יאמנוולא
 שם. ואו"ה האורה עפ"י זה והוספתי 18( בלבי. היה וכר והאורה: או"ה 17( 8. אות 5צר

 ריז 0: בכ"י א0נם בהאורה(; )וכ"ה מליח שאינו בשר ריז ס0: '!בכ"י 1( :קל"ח
 טלוחה. הראש והיתה שם: 8( בפרור. תראז: 2( תראז(. אזמיר בכ"י )וכ"ה ורגליםראש
 0: כ"י 5( בהאורה(. )וכ"ה שם ליתא "קרי,רה" המלה 0: ובכ"י וויז; בכ"י ג"כ וכ"ה4(

 וכ"ה 8( הקרירה. בשר ואף שם: 7( מ:(. )כ"י 00רח 6( טתבשלת. האורה:מבושלת:
 אזמיר ובכ"י רש"י בס' )וכ"ה הרגלים בבשר האיברים שהרם פר: באו"ה א0נםבהאורה;
 להו הוו שם: 11( אחר. שמא 0: כ"י 10( ששים. בכפות ולשער פר: 9( שם(.תראז

 ווין: כ"י ובאו"ה רש"י: ובס' בהאורה וכ"ה 18( "וחר". ליתא 0: בכ"י 12(לרגלים.
 ט:[ בכ"י לא וגם ווין בכ"י לא טז.ו ר0יזא ]וליתא ס0: ובכ"י 14( אסור. הכלרהלכתא
 להלן. והובא אווזא; בר האי לבסוף: כאזמוסיף

בששים
 חדלכל
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 קל"פטי'

 העוף. כשר מחובר, בין תלוש בין שניצלה, ובין 1( שמבושל ביןוהלב
 ומגור[8(, מתום אלא פתוח, הלב שמעל הנקב יהא שלא 2(]ובלבד

 6( פולמ ואינו שבתוכו, הדם ועוצר 4( מצמית מתחמם, כשהואלפי

 ומוציא קורעו הלב 0( חולין בממכת אמרינן ותו כלל. הלב פתוחכשאינו
 פתוח הלב היה ז( ]אבל ומותר. בישולו לאחר קורעו קרעו, לא דמו,את

 שבתוכו הדם עם ובישלו תלישתו במקום הלב קנה במקוםמלמעלה
 ששים אין אם המאכל, כל ואומר הנקב דרך יוצא שהדם לפיאמור.

 : בו[ לשער עצמו הלבכנגד

 ק"מטי'
 .נ

 שומן בו ושמו ד"מא בה מבשלין שהיו מקדירה : 1( ר' לפני באומעשה
 מלוח. היה שלא ב( אלו"לא שקורין מעיים בני שבתוך אווזשל

 287: רס"' מ17ר ": ס" חעה"ג ק:"ג[; לף ]=לע: ונ"ג ס" לו7ס :קי"ט
 "ו"( ן קס"( סי' ך"ל 3"3 תסר"סתסו'

 ח""
 סלתס רניכו ססי3 וכן : 3סס תס"ך

 נו5" סכן : תר5"ט חולין לורךכי :נתסונות
 סערי : רס"י נתסונת ר"ני"ס

 ע"נ. סי' טיו"ך ונ"י ; רס"י תסונת : נסס כ"חסי' ךור"
 ת"ס סי' 5ר"ת סיסר נס' סונ"ס תלתיךו סתעיס ר' ע"י (ו ר'תעסס :קזימ

 נטעות[. סס כך,ית" ק"ס סי']ול"

 זורקו תלוש[, =ביו ]קרי: רבוק ביז בישלו, ביו צלאו ביו 205: האורה 1( :קל"פ
 שלפנינו רתשובה כאו להעי,ר וכראי בלע. ולא פלימ ולא שייע דמישע משום מותר,והשאר
 קל"ג, סי' אזמיר כ"י רש"י בתשובות ע"א, סי' בתחצ"ו יהודה בר' יצחק לר' במעותנרשמה

 יהורה בר' "יצחק ה0ליו ובאמת ע"ג. סי' ח"ב ובהאורה מ"מ, וסי' ס"א סי' 0: כ"יבאו"ה
 ר"א והח' לרש"י. שהיא רבר יקום ערים חמשה ועפ"י שלאחריו. לסימן לממה מומבותנ"ע"

 לס0וך שאיז ונראה כתב: ע"ב סי' טיו"ר וב"י ברואה שם שגו עהרנרייך ורח"יעפשמייו
 והגי' 8( שם. פע: עפ"י זה 0וסגר מא0ר והוספתי 2( להקל. רש"י תשו' בשם שכ'ע"ז
 אז: כ"י ]תר' יהודה בר' לר"י ן כ"א לרש"י שאיאנה כנראה, מותר, והשאר וזורקוכאו:
 0צת0ית. 0עה"ג: 4( י"ר[. סי' אק: כ"י ח"ב שבה"ל ס"מ, וסי' ס"א סי' מ: כ"י או"הב48,
 כ"א לרש"י שאינה כנראה, 00נו, בלע ולא פלימ ולא שיע מישע רלב משום כאן: והגי'5(

 שם. בפע: הגי' עפ"י זה מומגר 0אמר והומפתי 7( ע"א. ק"מ 6( נר"י.לר"י
 מבואי; ראה 2( 1. אות 7 צר "שמעיה" עפשמייו ועי' שלמה; רבינו ה"ה:1( :ק"מ
 שם. לרש"י הלועזים על בלונרהיים ר"ר של בספרווליתא



ת 1 ב 1 ש 186 רש"ית

 בבני דמ 6( מחזיקינין לא 4( חולין בשחיטות דאמרינן מהא 8( ר'והתירו
 : וכו'מעיימ

 קמ"אטי'

 בשר בביתו שהיה ר' בבית '(ראיתי
 ציר קצת המינה ויצאשנמלח
 שנמלחה לאחר אחת. בקערהוהניחוה
 הקערה 2( מצאת למחר אחת,לילה
 ממנה. שיצא מלח ממי 8(שלימה
 או אמורה אמ ר' פי את 4(ושאלו
 אלא זה שאין מותרת, : ואמרמותרת.

 תע"ו( סי' ח"א)או"ז
 ר' בבית מעשה : כתוב נמצאוכז
 צלייח שיעור כרי ושהה שנמלחכבשר
 שלם, אחר בכלי הושם ואח"כ הרף.על
 הלילה. כל שם והי' מנוקב, הי'שלא

 מי מן מלא הכלי נמצאולמחר
 את ושאלתי הבשר. מז שיצאהמליחה

 ואמר הבשר. מאותו לאכול מהור':
 אותם איז בכלי, שהושם מרםשיעור כרי במלח הבשר ששהה מאתרמותר,
 הבשר מרם בכלי חנמצאיםחמים
 מוהל אם כי זה אין הרם. יצאשכבר
 ומותר: ולחלחותוהבשר

 הרב ומכתיבת לפניו ז,צ"ל שמעי' חר"ר שסירר שלמה רבי' מפסקי הועתק זו]מעשה
 זצ"ל[: שלמח רבי' לפני שמעי' ה"ר או הוא או שפירשו6( וירוע זצ"ל. מווימירי שמחהרבינו

 תשכ"ה( סי' חוליז)מררכי
 שהוא רש"י של 7( בתו בז שמעיה רבינו כתב וכן והתיר. רש"י של בביתו אירע....זה

 והתיר... לרש"י שאלעצמו

 ; 1383 תע"ו סי' ח"" 3"ו"ז סו3"ס תלונייו סתעיס לר3ינו 1ו תסו3ס :קמ"א
 ]בביי תסכ"ס סי' חולין סת: כ"יו3תריכי

 ריוו"
 נק5ור עתיק סיותר ותקורו סס[;

 סו"נתרן
 תסר"ס ותסו' ן רכ"ו סי' פריס ; ע"3 סע""-ריס ת"ך ע"ו סי' 3תח5"ו

 רס"י. תסו' 3סס: ר5"ך סי' י"פ3"נ

 נמלחו; לא אם ליאסר רם בחזגת אינן אין: ר"ה ע"א ק"י חוליז בפירש"י נמצא זה וכעין8(
 מחזיקיז. אין שם: 5( ע"א. ק"י בחוליז משרשיא רב מאמ,ר 4( איז. ר"ה: שם בתוס'ועי'

 המקורות ולכל ר'; בבית מעשה ובאו"ז: וקרובו; תלמירו שמעיה =ר' והוא 1( :קמ"א
 ח"ר במנאציז נרוס. והשווה ומררכי. או"ז. להוסיף: צריך א'[ אות ]שם מילר ר"ישצייז
 15 "שמעיה" במחברתו עפשמיין ר"א 228; ושם 196, יוראיקא גאלליא הצרפתי ובספרו207,
 2ו. אות 416 ושם 18, אות 415 לראבי"ה' מבוא בס' אפטוביצר ו,ר"א 1: אות 20 ושם 8,אות
 רש"י"[, של מננונו על גליקיזם "השפעת מבואי ]ראה מליאה במובז: 8( =]נ[מצאת.2(
 היה שלא שלם, או"ז: עפ"י זה ותיקנתי מלח, ממי ומליאח[ נקב ]בלי שלימה צ"ל: אוליאו

 כתב וכן מררכי: ר': את ושאלתי או"ז: 4( הבשר. מז שיצא המליחה מי מן ...מלאמנוקכ,
 הרם, יצא שכבר שם: 6( והתיר. לרש"י שאל עצמו שהוא רש"י, של בתו בן שמעיהרבינו
 ר"א ע"א; צ"ז שס"א סי' ח"א או"ז והשווה 6( ומותר. ולחלחותו הבשר מוהל אם כי זהאין

 נכרו היה לא שמעיה ר' כנראה, 7( 14. אות ושם 13, אות 416 לראביה במבואאפטוביצר
 : שצ"ל ואפשר 14. ונם 18, אות שם אפטוביצר 4, צר .שם עפשטיין ראה רש"י; של קרובואלא
 נ.(. )ל. וש"י של בביתו והמביא היוצא היה שמעיה שר' וכוונתוי בתו, בז ולא ביתו[]-בז
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 קמ"בטי'

 מן אימור בו שאין : לו והשיב דגים. דם על לרבנו אחד בחור 1(שאל
 שכנמו דגים דם לאמור ומייג 3( חזוק עשו 3( חכמים אבלהתורה

 יאמר שמא י( גזירה מוכנם, 6( אלא 5( אמרו ולא בכורות. 4(בממכת
 ואם דם, שופע דג לו שיש מי אבל בהמתו. דם אוכל פלוני 8(,הרואה

 : צריך אינו "( הדחה אפילו יפה, 9(דעתו

 קם"גטי'

 רעה 8( שבכלומימ והיתושים שבעדשים 2( הזוזין על ששאלרנ 1זולעוין
 א]י[מור נוהגי' אנו אין אבל הללו. 4( במקומות היאמשולחת

 השורץ השרץ טרפות אלו 6( פ' בשלהי דתניא בקדרה. ולא במאכללא

 : נסס 45[ ע' ב:פר: =: 903 סת: :בכ"י ]ב: 5"1 סי' י):( )כ"י :"י"סקמ"ב
 ק"" סי' ח"3 נס"ורס וכסכס ; סתסרנכו

 ס5סון. נסיכוי 211
 ]במסי' י"" סי' "1תיר כ"י : נתר נסלי)וותס סו3"ס לרם"י 1ותיינס :קמ"ג
 רם"י פסק : 3סס כנורן ונק5ור נתורפס ונת5"ת 45, 3-" 7ף סנליון[ עלקח"3

 7' סי' הס)ויכר( )כ"י סק5ר ונם3ה"ל : תריו"נ סי' פ"נ חולין נ)ור7כינתסונותיו
 7.23ף

 האורה: 2( א'. אות שם וראה לרבינו; התלמירים מו אחר שאל וויו: כ"י או"ה 1( :קמ'קב
 חיזוק ומשום שם: 3( בכורות. במסכת מכונס שהוא בזמו אסור שהוא אסרוהו, חכמיםאבל
 רבר בשביל ולא אסור הכי ומשום האורה: 5( ע"ב. כ"א רף 4( וחיה. כחמה לרםוסייג
 מגומגם כלשון האורה 7( שם. והאורה ממ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי =מכונס; 8(אחר.

 אולי ולרעתי בהמתו; רם אוכל פלוני מכונס, רגים רם יאכל על ארם יאמר שלאומסויס:
 ]כרי[ מכונס, רגים רם יאכל ]=אל[ )על( וחיה בהמה לרם וסייג חחיז,וק ומשוםצ"ל:
 ע"ב, כ"א שם פרש"י השווה זה לענין וכנוגע 8( בהמתו. רם אוכל פלוני ארם, יאמרשלא

 ס"ב. כלל חטאת ותו,רת ס"ו, סס"י יו"ר מ"ו, סי' ררב"ז תשו' ה"א, פ"ו: מא"א ה'רמב"ם
 בעי. לא שם: 10( עליו. יפה רעתו אם חאורה:9(

 ברור רכר לרעתי אמנם שלפנינו, רבי-רש"י כספרי נמצאת בלתי ,י תשיבה 1( :קמ"ג
 העניו לאותו רכנונע ובפרט ששו"ו. ,ר' לבו-גילו ולא לרש"י היא שלפנינו רתשובההוא

 להלן ראח קמ"ג; סי' ]שם אזמיר בכ"י שמשוו בר' שלמה ר' השיב בשם: אחרת תשובהמצאתי
 ותשובות 186: ע' מבוא ושם 121, ע' ק"ב סי' ח"א חאורה והשווה ספרי[. לבסוף"נספחים"

 בכ"י מנוקר וכ"ה =הזוזי]ם[; 2( נמי[. ריקא ר"ה: ע"ב ס"ז חולין ]תוס' ור"תריב"א
 היא בגמרא לפנינו והגי' ע"א[; ס"ז חולין פירש"י ]לפי קטניות מין =והוא 3(שלפנינו,

 מרש"י השואל של מקומו לקבוע אפש,ר אולי זה מוכהק)1( סימן וע"פ 4(=שבכליסים.
 ע"א. ס"ז שם 5( ר'[. פרק במבואי מש"כ]ראה
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 וידוע שבכלומים. היתושים ואת שבעדשים הזיזים את להוציא הארץעל
 או וחזרו פירשו אי נודע ולא באביהן אלא התליעו שלא הואוברור
 להוציא דמותרין ז( דתנן אהא 6( וממכינן ושריין. מפיקא מפק להו והוילא
 מתליעי' דרובייהו לתמרי הני דמיין ולא שבפנים. והייתושים הזיזי'את

 שתא ירחי י"ב לבתר 8( דכדא תמרי הני הונא רב אמ' ולהכיבאביהן.

 שבתמרי' תולעים להוציא הארץ על חדא תני פריך תמרים דלגבישרי,
 זתים שבעקרי תולעי' לרבות הארץ על אידך ותניאושבגרוגרות,

 לחוץ ויצאו דבשלן היכא אבל שרן. ויתושין זיזין אבל גפניםושבעקרי
 פירשה 9( יומף רב דבעי ממפק, אמירי הן מתים ואם אמירי גופיהואינהו
 אמורי' עצמן הן להכי ואמפו לחומר'. דאימו' תיקו וכל תיקו, מהוומתה
 בם' אלא אמור אינו המאכל אבל מרומקי' שהן בין שלמים שהןבין

 שנתבשל הנשה גיד "1( דתנן בם'. אלא המאכל אומרי' וחתיכה בריהדאין
 ובהני טע' בנותן והרוטב טעם בנותן אותו שמכירין בזמן הגיד"עם
 שהרבה ע( למימר דאיכא ואע"ג בקדרה. ולא במאכל לא אימוראליכא
 נפש ובעל נוקפו שלבו מי אלא אימורא מחזקינן לא במאכל,נימוקו

 ומצות מהן קצה אדם של שנפשו ועוד המאכל. מן לפרוש הואכדאי
 הני מכל בקדרה ולא במאכל לא ליכא אימורא אבל כאן, ישפרישות
 בקדרה נתינתן קודם יפה יפה לבוררן שצריך הוא הדין מן אבלטעמי.
 וישליכם, ויקחם המים על יעלו שיפרישו ואותן צוננים במים אותןויתן

 יפרישו שלא כדי בקדרה, רותחין במים ישימם או בקדרה ישיםוהשאר
 : במהרהוימותו

 הילכתא רלית בתשובותיו... פסק רש"י אבל בזה"ל: איתא תרמ"נ[ ס" נחיי'ן ובמררכ'6(

 ספר היגער, הברייתות, לאוצר זה להוסיף וצריר בנמרא[, ~לפנינו =רתניא 7(כשמואל.

 2 צר מרוטנבורג ב"ב מהר"ם רבי מנהנים בספר בטעות שהעי,רותי מה ~וראה 87 ע'א'

 כר. ערר ערור ועי' ע"ב, נ"ח חוליו 8( ט"ס[. המלה: את שם למחוק וצריר ב';הערה

 אלבעק ר"ח סש"כ והשווה 11( שם. בר"ס ועי' ה', ז': חולי. משנה 10( ע"ב. ס"ז שם9(

 ה'. אות 125 ושם ח', אות 83 ע' ח"ב האשכולבס'
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 קמ"רמין

 ,שמנו טריפורנ 8( י"ח פ( בדקינן לא והשתא : רש"י לשון 1(תשובת
 הריאה טריפות ואפילו כו'. נטולה שבורה, 4(, נפולה כגוןחכמים

 6( הריאה דנאבדה היכא ומיהו דשכיחא. לא אי 6(, בדקינן הוהלא

 : 8( לצנועין אלא מפרממין ואין וכשירה. רובא '( בתראזלינן

 קמ"המי'
 4( חותכו אך מטריף, לא 8( הכנף : רש"י השיב : שנשבר 2( עוף 1(כנף

 : החי מן אבר משום 8( אמור שהוא לפי 6(, ומשליך הפרקמן
 למעלה נשבר אם 8( אבל באכילה, מותר '( העוף כל עם הכנףנשבר
 וכיצד 1'(. בדיקה וצריך 10( נקבה שמא לריאה חיישינן הגוף 9(מצד

 בריאה 18( בקנה ומניחין דקה קנה של שפופה מביאין : פ1( אותהבודקין
 : טרפה לאיו ואם כשרה, נפחה אםונופחין,

 : נמס "71 דף הסנויכר[ ]כ"י סכייר נספר סוני לרניכו 1ו תמונס קטע :קמ"ר
 ע"נ י"" 1860[ ]לנונ ח"נ סעיטור ; רמ"י למוןתמונת

 ]ולית"
 ונס מס"ח, נך"ו

 סי"ד, וווו"ס 282 סי' ססנויכר נכ"יל"
 וכך נסס: 482[ סי' ס(ח"ס נכ"י ול"

 ע""1 כ"נ ומס ע"נ, י"נ חולין ופירמ"י ; רמ"יסמינ
 כ' סי' סוו: כ"י מנה"ל נק5ור כנו5"ת סס"לס כוסת נלי 1ו רמ"י תמונת :קמ"ה
 תקפ"נ סי' רמ"י סדור ר"כ, סי' כרדס 95, 5ד 5"ס סי' ננועס"נ כוורן ונק5ור ןנ13

 כ"נ. סי' ומנס"ל ע"נ, ע"ו ססדריס ס' כ"י נ'[, ]"ות282

 א'. אות ב85 שם כ"ו, רף לתחצ"ו ומבוא תי"א, סי' ח"א אג"ז. יהשייה 1( :קמ"ר
 לננ"ש זו תשובה להוסיף ווצריר טריפות י"ח כל ברקינז ולא סמכינז ואהא שם: מירש"י2(

 שמזכיר וה,ראשוז 8(_ 166. אסף[ והוצ' הנאונים מספרות לס' ונם נינצברנ[, הוצ' 540ח"ב
 ברליז נינזבורנר, והוצ' נ' י"ט: במרבר על עוזיאל בן יונתן תרנום הוא טרימות י"חבריקת
 בתרנום וליתא שם; בגנ"ש )והובא ט.רימז בתמנימרי ויברקינה 5: אות 283 ע' רישתרס"נ[
 רש"י תשו' לעיל וראה 4( 53(. ע' סוף תרנ"ח[ ב,רליז נינזבורנר, ]הוצ' לתורהירושלמי

 =ולא 6( שם. רש"י תשו' לעיל והשווה 5( ששאל. הנפול ועל בשם: 5 אות ע"גמי'
 זה ובטוי 8( ארובא. סמכינז עיטור: 7( העיטור. ס' עפ"י זה ותיקנתי בבריקה:אפשר
 במבואי. מש"כ ראה רבינו; בתשו'מצוי

 נשאל הסררים: ס' שנשבר; עוף כנף על שלמה, מרבינו שאלתי מעה"נ: =על; 1( :קמ"ה
 1=עוף[. עור בטעות: כ"י 2( שלמה. מרבנו נשאל ונם רש"י: סרור עוף; כנף על רבינומאת
 שם: 5( חתכיה. אבל רש"י: ס' חתכוהו: אך שם: 4( ממרמא. לא בכנף ואמר מעה"נ:3(

 וכז. רש"י: ס' 8( במק"א. חסר זה נם 7( נשמט. כולו במק"א: 6( 1=אותו[.והשלר
 וצריר הסררים: ס' 11( במק"א. נשמט זה נם 10( הנוף. לצר רש"י: ס' הנוף; בצר מעה"נ:9(

 קנה. צ"ל: אולי 13( במק"א. חסר סומו וער מכאז 12( בנמיחה..לברקה
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 קמ"ומי'

 מה אותן, חולבות והיו טרפות שהיו ופרה כבשה על 1( לר' שאלועוד
 אין : והשיב בחיים. בעודן גבינות ובאותן חלב באותולעשות

 ימים. ג' בתוך ופרות כבשות מאותן שנעשה דבר על להתירבידינו
 וכן מתיר. היה ימים ג' קודם אבל 2(. טריפות אלו מפ' ראיהומביא
 חיותא האי קאמרי' והכי לאמור. לנו אין ימים מג' דטפי 8( ה"גפמק

 יומי ג' מקמי מינה דעבדי' מכמכא למיכל שרי טריפה ונמצאדאשתחיט
 דהיכא 4( בנדה כדאמרי' דנטרפה, הוא והשתא חזקתה על בהמהדנעמיד
 על הגוף העמד הלכך לפניך, היא דטרפה ריעותא חדא אלאדליכא
 לה מוקמי' וכו' אירמתיך שלא עד גבי 6( בכתובות אמרי' והכיחזקתו.
 פריפות שכמה וי"מ מטרפא. דהשתא אמרי' נמי הכא כשרות,בחזקת
 אם מפק מפיקא, מפק הוי וא"כ בעלמא, חומרא משו' ממפק אומרי'אנו
 אלא בא לא הטריפות אימור היא, טרפה ואת"ל לאו, אם טרפההיא
 אותן אומרי' ווש מותרים, דהגבינות ופשיט שנשחטה. ימים ג'קודם
 להתיר שיש 6( ברוך רבי' כתב )וכן : הכי מ"ל לא ואנן חדש י"בעד

 שנמצא דוקא או' ויש ז(. שמואל רבי' דברי על ולממוך הגבינותאותן
 חזי ופוק לא. 8( אחר בטרפות אבל הגבינות מת'ר" דאז במרכא,טרפה

 : דבר( עמא 0(מה

 נסס 513 קס"ס[ נ: קס"נ סי' : סנליון ]על ל"ך סי' 15תיר כ"י תו' 2קמ"ו
 ע"י. כ"נ ע"נ סס"י "ו"ה סל' סתרוווס, נס' .נוונ5 ותורפו : סתסר'

 לרש"י. אינח ואולי שלפנינו; רבי-רש"י במפרי זו לתשובה חבר מצאתי ויא 1( 2קמ"ו
 חוליז 2( מ"ט. כלל הארור או"ה ע"ב, כלל תור"ח פ"א, ריש מיו"ר מאכ"א, פ"ג הגה"מועי'

 בהלכות נמי מתיר וכן התרומי: מ" רבים; בשנויים 532 ר"ב ה"נ 8( ע"א. מ' ושםמ"מ:,
 חזקתו. על רבר העמר ע"א: ב' נרה 4( בנו. ואת אותו בהלכות יהוראי רב שלגרולות

 יצחק ב"ר ברור =ר' 6( חזקתו. על נוף העמר תתארם, שלא ער ע"א: ע"ו כתובות5(
 מאוחרת הוספה היא מופו וער רמכאז כנראה ע"נ. מי' או"ה ה' שלו התרומה בם'מגרמייזא

 ו' ובתשו' התרומה: מ' מבואי. ראה 7( במוגריים. אותז הסגרתי ולכז מאוחר, מעתיקע"י

 יש סרכא ע"י טריפה נמצאה אם א"כ חזגה... ממעם הגבינות שהתיר ראיתי נמישמואל
 נאוז. יהוראי רב והיהטר שמואל רבינו הוראות על לסמור יש כי הנבינות, אתלהתיר

 הנבינות כל בזה, וכיוצא ראוני בררא שלא ביותרת כנוז הבמן, מן שבא בטרפות אבל שם:8(
 רבר. עמא וכן שם: 9(אמורות.
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 קמ"זמי'
 קדףררנ בה עטבחעיו בעטר קדףרורנ בה עטבוחשףן המגףם- על . 1( רבףבורברי

 כשהףא אם ב2טר. קדףררנ בה 2טבחשו חלב קדףררנ מגףם אוחלב,
 כףרה ע"ב עטעטופרנורנ קדףרורצ 2טרנף כנון בעטר, קדףר]רנ[ בה בחשולחה
 הףא ולחה הואףל זו, לתוך זו של ונתנו בשר של ואחת חלב עטלאחרנ
 שהכנףם מה וכל בשר, של אחרנ הקדףרה לתוך הכף מן הכנים כמהחזףבן
 שהכנףם מה שףעור י( הכף עצמה, היא אףמור, חתףכרנ נעשה הכף מןבה

 בחשו עטלא הףא 3( ףבעטה ואם עטהכנףם. כף עטףעור להאף בם'ומשערףנן
 הבקףאףן בקדףרה, דפלטה במה ב2טשףם, משערףבן חלב קדףררנ הףוםבה

 וזו, זו וףאמור עצמו על המחמףר על ברכה רנבא רבףבו לנו ואמרבדבר.
 : ולףדע לעטער עטףודע שאףן כמדומהאשר

 קמ"חמי'
 ממנה 3( הנפלט בחלב, בעטר מעטום ב( הנאמרת כף[ ]=: : 1( השףבוועור

 חלב והחלב נבףלה בשר הבשר חלב, טעם בףן בשר טעםבףן
 ,"5 ע' י' סי' 3תח5"ו הו3"ה 1ו תטונה :קמ"ז

 ]ונתנו"
 1'[ סערה כ"ך ןף טס

 ל"כ[ חונרת "' טכה ]=:הסנלה כ"1 סי' "ק:( )כ"י ח"נ וטנה"ל ן ו)עטהר"ה )1ורי : נטס רת"1 סי' וטס רל"ח, סי' פרןס ן )סתס( רניכו לכו ו"תר :נטס
 נכןפס[. לפכיכו וחסר הנ"וכיס, ו)עטה לס' ]ב:וכווכתו הנ"וכיס תטונותנטס
 נ)1רןכי והונ"ה יהוןה נר י5חק ר' ורנו טלו1ה לרניכו הי" 1ו תטונה :קמי"ח
 וכטכה תתט"נ[; ]=:סי'הר"ני"ה תס' ננ1רןכי והועתקה ן  ע"ב  125  רף רכ"נ סי' כסך יין ה' נולןטו)יט( )כ"יהנןול

 נתנו"
 נטיכוייס 297 ע' וטס 299, ע' לר"ני"ה

קלינן.

 אמנם 3, אות 3 ע' "שמעיה" במחברתו  עפשמייז ,ור"א ע"ה, מי' תחצ"ו יהשייה 1( :קמ"ז
 אולי 2( לרש"י[. ולא ב"י ]לר"י הוא י' מי' גם ואולי שם(: )במבוא העיר מילרר"י
 לחה, או יבשה היא אם בכף שחילק מה אולם ז'(: הערה )שם ובמבוא 3( צ"ר, מי'יו"ר וב"י מור וראה ב'[, אות ]שם שהכנים מה שיעור גיאות[ וצריר ]=אמורה, הכףצ"ל:
 פוגמת. ליל]ה[ שלינת לרש"ימצאנו
 שט במררכי וגם ובראבי"ה שלמה[. ורבינו יהורה בר' יצחק ]=רבינו ה"ה 1( :קמ"ח
 ובש,ר רחלב פמקו ]נמי[ רש"י ]ובתשובת[ יהורה בר ר"י ובתשובת בזה"ל: ברישאמומיף
 ק',1: מי' מ:[ ]כ"י או"ח 207: פ"ר מי' ח"ב האורה השווה כף לרין ובנוגע הן. מיניןשני

 ]=פע: רמ"ז מי' ושם רל"ח, מי' פררם 6; ע' י"א מי' מעה"ג ע"ה; מי' ושם י' מי'תחצ"ו
 ור"א כ"ז: מי' אק:( )כ"י ח"ב ושבה"ל תקצ"ר: מי' רש"י מרור קם"ב[; ריש ושם קנ"ז,רף

 ובראבי"ה: שם. הראבי"ה עפ"י זה תיקנתי 2( 3(. אות 8 ע' "שמעיה" במחברתועפשמיין
  )בריבי"ה(.  מטנה הפולמ 3( שנאמרה.כף
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 במינו מין היתר[ = ] 4( בבשר או ה'תר בחלב ממנה נפלפ ואםנבילה.
 בשר, שאר עם במינו מין נקרא אם 5( והרגלים והראש : ובמשהוהוא

 : ע"כ 6( בתשובהכתב

 קמ"טמי'

 שה'ה מאיר, בר' 8( כהן יהודה ר' על י( מרבו שמע 1( זצ"ל שלמהרבינו
 דלאו ומורה חולק בן-גילו 4( אליעזר ור' מלתא. דריחאאומר

 6( בתנור עמו שנאפה אע"פ הבשר עם לאכול 6( הפת והתירמלתא.

 : דבר עמא וכן ז( הלכה וכן גבינה. שלפפילה

 58[ ע' סוף "' מכה ]בבהסגלה ל"ו סי' רים "וכספורן[ ]כ"י ח"3 :מ3ה"לקמ"ט
 לית" מלפכיכו פיריכ5י וככ"י ; (5"ל מלננה רניכו :נמס

 מס_

 היתר חלב לתור נבילה חלב ממנה וכשנפלט הגי': שם ובפע: שם. ראבי"ה עפ"י זה תיקנתי4(
 לראבי"ה במבוא סופו.נשטט עד כולו והמאמר 5( בטשהו. במינו ומיו בטינו מי; ליההוה
 שלפנינו: הגדול המרדכי בכ"י בחסר נלקה והשאר 6( קס"בן. ]=פע: רמ"ז סי' בפרדס וגם209

 טמני. נעלם בטק"אומקורו
 שערי וראה זצ"ל; להר"רב לאו, אם היא טילתא ,ריחא אם דיו אק: 1(יבכ"י 2קכ2"ט
 וגם 125[ צד ח"ב ]ראבי"ה אפטוביצר הח' שציינו המקורות ולכל ל"ה. סי' פראג ד'דורא
 ר' ה"ה רש"י, של השני =רבו 2( ח"ב. שבה"ל להוסיף: ציריר 86[ ח"ג ]אוצה"גלוי;

 ספר בעל ממגנצא, הכהו טאיר בר' יהורה =ר' שהוא כנראה 8( טמגנצא. יהורה בר'יצחק
 מעה הסנלה עורר אטנם ליאון; סיר יהורה ר' של ונכדו רגמ"ה של תלטירו שהיההדינים,

 מכתב והשווה רגם"ה. של רבו שהיה הזק;, כ"ץ יהודה ר' ליאונטי;, ר' שהוא לחשובשם

 ישיבת ראש טוירטיישא,, יצחק בר' אליעזיר ר' =והוא 4( 460. צד ט"א חלק גרמניחרשי
 ריחא ר"ה: ע"ב ע"ו פסחים לפירש"י מתאימה זו והלכה הגדול. אליעזר ר' הנקראטגנצא,
 ורוקא 5( לה. חייש דלא לי נאמר יצחק בן אליעזר ר' של משמו ואף שם: וז,"לטלתא
 טותר תל"ח סי' שם להראב"; אמנם ל"ה; סי' המכריע בעל של לדעתו לכתחילה ולאבדיעבד
 ח"א בהאורה וכ"ה טובא; אוירא ביה שלימ דלא צר, בתנו,ר לא אמנם 6( לכתחלה.אפילו
 אמנם ז"ל. רש"י =והוא ז"ל הר"ש דעת וכ; ח74: צר פ"ד אות. ח"א ובא"ח 139. ע'סוף

 שישארו שפעמים לעני;: לסיפא כ"א מלתא, ריחא לענין לעיל טוסבת אינה זו ציטטהלדעתי,,
 בשימתיה ליה וקם בתרא, דהוא דרבא כותיה דהלכתא 7( במצה. ודבקו בתנור חטץפירורי
 מתאיטה זו והלכה ס"ג[. דף ס"ב סי' שלמה וקהלת שם, ראב"; שם, פירש"י ]וראהדלוי

 ס"ו ע"ז תוס' ]ראה ר"ת של לשיטתו לא אמנם 4[; אות סוף לעיל מראה רבינו שללשיטתו
 ל"ו[ סס"י ח"ב שבה"ל ח': אות ע"ו סי' לר"ת סה"י רבא; ר"ה:ע"ב
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 ק"נטי"
 אחרי' עוד ובשלו והוציאום שלמי' שנתבשלו תרנגולין על 1([]וששאלת

 הגליון: )על קיפה באותו אחרים בשלו ושוב והוציאדם, מרקבאדתו
 דבוק כבד או לב 2( מצאו למוף תרנגולין. מ' בו שנתבשלו עדמרק(
 הקיפה אם נתערבו, שכלן היא, בשול זה מאי ידוע דאין מהןבאחת

 כבד או לב אמור ואם לא. או בם' ובמיל מצרפתן כלן בהשנתבשלו
 1 דבוק או בנפרד 8( שיעדרו ואיך צלי, או מבושל בעדףהנמצא

 אמורי' כלן ודאי מהן באחד דבק כבד שנמצא כיון : נומה רעת,יפך
 עצמה החתיכה בשר חתיכת על שנפלה חלב - מפת 4(כדאמרי'

 כאן אף חתיכות, מ' שם שאין בזמן החתיכדת כל דאומרת נבלהנעשית
 העופות כל ואומרת נבלה נעשית מהן באחת דבוק כבדכשנמצא
 בין לפי' כנבלה. נעשה הכל ג"כ 5( בהקיפה שנתבשלוהראשונים
 שהקיפה לפי מצרפתן הקיפה ואין אמורי' האחרוני' ביןהראשוני'

 נבלה... נעשיתעצמה

 קנ"אטן'
 "מ"ה( ט" א")תי: ואין הרבה חתיכות עם שנתבשל 1(פבר

 חתיכות עם ונתבשלה שעליה בשר מעמו, לבמל בו עטעטים 2(בחרניכורנ

 רסוס סנליון )על 3' סי' "1' )כ"י( : נתר סו3"ס נר"י לר"י 1ותסונס 2קקקנ
 3-ת10. יף י"נ סי' ססל1יכר כת"י סק~ר וס3ס"ל ן 3-"ב4 יף קל"נ(סי'

 : "1 כת"י : נתר סו3"ס כתן 3"ר ע1רי"ל ר' תלתייו ע"י ח רס"ית5ונת 2קנ"4*

 יהודה בר ר"י תשו' )והשווה ח80. ח"ב שבה"ל כת"י עפ"י זה היספתי1( :כ("נ
 ר: טי' מעה"נ 204: האורה "[; חוברת א' שנח ]=:הפגלה 80 דף אק: כת"י ח"בבשבה"ל
 יותר(. ומוריוחת מזוקקת יטלפנינו ותשובה תמ"א. סי' ורוקח ע"ב; סי' ושם ע"א סי'תחצ"ו

 יטלש 3( יטלפנינה מכתה"י הוץ מק"א בכל רמיזא ליכא מהז, באחת דבוק ללב ובנוגע2(
 ע"ב. ק"מ חוליו 4( במק"א. לזה חבר מצאתי ולא אזמיי בכת"י רק נזכריז הללויטאלות

 כנבלה[. הכל 1עיטה ג"כ ]==והקיפה צ"ל: אולי5(

 עפשמייז ר"א והשווח יטם(. רש"י וס' האורה )או"ה, שנתבשל דבוק כבד1( :לקנ"1*
 : להוסיף צריד שם שצ"ז המקורות ולכל 2; אות 15 צד ושם ג אות 8 צר "שמעיה"במחברתו

 : א( הערה שם )תחצ"ו והעיר ביואה שגה מילר ור"י שבה"ל. וקצור רש"ק ס'חאורה,,או"ה,
 צד רש"י" "תולרות בספרו ליפשיץ רא"מ אמנם לרש"י. ולא בר"י לר"י היא זודתשובח

 יטלשה פי ועל בששים. במינו מיז התיר בר"י ר"י כי ליש"י, והוא כתב: 6 הערה181
 )שם(. בחתיכה ואיז 2( לרש"ה שהוא דבר יקוםעדים
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 אלף הן אפי' כולן החתיכות כלאסר
 שנדבק 8(, חתיכתו מינה. שהןמפני
 שאר וכן הוא בשר מין בה,הכבד

 מחמת שהאימור ואע"פהחתיכות.
 דבוק, אינו ואם נבלה. נעשת הריבא, דם"

 כדי אלא אמר לא אתו, הרבהוחתיכות
 נאמרת ואינה אומרת שהכבד מפנימעמו,
 6(, ובולעת חוזרת ואינה לפלומשעשויה

 שם היה ואם מעם. בנותןונאמרת
 לבמל ששים שליקתו עד בשולומתחילת
 ולא לבליעתו לא לחוש איןמעמו,

 הלכך 8(. מותר עצמו והואלפלימרצו,
 חתיכות, עם שלוק או מבושל נפרד,כבד
 מותר. הכל בו ששים שםויש
 דנפיק במאי לשער לנו י( היה התר, עצמו והכבד הואיל אניותמה

 ואף אימור. כשהחתיכה משערינן בדידיה 8( אמרינן דכימיניה,
 בדידיה: ששים דאיכא "1( לאו אי להתיר, רוצה שאין אלא כן, נדמה 9(לר'

 ששים, שם שהיו אע"פ ואמר דבוק שאינו בכבד ר' לפני באומעשה
 הכבד ת( ששנינו לאותה וכשנזכר במיל. 1'( לא במינו שמיןמפני

 ח"נ ס5ורס ; 43 ע"נ סי' תח5"ו ; 465 קוץ"ס( סי' רסוס סנ5יון )ע5 י"וסי'
 ן 285 תקפ"ט סי' רם"י סוור ן רכ"ר סי' פררס ; 28 ע' ס' סי' 5ו"ס ;201
 103 ( סוץ: )כת"י סק5ר ונמנס"ל 305; ח"נ סנס"5 ; תכ"נ סי' רים ח"55ו"1
 3ר'[ ]ע1רי55 5ר' י5חק 3"ר[ ]ס5תס רני' 5"ל: ו5ו5י 5חיו. כתן 5ר' י5חק רניכונמס:
 יותר. ווץרווחת סנעתייס ת1וקקת סי5 ס5פכיכו 15וץיר ונכת'" ]בכת5וץיןו[- 5חיוכתן

 וצ"ל: כבר מחמת האיסור שבא בטעות: ובאו"ה מק"א. בכל כ"ה 4( )שם(. חתיכח8(
 אוסרת שלוקה האומר לדברי ואף ובולעת. חוזרת ואינה : הני' 28 ובאו"ה 5( ]דם[.מחמת

 בהאורה(. )וכ"ה טעם. בנותז ונאסרת ובולעת חוזרת שליקח שבשעת ,מפניונאסרת
 בס' )כ"ה 7( מששים. יותר ואפילו אסור, הכל התבשיל מתובל ואם הגי': ובהאו,רה6(

 דכי )או"ה(. רבותינו אמרו דכי 8( מיניה. דנפקא במאי לשער לנו ומה או"ה:רש"י(;
 נרמה מטרייש שלמה לרבי .ואף שם(. רש"י )ס' כן נדמה לי ואף 9( )האורה(. רביאמר
 דתשו' להחלימ נוכל מזה וגם 11( )או"ה(. ששים איכא א"כ אלא 10( כת"י(. )שבה"לכר

 בששים. במל במינו מיז דלשימתו שם(. מילר ר"י )ראה יהורה בר לר"י איננהשלפנינו
 ע"ב. ק"י חוליז : מי"א פ"י: תרומות12(

 ש' הכבד שעל בבשר ואיואחרות
 כל הכבד, לבמל ששים( : הנליוו)על

 אומד יטהכבד מפני אסורותהחתיכות
 ואומרת חתתיכה וחוזרת החתיכהכל
 1 במי מיו ליה והוח החתיכותכל
 בשר בשום רבוק אינו ואם במיל.ולא
 חתיכות עם ונתבשל לבדו כבדאלא
 מעמה כפי אלא אוסר אינובשר

 'טאינח נאמרת ואינח אוסרתדחכבד
 חוזדת ואינה לפלומ אלאעשויה
 בשולו מתחלת שם יש ואםובולעח.

 לחוש איו מעמו לבמל ל שליקתווער
 עצמו והוא לבליעתו ולא לפליטתולא

 או מבושל נפרד כבד הלכרמותר.
 מ' יטם ויש אחרות חתיכות עםשלוק
 מותר.הכל

 מותר עצמו והכבר הואיל אניותמה
 דכי מניה, דנפיק במח לשער לנוהיה

 זמו כל ברידיח מששרי]נחאמרי]נח
 נדמה לרבי' ואף אימו]ר[.שהחתיכה

 אלא להתיר רצה שלא אלא כולו
 ומשעריננח בדידיה ס' איכאאי

 : ומרקבקיפא
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 משערינן וכי פרשתי. אשר הדברים 18( ככל לי אמר נאמרת, ואינהאומרת
 ונתבשל דבוק, "( וכשאינו נוהג. ר' וכן משערינן גופא בקדירה "(אילפם
 מפני במינו, מין הוי ולא לבמלו מועילות כולן בשר, חתיכות שארעם

 בחתיכה דבוק אבל התירתו. התורה אבל הוא, גמור דם כולושהכבד
 כל ואומרת נבלה נעשת עצמה חתיכה חתיכות, שאר עםונתבשל

 : מינה שהן מפניהחתיכות
 בחתיכה י1( בששים שבו דם ר' ושער דבוק. 16( בלב ר' לפני באומעשה

 אלא נבלה נעשת עצמה חתיכ' אמרינן דלא והתיר. בהשנדבק
 מעם. בהבשנתן

 : "( נתן ברביעזריאל

 קנ"בטי'
 בהמה בדיר שאין יודע אמ 2( אף רואהו, ישראל ואין גוי שחלבו 1(חלב

 : 6( נחש ישכנו גדר ופורץ 4( נאמר זה ועל 8(. אמורממאה,

 סי' 1519 ס' ]בבך"ק 1"ל ר"ם כתנ וכן : נסס "115 סת: כ"י סתכסינ 2קנ"ב
 ק"ס סי' נו: ]=:כ"י "62 סיו: כ'~י -"ו"ס 207ן פ"נ ס" ח"נ ס"ורס ןקל"ח[
 סכך נסס: פ"נ סי' יור" סערי ן 290 תר"1 סי' רם"י ס~ור ן 48-47[בנפר:

 ע"3 ל"נ "נורכל תס' ]בבלקוטיס רם"יכתנ
 בבולית"

 סס[. סנו: נכ"י

 רש"י(. )ס' ואילפס קרירה 14( שפירשתי. מה ככל לי אמר ; ובהאורה במק"א. כ"ה18(
 רבוק ובשאינו 15( 0שערינן. : וצ"ל 0שערינז. גופה וקרירה אילפס : בטעותובהאורה
 רבוק. בלא : במעות ובאו"ח 16( ונתבשל. : וצ"ל ונלבשל, : בטעות ובהאורה)או"ה(.

 ד'( הערה )שם מילר ור"י תם"ר. סי' ח"א ואו"ז 129, ח"א האורה 855, ח"ב א"ח ועי'17(
 בכת"י 18( כנגרו. מעיר 129 האורה בס' וכו'" רבי "והתירו הלשוז רהא ברואה,שגה

 ]=רש"י[ ר' פירש אשר זהו : וצ"ל אחיו, נתז לר' ר' פירש אשר זהו : הגי' ח"בשבה"ל
 א0נם 2(. הערה 15 )שם עפשטיין ר"א רעת וכ"ה ]=תלמירו[. אחיו נתז בר'[ ]עז,ריאללר'

 מנחם ר' רברי הם א'(, הערה )שם 0ילר ור"י 7( הערח 180 געשיכטע )לימער. צונץלרעת
 אחיו. נתז לר' פירש אשר מכירבר

 ועי' ; ז"ל הצרפתי שלמה רבינו כתב וכז ר"ק: ז"ל; ,רש"י כתב יכז מם: כ,,1 1( :קנייב
 פריי0ז שצייז המקורות ולכל 187. סוף ק"י מי' ח"א האורח רנ"ה; סי' ושם רמ"ח, סי'פררמ
 א"וה ט0אה; בהמה עמו שאיז אע"פ רש"י: ס' 2( המנהיג. להוסיף: צריר א'[ ]אותשם
 שאין בבירור יורע אבל ע"ה: סי' ררב"ז בתשו' אמנם טמאה; בהמה בריר איז אפילו 0:כ"י
 שלא רש"י; ס' 3( 0ותר. ממא לרבר כלל לחוש ראיז שכיוז הורה טמא. דב,ר ההואבערר
 נחש ישכנו גרר ופורץ חורבא ]=מיניה[ ליפוק רלא מ: כ"י או"ה ממנו; חורבה ליריתצא
 תורת נ"א, סי' יו"ר חלק רשד"ם מא"א, מה' פ"ג הרטב"ם ועי' שורות(; ג')טטח
 פ"א: ברכות ירושל0י ועי' ח'; י'; קחלת 4( שם. קט"ו מי' חרש ופרי פ"א-פ"ג. כללחטאת
 בז אברהם ושלום ר"ק: 5( עשה. ר"ה: ע"ב כ"א לעירוביז פי,רש"י לזה והשווח ח"ר.ריש
 זו. הוספה ליתא שלפנינו סם: בכ"י אמנם הירחי;נתן



175 רש"יתשובות

 קנ"גמי'
 משמעתו אל כלים, מהרת על : '( יצחק בר ]שלמה[ רבנא שלמשמו

 את כשממהרין : כתוב ומצאתי 8(, בדקתי שלו במפקות 2(,מרתי
 שעל הכלי שיהי' צריך אינו כלים, ושאר וכפות קערות 4( כגוןהכלים,
 ואני ז( מפיו '( מ"כ רבינו אלי דיבר כה : לכן קודם ממוהר 5(האור
 רבות ופעמים : 9( )המד( שמשון בר יעקב אני בדיו, המפר על 8(כתבתי

 והנני רבות. פעמים לפניו כן עשיתי ואני כן. עושה רבינו %(ראיתי
 : "( רבינו מפי ששמעתי דבר של מעמו לךכותב

 קנ"דמי'
 בשוגג, 4( החזירה ולא 8( החבית מן 2( ברזא שהוציא 1( אחד בגוימעשה

 רביכו מ5 חייו ינ1י לסוף קרונ וככתנס מנ1עיס/ לר' ערוכס 1ו רם"י תמונת :קנ"ג
 תפל"1" מתמון נר יעקנ ר' ס5עיר תלתייוע"י

 נספר וסו3"ס [/ ס~עבע ]:ב
 326 סי' פרים בבכ"י 115 סי' ם(ח"ס בבכ"י 134 סי' תוכטופיורי ]כ"יס"סופות
 סתעיס לר' ר' סמינ ונמס: 803: יף 503[ 5י 1887 תוכטמריפט22כייטיער

 נ' ע"ך יף 5' סי' ח"" ח"סנ"רחות
 40[ן  וי 22פר: 5"5 סי' ת: ]בבכ"י "90 רים ססתיכר[ ]כ"י "ו"ס 2קנ"ד

 יהאורה במבוא רש"ב ע"י נשמטה זי ותשובה שמעיה; לר' ר' השיב א"ח:1( 2כ(נ"ג
 "שמעיה" במחברתו עפשט"ז ר"א 187, למח"ו במבוא ברלינר ר"א והשווה 161; ע'ריש
 ט' פרק במבואי סש"כ והשווה 2( 867. צד לראבי"ה במבוא אפטוביצר ור"א 2, אות 8ע'

 ראה סרות, וקבלת הכנעה לשוז שהוא זה במליצה כתב ורש"י רבינה של סגנונועי
 שסואי

 עי סעירה יטלפנינו תשובה ואולי 4( דבר. של בטיבו התבוננות לשוז 8( י"ד. כ"ב,א'
 חהיכות נכות בית ראה 5( הי"ב. בסאה הכלכלי המצב ועי רש"י, של בביתו החייםסרר
 כבורה. סעלת ]או כבור :==סנוחתו 6( אדומה. פרה ה' פ"ו רמב"ם 20, צד רישח"ב
 יפי 8( סבואין. מראה העתיקה צרפת לשוז השפעת על מעיד הוא ואולי :=בבעל-פה.7(

 ==והוא 0( הק. פרק מבואי ]והשווה כותב סתלמידיו ואחד פה בעל קורא בעצמושרבינו
 לה וכרומה זה הרפתקא 10( "יעקב"[. ערד מבואי ]ראה מפל"זא שמשוז בר' יעקבר'

 בישיבתו השולמ קרבות של היחס על ג"כ מעידה ואולי רבינה בתשובות אחדות פעמיםנשנה
 סאיר בר שסואל ו' ואף זו: הוספה איתא הכ"י ולבסוף 11( ותלמידיה חרב ביז רבינושל
 העם. נוהגין וכז צורה, ]==ישמרהו י"צ מאיר בר יעקב ר' הורה וכז בשימתוף.עמר
 מתאיסה יוש"י זו ופסקא שם; ליתא חיה ובכ"י מ: כ"י באו"ה בהאורה; יכ"ה 1( 2לתנ"די
 בתמים ועי' 22[; ע' צבי לדוד ]בהמאסף אמרכל בס' והובא וש"י; של רבו בר"ה דר"ילפסקא
 תומ תק"ה; סי' לר"ת סה"י 1[; ע' תרמ"ז שנת טוב ]אוצר לע"ז פירשב"ם ק"ח; סי'דעים
 בכ"י 2( א/ אות פר: או"ה 80; ע' שד"ל נחלת וראה עכו"ם; אתא ה"ג ר"ה: ע"ב נ"טע"ז
 ,שקוריז הברזא בפירישב"ם: בלץ דודיל הנקרא ברזא וויז: בכ"י הברזא; ישהוציא בגוימ:

 החזיר ויא ס: וכ"י ישם, 4( בשוגג. חחביות מז האורה: 8( ב. אות ,שם פר: וראהרושיל;
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 מה לשתות 6( ]ר'[ והרניר ". יהו]דים[ בענין בקי היהשלא

 הברזא תהא '( שלא קצרה, הברזא שתהא ובלבד ההבית.שבתוך
 "( בשמועה ליה משכשך "( וראה 9(. הבית תוך הור של עוביו 5(עוברת

 ודאי למטה שנפל ומה א(. בע"ז כדמוכה הבור, ניצוק הוי 13( לאגונא האי ס( דכי היישינן, לא הבור ולניצוק נמך. יין .ליה והוהלהוציאה,
 "(. בע"ז כדאמ' בשתיה, אמור לנמך נתכוון שלא "( אע"9 15( דנגעאמור,
 וכן בשתייה, ליה א( ואמר ביין לוליבא ונגע 18( לוליבא דמליקההוא
 שלא נגיעת-יין, לשום נתכוון ולא ביין ונגע גוי בא אם אבל "(.אמ"ר
 28( וכההוא פ2(. בשתייה אפילו מותר 21(, לא או יין היה אם יודעהיה
 המרא. שתו וקא יתבי דהוו נהוראי בן יומי ור' ארזא בן יוהנןדר'
 '2( דרימא לבתר אשקינן[%(, ]תא ליה, "( ואמר גברא 4פ( ההואאתא

 ההוא למשתי 29( ושריוה הוה דגוי מילתאאיגלאי
 שתול המרא פ8( הני כי דרבנן 81( דעתיה מלקאאי

 לשם נתכוון ח( דבשלא אלמא אשקינן[84(.]תא
 : מותריין

 פסקי הו"ז ן ת133 וסס 1263, הסופות ס' לונןון נכ"י וסונה ן 215 ק"3סהורס
 תתוו"ז. סי' ע"ז וננורךכי ; כ' סי' תה"ה, סל' חיינווניות, תסו' ; רכ"ס סי'ע"ז

 מ: כ"י עפ"י זה תיקנתי 8( היהורים. בעניז שם:. 5( רבי. והתיר החבית, לתורהברזא
 וויז: כ"י החור; מעובי חוץ שם: 8( הב,רז.א. תצא ולא מ: כ"י 7( האורה. וס' וויזוכ"י
 =כשמנענע: 11( כז. ראם מ: וכ"י שם: 10( החביות. תור האורה: 9( החור. מזחוץ
 שם: 13( גוונא. רבכי-האי שם: 12( להוציאה. כשמנענע האורה: להוציא; כשמנענעה מ:כ"י

 נגע. קא רהא והאורה: מ: כ"י 15( רגואי. ר"ה: שם ופירש"י ע"ב, ע"ב שיז 14(ליכא.
 הי=לריקלא 18( ע"א. נ"ז זרה, עבורה במסכת וכראמרינן האורה: 17( ואע"פ. שם:18(
 ונחת לריקלא[ ]קרי: לרוקלא האורה: מ:; כ"י עפ"י זה ותיקנתי ביריה; לוליבאונחת

 לאו. אם שם: 21( שם. ליתא מ: ובכ"י רבי; =אמ,ר 20( ליה. ואסרי שם: 19(לוליבא.
 ראיה אינה וזו המפרש, טעה לי כמרומה : בזה"ל מאוחרת הוספה כאז יש מ: בכ"י22(

 ]וליתא בכוונה. שלא כחו אלא הוי, נגיעה לאו ארזא בז יוחנן ררבי מעשה רההואלכאן,
 נ"ח. ע"ז וכהאי; שם: 28( וויז[. בכ"י לא וגם בניו-יורק הממינר בכ"י לא מזורמיזא

 אשקינז[: תא ]קרי: אקשינז הא סמ: בכ"י 26( ליה. ואמרו שם: 25( גברא. האי שם:24(
 היא. רחמ,רא גוי נתכוון רשלא אשקיין תא מ: ובכ"י שם; האורה עפ"י זהותיקנתי

 ושרייה מ: כ"י 20( מילתא. ראיגלא לבתרי, האורה: 28( לגוי. חמרא ררמי שם:27(
 כצ"ל 82( רבנז. רעתר מלקא אי מ: כ"י 31( ראמרינן. האורה: 80( ראמרינ.. ההואלמשתי
 ראה 84( לגוי. ראמרי והאורה: וויז, כ"י ליה; ואמרו שם: 88( הוי. כי סמ: ובכ"ילנכוז;
 נתכוון. שלא רבר בהאורה: אמנם מ:; בכ"י וכ"ה 85( 28. אותלעיל

 28(, לכמא גויהמרא

 %( רב דאמרהמרא.

 לגוי ליה מ(דאמרי
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 קלקהטי'

 לר' 1( השיב שלמה ר' : רש"יתשובת
 2( הגברת ששכחה היין על :שמעיה

 להיות וצריכנו עיוה"כ. המרתףמפתחות
 היתה הרבה ופעמים3( בביהכ"נ. 'היוםכל

 בני וגם לביתה מביה"כ יוצאתהגברת
 וחוזרים. לבית מביהכ"נ היוצאיםהבית

 הבית פתח מוגרת היתה 4(והשפחה
 וגזלנים. גנבים ובאו הגברת צותהכאשר
 המפתח 5( הגברת שאלה המחרתוליל
 ממוך היומ 6( מצאתיו השפחהאמרה
 פתוחות חביות 7( שם והיולערב.

 ושאינם בברזא. 8( ומבורזותומתומות
 שאם מותרות, שהם בעין מראהמבורזות
 היו המרתף בתוך הגויהנמצאת

 ]אמורות[9( מותרות והמתומותהפתוחות
 נחשדו שלא נראה היה מבורזותאבל

 בטוב יודעין ואינם יין לנמךהנוצרים
 ארמאים כמו אדוקין שאין כלל,לנמך
 לע"ז. ביין אצבעותיהם משכשכיןשהיו
 19( למזוג כך על נחשדו לא עתהאבל

 סחוקר נת"ע נ)ילר ר"י ע"י סו3"ס סו,עיס ר' לתלתיןו רס"י תסונת 2קנ"ח

 46-45 י"" סי'ת""
 ]כ-תנו"

 ר"ני"ס י"ת[: "ות 6 ע' סנ"וניס תן פסוקות לסלכות
 'שלמה רבינו שהשיב לרבריי ראיה תשובה מצאתי ועור תתקם"ב: מ" יאב,"ה1( :נפנ"דן

 ששכחה אמ,רכל: 2( שמשוו. לר' שלמה רבינו השיב אסופות: היה: מעשה אמרכל: שמעיה;לר'
 עיוה"כ. המרתף מפתחות הגבירה ששכחה ראבי"ה: עיוה"כ; מרתף של מפתחיהודית

 סגרה ופעם פעם ובכל שם: 4( לביתה. מביהכ"נ היהורית הלכה מעמים והרבה שם:3(
 ישם: 8( המפתח. היכו היהודית שאלה שם: 5( הבית. מז גבירתה כצאת הדלתהשפחה
 שם. חסר הנוצרים" נחשרו "שלא וער מכאו 8( במרתף. שם: 7( לערב. ממורמצאתיה

 לא כי היק, שלמה רבינו והתיר אמרכל: 10( ג'ך אות )שם הסברא עפ"י זה תיקנתי9(
 ע"ב. י"א ע"ז 11( לשתות. כ"א לנסר הנוצריםנחשרו

 8( עמ' אמרכל)ס'
 מפתח יחורית ששכחה : היהמעשה

 והרבה הכפורים יום ערב מרתףשל
 הכנסת מבית היהורית הלכהפעמים
 השפחה סגרה ופעם פעם ובכללביתה
 וליל הבית. מו גבייתה כצאתהרלת
 המפתח. היכו היהורית שאלההמחרת
 לערב. סמוך מצאתיה השפחהואמרה
 וסתומות: פתוחות חביות במרתףוהיו

 לא כי הייו שלמה רביגווהתיר
 לשתות. כ"א לנסר הנוצריםגחשרו
 מימיך לצור הלכת לא 11(ואמרינו
 שתי ששפתו וגוי ישראלוראית
 להם חשו ולא אחת כירה עלקרירות
 בקרירה. נבילה ישים שמאחכמים
 תמיר ויוצאל גכנס' שהגברתועור
 ומתיראה המפתח הגברת תזכרושמא
 ספק ואומר כגגב. תתפס שמאהשפחה
 מתני' מההיא ליכא,ביאה

 אקלירא שמסרה 15(]=מסוביתא[
 אלא מפתח לה מסרה לא ואמרהלגוי'

 הכי, נמי ותניא בלבר, מפתחשמירת
 אסור שמור אומר שאםואע"ג

 שמירת במסירת א"ה שמפליגשהוריעו
 שלא הכא וכ"ש חיישינו. לאהמפתח
 והגויה שכחה אלא לה המפתחמסרה
 ולא גמור. היהר רהוא כגנבנתמסה
 לפי ישראל של בממונו ארםיקיל

 ספיקא וק"ל עליו חסהשהתורה
 ריין חומרא משום ואי לקולא.ררבנו
 לע"ז יינם שמנסכיו באומות ה"מנסר.

 ראורייתא איסורא רהויומשכשכיו
 זו באומה אבל גסיכם. ייו 22(ומשום
 שנוכל 28( מקום על מנסכיושאיו
 4 מותר הייו כגנב נתפס עליולומר
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 אבל עושין, הם ישראל בפני כן, שעושין רשעים דיש דאע"פ'ולשתות,

 דתו. על ישראל לעבור מתכוין גוי שיהיה לזה חכמים חשו לא בפניושלא
 בארבע דחמרא קיטמא מלימא דמודייתא קומטא התמ 12(כדאמרינן
 לעיל הלכה אמרינן ועוד חשוד. לא ליה אהני דלא במידי אלמאליומא,

מינך.
 חשו לא א' כירה על קדירות בשתי שותפין וגוי ישראל 18( אחרתועור

 בקדרה גוי ליה ושדיה אפיה שישראל בזמן דלמא לדברחכמים
 דברים. כמה ומפני לנמוך. לחוש לא ליין בינה חבית שהיתה וזווכו'.
 דלמא איתא אם ועוד הבית. לתוך ויוצאים נכנמים ישראל היו כי :הא'

 רעדה דאחזתה ואע"ג ואתיה, דאורכמא וודאי אלא ישראלית,מינכריה
 אפי' ועוד נגרה. אי מלתא לברר דחביתא בברזי וחזי אזלאדלמא
 אמר לגויה. איקלידא לה דממרה ממיבתיה ומהא טהור. ביאה 14(מפק
 אלא לה ממרה לא ואמרו מדרשא. בי הוי עובדא אלעזר ר' א' יצחקר'

 למנות ממש חמרא אצל דקאי היכא דמי ולא בלבד. המפתחשמירת
 הפליגה בשלא הך תימא ולא היין. אצל ממש עומד שהוא בחנותאותו

 שמור לה אמרה ולא המפתח שמירת לה ממרה שלא כיון האעמקינן,
 בחנות ממש מקומו על לגוי דשבקין היכא מזו, גדולה הודעה לךאין

 שמור. לה שאמר או ננעל "( תניא היין, אצל ממש שם עומדשהוא
 בממירת מתם אבל מפליג'. שהוא שהודיעו שמירה זאת שמירהאלמא
 כגנב והגויה ששכחה המפתח ממרתה שלא זו וכ"ש תנן. לאשמירה
 של ממון לאבד בעיניכם י1( קל יהא ואל גפור. היתר מותרבמרתף
 לחוש ואין לקולא דרבנן מפיקה וקיי"ל עליו. 18( הקילה שהתורהישראל
 אומות אותן "( הנ"מ דיי"נ, חומרא משום ואי בזה"ז. בעולם פניםבשום

 תתר"ן סי' ומס תתקת"3,סי'
 ]בבתנו"

 סיונל נס' תתרכל : 299[ 5ן לר"3י"ס
 )כ"י "סופות : סמו"ל מס וסמו)טת וססיר סלמון נמינוי 8 ע' סופת"ןלרי"5
 מתמון לר' מל)וס רנינו סמינ : 3מס 45[ מן"ל ]בבנחלת ע"נ קכ"ט ךףלונךון(

 מר)עיס[.]בנלר'

 שם. בע"ז הגי' ע"פ תיקנתיה 15( ע"ב. ע' שם: 14( ע"א. 5"ח שם 13( ע"ב. 5"ר ע"ז12(
 ? וצ"ל הוא ט"ס 18( ישרא5. ש5 בממונן אדם יקי5 ו5א אמרכ5: 17( ע"א. ע' ע"ז16(

 יסמנסכיה באומות ה"מ שם: 19( ע5יה ]==חסה[ שהתורה==5פי
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 יין ישתו דכתיב מתים דזבחי דאורייתא אימור ת( והא לע"זהמנמכין
 26( שיש עינינו, ראתה ולא ראינו ולא "( שמענו לא מ( הא אבלנמיכם.

 : לע"ן יין ששיכשךמהם

 קנ"ומי'

 חייש דלא 8( אליעזר כר' לן דקיימא 2( דהא : 1( כתב יהודה בר'ור"י
 בחותם ומגי חרם של היו שלהם דחביות בימיהם ה"מלזיוף,

 זה מחוברין שהפרודות שלנו עץ של חבית אבל החביות. פי עלאחד
 בו ויתחוב שם דרך היין ויוציא 4( מכין של חודו לתחוב יכוללזה,

 ברכה: עליו ]=תבא[ והמחמיר הנקב. למלאת 6(קוץ

 קנ"זמי'-
 בחבירצ שברצבוה ראירצ אם ששאלרצ, היין על : 2( לרש"י שאלה 1(תשובת

 ממנו. לשתות מתירו 8( אינו ימים, ג' ועירוי מלוי בלא בוישל
 פ"3 ע"( סיו:( )כ"י וריכוס נ)ורוכי סו53ס לרמ'-י נר"י ו"י תמינת :קנ"ו
 3ר"1 ירוזי 3מס: תתיוזח[ סיז מס 5יוי בנךי ריוייח 5~ף סיי מס רייי5 ]ב:ך'1081
 נליקוטי ונס : ך114 רל"נ סי' מס סת:( )כ"י יורךכי נסנסות וכמ)וטסכתנ.

 מס. סיו:( )כ"ייורךכי
 קליס ]=:ונמכוייס קס"ס ךף סוף ססתיכר[ ]כ"י ח"3 חייס 5רחות :קנ"ז

 הר"ם[. נמס קל"ס סי' טיו"ך ב:נ"י נ' סי' 271 ע' נ,ק"כ )סו5' ח"533"ח

 יין ישתו[ =;]_רכתיב 22( ראורייתא. איסורא רהוי שם: 21( )שם(. לש'ו =יינם20(
 לא וצ"ל: הוא מ"ס 24( וו. באוסה אבל ראבי"ה: 23( ל"ח. ל"ב: רברים וראהנסיכם.
 לע"ו. ביין ששיכשר מהם באחר שם: 25( שם[. ]וכ"ה עינינו ראתה ולא ]=האזנינו[שסענו

 ותשו' לאפוקי, ר"ה: ע"ב נ"ו ע"ו תום' והשווה בחסר; נלקה בסופו הגי' ובאמרכל:26(
 שפ"מ. סי' ר"ב ב"במהר"ב
 שם. ריווא ר' עם"י וה ותיקנתי לן. קיימא סמ: כ"י 2( שם. בהגה"מ יל1תא 1( :קנ"ו

 ]וצריך 76 ע' ריש ושם 71, ח"ב האשכול רל"נ; אלף סי' שם הרי"ף ע"א: ל"א ע"ו3(
 נוים של מנהנם היה כר 4( אלבגק[. ר"ח של להערותיו שלפנינו תשובה שםלהומיף
 מתיר: איני שם: 3( ו"ל. ל,ר"ש שם: 2( שאלה. תשובה]=ת[ בנרפס: 1( צקנ"ז ריווא. ר' עפ"י וה ותיקנתי כום; סם: כ"י 5( 82[. ]סעה"נ היין את וסוציאין סכיןשנועצין
 סוף ח"א הורוויי, הוצ' בנה"ה ונם 248 צר שלאסברנ, הוצ' ראו' הל' לבסוףהשווה
 יינם. אם]=ת[ סם: כ"י 4( ששון[. כ"י ראו בה' ]=וליתא 82;צר
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 בו, שחשודין אע"פ באימור, יינם 4( את תחזיק אל עיניך ראו שלאוכל
 הניתן ביין אלא בו, מחמיר ואיני 6(. הגוים מן לקוחות חביותיהם רובאין
 : עכ"ל : כך כל בוז( מחמיר איני אחרת 6( לשנה אבל ראשון.בו

 קנ"חטי'
 8( ישראל קבלו אם בחובו, ]בבנמך[2( יין לו שנתנו 1( יהודי עלוששאלתם

 5( הגוי ברשות ישראל ומוכרו 4( ברשותו הניחו ואם בהנאה,אמור

 אביהן8(: את שירשו וגרי ]בבגר[ דתנןי( להערים, שאיפיטר6( בדמיומותר

 קג"פ י'ם
 והורה יין. מלא בכלי עפר בכוונתו 2( שורק אחד בגוי 1( שהיהמעשה

 אינו בגוי מהור, שבזב כל 6( רב דאמר משום 4(, להיתר 8(עליו
 עושה אין נמי בגוי מהור, הוי בזכ מהור אדם 6( נגע אם נמך, ייןעושה

 נוףח 3לי 3ר"י[ ר"י לר3ו כ"" לו ]ו"ינה לרם"י התיוחסת זו תמונה :קנ"ח
 ]צצפע: )953( רס',ת ונס ר"ס סי' ופרוס ן 77 נועה"נ ן ]14 5י קי"נסי' ת"" ה"ורה : 1113( וף סי1: )וכת"י קת"ו( סיז ת: )כ"י 3"ו"ה הו3"ההמ"לה,

 ונזכרה נ"ט[.וף
 ננ1נו"

 ן 155 ע' ומס 154, ע' סוף להיורה
 ולית"

 )נוסוורת 3"ו"ה
 תחרנ"טן  לסי' סריני"ס  וורנרי  ליונס סנוסס.פריינ)ן(

  תנו"
 296( 5ך לר"3י"ה

נר"ה
 יין ]"ת ימר"ל קנלו "ס סמינ יהווה נר' י5חק ורנינו : נר"י לר"י מהי"

 "סור. נחונונסך[
 נמס: 893 הסתינר[ ]כ"י 3"ו"ה הו3"ה מתעיה לר' תרמ"י  ך תיונהקנ"ני:

 ל"חי מלתה[ ]בנר3ינו סתסר'

 ]ב:ר-

 נ"ו"ה וע5ותיס רניס ונמינחיס : סתעיה[
 מבואי[. ]ראה הגוים עם ממחר בלשרי עמרו זו בתקופה צרפת שיהורי למריה אנו ומזה5(
 הק. סי'  275  זי שם בא"ח ]והובא בתשובותיו רש"י שכתב מה ראה חורש י"ב ישנז ואם6(
 3. אות לעיל ראה7(

 הגי' וכ"ה ]נמר[. ייז : וצ"ל הוא ט"ס 2( מ:(. )כת"י אחר ,הורי על ,( :קנ"ח
 )פע: גוי ברשות הניחו ואם 4( שם(. )מח"ג בהנאח אמור קיבלו ואם 3( מק"א.בכל

 אפשר שאי : ובמה"ג במררס 6( )שם(. גוי ירי על הגוי ברשות 5( שם(.והאורה
 את : לבסוף מוסיף במררס זגם ובמה"ג 8( ע"א. מ"ר ע"ז. ; מ"י פ"ו: רמאי 7(להערים.
 ע"ב(. י"ז לרף )וכוונתו קירושיז במסכת וכו'אביהז
 האורה: בכוונתו; גוי שזרק מ: כ"י וויז; בכ"י ג"כ וכ"ה 2( מ: בכ,,1 ל1תא ,( :קנ"פ
 להתירו מ: כ"י 4( יטם. וחאורה מ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי :==רבי; 3( בכחנתו.שזורק
 שבזב: כל ר"ה: שם ע"ז תוס' וראה ב48; רם"ח מ" פררס 148, ח"א בהאגרה שמסק כמו]ורלא
 ]האורה: וזרק ביטתיהד הוא מותר יטם: 6( ע"ב[. ס' ]ע"ז ראמרינן יטם: 5( 8[. אות 44פר:
 בשתיה ומותר נסר, ייז בזריקתו עושה איז נמי ובגוי מהור, הוי טהור בארם זבואם[

 הוא[.]האורה:
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 מדקתני שפיר ממתברא דהכי בשתיה. הוא י( ומותר נמך, יייבזריקתו
 9( בברייתא כדקתני ימכר, קתני ולא והכשירוהו, מעשה היה זה 8(מתני'

 "(. בהנאה אפי' "( אמור גוי במגע ט( ר' דאמר דוכתא ובכלנמך. ייי עושה בגוי טמא, שהוא זב מגע אבל. לשתיה. אפי' "(דהכשירוהו
 : 16( בשתיה אפילו 16( אמר מותר, גוי מגע בשלא "( ר' דאמרובדוכתא

 בשתיה מותר הנשאר '1( אם נמך, גוי של בכלי נמשך אם ששאל, היייועל
 בחביות ט( שנשאר הייי שאמור צוטה, דעתי "( שכך ודע לא.או
 דאמר ואע"ג נמך. לייי חיבור הניצוק פ( הונא רב דאמר ח(,לשתות
 רבליה

 נחמי
 דוחיה הונא, לרב ליה ב2( פשיטא ולא הא, לך מנא

 להו ,דאמר איתא, הכי גמרא הכי אפילו א(. אחרינא במיני 23(לראיותיו
 26( לגוי חמרא מזבנירצו כי "ן, מוכרי 26( ממובתא להנהו חמדארב

 לכלי עליון מכלי שיורד ה"י של הקילוח מ( פמק "(, קטופיקטיפה

רצחתוי
 הקילוח מי 30( שיפמוק כל 29(,

 העליוי
 שלו לתחתון שיגיע עד

 ק"ח ס" ס"ורס ונס' נוח[; ווץ =בכ"י 45-43 ]בבפר: 5"ו סי' ת:ג"י
 סלסוה נגתגוס214-213

 0תניתו 0רקאנגרי האורה: 0רמתני; 0: כ"י וויו: בכ"י וכ"ה 8( 4. אות לעיל והעחוה7(
 מתניתיה רש"ב: הגיה ר' אות ובהאורה מק"א; בכל וכ"ה 9( שם[. ופירש"י ע"ב, ס']==ע"ז

 יטם: 12( רא0רינה שם: 11( שם[. ]האורה בשתיה אמילו והכשירוהו 0ינה ש0ע מ: כ"י10(
 ע"ב[ נ"ט ]==ע"ז וא0רינן ברזא, גוי שהוציא :==כגון 18( בהנאה. אפילו אסורא0רינן

 גשלא האורה: דאמרינו; שם: 14( 0: כ"י עפ"י זה ותיקנתי בהנאה. אסור ברזא רלהדיכל
 --ינח 18( בשתייה. אפילו 0ותר א0רינן האורה: 0; בכ"י ליתא 15( מותר. גוימגע
 ותיקנתי בשתיה. 0ותר שהוא ונגע, )נסך( "ז שהוא בו הכיר שלא או עפר או אבן גוישזרק
 נוטה. דעתי כר לר, דע שם: 18( הנשאר. או בטעות: האורה 17( 0: כ"י עפ"יזה
 ע"א. ע"ב ע"ז 21( 11(. אות 'טם פר: פראה חין בכ"י ליתא 20( בחבית. הנשאר 0: כ"י19(
 לכל רהוה שם: 23( הונא. רב פשיט לא האורה: הונא; רב ליה פשיט לא הא מ: כ"י22(

 יטם[: ]פירש"י ייו 0וכרי רהיינו[ ==]סביתא 25( אחרונייתא. ב0ילי שם: 24(ראיותיה
 חמרא 0זבניתא האורה: 26( סו0תא. תיו: כ"י סוסייתא; 0: כ"י 0סוביאתא;האורה:
 קטופו האויה: קטופי: סטיפי 0: כ"י יטמ; ר"ס ועי' קטומי, סטפי בג0רא: 27(לגוימ.
 היורר בטעות: 0: כ"י לנכוז; כצ"ל 29( ייה של הקלוח פסקו כלומך מ: כ"י 28(קטופי.
 10 'טיפסוק כלו0ר שם: 30( קע"ה סי' א"ג מהר"ח שו"ת וראה לעליוה התחתוולכלי

 העליח הקלוח 0ז[ יטימסוס ]סרי: 0י יטיפסיק כלו0ר האורה: לתחתוה יטיגיע עדהעליוז
 לתחתוה יטתגיעער
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 לא נחמן רב ואפילו ב8(. חבור נצוק מוכר[ ד' : הגליון ]על פ(חוב"ה
 3י( נפוץ' נמי אי לקלוח. וניצוק לעליון התחתון אלא הונא דרב עליהפליג
 כלומר מ(, מערים זריקתו ידי על אלא כלל שופכין "( תהיו שלאנפוצי,
 דהכי מילתא, לה פשט 37( לא כלומר הא, 38( לן מנא לה בעי דהוהניצוק
 דאימורא מילתא וכל לך. תבעי חבור נצוק, לך תפשוט "( לקמןקאמר
 מפשטא ולא לן מיבעיאדקא

"9 
 : חמדא רב דאמר הכא וכ"ש לחומרא, לן

 וטהיו שמאחר ב4(, תמ"ך 41( הגדול רבי' בית אנשי "( מפי שמעתיוכן
 לו מקצין והיו ממנו. שותה היה לא לגוי למכור שלו 48( מחביתמושכין
 כן פי על ואף 48(. לשתייתו מתחלה מודיאות 45( שתי או אחד "(מודיא
 ולהזהר לפרוש בא אם "( אחי ]בבואף לאחרים כן "( מורה היהלא

 שפרץ"( האימור ענין לפי כי לאחרים[. להורות יחוש אל ככה, עלבעצמו
 ואל שוגגין שיהיו 0י( מוטב לישראל. להם והנח יזהרו, שלא אנירואה

 : מזידיןיהיו

 ק"םמי'
 : יהודה ברבי יצחק רביתשובת

 ה' סי' "ק:( )כ"י ח"3 3(3ה"ל הו3"ה לרם"י נר"י ר"י תסונת :ק"ם

 נצוק לעליוז התחתוז יחובר ולא מ: כ"י =]סוכר[; "חובה" המלה על מחיקה בסימז81(

 נצו0 לעליוז התחתוז יחובר שלא וויז: כ"י וכו'; נפוצי נפוצי נמי אי ]=הקלוח[.קלוחי
 נפוצי שם: 33( חיבור. ניצוק אלמא האורה: 82( הקלוח[. בניצו0 ]=האורה:הקלוח
 כ"י מערום; האורה: מעריס: וויז: כ"י 85( ]=תהיו[. תהיה שלא האורה: 84(נפוצי.

 בהאורה וכ"ה הוא; לד מנא ליה בעי רהוה אלא מ: כ"י 88( חבור. הוי נצוק מערייתמ:
 שם 88( מילתא. ליה פשימ הוה לא האורה: מילתא; ליה פשימ רהוה שם: 87(שס.
 לד תיפשומ פחסתו האורה: לד; תבעי נצוק לר. תפשומ פחסתו מ: כ"י ע"ב; רישע"ב

 איפשימא ולא האורה: לחומרא; לד תפשומ ולא כ"י: 89( לד. תיבעי חיבורניצוק,
 ווין: כ"י הגרול: רבינו בית אנשי מפי האורה: הנרול: רבנו מפי שם: 40(לחומרא.

 =תהי 42( מבואי[. ]ראה יהורה בר' יצחק ר' השני =רבו 41( הקרוש. רבנומפי
 שלו. מחביות האורה: מ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי שלו; =מחבית 48( כבור.מנוחתו

 שם[. ]חאורה אחת מרריא מקציז והיו מ: כ"י אחת; מוריא לו מקציז ווין: כ"י44(
 מ: כ"י לנכוז; כצ"ל 47( לשת"תז. מ: כ"י בהאורה; וכ"ה 46( שתים. או שם:45(

 =וכוונתו 48( לאחרים. בייז מורה[ ]קרי: מורה וויז: כ"י לאחרים; בו מנדהוהאורה:
 ור"י 49( שם. והאורה מ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי מבואי: ,ראה תלמירו: שמעיה ר'להשואל
 והניה: רש"י לשוז ונמגם מרח מקומות, בהרבה כררכו 88, צר יצחקי" "ר"ש בספרוספיבק
 יהו ואל שוגניז שיהיו להם והנח מ: בכ"י אמנם וויז; בכ"י וכ"ה 50( וכו'. אנייורע

 שם. ור"ס ע"א ל' ביצה ע"ב, קמ"ח 'שבת ועי מזידיו; יהו[ ]קרי: יהי ולא האורה:מזירין;
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 והברזות המגופה, פני על ומזופפת מגופפת החבית על 1(השהצאלתם
 8( אעפ"כ גוי. של בחצרו ישראל והפקידן שלנו, כאורנם 3(מזומנות

 של מנהג 5( הוא שכך ]=בשתייה[4(. אמורות הגוי ביד והמפתחהואיל
 ואין הנקב ומותמין היין[ את ומוציאין ]בבמכין 6( שנועציןגוים

 : 9( בדימקטא לנוד וזפיתא מתימה 8( הך דמי ולא ניכרת. י(המתימה

 קם"אפ"

 לשלהם, 9( שלנו חבית בין חילוק דאין : יהודה בר' לר"י רש"י 1(השיב

 במתימת אבל המגופה, 4( במתימת אלא התלמוד קפיד לא 8(שהרי

 והחבית. המגופה חרם, של דתרווייהו גב על אף חייש6(, לא החביותדופני
 כי עץ. בכלי י( ה"ה חרם, לדופני דחרם מגופה 6( בין חילוק דישוכיון

 : 9( החבית דופני 8( מדק דרך היין שיוציא לחושאין

 קליס ונמיכוייס ; נר"י ר"י תמונת 3מס: 13[ ע' ס' חונרת ה' מכס]=בססנלס
 תמונות ילו : סכותרת נתוך ס"ך[ ךף ]=בפע: רס"ס סי' פרךס : 82נתעס"נ

 כתרן ונק5ור נתורפו ה5 סתיכר( )כ"י מנס"ל ק5ור : יסוךס נר' י5חק רניכומל
 י5חק רני לרנו סהל : נסס ך' סי' ח' : י"נ תה"ה ס' סנס"ת ן נר"י ר"י סמינ :נמס

 סתרותס. נעל : נסס 5"1 סי' נו ונכל ; )סחסין( יסוךסנר'
 פ"נ ע"1 סת:( )כ"י תרךכי נסנסות סונהס נר"י לר"י רס"י תמונת :קם"א
 סס סת:( )כ"י ךריכוס תרךכי : נר"י לרן'י רם"י סמינ נמס: ך114 רל"3סי'
 ורמ"י : נסס תתי"ח[ סי' הת' ב:ךי רת"ח הלף סי' מס ריווה ך' ]בב ך108סוף

 : לוסמינ

 החבית על קצשבה"ל: ומזופפות; המנופפות החביות על וששאלתם מעה"נ: 1( :ק"ם
 שם. במעה"ג הגי' עפ"י זה ותיקנתי שלנו[ כאות; ]ומסמנות צ"ל: 2( "וששאלתם"[. ]בליכו'
 הוספתי 4( כו'. והמפתח הואיל יהורה, בר' יצחק ירבינו השיב סמ: כ"י במק"א: חסר3(
 גוים של מנהגם כר שהרי מעה"נ: 5( בשתייה. אסורה סמ: ובכ"י שם; מעה"ג עפ"יזה

 ווהשאר ניכר סתומו ואין קצשבה"ל: 7( סמ: כ"י עם"י זה הוספתי 6( סמ:[. בכ"י]וכ"ה
 פע: 9( סמ: בכ"י כולו נשמט סופו וער ומכא; וחתימה: ז~יתא הנר מעה"ג: 8( שם[.הכר
 חותם. בתור חותם הוי רהתם ע"א, ל"א לע"ז וכוונתו הריסקיא. לגור מעה"ג: ברסקייא:לנור

 שהרי שם: 3( שלהם. לחבית שם: 2( לו. השיב ורש"י ררינוס: מייכי 1( :קם"א
 רופני שם: 5( המנופה. פי בסתימת ,ריווא: בר' אמנם שם: נ"כ כ"ה 4( איירי. לאהתלמור
 ריווא: ד' ררינוס; במררכי כ"ה 7( חרס. ולרופני חרס מנופת שם: 6( חיישינ;. לאהחבית
 משוס החבית, מרופני הסרק ררר שם: 8( עץ. בשל הכי; הוא סמ: כ"י הנה"מ עץ; בשלה"ה

 וחתיטה, בשריקה יתקלקלו שלא החבית רופני משום ריווא: ר' החבית: רופנישקילקל
 ע"כ: פרץ ה"ר מורי' משיטת הג"ה בזה"ל: בסופו מסיים סמ: כ"י הנה"מ9(
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 קם"בטי'
 הי' כשר שיין : רש"י לפני בא 1(מעש'ה

 ושכחו היה. ומלא עץ ~טל ב(בקנקן
 8( ממנו הגוי והריק הגוי לפניהקנקן

 שבכלי נמך "ן ומתוך לשוזווז. 'לכליו
 נצוק ע"י הק'נקן שבתוך היין אמרוהגוי
 האמור. קנקן אותו 5( לתוך מחבית יין הוציא כן 4( ולאחרחיבור.
 ליין בהבית שנתחבר נצוק משום אמרוהו ולא שבחבית היין 6(והתירו
 אינו יין ואותו נצוק. משום אמרו שבקנקן נמך שיין לפי שבקנקן.נמך
 שמא חיישינן ולא בכלי. ממש עירב א"כ אלא נצוק, ע"י אחר ייןאומר
 לתוך בידו הגוי נגע שמא או הקנקן, לתוך שבכלי נמך מיין הגויהריק
 נצוק. ע"י אלא נמך יין הוי דלא הכי למיעבד י( שכיחא דלאהקנקן.
 ממש. בו נגע ולא הואיל נצוק ע"י 8( שבחבית יין לאמור איןהילכך
 יש הכי דאפי' שמעי' מכאן מ"מ היבור, נצוק ש"מ 9( שאמר'דאעפ"י

 : "1( הוא נצוק בר דנצוק מותר, שבגת )נמך("ן

 קם:"נטי'

 רואהו ישראל כן אם אלא גוי, של 2( מי-תותים 1( ]לשתות[ אוטרר'
 רקכטי פסקי : י' לף הענרי[ חלק הופתן לרל"ל כיונל ]3ס' "תרכל ספר :קם"ב
 ק"ס סין לר"3"7 ןעיס ותוויס ן ז"ל רם"י וסתיר : 3סס כוורן( )3קלור רכ"נסי'

 : תרווורונ[ סווו"ל ר' בם ] ז"ל סרנ כתנ כ"ן על :3סס
 ; סס[ ב2פר: ע"נ כ"" פ"ט סי' ת' ]=:כ"י "142 סיו: כ"י"ו"ס :קם"ג

 מז ה"ם והשווה וכו'. שנתנו מעשה ,רקנטי: רבי; לפני בא ומעשה תמ"ר:1( 2קם"ב
 רקנמי: 2( א'. מי' תחצ"ו רמ"ז, מי' ע"ז פמקי או"ז 45, ח"א החוקר י"א, מי' 8 צרהגאונים

 כוכבים עובר שם: 8( כשר. ייז מלא יושמיריאה, שקוריו קנקן, על תמ"ר: ייז: מלאקנקן
 רש"י והתיר שם: 6( הקנקן. לתור שם: 5( החבית. מן מזגו ושוב שם: 4( הקנקן.מן

 רלא במעות: תמ"ר 7( שב[חבית. =הייז ]קרי: החבית את ר' והתיר במעות: תמ"רז"ל;
 ר"ה: ע"ב נ"ו ר' פרק ע"ז והתומפות הרא"ש לשוז והשווה 8( ]=שכיחא[.שביחא
 ב'. ע"ב ושם ע"ב, נ"ו ע"ז 9( ג'. מ"ק קכ"ו מי' ח"ב יו"ר והמ"ז הש"ר הביאונינותני;

 באריכות ע"ז שהעירותי ומה ח102: אוכמפורר[ ]כ"י פרוונצא פמקי רמ"ז; ממ"י או"זועי'
 8. אות וגם 1, אות לעיל ראה 10( שם. פרוונצא" "פמקי עלבמאמרי
 ור' מעה"ג: לשתות; ואמור האורה: שם; ומעה"ג האורה עפ"י לננוז כצ"ל 1( :קם"נ

 להומיף: צריר רנ"ב[ אות ]שם עפשמייז ר"א שצייז המקו,רות ולכל לשתות. אומרקלונימומ
 גוים. של תותים ייז מעה"ג: 2( ק"מ. מי' התרומה ומ'האורה,

 רכ"ב( ריקנמי)פמקי
 כוכבים עובר לפני שנתנומעשה

 כוכבים עובר והריק "ז מלאקנקן
 מזנו ושוב ליטתות. לכליו הקנקןמן
 בר נצוק ממעם 'טבחבית ה"זז"ל רש"י והתיר הקנקן. לתוד החביתמן

 לא ,2בקנקן ריין חבור. ראינונצוק,
 וכו': נצוק מחמת אלאנאמר
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 6(. גאוני-לותיר נהגו וכן 4(. החביות מן מוציאו שהגוי 8(משעה

 כדי החביות, מן שמוציאו 7( בשעה 6( יין בו מערב פעמים שהגוילפי
 שמא לחוש ואין המקבל. בעיני 9( חשוב דבר ויהא 8( עליולהומיף
 שהיין להצניעו יכול אינו דשוב בחביות, בעודו %( יין בו עירבמתחילה
 הגוי מן 18( מקבל וכשישראל ט(. הוא בדוק ודבר "( ומקרישומפיגו
 לבדוק בדבר חושש רבי ואין טובים, בימים 14( בדורון לרביומשגרו
 כך על ישראל נחשדו 17( דלא %(, והיתר אימור בשום יהודי ע(אחר

 : הם "(.שקדושים

 קם"דטי'
 ]יין[ ממנה 2( שהוציאו שבחבית היין על 1( וששאלתם : לרש"ינשאל

 ]בבבו ונשאר בו, ששרנה 6( בכלי ממנו 4( גוי שמזג 8(לכלי

 וועס"נ ]בברמ',י[* סתס רני נמס 214 ק"י סי' ח"3 וס5ורס ; רס"ו סי'פר7ס
 : ס(קן[ קלוכיתוס ]=בר' קלוכיתוס ר' נמס י"נ[ 5ות 10 מס ]בבנתנו5 7583

 כ"י ]ו53תרכל ו%-% עת' 5נורכל נספר יותר תורווחת (ו רמ"י תיונת :קם"ד
 5' מכס ]בבססנלס 175 5ק: כ"י ח"3 3מ3ס"ל רניס ונמיכוייס ן מס[ לית5סת:

 43-42 ]=בפר: 5"ו סי' ת: כ"י "ו"ה ; פיריכ5י[ נכ"י בבולית5 18 ו'חונרת
 ר5נ"ן ;. רס"ח סי' פר7ס ; 149 ח"5 נס5ורס ונק5ור ן מס[ חסר סת:בבכ"י
 ן נרנותכי : 7"ה ע"נ כ"ו ע"1 תוס' ן כ"ע מלתה רניכו תמונת נמס: מ"ססי'

 ס5מכול לס' ת3ו5 ]וסמווס סעתיס ספר נפסקי ת55תי : 3מס ק"7 סי'  רעיסותתיס
 נתנו5י[. ע"1 מסעירותי ותס 37, 75ח"5

 ראה 6( ליהודי. החבית 0ז שם: 4( ומאוצר. ר"ה: ע"א ל"ב ע"ז תוס' ועי' בשעה: שם:8(
 תותים שייז לפי מעה"ג: 8( בשעת. האורה: 7( נסר. ייז מעה"ג: 8( 248. ח"בא"ח
 בערבוב. ושותה המקבל בעיני חשוב שהוא ועור שם: 9( עצמו. הייז מן יותריקרים
 בזגוז תותים, ייז של מנהג שכר לפי יין. בו 0ערב בחבית עורו מתחילה שמא שם:10(

 וכ"ה 11( מסריח. שהוא מפני לקייום להכניסו יכול איז הייז, מן קימעה אפי' בושמערב
 0עה"ג: 12( יין. בו שעירבו אתר מתקיים שאינו לפי 246: בא"ח והובא הרשב"א,רעת
 והשווה ברורן. האורה: 14( המקבלו. שם: =מקבלו; 13( כז. ומצאו שברקו ברוקורבר
 ברבעוז צייטליז שצייז המקורות לכל זו תשובה יהוסיף וצריר זה. מנהג דבר עןמבואי
 : 0עה"ג 18( =אחר[. ]קרי: יותר האורה: לנכוז; כצ"ל 15( שם. חרשה מהרורההאנגלי
 ישראל נחשרו שלא לפי שם: 17( עיז. בראיית הגוי מז בכש,רות קבל אם הימנולישאל

 קרושים. כולם העדה כל כי שם: 18( כר.על
 שמזגו כלי לתור שם: 8( יין. ממנו שהוציא האורה: 2( ששאל. אי"ה: 1( :קם"ד

 בו. ששתה בכלי או בנדפס: 5( גוי, ממנו שמזג כלי קנקן לתוך או"ה: 4( ממנו.גוי
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 ישראל עמד שלא 9( אע"פ מותר שהוא ]בעיני[8( נראה : 1( "ןעכבת[6(
 עכ~שיו פ1( הגוים אדוקים שאין לפי 11(. הכלי מן במוזגו 10( גבועל

 של דרכה ]בבשאין 16( ממנו שמזג כלי לתוך 14( ידו מכנים ואין 8'(,לנמך
 ע"י אלא ממנו[ שמוזגין הכלי לאמור לנו ואין שיכשוך, ע"י אלאע"ז
 ישראל וכששכח נמר. ליין חיבור שהנצוק י1( הלכה וכן "(. חבורניצוק
 הבא בצוק 20( ]הוא[ הרי ראשון כלי 10( אותו לתוך "( החבית מןועירה
 ירד 28( דתנן כך. על שבחבית היין 22( לאמור לנו ואין נצוק, 21(מכח
 אלא שנו לא הונא רב ואמר מותר: והשאר אמור שבבור 24( דמהלבור
 גרגותני החזיר אבל באשכנז-לגת, %( גרגותני-בינזייא 25( החזירשלא
 בנצוק. י2(, מיתמר במאי גופא גרגותני ופרכינן אמור. שבגת מה אףלגת
 הונא רב דמיהו בורו. 29( כשפיחמתו "( ודחינן חיבור. הוי נצוקום"מ
 וקמפרם נצוק "( דאמר הונא לרב ליה דשמעינן %( גומרה נצוקמשום
 מתני' קתני לגת, גרגותני החזיר לא וכי נמך. ליין חיבור מופחומשקה
 התחתון שהקילוח שבשעה בחבורין אפילו אלמא מותר. שבגתמה
 %( קתני לגרגותני. מהגת העליון 32( קילוח יורד לבור, הגרגותני מןיורד

 יין ונשאר : בטעות בנרפם 7( יין. מפת בו ונשאר שבה"ל: שם; האורה עפ"י זה תיקנתי8(
 שבה"ל: 10( גב. על ואף האורה: 9( שם. והאורה שבה"ל עפ"י זה תיקנתי 8(בחבית.

 ייז. לנמר עתה ארוקין גוים שאין שם: 12( כלים. לתור הכלי מז שם: 11( במוזגם. גבםעל
 ממנו. שמוזגין כלים לתור יריהם מכניסין ואין שבה"ל: 14( נפר. ייז לנמר האורה:18(
 עבורה לעבור ררכם שאיז ובהאורה: ואו"ה: שבה"ל עפ"י זה תיקנתי ממנו; ימוזגז או"ה:15(
 מחמת אלא : שבה"ל 18( ממנו. שמזגו הכלי את לאמור לנו ואין שכשור, ע"י אלא בכרזרה
 קמופי. ר"ה: שם ורש"י ע"ב, נ"ו ע"ז ועי' 17( חיבור. ניצוק מחמת אלא האויה:נצוק;
 שבה"ל; עפ"י זה הוספתי 20( ראשון. הכלי לאותו שבה"ל: 19( החביות. מן האורה:18(

 נצוק; מחמת נצוק שבה"ל: נצוק; מכח :הבא[ ]קרי נצוק זה הרי או"ה: 21( )ה. הריהאורה:
 הגאונים מז פפוקות הלכות א', סי' תחצ"ו וקי"ב, ק"ח מי' האורה השווה זו להלכהובנוגע
 סי' ד"פ ב"ג מהר'ם תשו' תרי"ח, מי' וויז הוצ' לר"ת, הישר מפר 8, צר י"אמי'

 לאסור ואין האורה: 22( ח102. רף אוכפפורר כ"י פרוונצא" "פםקי על מאמרי וגםשע"ג,
 האורה: 25( מה. שם: 24( מע"א. נ"ה ע"ז ותנן; שבה"ל: 28( כר. על שבחביות הייןאת
 או"ה: 27( רש"י". בתשובות "הלועזים על מבואי השווה 26( וכו'. לגת החזי,ר שלאאלא
 שם: 20( ומשני. שבה"ל: ב"ח; ומרחי שם: 28( מינה. שמעת ]=בניצוקו מתםראבמאי

 חבית של הקלוח יורר או"ה: 82( ע"א. ע"ב ע"ז 81( אמרה. או"ה: 80(כשפחםתו.
 "שנאסר". ער "קתני" מן המאמר כל נשממ או"ה: ובכ"י מותר: וקתני שבה"ל: 83(לכלי.
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 לכלי חבית של נצוק כמו זמן שלאחר "( ]כאן[ וכ"ש מותר.השאר
 : 38( מזיגה של נצוק ע( מחמתשנאמר

 2 יצחק ברשלמה

 קם"הםי'-

 יש]ראל[ בו ששתה כום : 1( השי2עוד
 גוי בו ונגע הדיחו ולא 2( נגבו ולאיין
 בשתיה. מותר משקין שאר בוושפך
 במשהו, במינו נמך יין 3( הלכתאדהכי
 : טעם בנותן במינושלא

 קם"וםי'

 נוי ובא אצלו, היה היין וכד השלחן 1( על שהיה היהודי עלויטשאלתם
 ממני ונשפך היין את והמיט הכד מתחת המפה את 2(והשמיט

 4( יעקב בר אחא ורבי הוא. כחו דכח בשתייה הוא אמור היין 3(,חוץ

 : ואמור כחו בכח עובדאעבד

 433, קל',ך( סי' סנליון )על נ' סי' "ז: כ"י תר: :קם"ה

 82. עיו' ימעס"נ ס"ך[ן ןף]בבפע:
 ס"ורס :קם"ו

 ה""
 סי' ומס ר"ס, סי' 3פרןס סו3ת ווומס ן 144 ע' קי"נ ס'

 בר"י. לרן'י סי" זו תמו3ס נס ו"ולי )"ט[. ןף רימ ]בנפע:רס"ה

 ע"י. שם: 85( שנאסר. בכלי חבית של קלוח יורר זמז שלאחיר כאן שכז וכל שבה"ל:84(
 ר"ח. א"ל ר"ה: ב' ע"ב, ע"ז והשווה ז"ל. רש"י כתב וכן בשם: כולו נשנה שבה"ל ובכ"י86(

 שבכת"י השיב" "עור הלשוז מז נראה וכז יהורה. בר' לר"י היא זו ותשונה 1( 2קם"ה
 יהודה". בר' יצחק רבינו של תשובות "אלו ביז היא ובמעה"ג בפררמ וגםשלפנינו.

 בנה"ה ע"ב: ע"נ ע"ז 8( 169[. דף ממ: ]=כ"י י'. סי' 277 צך ח"ב א"ח וראה2(
 82. רישח"א

 שם(, )מע: מפה להשמימ גוי ובא 2( מבואי[. ]ראה אצל : במובז בהשאלה 1( :קם"ו

 לא ושלומינו וכו' עבר יעקב בר אחא הרב 4( בפע: וכ"ה הכך[. מז ]=חוץ צ"ל:8(
 פקור. מנהר יעקב רבי ואסור כחו בכת עוברא הוה ע"א: ס' בע"ז ומקורו שם(; )פע:יחסר

 82( עמ')מעה"ג

 יהורי בו ששתה כוס עלוששאלתם
 בו ועפך הריח ולא הניב ולאייז
 מותרין שהז בו, גוי ונגע משקיזשאר

 במינו נסד ייז הילכתא רהכיבשתייה.
 : טעם בנותן במינו ושלאבמשהו

 רס"הסי'פרןס
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 קט"זמי'
 8( בגדיו ונגעו ישראל של יינו בצד פ( עובר שהיה נכרי 1(הצשאלתם

 6( ואמור בידיה ולולבא 4( דנחית להאי דמי אמ כוונה. בלאביין

 בגדי : 6( בידו אוחזן היה ולא בגדיו לבוש והיה הואיל שרי, אובשתייה.
 8( מצינו שלא מותר, שהוא 8( אני אומר '( בכוונה שלא ביין שנגעונכרי

 : לאימורדוגמתו

 קם"חמי'
 שיעמדו 8( עד יינן, מן לפרוש יש אם 2( האנומין על : ר' לפני 1(שאלו

 וגלויה. מפורממת שלהם 4( התשובה ותהיה רבימ ימיםבתשובתן
 ראינו. לא ותשובתן בהן בקיאין 8( אנו אין מחדש, שבאו 6( האנומיןואלו

 : יינן מן י( ולהפריש להחמיר עלינו ישאם

 סי' נו' ]בבכ"י "89 סרנ: כ"י "ו"ס ן 212 ע' סוף ק"ס ס" ח"3 ס"ורס 2קם"ז
 קליס. נמינוייס 42[ בבפר:5"ס

 ח"3 מנס',ל נק5ור )סתס( רני וסמינ : 3מס סו3"ס לרמ"י זו תמינס :קפ"ח
 ן 13-12 ע' "' מנס ]בבססנלס ס' סי' "ק:( )כ"י ק"3 מנסן'ל ן "5 ךף ( סנו:)כ"י

ולית"
  ית"ו(  )ו' ע"1 תרוכי : 5"ט ךף פע: : מס[ פירינ5י( )כ"י ח"כ נמנס"ל

 תתמ"וסי'
 סנךול נורךכי נסנסות ול, סנו:( )כ"י  רריווס ננורוכי ל" ]בבולית"

 סר"ס. כתנ 3מס: 5"ו סי' כל-3ו : רמ"י נמס רסנ"ס : מס[ נולךמנויט()כ"י
 מקורות י' : לסוסיף 5ריך קל"3[ "ות ]מס עסרנרייך רח"י מ5יין סנוקורותולכל

 : כ"ןמסנ"תי

 או"ה 8( שעבר. נכרי שם: 2( א'[. שורה שם והובא וויז; כ"י ]או"ה שאלה 1( :קם"י
 כ"י או"ה 5( ביריה. ולוליבה רנחית לההיא סמ: כ"י ע"א; נ"ז ע"ז 4( בגרו. ונגעסמ:
 מ: כ"י באו"ה וכ"ה 7( ביריו. אוחז. וויזן כ"י בירים; אוחזיז שם: 6( בשתיה. לאסורסמ:
 נשלא גייז שנגע נכרי[ בגר ]ק,רי: נכרי אני, אומר סם: כ"י 8( סמ: בכ"י וליתאשם.

 ח"ג מיו"ר ר"ת, בשם שם ע"ז מררכי ועי' 0( שם. האורה וראה מותר. שהואבכוונה[
 ל'. ס"ק קכ"ר יו"ר טו"זקכ"ר,
 ]אמנם כנגרו. השיב וכר יהורה, בר' יצחק לרבי' מורי שלח כר פע: 1( :קמ!"וץ
 ראה 2( כ'[. ר9 במבואו שם ראה שלפניה; התשובה' בסו9 אלא כאז, מקומה איז זוחתימה
 שתשובח אק: כ"י 4( שעמרו. ער פע: 3( קי"ט. סי' וב"י טיו"ר י"א, סי' ריב"שתשו'
 בהם. בקיאין ואיז שם: 8( "האנוסיז"[. המלה ]בלי מחרש שבאו ואילו שם: 5(שלהם.

 מיינם. ולפרוש שם: =ולפרוש;7(
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 לבן 10( מלאו לא כי 9(, לביישן יינן מן לפרוש 8( שחלילה 2 ר'והשיב
 על ולא נוי, מבע על 12( אלא 11( רז"ל נזרו ולא לע"ז. אףלנמך

 16( שכן וכל מנמכים. אינם הנוים אף 14( ובמקומנו ישראל. פושעי 18(מנע

 בכל לפרוש ת( ומהרו חרב, ]אבחת["( משום עשו שעשו מה שכלאלו
 : בכשרותן הן הרי צורנו, ליראת לשוב 19( עליהן משקבלו 18( ועודיכולרון.

  קמווטמיו-

 : האנומים על רבי ששאל שאילהאותה
 ,ושלחה רבי אחת תשובה 8()מצא

פני
 ר'(_

 אחד במקום שנשתמד משומד
 ולא כשנשתמד אם אחר, במקוםובא
 נר דאמר עמו. שותין שבתותחילל

 ומולין מצות כל עליו וקיבלשנתנייר

 ךף פע: ן 13[ ע' ה' חונרת ]בבהסנלה ה' ס" תק: כ"י ח"נ מנה"ל 2קמ"ט
 ע5ווויס. נמינוייס ע"ן[ כ"נ הפרךס ]בבלקוטי5"ט-ק'

 ונמ ך"וו נפרוס ולית"

 הסתינר. כ"י מנה"ל נק5ורל"

 שם: 11( לבם. מלאם פע: 10( שם[. ]וכ"ה =ולביישז 9( מיינם. לפרוש חלילה שם:8(
 לא ישראל פושעי מגע ]=על[ אבל גוי, מגע ]=על[ אלא פע: 12( ע"ב[. ל' ]ע"זרבותינו
 תשו' והשווה היין; לנסר משומר יהי' שלא ובלבר אק: כ"י 18( אק:(. בכ"י )וכ"הגזרו
 פחכמי ראחר ומצינו ובמקומותינו; פע: 14( 56. ע' נ"ו סי' מק"נ( )הוצ' חרמב"ם בזר"א
 ושם 88, ח"ב ]האשכול נוים ע"י יינו לעשות לישראל התיר משה[ ב"ר יעקב ]=הר'צרפת
 סי' ושם שפ"ב, סי' פריימן( )הוצ' הרמב"ם ותשו' קל"ב, סי' יי"נ ה' המנהיג והשווה79[;
 ח"נ ררב"ז תשו' ס"ז, סי' ווכל אבקת להוסיף: צריר פריימן שם שצייז המקורות ]ולכלשס"ט
 פע: 16( ע"ב[. ל"ג חיו"ר שלום ונוה פ"ה, סי' ח"א רשב"ץ רנ"ו, סי' ריב"ש תקכ"ז,סי'
 משום ]=עשו[ שעשו מה שכל אק: כ"י חרב; אנחת פע: חרב; הבחת סמ: כ"י 16( אלו.וכן

 ריש אביב תל ]הוצ' יצחקי ר"ש בם' ספיבק יצחק ומר 17( כ'[. כ"א: ]יחזקאל חרבאבחת
 מכאן 18( אח,רות. רש"י תשובות בשמונה כררכו כהוגן, שלא רש"י לשוז העתיק 88[צר
 עצמז. על אק: כ"י 19( שם[. שלאחריה התשובה סוף ]וראה בפע: לפנינו -נמצא בלתי סופווער

 שלפנינו רש"י תשובות ושתי שם. ולקה"פ פע: עמ"י זה והוספתי לנכוז. כצ"ל 1( :קמייט
 הזכרון בס' "המומר" על במאמרו טשרנוביץ ר"ח ירירי מעיני נעלמו משומר לעניןבנוגע

 להוסיף צריר 89 להאורה במבוא רש"ב שצייז המקורות ולכל ולהלז. 418 צר אברהמסלר"י
 ת', ערר במבואי מש"כ והשווה 8( אחר[. במקום ]=ובא קרי: 2( כאז. שהבאתי פקורותב'

 להלו והשווח 6( ע"ב. מ"ז יבמות 4( שמצא. בתשובה שכתוב : בזה"ל להלז מש"כוגם
 שם.ובהערותי

 ה'( סי' ח"ב)שבה"ל
 על ]=רגי[ 1( ששאל מצאתיועור
 במקום שנשתמר משומר :חאנוסים

 את חילל לא כשנשתמר אם 2(אחר
 נר 4( ראכנרינז עמו. שותיןהשבת
 ופוליו הפצות כל עליו וקבלשנתגייר
 ימגל אותי ומטביליז ונתרפאאותו
 רבריה לכל כישואל הוא הריועלה

 קירושיו שקירש משומר6(וישראל
 וה ומשופר נט: וצריכהקרושין
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 ועלה ,ומבל אותו וממבילין ונתרפא,אותו
 ואי דבריהם. לכל ]כישראל[ הואהרי

 קידושין קידושיו הני ומקדשאשתמד
 שבתות שחלל זה ומשומד גמ.וצריכה

 ביני שנאמר ]כישראל[ אינובפרהמייא
 כל לעולם. היא אות ישראל בניובין

 ,ותניא ישראל. נקרא שבתהמשמר
 כדי ישראל מפושעי קורבנותמקבלין
 לנמך המשומד מן חוץ בתשובהשיחזרו
 מחלל הלכך בפרהמיא. שבת ולחלליין

 ואנומים הוא. כגוי בפרהמיאשבתות
 אם אחיהם, עם יין לשתות מותרים מתי עד נתפרממה לאותשובתם

 לא. לאו ואם מותר תשובתם ניכרבגלוי
 זרה. עבודה כעובד שבתות דמחלל שמצא, בתשובה 8( שכתב :והשיג
 נומה לא ,וכו'. ישראל מפושעי קורבנות מקבלין , מיהא ראייהומייתי
 עבדי ולא הוא דיחידיאה חדא במשומדותו. בעודו אלא אחריהדעתי

 שבתות המחלל זה משומד ישראל איזהו הונא רב דאמר.כוותיה,
 האי הונא רב ואמר )כולה(. מאיר לר' ]=למאן[ בה והוינןבפרהמיא.

 האי מדקאמר כולכם. ולא מכם דתניא כע"ז. שבת דחמירא היאתנא
 עצמן על כשקיבלו ועוד כוותיה. הלכתא לית מינה שמוע ]הוא[,תנא

 : בכשרותן הן הרי בפרהמיא צורינו ליראותלשוב

 ק"עמי'
 קמ"ז( דף)פע: דתו[ שהמיר ]=כהן 1( פירשורש,"י

 כהז, -:ן2 ו5אכפיו : לשונו וזה ]=:לדוכן[דכשר
 מן: מאי5

 יס)וסו לת : 7"ה ע"ת ק"ט תנחות נתוספות הונתה לרנינו 1ותסונה :ק"ע
 הא על דגמרא תירוצא כאז ונשממא ]כו'[. קרי: 7( י"ז,. 5"א: תשא כי פ' מכי5תא6(

 ע"א. שם עירובין 0( --י2כתוב. 8( ע"ב. ס"מ עירוביו ע"ב, קי"ח שבת ועי'דתניא.
 ]=בפדהסיא[. : צ"ל או5י 11( אשי. רב אמד 5פנינו: גבגמדא הונא. רב ואמד פע:10(
 ת"ח[, סי' ]=ד"5 ב' סי' ר"פ ב"ב מהד"ם תשו' )והשווה בתשובה. =כתב 1( : ינ,יו שם. בפע:וכ"ה

 כשר אינו בפרהסיא שבתותשחי55
 אות ישרא5 בני וביז בינישנאמר
 ישידא5. נקרא שבת 6( המשמר כ5היא,
 ]=כו'[.ישרא5 מפושעי קרבנות מקב5יזותניא
 בעודו א5א אחריה נומה דעתי5א

 ו5א הוא דיחיראה חדא,במשומדותו.
 0( הונא רב דאמר כוותיה.עבדינז
 המח5ל זה משומד ישרא5איזהו
 5מאז, בה והוינז בפרהסיא.שבתות

 10( שמואל ואמר כו'. מאיר 5רביאי
 שבת 5יה דחמירא הוא תנאהאי
 מרקאמ,ר כ5כם. ו5א מכם דתניאכע"ז,
 ה5כתא 5ית מינה שמע הוא, תנאהאי

 5שוב עצמן ע5 משקב5ו ועודכוותיה.
 : בכשרותז הז הרי 11( צורנו5יראת

 בפרהמיא שבתותשחיללו
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 בז0ז מעלה שמי" מ' ליהיהבי נפקא מהכא כו'. מומין כבעלי אלוהרי

 ראשוז לפתוה שבקרושה, דברלכל בתשובה וחזר דתו שהמיר דכהןלן

 בעל כהן מצינו לא שהרי לדוכן.כוער
מ:תיג":ן"
: 

 "הליה כבי יה"י

 8( במגילה כדאמרינן בידיו, מום לו היה אם אלא לדוכן פמול ועיהאמום

 בירושלים, במקדש ישמשו לא 8( דקתני הא ותו בו. ממתכלין שהעםמפני
 לשמש. מותרין היו וגבעון דבנוב לאשמועינן בירושלים, איצטרירולהכי
 ולקרות לדוכן כשר דודאי מקדש, ואין שירות שאין הזה בזמן שכןכל

 בעל מברך אף לא, מום בעל משרת מה אי 4( אמרינן ותו תחילה.בתורה
 כאן עד אחר. לדבר ולא הקשתיו לעמידה לשרת, לעמוד רנ"ל לא,מום

 :לשונו

 קע"א0י'
 פ"ה( שייש)סהיי"" : ז"ל לרש"י 1(תשובתהטאלה

ן

 באנוס : ,רש"י בפני היהמעשה

 חביריו אנוסים בפני עלסה שקרש 4( על : לשואלוני 8( משיב החרנום 2(הנני
 שקדושיו ואסרו בתשובה.וחזרו

 שת0א, דאעפ"י ג0, להצריכה קדושיז שנתקדשה 5( קדושי-העלמהדבר

 תס[ 6י : ך"ס ע"6 כ"ז תעכית ותוס' ן וכי : ך"ס ע"י ל"ט סוטס תוס']וסטווס
 וכן 3טס: ס"נ פ"נ וונילס ס' ונסנס"ח ; נתטונס[ ]=בכתנ פירט ורט"י3טס:
 פסק וכן : 3טס ה"נ פט"ו כט"כ ס' יטס רט,,י, 3טס 3"3[ ]בבלוסר,,ס רניכו6"ל

 96[. ]בבתת"ו טתתסרניכו
 ת"3 63"ת נטליחותס סו63ס 63יכותס, ונךולס נכתותס סקטכס (ו, תטונס 2קע"א

 אות )שם קכ"ה סי' וסח"ו ה'[, סי' רבתי ]=תניא ל"ג סי' שבה"ל תתי"ח, סי' סגילהמררכי
 בפררם שם שסש"כ ונראה להיפד. ההלכה הובאה קט"ז רף בפע: אמנם שש'א(. רף ופע:ע"א;

 תל0ירי ע"י ההעתקה רק היא וא"כ לסגנונו, ולא רש"י של לשיטתו לא מתאימה נהאי
 וע" נ"ר[. סי' חם"נ נטרונאי, רב בשם ר"ז סי' תשובה ]-"טערי הגאונים. מתשובותרש"י
 ו/ סי' מהר"ת ושם ה/ סי' סהר"ק נוב"י קכ"ח, סי' מאו"ח ה"ג, פט"ו נש"כ ה'רמב"ם

 בנונע רש"י ברברי סתירה יט"ם הרגיש שם[ למח"ו וגם התניא ]למ' בהערותיו רש"האולם
 שהעיר סה וראה ע"א. כ"ז תענית 4( שם. מנחות 3( ע"ב. כ"ר מגילה 2(להלכה(.

 הש"ס. בגליוזע"ז
 בשם מצורי"ד בסם"ק סצאתי מזו גרולה ועור מהרי"ק: תשובה-שאלה; בנרפס: 1( 2קן%"י1
 לפני הוא כאשר הלשוז אעתיק בזה"ל: מעיר בתשובותיו קצינלבויגעו מאיר ור' ז"ל;רש"י

 כ"י דרינוס בסררכי לא וגם גולרשמיט, כ"י הגרול בהגה"מ לא ]==וליתא סררכיבחרושי
 ברמז זכרה 1 2( מצורי"ד[. ]==מסמ"ק צורד מספר מהרי"ק הביאו מאשר יותר סבוארסם:[

 ר"ר יטצ"נו המקורות ]ולכל ה' סי' ח"א רור בית ובשו"ת ק"ז, סי' דיבמות פ"בבהגה"מ
 צריד 413, ע' אברהממ לי"י הזכרוז בם' "המומר" על במאמרו משרנוביץ ור"ח שםלייטער
 לשואלנה בנדפס: 3( 168[. להאורה ומבוא תלמור, בית שזח"ה, א"ח, א"ז, ר"חלהוסיף:

 0העלסה. הקרושיז בנרפם: 5( במהר"ם(. )וכ"ה העלמח קרושי[ ]==רבר על שזח"ה:4(
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 לעבור י( אנומימ היו ושניהם 8(,לשנים
 ץ העדים וגם גוים, ידי על רנורת-משהעל

 שהיא אני רואה : היו בהםכיוצא
 ]קדושיו[ "(, שקדש 0'( לרצונו משומד ישראל שאף גט. 9(צריכה
 8'( וכ"ש הוא. ישראל שחטא, אע"9 ישראל, חטא 2'( שנאמרקדושין,

 שחזרו תחלתן על מופן 4'( מוכיח אילו והרי לשמים. ש[לבם]הא,נומים
 עצמן שהנהיגו 8'( יהודים ראו ואפילו הצלה. כשמצאו 6'( משםויצאו
 10( אין נכר, אל 9'( בנות בעבירות ליחשד הגוים8'( בין בעודן "'(בהפקר

 פ2(. אשה לעדות כשר העריות על החשוד 'י( לן דקיימא בכך. בטלהעדותן

 כ"י : ת"נ[ סי' "ס"ע ב=נ"י 54 תק"נ ]בבסת' ת"1 רף רי5 ססתינר[]י"י
 ונ5נף"מ ת"ו: סי' "ו"1 תסר"ח 5ו"ת 341[ן ח"נ תלתור ]בבנית 378 סי'15ח"ה
 נ"ט ל"1 סי' תפרת"ס, תסר"ס נת5ו'ע5ותיס

 ע""
 נ נת5ונס ר5"י כתנ ; נ5ס

 5ור5 תהרי"ק ונת5ו' : ק"ת סי' ח"" ררנ"1 נת5ו' נתרן ונק5ור נתורףונת5"ת
 תתק""[.- לנו ירועימ 5יינס "חריס רנריס 5ס לו נלוו ] ר5"י נפני היה תע5ס : נ5ספ"ה

 ס" ח"א רטראני מהר"י תשו' השווה לשנים, מקורשת ]ובענק: לאיש מהר"ם: שם; חמר6(
 כמותם; הערים וגם מהר"ם: בהם; כיוצא היו 'טם: 8( היה אנומים ישגח"ה: 7(פ"ר[.

 נאמנים ראינם ב, מי' ששוז כמהר"א ]שלא בתשובה וחזרו חביריו אנומים בפנימהרי"ק:
 ל סופר, ר"א הוצ' לסנהרריה המאירי וראה וליכא; בכשרות ומופו תחילתו רבעינןלהעיר
 לעניז מומר, בישראל שאמרו ]ומה גט שצריכה בנדפמ: 9( זק. ל"ה: מי' חו"מ והש"ך114;
 158([. ח"א אפטוביצר, הוצ' הערוך, בעל נתז ר' תשו' בשם )ראבי"ה ראמרו הוא וחליצהגט
 ח"ב גנ"ש וראה במהר"ם: ווכ"ה לרצונו מומר ישראל א"ז: ]==לרעתו[; לרעת שזח"ה:10,
 ממ: בכ"י 11( 54[. נ"ב מי' הרמב"ם בן ר"א רתשו' קמ"ב: מי' הרמב"ם תשו' 686; ושם168,

 מ"ר מנהררין י"א; ז" יהושע 12( קרושיה. קרושיו ]==שקרש, קרושיז שקרשהבמעות:
 ממעי אגרה מרריט "מ"מ"[; במקום רע"א מ"ר שם: וצ"ל בטעות, 20 אות שם ]וראבי"הרע"א
 ממ: בכ"י לשמים: ולבן הם שאנומין וכ"ש מפרוואה: מהר"ם עפ"י זה ותיקנתי 13(קמ"ב.
 הוכיח; שזח"ה: 14( לשמים. לבם האנומים וכל שזח"ה: לשמים; לבם האירומין וכ"שבטעות:
 כשמצאו שחזרו מהר"ם: וחזרו; שיצאר שזח"ה: שם; חמר בנרפמ: 15( הוכיח. וכןמהר"ם:
 הערים. את ראו ואפילו מהר"ם: הערים; אם ואף שזח"ה: הערים[; ]==את ==ראו 16(הצלה.
 מהר"ם: 18( בעצמם. הפקר נהגו שזח"ה: בעצמן; הפקר שהנהיגו במהר"ם: וגם בנרפמ17(

 לפשעו א"ז: ר"ח בעבירת-עות; מהר"ם: נכר; אל בני שזח"ה: 19( הנכרים, בי;בעור;
 בפני ]==רהמקרש הם תמוהים ורברים וז"ל: שם העיר וב"י 20( נכר. אל בנותבעכירות
 9ג ע' מוף שם לסנהררין המאירי ועי' קרושין[; אינם קרושיז ראורייתא, פמוליםערים
 הריטב"א תעח' והשווה מע"ב; כ"ו מנהררין 21( ק"ך מי' ושם ", מי' ומהרשר"ם 03; ע'ושם
 24[, אות להל; ]וראה לערות כשר שם: 22( ע"ג. י"ר מ"ר מי'ח"א

 הרהרו שהא ועור28( הוא!ישראל
 צריקי,מס, להו והת בלבםתשובה

 מקורשת את היי האומרכראמריט80(
 רשע הוא אפילו צריק, שאני ע"מלי
 : עכ"ל ממפק מקורשת היא ימיהכל
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 אבל לאפוקה, א( וה"מ פסול, שהוא אשה לעדות מ( נחמן רבומודה
 : "( מהימני 25(לעיולה

 : ז"ל[ז2( יצחק בר' שלמה]ושלופ
 קע"5מיקי

 2(. יחד תפוסות היו לא לפדותם, יחד שהובאו אע"פ * בתשובה 1(פרש"י
 י 4( כתובתה 9( כל הפסידה לאגם

 קע"גמי'
 שם(: -,שה"ג ח125 סמ: כ"י )מייכי לפני שנפלה היבמה על : רש"יהשיב

 מי ומה סממזר, 11( ק"ו הביא ,"ל ואין חליצה. צריכה משומדיבם רש"י כי 10( וימרי במחזור מצאתי1

 ססתיכר[ ]כ"י סנךול נ1רךכי נסגסות סונ5 סלונס לרניכו זו תסונס קטע :קע"ב
 וגס ריוו5 3ן' ל5 ]ב:ולית5 נתסונס פרס"י : נסס ע"נ 209 ךף ריס פ"נקיךוסין

 : תנו5י ור5ס הת"ן[ 3ן'ל5
 סיז  ו"פ 3"3 תסר"ס נתסו' נסליתותס סו53ס סס5לס כוסח נלי 1ו תסונס 2קעקקג
 רס"י וכתנ : נסס כתרן נק5ור וכסכס : י5חק 3"ר סלתס : נסופס וחתסתכ"ו

 : י124[ פ"5 ינתות סינ: כ"י ב:תרךכי : 280 ע' ק"ל סי' ך"נ ]סס 5חתנתסונס
 5'. סי' פ"ס ינתות ונסס"נ : קע"ס וסס ן פ"ס סורס תסרי"ק נסו"תוכזכרס
 : לסוסיף 5ריך 5'[ סערס 37 לינתות ]5ו5ס"נ לוין רנ"ונ ס5יין סונקורותולכל

 טסרכוניז ר"ח תעיכי זו תסו' וכעלתס סס. ינתות ותרךכי ך"נ, ונס  ך"פונסר"ס
 413. ע' 35רסתס לר"י3סס"1

 לתולרות וגם 9, ארת 179 ח"ג לאה"וו לרו"ר זה להומיף וצריר אשה; ערות =]לעניז[28(
 לענין יעקב[ בר נחמן ]=רב ר"נ ומורה בגמרא: 24( 988. צר ח"ב היימאן לר"אתנ"וא
 שם(; )=ד"ס בה לז לית לעיולה אבל לאפוקה, אלא אמרן לא פסול, שהוא אשהעדות
 בין אשה לערות פסול העריות על החושר ע"א(: רע"ה פ"ו )שם הרי"ף של כשימתו]שלא

 בא"ז(: וכן )שם מהיסנה 26( לא. לעגז : בטעות שזח"ה 25( לעיולה[. ביןלאמוקה
 שם. ושזח"ה א"ז עפ"י זה ותיקנתי 27( מהימן. לעיולי אבל לאפוקי, מילי והנימהר"ם:

 ]=צריקי[. צרוקי בטעות: ע"ד פ"ה ח"א יצחק מחר 29( במק"א. ליתא מומו וער מכאן28(
 ע"ב. מ"ט קרושין30(

 אפילו לבעליהם להתירם אנומות על : בזה"ל שם מתחיל יריריה הר' בכ,,1 1( :קעקן15
 בסתם נאמנות זו, את זו שמעירות אחרי ישיר', לבעליהם נפשות עמקי על האומריםלדברי
 בתשובה פרש"י זו, את זו העידו לא שנתארמלה[ האשה ]בפ' שמואל אמר רבנתים והאכו'.
 ושהתה שנאנסה אשה : לבסוף שם מומיף ובכ"י 4( =כלל. 3( יח]=ר[. : בכ"י 2(וכו'.
 מוסר ואינו שנאנס מי : במפרו משה רביכו כתב כן כי לזאת. פתח שמצאה ער הגויבבית
 אפילו כתובתה, להפסיד' רת על עוברת מתקריא לא א"כ כרת. ולא לאו לא לרונו איןעצכנו
 כתובתה. הפסירה לא שנאנמה כהן ראשת טומאה. עירי איכאח"ו
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 ואח"כ הבעל שקדשה בין 1(חילוק
 ]=:קודם[2( לאחר .שנשתמד ביןנשתמד
 כישראל הוא הרי שהמשומדקידושין,
 4( ישראל חטא שנאמר דבר לכל 8(חשוד

 נאמן שאין אלא ישראל מידת לחלקו ואין הוא. ישראל שחטאאע9"י
 הוא וחשוד הואיל נמך יין ויינו עליהן, הוא וחשוד הואילבאימורין,

 הוא הרי דבר של כללא חליצה. וחליצתו קידושין 5( וקידושיולע"ז,
 נשתמד שאם "( הגאונים בתשובות הנמצאת והתשובה : חשודכישראל
 מ9ילים הראשונים ונישואין דקידושין חליצה, צריכה אין שקדשהבשעה
 זה. את זה מותרימ דדבריהם עליהם לממוך 7( אין ולייבום,לחליצה
 קדשה לי מה שנשתמד, לאחר חליצה וחליצתו זיקה 8( זיקתושאם
 להיות גמור כישראל מחזיקו הוא הרי אח"כ, קדשה לי מה לכהקודם

 יאיר ישראל וצור בחליצה, אלא תקנה לה אין ע"כ חליצה. "(חליצתו
 : תורתו במאורעינינו

 : יצחק נ"רשלמה

 ן=אהל תקל"ה סי' ששוז( )כ"י ]בסח"ו רש"י לשיטת סתירה יש אמנם 1( 2קע"ג
 בק? חרר מ' בית רר"ך ושו"ת יטם; יטה"ג 124; יטם סמימר( )כ"י מררכי 174[; ע' ח"ארוד

 לכה קורם סשוסר הוה יבם ההוא בעלה כשנשאה בוראי ויטוי[ בסחזור מצאתי"]ושוב
 היה כבר ואם סביא: 75( ע' אלבעק )מהר' המאירי וגם וכף". חליצה צריכה אינהלכז

 נתקרשה. כז רעת שעל חליצה, צריכה אינה לאחיו זו נתקרשה או שנשאת בשעהסשומר
 סנהרריז 4( יטם. סס: כ"י מררכי ראה 8( הסברא. עפ"י זה ותיקנתי ]==קורם[. כצ"ל:2(

 תר"ה, סי' ח"א באו"ז הובאה גאון נחשז רב שיטת 6( וקירושיה. מהר"ם: "( ע"א.ס"ד
 ושם 419, נ"ר ח' החרשי בם"ע אפטוביצר וראה שם. ואוצה"ג קי"ר, פע: 165,מעה"ג

 אם 554[ ששוז ==כ"י 124 סם: ]==כ"י המידכי נסתפק גם קע"ה: שורש ובמהרי"ק 559.ע'
איתתא_ רהך בנירון כיוצא בעלה, כשנשאה כבר 'טהמיר היכא חליצה בלא להתירה מח"ודעות

 )כ"י סרדכי 7( שלמה. יבינו פי על נתיסר ויטרי מחזור כי הוא ירוע דבר והנה
 ראעפ"י כלל, עלייהו סמכינן דלא אחת: בתשובה רש"י וכתב ק"ל: ד"ב ומהר"ם שם(סם:

 סהרי"ק 8( סייבם. ולא וחולץ קידושין קרושיו קירש ואם רבר, לכל הוא ישראל]==שחטא[
 קדושין וקרושיו הוא ישראל שחטא ראעפ"י שלמה: רבינו הגאון כתב הנה פ"ה:שורש
 אוצה"ג העחוה ליבום, מומר זיקת בעניז 'טונות לשיטות ובנוגע ליבום. אשתו אתוזוקק
 תיטף ראה סומי חליצת בעניז 9( ולהלה 411 ע' 'טם ומיטרנוביץ 351, 197, 8-35גח"ז
 אסף, ראשוגים, יטל וספרן יטם; רוד אהל 21; אות 158 ח"א ראבי"ה מ"זך סי' מגרחיר"א
 ע~טון בכ"י אם כי בנדפס, ולא טמינר( )כ"י במח"ו לא. לפנינו וליתא 10( 1. אות7ח
 ==לשוב: 13 הסומר. זה שה"ג: 12( ממזר. ק"ו ראיה מצא רש"י כי סם: כ"י 11( 554.שם

 יטיסרו ויטרי מחזוו בשם עור כתב יטם: רר"ך שו"ת 14( שם. שה"ג עפ") זהותיקנתי
 א"צ לכז קורם סשוסד הוה יבם ההוא בעלה כשנשאה אי בוראי ז"ל: רש"י שלתלסידו
 1. הערה הנ"ל סם: כ"י רייניט סררכי גי' והעחוהחליצה;

 חולץ, עולם איסור איסורויטהוא
 18( להשיב שבירו הסשוסר 12(זה

 סצאתי ושוב שכה כל לאבתשובה
 כשנשאה בוראי ויטרי10(:במחזור

 לכן קורם הסיר והמומרבעלה14(
 : חליצה צריכהאינה
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 קע"רפי'
 קרובו ישראל ביד שהפקיד פקדון לו פ( שיש לע"ז משומד : 1(ששאלת

 המשומד6(, ומת לו. 4( להחזיר רצה ולא זמן לאחר המשומד 3(ותבעו
 ליד שהביאו השליח וגם הפקדון. ז( 6(-תובעין לירשוקרוביו-הקרובים

 : זמן אחר מתנה ממון אותו "( המשומד לו שנתן '( גויים עדים הביאזה

 18(. עדורנ גוי עדורנ 12( דאין כלום, השליח "( בדבר דאין : נומה "(דעתי

 אתן, לא : השיב והוא בחייו, המשומד כשתבעו עדים לנפקד איןואם
 ירושה תורה 16( שבמלה מצינו דלא לירש, וראויין בממון "( הקרוביםזכו
 שהן וכ"ש שעיר. הר את נתתי לעשו ירושה כי 18( דכתיב הרשעיםמן

 "( הנפקד יד בו שלח ואם ילבש. וצדיק רשע יכין י1( כשרימיורשין

 אין בו, זוכה אני ואמר ממנו "( שתבעו עדים לו יש או המשומדבחיי
 1פ(. להוציאו בדיינין כח דאין לי 20( ונראה מזה. גדול שליחות-ידלך

 ביד, לאבדו מותר אמר חד יהודה, ורב הונא רב מסור ממון מ(דאיתמר

 ]בב7' 7-נ192 מ"ן סי' פ"" ק7ומין סח:( )כ"י תר7כי סנסות :קע"ר
 רניס[ נמי)וייס ת5"3 ס" "ת' ב:7' תמי1"חסי' ריוו"

 סת:( )כ"י 7רי)וס נתר7כי ולית"
 3' סעיף רפ"ג ס" טחו")ו ננ,,י ))ורן נקי5ור סתר7כי תן וסועתק ; פ""(ק7ומין
 ן רמ"י תמונת :3מס

 וסונ"
 ע5ותיס. נמי)וייס ת"ת סי' 7"פ 3"3 תסר"ס נתמו'

 "3רסתס לר,,י 003"1 "סתוו1ר" על נת"ו1רו טמר)ונין ר,,ח מ5יין סנוקורותולכל
 : מלפ)י)ו ותסר,,ס תר7כי לסוסיף 5ריך 18 "ות 412ע'

 שם; ליתא זה ריווא: ור' מהר"ם 2( לע"ז. מומר וששאלת ריווא: ר' 1( :קע"י
 לו: החזיו ולא שם: 4( זמז. לאחר ותובעו מחר"ם: 8( ישראל. ביר פקרוזשחפקיר

 הראויים אמ': ר' לירושה; הקרובים שם: 6( בקלקולו. מהר"ם: 5( לו. להחזירו ריווא:ר'
 הממוו זה מהר"ם: 9( המומר. לו שנתז עירים אמ': ר' 8( הפקרוז. תבעו שם: 7(לירש.
 ברברי מהר"ם: 11( כלום. השליח ברברי שאיז לרעתי אמ': ר' 10( זמז. לאחירבמתנה
 ובנונע ערות[; ]=נוי ערות שאיז ריווא: ר' כלום; נוים בערות שאיז שם: 12(שליח.
 ח"א אברהם בארות שו"ת צ"ר, סי' אה"ע סופר חתם ראה נכרי, ערות בעניז רש"ילשימת
 יקר. הר' בשם י' סי' שם אשירי והגהות והא, ר"ה: ע"א פ"ח ב"ק תוס' ועי' 40, ע' מ"הסי'
 שם: 15( לירש. הראויים הקרובים וכז שם: 14( הפקרוז. את יו,רשים והיורשים מהר"ם:18(

 הר את לעשו נתתי ירושה סמ: כ"י ע"א; י"ח קרושיז ה'; ב': רברים 16( ירושה.גוירת
 רשע ]=יכיז[ ויש מהר"ם: במק"א, משובש והלשוז י"ז[; כ"ז: ]איוב כצ"ל 17(שעיר.
 ראובז שלח ואם מה,ר"ם: 18( צריק. וילבש רשע יכיז ריווא: ור' כמ: כ"י צריק;וילבש

 הריינים כח שאיז מהר"ם: 21( בעיני. ונראה שם: 20( הימנו. ריווא: ר' 19( יר.בו
 ל"ב כלל הרא"ש ותשו' ר"מ, סי' רמב"ז תשו' ועי' ע"א; קי"מ ב"ק 22( מירו.להוציאו

 קצ"ו. סי' פ"מ ב"ק ומררכי ה',סי'
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 8ב( מורידין 25( והממורין המינין 4ב( דתניא מנופו חמור ממונו "( יהאלא

 וחד 9ב(. ממונו וכ"ש לבור להורידו 8ב( הפקר דנופו יב( אלמא מעלין,ולא
 יי( ]דכתיב[ מעליא ברא מיניה נפיק דילמא ממונו, 30( לאבד אסוראמר
 ]בבדממדנך[ 83( ונופו הוא, מין לע"ז ב8( ומשומד ילבש. וצדיק רשעיכין

 84( דלא וכיון להיתר. בין לאיסור בין בו יש ממור פעמי וכלהפקר,

 המשומד בחיי ההפקר מן זכה זה הרי כמר, ולא כמר לא הילכתאאיפמיק
 זכייה. כאן אין %( בח"ו יד בו שלח לא ואם "(, להוציא כח לנוואין
 לומר הקרובים ודוחה בניותו, למשומד בנימ שיש הנפקד י8( אמרואם
 על הבא דישראל כלום, בדבריו אין אתם, דידי דברים בעלי 88(לאו

 "( מ"מ בן לו שיש מי 40( דתנן בנו. אינו "( בן ממנו והולידהנכרית
 קללרוו ועל הכאתו על וחייב ה"בום ומן החליצה מן אביו א,טרנ ב4(פופר
 : בתורתו עינינו יאיר 44( וצורינו הנכרית. מן בן 48( לו שיש ממיחוץ

 : "( יצחק טי' שלמ'חהטלום

 נ"ט( התיימית)ם' רבית ליקח שאמור : 1( רש"יהורה

 טפ" י," י יש" הלשהוז'נ קרינן דאחיך'( משומד'(,מישראל

 ]=המיניז[ רתניא אמ': ר' 25( ע"ב. כ"ו ע"ז 24( מגופו. חמור ממונו רלאו מהר"ם:23(
 -טגופו למרנו יטם: 27( מעליה לא אבל לבור אותז מוריריז ייחא: ר' 26(וחממורות.

 יטם. ליתא 28( ממונה וכ"ט הפקר רנופו מורו כ"ע ובמין מהר"ם: ממונה וכ"טהפקו
 ריחא. בר' הגי' עפ"י זה תיקנתי 81( לאברה אמור ריחא: ר' 80( שם. ליתא מתר"ם:29(
 לישמעאלים רמומר רש"י מתיטובת במררכי ראיתא וחא רפ"ג: מי' חו"מ טור ב"י82(
 להוציאו. שם: 86( חלכתא. פמק רלא יטם: 84( שם. 33( מופקר. ומסונו וגופו הואמין
 רברים בעל לאו לאמור יטם: 88( ראובה יאמר ואם שם: 87( המשומר. בחיי מהר"ם:36(
 ע"ב: מ"ח קרושין 40( בה אינו ממנה הולר מהר"ם: בז[; ]==ממנה קרי: 89( את.רירי

 בנים "ירושת על האנגלי במאמרו טשרנוביץ ר"ח מעיני שלפלינו וש"י תשו'ונעלמה
 ריחא: ר' 42( מקום. :==מכל 41( 12. אות 8 ע' ושם 6, ע' מיוחרת הרפסהממזרים"

 השפחה מן בז לו שיש ממי מהר"ם: הנכרית: מן לו שיש ממי שם: 48( אביה אתפוטר
 ריחא: ר' במהר"ם: ג"כ כ"ה 45( ריחא. בר' ולא במהר"ם לא ליתא וזה 44( הנכרית.ומ:

 נ"ע. יצחק ברבישלמה

 טשרנוביץ ר"ח מעיני וגם 165, להאגרה במבוא רש"ב מעיני זו תשובה ונעלמה 1( :ק,%"ז"
 158 ח"א ראביה ]בם' אפמוביצר ר"א שצ"ז המקורות ולכל 418; ע' אברהמם לר"יבסה"ז
 וקצור חרמב"ז, תשו' או"ה, האורה, להוסיף: צריר 25[אות

 שבה"ל_
 ראמגר מררכי: 2(

 לע"ז מומר וביז לתיאבוז אוכל מומר ביז רבינו מחלק ואינו בריבית; כותי לכופרלהלחת
 האורה: 8( קנ"1[. סי' היטלם יראים 'ום' ל"ו, סי' ע"ז אגורה תתי"ר, מי' ע"ז מררכי]ראה
 כק. כ"ג: ]רברים תשיר לא ולאחיר מכלל נפיקרלא
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 מכלל נפיק רלא יפאסוו בעינינראה
 חוא. ישראל יפחטא, שאעפ"יאחיך,
 ע"י ישראל מיר מעות לוחואם

 מותר נמוה ישראל אפילוארמאי,
 יפאיז מתוך הנף מז רביתליקח

 או עצמו ישראל ואם לנוי.שליחות
 אל משכוט, לפרות יבאהמשומר
 קחחו יאפר אלא רבית, שום יוחכור
 ע"כ: וכר בכרמירי

 דכפצי ותריביוז. נבל כמצנו קוץלי
 אלא הלוטזים לא וכעיהלוטזים היה, דלצורך ידענא הוה לא 3ץא"ל

 אף בר"ע בני אתם מה וכתיב"( המטכוה בידי ,2ממרלארמאי
 ממני בדמים מ,2כונך קני "( לו כאומר ונע,~ה בריח. בני =,טלוחכם[ק]

 19( ובלבד 18(, בישראל אפיל,ו נוהג הדין זה : רבית י1( שום הזכירולא

 : 1ץ בדמים קניהו ]ב:לו[20( לומר נכון ומיהו רבית. לשם לו יאמרשלא

 קכ"ט[ סי' ך"3 ונס קס"י, סי' ]ומס תמנ"ט סי' י"פ 3"3 תהי"ס תמי' :קע"ה
 ממ תרותס ]ב:ניךו5י ע"3 נ"ט ת"ו מער רים סתרונ)ות ס' ; רם"י סורס :3מס
 נס5ורס רניס ונמינוייס : תמונתו טופס ו(ס ("5 רמ"י ס5י3 וכן : 3מס סק"ס[ת"5
 ן 45[ ע' בבפר: נ"ט סי' ת: ]בבכ"י 903 סת: כ"י 5ו"ס 216: קט"1 סי'ת"3
 ךריכוס נתרךכי 55 ]ו5ית5 מ5"ס סי' פ"ס נ"ת 5נ)' י' נתריכי נתרן נקינורוסונ5
 סי' כ5*כו ן כתמונס פרם"י : כמס נו5ימנ)יט([ )כ"י נהנה"ננ ו55 ( סל):)כ"י
 סתי כ',י מנה"ל ]בבקנור ("5[ סר"ם ]בבנמס נמ)וו כתונ תנ5תי עוך נמס:פ"ך
 מל נספרן נ' סי' סרתנ"ן ]בבתמו' 5' ע"5 נ"ת סרתנ"ן תייומי י 355[ נ"וסי'

 תמנ"ט[. סי' : מס 5סניס ונריך ; 5-4 5ות 58 ע' 5סף לר"םר5מוניס

 ראם' ע"א[ מ"ר ]=מנהררין הריז נגמר מם' וראייתו מררכי: 5( במק"א. ליתא וזה4(
 יחליצמ וכז לגט וכז שם: 7( ליה. קרי ישראל האורה: 8( הוא. ישראל שחמאאע"פ

 88. צר יצחקי" "ר"ש בס' ספיבק יצחק של הלשוז וראה הוא; גמו,ר ישראלולקירושיז
 ]=ימרמה[. שם: להגיה צריר ולרעתי במק"א[; ליתא זה ]וגם לעינים הנראה =רבר8(
 לרבית: מעות כתה"י[ בשני באו"ה וכ"ה מישראל: ]=קרי: ישראל לוה ואם במעות: האורה9(
 האורח: ארמאי[; ]=קרי: אירמי מהר"ם: 10( גוי. ע"י מעות מישראל לוה ואם בו:כל
 אפילו האורה: 12( משכונו. לפרות בא עצמו... ישראל ואם האורה: 11( ארמאי. יריעל

 חברו מישראל מעות שלוה ישראל אפילו או בו: כל הגוי; מן חרבית לגבות מותריש,ראל
 כאז להגיה וצריר 14( במק"א. ליתא זה וגם 13( הגוי. מן רבית ליקח מותר גויע"י

 לנוי, שליחות שאיז מתור האורה: עף'ב[; מ"א ]קרושיז וכתיב לגוי[, שליחות=]ואיז
 שולחכם מהר"ם: 15( וכו'. לגוי שליחות שאיז בו: כל בנ"ב; שליחכם אף בנ"ב, אתםרמה

 רבית שם צ"ל: =אולי 17( שם. חמר וזה 16( או"ה. עפ"י זה ותיקנתי]-שלוחכם[;
 לפרות בא חמשומר או עצמו ישראל ואם האורה: באו"ה.18( וכ"ה "שם"[ המלה תחת]בצירי
 אלא[ ]-קרי? ולא במעות: ובהאורה כצ"ל; 20( רבית. שום לו יזכור אל שם: 19(משכונו.
 אם וכר בכר שנמירי 21( תרצה. אם וכר בכר[ ]=קרי כר מירי ברמים קנהו לויאמר

 שם. האו,רה עפ"י זה והומפתיתרצה[;

 משומד ישראל אם כי 4( נקרא ואינוביה,
 אע"8- ישראל, חמא 6( דכתבוחומא.
 י( ולחליצה ולגמ הוא. 6( ישראלשחמא,
 8( במראה בא ואם : גמור כישראלדינו

 שליח ע"י 9( מישראל ולוה]=במרמה[
 בא הפדיון ת( ובשעת ב:ארמאי[10(,]

 ליעעראל פ1( מותר המשכון, הוא שליואמר
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 קע"וסי'
 אי:ו אם 8( שאמור מרבותי 7טמער2י : %( במזיד ברבית לעבריין 1(להלוות
 במשומד אבל מותר. הוא דאז אימורא ואכיל 5( התירא דשביק 4(,משומד

 : ז"ל הר"ש בשם מצאתי י( ע"כ : אמור שלו רבית 6(לתיאבון

 קע"זסי'
 %( ישראל לחבריה למימר ישראל דשרי : רש"י בתשובת 1( מצאתיועור

 הרבית. לו תביא 8( וגם ברבירנ ישראל מפלוני מעות לי ולוהלך
 י( וגם : המלוה ליד הלוה מיד הבאה 4( רבית אלא תורה אמרהדלא

 תק"כ[ הו5' נכךפס ]בבוליתת 337 ךף רים סנויכר כ"י ח"3 חייס תרחות :קע"ן
 סת: כ"י גתסנ"ן לת ונס גך"ק לת ]=:וליתת סס קל"ה סי" התסנ"ן  וונופרויכיס
 ותסונות "נסתלות ונסיכוייס ן 1386[נוסכת

 להרמנ""
 ותן סרנכיס תן וזולתו ז"ל

 ז' חלק רסנ"ת תסי' ]בב ע"נ י' י"י סי' רע"ז[ קוסטכךיכה ]ך' ז5"ל"הנתוכיס

]וותרס"
 תל"י[. סי' תרכ"ח[

 בבךז תכ"ז סי' ריוות  ]בבךי ת42 פ"ה 3"נו סת:( )כ"י 7-ריכוס תרוכי :קע"ז

 רני' פסקי תלתתי : נסופו ותסייס רם"י, נתסונת נולתתי : נסס סל"ח[ סי'תיו'
 2803, תקס"ה סי' נ"ת נולוסתיט( )כ"י תרוכי הנהות והסווה הלוי. רינ"תנסס

 תסונות נ' חלק נספרי ע"ז סהעירותי ונוה ז', תות סכ"ה סי' סס סס תכסיוחווסי
 לרם"י.תיוחסות

 ב"ב מהר"ם בתשו' שלמה רבינו תשובת והשווה במזיר; לעובריו רשב"א: 1(לעזווי
 של"ה; סי' אמשמררם ר' ב"ב ובמררכי ק"ל, סי' ר"ב וגם תנ"ו, סי' ושם תשצ"ט, מי'ר"פ
 להוסיף צריך 25[ אות 158 ע' ח"א הראבי"ה ]בס' אפטוביצר ר"א שציין המקורותולכל
 ברבית. במזיר =לעב,ריין 2( הקמן. התשב"ץ ומ' תל"ר[, מי' וגם י"ד ]סי' הרשב"אהשו'
 הסברא. עפ"י זה ותיקנתי ]=שמותר[; צ"ל: אולי ולרעתי שלפנינו; מקורות בג' וכ"ה3(

 רשב"א: 5( ]=לתיאבון[. צ"ל 4( סה"ר[. פ"ה: ע"ז מירושלמי זה רבינו למר]ואולי
 ראה לתיאבון נבילות אוכל מומר וביז לע"ז מומר ביז זה חילוק לענין ובנוגע 8(התירה.
 קנ"א סס"י ח"א ה,ראבי"ה ס' קנ"ו, מי' השלם יראים מ' רפ"ה, סי' מנטובה ר'תשוה"ג

 ]=בנה"ה נט"ג רב תשו' והשווה ל"ו; סי' ע"ז אגורה וס' תתי"ר, סי' ע"ז מררכי 18,אות
 49. ע' מוף ראו וה' 42[; צר ט"ז; סי' ר' ספר בגנז"ק הלשוז =ובשינויי 15 צרה"ב

 וגם ע"ב, כ"ו ע"ז בפירש"י ]=וליתא ז"ל רש"י לשון כאן ער רשב"א: כאן; =ער7(
 ישם[. סמינר בכ"ילא

 תשצ"ג סי' ר"פ ב"ב מהר"ם תשו' והשווה אליהו; בר' לטובי"ה וכתנתו1( :ו,ן"י
 סמ: כ"י 2( 155. להאורה ומבוא ע"ר(, ס' )רף פ"ר סי' בו וכל מ"ה מי' רעיםתמים
 סי' בו בכל אמנם למלוה; לוה מיר הנתנה רבית 'שם: 4( לה תחזיי יטם: 3( שם.ליתא
 ישראל, ושניהם ללוה ממלוה הבאה רבית אלא תורה אמרה שלא רש"י: בשם מביאמ"ר
 השליח. ישראל שם: 5( מותר. גוי ממשכוןאבל
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 8( ואי הוא. דידיה לאו ריבית י( דהאי אימור, שום6( עשה לאהשליח

 עבירה לדבר שליח דאין לן ק"מא הא 9(, כמותו אדם של שלוחומשום
 : "( הדבר לפרמם ואין 10(. שלוחולהתחייב

 קע"הטי'
 הבית. בעלת גויה אצל אחד משכן שמשכן ראובן עמק : 1( ר' לטניגשאלה

 בא דמיו. מכדי יותר רבית עלה כי עד רבים ימים בידההניחו
 : מידו המשכון לתבוע שמעון על ראובן וחוזר הגויה, מן וקנאושמעון
 הרבית שעלה מאחר דברים. ולא דין לא שמעון על לראובן אין : ר'השיב

 להלווח '( הגוי נאמר לא כי גמור. כמכר הוא הרי דמיוכדי
 : שקנאו שמעון ביד 8( מוחלם הוא והרי ברבית,לישראל

 קע"טטי'
 תפורין אם ידוע שאין 1( גויים מלבושי על וששאלתם : רש"יתשובת

 8(. מדרבנא המפיק שרא ראינו כך : מהו 2( בקנבום אובפשתן

 האי צרכיה, 6( שעושה האשה בפ' כדאמ' 4(. לקולא דנעבוד הואובדין
 103. י"ח סי' תח5"ו :קע"ה
 ל. י. ]::סו5' "3 לוכךון( )כ"י )-)לוכךרימ "ליסו לר' זרעיס חסךר פסקיס :קע"ט
  ו-,ץיייי לןמן3לן : 3סכו 12[ "ולן תקכ"3 5ך רמ"י נספר ב:ורפל ך' עת'זקמ

 ראם יסם: 9( ואיה ימם: 8( ריביתא, רהא ימם: 7( איסור[. הגליח: ]על 'טום '2ם:6(
 ריתא: ]ר' רבי' פסקי מצאתי שם: 11( שולחה שם: 10( לה קיימא הא איסור, המשלחעבר
 הלוה ריב"א בשם רבית[פפקי
 כ"ה[ רף ומבואו א/ אות ]שם מילר ר"י אמנם לרש"י; היא זו )ותשובה 1( : י"וו4
 "שמעיה" במחברתו עפשמ"ן ר"א ע"י ברמז ונזכרה בספק(, מוטל שהרבר כנכה: שלאהעיר
 הובא זה פסק כעין 3( ע"א. ל"ג הסמינר( )כ"י שבה"ל קצור והשווה 2( 3. אות 8צר

 שעלה לגוק המשכון הוחלט אם אבל הר"מ: בתשו' מצאתי בשם: ע"ב סי' טחו"מבב"י
 וגו/ הגוי מז יטמעון בו וזכה הגוי בו זכה מעחויו, יותר והריביתהקרן

 וראה יהורים. שהם יבינו שלא כרי הסכנה, בשעת להתנכר ררכם היה כר 1( :קעווט
 אסף והלאה, 73 צר בייטרעגע צימלם 160, ח"א ערציהונגסוועזעז גירעמאז 2, אותלהלז
 ע"נ, קכ"א שבת ]אגורה שעטנז יהא שלא בקנבוס שתפור ורווקא 2( שם. לשמחוניבסה"ז
 מררבנז. ספיקא ]ליה[ --יטרא צ"ל: אולי 3( ר"ה[. סי' 75 ע' מק"ג הוצ' חסיריםום'
 שיגויים. בכמה ע"ב ס"א מ' פרק נרה עושה; שהיא 5( 29. ע' ח"א האורה והשווה4(
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 8( אנתוק אי ידע ולא י(, דעמרא בגלימי' דכיתנא חוטא 8( דאובידמאן

 אבל וכו'. ונוז טווי שוע 9( רחמנא אמ' שעטנז מ"ם דמי. שפיר לא,או
 הוא הרי בדק לא ואם "(, לבדוק יש הוא ידוע מקום שהתפירהכאן
 בכלאים. בגדיהם לתפור רגילים "( הגויים שהרי כלאים, בו שאבד-כבגד
 : וכו' לגוי ת( ימכר לא זה הרי כלאים בו שאבד בגד "( רבנןותנו

 ק"פמי'

 עבודה של פתחה עד 2( והוליכו 1(, לרבינו שבועה גוי נתחייב אחתפעם
 להשביעו. בלבו היה לא אבל להשביעו, רוצה הוא כאילוזרה

 6( שמא הגוי, עם שותפות שיעשה 4( לו אמור חכמים 8( אמרושהרי

 י( אמרה והתורה 6( שלו[ זרה בעבודה ]=ונשבע שבועה הגוינתחייב
 העצמות רקב והביאו שיודה, כדי היה מראה אבל פיך. על ישמעלא

 9( ומאן זרה. עבודה לקלון כדי פרוטה עליהן הגוי והניח '(הקדשים

 ]בנעליו[ ר' קבל ואילך זמן "( מאותו : שבועתו "( זמן לו ונתןרבי
 יכפור שמא שבעינו, 18( גדול דבר באמונה הגוי עם ויתן ישא 12(שלא
 ונמצא למרקולום מעות גוי יניח שלא כדי בשבועה, יאמינו 14( ולאהגוי

 בה, ממש יש כאלו ומראה שמודה "1( ועוד ידו. על נהנית זרהעבודה
 : בה לישבע זרה["( ]=לעבודה מביאשהוא

  לרור תסלס =ס' יס תסר סת: ]=כ"י קס") ס" ת:( ))". ","סק"פ:
 נסרנס 228 קכ"נ סי' ח"נ וס"ורס ; סס[ חקר בבפר: 275 ע' קויפתן[ ר"ך]5(כר

 ר""  סנז סניין סווקורות ו5כ5טיכוייס.
 ס"ורס. : 5סוסיף 5ריך נר5יכר

 או נתיק אי שם: 8( ונתקיה. שם: 7( חומא. ליה דאית האורה: חומא; דרמי שם:8(
 חומ ומתם פשתו, בחוטי נתפרו שמא 10( כתיב. שעמנז, מדאורייתא שם: 9( נתיק.לא

 224[. ע' סוף ח"א ראבי"ה 224, ח"ב א"ח ה"ז, פ"ט ]כלאים פשתן של הוא בושאמור

 לנכרי. ימכרנו לא שם: 13( שם. נדה 12( מבואי. ראה11(
 האורה: 4( ע"ב, ס"ג מנהדריו 3( רבי. והוליכו שם: 2( לרבי. האורה;1( :סאש
 י"ג. כ"ג: שמות 7( המברא. עפ"י זה תיקנתי 6( שבועה. לו יתחייב שמא שם: 5(לאדם.

= הוא אולי8(  קויפמז יהודה ד"ר מעיני ונגלמה שם[; ברלינר ר"א ]לדעת טב1ע~11((1 
 האורה. עפ"י זה ותיקנתי =לשבועתו; 10( רבי. ויאמז האורה: 9( 552. עמ' מוףבסלונו

 =דבר 13( ויתז[. ]=ישא יתז שלא שם: 12( רבי. עליו קבל היום ומאותו שם:11(
 יטם: 15( האורה[. ]עפ"י לשבועה יזמיננו =ולא 14( בהאורה[. 11כ"ה בעיניושגדול
 האורה. עפ"י זה ותיקנתי בה: לישבע בע"ז ממ: כ"י 16( שמראה.ועוד
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 קפ"אפי'

 קבורה טעון רבי ואמר בשגגה. ששחטוהו בכור אחד בשה 1(מעשה
 3( ממתינים היו אם אבל 2(. שנשחם מאחר הזה בזמן תקנה לוואין

 י( אותו ויאכל שירצה כהן מכל לפדותו יכולין היו 4(, שיומם עדאותו
 ]=זה[ יש אין הרועה יד תחת אמו שנתעברה ואעפ"י קבוע.במקום

 : בה חלק לו ואין הואיל באמצע, גוי 8( יד-

 וישראל מום בו שיפול עד תקנה לו אין הזה בזמן י( תם בכור : ר'הורה
 שוחם משום גמור כרת חייב אותו ששוחם ומי בו. אמוריןוכהן

 כשרואה : עושה הוא כך אלא ברחם. מאליו קדוש דבכור בחוץ,קדשים
 עמו, 9( ומשתפו פשום ממנו ונוטל גוי אצל ילך נתעברה 8( שפרתואדם
 ואחר הבכורה. מן ופטורה באמצע גוי יד[ : הגליון ]על בו שיש "(דניכר
 יוצא כשהעובר "( או ומותר, הגוי מן אותו ולוקח חוזר העוברשיצא
 "( לעוור או אזנו )את( את 12( ]ב:לצרם[ למרם מום בו להטיל לגויאומר
 בה ומטפל בשיפוותא. אימרא באודניה "( ]בבגדיא[ כדאמר עינואת

 לכהן נותנו אינו ואם לכהן. ונותנו יום נ' ובגמה יום ל' בדקהישראל
 לישראל. אף ממנו ומאכיל ואוכלו "( שוחטו וכהן גזלן. נקרא הוא "(הרי
 קרי בו, יהיה לא מום כל דכתיב מום בו להטיל אפשר אי שנולדואחר

 : "( בו יהיה לאביה

 )כ"י ח"נ מנס"ל ן 143 וף כ"נ סי' סס)וינר( )כת"י מנס"ל קניר :קפ"א
 סייוו"ן ר"" סל ו,נוו,נס נסעתק כ"נ סי'מ~ח"ס(

 ]בבחנו"
 25-24[ ע' לס"ורס

 ]בבססנלס כ"ס סי' ( "ק: )כ"י ח"3 מ3ה"ל "ס)(נלס"(ן לונו"ל יןוע)ונלתי
 קכ"ו. סי' נו כל ועי' "40[: ע' י"ך חונרת "'סנס

 בתמו' שנשחט מאחר שם: 2( כאז. נומל בכור אחד שה דיז נ"י: שבה"י 1( :קפ"א

 ויאכל 5( שימות. ער שם: 4( אותו. ממתותיז בטעות: שם 3( היימאז(. העתק)לפי
 באמצע. גוי זה איז שם: 8( שם(. היימאז ור"א חסירה רם"ז ההעתקות )לפי קבועבמום
 נתעברה. )י( שפחתו בטעות: שם 8( היימאז[. העתק ]לפי כמ"ז ת"ם בכור שם:7(
 0ז פטור באמצע לגוי לו שיש דעובר שם: הסגלה 10( ק"ן. סי' א"ז ת"ר לעיל ועי'9(

 "למרס". במקום "לצרם" : לנכון כצ"ל 12( יוצא. שהעובר בשעה או שם: 11(הבכורה.
 ושם ע"א, ל"ח בכורות בשיפייתא; אימרא באודניה שם: 14( עיניו. את לסמא שם:1.3(
 לפי נשמט כולו ביה" "קרי ועד מכאן זה ומאמר 16( גזלז. זה הרי שם: 15( ע"ב.כ"ו

 מספר בזה"ל: מסיים ושם היו"ד; תחת ובצירי ה' האות תחת בפתח 17( היימאן.העתקת
 בנדפס. לפנינו נמצא בלתי אמנםהאורה;
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 קמ"טטי'
 מבני 2( באחד ר' לפני 1( מעשה באעוד

 בכרה 4( שלא 3( כבשה שקנההעיר
 לרעותה 6( לרועה וממרה מעוברת,והיתה
 הבעל 1( נצרך לימים 8(. זכרוילדה

 לו 8( ונתן הגוי אצל והלךלכבשים
 שהיה 9( נזכר ולא ושחטו. שהאותו
 ר'ט(: את ושאל ובא נזכר"(. ואח"כבכור,
 ט( והשוחטו הזה, בזמן נוהג 12( כיוא"ל
 וצוה שחוטי-חוץ. משום שחייבכמעט

 וכן לקוברו, "( הבשר על]רבי[14(
 להם ואמר ופרשו. ועורו וכרעיו "(קרביו
 שלא כדי "(, בחשאי אותו עשו זהדבר
 עושין: אתם ט( כשפין ט( הגוימיאמרו

 סי' ת"נ נס5ורס ע5ותיס ונסינוייס ; 475 י"ט סי' 15תיר כ"י ת"ר: :קפ"ט
 כל וע" 55[. עת' כבפר: קכ"נ ס" ת' בבכ"י 114 סת: כ"י ]בב5ו"ס 219קכ"1

 : כ"ס וסי' כ"נ סי' 5ק' כ"י ת"נ וסנס"ל : קכ"ו סי'נו

 'טם: 3( חעיר. טבני אחר על שם: 2( רבה לפני בא מעשה1(האייה:ק13"בנ:
 היא. יטמבסרת או"ה: ==שבכרה; צ"ל: אולי 4( מעוברת. כשהוא מנוי אחת כבשהשקנה

 של בביתו שם: 6( ממרה. לרעותה כרי אלא בה, שותפות לנוי 'טיש לא האורה:5(
 רעתו נתן 'טלא או"ה: 9( ושוחטה השח אותו והביא 'טם: 8( נצמרך. שם: 7(נוה

 ביסה"ה נוהנ בכור ריז ==אם 11( ברבר. הרניש והפשמה שחימה ואחר שם: 10(לבכור.
 והשוחמו שם: 13( ונוהנ נוחנ ווראי יבי ואמר שם: 12( שם. או"ה עפ"י זהותיקנתי
 זה בכור על שם: 15( האורח. עפ"י זה ותיקנתי :==רבי: 14( שחוטי-חוץ. משוםחייב

 'טנה :==הסנלה כ"נ מי' אק: כ"י ח"ב ביטבה"ל רש"י בשם שהובא מה והשווהלקוברו;
 ועורו ופירשו רמו וכרעיה קרבו יטם: 16( 24. צר להאורה מבוא וראה י"ב. חוברתא'
 הנוים של להתננרותן ובנונש 18( לרבר. ירנישו שלא כרי שם: 17( ממנה הנמצאוכל

 בספרו נרייזעל ור"ר ולהלן; 60 ע' הנ"ל הנרמני בס' נירעמאז ר"מ השווה כשמים,בעניז
 יאמרו פז מ: או"ה 19( 42. עמ' ושם 34, עמ' והיהורים" "בנמית-הנוצריםהאננלי
 או"ה: 20( היא. כשפים מעשה "יז: כ"י או"ה נעשה; לכשפים האורה: עושה;לכשפים
 ==ממנה 22( ראו"ה. כתה"י בשני ונמצא בהאורה. נשממ כולו 21( היא. שמבכרת לעולםתכר

 ==שלא 24 בחשאיה ר' בבית ומקצתו האיש בבית מקצתו שם: 23( או"ה. עמ"י זהוהוספתי
 18. אות לעיל והשווה 25( לרבר. ירנישו שלא כרי או"ה: ברבר;]להרניש[

 219()האורה

 כשהיא מנוי אחת כבשה שקנההעיר מבני אחר על יבי לפני באמעשה
 מבכרת שרחל 20( תיכרמעוברת,
 לנוי שיש לא לרועה, ומסרההיתה.
 מסרה לרעותה כרי אלא בה,שותפות
 לימים נוי. של בביתו זכרוילרה
 אותו והביא לכבשים הבעלנצמרך
 רעתו נתז21( ]==שלא ושחמוהשה

 היניש והפשמה שחיטח ואחרלבכור.
 ריז אם רבי, את ושאל ובאברבר.
 : הזה בזמן נוהנ[בור

 ונוהמ נוהנ ווראי רביואמר
 וצוה יטחוטי-חוץ. משום חייבוהשוחמו

 וכרעיו קרבו לקוברו זה בכור עלרבי
 הנמצא וכל ועהרו ופירשורמו

 בבית מקצתו23( וקברו]==ממנה22(.
 שלא כרי האיש. בבית ומקצתורבי

 לכשפים25( יאמרו פז ברבר,הרנשי2(
 :נעיעה
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 קפ"גטי'
 מ9ני בע~ותפות, לבוי ובתבה 2( בכרה שלא 1( לר' לו היתה עגלה :א

 אמור 8( ששנינו לאותה חש ולא זכר. תלד שמא מתיראשהיה
 לשמרו אפשר אי זכר תלד שאם היתה ודעתו הגוי. עם שותפותלעשות
 הגוי שיד 1( דכל גוי, ביד המציעה לפיכך מום. ומהויית עבודהמתורת

 : הבכורה מן' 9טורבאמצע
 : והשיב 6(1 לר' לו ואמרו בשבת. חורשת 6( שהיתה שמע ואח"כ :ב[

 דלאו מותר, יד-הגוי תחת תהא שלא לו אפשר שאימאחר
 ום"ט קניא. שכירות קניא שאלה 7( ע"ז במ]ם'[ וכדממקי'אדעתאי.

 : 8( נמיוני משום גמה בהמה להן מוכריןאין

 קפ"רפי'
 ומבכרת. מעוברת 9רה 2( גוי לו שנתן 1( רבי משכונת באחד היהמעשה

 מקצתו, או כולו או לגוי, העובר למכור עליו 8( וצוה 9יו אתושאל
 להפטר באמצע *( ידי-גוי שתהא כדי העולם. לאויר שיצא קודםבפרוטה

 שלי הארום מן חצי-9שוט עלי קבלתי ואמר האיש וחזר הבכורה.מן
 : 5( זכר אם לחצאיןויגדלנו

 תרצה. אם במעות 6( ולחלקו מידו לפדותו תוכל לכשיולד : רבי לוואמר
 שלא כדי לגוי, שותפות בו יהא שלה רחם 9טר שבשעתובלבד

 : ברחםיקדש

 סתס. ר' נטס 475 ק"ן[ סי' רטוס סנליון ]על י"ט סי' "~תיר כ"י תר' :קפ"ג
 קכ"ת. סי' ח"3 ס"ורסוסטווס

 ת' ב2כ"י 114 סת: כ"י ]22"ו"ס 219 עת' קכ"ח סי' ח"3 ס"ורס :קפ"ר
 56[. עת' ב2פר: קכ"נסי'

 פרה האורה: 2( שלפנינה דבררש"י ספרי בכל לזה חבר מצאתי 1לא 1( :כהש"ג
 ירוחם לרבנו ותאו"ח אסור, ד"ה: שם תוס' 1הש11ה ע"ב; ס"ג סנהדרין 3( ומבכרת.טעוברת

 ע"ז 7( מותר. ==אם 6( :==עגלה. 5( ע"ב. ט"ז בכורות 4( י"ה בשם ה' נתיבח"ה
 שם. שם 8( שם. ד"ס וראה קנ"ה. ואגרא קנ"ה שאלה ע"א:ט"1

 הנרמני בספרו גידעמאז ר"מ מעיני זו תשובה ונעלמה ר'; של משכניו א1י,ה: 1( :קפ"ר
 "סאשיעל האנגלי בספרו רבינוביץ מעיני וגם ולהלז, 60 עמ' יודעז" אבענל. ד."געשיכט'ע

 ובא מבכרת גוי לו שנתן שם: 2( 210-208. ושם 91, פרענס" נא,רד. אוו זשום די ח11לייף
 ותיקנתי =יה-גוי. 4( וכו'. כולו או העובר את למכויר עליו רבי וצוה שם: 3(ושאל.

 ובמעות. בממוז ולחלקו או"ה: 6( =הוא. 5( ח47. תראז' עפ"יזה
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 קמ"המיו

 : האור 2( חלה שיעור כמה : 1( ר' אתושאלו

 אחד לנחתום או 8( שיעור הוי לכהן נותנין שאנו בחלה כי : לנווא"ר
 : 6( בכזית בחלת-האור אבל 4(,מם"ח

 קפ"ומין
 חלות, שתי לפרש הזאת 1( בעיר נהגו לא שמעולםאודיעך
 חלה 8( להפריש אחת על מברכין והיו הפמח. 2(בערב

 שאין לבטלה, 4( שהיא מפני ובטלתיה תרומה. להפריש השנייהועל
 7ף ססתי)ר( )כ"י ס)ייר 3ספר סו3יס מלתס ר3י)ו לתלתיךי 1ו תמונס :קמ"ה
 מלפ)י)ו. 37י-רמ"י ספרי 3כל ל~ס חנר ננ3"תי ול" : ]סתס[ ר' 3מס ע"3ל'
 180- מע"נ ס" רמ"י 3ס7ור סו3"ס סמ"לס כוסח 3לי לרמ"י 1ו תסו3ס :קפ"ד
 ן רמ"י תמונת 3מס: 264[ ל"7 סי' ]בב3)7פס 3-"50 סת: כ"י תק"ו ן181

 8[ן ע' ב:פר: כ"3 סי' ת: ]בבכ"י "83 סוף סת: כ"י "ו"ס ן 190 ח"3ס"ורס
 סי'ופר7ס

 קל""
 164, ח"" ר"3י"ס ור"ס רני. "תר כך : 3מס ת"7[ 7ף ]ב:פע:

 "פטונילר ר"" 19[ סערס ]מס מליין סתקורות ולכל 43. ק"3 ונ)"מ 175,ומס
 "ו'~ס. וס' רמ"י סךור : לסוסיףלריך

 בעניז שונים למנהגים בנוגע ,,ר ,, רף,,ב,,,,ל 1( *קפזזוץ
 האש[: חלת הגאונים: אצל ]ונקרא =חלת-האור 2( ובפרובינצא. בצרפת החלההפרשת
 צ"ל: אולי 8( 167[. ע' סוף ח"א ]ראבי"ה אפרים לר' יואל ר' ותשובת 48, שםראה

 נ' סי' ח"א האורה מ"ג; פ"ב חלה משנה עם"י זה והומפתי מכ"ר[; אחר הבית]=לבעל
 סי' ריש ומיו"ר ע"א, י"ז ושם ע"ב. מ"ו להרשב"א ופמקי-חלה ל"ח[ סי' ח"ב ]ושם80

 חלה שיעור הזח שבזמז פסקו: והרשב"א ה"י[ פ"ה: בכורים ]ה' והרמב"ם 4(שכ"ח.
 ]גנ"ש כז פסקו לא מהגאונים כמה אמנם שכ"ח[, סי' הבית בברק ]והובא מם"ח אחרהוא
 ה"ח, פ"ה: שם ימב"ם ]והשווה שהוא כל אלא שיעור לה איז ר"ל: 5( 45[. ע' ריששמ

 ע"א, י"נ שם חלה פמקי 57, ע' מק"נ( )הוצ' ח"ב האשכול 188, שם ראבי"ה 81,האורה
 ל"ר חלה ]ה' הרמב"ז לרעת אמנם 19[; צר תרל"ו( )ירושלים קורוניל לרנ"ג רברוחקור
 שהוא שיעור לה יש אור של חלה להיפר: רין פסק מצינו ירושלמית[ גירסא בשםע"ב:
 לויז( )מהרורת המתיבות ס' ]וראה מרבריהם שהוא שיעור לה איז כהז ושל תורה,רבר
 גינצבורג ר"ל מעיני נעלמו והרמב"ן[ שלפנינו רש"י ]תשו' הללו מקורות ושני 185[;צר
 188[. ע' ריש ח"א ]ראבי"ה אפמוביצר ר"א מעיני וגםשם,

 קרי: 8( שם. וגנ"ש ע"ב, ק"ל העטור והשווה 2( רש"י. של למקומו יכיינתו 1( :קפ"ו
 בהאורה לנכוז הגי' וכ"ח ]=חלה[. להמריש השנייה ועל ]=תרומה[ להפריש ]=ה[אחתעל

 לחפ,ריש ק"א: סע"ג ר' ובסרור שם; בגנ"ש גינצבורג ר"ל מש"כ וראה שלפנינו.ובכתה"י
 שם. באו"ה וכ"ה לבמלה. ]ברכה[ קרי: 4(חלה.

 : התרומהועל

 אםכי
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 דאמר 6( בבכורות היא ופמוקה מובים. ימים משאר חמור פמח 5(ערב
 עליו יוצאה שמומאה במי י( אלא אמורה לארץ חוצה תרומת איןשמואל
 8( קוצה נדה הילכך אביי אמר לא. בנגיעה אבל באכילה מילי והנימגופו,

 קמן, כהן ליכא ואי קרי. רואה שאינו קמן כהן לה ואכיל חלהלה
 ליה מפרשא 10( והדרה בתנורא ליה ושדיא 9( העימה בראש להשקלה
 משכחינן ואי מישראל. חלה תורת תשתכח שלא כדי אחריתי,חלה
 ושנויה אחת. חלה 12( אלא מפרשינן דלא בבכורות קחזינן "( קמןכהן
 כאשר המעם זהו חלות. שתי מפרשינן לארץ בחוצה ט( זרעיםבמדר
 נדול כהן ויש קמן כהן "( שאין ובטקום בבכורות. אמוראים 14(פמקוה
 אין כהנים שיש אעפ"י 16(, לותיר ערי בכל נוהגין וכן מברכין.ואין

 : ולשריפה ז1( אחת אלאמפרישין

 קפ"זמי'

 תשובתו: לך והא נ"ע רש"י 1( השיבוכן
 שיביהם ארנ 2( לחמומ נשיםצריכות

 המתרים דב,ית דאע"ג מבילה 3(קודם
 לבא הראוי מקום מים, ביאת צריכיןאין

 ]=:)וק"ו וע"ך ע"כ 153 יף ס)ויכר( )כ"י נתח"ו סו3"ס רס"י תסונת :קפ"ז
 610, ת5"טסי'

 ותנו"
 ח"3 ס"ורס : י5קק נר' סלונס : נסופו וחתס 35[ 5ך סס

 ס" ופריס סיכוייס: נכתס ס"ו[ סי' ת: ]ב:כ"י "74 ס)ו:( )כ"י )ו"ס173:
 210: 5ך קפ"ס סי' סר"ני"ס סני"ס ל" 1ו ותסונס ח'-ט'[. יף ]בבפע:רע"כ

 מוגים. יסים משאר חסור פסח שאין או"ה: הימים; משאר ע"פ חמור שאי: סח"ו:5(
 ואו"ה[. ]סח"ו =לסי 7( ]=בבכורות[. גברכות במעות: סח"ו ע"א. ל"ב נרה ע"א, כ"ז6(
 לה ומפרשא והררא וסח"ו: או"ה 10( ססה. בריש גמעות: או"ה 9( קיצה. טח"ו:8(
 נם חלות ג' להפריש היה הקרמון המנהג אמנם 11( חלה. תורת תשתכח שלא כריחלה
 מ"ח. פ"ר: חלה 18( חרא. אלא ואו"ה: סח"ו 12( שם[. גנ"ש ]ראה קמן כה: שםבשיש
 באו"ה )וכ"ה נרול כה: ]=שם[ ויש קמ: כהו ]-שם[ =שאין 15( האמוראים. =פסקו14(

 סח"ו: ח83[; סם: בכ"י וכ"ה ]=לותיר; להתיר ערים בכל במעות: או"ה 16(ובמח"ו.

 גרואה שנה רש"ב א' אות ל"ח סי' וגהאורה טלכותינו. בכל פע: ]=לותיר[; לוהירערי
 בו. אות 164 ראבי"ה וראה בטק"א. וכ"ה =לשריפה. 17( לוניל. עי,רוהגיה:
 הוספה יש סם: ובמח"ו תשובתו. והילר ער: נשמתו רבינו השיב וכו או"ה: 1( :קפ"ז

 שיניהם את לחמומ עירח בנות את משמו בלימ סרת אחותו )סרת( הנהינה וכ: בראשו:זו
 סם: באו"ה ונם סם: בטח"ו וכ"ה מבילתן בעת שם: 3( שיניהם, לחצות הא: 2( מבילה.קורם

 ד-ג153( סם: כ"י)מח"ו

 תשובתו: והילד נ"ע, רגי' השיבוכ:
 בעת שיניהם לחמומ נשיםצריכות
 צריכות איז הסתרים רגיתמגילת:,
 מים ]לגיאת הראוי סקום סים,ביאת

 גילה אין לגילה הרא-וי סקוםבעינן[,
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 בילה לבילה ראוי ושאין בו,מעכבת
 אסרו שלא לומר וחבא בו.מעכבת
 אשה אבל מה,רות לעיניין אלאחכמים
 בברייתא שנינו ]אסרו[. לאלבעלה
 שחוצץ רבר כל ליבמתורהחולץ
 משוחרר ובעבר בגר חוצץבמבילה
 לבעלה ]בנירח[ ווראי וחכאובנירח,
 מאי פשימא למחרות ראיעסקיט,
 רגר רומיא ועור ממאות. משארשנא
 אלא מהרות לשום מבילתו שאיןועבר

 כן לההרות אין אבל וחיתר,לאיסור
 חראשונות. על ]==לעז[ להוציאשלא
 שמבלח ר' של שפחתו רחהיאועור
 שיניה ביו עצם ונמצאועלתה

 תאמר ואם אחרת. מבילחוהצריכה
 הלכח ורבים יחיר חוא,יחיראח
 וליכא חוא רמימרא חראכרבים,
 סמכו בתראי ריבנן ועור עליח.רפליג
 רבא ררש ראמרינן וקבעוה,עלה

 יטתריח ביתו בתור ארם ילמרלעולם
 מסקנא ער כו/ קורמי ביתאשח

 אשה לעיניין שמעתתא רחהיא ולת1
 מחרות, היו לא רבא ובימילבעלח.
 ממאים כולנו חמאת מי שפסקושמיום
 ער מ"רח לנו ואיו מתיםמממאי
 מים עלינו לזרוק ישראל מקוהשיבא

 למהרינו:מהורים
 יצחס: ברשלמח

 וליכא הוא דמימרא חדא כרבים, הלכה ורבים ויחיד היאיחידאה
 5( רבא דרש דאמר" וקבעוה. עלה ממכו בו:ראי דרבנן ועוד עלה.דפליג

 במים קממיה "( מדיחה א-טה עע:הא ביתו בתוך אדם ילמדלעולם

 ובימי לבעלה. א-טה לעינ"ן 1( יטמעהע:א ההוא וכולה ממקנא. עדכי
 מתיע ממאי "( כולנו חמאת מי -טפמקו 'טמיום מהרוה, היו לארבא
 נשהורים מים עלינו לזרוק י-טר' מקוה יטיבא עד לבןהרה "( לנוואין

 :לבןהרנו

 : ז"ל 0ץ יצהק ,טר'זטלכוה--------------
 אבל שם: 6( חכמים. אסרו שלא שם: 5( ע"ב. ס"ו נרה ועי' לבילה. הראוי מקום שם:4(

 ע"ב. מ"ז יבמות וראה וחא:[, פע: סמ: בכ"י ]וכ"ה =ליבמתו 7( ]אסרו[, לא לבעלהאשה
 מהרות: לשום מבילתו שאין שם: 10( טמאות. משאר שם: 9( עמקינן. לבעלה ווראי שם:8(

 מח"ו 12( ע"א. ס"ו נרה 11( טחרות. לשום מבילתן שאין וגר משוחר,ר רעבר רומיאובמררס:
 שמבלה שם: 18( בשפחתו. רבי בית )של( של מעשה רההוא פע: ר'; של שפחתו רההיאסם:

 קממיה; בית מריחה הא: 16( ע"א. ס"ו נרח 15( אחרת. טבילה והצריכה שם: 14(ועלתה.
 כולנו סמ: מח"ו 18( לבעלה. לענין מוכחא פע: 17( כו'. קורטי בית אשה שתריח סמ:מה"ו

 שלמה סם: מח"ו הנרפס. ובמח"ו בפררס כ"ה 20( טהרה. שם: 19( מתים, מממאיממאים
 זצ"ל. יצחק בר שלמה ,ר' רבינו רהאורה: א' ובכ"י המתים(; ברכת )בלי יצחקבר

 הראוי 4( כל זירא כדר' בעינן,מים
 ראוי ושאין מעכבת בילה איןלבילה
 לא לומר והבא מעכבת. בילהלבילה
 מהרורנ לעיניין אלא כן חכמים 5(אמרו
 שנינו לא, לבעלה אשה לעיניין 6(אבל

 דבר כל י( דהחולץ בנמראבברייתא
 ובעבד בנר חוצץ במבילהשחוצץ
 לבעלה בנידה 8( והכא ובנידה.משוחרר
 שנא מאי פשימא למהרות דאיעמקינן,
 ועבד דנר דומייא ועוד מהרות. 9(משאר

 מהרות לשם מובלין "( שאיןמשוחרר
 להורות אין אבל והיתר. לאימוראלא
 ועוד הראשונות. על לען להוציא שלאכן

 ר' בית של "( בשפחה "( מעשהדההיא
 שיניה בין עצם לה ונמצא 18(שמבלה
 תאמר ואם אחרת. מבילה ר' "(והצריכה
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 קפ"חטי'

 רצשעה עלףו מונה אמו והףרצה מףלרצו, אחר ףמףם ד' נפטר ]=אחד[ 1(בן
 עלףו מלהרצאבל אבףו ארצ ר' ופטר מטבףלרצה. מלףאףםחדשףם

 אדרבן ר' 4( וסמך קדףעש. עלףו ומלומר ותנחומףם הבראה 3(ומלקבל
 בפל. אףבו 6( באדם ףום שלשףם שהה שלא כל 5( דאמר נמלףאל בןשמעון
 לףה דקףם הרצם ומשנףבן הוא. ספףקא הא ז( נדה במסכת הרצםוהוףבן

 ]בבדאףכא[ הףכא דכל 8( למףק~מע אףכא ומהרצם חדק~ףו. לו ק~כלובבוףה

 9( לףה דמק~בף והףףבו בפל. מףדף נפףק לא בעולם ספףקא בק~וםלמףרצלףףה

 שכלו לףה דפק~ףמ 11( כלומר לףה, דקףם כלל ספק בףה 10( בדלףרצלמףלרצא
 נרצעברה לא ק~מא 12(, בףרור זה אףן בףדה, מבףלרצה ק~מבףףן וזו חדק~ףו.לו

 14( נדה במסכת הףא דמחלוקת לווסתה. סמוך אלא ט'( לטבףלרצהסמוך

 בכל מעשףם דהא חדשףו, לו כלו שלא ונמצא 15( ווסרצה הרחףקהואףמר
 זו י1( שכן וכל רחוק, פעם קרוב פעם 8'(, ווסרצן מק~בורצ שהנשףםיום

 20( והףכף עףקר. כל ווסרצ לה ואין 19( מדמףם ומסולקרצ 18( מףבףקרצשהףרצה

 ]בבסס"י 1147 סיו:( )כ"י נ)וח,,ו נסליו)ותה הונ"ה 1ו רס"י תסונתקפ"וו:
 ק)ו"1 סי' ח"נ ה"ורה י )סתס( ר' ופטר . נסס סינוייס[ נהרנה 245 ע'רע"ו

 בבפר: "91 ריס סי): -כ"י קל,,ט סי' ת: כ"י ]=:"ו"ה225
 ולית"

 : נקי5ור סס[
 רנותינו. ופטרו : נסס נתורפה "175 תכ"ח סי' ח"נונ"ו,ן(

 נפטר פעם שוב הנדפם: מח"ו. נפטר; ]=אחד[ ב[בן ]=מעשה צ"ל: אולי1( 2קפ"ח

 לחאורה במבוא רש"ב ע"י נשמטה זו ותשובה אחד. קטן שנפטר מעשה היה כבר או"ז: אחד:בז
 הבדאה. עליו ומלקבל אביו מלהתאבל בנדפם: 2( רבותינר. ופטרו או"ז.: 2( 168. עמ'ריש
 הני' עפ"י זה ותיקנתי ששהא[; ]=כל צ"ל: 5( אדרשב"ג. וסמכו או"ז: אדר"ג; שם:4(

 כמו ע"א )ולא סע"ב מ"ד נדה 188, ע' ריש צוקרמנדל-ליברמן[ ]הוצ' פט"ו שבתבהוספתא

 ]-ששהא[. ששה שלא ובהאורה: שהא; שלא כל ובנדפס: שם; ואו"ז רש"ה( ד'[ ]אות שםשהעיר

 או"ז: 7( ע"ו[. כלום העי,ר שלא רש"ה על ]והתימא נמל ז.ה הרי בנדפס: אמנם כצ"ל;6(

 שהה[. לא ]=הא הוה ספיקא שהא הא האורה: הוי; ספיקא שהא לא הא נדה, במס'ופרכינן
 ספיקא בדליכא שם: 10( שם. ליתא "למילתא" 9( מיניה. למשמע איכא או"ז:8(

 ופשוט הוא בדוד ודבר יטם: 11( כלל. ספק ליה בדלית ובנדפס: ליה: דקיםלמיתלייה
 סמוד עד 'טם: 18( ברור. יטם: 12( חדשיה לו דכלו ]==בצהרים[ וכצחרים כאודהוא

 חריטיה לו כלו דלא וא,טתכח בנדפס: 15( ע"ב. ל"א 14( הנדפס(. במח"ו )וכ"חלוסתה
 מכאן 17( קיוב. פעמים רחול פעמים בנדפס: 16( חדשיה. ]==לו כלו דלא ואשתכחאו"ה

 פניקה. בנדפם: 18( בהאורה. לא וגם באו"ח ולא באו"ז לא ליתא ליה" "דקיםועד
 ליה. דקים והיכא והאורה: או"ז 20( דמים. ומסולקת שם:19(
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 פירש '2( ושוב לטבילתה ממוך עליה שבא כגון בגויה, ליה קים'דמי
 הוכר שנייה לביאה 22( חדשים שני ולמוף ימים, חדש עד ידעה ולאממנה
 יב( והוכר ראשונה מביאה שנתעברה צ( הדבר ידוע הוא %( הריעוברה,
 שיהא אפשר אי שנייה, מביאה 6ב( ]דאי כמשפטה. חדשים לשלשהעוברה
 וודאי לזה לטבילתה חדשים תשעה למוף זו ילדה וכי חדשים, בשניניכר
 שנייה מביאה ת( חדשים שמונה בבן כלל לתלותו ואין חדשיו, לוכלו
 הללו שהעוברים מתוך הכרתו זמן כיון 8ב( ואם בו. ענתה הכרתושהרי
 תשעים, למוף בו 5( נכנמת שהחיות שאעפ"י כח וחמיריחלשים

 ב8(. דם שופך כאילו תשעים למוף מטתו 'י( המשמש %( בנדהכדאמרינן

 או חדשים, ד' עד %( ובנדנודו בפרכומו מרנשת האם 88( אין כןאעפ"י
 בכליון לעמוד אין בזה בהכרתו. עין נתן לא כך ומתוך ומחצה, ד'עד

 ראשונה. מביאה חדשים ששה %( הימינה פירש א"כ אלא %(חדשיו
 ולא לרוח לא וכלל, כלל חיי הוה לא %( ודאי הנותרים חדשים ~8(דבששה
 41( שלא ומי %(. נעבר מטבילתה ודאי יומיים, או יום %( ומידחיאלפירכום.

 שלשים, עבר 48(, שלשים כל נפל 42( מכלל יוצא אינו אלה, בכל לונודע
 לא זמן דמחומר 4(, תשעה או שבעה או שנתמלאו, %( חדשיו עלהוכיח

 לאבילות[: עשרים כבן הוא והרי לעולם, שלשים עד %(מטי
 קם"טמי'

 חדש לבוש ]ב:לר'[1( ר' והיה מועד של בחולו מת נפטר אחת פעם%[:
 244 ע' רע"ו סי' וטס רע"ס, סס"י ]:בתח"ו ג-1143 סת:( )כ"י תח"ו :קפ"ט

 ימים. חודש עד עמה דר ולא פירש ושוב או"ז: חדש; עד עוד ידעה ולא ופירש בנדפם:21(
 הדבר הרי או'"ז: ידוע; הדבר הוי בנדפם: 28( שניח. בביאח עוברה הוכר או"ז:22(

 כמשפטו. חדשים לג' והוכר שם: 25( נתעברה. ראשונה ביאה שמשעת או"ז: 24(ידוע.
 מזמ: רש"י מתלמידי אחר ע"י הו'מפה היא ואולי כמק"א; ליתא המימן מוף ועד מכאן26(

 כיון. ]=לא[ 28( שמונה. בב: בנדפם: 27( מרובע. חצאי שני בין המגרתיה ולכןמאוחר,
 מטתו המשמש תנא ע"א: ל"א 80( נכנמות. ממ: כ"י 29( בנדפם. הגי' עפ"י זהוו,יקנתי
 האיטה. יטם: 33( דמים. שם: 32( יטם. 31( תשעים. ביום המיטמיט ובנדפם: תיסעים;ליום
 והעחוח :==]דבשלשה[. צ"ל 87( ממנה. יטם: 38( חדשים. יטם: 35( ובנידנוהה ימם:34(
 יטלא יטם: 41( איעברה. יטם: 40( ומדחיח. בנדפם: 39( וד"י. ממ: כ"י 38( 245.יטם
 ממ: כ"י 45( חדשים. 44( יום. וטלשים 43( נפל. מחזקת יטם: 42( אלה. בכליודע

 לשלשים. ממי לא בנדפם: 46( מ/ או ז'אי
 מופ1 וער ומכא: 1בפרדם; ממ:( )כ"י באו"ה הגי' עפ"י זה תיקנהי 1( :קנצ"נש
 כהאורה. ליתא נפש""לעגמת
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 יציאת קודם להפשיטו ורצה המרנ. על לקורעו קטלא ב( עליווחם
 אחר, 4( מת על כבר שנקרע 8( ומצאו חלוקו צואר בבית והביםנשמה,
 ולא השלל מתוך לא קורעין אין 6( ואמ' רפה. וראהו באיחויונמתכל
 כדמפרש וחזק, יפה שהוא אלכמנדרי איחוי מתוך 6( אלא המללמתוך
 יכול היה לא איחוי אותו במקום שלא הצד מן ולקרוע י(, קטןבמועד
 בעליון, 8( שמצוה 8( משום וקרעו עליו החדש לבושו והניחלכוין

 העליון, את אלא קורע אינו לבושים ח( עשרה לבוש היה 16(כדאמרינן
 מרבלו פתיחת פונה קורע וכשהוא כולן, את קורע אמו ,ועל אביועל

 נפש: לעגמת הקרע קטיראה ב1( כדי לבוכנגד

 הדין צידוק לומר שלא ואומרים "( מוחים שם היו הקבורה ובשעתב[:
 "( אלא בא 16( לא שהקדיש מפני 14( קדיש לא ואף המועדמפני

 ועליו הדין צידוק ואמר "( ר' ועמד 11(. הדין צידוק של הפמוקיןבשביל

 קל"ח סי' ת:( )כ"י 5ו"ס 225ן ח"3 ס5ורק ן סתס רני 053: רניס[נ5יכוייס
 נתורף וסונ5 : ר"ן סי' פרןס ; 5ס[ ולית5 טטפר: 915 סוף סיו: כ"י]בב5ו"ס
 : נ5ס קי"ו[ ]ב:סי' 983 רי5 סת:( )כ"י סתכסינ ; 5י"1 סי' נרוקח כי)רןונקילור
 5לתס רניכו ןנרי כ5ן עך : נסופו וסייס 344, ע' י"נ סי' ומכס"ל : 1"ל ר"5כתנ
 לנן 3יי3 ל)1(ךייכן ן3י )וכי(ניכו וכ(ן ; 25 וויכי~(  ילןי,.י ןוך5 ל)כי~ני ]בבוס5ווי(1"ל

  29ן
 סך55ון תטך5כי י5עיס  ויי לןעת 5תככו ןנו[.  יי 5ןלן :!כו  גןין'1 :!1(ננוךול!יול)1(

 תרנותיו ל5חך כווכתו 345[ ע' לי5 פעו)ייס 05 וכ5כס 149, ע' ]5לס"35ת5ו3ותיו
 : רם"י:ל

 לקרוע שלא המנהג קם"א: מי' ברונא מהר"י ובתשו' לקורעו: עליו וחם הנרפם: מח"ו2(
 מט: בכ"י אמנם כצ"ל; 4( ונמצא. שם: 3( אמו. ועל אביו על ואפילו בחוה"מכלל
 זלדעת שם; ליתא 8( שם. ז( ולא. הנרפם: מח"ו 8( ע"ב. כ"ו מ"ק 5( נמתכל.ואח,ר
 ע' ושם י', ואות א' אות 188 ח"ב האשכול מ' ועי' קורע, במועד אפילו גאו! האירב
 אוצה"ג והשווה 9( 77[. ע' פ' מי' )מק"נ( הרמב"ם תשו' להומיף ]וצריד א' אות189

 עשרת הנרפם: מח"ו 11( ע"ב. כ"ב מ"ק 10( 39. צר ק"ר מי' משקין למם'התשובות
 ולפי 14( מוחי![. ]קרי: מומחי! בטעות: האורה 18( שיראה. ער שם: 12(לבושים.
 אומרין לא בחוה"מ מהרא"ק[ מנהגי בשם חוה"מ ה' מהרי"ל מנהגי ]השווה מגנצאמגהנ
 שם: 16( בא. אינו שהקריש הקריש, לא ואף הנרפם: מח"ו 15( קריש. לא וגם הריןצרוק
 מטראני ישעיה ר' אמנם ז"ל; רש"י =והוא 18( קריש. ועליו שם: 17( פמוקים.על

 מעשה עשה רבו כי ר"ץ[ ]=מי' בפררם כתב ז"ל שלמה רבינו : בז,ה"ל העירהראשון
 באטצע הרבקים בי! והפריר ברואה שגה המאמף הנרפס: ובמח"ו וכו'. הרין צרוקואמר

 244[. רע"ו מי' ריש ]ראההתשובה
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 21( הודאה אלא המועד וחףלול המפד ( זה עטאףן לפי קדףעט, ע(אומר

 : העטמףם מן דףןוקבלת

 והוא לבו על ]בבדלדבר לנחמו האבל לבףרצ נכנם משם וכעטחזרג[:
 לנחמו בו מתעמקין אחרים אבל מ(, התם כדאמרינןיושב[מ(

 : תנחומין ומקבל אדם ]בני[ כשאר כמאו על יושב והוא לבו עלולדבר
 דפדתח בשתיקה, יש 25( רצנחדמין מה כי מחריעט, 24( לףעטב לר'וקשה
 תשלם אתה כי החמד י"י ולך : %6( כזה תנחומין בדברי לאבלדמדבר
 28( פורענות כמעשהו, לאיש שמשלמ זה הוא חמד וכי י%(, כמעשהולאיש

 ומעמלו גופו מעמקף כלומר 30(, ממעשהו לאיש משלם אלא %9(, זההוא
 פדיונו, והוא 81(, עליו לכפר כדי וגידוליו בניו ונוטל גמולו לו תשלםאתה
 בבבא דאמר מ( מעולא ר' ולמד לבריות. גומל עטארצה 82( גדול חסדוזהו
 למףעבד, 84( לן איפשר מה דאמרי לי, למה דבבלאי רצבחומא בהדףהקמא
 תצר אל : האבל בבית ופתח איהו ואזל עבדי. למיעבד 35( להון איפשרהא
 העתידות "( פרידות שתי אלא כו'. דעתך על תעלה וכי מואב,את

 אחת על ר' של בתו כו'. העמונית ונעמי המואביה רות מהם,לצאת
 ולכך בעולם. תעמוד .ולהיבנות, לזרע י8( ראויה היתה שאילו וכמה,כמה

 : עליה להקפיד'אין

 מתאימה לרש"י זו ופסקא וקריש; הרין צירוק עליו ואמר האורה: קריש; ועליו שם:10(
 השנה כל של =מנהגים א2 אק: )כ"י מאשכנז ]=מנהגים מגנצא למנהג ולא צרפתלמנהג
 ראיתי ובצרפת ח'[: צר במבואי ושם 29, ע' ב"ב מהר"ם רבי מנהגים =ס' ח102 ווין()כ"י
 רין קבלת אלא הספר שאינו לפי רוקח: 20( כו'. בח"ה קריש וגם הרין צירוק אומרי'שהיו
 אלא זה ראין המוער, רחילל הספר זה שאיו אומ' שהי' א2(: )כ"י רורא מנהגישמים;
 טועד. חילול כאו ואיז קינה ולא הספר לא זה שאין שבה"ל: שמים; רין וקיבולהוראה

 אלא מהר"ם: רבי מנהגים ס' שמים: רין וקבלת וירוי הוראת אלא סמ:(: )כ"י מנהיג21(
 יושב והוא האורה: הנרפס; במח"ו הגי' עפ"י זה תיקנתי 22( שמים. רין וקיבולהוראה

 י"ט מ"ק 28( וגיחמו. בביתו נכנס וגם רוקח: תנחומין; ומקבל ארם בני כשאר כסאועל
 תהלים 26( לשתיקה. תנחומים הנרפס: מח"ו 25( כמחריש. לישב שבה"ל: 24(ע"ב.
 כמעשהו. לאיש שמשלם זה הוא חסר וכי זה. הוא פורענות סמ: כ"י 27( י"ג.ס"ב:
 מנהיג: מעשהו; סמ: כ"י 80( כמעשהו. לאיש הוא פרעניות שם: 29( פרעגיות. האורה:28(

 לבריות; עושה שהוא הנרפס: מח"ו 82( לו. לכפר שבה"ל: 81( עליו. לכפר יריוממעשה
 שם: 84( ע"ב. ושם ע"א, ל"ח ב"ק מרעולא; שם: 88( לבריות. וגומל לאיש שמשלםהאוהה:

 טובות פרירות שתי בשביל מנהיג: 88( למיעבר. איפשר הא שם: 85( למיעבר. איפשרמה
 עוסרת. היתה בעולם זרע להעמיר ראויה היתה אילו הנרפס: מח"ו, 87(ע"כ.
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 חלה לא אבילות שהרי ראשונה, מעודה מ( להברותו ר' חש ולא 2רן
 "( המועד וכשעבר זו. להבראה מקום ומה המועד, לאחר עדעליו

 : ההבראה ובמלה "( ראשונה מעודה עברה כבר אבילות, עליושחלה

 אבילות פ( בימי חביותיו בתיקון מתעמק ראהו "( המועד ולאחר 2הן
 ידי על שאפילו לנו 48( .אמר כי לנחמו. אצלו מליכנם ר'ונמנע

 : בידו ועבירה 44( לנחמו לי ומה מלאכתו, לעשות אמור אחד בביתאחרים

 ק"1פי'
 הוא, המניין מן אבילים אם : 1(הטשאלת
 עשרה אם ידע 2( אם פירשלא
 4( אבל שואל. הוא 3( ולתפילהלקדושה

 בכתובות 5( ששנינו הוא, המנייןמן
 ואוקימנא המניין. מן ואביליםחתנים
 וברכת המזון, לברכת ההיא תניאכי

 אין 6( .ובההיא עכשיו לנו איןרחבה
 יוחנן ור' רב דהא המניין. מןאבלים

 חררכי נסנסות סי3"ס יניכי תמינת 2ק"צ
 נ-"147 ר5"(סי'

 ]ולית"
 והתס ריוו"ן 3ר'

 "'[ "ות 180 ]ס"ורס מס סעיר )ורמ"נ 249[ רפ"נ ]ב:סס"י נ-נ155 סלו:()כ"י
 סי' רמ"י סיור : 180 ת' סי' ה"נ ס"ורס : (ס( הסר וננוה"ו : 3(ה"ל כככוןמל"

 ב2פר: מס הסר ]=בסת: מט"ו סי' ת:( )כ"י נ"ו"ס סלמון ונמיכוי 281:תקפ"נ
 : ד"ס ע"נ ה' כתונות תוס' תכ"ט, ה"נ "ו"( ועי' "'ן. "ות מס בבס"ורס מסחסר

 : כ"ו סי' והופ"נו סו", תכי רנ ר"ס מס כתונות על ספל"ס ס' תכי",כי

 מח"ו 89( ראשונה. בסעורה במוער להברותו צריר איו רוקח: הראשונח; בסעודח חאורח:38(
 ואו"ו שם. 5יתא האורה: חגראח; ובמל סמ: כ"י 40( אגילות. עליו חל שכגרחנרפס:
 סועד. של בחולו הגראה דעושיו זצ"ל מיימוו בר' משה הר' וכתג מגיא: ת"ס[ סי']ח"ב
 האורח: 42( חגיותיו. גתיקוו האבל את ר' ראה אחת פעם ס"ה[: ]סי' רבתי תניא41(
 אחרים: ע"י אפי' אמ' כי הנרפס: מח"ו 43( ולנחמו. אצלו מלכנוס רבי למנוע אגלוגימי

 לנחמו. ומהו האורה: 44( לנו. ואמרחאורה:
 אכו האורה: ירע; אכו שם,. 2( וששאל. סמ: מח"ו יכששאלתם; רש"1: ס, 1( 2ק"צ
 שואל. חוא המזוו ולברכת הנדפס: במח"ו אמנם ובחאוירה; סמ: במח"ו כ"ה 3( ידע.אם
 אפר רב רש"י: ס' 6( ע"ב. ח' 5( סמ: גכ"י ולא הנדפס במח"ו לא ליתא "אגל" מלת4(

 המניין. מן אבילים איו וראי ובהחיא סמ: מח"ו המניין. מן אינם אכיליםודאי

 249()מח"ו
 אבילים אם שלמה לרבינו 10(נשאל

 לאו. אם דבר לכל המנייומו
 סו אבילים אם וששאל :והשיג
 אכו שאילתו. פריש לא הואהמנייו
 לקדושה עשרח לעינייו אםידע

 הוא 11( המווו ולברכתו5תפילה
 ששנינו הוא המנייו מושואל.
 ואבילים חתנים דכתובות 2נ(בפ"ק
 תניא כי 13( ואוקימנא המנייו.מן

 רחבה וברכת : המווו לגרכתההיא
 איו ודאי ובההיא עכשיו לנואיו

 יוחנו ור' רב רהא המנייו מואגילים
 בעשרה אבי5ים ברכת תרוייהודאמרי

 תה"ו : ינהק 3ר' מלתס :נסופו פ"" כתונות סלויכר( )כ"יסנרול
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 14( ומסקנא המנייו. מו אביליםואיו

 רחבה בברכת יוחגו ררבירמילתיה
 : 16( להקאמר

 : יצחק בר'שלמה

 ( שט" מ: ב"י)או"ה
 המנ"ו מו אבילים אםוששאלתם

 משום18( ראשוו מיום חוץתם
 עיקר מינה שמע מר כיוםואחריתה
 הוא. ראיטח יום ואבילותמרירות17(

 לתפלה לא המניו מן אביליםואין
 לכנ המנין מן אבילים ואילךאבילות

 נמי וכן המגוו. בברכת ואוקימנא המניו מו ואבילות חתנים בכתובות ששנינו הואהו
 אבלים ואין בעשרה אבלים ברכת יוחנן ר' שאמר ומה ראשוה מיום לבר ולתפילהלקרושה
 ע"ב. המנק. מן ]ו[אינו ראשוו יום שהוא קאמר רחבה ברכת וראי המנח,מן

 קצ"אט"
 : ז*ירומין גנעחןרן ברכווז קטננע ש*ונטרים '( 4"םקשקשאל

 לא דטעם אירומיה ב'טעוז אותם אומרים 'טאץ נים הגא ץ במקוםראיתי
 בבית החרעים " אוז מברכץ " 'טע~מבו הוא, מפוריט כי'טאלרע,

 ור' אותה. - מברכץ האירומין ברכון ץ אף אומר יהודה ר'החוזנים.
 ץ. אביי כדמפר'ט עמה, ומרעיחד הואיל ביהודה אלא אמר לאיהודה
 : ( מקום בכל נוהגץ וכן כמרובין. יהלכה חביריה עלע חלוקין כןואעפ"י

 )כ"י נתת"ו סונ"ס תנו"י[ ]ר"ס 1070 מכת ל"תר לרם"י 1ו תיונס :קםכ"א
 ו~יט תרם"י[. נות תם נמס: כו"ס ם נכתס 586 ע' תס"ת ]בבסי' "155סת:(

 נכ"י תסר~ס
 ]תנו" נוןלתכ"

 : ססתיכר נכ"י ונס 179[ ע'

 חופש והעחוה לה. קאמר בחובה בטעות: רש"י ס' 9( 14. אות עי' 8( ע"א. ח' כתובותז(
 סמ: כ"י במח"ו כולו נשממ לאו" "אם סופר ער "נשאל" מו זה ומאמר 10( כ"ה סי'מטמונים

 רשמעתא ומסקנא יטם: 14( ואוקימו. 'טם: 13( בכתובות. סמ: 12( יטם. וליתא11(
 ע"ב. ק' וזבחים יע ח': עמוס 18( חתימתו. נשמטה סמ: ובכ"י 15( יוחנה ור'רמילתיה

 רעיקר וכיוז יטם: ה"ג 17( ע"ג. וס"ג ע"ב ס"א ר"ו ובתה"א ע"א, מ"ב ר"ו בה"ג כתובוכן
 כתוב תכ"ט: סי' ריש ח"ב באו"ז ואיתא ע"ג. נ"ר פררס וראה הוא. ראשוד יוםמראוא

 רכתיב ראשוו יום אלא אינו אבילות שעיקר ראשוו ביום עשרה במגיו אבל איובתשובות
 עמה להתפלל ,מטרה למניו אותו מונין ואילר מיכן אבל מר. כיוםואחריתה
 מגנצא. לחכמי וכוונתו גאונים; במקום שם: 2( אומר. אם וששאל בניפס: 1( :קצ"א

 בבית חתנים ברכת מברכיו שם: 4( י"ב. סיי פ"א הרא"ש והשווה ע"ב[; ]ז' =בכתובות8(
 מגהג ירע לא שרבינו כמראה 7( שם. כתובו'ת 6( האירוסין. בבית אף שם: .5(חתנים.

 שהעיר: שם רי"ר תוספות ועיין אירוסין. בשעת חתגים ברכת לברר רומניה, בגי שלזה
 )ג.(. רומניה[ ]קרי: מומניה מנהגשכן

 בעשרה אבילים ברכת תרוייהו ז(דאמרי
 וממקנא המניין. מן אביליםואין

 בברכת יוחנן דר' ד'מילתיה 5(דשמעתתא
 : לה קאמר ץרחבה

 : ע"כ יצחק. בר'שלמה

 ש ראשוו מיום אבל המזון. לברכת, ולא לקרושהולא
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 קצ"5מי'

 : נישואין בשעת אירומין ברכת 1( מזכירין אםוששאל

 ]=בדבר[, מעמפ( ויש אותה. מזכירין אין גדולים י( שבמקוםידעתי
 אירומין וברכת חתנים בבית חתנים ברכת מברכין 4( שנינושהרי

 בבית וארומין חתנים בבית ארומין ברכת 6( קתני ולא אר'ומין,בבית
 אשי רב בר דמר הלוליה לבי '( איקלע 6( איתי רב ואמרינןחתנים.
 אשר האדם, יוצד שהכל, ]=בברכות[: 8( הששה הן ואילו שית.בריך
 אירומין ברכת מברך היה ואם ברא. אשר תשמח, שמח תשיש, שושיצר,
 והמזכירה. : הלכה וכן לא. ותו בריך 8( שית ואיהו שבע, כאןהרי

)10 

 : ט( לבמלה שמים שם "( מזכיר נשואיןבשעת

 קצ"גמי'
 אירומין שעשה 8( אחד באדם מעשה ז"ל: 2( רש"י בשם 1(מעשה

 לפני 4( חתנות לבית והביאו הכתובה וכתבו אחד ביוםונישואין
 תמוטת נמס: 586 ע' תס"ט ]בבסיי נ-"155 ססתיכ4( )כ"י תח"וקצ"2:5

 7. ע' סוף פר"תן( 5' )ס סרתנ"ס תמו' וסמווס מיכךיס[. נכתסתרמ"י
 סיי סת: כ"י מנס"5 קטר : 116[ ע' 5"ט שנרת נ' מכס :בססנ5ס ס"" ס""ק: ]2צכ"י "43 פיריכ5י כ"י ח"3 3מ3ס"5 1"5 רמ"י 3מס סו3"ס ת תמונס :קצ"ג
 סי' "1תיר כ"י תר: ; 11[ ןף 457 תס' ותיקן כ"י ק5ונות ]בבס5כות "44ע""
 תעס"נ : 588 נתח"ו ותיס ע כותס ונם ן "-נ48 קכ"ך[ סי' רמוס סנ5ען ]ע5כ"נ

 הוספתי 8( ווירמיישא. מגנצא לחכמי כתנתו 2( מברכיה אם הנרפס: מח"1 1( 2קמב"5:
 בבית ו'אירוסיז חתנים ברכת הנרפמ: מח"ו 5( ע"ב. ז' כתובות 4( בנרפמ. הגי' עפ"יזח

 אשי רב לבי איקלע שם: 7( הלשון. בשינוי ע"א ח' ובכתובות אמי; =רב 6(חתנים.
 שם. כ"ה 8( אשי. רב בר רמר הלולא לבית איקלע הנרפמ: מח"ו בריה; רמרבהלוליה

 כתובות הרא"ש והשווה אותה; והמזכיר שם: 10( 7. ע' בתשובותיו הרמב"ם מש"כ ועי'9(
 זה בזה"ל: ו'( סי' )סוף הרמב"ם תשו' 12( שמים. שם מוציא שם: 11( י"ז. מי'פ"א

 מהם, חוא טעות וראי ונישואיז... אירומין ברכת מברר ואח"כ שמארס במצריםשראינו
 היא. לבטלהוברכה
 ולא בפררס, לא ליתא זו ותשובה רש"י; בשם מצאתי ותיקז: כ"ו ה"ק 1( :קצ"ג
 ]ל.[ רש"י ובספר כ"ז, רף לתחצ"ו במבוא ברמז רק ונזכרה להאורה, במבוא לא וגםבלקח"פ,

 סעשה אז,: כ"י תר: 3( ז"ל. ירש"י תשובה וראיתי תשב"ץ: 2( לבמוף. 1 אות 133צד
 כמנהג;האורה: חתנות לבית הזקנים לפני א"ז: כ"י 4( באחר. מעשה שוב האורה:באחר;
 לחתנוח. בו שנתאספו הצבור של בית אק: כ"י ]=חתנות[; חתונתלבית
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 וקידש החתן עמד 6( הכתובה שראו ואחר קשם. ט( שאיחדוהזק,נים
 מאותם אחד ובא קדושין. עידי 8( להיות 7( כשרים עדים ומינוארומתו

 : ט( חבירו "( את גם וחתם בכתובה 9( וחתםהעדים

 : "( אחת העד. אותו טעה טעויות שתי : ואמר ואיקפד 19( רבישטע
 קנין עידי אלא בכתובה לחתום 14( קדושין עידי של דינםשאין

 : 17( ואחת קדושין. עידי ולא בכתובה לחתום 16( צריכין הכתובה 16(שטר
 חותטין0ג( העדים שאין ט(. חברו לעד חותם עד דאין חבירו, 18( אתשחתם
 "(, שניהם או מ(, מהם אחד. ילך ולמחר כאן הם "( שהיום "( מפניאלא

 העדים מן אחד לפני השטר את דין[%( ]בית ויביאו אחר %(במקום
 "( בעין אינם העדים שמא או חברו. 27( יד וחתימת ידו חתימת יכיראם

 כקשמביאין 9כ( ועכשיו העדים. יד חתימת שמכירין אדם בני ויששיעידו
 או העדים. יד הכרת כאן "( אין אחרת, מכתיבה %( שחתימתושטר,

 ומס מי"ט, סי' ח: ]בנכ"י 76-3-"77 סת: כ"י תי"ס 182; ח"3 ס"ייס54-53;
 סי' רקכטי ן מכ"ך סי' 3רוקח כתרן ו3ק5ור ו3תורפו ן מס[ חסר ב:פר: מ"כסי'

 653. קכ"ח סס"י ח"" תמ3"ן ומו"ת ןמ5""

 ולאחר שם: 6( שם. שנתאמפו מח"ו: שם: שנתאחרו מעה"ג: שם; שיאחרי קצשבה"ל:5(
 להיותן א"ז: כ"י 8( קרוביה ולא האודה: 7( החתו. ועמר לפניהם וקראוה א"ז: כ"י,טבאו:
 האורה: חתימתו; בכתובה וחתם מח"ו: בכתובה; עצמו וחתם שם: 0( בקרושיהערים
 סגנונו על גליקיזם היטפעת על מעיר ]וזה חבירו על גם וחתם אז: כ"י 10( בכתובח.וכתב
 גם הוא וחתם ותיקן: כ"י 11( חבייה הער חתימת וגם מח"ו: מבואי[; ראה רש"י,של
 בשביל וחתם חזר האחר, הער ימחתם שאחר אחת, כתובה על תשב"ץ: בכתובה; חבירואת
 אחר. אז: 13( ז"ל. הרב וכתב תשב"ץ: שלמה; ==רבינו הוא מתם ור' 12( השנההער
 ]==קנין קנין יטטר עירי האורה: 15( בכתובה. לחתום רינן אין קירושין 'טעירי ,טם:14(

 רשבה"ל. כתה"י ובשני במעה"ג רק במק"א, ליתא "ואחת" וער מכאן 16( כתובה.יטטר[
 חותם אז: 19( חבירה את אחר שחתם קצשבה"ל: חבירו: על שם: 18( ואחר. אז:17(

 בערלחבייו
 ]==בערות"

 חותמיה הערים שאין לפי קצשבה"ל: השטר; על שם: 20(
 לנכוז ]וכ"ה ילר ול[מחר כאן ]==הם היום יטמא אז: 22( העולם. תיקון מפני מח"ו:21(

 יטמכיר מי ויט הערים, ב' כשילכו וג"כ יטם: 24( מהערים. אחר יטם: 28(בקצשבה"ל[.
 הים[. ]למרינת האורה: אחר; למקום קצשבה"ל: 25( בחותמיה השטר יתקייםחתימתן,

 אחת שכתיבתו האורה: חבירו; ירי אז: 27( שנ והאורח אז: כ"י עם"י גה הומפתי26(
 להלה. אלא מקומה כאן ואין היא משובשת ח תגי' הערים יר חתימת הכרת כאזואין
 יטטר עכשיו אז: 29( שיעירה בעיי אינם קצשבה"ל: ]==בעיר[; בעין אינן ותיקז: כ"י28(

 שם: 80( השטר, ויפמל אחר יר חתימת אלא כאן אין בב"ר, אותו כשמביאיםהכתובה
 הערים. ירי הכרת כאן ואין שם: 81( אחרת. מכתניבה[ חתימתןשטר
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 השמר של חתימתן 88( לו ומראים בפנינו העדים מן אחד 32( יבאאם
 נמצא בחתימתו מכיר %( אינו אם ידו, כתב 84( זה אם אותוושואלין
 כך ומתוך : בחתימתו אחד כל לחתום העדים צריכין וע"כ פמול.השמר
 פמול. שמר הכתובה תהא י8( שלא העדים, חתימת למחוק רבי "(צוה

 %( חתימתה תהא שלא מ(, בחתימה אלא מתקיימת אינה 88(שהכתובה

 4(, שמר כחתימת הוא הרי כתובה וקנין כתובה עידי וחתימתפומלתה.

 : בעלמא כשמר ]אלא[ אינהדכתובה

 ונותן בגדו כנף "( תופש העדים מן אחד : והחתימה הקנין הוא "(וכך
 46( לן וקימא לוקח. כמו שהוא %( כלה במקום הוי דעד החתן,ביד

 דכתיב י4( מקרא כלי לן ואתיא לוקח. של בכליו קונין 48( דאמרכמאן
 "( נותן שהעד 49( ע"י 48( לה מקנה והחתן לרעהו. ונתן נעלו איששלף

 לידע כדי בכתובה 61( לעיין העדים וצריכין כתובה. תנאי כלבידו
 כתובה של התנאי מכום ג6( לחכם שואלין לכך, פנאי אין ואםהתנאים.

 וחותמין והולכין 54(, לימרין ק' או נ' מעמ, הן רב פ( הן שהוא, מהכפי

 קשהשבה"ל: 38( חבירו. עליו שחתם האחר לער וישאלו איננו, שחתם שער נ"כ ואפשר אז:32(

 שם: 85( ירו. כתב יכיר אם אז: 84( שטר. של חתימותיו האורה: השטר; לווסראין

 לטחוק וציוה תשב"ץ: ר': וצוה אז: 8ה( פסול. השטרונמצא

 שמר תהי שלא כרי קצ'טבה"ל: פםולה; כתובה תהא שלאכרי

 או: בקצשבה"ל; חסר "וכך" וער סכאז 89( שהכתובה.לפי

 תהא שלא סעה"נ: 40( ובהאו,רה[. במח"ו ]וכ"ה פוסלתהאלא

 שמרות שאר כחתיסת סח"ו: רעלמא; שמרות כחתימת הואהרי

 ]בלי הקנין הוא וכן אז: 42( בעלמא. כשטר אלא כתובהעירי
 כנף והאורה: סח"ו בנרו; בכנף לוקח אז: בנרו: ]בכנף[ צ"ל: 48( והחתימה[המלה:

 לוקח. ]=כסו[ שהוא מעה"נ: שם[; חסר ]והשאר ומשביעו אז: 44( בנרו.]=בכנף[

 קונה(. של שאינז בכלין רק לרה"נ: )אמנם בהזהב; כמ"ר הלכתא וסוקמינן אז:45(

 הימב"ז תשו' ה"ה, פ"א: קרושין ירוש' ע"א, מ"ז ב"מ ]ראה מרלוי ולאפוקי כרב48(
 לו ואתיא האורה: זו[; ר': ]רות הסקרא מן כלי ליה ואתיא קצשבה"ל: 47( ק"א[.סי'

 ואז ירו על ]=לה[ לו מקנה והחתז אז: 48( מושלף. כרילפינן אז: משלף; כליקניז

 לו וקונה מעה"נ: ]=ירו[; ירי על ]=לה[ לו נקנה והחתז קצשבה"ל: בכתובה;חותמין

 לירע כרי בכתובה לראות שם: 51( בירה לו שם: 50( ירה על האורה: 49( ירהע?
 טועט. בין רב בין קצשבה"ל: 58( שם[. האורה עפ"י זה ]תיקנתי ==לחתן 52(התנאי.

 ליט' ל' או סח"ו; ונם מעה"נ ליטריז: ק' או ליטרין חמיטים הגליח: על סמ: בכ"י שם54(

 'טהות". איז "ואם ער "כפי" מן נערר כולו ובהאורה: קץאו

 ]==חתימתה מכירואינו
 אז: 87( חתימה.אותה

 יטם 88( פםול.הכתובה
 מק"מתה חתימתהשאין
 אח 41( פוסלת.חתימה
 וחתימת סעה"נ:בעלסא;
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 י6( זמן כל לחתום יכולין %(, ביום בו לחתום "( שהות אין ואםהכתובה.
 ביום נכתב דתנן.%( בגם. אלא ביום בו חתימה 68( אמרו שלאשירצו,
 "(. הוי יומא דחד כשר, ביום ונחתם בלילה נכתב פמול, בלילהונחתם
 שלא כדי אלא שירצו, זמן כל לחתום יכולין וכתובה שטרות 08( שאראבל
 ביום בו חותמין כן על בכך, "( בקיאין שאין הכלה קרובי מרנניםיהיו

 : פה עקשות ממך המר "(משום

 קצ"רמי'
 51( -סמ: כ"י)א"ח

אירוסט שעשה בחתזמעשה
 אירוסין ברכת וביוך ביחרונשואיז
 לברכת אחר[ לו]==כוס והביאוושתה.
 במ"ה, בירך ולא ושכחנשואין
 יו ושאלו ז"ל; הר"ש52(והחזירו
 של היט בברכת יצא לא]==למה[
 על בנתים בירך ולא הואילאירוסין.

 רשאני והשיב: בסעורה. כמוהגמן
 'שבע ועור סעורתיה. רקביעסעורה
 יהיו ולא לנשואין תקנוברכות

 קג"ל: שיתאלא58(

 11 יף 457 סי' ותיקן( )כ"י ק~ו3ות 3סלכות סו3"ס (ו רם"י תמו3ת :להנ"ד*

 זמן כל לחתום יכולין עת באותו חתמו לא ואם אן: להם; שהות איז ואם קצשבה"ל:55(
 והז הואיל היטמשות, ביז ואפילו אז: 57( ישלנה ביום בן האורה: 58( ביום. יטהותשי"ט

 בשם: תס"ג סי' פ"ו גיטיז הגה"מ והשווה חותמיה איז בלילה אבל הכתובה, בעניזעמוקיז
 קצשבה"ל: חתימות[; ]קרי: חתימת האורה: 59( יאמרה שלא קצשבה"ל: 58( השיב.עור

 יטם[, חסר סופו וער ]מכאז הוא אז: 61( ע"א, י"ז גיטיז 80( ביום[. ]==בו ביוםחתימות
 כ"ר; ר: משלי 64( ברבר. בליאיז שאיז שם: 68( וכתובה. שטרות לענין האגרה:82(

 תתקל"ה רמז ח"ב ויל"ש ע"ב; כ"בכתובות
 בחתה: הגליה: ]על אחר בארם ומעשה סמ: מח"ו בחתז; מעשה סמ: כ"י א"ח 1( :להנ"ך*
 ושאלנו ז"ל[ הר"ש ]==והחןירו בחתז.. ]==ומעשה[ שם: וצ"ל בטעות 164 צר להאורהוגמב~א
 הביאו יטקירש ולאחר מעה"ג: 2( תרכ"ב. סי' לר"ת סה"י והשווה ]עכ"ל[; והשיב]==לה.ף

 ב=לה 8( לה הביאו שקרש שלאחר הנרפס: מח"ו סמ:(: כ"י ובמח"ו בהאורה )וכ"הכוס

 וכ"ה ==]עליה; 5( שם. במח"ו וכה ייה: ==]==של 4( ואו"ה. מח"ו עפ"י גהותיקנתי
 אירוסיה וברכת הגפז פרי בורא המברר ==)ובירר 6( סמ: בכ"י לא אמנם הנרפס,במח"ו
 מח"ה 7( שתה. אייוסיז ברכת שבירר ולאחר האורה: ומח"ו; האורה עפ"י ןה והוספתיועותה;
 סמ:( )כ"י ובא"ח 67[ מק"נ ]הוצ' בא"ח וכ"ה 8( ןה"[. כוס "ואחר המליז ]בלי ל1והביאו
 "והחזירו" וער מכאז 10( נשואיה לברכת ל1 והביאו יטם: 9( אחר. כוס המלים:חמרות
 רבה ומח"ו: האורה ז"ל; הר"ש א"ח: 11( במק"א.נשמט

 שעשה אחד בחתן (ומעשה
 ץ ואחר ביחד,ומשואין

 ץ כום ]=לח הביאוץהאשה
 ואחר ועע~ה. אירומיןץברכרן
 בורא אמר ולא ושכח נישואיהברכרן " עליו לברך ץ אחר כום לו י(הביאו
 והחזירו נישואין, ברכת "1( עם הגפןפרי

אירומין
שקידש
 6(לברך

 ןהכום
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 ברכת עם הגפן פרי בורא בירך 18( ,והלא : מעם מה לו "(ו,טאלנו
 יכול נישואין, של אלא אינו שני שכום "( ואע"5]=אירומין[,

 כום ששתה ואע"פ הגפן. 9רי בורא 15( של אחת בברכה עצמולפמור
 פרי ועל הגפן על בינתים בירך י1( ולא הואיל אירומין, '1( שלראשון
 אינו כומות עשרה "( שותה שאפילו במעודה, אשותה דהוה מידיהגפן,

 : ראשון כום 19( על אלאמברך

 דברכת קבע, לא האי אבל מעודתיה, דקבע מועד "( שאני : %(והשיבנו
 שבע רבנן תקון 28( ובנישואין לחוד. נישואין "( וברכת לחודאירומין
 יוצר ברא, שהכל : שש אלא "( אינו הגפן פרי ]ב:בורא[ ובלאברכות
 צריך 26( לכך ברא. אשר תשמח, שמח תשיש, שוש יצר, אשר "(,האדם
 וברכת לחוד "( אירומין דברכת הגפן, ב"פ נישואין י2( של בכוםלברך

 %( יחד ונישואין אירומין לעשות שנהגו זה שמנהג לחוד. "(נישואין

 תס"ט ]נ:סי' נ155 סיז:( )כ"י נתה"ו רניס ונמיכוייס ן )סתס( רניכונמס:
 סי' נו: ]::כ"י 763 סת: כ"י הו"ה ; 181 ה"נ ההורה ן 52 ע' תעה"נ ן587[
 )כ"י מנה"ל קפר ע"נ; כ"ט לקוה"פ ן )סתס( רני נמס מס[ הסר :בפר:מי"(
 ]בבהסנלה ע"נ ס" ומס ע"ה, ס" הק:( )כ"י ה"3 מנה"ל 523; פ"נ סי'סת:(
 נתורפה והונהה ן ("ל מלתה רניכו נות נתמ כתונ וכן : 3מס 141[ ומס 138, 7'מכה
 כ"ת סי' תק"כ ]:בהו5' כ"ה 7ף סוף הסתיכר( )כ"י ה"נ נה"ה כתרן 5ורונק

 ("נ הר"מ נמס: 67[75

 ושאלנו מח"ו: לו; ושאלו סמ: כ"י א"ח וגם מעה"נ הנדפם: בא"ח וגם ותיקן בכ"י כ"ה12(
 ואעפ"י בזה"ל: פעמיים זה נשנה ממ: כ"י מח"ו 14( מתחילה. בירך שהרי שם: 13(לר/

 הגפה פרי בורא אחת בברכה עצמו לפמור יכול נישואי. של ]==שיני[ ראשו. בכוסששתה
 דאירוסיה יטם: 16( יטם. ליתא יטם: 15( וכו/ דאירוסי. ראשוה כום ]-[טיטתהואעם"י

 שותה[. ]קרי: ,טתה הוא הנדפס: מח"ו הוא; שותה ממ: מח"ו ==הוא; 18( אמר. ולא שם:17(

 ר/ לנו והשיב ומח"ו: האורה והשיבנה מעה"ג: 20( ראשוה בכוס ומח"ו: מעה"ג19(

 וברכת לחוד נישואי. דברכת מעה"נ: יטמ; ליתא שם: 22( סועד. ]==שאני[ שני סם: מח"ו21(
 יטם: 24( "רבנ."[. המלה ]בלי דתלינו הוא האורה: דתקון: הוא יטם: 23( לחוד.אירוסי.
 אלא אינו הנדפס: ובמח"ו ברא; אשר שמח, שוש, יצר, אשר יוצר, שהכל, שש, אלאאינ.

 לברך חייב לפיכך מח"ו: 26( זימנה תרי האדם יוצר האורה: 25( יטם[. נשמט ]והיטאריטש
 לחוד דאירוסין יטם: 28( דנישואיה בכוס םם: שם 27( במעה"ג(. )וכ"ה הנפ. פריבויא

 ע"נ[: ]סי' אק יטבה"ל לחוד; ודאירוסי. לחוד דנישואין דכוס מעה"ג: לחוד:ודנישואין

 'טנוהנין ויט פעמים,בופה"ג. ב' בהו שייך הלכד לחוד, נישואין וברכת לחוד אירוסי.וברכת
 מח"ו 30( 28. אות לעיל ראה 29( ז"ל. שלמה רבינו בתשוכות כתוב כ. ביניהם.להסתלק
 )מעה"ג(. אחד ביום סמ: מח"ו ביחד;הנדפס:
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 עושין %( אם %(, באירומין מעודה לעשות שצריכין 81( לפי אלאאינו
 %( ירבו לא אם י8( ולקרובים לחתן %( ,וגנאי %( נישואין קודם 84(אירומין

 אירומין "( עושין אדם בני אלו 40( ולפיכך היום. כל %( ובשמחהבמעודה
 ולעולם44( 48(, משתיהן אחת במעודה 42( להפטר כדי ביחד,ונישואין
 ששתה 46( שאחר : רבי לנו אמר 45( וכן : לחוד ונישואין לחודאירומין
 הגפן. פרי ועל הגפן על "( לברך צריך דאירומין ראשון י4( כוםהמברך
 : כן מלעשות "( נמנעין אדם בני %( ותמיהות "( הטירוף מפניאלא

 קצ"הטי'
 ברכת לברך 4( מאי 8( ונישואין אירומין לעשות 2( הרוצה : לר' 1(שאלו

 : אחד כום על ביחד 6( ונישואין 6(אירומין

 ניס"ס וו"רן ס5ו"ליס "ל ר5"י ת5ונת :קצ"ה
 ]בבל37ו"

 סו3"ס "[ ןף לנ.)עס"נ
 )כ"י מנס"ל נקי5ור רניס ונ5יכוייס : )סתס( לר' 5"לו נ5ס: 53 ע'3תעס"נ
 : 138[ י' 5כס ]בבססנלס ע"נ סי' "ק:( )כ"י ח':נ מנס"ל ; נ50 פ"נ סי'סת:(
 ]=:סי' ~155 סת:( )כ"י תח"ו : 11 יף 457 סי' ותיקן( )כ"י ק5ונותסלכות
 נ76 ( סת: )כ"י "ו"ס ; 181 ח"נ ס"ורס ; ע5וחיס[ נ5יכוייס 588 ע'תס"ט
 ק'[. ןף ]=:פע: ע"נ נ"ט י"ו פרןס 5ס[; חסר =בפר: 5י"ז סי' ת: כ"יןבנ

 פרייו)ן( )סו5' סרנ.)נ"ס ]ותיו' תרכ"נ ס" ו5ס ת"ס, סי' לר"ת סס"יוס5ווס
 ו[.סי'

 עושי;; שאם שם: 88( לאירומיז. שם: 32( מעודה. לעשות רוצים שאינם לפי שם:81(
 שם: 86( לנישואין. שם: 35( לאירומיז. ממ: מח"ר 84( לעשות. רוצי; שאםמעה"ג:
 ירבה[. ]ק,רי: ידבר ממ: מח"ו 88( קרוביו. ולכל ממ: שם ולקרוביו; מח"ו: 87( גנאי.יהא
 במעודה ונפמר שם: 42( שעושין. שם: 41( ארם. בני יש מח"ו: 40( במק"א. חמר39(
 שם: 43( משניהם. אחר ביום אחת במעורה לפמו,ר כרי מעה"ג: בהאורה(; )וכ"האחת

 מוב[. יותר אז היה לא מרוייש בעיר היהורים של החומרי שהמצב יוצא ]ומזהמשגיהם;
 בכום. שם: 47( שלאחר. שם: 48( וכר. מח"ו: 45( במק"א. נשממ "וכז" וער מכאן44(
 0פני רש"י: דבי מפרי בכל 49( שם. ליתא ממ: ובכ"י אתריו; לברך הנרמם: מח"ו48(

 כן. לעשות נמנעיז ממ: שם כן; מלעשות נמנעו מח"ו: 51( ותמיהת. מח"ו: 50(הטורח..
 מ"ב ]מי' אה"ע הימב בבאר לרינא שהובא מה והשווה 53( ז"ל. שלמה =הרבינו52(

 ובנרפם: 7[; ע' ריש מק"נ( )הוצ' הרמב"ם בתשובות ]ונשנה הרמב"ם אגרות בשםסק"א[
 שית. אלא יהו[ ]ובכ"י: יהיו ו[לא לנשואין =תיקנו ]צ"ל: ברכות שבעועור
 כ"י שבה"ל לר'; שאלו כר ממ: בכ"י ושם לר'; ושאלו מח"ו: בהאויה; כ"ה 1( :קצ"ה

 במקום מח"ו: 2( שעושי;. מקום ראיתי פע: לר'; נשאל ממ: כ"י קצשבה"ל לרבי; שאלנואק:
 ביחר. אק: ובכ"י ממ: בכ"י ושם יחר: מח"ו: 2( שעושיז. מקום קצשבה"ל:שעושי;;

 המלין ]בלי יחר שם: 8( נישואין. וברכת מח"ו: אק:, בכ"י כ"ה 5( לברר. מהו שם:4(
 שם. אק: בכ"י וכ"ה "יחר"[; המלה ]בלי אחר כוס על ממ: ובכ"י אחר"[; כום"על
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 שנשאר, מה 9( ושפוך 8( שתה לו אומרין כן לעשות הרוצה : ר' לן ז(ואמר
 במקומינו18( ומבוהגין 12(, נישואין ברכת לברך "( שיני כום "(ומזוג
 עושין "( דאין אחד, כום על קדושות שתי אומרין שאין לפיבבה"ם14(.

 לה,ו. קרי ט( קדושות שתי לאו ]=:דהני[י1( לומר ואין "(. חבילותמצות
 וברכת קידוש גבי "( דהא להו, קרי %( קדושות שתי ברכות 19(דכל
 אחד כום על קדושות שתי אומרין אין ]רינן[3צ( דקאמ פצ( הואהמזון

 "( וגוטר תמני ש"מ בפמחים אמרינן 26( דהכי פמחים"(. בערביוג]ומר[
 קמיירי איפשר בדלא מילי הני אחד. כום על קדושות שתי או' ש"מעד
 80( זה על מברך כומורנ שרני לו יום 29( אבל בלבד, אחד 28( אלא לו ז2(דאין

 : ר' 81( אמר כך : עצמו בפני זהועל

 קצ"וטי'
 שחרית, של נשואין ברכת על 1( ששאלת מה : השיב שלמה רבינווגם

 : ערבית של נשואין ברכת או עיקר, היאאם

 סי' ססתי)ר[ ]כ"י ת"נ סנס"ל נק5ור סו53ס ססו5ל סס נלי 1ו תסינס :קצ"ו
 סלפנינו. דני-רם"י ספרי נכל ולית5 545.פ"1

 רבי: ואמר אק: ובכ"י הרוצה; ר' א0ר סמ: בכ"י ושם הרוצה: כי ר' והשיב סח"ו:7(
 סם: כ"י הנרפס[; ]=מח"ו בכוס שנשאר מה שתה לו אומ,ר האורה: 8( רבי. ואו0רפע:
 ובסח"ו. בהאורה חסר 9( ותיקן[. ]=כ"י שנשאר 0ה ושפור שתה אק: כ"י שנשאר; סהשתה
 נישואין. לברכת שם: 11( ומוזג. והאורה: סמ: כ"י שם וי0זוג; הנרפס: מח"ו10(
 צ"ל: אולי 13( מק"א. בכל ליתא וזה 7[: ע' הרמב"ם תשו' ]והשווה שנוהגיז =כמו12(

 ביה"ם ארע הוא 0רש"י השואל של מושבו ש0קום חרש, רבר ז.ה וראה 14(]=במקומיכמ[.
 על העיר ורש"י המזוז, בברכת =ר"ל בבה"ם גינצבורג ר"ל של לרעתו א0נם מבואי[.]עי'
 בברכת רש"י( בלשון נישואין )=ברכת חתנים ברכת לברר נוהגים אנו וכן 0קומו0נהג
 ופע: סמ: כ"י מח"ו עושיז; שאיז האורה: 15( ברכה. של כוס על ולא אחר כוס עלהסזון
 נינהו סם: כ"י 0ח"ו 18( מק"א. בכל כ"ה 17( ב0ק"א(. )כ"ה =חבילות 16( עושיז.ואיז
 ]ובנרפס, סם: כ"י ובמח"ו ברכות; =]שתי[ 19( הנרפס[. ]=0ח"ו הז אק: כ"י להו;קרי
 ]בלי הז ופע: האורה 20( הז. קדושות שתי ברכות שתי וכל שם[: חסר אק: בכ"יוגמ

 פסחים; בערבי רקאמ,רינז הא הנדפס: מח"ו 22( והא. סמ: מח"ו 21( להו"[. "קריהפלות
 בפע: כ"ה 24( ע"ב[. ]ק"ה פסחים =בערבי 28( אומרים. אין רקאסרינן סמ:מח"ו
 פסחים. בערבי ראמר והא סח"ו: בפסחימ; רא0רינן והא סס: ובסח"ו שם, 25( אק:ובכ"י
 ]בלי לו שאין שם: 27( קרושות. שתי אומר מינה שמע ער כו' תסנו סינה שמה פע:26(

 סכאן 29( אק: וכ"י סמ: כ"י מח"ו עפ"י זה ותיקנתי אחר; ]=כוס[ 28( "ק0יירי"[.הסלה
 כ"ה 31( והאורה. אק: כ"י עפ"י זה תיקנתי עצמו[; =]בפני 30( ובסח"ו. בפע: חסרולהלז
 תסיר עושיז היו וכך איתא: הרסב"ם ובתשובות ר'; השיב כך הנרפס: ובסח"ו סם:,במח"ו
 כלום, בכך איז אחר כוס על שתיהז ברכו ואם במערב,בעי,רנו
 צר מ"ז חוברת ר' שנה )=הסגלה ע"ג סי' אק: כ"י ח"ב שבה"ל יהשייה 1( :קצ"ו
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 נשאת בתולה 4( שנינו שכך 8(. העיקר היא שברכת-הערב ב( ראינוכך
 ברכת-שחרית. 6( ר"ל וזה חמישי, ליום ואלמנה רביעיליום

 אלא ברכה נאמרה לא והלא : 8( יאושיה דר' 1( בבראשית-רבא 6(ותנן
 על יעופף ועוף חיה נפש שרץ המים ישרצו 9( שנאמר חמישי,ליום

 המימ את ומלאו ורבו פרו לאמר אלהים אותם ויברך %( וכתיבהארץ.
 אדם נעשה הארץ, תוצא 12( כתיב בששי וכן בארץ. ירב "( ,ועוףבימים
 הבריות. 14( ולכל ולחוה לאדם אלהים אותם ויברך ט( וכתיב3צלמנו.

 ברכה עוד הומיף הארץ. את ומלאו ורבו פרו לכולן, ברכו ברכהומה
 וכבשוה הארץ את ומלאו 15( שנאמר הבריות, בכל שישלט,ו ולחוהלאדם
 )ועוף הארץ על הרומשת חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגתורדו

 נבראו שבו ברביעי, נשאית בתולה י1( קפרא בר תנא : "(ובבהמה(
 ומקשי ולדגים. לעופות ברכה בו שנאמרו בחמישי, ונבעלה ;המאורות
 מארה, בו שנאמרה לפי שאי-אפשר, לפי ומתרץ ברביעי.ותבעל]ה[
 לקלקל עתידין שהבריות לפי כתיב, חמיר מארת מארת, יהי "(שנאמר

 וכו'. %( תדמו וירח שמש ת( שנאמר ללקות, עתידין והן להן,,ולהשתחוות
 איכא מאי אלא ותרצו וכו'. החמה ובושה הלבנה וחפרה 1ב(וכתיב
 277 צר הי"א פי"ט: סופרים למס' בהערותיו מילר ר"י מעיני נעלמה זו ותשובהג4ג(;
 זה ובטוי 2( 27. צך לכתובות באוצה"ג לויז ונם 60ג, להאורה במבוא רש"ב 87,אות

 רש"י בתשובות שגור איננו לרה"ג, כמו הגאונים, בתשובות הרגיל התשובה,בהתחלת
 והמנהג 8( חזינא. הכין האירמי: בלשוז לא וגם ראיני, כך העברי; בלשו! לאשלפנינו,

 נשאת בתולה א"י לבני מנהגים, חלוף רבר על בפש,רה יסורו ה' בליל חתנים ברכתלברך
 לברך. =ראוי 6( ט"א. פ"א; כתובות 4( נ.(. )ל. ואכמ"ל ה'. ביום בבל ולבני ר'גיום

 ממה =]=אבל[ צ"ל: 6( לומר[. ]אפשר וזה כאן: להגיה צריך גינצבורג ר"ל שלולרעתו
 ב"ר 7( גינצברג[. ר"ל העירני ]ע"ז העיקר היא שברכת-הערב מוכיח רבה בבראשיתשנאמר
 כתובות ירושלטי והשווה רבים; בשינויים 66 רף ח"א טעארור-אלבעק הוצאת כ"ח,פ"ח
 אושעיא ר' התחלתו: שם על כן ינקרא אושיה. =רבי וצ"ל הוא מ"ס 8( ע"ר. כ"רפ'-א:
 ב"ר, רעס קוועלען אונר אנלאגע הגרמני בס' לרנר מאיר ר"ר של לרעתו אמנם פתח;רבה
 השלישית. ממאה רא"י אמורא אושעיא, לרב ליחסו צריך 85ג-140, צר 882ג,ברלין

 כ"ח. שם 18( כ"ו. כ"ר: שם 2ג( והעוף. קרי: גג( כ"ב. שם 10( כ'. א': בראשית9(
 שם 5ג( פי"ב. פרר"א י"ב; פ"ח: ב"ר ע"ב; כ"ב ה"ו פ"ר: תענית ירושלמי ראה4ג(
 7. אות וגם 4, אות לעיל ראה 7ג( מקומן. כאן שאין מפני במסגרות, אותן והסגרתי 8ג(שם.
 בובר תנחוטא י"ח, פי"ב: ב"ר ע"א, נ"ח ה"ב פ"ט: ברכות ירושלמי ועי' י"ר; שם8ג(

 ט'. ל"א: רבה ויקרא כ"ג, ל': ויצא פירש"י וראה ט."ו; ר': יואל 19( ע"ב. נ"ר פ"אבחקותי
 תוספתא וראה כ"ג; כ"ר: ישעיהו ג2( נגהם. אסמו וככבים קררו, וצ"ל: הוא, ט"ס20(

 ע"ב. י"ט ה"ז פ"ר: ע"ז ירושלמי ה"ר; מי"א:סנהררין
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 ליום אלמנה וכן ברכת-הערב. דהיינו לחמישי, אור רביעי ליוםלמימר
 אלמנה וכן בתולה. לבעילת חמישי לנשואין, רביעי לששי, אורחמישי
 מתן בשעת בערב, ברכורניה וזו 22( וזו לבעילתה. ששי לנשואין,חמישי

 : "( לברכתן תיכף בעילתן ואזכתובה,

 קצ"זמי'
 הקדושין מעידי אחד ונמצא שקדש באחד : רש"י לפני מעשה 1(ובא

 פרומה. שוה בקדושין 8( היו לא או 2(קרוב

 כנימת- לא צריך אין אחרת, פעם 4( לקדש שצריך פי על אף :והשיב
 שצריך פי על ואף 6(. ונישואין אירומין של אחרת ברכה ולא 5(חופה
 8(, מה-בכך הקידושין. י( קודם החופה שהיתה ונמצא אחרת פעםלקדש

 ע"3 ע"ו רימ ל' סס"י :36 נכיתין נתמונות סו63ס לרמ"י (ו תמונס :קצ"ז
 תקנו"ו סי' פ"נ פר'( וך' 6)ו' )ך' קיוסין תריכי נסנסות קליס]ב2ו3סיכוייס

 יף ( ס)ו: )כ"י סניול נסנס")ו ל6 ונס קכ"ט, יף 1559 יטריכט ריוו6 3ך' ל6]ולית6
 רס"י. )ותסונת ככר6ס 3סס: 763[ ע' ריס ק' ]6ות י5חק נפחך נרת( וסו21063[;

 הטנהיג 28( שיפנינו. בכ"י טאוחר טעתיק ע"י טאוחרת הוספה היא "בערב" וער טכאן22(
 להו. טברך לחופה כניסתן בשעת מ': סי' ח"א =תג"א גאון שיום רב תשו' בשם ב92ר"ב

 לויז ב"ם וטר"ר 166[; יהאורה ]בטבוא רש"ב מעיני זו תשובה ינעימה 1( :קצ"ז
 בספרו עפשמייז ל. ר"ר מעיני וגם 1247122:[; ע' רע"הקר"פ סי' לקרושין]באוצה"ג-התשובות

 ]הטיוחסות הרשב"א תשובות והשווה 2( 231-280. ושם 12, רף סוף "הכתובה" עיחאנגיי
 בהסכטת בשם:  271[ רף סוף סם: כ"י בא"ח =וייתא 456 ח"ב ]=א"ח קי"א סי'יהרטב"ז[

 היה לא או הגה"מ: 8( שי"א. סי' ח"ר ושם י"ר[; סי' ריב"ש ראה ]=רה"ג, ז"יהגאון
 השווה ז.ה לענין ובנוגע פרוטה[: שוה ]בהז[ היה יא ]הקרושין[ או ]וצ"י: פרוטהשוה

 קרושיז סם:( )כ"י הגרול בהגה"ם ]הובאה אברהם ב"ר שמשון[ ר' ]קרי: שטעון ר'היטובת
 קירושי מקירואן[: חנניא בר' נתן ]=ר' גאון נתן ר' שי רעתו ויפי 4( ר210-ב211[.רת
 ]והובא ספיקא טשום גיטא לה ויהיב טעייא, קרושין הוי ריא אפשר אי ויקייטא הוי,ספק

 ראה חופה, ביא קרושיז יענין ובנוגע 5( 228[. צר שם =מבוא תתקנ"ג סי'בראבי"ה
 בנראה טוקרטת, שהיא אעפ"י כשרה הראשונה כתובה וגם ברכה, ויא חופה, כניסתיא עור צריך אין שם: פח"י 6( 6ש. י"א כרר געז. ייטער. איר. רער ]יאהרבור השנהספר

 שם[. יפנינו ליתא זו גירסא ]אמנם ל' סי' זאב בניטיז כתב וכן טוסיף: ושם רש"י;טתשובת
 לטורא שי בעי בשם ע"ר ק"ר לאה"ע הקטח יקט הובאה-בס' בזה הראשונים טחיוקת7(
 בירושלטי נמצא זה ]וישון בכר טה בה אם'[: ]ר' הגה"מ 8( ר90[. ח"ב ]=פח"ינ"ה

 83[. ע' ריש הי"א פ"א: היגער[ ]הוצ' רבה ר"א מס' ע"ב; ס"ו פ"רקרושין
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 9( שיגדלו עד קיד'ושין הקידושין אין ואמה אחיה שהשיאוה קטנההרי

 "( כתובתו אביו שהשיאו קטן "( הכותב פרק בשלהי ואמרינןויבעלו.

 מנה אלא 8'( ~שנו לא 12( הונא רב ואמר קיימה. כן מנת שעלקיימת,
 : ע"כ "( לקדושיו קודמת חופתו נמצא "(. כו'ומאתים

 קצ"הטי'

 אי זהב, שהוא מבורה והייתה בטבעת-כמף אשה שק,דש ראדבן 1(על
 דעתה ממכא דשמא טבעת, בו שיש באבן מקדשין 8( דאין 2(דמי

 : כלום שוה ואיןאאבן

 ולא 4(. פרוטה שוה בטבעת דיש, טעות קידושין שאין : רש"יהשיב
 הקידושין דבשעת קידושין, שיעור בו שיהא אלא האשהממכה

 צריך ואין דעתא, ממכא ובהא פרוטה. שוה אלא הטבעת את שמיןאין
 קנה, אחריהם, ובעל קידושי-טעות אילו היו אם ואפילו אחרים.קידושין

 : אחרים קידושין צריךואין

 ע"נ סוף 211 דף פ"נ קידוסין סס7ויכר[ ]כ"י סנדול ו1רדכי סנסות :קצ"ה
 ס' סי' ת"ת ]3"ו~ס"נ ננו"ל נועיכי וכסנוטס : רס"י ססי3 3סס: ע"ךרים

 18[. ע'סוף

 כתובות תוספתא והשווה ותבעלה[: שתגדלה עד צ"ל: אולי ]אמנם מקויות בב' וכ"ח9(
 אמה ואנסיבתה וקטנה... קדושיז[: ה' ]סוף ה"ג ה"ה; פכ"ד: אישות ה' דמב"ם ה"ד;פי"א:

 הכותב פרק ואמרינז הגה"מ: 10( בהדה. דילה נישואיז גדלי דגדלה, כמה]ואחיה[
 רב פר'(: )ד' הגה"מ 12( כתובתה. צ"ל: אולי 11( ע"א[. צ' ריש פ"מ כתובות]מי2נה
 ==אבל ~14( י2מ[. אמ' בד' ]וכ"ה י2אנו לא יטם: 18( יטמ[. ד"ס מעיני ]ונשממההמנונא
 לכתובות באוצה"ג ]וליתא לקדושיז. קודמת חופתו נמצאת שם: 15( לה. איזמוספת

 256~80[.וד

 לד"ת הישי ספד ]וראה ר"ת לפי' שם: 2( ראובה על הג"ה: סמ: בכ"1 1( :ק:ב"ו"
 בשו"ת ]והובא בתשובותיו אברהם כ"ר שמשוז ולרבי' ; ]ל[דאיז צ"ל: אולי 8(שם[.
 והשווה 4( מקודשת. אבז עם במבעת קדשה אם וכז ע"א[: ע"ו ל"ו סס"י זאבבגימיז
 על י2מעחז ר' השיב בשם: שמשוז דבי' ותשו' תקמ"ה; מי' קדושין ]בהגה"מ דש"יתשובת
 ותשו' ל"א מי' אה"ע וראה ושם[ פ"א אמ' ד' ]הגה"מ זכף. כמף ושל במבעת שקידשאחד

 שם. זאבבנימיז
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 קצ"טטי'
 : ז"ל 1( לרש"י שאלהתשובת
 4([. ארומתו בגט לכתוב שצריך 3( ]=נראה ארוסתו 2( אשתוהמגרש

 : '( עכ"ל 6( אישות שום עליה אין 5( לחופה כנסה שלא זמןשכל

 ר"טי'
 '( מ מי י)תחצ בתלמיד 1( בגרמייזא לידי באומעשה

 סונות ומצאתי גפשי בקשהעורי
 : זצ"ל רבינו מפי ונבנו 2( נהרתו אח. היה ולו ארוסה לו והיהשחלה

 פני ובקש 4( ארומה לו יהיתה ו' ממנו ובקש ליבם תזקק שמא יראךדזיךז בבית שנפטר אחר8( בבחורמעשה
 בפניון"וי:ת::ן ל:ל:ט שם ן:%! להולכה שליח ולהיות גיטה לקבל]ממני[
 נוק"נ 3סו5' מינוייס ]בבונכווס ק"ד דף סוף ססווינר[ ]כ"י ת"3 ""ח :קצ"ט

 ("ל. לרם"י ם"לס תמונת : נמס ט'[ "ות נ' סי' 164ע'
 : סתמונס ועכ"ל רם"י עכ"ל : נסופו וסייס נ141( סוו: )כ"י סניירס' :רז

 רים סנו:( )כ"י ס)ונסינ : (5"ל רנינו )ופי : נמס רניס נפינוייס ט"( סי'תת5"ו
 סי' י"פ נ"נ נוסר"ס תפו' ן נ)ורן ונקי5ור נתורפו קנ""[ סי' ]בבד"ק"120

 ונמווטס ן פט"ו  ינווות  ווורוכי : תק"וו סי' ומסתקל"ט,
 נ)ונו"

 : 163 5ך לס"ורס

 תשובה להוסי9 וצריד 184[; להאו,רה במבוא ברמז ]והובא ז"ל לר"ש בנדפס: 1( :קצ"ט
 המגרש שם: 2( 129-122[. צר לוי לר"י היובל ]בס' ביכלער ד"ר שציי! המקורות לכלזו

 אשתו דתני ע"א[ כ"ר סוטה ע"ב, מ"ט ]=יבמות בתלמוד רוכתא כמה אשכח! ]וה"נארומתו
 עפשט"ן שצת!! המקורות לכל זה להוסיף וצריד רכ"ט; מי' ח"א תה"ר ראה ארוסתו[על
 בנרפס. הגי' עפ"י חצאי-מיובע בי! המוקף את ותיקנתי 8( 51. אות 15 צר שם האנגליבס'
 הגניזה מ! הגיטי! בנוסח נמצא וכ! קמ"ב(: סי' ישרים )==תומת ==ארומתי צ"ל: אולי4(

 השטרות ובמ' 102[ ושם 96, צר ח"ב "הגט" על הגרמני במ' בלוי ]רי"א 1020~114משנות
 בהוצ' וליתא 299: ע' ח"ב בגנ"ש הקהירית מהגניזה גינצברג ר"ל שהדפימ ]בקמעלרה"ג
 נ"ב כתב ולר 18[: אות 155 ע' מק"נ ]הוצ' הרמב"ם ב! ר"א בתשו' וגם 18[; ע' רישאסף
 הסופר כתב ארומה בגמ שם: בתה"ר וכ! יפה: ויותר ברור יותר זה היה ארומתי, הויתדי

 דבר ועל 5( ארומתה אלא כלל לכתוב דאי! כר, בדבר קפידא יש ארומתי, כתב ולאאנתתי
 וצריך 3ג. צר כררי"א געזולשאפט( לימער. איר. )ד. יאהרבור ראה חופה בלאהמקדש
 ועש[.  יי שווארץ לר"ר היובל ]במ' בלוי ל. של מאמרו למוף שלפנינו תשובהלהומיף

 אשתו ארומתו, ונעשית אותה קדש מאז כי 154[: צ"ט ]סי' בתשובותיו הרמב"ם בן גר"א6(
 ע"כ. בנדפמ: 7( וכו/ להקרינ!
 ר"א מעיגי תעלמה מבואי. והשווה בגרמתזא? הוראה מורה רש"י היה וכי1( :ר

 מצא שעור וכחנתו המאסף, של הוספה זו 2( 17. אות 404 לראבי"ה במבוא בציוניואמטוביצר
 תלמיר נייר: 8( הלכה. בעל בתור רש"י מאמרי: גראה רש"י; מפי זה בעני! וגדריסדינים
 לצת! צריך אגב תבררר ר' בבית שנפמר אחר בתלמיר מעשה מהר"ם: ותשו' מנהיגשחלה;
 תקכ"ה מי' ושם תתקע"א מי' בטעות: העיי 7 ע' לראבי"ה במבוא אפמוביצר שר"אכא!

 אשה. לו והיה מהר"מ: אשה; ואירמ המנהיג: 4( תק"מ[. מי' ושם תקל"ט מי'במקום
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 ]דבר שיעשה 8( רצירני :ולא לפני. אחראו
 שליח עשתה לא שהאשה מאחרזה[

 חובה אולי דהולכה בשליחות כילקבלה.
 שלא לאדם לו ]חבין[ זכין ואיןהיא
 האשה פרק 7( ביבמות כדתניאבפניו.
 נחמן מרב רבא מיניה דבעיאשהלכה
 מי מהו. יבם במקום לאשתו גטהמזכה
 שלא לאדם וזכין ליבם תיזקק שלא כדי לה הוא ]ד[זכות זימניןאמרינן
 הבין ואין לאשה הובה והוה ליה דרחמא דזימנין כיון דילמא אובפניו.
 מת"במת, ולא וחולצת לדבריה' וחוששין ]תנינא[ וא"ל בפניו. שלאלאדם

 : בדבר רציתי ולא לה הוא חוב ]מדזימנין[ "(מדאי'
 : התש,ופה ועכ"ל רש"יעכ"ל

 ר"אטי'
 את לקבל שליח שעשתה אוטה על 2( ששאלת : 1( רש"י תשובתמצא,תי

 וקיבל אחר שליח 4( ,ועשתה בשליחותו, השליח "( ונתעצלגיטה
 בשליחותו נתחזק הראשון 6( וכששמע הגון. שאינו גט האחר השליחזה

 : כשר גט לו 6( ונותן הבעל אצלוהלך

 סי' ית'  וביר'  ר116-יד11 מ"ר  גימין  מתן( לי"י  רריוימ תרוכי 2ר"א
 וסועתק תקתזז(. סי' לר',ת סימר ס' תקפ"ט; סי' י"פ 3"3 תסר"ס תמו'סס"ו[ן

 סי' 345 קו3ן ס(ה"ס( )כ"י ווקותוניס ותסו3ות 3ויניס נתרן 3קלור סתרוכיתן
 רס"ע ססי3 3מס: 40[ וף 108 סי' סירמפלו ]כככ"ימע"ס

 לעירות תורה ללמור הולכים שבחורים ההם בזמנים המנהג היה רכז כאז להעיר1צריר
 2ג ע' ח"ג "עיציהונגםתעזעז" גירעמאז והעחוה נשותיהם. או ארופותיהם אצל שלאאחרות
 מנהיג 8( ממני[. ]קרי: ממנו ובק2 נייר: לר" ואמר מנהיג: 5( 7. ע' לראבי"הומבוא
 חביז ואיז לקבלה שליח הארופה אותו עשתה שלא לפי רצה[ חגליוה ]על ולא סמ:כ"י

 מיבעיא ביבמות רהא ובמנהיג: קי"ח; רף 7( תקל"מ. מהר"ם 1הש11ה בפניו: שלאלארם
 ]="רבי[. קרי: 9( י"א. כתובות ==תנינא, 8( מהו[. ]קרי: יבם במקום לאי2תו גמ רמזכהלן
 ר"ר לרעת אמנם ]==מרזימניה. מרזי' צ"ל: אולי 11( בפניה שלא בגמרא: לפנינו10(

 לה איפשימא ולא פמ: כ"י מנהיג 12( מראימא. צ"ל:פרנקיל
 מררכי במעות: נריטם 168 ושם 166, צר להאורה ובמבוא ז"ל: רש"י ריתא: ר'1( :*"זל
 תעח' השווה זה לעניז ובנוגע 3( שי"אל. הגמ רבר 1על הישר: ס' 2( "גימיז". במקוםחוליז

 ומינתח שזח"ה: כ"י ועיטה; אמ, ר' 3( ב-א9[. רף מ"ו סם"י ]בתחצ"1 אחר בפגנוזוש"י
 מה"י: ריתא(: בר' )כ"ה כשר גמ וקבל מהר"ם: 6( וכשמע. אמ, ר' 5( אחר.ל2ליח
 כשר. גטוהביא

 יטתהא רוצה שאינה לה הואזכות
 9( וצה לא הכי אפי' ליבם,זקוקה
 ררחמה לה הוא רחוב גימניזלקבלה,
 מר' רבא מיניה רבע' הא כיליה.
 ביבמות: שהלכה האשה בפ'נחמן

 מהה יבם במקום לאשתו גמהמזכה
 וזכין לה הוא זכות ליה רסניאכיון
 כיה רילמ' או בפניו י2לאלארם

 ואי, לה הוא חוב ליה ררחמ'רזימנין
 ופשמ12( בפניה 10( אלא לארםחביז
 משום מזבין ראיז ממתנית'ליה

 : לה הוא רחוברזימניז
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 של שליחורצו בשביל ראשון ]ב:של י( שליחותו בטלה שלא : נוטהועתי
 8( גטה בגילוייא בטל שליח 8( מקום בכל מצינו וטלא וטני[,-

 וריש יוחנן רבי בהע( ונחלקו בפנינו. כמבטלתא( ואינה בגיטא[]ן2דעתא
 18(, ונתקדשה והלכה לקדשה לוטליח רשורנ שנרננה היא וכן 12( דתנןלקיש

 קדושין. 14( קדושיו קדמו שלוחה של ואם קדושין קדושיה קדמה שלהאם
 חוזרת, אמר יוחנן ר' 16(. מהו בה וחזרה עצמה קדשה לאואיתמר

 דבור אתי לא חוזרת, אינה אמר ]בנור"ל 18( דבור ומבטל דבורדאתי
 לאשתו גט השולח י1(, השולח פ' מדתנן ר"ל ואיתותב דבור[.ומבטל
 הוא, בטל לך שנתתי גט וא"ל שליח אחריו ששילח או בשליחוהגיע

 18(. דמבפל אשכחן לא דעתא גילו" אבל דבטלה טעמא בטל, זההרי

 פשיטא. בה והוינן לבטלו, יכול אינו לידה גט משהגיע אם מדקתניועוד
 דתימא מהו לביטוליה, ]מעיקרא[ 18( עילויה דמהדר צריכא לאומשנינן
 בגילוי פליגי ורבא דאביי 21( ועוד קמ"ל. דמי מעיקרא בטליה 20(כאילו
 ]בנהכא[28( וכ"ש היא, מילתא לאו דאמר "( כאביי והלכה בגיטאדעתא

 וכל גירושין בתר לאהדורי ]ב:אלא[34( אבל לבטולי דערנא גילוידליכא
 כמח שהרי לה ניחא דתתגרש היכא דכל 28( מהדי ואנן קודם. י3(הקודם
 פמחה שאבד חבורה י2( בפמחים דתנן ועוד גירושין. אחר חזרהימים

 כ"ח 8( בתרא. בשביל קמא שליח בטלה שלא שזח"ה: כ"י אמ'; ר' עפ"י זה תיקנתי7(
 ריווא. ר' עפ"י זה תיקנתי 9( רעת. בגילוי במל שליח מצינו שלא שזח"ה: כ"יבמהך"ם;

 לפנינו. עצמו השליח ]=המבמלת[ בממבלת ואף אמ': ר' לפנינו; במבמלת ואף סה"י:10(
 ]-את[ וקרשה היא והלכה : מהר"ם 18( ע"ב. נ"ט קרושי!- 12( ור"י. ר"ל אמ': ר'11(

 תיקנתי 16( שם. חסר שם: 15( קירושיה. במעות: שם 14( אמ'(. ור' ריווא, ר' )כ"העצמה
 בר' וליתא מהר"ם: בתשו' כ"ה 17( מהר"מ. בתשו' וליתא אמ'; ור' ריווא, ר' עפ"יזה

 אשכחנא לא ריווא: ר' רבמל: מהר"ם: 18( ול"ר. ל"ב גימי! ועי' שם. אמ' ור'ריווא
 שם: 21( רבמליה. כמא! מהר"ם: 20( רייוא. ור' מהר"מ עפ"י זה תיקנתי 19(רבמלוהי.

 ל"ר ניטי! ועי' היא. מילתא לאו ורבא לאביי ועור שזח"ה: כ"י ורבא; אביי פליגיועור
 הוא: בימול לאו בנימא רעתא רנילוי קג"ם בי"על ראביי כוותיה והלכתא מה"י: 22(ע"א.

 עפ"י זה תיקנתי 23( היא. מילתא לאו בגימא רעתא רנילוי כאביי והילכתאמהר"ם:
 לחזר ]=אלא[ אי' לבמל רעת נילוי ראי! מהרי ראנו הכא וכ"ש שזח"ה: כ"י ריווא;ר'

 כ"י במהר"ם; כ"ה 25( שם. ריווא ור' מהר"ם עפ"י זה תיקנתי 24( הגירושי!.אחר
 מה"י: שתתגרש; לה רניחא מהרי ואנ! ריווא: ר' 26( ע"ח: זכה: בה הקורם וכלשזח"ה:
 ראיה להביא יש ועור מה"י: 27( ]=לה[. ליה ניחא רתגרש היכי כי כל ]=מהרי[ואנן
 ועי' ולקחו: שחמו והם ושחמ, ומצא הלר פמחם, שאבר חבורה פסחימ, במסכת השנויי!מן

 ע"ב. צ"ח רףפסחים



 רש"יתשובות.220

 ושחמו, 89( לקחו והם שחום, ומצאו והלך עלינו, ושחום ובקש צא 88(ואמרו
 יצא ושלהן עמו אוכלין והם משלו אוכל הוא ראש:ון, נשחם שלואם
 לקיחתן"( שקדמה אעפ"י ראשון נשחם דשלו היכא אלמא השריפה.לבית

 אע8"י .אלמא השריפה לבית יצא ושלהן עמו אוכלין הם קתנילשחימתו
 מן שליחות במלה לא מ(, עצמן ידי על שליחותן לעשות "(שמחזירין

 :השליח
 ]=:בר' בלאנ"ט יוטף בר'שלמה

 יצחק[8"
: 

 ר"בטי'
 בעיני נראה : זצ"ל שלמה רבינו 1(השיב

 עדים 2( לפני שליח שמנתההאשה
 ממנה הריני בפניהם ואמרה אחד,במקום
 גמי. לקבל שליח פלוני שבמקום פלוניאת

 ששליחותו8( וונתרצה השליח אתוהודיעו,
 בעכו"ם 4( שנטמאה זו אשה וכ"שהוגנת.
 שנאמרה מאחר : האחד : מעמים מכמה 6( כשר שליחותה עליו,ונאמרה
 ]יממור[ 0( השליח מינתה לא ואפי' מתחתיו, שיוצאה לה הוא זכותעליו,

 כת"י תקךתוניס ותמונות נךיניס סונהס סמהלס נוסח נלי רנינו תמונת :ר"ב
 נמס: נתרן נקיפר ,40 ךף מע"ך סי' 108[ תס' ]בבסירמפלך 345 קוקמ1ח"ס
 מס: וחתוס ה-8-נ9: ט"ו סי' ותח5"ו תמ"ו: סי' ח"ה חו"1 : רמ"י סמיננס

 י5חק. נר'סלתס

 אחר לקחו והז שם: 29( עלינה ושחוט לנו ובקש צאו ]==לאחר[ לא' ואמרו אמ': ר'28(
 ניחזיריז: יטהז אעפ"י מצינו סה"י: 81( ליטחימתן. סה"י: לקיחתו: סמ: כ"י 80(חטחמה
 עפ"י זח תיקנתי 88( עצמה ידי על שליחותו לעשות סמ: כ"י 82( מחזריה שהזמהר"ם:
 לרש"ה שהוא רבר יקום ערים שלשה ועפ"י שזח"ה. וכ"י מהר"ם, תש1' ריחא, בר'הגי'
 בלשוז לאנשלמה[ ]==בז בלאנ"ש מז נשתבש בלאנ"מ השם גינצברג ר"ל של לדעתואמנם

 ע"ז ההשלמה, בעל בזמן צרפת מחכמי אחד יוסף, ]==ב"ר בר"י שלמה ר' וגםפרובינציאה.
 להיפר. ולא ברש"י נתחלף 100[ ע' יוראיקאגאיליא
 כמה זח להם שהשיב תשובתו וזאת תחצ"ו: רש"י; השיב גם שיח"ה: כ"11( :ר"ב
 ע"א. מ"ו ל"א סי' צרק ושערי 168; להאורה מבוא גה; 'טאחי בסימז להלז והשווהשנימ.

 יטם[. ]וכ"ה -"טליחותו 8( ובתחצ"ה. שזח"ה בכ"י ]וכ"ח ערים ==בפני קרי:2(
 ובאו"ז: ,טליח: יטם! 8( בכר. כשר יטם: 5( בגוים. 'טנממעה תחצ"ו: בעכו"ם: =="טנממעה4(

 הבעל. איסורהיטליח,

 שע"ר( סי' שזח"ה)כ"י

 שעשתןה[ אשה על : רש"י השיבגם
 בעלה מיד גמה לקבל ערים בפנישליח
 והוריעו שם, שהשליח אחרבמקום
 לא אפ" בשליחו/ ונתרצהלשליח
 ליר גמ הבעל יססור השליח,מינתה
 בגמ וזכה התלבל ויאמר שירצהמי
 בקבלתה מיר ומגורשי' לאשתי.זה
 זה: בגט לה היא שזכות ירועאם
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 לאשתי זה בגמ 8( זכה : הזה ז( כלשון ויאמר שירצה מי ליד הגמהבעל
 לשלוחו האומר "1( דתנן זה. של בקבלתו מיד מגורשת 8( 'וה"הפלונית

 יחזור בשניהמ לחזור רצה לעבדי זה שיחרור ושמר לאשתי זה גמתן
 לו שזכין עבדים, בשחרורי לא אבל נשים בגימי וחכ"א מאיר. ט(ד"ר
 וזכין לו הוא דזכות ט( כיון מאשה, לה לה דגמר עבד והא כו'.לאדם
 לאשה וה"ה שליח. העבד מנהו שלא אע"פ 14( מקבלין בפניו שלאלו

 דגמר אלא שליחות, מעמ ביה לן קיימא לא דעבד לה. ה'וא דזכותהיכא
 דבעי ועוד שליחות. הוי "( כה"ג וקתני שליחות. בה דכתיבמאשה
 אמרי' מי כו'1 מהו יבם במקומ לאשתו גמ המזכה 18( מר"נ רבאמיניה
 כי הלכך 18(. דמניא ואיכא "( דרחמא איכא כלומ,ר ז1( ליה דמניאכיון
 ואינה ת( ומגורשת לה 4( מםפקי' מדעתה, שלא אחר ע"י להזכה

 דודאי דהיכא מינה שמעינן מתייבמת. "ולא חולצת מת ואםמגורשת.
 מינתו. לא ואפי' זכייה בלשון לה לזכויי בעל מצי הכא, כי לה ת(זכות
 פלוני עדים בפני שאמרה כיון חובתן. "( שגירושן נשימ לשאר מ(ואפי'
 מחמת בגירושין חפיצה שהיא דעתה את גילרנה לקבל, שלוחי "(יהיה
 מאחר הוא, גמור ושלוחה לה הוא זכות ומעתה שביניהם.איבה

 ידעה דלא כיון דילמא לה, ניחוש דלמאי ו~לוחה. לעו~ורנ 28(שנתרצה
 דמילתא מתמא שליח. הוי ולא דעתה ממכה לא צבי, לא אי צבי איביה,
 אי לה, דרחים משום אי "( דעביד ביה דידעה מאן אלא ז2( משויאלא

 דשדר 0ץ דההוא הולכה. שלוחי גבי "( מובי אשכחן דכה"ג מצוה.משומ

 ולפנינו 10( היא. =והרי 9( זה. בנט ווכה חתקבל שזח"ה: 8( וה. בלשוז שם:7(
 האומר רתנן תחצ"ו: לשלוחו[: המילה: ]בלי לאשתי וה גמ תז האוסר ע"א; י"אבגטיז
 שם: 14( לארם. וכין שם: 18( כיוז. תחצ"ו: 12( סאיר. ר' =רברי 11( לאשתי. זהגט

 ביבסות ולפנינו נחסו: =מרב 16( נוונא. האי רכי שם: 15( סינוהו. שלא ואע"פומקבליז,
 ווכין לה, הוא =]זכות צ"ל: 17( שם. וברשב"א במררכי ועי' רבים. בשינויים סע"בקי"ח
 שלא לארם חביו ואיז לה הוא חוב ליה, דרחסא זיסניז דילמא או בפניו. שלאלאדם
 ונם בנמרא חני' עפ"י זה ותיקנתי לדבריה[. חוששין תנית'[ ]תחצ"ו: תנינא א"לבמניו.
 ותיקנתי לז. =תספקא 20( ליה. רסני תחצ"ו: ליה; =דסניא 19( =ליה. 18( שם.בתחצ"ו

 לה. =]הוא[ 22( סגורשת. שם: 21( לה. סממיקינ' תחצ"ו: שם; ביבמות מירש"י עפ"יזה
 שנתרצתה שם: 28( יהא. שם: 25( שגירושיהז. שם: 24( שם. בתחצ"ו וכ"ה =ואף;28(

 וכ"ה =רעתה. 28( שליח. משוי לא תחצ"ו: ]שליח[; סשויא =לא 27( שלוחה.ליעשות
 כ"ט בגיטין ונמצא בתחצ"ו; ]וכ"ה =גברא 30( אשכחו. טובא שם: 29( בתחצ"ו.לנכוז
 רבים[. בשינוייםסע"ב
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 ניהליה 88( הבה ויל א"ל 82( לה ידענא לא שליח א"ל %( לדביתיהוניטא
 אבא נעשה אלמא ניהליה. וליתבי %( ידעה דהוא מניומי ברלאבא
 שליח. והוי פה אל פה עמו נדבר שלא %( אע"ג הבעל, זה שלשלוחו
 לשונות לומר המגרש מ( ילמדו י8( מקום מכל יודע. איני 86( האומריןוטעם
 שליח דהוה פלונית, לאשתי זה בגט %( וזכה התקבל 89( שתיהןהללו

 : בתורתו עינינו יאיר פ( וצורנו "(.ממ"נ
 : יצהק בר'שלמה

 ר"גמי'
 גט לשלח שרצה באחד 1( מעשהש'וב

 8( לה לעשות או 2( גוי ע"ילאשתו

 גט 4( גטא אין ר' ואמר : גטה לקבלקבלן
 לישראל אומרת היא א"כ אלא זה,בענין
 לפלוני ואמור לך או גטי לי וקבללך

 לה 6( משיב ,והוא גיטי, לי 6(שתקבל
 ר' אומר י( אבל אקבל. אני ישראלביד

 ן תמכ"ך סי' ת"" 3"ו"1 מלנוס ר' ונתמונות : 3מס סו3"ס 1ותמינס :ר"ג
 תק"ת סי' ך"פ 3"3 תסר"ס תמו' ן )סתס( ר' ו"תר : נמס "10 ט"1 סס"יתת5"ו
 פרת"]כ"י

 : נמס כתרן ונקנור ונתורף : תתקכ"נ סי' ר"ני"ס ן 282[ רי"( סי'
 רייו" ]ב:ך' ע"נ 185 רימ סלניכר( )כ"י ךריכוס נתרךכי כתנ רמ"ינתמונת

 סיז
 מת"ת[. סי' ניטין וך"פ, "ת"מ =:ך'תע"ו

 יהביה ז,יל בגמרא: ולפנינו ניהליה; =הבי 88( ליה. שם: 82( לרבתייהו. תחצ"ו:31(
 רההוא תחצ"ו! ניהלה; וליתביה וליזיל לח ירע ראיהו ובגמרא: 84( מניומי. ברלאבא
 א"ח ע"ב, י"ז לבוב ר' העמור והשווה 86( ואע"פ. שם: 85( נהליה. וליתביה להירע
 ראה 89( שם[. ]וכ"ה המגרש =את 88( הרבר. להרויח ום"ם תחצ"ו: 37( 166. ע'ח"ב
 בתחצ"ו(. )וכ"ה =וצוירינו 42( נפשר. =ממה 41( וזכי. תחצ"ו: 40( 86. אותלעיל

 מבואי[. ]ראח במק"א רש"י בתשו' רגילה זו כעיזוחתימה
 בליקויים ח10[ ]שם מילער ר"י ע"י ונעתקה היא, הערר רבת זו תשובה1( :רקקג

 במחברתו עפשטייז ר"א וע"י 166, ושם 162, אלהאורה במבו רש"ב ע"י ברמז ונזכרהעצומים,
 כ"י מררכי 2( 299. צר לראבי"ה מבוא בס' אפמוביצר ,ר"א וע"י 8, אות 8 צר"שמעיה"

 מ"ס 6( =גיטה. 4( שם(. )וכ"ה =לעשותו 8( גוי[. ע"י המלין ]בלי קבלז לעשותוסמ:
 "אבל המליז 7( בחסר. נלקה כאז הגירסא ליברמז ר"ש של לרעתו 8( =שיקבל. וצ"ל:הוא
 העיגול. חצאי שני ביז אותז להסגיר צריר ואולי אחר, ממקום לכאז נשתרבבו לפע"ר ר'"אומר

 תשכ"ר( סי' ח"א)או"ז
 : כתוב זצ"ל שלמה רבי'ובתשובות

 גמ לשלוח ש,רצה באחרמעשה
 14( לעשות או עכו"ם ירי עללאשתו
 אא"כ מהני, רלא : ר' ואומרקבלן.
 גיטי, לי קבל לר לישראל, לואומר
 ישראל ביד 16( השיב והואגיטי, לי לקבל לו ואמור לפלוני לראו
 ארעתיה16( סמכיגז רלא אקבל.אני

 כרתנז לכר, פסול ועכו"םבראורייתא.
 אם 18( רלכר ונכרי. 17(חוע.מחש"ו

 עכ"ל: עליה 20( סמכינן 10( לואומר
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 ב185[ סס: )כ"י גימיז]מררכי
 באחר סעשה כתב: רש"יבתשובת

 לעשותו לאשתו גמ לשלוחשרצה
 אם סהנק רלא 1-,רק ואמרקבלן.
 : לישראל שאמרלא

 א"כ אלא גם גטא איןהלכך
 : בטי לי וקבל לך 18(אומרת

 ר"רפי'
 ב( דדמי משום שלשה בפני הגם נותן שהשליח גב על אף : '( השיפעור

 ליתנו יכול 8(, דרבנן שטר,ות דקיום כיון הכי אפילולמשפם.

 ]ך' תריכי 3סנסות ]בכרס"י[ ססי3 עוך 3סס: סו53ס לרניכו זו תסינס :ר"ד
 ל5 וננמ 1213-1203, יף ריוו5 3ך' ל5 ]בבולית5 תס"ז סי' פ"ו ניטין פר'[ וך'5ת'

 רס"י תסונת ור5ס ; נ2285-225[ סס ססתיכר[ ]כ"י סניול ו)ריכי3סנסות
 ע"5[. ת"ח :]תר5ז

 שני ]ר"ל: ל"ארייתיקי" נשתבשה "ארעתיו" והטלה באו"ז[; ]וכ"ה =ארעתז צ"ל אולי8(
 שלפנינו רגירסא להעיו וכראי סופית[. הנו"ז במקום "קי" וגם ה,,עין", במקוםיורי"ן

 הערות והשווה רי"ז[. ב"ב ומהר"ם ראבי"ה, תחצ"ו, ]ה"ה: מקומות בג' נמצאת"ארייתיקי"
 פפק)1( ובלי מובז... לו איז הזה המוזר והלשוז וז"ל: 299[ ]שם אפמוביצר ור"א בלורר"מ

 ברייתא ראה =ערכאות[; ]אגוריאות ]ר[אגרות צ"ל: אולי 9( אחרת. מתשובה לשםנשתרבב
 ר"ש של ולרעתו תרכ"א; ווילנא ר' ע"א ,ה' בראשית פ' רר"א ושאילתות ע"ב, פ"חנימיז
 ערכאות על תו,רה ברברי לממור ראין ר"ל: 10( בראורייתא. ב[אגרות ]ארעתין צ"ל:ליברמן
 כ"נ בבלי ע"א, י"א שם ]=ירוש' מ"ה פ"ב: גיטיז סשנה 11( ארייתיקי[. על ]אועכו"ם
 שלפנינו: ובמשנה 825; צר פ"ב צוקרמנרל[ ]הוצ' בתוספתא רק נמצא ז.ה לשוז 12(ע"א[.
 נראה =ארעתו 16( =לה. 15( =לעשותנו[. צ"ל: 14( =לו. 18( הגמ. אתלהביא
 צ"ל: אולי 20( =]לישראל[. 19( =]אלא[. 18( =]וסומא[. 17( 8[. אותלעיל

 עליה. סמכינן]=רלא[
 ח"ג הלוי הורוויץ לרח"מ תוש".ר בם' גאוו נטרונאי ררב תשובות והשווה1( * יי *-זזף
 ובתשובת שם: ]וצ"ל בטעות 166 צר להאורה מבוא ה'; אות ב9 ט"ו מי' תחצ"ו 16; ע'ריש
 רנימ*ן: פ"א מ,ררכי וראה 2( כתב"[. רש"י "ותשובת במקום כו', רברים אלו כגוז כתבר"ח
 ע"נ; ק' ל' סי' אלפנררי ל,ר"א אליהו מכתב ברין; כמו כשרים שלשה בפני לה שיתנהוצריר
 חכסים משל שמרות שקיום כיוז 49: צר ראו ה' ע"א; כ"ח כתובות 8( כ"ט. קמ"א: סי'אה"ע
 מזרחי ר"א ועי' גט[, איקרי ששמר שמצינו אע"פ שטר, איקרי רגט מצינו לא ]אמנםהוא
 ס"ו. סי'ח"א

 9( אגרות 8( אדייתיקי סמכינןדלא

 דתנן מהא לכך. פסול וגוי 0'(בדאורייתא
 ארנ ב'( לקבל כשרים הכל "( גטיןבמם'
 ונכרי וסומא וקטן שוטה מחרש חוץהבם
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 אבל הוא, דין 8( דתחלת 5(, דעלמא שטרות לקיום דמי, ולא 4(.בלילה
 : הוא דין מוףהכא

 ר"הט.י'
 : ז"ל 1( הר"ש אל שאלהתשובת

 שמואל, 4( כתב והוא יעקב שמו שהיה בגם, 8( אביו שם 2( ששנהיוטף
 בו לקנתר אין בשמדותו, ומת משומד יעקב אותו שהיהלפי

 ~( גמליאל רבן 6( ומתקנת במדינה. 6( וכן אביו ושם שמו שהחזיקמאחר
 דאית וחניכא אחרן 5( שם וכל פלוני, ב"ר פלוני בגיטין לכתובנהגו
 אחר 12(, לחזר 11( חכמים הצריכו שלא כשר. הגם "(, ולאהיבתי 9(ליה
 הרמאין ומפני עצמו. פי על אלא "(, אביו ושם שמו להחזיק "(עדים
 שם בכל שגרש נמצא כן. לכתוב גמליאל רבן תקן 15( שמן משניןשהיו
 לעז להוציא "( ושלא האשה שנשאת מפני לא ואם ולאביו. לו "(שהיה
 עמו, ונתייחדה הואיל %( מזה להוציא "( תצטרך שלא הגט, 15( בנ"יעל

 ת"נ ]בכ""ח ק"ך יף רימ ניטין ס' 0185[ תספר סת' ]כ"י ח"3 ""ח :ר"ה
 קכ"ט סי' "ס"ע טור ונ"י ומיכוייס[ן לקוייס נכווס פ' "ות 162 מלע(יכנערסו5'

 : ]כבלסר"מ[ לסר""מ מ"לס תמונס :נמס

 תשו' והשווה ל"ה; סי' ח"ב ושם פ"ב, ח"א מזרחי ור"א נ"ז, מי' מינץ כהר"י שלא4(
 תקפ"ט סי' הקטן ותשב"ץ פ"ר; סי' ררב"ז 100; ע' ריש ראו ה' ח48; תראז: מכ"י לעילרש"י
 ברינים לא וגם 1386, משנת חסמינר כ"י בתשב"ץ לא =וליתא ע"א נ"ה ]=ר"קלבסוף

 ]וראה שם מזרחי ר"א של כשיטתו שלא 5( 886[. רף ממ:( )כ"י ח"ב א"ח לבסוףמתשב"ץ
 שטרות לשאר גט בין בלילה, שט,רות מקיימין ראין בהא חלוק ואין קע"ח[: ישריםתימת

 קרמונים ]=תה"ג פ"ח רף כ"ג מי' שע"צ ה"ר; פ"ג: מנהררין ה' הרמב"ם והשווהרעלמא;
 לא ולפיכר 159[: ע' סוף סופר, ר"א ]הוצ' לסנהרריז מאירי ר"מ וראה 8( ר"ר[.סי'

 כתבוה וכז כאחר, באין בהם הרין וגמיר הריז שהתחלת ביום, אלא שטרותמקיימין
 המחברים.גרולי
 שם לעניז ובנוגע 2( =להר"ש[. ]קרי: להרא"ש ב"י: לרש"י; סמ: כ"י 1( :רזזה
 מ"ה. נועם דרכי רל"ר; מי' הרשן תרומת קמ"ט; מי' ושם קכ"ט, סי' אה"ע השווהה,2ינוי

 גיט'ין 6( שלפנינו[. בכ"י ]וכ"ה =כן 5( וכתב, שם: 4( =אביו[. ]קרי: אביב סמ: כ"י3,
 וחניכא. שום וכל שם: 8( חכמים[. ]=כתקון כת"ו גמליאל רבן סמ: כ"י 7( ע"ב,ל"ר
 לחזור. שם: 12( בכ"י. שם וליתא 11( =ולאבהתי[. ]ק,רי: ולאהבתי שם: 0_נ( לו. שם:9(
 שנמצא שם: 16( שמם. את משנים שם: 15( 8. אות לעיל ראה 14( הערים, שם:ה1(

 ובכ"י: ישראל; בנות על או ישנה; בנוסח הגט =על 18( שלא. שם: 17( לו,ושהיה
 בכ"י. שם וליתא 20( יצטרר. שלא שם: 19( בנ"י[. המלה: ]בלי הגט על לעז להוציאש5א
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 "( שברור בשם גט לה שיכתוב עד ולכופו הרשע ת( לרדות ממכיםהייתי
 משה דת ועל הדין על לממוך בדבר מ( חשבון אין עתה אבל ולאביו.לו

 : בתורתו עיניו יאיר וצורנו בהיתרא. האשה ותהא כשר שהגטוישראל,
 : ז"ל יצחק בר'שלמה

 ר"ומי'
 לכתוב צריך 2( אינו האשה את לו לקדש שליח חבירו את 1(העושה

 מינה מטה חתומי 4( בפנינו : לו כתוב כך, אלא הרשאה, 3(לו
 העדים ויחתמו פלוני בת פלונירנ אשה לו לקדש פלוני בר פלוני אתפלוני
 לו שיש אדם אלא למה, זו והרשאה : כשר בעדים שעשאו 5(דשליח
 להקנותו צריך מידו להוציאו כדי שליח לעשות ורוצה חבירו בידממון
 בי זוזי אלפי תלימר ליה הוו 6( פפא דרב הא כי קרקע. אגבלשליח
 דביתיה. אמיפא אגב ז( אחא בר שמואל לרב ניהליה אקנינהוחוזאי

 נסס: קליס[ נ:ינוייס "155 סת: ]בבכ"י 586 עז תס"ז סיזתח"ו :ר"ו
 ס"" סס"י פריס ; ]סתס[ ר' סורסכך

 י" ס" ח"נ ס"ורס ; פ"ז[ יף ]בנפע:
 בבפר: "76 סת: ]=:כ"י ס"י סי' ת:( )כ"י "ו"ס ן178

 ולית"
 וסעתק ן סס[

 "42 ס"" סי' סת:( )כ"י סנס"ל וק5ור : י"ך סי' 46 ח"" נסחוקר תילרר"י
 כתיקוניס ליכרוןן ר"ס ס5יין סוןקורות ולכל ז"ל, רס"י סורס כך : נסס נתרןנקי5ור
 לתסונותוסוספות

 תסונת סס לסוסיף 5ריך 231 ע' תק"נ( )סו5' הרתנ"ס נן ר""
 : סלפנינורס"י

 מבואי. השווה 28( שברר. שם: 22( הרשע. את לררות[ ]קרי: לראות שם:21(
 אמנם כצ"ל; 2( כו'. חבירו את העושה שלמה, ,רבינו פירש וזה פירמ:1( :רזזך

 בקניין; הרשאה שמר שם: 8( לו. לכתוב צריד כמ:(: )כ"י בקצשבה"ל וגם ממ: כ"יבמח"ו
 אישות מה' בפ"ג הרמב"ם פמק וכז כותב; כר אלא בקניז השליחות לכתוב צריר אינוהחוקר:

 לקירושי שליחות בשטר וקניין ערים נזכרו 65 ע' גאון האי לרב השטרות בס' אמנם מ"ו.ה'
 כו'. מינה פלוני ב,ר פלוני איד ממה חתומי לפנינו לו: יכתוב אלא שם: 4(אשה.

 ח"א תשב"ץ קי"ג, מי' ישרים תומת ]והשווה המ"ו פ"ג אישות בה' הראב"ר רעת כ"ה5(
 לפניו. ]=אינו[ אין אם וביז לפניו הוא אם ביז הערים וחותמיז ובהחוקר: כ"ז[.מי'

 בערים שעשה רשליח ובפע: מחשש; חבירו להוציא אלא חכמים הצריכו למה זווהרשאה
 להוציא אלא הר,טאה הוצרכו לא למה, זו והרשאה לפניו. אינו ביז לפניו הוא אם ביזכשר,
 בהחוקר ג"כ איתא רהא ברואה, שגה מ"ר[ אות ]שם עה,רנר~ד ורח"י חבירו; מירחפץ
 פ' בשאילתות ג"כ כ"ה 7( ע"ב. ק"ר ב"ק 6( שלפניו. בפררמ רק ולא 7 שורה 48ע'

 אבא. בר בגמרא: אמנםשופמים;
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 שאם הרשאה שם כותבין 9( לפיכך קניין לו לעשות שצריך]ולפי[8(
 מעות משלחין אין 11( וכדאמרי' לשולחו. נותנם 10( זה יהא לא לו יקנהלא

 יכול לו הקנה ולא בעדים שעשה לשלוחו אותם יתן שאםבדיוקני
 : %( 'נהגו וכן ר' הורה כך %( קמא בבבא כדאמרי' ומחר היוםלרנובעם
 את תהא ויאמר עדים בפני יקדשנה לחבירו האשה את 14(והמקדש

 : וישראל משה כדת זו בטבעת פלוני בר לפלונימקודשת

 ר"זמי'
 שגירשה על צועקת אשתו2( : 1( שלמה רבינו לפני לדון באו ושמעוןראובן

 כדין 5( אומר והוא יהודית, דת 4( עמה נוהג ואינו 8(מביתו
 והדברימ ביך לקחתי טעות שמקח כתובה אפי' עלי לך דאיןגרשוזיך
 י( ומתמ חוטם ביך נהגו 6( צרעת ומימני בצרעת לוקה שאתנכרים
 מחולי בעצמך 8( מרגשת היית נישואין וקודם בשחין פורחותפנים

 ך"פ נ"נ תסר"ס נתמו' סונ"ס סת5ורעיס סרתקת ע"ן זו רמ"י תמונת :ר"ז
 ן י5תק[ 3"ר מלננס : נסופו ]ותתס לרם"י נמ"ל : נמס י81-"82 תתנ"נסי'

 לו"ז ונכ"י ן מלתס רנינו לפני : נמס 24 ע' ת' סי' נתח5"ו ע5ותיסונמינוייס
 ,43. נ"ק לנוסר"תסק5ר

 ולמי[. ממ: ]=כ"י שצריר ולפיכר הנרפם: במח"ו אמנם שם; האורה עמ"י זה תיקנתי8(
 בערים. שעשאו לשליחו נותן ז,ה יהא לא שם: 10( הרשאה. שם לו לכתוב צריר האורה:9(
 הפ,ררם: עמ"י זה ותיקנתי ]=העם[; 13( שם. 12( איז. ר"ה: שם ותום' שם; ב"ק11(
 שם. ליתא העם" נהגו "וכן ז"ל[. רש"י הגליוז: ]על הורה כר קצשבה"ל: העם; בהגווכר
 ושליח החוקר: כו'; למלוני מקורשת תהי לה אומר האשה את המקרש והשליח שם:14(

 בשכר ובשליח הברכה, משום בשכר כשליח הוי מברר, המקרש 'השליח ואם כו'; אומרשמקבל
 ]קירושיז הרשב"א קושית ג"כ מיושב ובזה לאחרים. שחב במקום לבע"ח בתופם אמילומהני
 רש"י תשו' ונשממה ל"ב; מי' ח"א רור בית בשו"ת והובא מ"ר[. מי' ]אה"ע ונובי"תמ"ה[

 שם. ליימער ,ר"ר ע"ישלפנינו

 גרמני ובספר ב'; מי' אה"ע יוסף בברכי ברמז )ונזכרה לרש"י. נשאל מהר"ם:1( :ר"י
 שציין המקורות ]ולכל 4 אות 527 ח"ב ובראבי"ה 125; ע' ושם 102, ע' צימלם של"ביימרעגע"

 ר"ר ע"י אנגלי ותרגום 168, להאורה מבוא הקצר, או"ז להוסיף: צ,ריר אפמוביצר ר"אשם
 צועקת ראובן אשת שם: 2( 808[. צר ""לר ,יונ ון1 טא( 1ביט81"זן 14זסקו בספרומרכום
 שמקח מועז והוא שם: 5( שם. ליתא וזה =כרת; 4( כתובה. בלא והוציאה שם: 8(עליו.
 פורחות ופניה שם: 7( בחוממה. נראין צרעת סמני כי שם: =נראיו; 6( נשאה.מעות
 בעצמותיה. מרגשת היתה[ הנישואיז ]=וקורם והיתה הנישואיז קורם שם: 8(שחיז.



-

233 רש"יתשובות

 לא 16( שכנמתיך בשעה ואני זה בחולי שחלו מהם יש 9( ממשפחתיךזה,
 נכנמתי שלמה כי לא, ט( אומרת והיא שביך. מתר במ,ומי מכירה"רנ'
 ולא הדבר יהיה לא בי, נראו צרעת מימני ט( אומר שאתה ועללחופה.
 גרשה אשר אחרי בפניה לה עלו שומים שני אפם שלם גופי כל כייבא,
 כמה אשר הקהל מקצת 18( העיד זה דבר ועל וכעם. צער מתוךמביתו
 אנו ואין לחופה נכנמה בריאה כי בדבר שמעו ולא עמו עמדושנים

 : זו תשובה הרב השיב האלה ריבות דברי ועל צרעת. מימנימכירין

 הוכר לא אשר אחרי בשאלה החתומים בשלום דורש "( הנני :תשובה
 לו אין ס1( בה נולדו לרשותו ומשנכנמה אביה בבית מוםבאשה

 שאינו עצמו והראה לרעה מעשהו האיש א( והראה מומים. טענתעליה
 שארו על שכן וכל הבריות על לרחם שדרכו אבינו אברהם שלמזרעו
 היה לרחקה לב נתן כאשר לקרבה לב נתן שאילו בברית, אתו באאשר
 ואפי' יושביו על מקום חן "( רבותינו אמרו שכך עליו. חינהנמשך
 ואשרהו בעלה על אשה חן וכן משכלת והארץ רעים במים מקולקלהוא
 הקב"ה בכופרי שאף הבא, העולם חיי בה ולקנות בה לזכות זכהאם

 חטאת לאומים לחמד מתכוונים נשותיהן, מרחקין שאין הרבהראינו
 העיד כאשר שבשמים אבינו בבית 18( הקשיח וזה לבעליהן. הנשיםוכן
 ישראל, בנות כמנהג בה לנהוג עליו ודין משפט נעוריו, אשת וביןבינו
 : 6ץ כתובתה כל לה ויתן יגרשנה ובכבוד ברחמים מקרבה ט( אינהואם

 תתנ"נ( ר"פ כ"ב מהר"םיתשו'
 בלא והוציאה מביתו שגרשה עליו צועקת ראובן אשת : לרש"יגשאל

 נראין צרעת ממני כי נשאה טעות במקח טוען והואכתובה,
 כמומז הרנשתי לא שכנסתיה ]=ובשעה[ ובש""ע 10( זה. מחולי כולה משפחתה נם שם:9(

 לקלמה: רוצים המצורעים הבעל מועז ונם שם: 12( היתה. בריאה שם: 11(שבסתר.
 שהמצורעים במה רבר ושקר נשאה, שבריאה הקהל והעידו שם: 13( שם. חסרוהשאר
 נראה שם: 15( שם. חסר לו" "איו וער מכאז 14( קול. המוציא הוא אלא לקלמה,'רוצים
 ירושלמי 17( שם. חסר מקרבה" אינה "ואם וער מכאז 16( מומיז. מענת עליה לושאיז
 מקום חז הז: חינות שלשה בזה"ל: ע"א מ"ז סומה ובבלי ע"ב[; ]י"ח ה"א פ"ר: ,רישיומא
 =וזה 18( שם. פירש"י והשווה ]=לוקחו[. מקחו על מקח חז בעלה, על אשה חז יושביו,על

 לצורר: שלא והניה ט,רח 87[ צד ריש יצחקי ר"ש ]בס' ספיבק ויצחק ]=בברית[;הקשיח
 כתובה. לה ויתז ינרשנה לקרכה רוצה אינו ואם שם: 19( ברית[. ננר ]לבוהקשיח

 כו/ כירו הנמצא כל יתז לה איז ואם לבסוף: מוסיף ובמהר"ם20(
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 בעצמותיה. מרגשת והיתה הנישואין קודם שחין פורחות ופניהבחוטמה
 שבמתר. במומן הרגשתי לא שכנמתיה ובשעת זה מחולי כול' משפחת'גם
 לקלטה. רוצים המצורעים הבעל טוען וגם היתה. בריאה אומרתוהיא
 לקלטה, רוצים שהמצורעי' במה דבר ושקר נשאה, שבריאה הקהלוהעידו

 , : קול המוציא הואאלא

 י

 ויתן יגרשנה לקרבה רוצה אינו ואם מומין, טענת עליה לו שאיןנראה
 כדרך לן שימדר אלא בידו הנמצא כל יתן לו אין ואם כתובהת(,לה
 יהא כתובה ושטר חדשי' לי"ב וכם'ות ושולחן ממה לב"חשממדרין
 ואם כתובת'. כל שישלי' עד ישתכר אשר בכל שנה בכל לגבותעומד
 לפי העיר טובי ז' יראו אשר כל לה יתן מזונות ע"י להתגלגלחפיצה
 ידיה מעשה וכל במזונותיה ידיך מעשה צאי לומ' יכול ואינו ידו.השלת

 הצריך, כדי אמיף ועליו ]למזונותיה[מ(, תחשוב או לה, תתןשתשתכר
 לפדות ויזכהו השמים מן יתרחם למען לקרבה לבו לתת לו טובאו

 ורחמך רחמים לך ונתן מ( שנאמר צרה מכל לו וירחיב ממנהולבנות
 : לותה כמה ותשבע ישלם, ואכלה שלותה ומהוהרבך.

 : יצחק ב"רשלמה

 ר"חמי'
 בינה שבפלה פ( קטטה עמק על לבית-אביה שהלכה אשה 1(וש,שאלתם
 כלום. ולא בכמותה, ולא במזונותיה, ח"ב 8( אינו בעלה,ובין
 : 6( יורשה בעלה הגט, שתטול קודם 4( כך מתוך מתהואם

 לר5"י 5ו"ת : 053 מכ"ך יף ר"ן סי' סתיכר[ ]כ"י ח"3 ""ח :ר"ח
 והו3" : 05[ נוק,יכ( )הו5'3""ח ]בבולית"

 )סת0(. סנ"וכי0 053 ע"3[ ]ס"ט ע"ו סי' 53ע"5

 י"ח. י"ג: רברים 28( למזיבותיה. ובנרפמ: כצ"ל; 22( בתחצ"ו. חמר מופו וער מכאז21(
 רב"מ ,שצייז המקורות לכל נמ"ג[ רב תשובות ]ביז זו תשובה להומיף וצריד 1( : "1"ך

 ביטמרי-התנאים כותביז היו רינו"מ ובגלילות 2( 848[. ע' מוף תשע"ז מי' ח"ח ]באוצה"גלויז
 מק. מי' פ"ר לכתובות אשרי ]הגהות יטו"ם תקנות ע"פ יתנהגו וקטמ ערור מחמתבזה"ל:

 162. 158 ושם 8, אות 140 צר "הכתובה" על האנגלי במ' עפיטשייז ל. מעיני דו תשובה ונעלמה8(
 יטהוא הבעל ירושת הופקעה ולא 5( ג44[. פ"מ ב"ב האגורה ]בעל הקממה מתוך ומתמ4(

 מתוד ומתה יחר מתקומטים ואשה אי,ט מכאז, ופומקיז רצ"ב: מי' ח"ב תוטב"ץ ]יאהראורייתא
 יטם אגורה ]וראה נכנמ ד"ה: רע"ב קמ"ו, ב"ב ותומ' כפירשב"ם )שלא יורש[. אינוהקטמה,

 יטהכניסה מה )וכל הנרוניא כל את יחזיר הבעל ר"ת: תקנת לפי ]אמנם ע"ג[ מ"ר קצ"וסי'



 ר ת ו ב ו שת

 ר"פמיז

 עמק על : זו שאלה נשאלה 1( רבינולמני

ראובי
 לו ב( והין אשה שנשא

מטלטליי
 לה והכנים וקרקעות,

 4( קרקעותיו מחצית 3(בכתובתה

ומחציתי
 חפצו מהם לעשות הניח 5(
 כי 6(. אדם לשום אותם לתתולבלתי
 8( בנה וירשני ממנה אבנה אולי ז(אמר

 כתובה כתב וכאשר 9(. מחלצייהיוצא
 16( נכמאי כלכתב

 אחראיי
 לכתובתיך

 : מאלוחוץ
 לחתום אבו ולא בדבר גמגמו אשרוהם

 אינה אמרו כי כתובה.באותה
עשויה

 כתיקוי
 תקנו אשר ת( חכמימ

 כללכתוב
 אחראיי נכמאיי

 לכתובתיך,
 איי ת( נכמיו מקצת בידו ושיירדהואיל
כאי

 היא וזו : ר' לפני המשפם מקום אל באו אלה ועל "1(. נכמאי כל
 :התשובה

 ס)ו: =בכ"י "35 קכ"1 סי' ווין ]נככ"י "35-"36 קכ"3 סי' ונ' כ"י "ו"ס :ר"ט
 )סתס(. ר' נמס 147[ רים 144 רם"י ספר בבפר: נלנך סס"לס נכוסח1113
 ]ר,ס סתמונס ןנרי עפ"י לססליונס "עמר סס"לס, נלמון סחסריס פרטיס,וכ)וס

 :תנו"י[

 מתה ואם קיימא, של זרע בלי ראשונה שנה בתור מתה אם ליורשיה( )או האשה לאבילו(
 צריר והלאה( 14 ע' העונשין )ס' אמף שצייז המקורות ולכל החצי; יחזיר שניה שנחבתור

 המיטפמ שאכעט, שם; פינקלשטייז שם; עפשטיין 71; צר י"ז כרר חצרפתי רבעוןלהומיף:
 100([. תה"ר במקום 252:2 אות שם )וצ"ל 50 צר )באנגלית( הבינים בימיהעברי
 בכתובה. ממ: 3( והיה. מ: כ"י 2( שאילה. וויז: כ"י ר';לפני *רזזבן

 ]קרי: ומשנהן מ: שם(; נערר )והשאר לעשות שהניח שם: 5( מהקרקעות. המחצית שם:4(
 טמנה[. ]אבנה אולי לו יאמ,ר כי סמ: 7( ארם. לכל לתת ולבלתי מ: 5(=ומחציתן[.

 "כל"[. ]בלי .נכסי ווין: בכ"י וגם ממ: 10( מחלציה. שם: 0( בה. מ: 8( שם. חמרוהשאר
 ירוש' פי"ב, ריש כתובות תומפתא ]ראה שטח בן שמעון לתקנת וכוונתו חז"ל; כתיקוז ממ:11(

 אות 144 צר ח"א לאה"וו ררו"ר ש, אות 68 ע' ח"ב א"ח מע"ב, פ"ב כתובות בבלי מפ"ח,כתובות
 כאז. איז נכמאי מקצת, בירו ושייר והואיל ווין: כ"י נכמי; כל ממ: 13( נכמי. מ: 12(12.
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 ב111( 'סמ. כ"י)או"ה

 : יו שאלה נשאלה ר'לפני
 והיו אשה שנשא ראובז עסקעל
 לה והפניס וקרקעות. ממלטליזלו

 ומחציתז מהקרקעות, המחציתבכתובה
 אוליף. לו יאמר כי לעשות.שהניח
 נכסי כתב כתובה, כתבוכאשר
 ויש מאלו. חוץ ,כתובתיראחראיז
 לחתום אבו ולא ברבר גמגמואשר

 עשויה אינח אמיה כי כתובה.באותה
 כל לכתוב תקנו אשר חי"ל,כתיקון
 ושייר והואיל לכתובתיר. אחראיזנכמי
 גכסה כל כאז אין נכסיו, מקצתבירו
 לפגי המשפם מקום אל באו אלהועל
 התשובה: היא וזור':

 כיוז ויפה מ,טיב. אני הכתובהושל
 וכו/.ף יטפמולהפוסל

 ]==ר' המעתיק מומיף)ולבסוף
 יו: הוספה חביב[ אבזמשה

 זאת מלהשלים המעתיק אגיעזבתי
 רבין שבושין שמצאתי לפיהתשובה.
 וגם שהעתקתה בפפר בהוטעיות
 ליאת מלכתבם עזגתי אחריםעניגים
 מלא היה הספר כל ואפ'המבה.
 : מספר( לאיןטעיות
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 והכשיר. מדבריו 16( שחזר א( הפומל כיון יפה : משיב אני הכתובהעל
 החתן בדעת נעשית שהכתובה ממעמיה, ולא "(. כחזרהוהלכה

 והכנימו חזר כאן ואין 8'(, ממולק מדעתו י'( השיעבוד מן שמלק מהוכל
 דעבידנא, דאכילנא וכן הוא, להבא ל"וון דקנינא שהרילשיעבוד.
 אנא ודעתיד אצל 1י( הוא יתר ולשון 0י(, הן להבא 9'( לשון כלןדאתינא,
 וכותב וחוזר י2( למקני אנא ודעתיד דקנאי לכתוב מופרים ודרךלמקני.
 הכרנובות ובכל 4פ( בכתובות כתוב וכן 3פ( ליה שכתב וזהדקנאי.
 נכמין כל כתב שכבר יתר. לשפת היא ואף במביבותינו. שפ(הנעשות
 למקני, אנא ודעתיד למכתב דבעי אלא שמיא, כל תחות 26( לידאית
 וממקום 'פ(. להבא לשון מיניה יי( דקנינא שכתב וזה דקנאי. וכותבחוזר

 דקתני הוא ע( להבא דקנינא לומר יש 80(, משם ראיה מביא 9פ(שהפומל
 דתימא מהו וכן. מאי מ( ואמר וכו' לאשתו אדם יאמר לא וכן פ8(.התם
 דקנאי א( לה דכתב הכא אבל ודקנינא. דקנאי לה כתב דלאהתם

 : %( להבא דקנינא לשעבר, דקנאי מכאן ללמוד יש %(, וכו'ודקנינא

 חיך כי שכתבתי "( כמה והכל הכתובה, להכשיר עומד בדברי י8(ואני
 לתקנת נזקק לא שמח בן 40( שמעון של ימיו כל 89(. לאכולימעם
 מוכר והיה ב4( לכתובה אחריות כותבין היו שלא מפני אלא '4(כתובתא

 מרבריו אח"כ שחזו והסוסל, המכשירים ביו וטריא השקלא ליתא שיפנינו השאיה 1בלש1411(
 והשאר =שחזר[; ]ק,רי: שסוסל סמ: 15( "הסוסל". המלה ליתא וינא: ובכ"י ג'[: אות]פר:

 בחזרה מ; ובכ"י ע"ב[; ל"מ יבמות ]ראה תלמורי מליצה לשוו 18( שם. בחסרלקוי
 במשפמי ועי' 20( שם. ליתא 19( מ: בכ"י ליתא 18( וינא. בכ"י ליתא 17(]=כחזרה[.
 תוס' ר': אות פר: 182; הסגולה ח"ב שבה"ל 15; ח"ג פפר"מ השגה בס' לראבי"ההכתובה
 וכ"ה 22( וינא. בכ"י ליתא 21( כ"ח. סי' פ"ח יומא והרא"ש רבא; ר"ה: ע"ב כ"גנררים
 שכתב וזה רקנאי וכותב "וחוזר המלים כאן למחוק 1יש 28( 15. ע' אסף, לרה"ג, השמרותבס'

 כ"י 25( ע"ב. פ"ב כתובות =בגמרא 24( לה. שכתב וזה צ"ל: אולי פריימן של ולרעתוליה";
 להבא. שהכל הם כלם ריני רקנינא, שם: 27( ליה. ראית נכסיו כל מ: 28( הכתובות.וויו:
 משום. שם: 80( שפוסל. מ: 29( בתרא. "להבא" ער קמא מלהבא חסר וויו: כ"י28(
 ליה, מ: 84( ע"ב. פ"ב שם גמרא 88( ב'. פ', כתובות משנה 82( 28. אות לעיל ראה81(
 כצ"ל 87( לקנות. עתיר יפאגי ורקנינא כבר, רקנאי יפם: בפירש"י 88( בו. ורקנינא יפם:85(

 ]וכ"ה ==כמו 88( הכתובה. להכשיר עומר אני ברברי ואם מ: ובכ"י וינא; כ"י עפ"ילנכון

 וברש"י 42( כתובה. וינא: כ"י 41( יפמעוה י' מ: 40( ג/ ל"ר: איוב 89( וינאן.בכ"י
 והשווה כא,. התשובה כרברי ממש הנוסח 75[ ע' אפשמיין הוצ' ריב"ן ]פי' קמאמהרורא
 היו ר"ה: ע"ב פ"ב לכתובות פרש"י עם כתובה תיק, ר"ה: ע"ב י"ר לשבת בפרש"יהלשוו
 י"ב[. אות קמ"ה ]פר: בראשונה ר"ה שם לכתובות בשטמ"ק מבוארת רש"י של ושיטתוכותביה
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 לה כותב %( שיהא יתקן מה 46( כן אם אלא %( דוקא לאו וכן %(.נכמיו
 "(, נשים כשנושאין שדות להם שאין יש הרבה י4(, נכמין כלאחריות
 שאר ומלק בכתובתה ויחדה אחת לו שיש מי אבל זמן. לאחר להםויש
 שלא אחת, : טעמים מכמה בדבר לתקנו ואין עשה חכמים כתקנתנכמיו
 בן שמעון כשתקן יעוד, יש. והרי לאחריות אלא שטח בן שמעוןנתכוין
 נחלתו יוצא שלא %( האומר וזה לרעתה. ולא "( תקן לטובתה %(שטח

 64( תחלה יתנם או כולם, על אחריות %( .יכתוב אלא כתובתהמשעבוד

 שהאיש היא רעתה זאת בכתובתה, הנותר לה ויכתוב 66( לבניומתנה
 מתנה יתנם ולא אבותיו נחלת את ויירשו ממנה בנים לו שיהיומצפה

 בתקנת אי-אפשי לומר ויכולה בכך חפצה הזאת האשה ואיןלאחרים.
 %( אחריותא להיות חייב לטובתה שהרי %(, לה ושומעין זו, כגוןחכמים,

 בן שמעון של דין בית תנאי ומיהו דין. בית תנאי שהוא 68( כולןעל
 אין דינר, מאתים שוה הא דינר, מאתים שוה דאינה טעמא %(.שטח
 מטלטלין אשה כתובת עושין אין 66( שנינו ועוד עליה. אלא אחריותלה
 אמורים דברים במה 62(, קאימנא הכי וממקנא 61(. כו' העולם תקוןמפני
 %( תנבה %( ונגנבו יאבדו שאם אחריות ומהו %(, אחריות לה כתבשלא

 שלא זמן כל דמיהן פחת אחריות עליו קיבל לא אבל %(, אחרממקום

 ]לא וכו צ"ל: ואולי כאז: מגומגם כתה"י לשוז 44( נכסיה. מוכריז ויהיו וינא: בכ"י43(
 בחירושיו הרא"ה למש"כ )רומה רוקא לאו המשנה([ לשוז )ה"ה וכו' לאשתו ארםיאמר

 נכסיו ]--רל וכל צ"ל: י"ג[ אות ]שם ,פריימז יר"י של ולרעתו מאי(. ר"ה ע"ב פ"בלכתובות
 כותב. יהא שמא וינא: בכ"י 48( לאו. אם אלא מ: 45( רוקא. לאו לכתובתה[אחראיז

 בכתובה, שהתנה התנאי רברי ולשנות לתקז =ואיז 49( מ: בכ"י ליתא 48( נכסיו. שם:47(
 בכ"י 52( ליתא'שם. 51( מ: בכ"י ליתא 50( י"ר[. אות שם ]פר: המערערים כרבריורלא
 ולרעתו 55( מ: בכ"י ליתא 54( יכתוב. אלא.או שם: 58( נחלתו. יוצא שלא היא וזהוינא:
 ראשונה, מאשתו לבניו כאז ]והכוונה =לאחרים כאז: גם צ"ל אולי ט"ו[ אות ]שם מריימזשל

 כולו. אחריותה וינא: בכ"י 57( ע"ב. ח' ב"ק עי' 56( "אחרים"[. להו קרירלהלז
 סאתים תחת מנה שוה שרה לח כתב ע"א( נ"א )כתובות ]ושנינו כאז: להשלים וצריך58(
 י"ז(. אות שם )פר: חייב[ לכתובתיך אחראיז לי ראית נכסים כל לה כתב ולארינר
 בפרק רתנז והא י"ח[: אות שם פר: הביאו 75; ע' ריב"ז ]פי' קמא מהרורא ברש"י50(
 תקנת אחר היינו ב"ר, תנאי שהוא מפני חייב לכתובתה אחראיז נכסי כל לה כתב לאנערה
 ולפנינו 68( אוקימנא. ימם: 62( וינא. בכ"י ליתא 81( נ"ו: כתובות 60( יטטח. בזישמעון
 אחרים. ס: 68( וינא. בכ"י ליתא 65( מ: בכ"י ליתא 84( אחריות. עליו קיבל בשלאבגמרא:
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 שיכתוב שאמרה אחרי יש, העולמ תיקון מה וכי יומי ר' אמר '8(.יאבדו
 קצובין אין כשהן 69( והלא בכך, העולם נתקן ומה %(, ודין אחריותלה

 מטלטלין שהמיחד יומי ר' דפליג הוא 0י( במטלטלין דמיהןופוחתין
 2'(, וזולא לוקרא בהו דשכיחא "(, ופוחתין קצובין .דמיהן איןלכתובה

 שם. באין תגרין שאין ופעמים במקום מצויה 8י( שהפרגמטיאפעמים
 לה יחדן 4'( שאפילו פליג, לא כתובתה כדי שוין שהן במקרקעיאבל

 האיש מן לקח "( שנינו ועוד 8'(. דמי שפיר נכמים שאר מכל "(ומלקא
 נצרכה לא הונא רב בר 8י( רבא דאמר בטל. מקחו האשה מן ולקחוחזר
 לה שיחד ואחת בכתובתה,, לה שכתב אחת שדות, שלש לאותןאלא
 לכתובה. שדה פ( שמיחדין יש אלמא 80(, זמן לאחר בכתובתה 9י(שדה
 %( אין שהרי זאת, אין ותומפת, כתובה כדי לה ליחד צריך תאמרואם

 תעמוד י8( לא ואם מאלו. חוץ מיתה בשעת לו יש כן אם אלא להומיףעליו
 : בדבר %( לקנמה ואין עליו קבלה הוא והרי %(, חכמים לה שתקנו מנתעל

 : ואמן אמן בתורתו עינינו יאירוצורנו

 כ"א. אית שם ופר: קיבל, שלא ר"ה: שם בכתובות פרש"י עפ"י זה ותיקנתי ]עושיז[; צ"ל:67(

 ממלמליו ובריו 70( מ: בכ"י ליתא 69( מחיקה. לשם נקור "וריז" המלה ובכה"י68(
 קצובין איו שם: 71( קע"1[. ע' ]הסגולה פ"ח סי' ת"ב בשבה"ל רש"י בשם הפסקהשווה
 ראע"נ כ"ב[: אות פר: 14, ע' שם ריב"ן ]פי' קמא מהרורא וברש"י 72( ופוחתיו.רמיהז
 בכ"י 78( עליה. קבל לא מיהא וזולא יוק,רא נשרפיז, אם נאבריז אם עליו אחריותורקבל
 ע"ב נ"ו לכתובות ובתוס' 76( וסלקה. וינא: בכ"י 75( שאם. מ: 74( שהפרקממיא.וינא:
 כ"ה 78( ע"ב. מ"מ ב"ב 77( אחריות. שום בלא לכתובתה שרה לייחר שיכול אבל:ד"ה:

 רבה. בגמרא: ולפנינו וינא בכ"י אמנם פ'(; אות שם ר"ס )ראה פלורנץ ובכ"י מ:בכ"י
 ולשוו ע"א; נ' שם הגמרא לשוו ולא רש"י לשון הוא זמן" "לאחר 80( מ: בכ"י ליתא79(

 לשוז והשווה שמיחר: יש ו,ינא: בכ"י 81( כ"ו[. אות ]פר: נישואיו לאחיר אלא שם;רשב"ם
 הרשב"ם, אבל לכתובתח. אפותיקי לעשותם מצרנתא: בארבע ר"ח: ע"א נ"ה בכתובותפרש"י

 ואחת ר"ה: שם ]ב"ב כתב ולכז כותיה. ליה סבר ולא שלפנינו זקנו תשובת ,ראח לאכנראה,
 שרותיו כל ומיהו כ"ז[: אות פר: הביאו לה; שכתב אחת ר"ה: סע"ב מ"מ שם וגםשיחר;

 ערים. בפני לה ויחרו הואיל יותר, בומחת ע"ז; אלא הכתובה, שמר בתור להמשועברים
 בכ"י 85( כתובה. עיק,ר על רהיינו 84( לאו. ואם וינא: בכ"י 88( עליו. לא מ: בכ"י82(

 יתעקש שלא הפוסל, הרב כנגר אלה סיום רברי מכוונים זה כ"י נוסח ולפי לקנמר; ואיווינא:
 יוצא הפוסל לרעת ראילו היא הכוונה מ: כ"י נוסח לפי אמנם המשובשת; בסברתולהחזיק
 כ"מ[. אות בפר: ]והובא זו בתקנה קנסוה וכאילו לרעתה אלא למובתה אינה ב"ש שמעוזשתקנת
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 ר"ימי'
 הבא 8( אפטרופום-האלמנה 2( על : זצ"ל רש"י הגדול המאור 1(תשובת

 הבעל. מיד במתנה 4( יורשיו שתפמו ממטלטלין, כתובהלגבות
 י( כתובתה אחריות : בכתובה 8( דכתיב לשון מכח הלה 6( עליהןובא

 דעל 10( מגלימא ואפילו 9( לאיתפרעא בתראי 8( יררני ועל עליקבלית
 18( לאומרים ז"ל יצחק בר' ז"ל רש"י 12( ענה : מטלטלין "( דהיינוכתפאי,

 לה כתב דלא שומעות. לא ט( ואזנימ רואות לא לעינים "( אוי :כן
 דידיה. ממטלטלין שתגבה לגרשה בא שאם 16( אלא כתפאי, דעלמגלימא
 אבל מחיים. לה ליפרע דמשועבד היכא כתפאי, דעל לישנא י1(והיינו

 ממטלטלין לגבות תורה שחייבתו אשכחן לא הוא, דמית היכא 8'(מיורשים
 ת( ירתאי על %( מדכת' הטועה יטעה ואם אחר. ולא זה לא 19(, חובשום

 הלשון. זה רבנן %( תקון לא מיורשיו, האשה שגובה מ( לומרבתראי
 כמו 28(. שתקנו הוא %( קדמונים תקנת משום ליה, 24( דכתבאיוהאי

 קל"ו סי' מזת"ה ]בנכ"י "43-"44 קכ"ת סי' פירינ5י כ"י ת"3מ3ה"ל :ר'זי
 ר)ו"ז מל נתכתנו בבונמנה 235 5ך ג' מנה בבהסנלה קכ"ט סי' "ק: נבכ"י"136
 קל"ך סי' הסלוינר כ"י מנה"ל נבק5ור תר5"ת "נ תנתס ט"ו )ויוס ה)ותנר "לתסייה
 ת"ג פפך"נו המנתי ]3ספר זול35"ך לר"" ימועות נתוסן נ)ורן נק5ור ונזכרה"73[.
 1901 ומס 77-76, ע' 1886 בב)וונטמריפט תתקי"ט סי' בבר"ני"ה 14[ ע)ו'סוף
 1 "ות 47ל'

 =ב)ונו"
 התוקר ; 299 לר"נ"י

 ת""
 והמינ : נמם י"ג סי' 46 ע'

 סע"ג. קי"ז לכתונות "נוךה ונס' ן)סתס(

 ראיתי: זצ"ל רש"י ובתשובת ישועות: חוסז ז"ל: שלמה רבינו תשובת1(קצשכ"ל: :רזזי
 ב0בוא 0ילר ר"י ע"י נשמטה זו ותשובה ראיתי. יצחק בר' שלמה רבינו ובתשוכתראבי"ה:
 ס0: כ"י עם"י זה הוספתי 2( 165. צר להאורח במבוא רש"ב .ע"י וגם כ"ז, צרלתחצ"ו

 עליהם. הלה =ובא צ"ל: 5( יורשיו. שתפשו' שם: 4( לגבות. שבא מאלמנה שם:8(
 שם: 8( רא. כתובתא שם: 7( שכתוב. שם: 8( ואק:[. ]ממ: כתה"י שני עם"י זהותיקנתי

 שם: 11( גלי0א. מן סמ: כ"י 10( )ם.(. פירינצי[ ]בכ"י לאיתפרענא 9( אחרי. יורשיועל
 פלר: כ"י 18( ,רש"י. השיב סמ: כ"י זצ"ל; יצחק בר' שלמה רבינו ענה אק: כ"י 12(והיינו.
 =ולאזנים צ"ל: אולי 15( לעינים. ווי אק: כ"י 14( אק: כ"י עפ"י זח ותיקנתי כז;לאומר
 אק: כ"י 18( שומעות. שכד לאזנים איי א': 0"ר, וישראל יהורח ם' רבתי פסיקתאעפ"י
 והשאר מחיים; לפרוע לה רמשועבר היכא =אלא[ ]קרי: כתפאי רעל מגלימא כתבדלא
 הוא. ]=רמית[ דמת היכא שלו, ביורשים שם: 18( דהיינו. סמ: כ"י 17( שם.חסר
 ועל אק: אחרי; יורשי ועל שם: 21( בכתובה. שכתוב אחר ממ: 20( חוכה. שום אק:19(
 ש0צינו; כ10 כותכים שאנו וזה שם: 24( תקנו. לא שם: 28( נראה. סמ: 22( כתרי.ירתי
 חכ0ים דתקיני ראשינות 0תקנות ס"ה: סי' ח"ג גנוזה חמרה 25( לה. רכתבינז והאיאק:

 שתקנוה. שם: 28( תקינו. סבוראי רבנן האידנא קל"ב: ע' אק:ראשונים;
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 דמילתא עלה %( דקדמו בתראי, %( מדרבנן "( גאון שרירא לרבשמצינו
 לבעמי 88( ח"מי ויהבי כלל מקיקעי להו "( דלית דאינשי, %(_עניותא
 שירשו מיורשין למיגבי אלא %( תקון לא 84( דתקון למאן ואפילו %(.וחינא
 הן ירושה מכח לא קרובי-הבעל יתומין 87( והללו מותו. %( בתרממונו
 מתנות. שאר כדין ונמשכת %( חלוטה מחיים גמורה במתנה אם כיבאין.
 כלום מבעלה שקנו אנשים לכל לתבוע היא יכולה %( האפוטרופאולדברי
 מתנה המתנה אמר, אשר ועל : כזאת ההיתה %(. שנכנמהמיום

 לגבי אלא טמירתא מתנה מפמלי דלא 48(. כיון יפה לא היא, "(טמירתא
 ובעדים, 44( בשטר אלא להחזיק יכול ואינו ועדים שטר שצריכה %(,קרקע
 טמירתא, "( מתנה ועוד בהן. שהחזיק כיון ענין, בכל קנו מטלטליןאבל
 אבל בבתי-בראי. ולא בבתי-גואי וכתובו איטמרו %( לעדים האומרזה
 לבא אבו ולא דבריו, את ולשמוע לפניו הקהל "( לבא והכריז צעקזה

 בשעת שם 49( שהיה השליש לאותו צוה לא כי ואף פנים. "(מטשוא
 : 60( המתנה להעליםהמתנה

 וארונינו שרירא ארונינו ותשובת 105; ע' לויז, רש"ג, אגרת והשווה ז"ל; גאוז סמ:27(
 מרבנז אק: 28( א'[. אות 211 לכתובות באוצה"ג והובא ע"ב, צר שלמה ]קהלת גאוזהאי

 ה"ה: אחרונים הגאונים בימי שטרות למנין וצ"ח אלף שנת נקבעה זו' תקנה ]=עיקרבתראי
 שבועות שערי ראה רבא[. מר בר ביבוי רב מר ובתריה יצחק, רב מר בר הונא רבמר
 וכצ"ל עלה; רקמו אק: 29( ר'. אות 210 שם באוצה"ג והובא ב': י"ר אלברגלונילר"י
 וצ"ל: הוא ]ט"ם טעואא רמילתא אק: 30( עניותא. ממלתא .עליה רקרו סמ: לנכוז;כאז

 ועברו מקרקעי להוז לית רעלמא רובה רהכא משום שם: ה"ג 31( ראינשי.=עניותא[
 ררובה ורשי הנ"ל: ורה"ג רש"ג תשו' לוויז; לפני רלת לנעול שלא תקנתא בתראירבנן

 העמוור ועי' מקרקעיז לנו מצוייז ראיז 182: אק: יומי; בהני מקרקעי להו ליתראינשי
 פירש"י עפ"י ומשמעו וחינח; שם: 33( חייסא. אק: חייסה; סמ: 82( סע"ב. ע"ז כ'אות

 צר הכתובה על האנגלי בספרו עפשמיין והשווה חן; בעליהז =שימצאו ב' צ"זבכתובות
 מיורשים. לגבות אלא התקינו לא שם: 85( שהתקינו. אותם ואפילו סמ: 34( ח47. אות71
 וחלומה גמורה =במתנה צ"ל: אולי 88( יתומיז. יורשיז אק: 87( מותו. אחרי שם:6ז:(

 יוסף" בר' "ומעשה וער מכאז סמ: האפמרופוס; אק: 39( מחיים. גמורה מתנה סמ:מחיים;
 פלר: כ"י 42( ממירתא. היתה המתנה שם: 41( שכנסה. מיום אס: 40( שם. חסרכולו
 ציימ: סי. אלשיר תשו' ולפי 44( הי"א. פ"ר: ומתנח זכייה ה' הרמב"ם ועי' 43(כוז.
 תשו' תתקצ"ר, סי' הרשב"א תשו' והשווה 45( בשמיר. למתנה אלא ממירתא מתנה ריזאיז

 אק: 48( ס"ו. סי' גאלאנמי ומהר"ם תכ"ג, סי' זאב בנימיז תשו' וע"מ, ע"ח כללהרא"ש
 ק"ג[. סי' ]קלעי ממירתא מתנה זה בשביל נקראת לא בסתר שנעשית רמתנה איממורו;זילו
 שם. שיהא ' שם: 40( פנים. משוא משום שם: 48( אק:[. בכ"י ]וכ"ה הקהל =להביא47(
 רבריו. את שם:50(
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 מעשה ר' לו ומפר ר', 62( מפי משה בר' 61( מתתיה ר' כתב אלהאת
 נשא %( מטרייש הפרנם יצחק ר' של בנו יומף שר' : %(כזה

 66( לחלוק אמר פטירתו בשעת אחרת. מאשה בנימ ולו חדשהאשה

 והיה זאת. אשתו כתובת כדי להם היה שלא בניו על דואג והיהנכמיו,
 נכמיך כל תן : עצה ר' והשיאו לכתובתה. משועבד 56( שהכלמבור

 תבא אמ שלך %( והבית גמורה. במתנה משיכה ידי על 67( לבניךמטלטלין
 להוציאו בה כח יש להמ, במתנה תתנו שאפילו %(, בכתובתהתגבה

 קרוברנו 62( חדשה אשה ואותה %(. לגבה משתעבדי דמקרקעי %(,מהיורשין
 של אפטרופם ר' שהיה דשמע לו ושלח היתה. הלוי יצחק רבינושל

 ור' %(. לאשה כתובה תחלה מהן לגבות 63( הגאון לו שלחיתומין.
 %( ר' שמע מחיימ. גמורה במתנה לבניו ונתנם היו מטלטלין :השיבו

 משני גדולה ראיה י6( לךהא

 תתקי"מ( סי')ראבי"ה
 יצחק בר' שלמה רבינוובתשובת74(

 76( למכור יכול נמי רספרים :ראיתי
 76( שהם אשתו, רשות כלאוליתז

 כתובת 77( נכסי עישור וכזכמטלמליז,
 : 78( ייכריזבניז

 48( ע' ח"א)החוקר
 רצתה ואלמנתו ספריג לבניוכתכ

 לקרות של0ח רכינו של ררכו על מעיר זה וגם זצ"ל; רכי מפי אק: 62( מבואי. ראה61(

 המלה 64( יוסף. כר' ומעישה סמ: ישם[; אק: ]וכ"ה ==כזה 58( כותב. ואחרמפיו
 בס' נרוס וגם יוסף, ערר: מבואי והעחוה ואק: סמ: כתה"י בשני חסירה"מטרי"ם"
 10שיכה ע"י גמורה ==במתנה 67( הכל. שהיה אק: 58( ==לחלק. 66( 228. יוראיקאגאלליא
 עפ"י זה ותיקנתי כתובתה: פלר: כ"י 59( ==אישתו. 68( כתה"י[. בישני לנכוז]וכ"ה
 עמ' ס"ח ר"ו ה"ג והשווה 61( היגרשים. מן להוציאו כח בה יש סמ: 60( כתה"השני
 יצחק. להי' הלאוז לו שלח סמ: 63( גאוה של קוובתו היתה אק: 82( ע"א. ס"ח ר"ווג/
 זה ותיקנתי עור. :==מגה 68( כה יצחק רבינו שמע שם: 85( אשה. כתובת יטם:84(

 לרעתן כמטלמליז רינם ספרים וגם 88( סמ: בכ"י חסר סופו ועי מכאן 87( סמ: כ"יעפ"י
 תשו' כשם וכ"ה 89( 182(. ע' מ"ר חוברת "הסגולה" ח"ב )שבה"ל סבוראי רבנןשל

 )סתם(. מהגאוז 'שם: 71( כירינה וראיה אק: 70( 14. עמ' סוף ישועות בחוסןרש"י
 מכואיג )וראה שמעיה ר' של תרגומית מקרא שם:72(

 עוד %( לדבר הומיף ולא כה הגאוןיצחק
עמודלעולמ

 ליד הנתזן הוא, כן אם : %( המפריפועל
 במשיכה לו הם קנתימהיתום
 מהגאת " לפנינו וראייה %(.כבמטלטלין

 "( ו~רגומורן מקרא על כן ,םפמק "(,הלוי
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 אלא וקנין שמר צריכין ואין שמעיה.של
 בידינו ]וראיה הממלמלין.ככל

 : תשובתו כאן עד :מהגאון["(

 רי"אמי'
 של בחזקת הם ב( המת שהניח נכמים כל : וז"ל 1( בתשובה רש"יוכתב

 אלא 5( לכתובה משועבדים 4( ואינמ שהם מקומ בכל 8(יתום
 שום בלא 8( ליורשים יחזירו י( לכתובה תפמה ואם : בלבד 6(למזוני
 בנכמים רשות לה אין שבועה קודמ מלעולם עליהם לדון 9( ואםטענה.
 אלא יפרע לא בנכמי-יתומימ ליפרע דהבא בממלמלי, ולא במקרקעילא

 מחזיקין אין 10( הונא מדרב ש"מ בראשונה בהם המחזיקבשבועה..וחזקת
 חיי-נפש מפני למזוני אלא יוציא לא דה"פ הגדיל. אמ אפי'בנכמי-קמן
 : רש"י עכ"ל מינה. מפקינו ממלמלין רנפמה ב1(, לכתובה ע(אלא

 לנסוף סתסונות נין ע"ן 213 ךף סוף ססיניכר[ ]כ"י  ררילוס ינרוכי :רי"א
 כתונות ריוות[ ]ן' נננרךכי כתרן ]ב2ו3קנור נתסונס רס"י וכתנ : 3סס כסיססיר
 3סנס"ת לת וליתת ן נתסונתו[ פרס"י וכן : נסס ע"ן( )קי"ת סכ"ת סי'פ"ט

 : סלפכיכו סמ:( )כ"י תרךכי 3ליקוטי ולת נוליסתיט( )כ"יסנךול

 ראיתי. זצ"ל רש"י ובתשובת ישועות: חומן 74( שם. אק: כ"י עפ"י זה הופפתי78(
 כמטלטלין; שדינם שם: 76( אשתו[. רשות =בלא ]קרי: אשתו בכתובת למכור יכול שם:75(

 שאם להוציא. בידה כח אין ממלמליז, או ספרים מכר אם אבל 182: ה"ב שבה"לוהשווה
 קי"ז לכתובות אגודה וגם עמו; אשתו אין אם ומתז משא לעשות שיוכל אדם לד אין כן,לא

 נומלת הבת שאין גאונים למקצת מצאנו אמנם 77(. ורש"י. יופף רבינו ופמקו בשם;מע"ג
 והובא ע"ב; כ"ה ד"ל העמור י'; צד מרמורשמיין )תה"ג ממקירקעי אלא נכמיםעישור

 ה"ז: פם"ז, אישות ה' הרמב"ם לדעת אמנם 78( 211(. ותקל"ג תקל"ב מי' לכתובותבאוצה"ג
 דכרין, בנין מכתובת חוץ כבקרקעי, בממלמלין וישנן הז ככתובה כולן כתובה תנאי שארוכן
 שלמה[. לרבינו ]וכוונתו =רבי 79( הישיבות. בכל פשומ ירושתן מנהג אמצאנושל

 ]במבוא רש"ב כ"ן[; דף לתחצ"ו ]במבוא מילר )הח' מעיני ז,ו תשובה ינעלמה1( *רי"א
 884[: ע' ריש ושם 57( ע' מוף לכתובות ]באוצה"ג-התשובות לויז רב"מ 165[; צדלהאורה
 שהניח הנכסים כל דיווא: ד' 2( י"א. פרק "הכתובה" על האנגלי בספרו עפשמיין ל.וד"ר
 לבוב ד' ב"ב מהר"ם ]ראה חפין ובעל ר"ח פמקו' וכז 3( היתום. בחזקת הז המת[,]קרי:
 קיימי. הם אלמנה בחזקת הנכמים רל"ז: מי' הקצרות לתה"ג אמנם קכ"ה; מי' ==ד"ק ת"פסי'
 ,מם: 7( למזונות. ימם: 6( חוב. לבעל ולא לכתובה לא ייחא: ד' 5( ואינה. סמ: בכ"י4(
 מח"ם תפסה אם ל"ש רש"י של דלשימתו כנראה האלמנה[; ]==כלומר בכתובה תפשהואם
 ]וראה ליורשיו יחזרו דיתא: ד' 8( קמ"ל. מ" הרי"ף תשו' ]והשחה מיתה לאחר אודבעל
 וברשותו בידו שיהיו עד עליחם לדוז ואין שם: 9( 78ן צד ראו ה' ע"ג: מ"ו ד"ווה"ג

 לכתובה. ]=ילא[ 11( ע"ב. י"ג כתובות 10( ע"ב. ס"מ שם ה"ג וראח שם4 חמר]והשאו
 ]ל[ממלמליה תפסה ==לואם[12(

 מנלימא בכתובתה שנכתב כתובתה,מהם
 גובה דאינו : והשיב79( כתפאי.דעל
 דעל מלשוז מדקדקיז דאיזמהם.

 אצל הם והרי גירשה, אם רקכתפאק
 במשיכה: זכו הבנים כאן אבלהבעל.
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 רי"פמ,י'
 ללאה היה ולא ובנות. ב-נים בלא ראובן ומת לאה נשא ראובן :שאלה

 של בן-דודתו שהיה שמעון עם לדור ורצתה בו לדור 1(]מקום[
 אלמנרנו 2( מכבר היתה ושמעון ראובן בין שהיתה ומפני-הקורבהראובן.
 ונשארה לאה מתה שנים כמה למוף רבות. שנים בביתו עמו ראובןשל

 להוציא לאה של אחיה יהודה בא לימים שמעון. בה והחזיקירושתה
 מפני היתה אחותי ]של[8( ואומר מוען היה כי מידו. הירושהאת

 מחזיק הנני 4( מוען ושמעון ראובן. בעלה על לה שהיתהכתובתה
 בן-דודתי קרובי ראובן של היתה שהרי הימים. כל בה ואחזיקבירושה

 : 6( ממני קרובואין

 נשבעה לא שאחותך מוען אני שואל, שאתה אחותך כתובת 6(ועל
 שהנחתי ומה 8(. אתפמה צררי ז( קרובי ראובן ובחיי כתובתה,על
 משורת לפנים קרובי, שהיה מיתת-בעלה אחר בה להחזיק לאהלאחותך
 ונתגלגלו עגונה וראיתיה בבית עמי היתה כי 9(, ]ש[עשיתי הואהדין
 תקף מפני עליהרחמי

 הירושה אקח היא שמתה ומאחר קרובי. חבת ,
 שלא בעירו לו והלך יהודה ובא בן-דודתי. מכח "( בא אני כיבידי,
 עד בדברי-פיומין קולו את "( והחניף והמשיך בתוכה דר שמעוןהיה
 יהודה אחות לאה בירושת מחזיק בר-ישראל יהא שלא ט( גזרואשר
 כתובת שאין אחר כח שמעון מען ועוד ודברים. דין עליה מוען אינואם

 : בעיןאחותו

 קנ"ת סי' וינת ]בנכ"י וע"נ( ע"ת )ל"ו קנ"נ סי'תר~נכר
 קת"1-קת"ת[. ךף נ' ס" רס"י ספר בבפר:ססתינר

 כצ"ל 8( מ:. גכ"י ליתא 2( 2. אות פר: וע"פ הסברא עפ"י תיקנתי 1( :רי"ב
 על מ: גכ"י 6( כמני. וינא: גכ"י 5( מ: גכ"י ליתא 4( ג'(. אות פר: )וראהלנכוז

 מ: וגכ"י עשיתי; שם: 9( אתפסיה. וינא: גכ"י 8( ראוגז. קרוגי שם: 7(כתוגת.
 ברגרי והחניף קולו את והמשיר צ"ל: אולי ולרעתי 11( גא. אם כי שם: 10(ועשיתי.
 "נזירות-הקהל". ערר מגואי השווה 12( והמשיר. וחחניף וינא: וגכ"י מגואי[; ]ראהפיוסין

 כ"י תי"ס :רי"ב
 נכ"יב:וליתת
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 עוד גובין יורשיה אין נשבעה ולא האשה שמתה מאחר *תשובה
 עד "( בדיינין להוציאו יכול אדם שאין ממון שכל "(.כתובתה

 ושמואל כרב לן דקיימא 16(. ליורשים מורישו אינו שישבע קודםשישבע,
 לפי-דברי שמעון אבל לבניו. שבועה מוריש אדם אין תרווייהו "(דאמרי
 קרובי* "(. ראובן בן-דודתו את "( יורש הוא מהיכן יודע איני י1(האגרת
 יאיר וצורנו : 0ב( אותו יורשין קרובי-האם ואין האדם את יורשיןהאב

 : אמן 1ץ תורתו במאורעינינו

 רי"גפי'
 8י' ראייה, להביא היתומים ]=על[ 1( בבית נשאת שלא עדאלמנה

 8( יוחנן ר' דקבעי דמאי למזונורנ, היינו : ב( בתשובותיורש"י

 6( לאחר עד בחזקתה אינה לכתובה אבל 4(, מלוי לתלמוד' ליהפשימא

 ולא בנישאת האלמנה 6( דאמרינן מיירי, למזונות דלוי תדעשתשבע.
 : ש"מנישאת

 רימי'
 ]=אלמנה[ ץ, ניזונת אלמנה פ' דתניא והא : מקשה 1( רש"יבתשהכת

 ]בבסנסות ע,,ר 154 רף סוף פ"ט כתו3ות סת'( )כ"י ורינוס י1יוכי :רף"ג
 ט"ס[. סי' מס ריוות נבר' 3~ד1 נולרמתיט( )כ,,ינוררכי

 נ141 פ"נ  כסוווס  סתן( וכ"י  ררינונן 3תרוכי סו3ת רם"י תמו' קטע :רי"ד
  נולרט),יט( )כ"י 3),ררכי לת וליתת ן קליס[ 3מינוייכו רל,,ת סי'  !כז ריוותןבנר'

 ס),:(. )כ"י ס),ררכי 3לירןוטיולת
 שישבע קורם קורם, שישבע ער בריינין מ: ובכ"י 5נכוז; כצ"5 14( כתובתא. מ: בכ"י13(
 אינו שישבע עד בריינין, שמגיע ער בריינין וינא: בכ"י אמנם 5יורשים: מורישואינו

 סי' נמ"ם בתשובות גאוז משה ר' כשיטת ור5א 15( 14(. אות פר: )ראה 5יורשיםמורישו
 ג'. אות ופר: ת"י, סי' 5כתובות אוצה"ג ר'"ר, ס" מק"נ הרמב"ם תשובות והשווהרי"א.
 את שם: 19( שם. ליתא וינא: בכ"י 18( במבואי. מש"כ ראה 17( ע"א. מ"ח שבועות16(

 ]ועי' משפחה קרויה אינה אם משפחת משפחה, קרו'יה אב רמשפחת 20( בז-רורתו.ראובז
 בתו,רתו. מ: כ"י 21( ה'[. אות פר: רע"ו; סי' חו"מ ע"ב: וק"ס ע"א, ק"חב"ב
 שם. ריווא ר' במררכי וגם ע"ב צ"ו כתובות בגמרא הגי' עפ"י וה ית,קנתי ,( :רי"ג

 לוי. רתני שם: 4( שם. כתובות 8( ו'כו'. היינו רש"י פי' שם. ליתא ריווא: ר'2(
 הא5מנה. ראיית שם: 8( שתשבע. ער וריווא: ר'5(

2(5,,55( * אךרי
 שם. ריווא ר' עפ"י וה והוספתי ע"ב; צ"ו רמ י"אפ'
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 מכרתי. לכתובה ואילו מכרתי למזונו' 3( אלו וכותבת,מוכרת
 איתא דהכי רש"י פי' למזונות. מוכרת לכתובה שמכרה אחרימשמע
 ובשעה למזונותיה, 6( תהא למזונות שטוכרת בשעה 4( בשמעתיןמוגיא

 : מתם '( תמכור לא לכתובה, ומוכרת בכתובה 6(שדינם

 רט"וט"
 אשה נשא ראובן פ([: מ"כ שלמה רבינו לפני השואל שאל כך '(]אמנט

 הניצל אביה אצל ברחה ואשתו בנים, בלא רב הרג 8( ביוםונהרג
 והחזיקה כתובתה על נשבעה ולא לשמעון נימת זמן ולאחר ההרג.מן

 לומר עליה עוררין והיורשין כתובה. מחמת הראשון בעלהבקרקע
 אומרים והם לישבע, " אומרת והיא בכתובתיך. תפמת הרבהכטלטלין
 : עתה שתשבע 6( דין אינו נישואתה קודם נשבעה שלאמאחר

 לא ואם כלום. בנישואתה '( תפםיד שלא נוטה דעתי : הגאון[6(]והשיב
 צריך הייתי לא לדברי, ראייה להביא באיגרתו אדונישהיזקקני

 שנתנו שנים כ"ה בתוך כתובתה אשה שתפמיד ל:ו מאין כילראייה.

 נסס: וסונ5ס 1096 סכת ל5חר ככתנס סערך רנת זו רס"י תיונת :רט"ו
 נ"נ נוסר"ס נתסו' כנורן ונקי~ור : ע"ן( )ע"נ ק"ז סי' סר5נ"ן נס' סנ5וןוססינ
 ל5 ]ולית5 י"י ס" וסס רכ"נ, ס" 15~"ן( )ן' כתונות תרךכי ן ת"נ ס"ך"פ

 ן סס[ נולךסנויט( )כ"י סנךול נורךכי נסנסות ול5 ( סיו: )כ"י ךריכוסנוורךכי
 : ק"5 ס"וט5ס"ע

 ואלו מכרתי לכתובתי אלו ריווא: בר' אמנם יהורה; ר' לרברי שם בנמרא נ"כ כ"ה8(
 בר' ]וכ"ה -,שרינה 0( למזונותיה, תכתוב שם: 5( רשמעתי.. שם: 4( מכרתי.למזונו'
 תמכר. שם: 7(ריווא[.
 המעירה אחרת הוסמה מביא ושם הראב"ן; רברי מקיף זה מוסנר מאמר 1( :רמן"ן

 ומבוא ולהלז, 88 ע' ח"ב תלמור ובית מבואי, ]ראה שלמה רבינו' של הרוחנית מעולתועל
 ולעיר ]1098[ תתנ"ן לנזירות כוונתו אולי 8( כבור. =מנוחתו 2( 400-899[.לראבי"ה
 האלמנה שבושז לעניז ובנונע 4( 1090. בשנת והרריפות הצרות מקום היתה ששםוירמיישא,

 מהר"ם שם: להוסי4 וצריר 283-280, עמ' שי"ר סי' מריימן[ ]הוצ' ה,רמב"ם תשובותהשווה
 כתובוא נולרשמימ( )כ"י הנרול מררכי והגהות תתקכ"ה, סי' ראבי"ה תקע"ח, סי' ר"םב"ב
 לירירי חכתובה על האנגלי בספרו שלפנינו רש"י מתשובת רמיזא ]וליתא ג179 שס"אסי'
 מי"ב: סומרים מס' וראה והצרק[; הישר השכל שמחייב ]מה =בריו 5( עפשטיין[. ל.ר"ר
 רבו[. את משיב התלמיר שיהא ברין ]=אינו י"מ י': ויקרא התו,רה, על ורש"יה"ב:
 שתפסה. במעות: שם אב"ש רסוס 7( 18. אות להלו וראה יצחק; בר' שלמה =רבינו0(
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 אלמנה אין לדבר: ראייה יש מקום ומכל לדבר: קיצבה 8(הכמים
 9( הזקן ר"ג התקין מלהשביע נמנעו בשבועה. אלא יתומים מ'נכמינפרעת

 10( הונא רב ואמר כתובתה. וגובה שירצו מה ליתומים נודרתשתהא

 דמיפר פעמא מאי אותה, מדירין אין נימת אבל נימת, שלא אלא שנולא
 מיפר ודאי הא נימת, ומותבינן נימת.. אפילו אמר נחמן ורב בעל.לה
 כתובתה גובה שהאשה מכאן, למדנו "(. ברבים לה דמדירין בעל,לה

 פליג לא הונא רב ואפילו שנימת. קודם נשבעה שלא אע"פ שנימתלאחר
 דנדרה כגון בהפרה. פ1( תלוי שהנדר להדירה, שנוהנין במקוםאלא
 שאמרה או כלום. מכתובתי נהניתי אם עלי שבעולם פירות כל 18(קונם
 כלום. מכתובתי נהניתי אם עלי שבעולם פירות כל יאמרו שבועהבלשון
 והרי שבועתה, את או נדרה, את ביומ בו בעל לה יפר שמא לחוששיש
 מכתובתי נהניתי שלא שבועה הנשבעה אבל הפירות. בכל מותרתהיא
 עולמית, הפרה לה אין שבועה אותה אר,ור, או אלה בלשון אוכלום,

 - : לה עברה כברשהרי

 "( ואין להשביעה נוהגין "( שבמקומכם איגרתך, מתוך הבנתיואני
 ותישבע בנישואין תפמידה שלא אומר, אני לפיכך להדירה.נוהגין

 כמנהג ב"ד, 18( ע"פ עתה הנישבעין כל כדרך וארור, באלה ב"דבגזירת
 : 8ק[ הגאון כתיבת ]נמת"מה : הנשים 17( את להשביעהמדינה

 ]ריש הרמב"ם תשו' 11( ע"ב. ל"ה שם 10( ע"ב. ל"ר גמיז 9( ע"א. ק"ר כתובות8(

 יטם: יטאמלויא ר' 12( הבעל. יפר שלא כרי רבים, רעת על ירירוה יטנשאת, ומפני288ן:
 עהרנרייר רש"ז בק אות ]שם שחאריר מה וואה ונוררת. ר"ה ע"א ל"ה גימיז 18(תלה
 סס"י הרמב"ם תשו" קובץ לחוסיף: צריר 'טם יטצייז המקורות ולכל הראב"ז; על שלמהבאבז
 מנהגים "חילופי יטלי ומונוגרפיה 3, אות לעיל ]1הש11ה ==וירמיישא 14( ע"ב(. )כ"וק"מ

 ורבר כתב: 288[ ע' ייש ]שם והרמב"ם בנררים; מזלזליז שהז מפני 15( וצרפת"[.מאשכנז

 ולא הנררים, הם מה יורעים אינן התלמירים.ף אפילו חעולם בכל אלו 'טבזמניםירוע

 יראיז והכל הכל בפני חמורה השבועה אבל הנשים. וחומר קל משפמיהז, ולא עונשזמכיריז
 בתשובותיו וגם הי"א[ פמ"ז; אישות ]ה' תורה משנה בס' הרמב"ם אמנם 10(ממנה.

 משביעיז ולפיכר וז"ל: לב"ר חוץ אלא אותה משביעיז שאיז כשמואל, פוסק 288[ שי"ר]סם"י
 שמ"ס כאז, להעיר ]וכראי בהריא הלכתא כדאפסיקא לב"ר חוץ מיהו בלבר, האלמנהאת

 ל[ב"ר. ]==חוץ השבועה קורם להגיה: וצריר בב"ר[, השבועה קורם 207: רי"ר בסס"י שםיש

 העיר: שם והרמב"ם 17( שם[. בהערות כלום העירו שלא אסף ור"ש פריימן רא"ח עלוהתימא
 על להשיב בנ"א נכנסיז ועכשיו הראב"ה מוסיף וכאן 18( ותשבע. הכנסת בבית שתעמורלא

 מבואי[. ]ראה כר. עליו המשיביז ורבוי תשובת.הגאוז לבו אל יתן והחי וכר.תשובתו
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 רט"זטי'
 בשיטת קאי '( נחמן דרב : זצ"ל זקני שלמה רבינו בתשובותומצאתי

 8( )ואע"ג : שותקת והיא לפניה במחלק דאוקמה רבו, ב(שמואל

 יומי לרבי מיהו בעי. נמי קבלה דת"ק משום ה"מ 4(, לעילדאורנביניה
 כדלעיל נמי למיפרך איכא קבלה, בלא בכתיבה בחדא, ליה דמגידמבר
 לרבי לשנויי וצריך כתובתה. אבדה שהוא כל קרקע לה דכתבמשום
 ליה דמגי מ"ל, יומי כר' נחמן ורב שותקת. והיא לפניה במחלקיומי
 מוחלת לפיכך שותקת, והיא לפניה דמחלק וכיון בקבלה. או בכתיבהאו

 דחשיבא ומיגו הבנים. בין עצמה בפ'ני חלק לחלקה שותף עשאהשהרי
 לו מתרצה לבניו, שמחלק כמו חלק, לה נמי לחלק מבניו כאחדליה

 : אתא( שמואל לדברי טעם לפרש נחמן ורב הנכמים. מן השעבודומוחלת

 רי"זטי'
 שפירש ב( משום '( יהודה כר' הלכה : שאלה בתשובת ז"ל הר"שטתט

 6( דאמרינן ואע"ג הנער. 4( ליגמל יכול י"ח דמבן במליאל 8(רבן
 כותיה 8( קיימיה הלל י( ]ד[בית הכא 6( שאני בגזירותיו, מאיר כר'הלכה
 ט"ו 9( לאחר לי,נשא מותרת בעלה שמת מניקה הלכך יהודה.דר'

 : 8'( עכ"ל ב1(. שלמים שיהיו 1'( פי' שנתארמה, מיום "( חוץ[]=בחדשים

 : קליס[ 3ם,נוייס 58 ןף )ר)קזזנ( קזי3 ]בנ""ק ונ"ק ןף ססתינר כ"י ""ק :רי"ז מותף. : ן"ס ע"3 קל"3 ל3"3 סרם3"ס נפירום סו3"ס לר3ינו זו תמונס :רט"ז

 ע"א. שם 2( שם. בב"כ כתובתה[ אברה הבנים ביז שותף שעשאה ]=כיוז 1( :רט"י
 שם. ע"א 4( הרשב"ם. הוספת שהוא כנראה, העיגול, חצאי ביז המוקף המאמר כל3(
 גירושין ה' משנה ומגיר תרכ"ז, מי' ח"א או"ו ראה ע"ב; מ' ריש כתובות 1( : ירי

 ה"ג; פ"ב: מוטה ]ירוש' נמליאל בז שמעוז =רבז 3( כמו. בנרפם: 2( הכ"ב.פי"א:
 מ' ושם ע"א, נ"ז כתובות 5( לגמל. שם: 4( שם[. כתובות 842; רף ב' ב': נרהתומפתא

 מ"ר ר"וו ה"ג י"ג, מי' ריש וירא שאלתות ה"ה: עתיק ממקור נובע זה רש"י ולשוזע"ב;
 והלכה אחר: טעם מביא ע"ג[ מ"ר ]ר"ו ובה"ג 6( תרכ"ט. מי' ח"א באו"ז והובאע"א
 תמצא ]ומקורו הלל ]=רבית[ כבית סמ: ככ"י 7( בקנמיו. לא אבל כנזרותיו, טאירברבי

 ]והוא וכו'. מיום חו'ץ ט"ו, אחר שם: 9( יהורה. כר' קיימי בנרפם: 8( ע"ב[. מ'בכתובות
 שנתארמה מיום ]חוץ[ צ"ל: 10( ע"ב[. מ' כתובות נ', מי' שם שאלתות וראה דרשב"ג,אליבא
 וכתובות שם לונרוז בכ"י ]ונ"ה ע"א מ"ג ביבמות ושמואל רב מאמר עפ"י זה ותיקנתי]בו[.
 ע"ב[. שם ר"וו ה"ג י"ב: סס"י שם שאלתות ]ראה בעינז שלמים וחרשים 11( ע"ב[.מ'
 שמשוז הר' כתב בוה"ל: ]המתחיל שלם מאמר חמר כאז סמ: ובכ"י 13( שיהיו. שצריך שם:12(

 וטמ[* לונרון בכ"י ונטצא כרכה" "עליה ער חרשים... ג' לאחר לינשא מותרת שנתגרשהרמיניקת
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'

 רי"חפ"
 ליקח לו אמור 8(, מניקה והיא אשתו את אדם פ( גרש ואם : 1(וששאלתם

 0(, שתגמל עד 5( ומגדלתו בנה את מניקה היא אלא ממנה. 4( בנואת
 : מניקתו שכר נותןוהוא

 רי"טפי'
 ממלמלי לה ייחד אעפ"י פ( בפ' : ז"ל הש"י 1( הגולה מאורובתשופת

 ממלמלי שאר דכל למדין אנו מכאן 8(ן וכו' בעינייהוואיתנהו
 ליורשין יחזור 5( תפמה ואם שתשבע. עד 4( ליגע רשאה אינהומקרקעי
 : וברשותם בידם שיהיו עד עליהם לדון ואין מענה. שוםבלא

 ר"פפי'
 אדם כל שיכול : 8( נ"ע יצחק בר' שלמה רבינו פ( בתשובת 1( מצאתיוכן

 לרמ"י מון'ת : 3מס מנ"7 7ף רנ"" סי' ססתינר[ ]כ"י ה"3 ""ה 2רי"ח

]ולית"
 ; מס[ )וק"נ( )סונ' 3""ה

 וסו3"
 נ7ק 3מערי ימר"ל "רן תמו3ת : 3מס

 ו3מו"ת ; ע""[ ]ט"ו כ"1 סי' ומס ע"3[, ]ס"ט ע"1סי'
 לסרמ3""

 ]ה"1 3סתס
 ,15 ע"3 סי' רע"ו מנת בב7"ק תנ"3סי'

 בבולית"
 ר"ת[. תמנת מס

 ]=גססנלס פ"ה סס"י "וכספור7[ ]כ"י ה"3 3מ3ס"ל סו3"ס 1ו תמו3ס 2ריזזפ
 1"ל רמ"י ת"ס"נ תמו3ת : 3מס 182[ ע' סוף ו'מנס

 ]בבולית"
 כ"י 3מ3ה"ל

 מס[.פירינני
 ר3ינו תמו3תקטע :רזזפ

 סו3"
 תתקי"3 סי' 3ר"3י"ס

 ]ב:ת3ו"
 רימ לר"3י"ס

 "12. סת'[ ]כ"י ותה"ו ; "62 סלו'[ ]כ"י ה"נ מ3ס"ל קנור וסמווס 299[.ע'
 ולכל וששאלת: רשב"א: וכו': והלכתא כ"ז: מי' ו'שם ע"זן מי' בשש'צ 1(יכ"ה 2רי"ח

 תשו' בתור א"ח להומיף: צריר 172[ תל"א מי' ח"ח ]באוצה"נ לויו ירב"מ שצייוהמקורות
 ראו ה' והשווה 8( אשתו. את המגרש כ"ז: מי' שם 2( תצ"ב. מי' והרשב"א נמ"נ,רב

 וכ"ה 4( ק"ה. .מי' ושם ק"ל, מי' קו'רוניל[ ]הוצ' תשה"נ 86: ע' ריש שלאמבערנ[]הוצ'
 מי' שם ]וכ"ה =שיתנמל 6( אותו. ומנרלת שם: 5( בנה. כ"ז: מי' ושם ע"ז, מי'בשע"צ
 מאה"נ, ר"נ תשו' ]וראה בהלכה רבינו' של לשימתו מתאימה זו תשובה 1( *רי"פ שם. ליתא ובה,רשב"א: ע"ב[; נ"מ בכתובות אליעזר ר' ]כרברי שינמל כ"ז: מי' ושםע"ז[;
 בנמרא 8( ע"א. נ"ה רף רכתובות פ"ה 2( תתם"א[. מם"י ר"פ ב"ב מהר"ם בתשו'הובאה
 ע"ב: ל"ר נימיו 4( לה"[. "ייחר המליו ]בלי שבועה בלא בעינייהו, ואיתנהו מטלמלישם:

 למזוני, ממלמליו שתממה ורווקא 5( 158[. ת"ח מי' לכתובות באו'צה"נ ]הובא רה"נותשו'
 ע"א, צ"ו כתובות ]ראה מינה ממקינו מחיים, תפמה אפילו לכתובה, אבל תפמה, שתפמהמה
 78[. ע' ריש פמוקות והל' פי"א, יריש שם הרי"ף שתפם. והוא ר"ה: ג"ב מ"ר שםתום'
 ור' 2( ראבי"ה. ערר: 161 להאורה במבוא רש"ב מעיני נגלמה ,י יתשיבה1( :ר"כ
 ערו. =נוחו 8( בה. והאריר בירי והתשובה 200[: ]שם בתשובותיו ע"ז מעיר הלוייואל



 י " ש ר ת ו ב ו שת
 בהיים שהוא זמן כל שירצה מי לכל 4( ממלמליןליוזן

 : בריה לכל היים שבקת 5( לא הכי,תימא

 רכ"אטי'
 2(, מפרים במשיכה לבניו נתן מרע שכיב : 1( רש"י בתשובת כתובוכן

 בזכות דזכתה נראה כתובתה. 8( מכה לזכות רצתהוהאלמנה
 : 4(הבנים

 רכ"בטי'
 4(, תממבע ונפמל להבירו 3( המלוה על 2( וששאלת : רש"י 1(תשונת

 : 6( לו ישלםמה
 לרניכו 1ו תמו3ס קטע :רכ"א

 סונ"
 גולךמנויט[ ]כ"י סגךול ו)רךכי נסגסות

 סי' מס ]=בוכמכס ע"נ 177 יף מכ"1 סי' פ"טכתונות
 בבן' ע"נ 179 יף מס""

 =בן' מכ"הסי' ריוו"
 רכ"ו[. סי' ווילכי

 נסגסות סו3"ס ינויו נסוף מככתנס ו)טורם מלנוס לר' 1ו רמ"י תמונת :רכ"ב
 ע"ג 276 ךף .תקכ"ה סי' פ,,ס 3"נו גולךמנויט[ ]כ"י סגךולנורךכי

 נן' ל" וגס סנו:( )כ,,י נורךכי נליקוטי ול" סנו:(, )כ,,י ךריכוסננורךכי ל" ]בבולית"
 ]כ"י נ""ה וע5ונויס רניס ונמיכוייס : י5הק נר' מלנוס : נסופס והתוכו "ר),,מ[ונן' ריוו"

 ךיכיס 353[ ךף ריםסנו:
 נורמנ""

 1,,ל מלנוס לרניכו : נמס רל"ה סי'
 נתמו' ול" נוק"כ( )סו5"ת ה"נ נ",,הל" ]בבולון1"

 רמנ,ן"
 ק5"ה( סי' ה"ס מס )ר"ס

 קכ"ט סי' 170 קונן מ1ה"ס כ"י :סכךפסין[
 ל,ן"

 101[ סי' ]בבסירמפלן ע"נ
 נו"נ סי' תה5"ו : 1"ל לרמ,,ינמס:

 ]נגירס"
 1ס וגס נמס: וו)מונמת[ ו)קוטעת

 : נמס סונ"ס "נוכס סי"נ(. פ,,ן נולו,,ל )ס' נסגס"ו) כנורן ונק5ור ; סרנ לוסמינ
 שירצה כוי לכל הממלמליז ולסכור ליתן שיכול "אגב", בכתובה כתיב דלא ליה ואהני4(

 בה לעמור יכוליז הצבויר שאיז סלתא, תקוז רלא 5( ע"ב[. נ"א ז' אות ר"וו העימורגראה
 ס"ה[. סי' =הסגולה ה"ב]שגה"ל
 שציין המקורות ]ולכל 165 צד סוף להאורה בסבוא הלשו'ז בשינוי והובא 1(  מאוןרכ
 165[. צר סוף להאורה מבוא להוסיף צריך 299( ע' ריש לראבי"ה )סבוא אפמוביצרר"א
 אשתו. ,רשות בלא ליתז ויכול כממלמלים הם ספרים בתשובותיו: רש"י של רלשימתו2(
 של השנתי בס' רש"י תשו' והשווה ר213[; סם: כ"י ררינוס ]מרדכי רש"י תשו' וראה3(

 "הכתוגה" על האנגלי וס' ס"א: סי' לרסב"ז המיוהסות רשב"א תשו' 14; צר סוף ה"גפפר"ם
 21. אות 245 184, ע' שם עפשמיין סעיני נעלסה זו רש"י ותשוגת 4( עפשמיין. לר"ר מ"ופרק

 זה ונם תהצ"ו: ז"לנ לרש"י שזה"ה: כ"י ז"ל; שלמה ליבינו סמ: א"ח 1( :רכנקקב
 בסק"א: ליתא וזה 2( נמ"ג. לרג בנה"ה: רש"י; תשובת סמ: הגדול הגה"מ הרג; לוהשיג
 סם:[. ,וא"ה שזה"ה כ"י בנה"ה, עפ"י זה ]ותיקנתי =סעות 3( וששאלתם.בנה"ה:

 ה"ה. הרשב"א ותשו' ז"ל; הרי"ף תשו' בשם: ע"א 210 דף ריש סמ:( )כ"י או"ה ראה4(
 0ה גנה"ה: שזה"ה; ובכ"י סם: גא"ה כולו נשמט וזה 5( קצ"ח. סי' תרם"ז, ווילנאר'

 כלום. שם הגיה לא סיל,ר ור"י לו[. ישלם ]קרי: לו יש מה במעות: תהצ"ו לו[: ]קרי:ישלם
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 9( אלא שעה, באותה היוצא 8( מטבע לו נותן י( דאמר לן דקיימא 6(תרע

 עליו, הוטיפו 12( לא 11(, שנפטל 10( שלנו ומטבע עליו. הוטיפוא"כ
 "( לפיכך "(. ושינויה הצורה ביטול מפני 14( אלא 13( הראשון הוזלולא
 המטבע ומאותו המטבע. פטול "1( קודם ממנו שלוה מה לחבירו י1(ישלם
 בוטעה 21( נחלפין וטה'ו כמו 20( יוטלם שנפטלו, 19( ומחציות שהלוהועצמו

 : 23( חבירו לו 22(וטהלום
 : 24( יצהק בר'ששלמה

 רכ"גטי'

 שישלם טנרנ על טעורנ וטהלוהו כבון : 2( ימיו בטוף בתשובה 1(פרש"י
 סלוי ס'ורווין לרת"ת ת"נ נכס"ס נס' 541 פי' ר~יפי  רט תכ"י נתון כטרוכתירנ

 : מלתס לרניכו מסות ןנר יקוס עןיס תרנעס וע"פ 6. 5ךסוף
 נסנסות וסרנתס וןטורמ, מלוןס לר' רניכו מל ינויו נסוף ככתנס זו תמונס :רננ"זג

 כ' סי' סי/'נ : פ/'ך ולוס תלוס ס' 1509[ רס"ט מכת קומטכןיכת ]סו5'תייו~וכיות
 ןיסרכפורט ]=:ך' 1523 רפ"נ מכת וויכי5ית נסו5' מיכוייס ונכתס ; ע"נ קכ"ט ןףסוף

 תרס"ו[. ווילכת בבי'תק"ע

 שם. נשמט כולו ובתחצ"ו: בנה"ה: בס' וגם כתה"י בג' כ"ה 7( במק"א. ליתא וזה6(
 מם"י רמב"ו תשו' ]וראה עליו; הוסיפו אלא[ ]קרי: לא אם בנה"ה: 9( ממטבע. תחצ"ו:8(
 תחצ"ו: 11( שנפסל. ומטבע ו'א"ח: שזח"ה 10( 89[. ע' ריש אמף ראשונים, של =ספרןמ"ו
 ולקויים תחצ"ו: 13( מקורותן. בג' ]וכ"ח =ולא 12( שנפמל[. וצ"ל: הוא, ]ט"ס נפסלשלא
 ממ: א"ח 14( כו'. גרעו ולא לצוור: שלא שם והגיה טרח מילר ור"י בו, נשת,רשורבים
 מילר ]ור"י הצורה ביטול מפני נשתנה אלא תחצ"ו: מקורות; בג' ליתא וזה 15( מעט.אלא
 מטבע ישלם וא"ח: שם 17( כו'לו. נשמט שזח"ה: בכ"י 16( בהגהותיו[. שם כיוו יפהלא

 במק"א. וליתא 18( מחברו. שלוה מה לו ישלם לפיכך תחצ"ו: שעה; באותההיוצא
 מחציות שלוה מי לפיכך בנה"ה: שנפמלו: ממעות תחצ"ו: שם: חמר ושזח"ה: א"ח19(

 סמ: א"ח לכן: קודם נחלפים שהיו כמו דברים לו ויתן שזח"ה: 20( כשנפמלו.מחבירו
 לו ישלם תחצ"ו: לנקבות; זכרים נחלפים יטהיו כמו זכרים לו ויתן עליו, הוסיפו א"כאלא
 צ"ל: אולי 21( לנקבות. זכרים נחלפים שיהו כמו זכרים לו י"ט בנה"ה: ונקבות;זכרים

 באותה היוצא הממבע על חקוקה נקבה, או זכר המושל, לצורת ]==וכמנתו לנקבות==זכרים
 לה שלוה בשעה בם שזח"ה: לו; יטהלוה בשעה בנה"ה: ובתחצ"ו; בא"ח כ"ה 22(שעה[.
א,ש", במק"א. נשמט דה וגם 24( במק"א. חסר23(
 שונצינו ד' החזקה ביד לא וויתא אמ"ש[. בד' ]וכ"ה בתשובה פר"ש שמי ד"1 1( * ג כ,1

 'טגה אק הערה מ"ב מי' ]תחצ"ו מילר גר"י 1490. ש' קודם רומא בד' לא וגם 1400משנת
 בצורתם, והז בתוכנם הז הם, שונים האלה תשובות ב' ולפע"ד כנכוה שלא שם והעירברואה
 ע"ג, צ"ז בב"ק שכתב ממה בו חזר ימיו בסוף ורש"י 2( להתאחד. נוטיםואינם
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 על המטבע על לזמן להבירו למוכר וה"ה 8(. מהורה שאר ולא מעות,לו'
 : ע"כ העמוד לשון וכן מ"ה. מטבע לו שישלםמנת

 רכ"רטיז
 אפוטרופום 2( למנות אדם יכול 1(אם

 ולממור לבית-דין בעבורולטעון
 העמ 3( שנהגו כמו להבירו.טענותיו
 כשצריכות ה'נשימ4( בשביל שליהלמנות
 6( בושות שהן מפני בבית-דין,לטעון

 : לבית-דיןלבא

 למעון עליהם וימנהו עדים 6( בפני להבירו טענותיו יממור אם : ר'והשיב

 ס5קוע וסתרנותי ססלכי סחותר ]תפני סערך רנת סי5 רנינו ת5ונת :רכ"ר
 : 163 ךף 5"נ סי' פירינ5י[ ]כ"י ח"3 353ס"ל )סתס( רני : 53ס והו53סנתוכס[

 685. ךף ק"ו סי' סס)וינר[ ]כ"י 5נס"ל נק5ור סל5וןונ5ינוי

 לו. משלם שהלוהו רמה ז"ל, רש"י דעת וזה י"ב; אות שם משנה מגיר3(
 מ"ג מי' רע"ו[ ]ד"ק וזולתו' להרשב"א ]בשו"ת לרש"י זו תשובה ונשמטה 1( :רכ"ר
 ה"ב שנ"ז: מי' ושם קמ"א, מי' ה"ג דפ"ז; מי' ה"ה ר"י; סי' ה"ו תפ"ג; סי' =ת"זח14
 המניגוויא צעיר דב של ובמאמרו קכ"ד; מי' הו"מ ]לטור ובב"י ת"ד[; סי' ושם שצ"ג,מי'

 ח' פרק 1925[ ]לונדון "הרשב"א" על האנגלי ובמפרו 420[; צד ג' כרד ]השלה ישראלבב"ד

 תרצ"א[ ]ניו-יורק הבינים" בימי העברי "המשפט על האנגלי בם' וגם עפשטיין; י.לד"ר
 בישראל" אפוטרופסות "שיטת ברמן ר"י של ובמאמרו 4-2; או'ת 204-208 צד שאכעט ד"מלד"ר
 בב"ד לטעוז להביירו טענותיו למםור פלד: כ"י 2( 32[. ע' סוף פישמן לרי"ל היובל]ם'

 טוען, טשוי אי בנתבע, היא הראשונים מהלוקת תפ"ג(: וםי' ם"ג, )םי' רשב"אעבורו;
 השואל מקום על מעיד זה מובהק מימן ואולי 3( טועז. משוי דלא שאומר כמיוהעיקר
 קע"ה, ד"ק שנ"ז; מי' ד"פ ב"ב מהר"ם ]=קראה רי"נוס ומגלילות מצרפת שהואמרבינו,

 היו לטמה"נ[ הי"ג במאה מפרד ]לדוגמא, ארצות רבשאר קכ"ו[: מי' ד"ל רמ"ו; מי'ושם
 לו לטנות יכול הנתבע נפשות בד' אבל מ' בד' )ודווקא לנתבע" אנטלר ממנין שאיז"נוהגין
 ד'[; פרק ומכואי רל"ה: סי' וריב"ש ר"י, מי' תרכ"ה, ווארשא ה"ז, רשב"א ]וראחטוען(
 ממוכין. לו איז להיפד, שם שכתב ומה ברואה, שגח 4-8[ שוירות 204 צד ]שם שאכעטוד"ר
 הופ"ט בב"ד: להתבזות דשב"א: לב"דן לבא בושות שהן מפני הנשים, צדד כדי פלר: כ"י4(

 נתבעות", "לנשים בנוגע זה, ]ומנהג 2[; אות שם ]=השלה הצנועות כבוד משוםקכ"ד:
 יכול]=ה[ הנתבעת, היא נקבה אם שם: רשב"א 5( 204([. צד )שם שאכעט מעינינעלם
 ולשיטתו 6( בב"ד. להתבזות הצנועות ישראל בנות של הרכן שאיז לפי ]=אנטלר[,למנות
 בשטר הוא המורשה או בעל-פה בא-כה הוא אנטלר אם הילוק שאין נראה, שלמה רבינושל

 שם[. ומהר"ם רשכ"א]והשווה

 ב16[ פלר'( )כ"י ה"ב]שבה"ל
 להבירו טענותיו למסור יכולאם
 העם שנהגו כמו עבורו, בב"דלמעון
 מפני הנשים צרד כדי שליהלמנות
 לב"ד. לבא בושותשהז

 טענותיו ימםור אם : ר'והשיב
 לעשות הוא יכול עדים בפנילהבירו

 למםור הנשים מז מנהג וכןכז.
 עדים, בפני לשלוהיהזטענותיהז
 : העדים ששטעו מה וטועז באוהשליה
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 בריש 9( בירושלמי יש זה וכעין 8(. כן לעשות הוא י( יכולבמקומו,
 אותו דנין דן, :יחא ,אותו. דנין 10( ולא דן לא במנהדרין, גדול כהןפרק
 שבועה, 18( לו שנפלה ,ומשני מענותיו. על וטעובה 12( פי' אנמלר, 11(וימלא
 : לבא צריך עצמו הוא 16( השבועה ועל להישבע, ינול אינו 14(ואנמלר

 רכ"המי'
 לך* חייב אני מנה ב"ד לפני לחבירו ואמר אדם בא אם : לר' 1(שאלו

 לי תן אמר, ב"ד לפני ואח"כ כלום. לי חייב אינך הלהוהשיב
 : בך הייתי משמה והשיב לי. חייב שאתה שהודיתמה

 ולא זכור. היה לא שמא לי, חייב אינך שאמר דאע"ג דחייב, : ר'יהשיב
 : ע"כ : ב"ד 8( בפני והודה הואיל בך, אני מוטמה 2( למימרמצי

 סנןול נורןכי נסנסות ]סתס[ ר' וסמינ : 3מס סו3"ס לרמ"י (ו תמונס :רכ"ה
 354. ןף תמי"נ ס" פ"3 סכסןרין סוו:כ"י

 ן' בוורןכי ל" ל(ס חנר ננ5"תי ול"

ריוו"
 : מלסכיכו רם"י ןבי נעפרי בכל לת ונס מי"ט ןטריכט

 הוא אפילו או הנתבע, הוא הממנה אם ביז תילוק אין רש"י של דלשימתו כנראה,7(
 ז"ל סעדיה ודבינו מ"מ[, ]סי' הרי"ף של לשימתם ]בניגוד אשה הוא הממנה אם ובפרמהתובע,
 קנין בלי .עדים צריד והממנה אנמלר[; ממנה הנתבע, ולא התובוע דרק שם( הרשב"א)הביאם
 כ"י 8( קנין[. שצריד 14(: שודה 203 ע' )שם שאכעמ ד"ר של השערתו להניה]=וצריד

 מה ומועז בא והשליח עדים, בפני לשלוחיהן מענותיהן למסוור הנשים מן מנהנ וכןפלר:
 וכו'. פנימה סלד בת כבודה דכל ב"ד לפני לבוא דרכה שאין ובאשה רשב"א: העדים;ששמעו

 "הידושלמי על 'היגעד ד"ד של לסאמדו זה להוסיף וצדיד קלים; בשינויים ה"א פ"ב:9(
 שם האדיד קכ"ד[ סי' ]מחו"ם ופרישה דדישה ובעל לנכון; כצ"ל 10( רש"י".בספרי
 הדבה מצוי נ' אות במקום ל' ]ואות אנמלר ליה ויסנה קראמאשין: ד' 11( לצורך.שלא

 והשווה ]ביונית[; בא-כח =זח בנ( כ"ב[. צד כפשומו, ירושלמי ליברמן, ר"שבירושלמי.
 1טטז3( 11ן אפן,יטל האנגלי לס' במבוא ליברמן ור"ש 207, ח"א הגאונים מספרות אסףד"ש

 ]הביאו ד"ה של ולדעתו 15( אנמל]=ד[. סמ: כ"י 14( עליו. שם: 13( 13. צדט111זפט1בק3
 היכא כל אנמלד, לסנות יכו,ל זבר, נתבע אפילו שם[: והרשב"א אנמנר, ע' העדודבעל

 עליו. שבועהדליכא
 ח375, סמ: כ"י במרדכי רש"י תשו' והשווה לר'; שאלו הנ"ח. חני': בכ"י 1( :רכ"ה

 מרדכי ע"א, קע"ה ב"ב ע"א, כ"מ סנהדדין דאה 2( תתקע"א. סי' סנההרין דיוואוד'
 בד אני משמה לדין ובנונע מ'. אות פ"ו ונמען מועז ה' והגה"מ תש"ב, סי'סנהדרין
 סנה שאמר כגון 3( ת"ה. סי' ד"ל תש"כ, וסי' תתק"ץ, סי' ד"ם ב"ב מהר"ם תשו'השווה

 רש"י, זקנו בפני רשב"ם פסק כ"ה בד. אני משמה לומר יכול כו', לב"ד חוץ בידדלי
 ע"ב. ע"מ פ"ב סנהדרין דיווא ד' במרדכיוהובא
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 רכ"ומי'
 לי מנה 2( לו ואמר בדין חבירו את שתבע מי : ר' לפני בא זה 1(מעשה

 בו והעיד 8( עד והביא לך, פרעתיו שכבר השיב והלהבידך.
 דכי- ז(. משבועת-הימית 8( ופטרו "( ר' לפני בא 4( זה מעשה :שפרעו
 אותו "( מחייבין 9( אחד ממון, אותו מחייבין שנים 8( דאמרינןהיכי

 ממון 12( אותו פוטרין ששנים מקום כל "(. היפכא נמי הכישבועה,
 : "( משבועה ט( פוטרו אחדלגמרי,

 רכ"זמי'

 ואינו מעות לו שחייב בחבירו שיודעמי
 ליקח מותר אם מידו, לה_וציאםיכול
 9 ממונו כדי דבר שומ או כליבמתר

 לקחת שיכול : ז"ל רש"י בשםמצאתי

 )כ"י ח"3 ]בבם3ס"ל ע"3 ע' ךף קי"1 סי' סס)וינר[ ]כ"י ם3ס"ל ק5ור :רכ"ו
 ור*ס ן )סתס( ר' 3מס: נ'[ מנס =:ססנלס ר"ט סי' *ק: =בכ"י 493פירינ5י(

 : 5 *ותל)וטס
 ן ("ל רם"י נמס )ו5*תי : נמס 793 ךף סס)וינר( )כ"י ם3ס"ל ק5ור :רפ"ז
 : (5"ל רם"י סחנר )ופי מנ)עתי : נמס 653 יף ק"ס סי' פירינ5י( )כ"י ת"3ום3ס"ל

 לתשובת חבר מצאתי ולא 6[: אות ]ראה התשובה באמצע להלו נשנה ,ה יבטי,1( 2רכ"ו
 פ"א: מו"נ )ה' הרמב"ם ]והשווה בריא במענת ורווקא 2( רבי-רש"י. ספרי בכל זורבינו
 ומיוחסות ב149, תתקכ"ר סי' ח"א הרשב"א ותשו' הי"נ(: פי"א: שבועות ה' ה"ו; פ"ר: ושםה"ז,

 71, ע' מעה"ג ק"ר, סי' נמו"מ תשו' צ"ר, סי' פסוקות הלכות וראח 8( צ'[. סי'לרמב"ז

 אולי פעמיים, הנשנה סתם, ר'" "לפני והלשוז 6( כזה. צ"ל: אולי 4( 11. אותולהלז
 חמרה י"א, סי' ע"א ע"ר צרק שעוי ועי' 8( רש"י. של מרביתיו לאחר כאן שכוונתומעיר
 הרמב"ם לתשובות מאוחרת הוספה וראה 7( 78. ע' ריש פ"ח סם"י ומעה"ג קל"ו, סי'ננוזה
 801. ע' של"נ סי' פריימן במהרורת שם ונשממה ע"נ[, 27 ריש קמ"ב סי' ליפסיא]חוצ'

 שם בבלי ה"א; פ"ו? שבועות )ירושלמי שמואל מאמר והוא וכו': ש[שנים מקום =]כל8(
 ~-:ער[ 9( ע"א(. י"ח שם ומיוחסות ע"ר(, י"ר )ר4 מ"מ סי' ח"ג הרשב"א תשו' ע"א;מ'

 ובנונע פומרו: אחר =]ער[ 13( אות. סמ: בכ"י 12( =איפכא. 11( =מחייב. 10(אחר.
 רע"ה, סי' ח"ה הרשב"א תשו' ראה לשבועה, זוקק אחר ער אם בעניז הראשוניםלמחלוקת
 ר"ת. בתשובת אומר וכו שם: מוסיף ובכ"י 14( ע"נ. י"ח שםומיוחסות

 850( צד לראבי"ח )מבוא וצעירים לתלמירים )תואר "החבר" התואר ומו1( * י 44, *  זזי44א
 ברבר מהסס ולבי המפויסמים. מו ערייו היה לא הזה שבזמז לשער נוכל ההם(בזמנים
 יצחק. בר שלמה לרבינו אינה זו תשובה ואולי טעמים.סכמה

 ב85( פירינצי כ"י ח"ב)שבה"ל
 : זצ"ל רש"י 1( החבר מפישמעתי

 לו חייב שהוא בחברו שיורערמי
 בריני ממונו להוציאו יכולואינו
 או שלו כלי )כלי( ימצא אםישראל,
 בסתר ממנו לקחתו יכול רבר,שום
 שהוא אחר תננוב לא משוםוליכא
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 יבא ואם לו, חייב שהיה בייאי יייע אהר תגנוב, לא משום וליכא במתרממונו
 : ע"כ שגנבו. ערים שאיו אחרי 1ימ1ל ואם לו. חייב שהוא בודאי יודעשהוא שישבע לזה יאמרו ב"ר לפניהרבר

 עדים שאין אחרי ויטול שישבע לזה יאמרו דין בית לפני הדבריבא
 :שגנבו

 ה רג"ט,י'
 עדיי, אתם שיאמר צריך דאמרי'נן 1(הא

 כגון ממון, בתביעת 8( מיליהני
 י( לב"ד[ ]חוץ בידך לי מנהשאמר
 בך. אני משטה 4( לומר יכול הן,וא"ל
 קדש כגון מעשה, בו שיש דבראבל
 אדם שבני תנאי או שנים בפניאשה

 תתקע"א( סי' ריווא ר')מררכי
 צריך רקאמרינן הא : רשב"םכתב
 ממוו בתביעת ה"מ ערי, אתםשיאמר
 לב"ר, חוץ שא"ל בירך לי מנהכגוו
 בתביעת לומר יכול הו, לו אמרוזה
 יטרוצה מפני בך, אני משמהממוו

 ואע"פ זמה לאחר ער מעליולהשתיקו
 ריבור רהיינו כלום, יו חייביטאינו
  במומטה אבל קנ"ו. בלא ריבהרכנגר
 אגי משטה אמר מצי לא קרושיוכעיו
 אלא מקרש האיש בפ"( כראמריטבך.

 אמר ולא ן בפני אשה קרשמעתה
 7( הוי רלא ה"נ ער", אתםלהם

 בפני רשב"ם פסק מכאומקורשת:
 ארם שבגי תנאי רכל רש"י:זקנו

 עחיך לא ביניהם, ומקיימיןמתנין
 ארם ובני בך. אני משטהלומר

 אע"ג גמורים. ערים נעשיםהשומעים
 : ערי אתם להם אמררלא

 48( סנהרריו כ"י הקצר)או"ז

 מעשה: בו שיש ברבר ער" אתם לומר צריר ראיו בתשובה: כתבהרש"י
 ע"א( קי"ר ב"ב)תוס'

 אמר ראי ערי. אתם לומר צריך שאין : מכאו מרקרק שהיה ; זצ"ל רש"ימתשובת
 : סהרי שוינהו בהריא הא ריו, עושיו רצו אמאי סהרי, עלי ליהוילהו

 וסו3"ס ר3יכו מל יתיו 3,(וף ככוזנס רמ"י מל תןרמו תניי2 זו ,זמונס :שונ"זק
 לף תמכ"ס סי' לנסוף( ע~ות" ל~יכי נות "תמ נתוך סת: )כ"י ול סנ תר~כינסנסות
375

 ע""
 סי' פ"נ סכסןרין רית"( )ך' ונתרןכי רמנ"ס; פסק נמס:

 תתקע""
 ןף

 סק5ה ונ"ו"ז ע5ותיס: נמיכחיס רמ"י זקכו נפכי רמנ"ס פסק נמס: ,ע"נע"ט
 ורט"י : נטס 43 ןף סכסןרין לתס' נכת"י[ טתץ ]מכמ"ר "ו"ז י5תק נ"ר ת"סלר'
 קי"ך נ"נ ונחוס' ן נתמונסכתנ

 רמ"י תתמונת : 3מס נלילס "גל : ן"ס ע""
 ל"ך תת5"ו וסמווסז5"ל.

 ומס כ"ה "ות ע""
 נתנו"

 תנר ת5"תי ולי כ"ז. ןף סוף
 טלפכיכו. רמ"י רני נספרי זולתמונס

 הכל ובאמת רש"ק פסק ]==והוא רקאמרינן הא רשב"ם, פסק מתחיל: ובכת"י 1( :רגג"דו
 רל"ט רקרושיו פ"ב ולהר"ו 2( רב. אמר יהורה רב בשם: ע"א כ"מ סנהרריו אחר[. בקנהעולה
 מסברא. זה הוספתי לב"ר[: ]==חוץ כצ"ל: 8( בהוראה. אלא בעינו לא ער" אתם ואמרינהר"ה
 מרקרק שהיה רש"י: מתשו' הביא ע"א קי"ר ב"ב תוס' 5( שם. סנהרריו ע"א, קע"ה ב"ב4(

 וכו/ ערי אתם לומר צריר שאין ריה, עושיו רצר יהורה: רב שם ראמר ]==ממהמכאו
 קירושי. הוו רלא שם: 7( סע"א. מ"ג 6( ז/ אות שם והגה"מ ה"ח; פ"ג אישות ה'רמב"ם

 אורמ ומקיימין זגיןמ
 אוזם " יטיאמרצריך
 : בך אני משטהלומר

 אין עדים,בפני
 יכול ואינועדיי,
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 רפ"טטי'
 חובו6( בעל לגוי משכון נותן ישראלואם

 גוי, יד תחת אחר לישראללמשכנו
 מן הרבית לגבות ישראל אותו מותראם
 של מכימו שיוצא 6( פי על ואףהגוי,
 והמונע מותר. לאו ואם אמור,ישראל
 אם אבל לכך. מתחילה יתכוון שלא ובלבד שופה, חמיד זה הריעצמו

 : ליה קנמינן בתחילה ישראל של בטשכונו י(הכיר

 ר"לט,י'
 ח34( שזח"ה( )כ'" לייי )צייה פבעת שהפקידה אחת באשהמשהצה

 :נאגרה הקמנה ר' של 15( לבתו טבעת ממנה. ונאבד הקפנה רבינו וטללברזו

 5ק: כ"י ת'ן3 ]ןבמנס"ל ז',ל רמ',י : נמס 335 ( סיו: )כ"י מנס"ל קניר :רכ"פ
 : ז"ל[ מל)וס לרניכו תנ5תי : נמס 81 ע' כ"ז חונרת 3' מכס בבססנלס יו"ססי'

 52[: ע' בבפר: 903 סת: ]בבכ"י קי"ט ס" ת: כ"י 5ו"ס קכ"נ: ס" ח"נס5ורס
 סתרותות ס' כתוק תנ5תי ז"ל סר"מ ונמס פ"ד[: סי' 3ו ]בבכל נ' סי' רנית ס'5"ח
 וטכרס ממ5לת. זס תמונס : 3מס "[ 5ות ח"ד תרותס ]בבנ7ולי ע"5 ס"ס ת"ומער
 425 פ"ס 3"ת סת:( )כ"י כוס 7ר נתר7כי נתסונס[ רמ"י כתנ ]3מס:נרתז

 סי' 5ת' בב7' תכ"ז סי' רי"5 בב7' 2803 תקס"ס סי' סת:( )כ"י תר7כי]:בסנסות
 ז' 5ות מכ"ס סי' מס 5כמי ו3ח7ומימל"ח[,

 תתמ3"ן 7יכיס תק"כ[ 5' ס מס לית5 ן 336 7ף סתיכר[ ]כ"י ח"53"ח :ר"ל
 ל7רך ני7ס ן 1386[ תמכת סת: 3כ"י ל5 ונס 73"ק ל5 לפכיכו ]ולית5 קכ"5סי'

 ג"ג מהר"ם תשו' מ"ר, סי' רעים תמים י"א, סי' פסחים הרא"ש יהשווה 1( :שגב"כש
 שלוחה תשובה והשווה 2( ר"ת. בשם קס"טן סי' ]==ב"י קס"ח סי' וטיו"ר תמ"ר, סי'ר"ל

 ישמותר א"ר הסגלה: 3( תשצ"ט. סי' ר"פ ב"ב מהי"ם ותשו' נ"ה סי' בתחצ"ו היתוםלר"י
 )כ"י מררכי עצמו: והמונע או"ה: ירו; המונע והאי בו: כל 4( וחמותר[. ר' :==א']צ"ל:
 הרי נוי[ ]==ע"י הענ"ן בזה מישראל רבית ליקח הנמנע בתשובה רש"י כתב גה עלסמ:(:
 הישראל[ על החוב אחריר ]==שבא מתחלה ירעו לא אם אבל ריחא: ר' שוטה; חסירזה
 בס' כ"ה 5( ושוטה. חסיר זה הרי זה בענ"ן רבית ליקח הנמנע בתשובה: רש"יכתג

 על והתיסא הוא, ט"ס 8( ימם. ליתא או"ה: למשכנה לגוי משכון נותן בו: כלהתרומות;
 לגבות אחר ישראל לאותו מותר אם לגכוז: נורס התרומות וס' בזה; כלל הרניש שלארש"ב
 ישמותר. יורע הוי ששאלת, זו תשובה לא. או ישראל של מכיסו ימיוצא כיון הנוי מןהרבית

 דלא גשבה"ל מזו רמיזא וליכא וישיאל; גוי של במשכונו יורע היה אם אבל בו: כל7(
 סמ:[. בכ"י ולא אק:בכ"י

 ח88( סמ: כ"י שבה"ל)קצור

 ז"ל: רש"י בשםומצאתי1(
 לנבות לישראל למשכנו חובו לבעלאו 2" לנוי משכנו נותן ישראלאם
 מכיסו שיוצא אעפ"י הגוק מןהרבית

 והמתע מותר. ר'3( אמר ישראל,של
 וגלבר שוטה, חסיר זה הרימזה4(
 לכר: מתחלה יתכויןשלא
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 אבדת ליפרע 2( לו שאין 1( בדין : ר'אמר
 נשים 4( דאמרינן הקמנה, 8(בתו

 הזיקו אם רעה, פגיעתן 5(ועבדים
 חייב. בהם והחובל משלמין איןלאחרים
 לה[8( ]בבאפרע נזוקה בתי ידי על י(אבל

 שוה 9( היה שאם יותר, ולא מבעתדמי
 בדמים, "( אותמ מעלין ובעלים %(מאתים

 דמיו אלא להאין

 רל"אטי'

 לוי היה אילו : 1( לי נראה כך עליהם, והמשיבים התובעים דברילפי
 והכביד עושר קול עליו יצא ומחמתו הזה הממון על חנםשומר

 פרכקי5 סעתק 5פי 345[ 130 סי' ]בבסירמפ75 ל"ה סי' 49 קונן מזה"ס[ ]כ"יה"3
 ק"ל סי' נו: ]בבכ"י 1103 סלו: כ"י "ו"ס ; 221 קל"ו סי' ה"נ ס5ורס ;נו5וכ7ון

 וע5ומיסי רניכו נמיכוייכו 58[בבפר:
 3תה5)'ו וסו53 הסרס, וסופס סמ55ס כוסה נ5י 3"7 תעמס סי5 זו, תמינס 2רל"א
 3. 5ות 3 75 "מנועיס" נחהנרתו עפמטיין ר"5 ונס ננונו5י, נומ"כ וסמווס ; ל"נסי'

ו*י'יו
 בתי. שם: 8( בצל"ר[. וגם בהאורה ]וכ"ה לי שאיז או"ה: 2(  =הוא.1"

 וכ"ה 8( הפעוטות. שזח"ה: כ"י כתה"י[: בשני באו"ה ]וכ"ה =וקטנים 5( ע"א. פ"ז ב"ק4(
 באו"ה וכ"ה 7( חייבין. שהויקו ואחרים שזח"ה: כ"י חייבין[; מ: ]כ"י ממ: כ"יבאו"ה
 שלשה עפ"י זה תיקנתי 8( הואיל. אלא האורה: וגם שזח"ה כ"י ווין[: כ"י וגם ממ:]כ"י

 ממ:[: ]כ"י או"ה 11( זוז. ששים שם: =ז.וז: 10( בהאורה[. ]וכ"ה =היתה 9(כתח"י.
 עצמו[. ביר ]ושם: =עצמה 18( הוא[. בטעות: ]ובהאורח =היא 12( אותו. מעליזוברמים

 ר'[. לבת מ: ]כ"י ממ: כ"י ובאו"ה שם וכ"ה 15( שהפקירה. באשה מעשה שם:14(
 פרנקיל ומר 17( ממנה. ונאבר מם: א"ח כתה"י[; שני עפ"י זה ]גתיקנתי =הימנה18(

 לפרוע[. ממ: ]=כ"י מ: כ"י באו"ה שהוא כמו ]=ליפרע[ וצ"ל: במעות שםהעתיק
 בשניחם[. חמר והשאר ראו"ה; כתה"י בשני ]וכ"ה =לאחרים 19( 5. אות לעיל ראה18(
 והחובל ממ: כ"י באו"ה אמנם האורה; עפ"י זה ותיקנתי (=בהז; 21 שגרלו. חאורה:20(
 שם 24( ניזוקה. ביתי בני ירי על שם: 28( וחייביז. הואיל אלא האורה: 22( חייב.בהז
 בהאורה )וכ"ה זוז ]ששים[ שוה ]היתה[ =שאם 25( יותר. ולא כתה"י: בשלשהוגם

 מ: כ"י או"ה ]עצמו[: וצ"ל: הוא המעתיק טעות 27( 11. אות לעיל 28( ממ:(.ובאו"ה
 רמיו. אלא בהאורה: וגם שם 28( עצמו. בירי הפקרוז היהואפילו
 וראה א'[; אות ]שם המאוחרים רש"י של מתלמיריו לאחר כוונתו איל1 ,( :רל"א
 במבואי. באיריכותמש"כ

 הוא בריז א"ר ]=הימנה[18(.המת'
 בתי אבירת לפמ"כ17( לישאיז

 רעה 18( הפעומות רפגיעתהקטנה,
 -אפילו משלמין אינז הויקו10(ראם
 יטהזיקו ואחיים 20(, יטהגרילולאחר

 22( הואיל אלא חייביה]==בהז[21(
 זוז 25( שוה שאם לא24(. ותוטבעת רמי לה אפרע נטוקה בתי28(שע"י

 28ג ברמים אותה מעליזובעלים
 איז עצורי27( ביר הפקירהאפילו
 עכ"לע בלגר זוז28( אלאלה

 18(, גן'צנחו ון"י דקנפלקידעק 12(לנוילן
 :נבלבהש
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 נפשו לפדות לידו, זה ממון בא לא משאם יורנר, לרצובעו ב( המושלעליו
 ממון מחמת בפדיונו שהכבידו העיר מטובי 8( שלשה הממון מןולרנרנ
 עליה מליקו דכמפא כמא גביה דאפקידו גברא ההוא 4( כדאמרינןזה,

 ליה אמר פטריה, 6( דרבא לקמיה אתא נהלייהו. יהביה שקליהגנביה,
 אי חזינא, אשי- ר' אמר אלא הוא. חברו בממון עצמו מציל האיאביי
 דכמא אדעתא לא, ואי לשלם, וחייב אתו דידיה אדעתא הוא, אמידאינש
 שקבלו עכשיו עליו, שיצאו לו גרם הפקדון שהרי ופטור. אתודכםפא
 כל כשאר מחמתו עליו שבא ההפמד חצי לשלם עליו יש שכר,למחצית
 פלגא וההוא פקדון, פלגא מלוה פלגא עימקא, האי 6( לן דק"מאאונמין.
 שהיה שכר, שבשביל להחזיר, חייב עליה שיבאו אונם. צדי כלדמלוה
 שיבא אונם מכל שפטרוהו טוען, שהוא ומה : ההפמד לו בא בו, י(מצפה
 שרי '( הורגלו שלא נראין. דבריו אין ומשרתיו, העיר מושל מחמתעליו

 היה ולא האי. כי באו-נמא לאתנויי אדעתיה אמיק ולא בכךהעיירות
 אלא לתבוע דרכו אין כי עצמו, בפני אחד לכל השלטון שיתבעדואג
 אשר בכל הגזרה פי על ממונו את יפטור אחד וכל יחד, 9( הקהלהלכל
 שהוא כמו זה, אונם להם שפירש בעדים ראיה להביא ועליו שם.הוא
 הזה ממון מחמת עושר קול עלי יצא שמא אני ירא להם, שאמרטוען

 יתיישבו אלה, לדבריו ראיה לו אין ואם ופקידיו. המושל משא עליויכבידו
 ר' והנדיב ת( קרובי יומף ב"ר יצחק ר' כגון העיר, ע( טוביבדבר
 זה ממון שיצא קודם מתחלה שראוהו מה לפי יונה, ב"ר בנ(שלמה
 שיראה מה ולפי דוגמתו, ענ"ם על המושל שפמק במה ויתבוננועליו,

 והשאר הפקדון, על האומד חצי יטילו כן, מחמת עליו שהכבידובעיניהם
 לו שמחלו שנתן, מה נתן פיהם שעל טוען, שהוא ומה : לשלםחייב
 הקהל כל במעמד שהרי כן, ויעידו עדים יביא בפדיונים, שירנן ינ(כל

 8. אות להלז וראה קל"מ: וח"ר שפ"מ, ח"נ תרמ"ר, סי' ח"א הרשב"א תשו' והשווה2(
 ע"ב קי"ז, ב"ק 4( שלשה. =של הניה: ב'[ אות ]שם מילר ור"י =לשלשה; צ"ל: אולי8(

 יהבה שקלה עילויה, ננבי סליקו רכספא, כסא ליה מפקיר רהוה נברא ההוא הלשון:בשינוי
 ררבה: בגמרא: ולפנינו 5( שם. בר"ס ירבינוביץ למש"כ שלפנינו נירמא להוסיף וצרירלהו.
 ע"ג. ק"ר ב"מ 6( נ'[. אות ]שם ע"ב צ"ט א' סי' צרק בשערי הנאונים גירסתוכ"ה
 תשו' ראה 9( ולהלז. 000 ע' יוראיקא נאלליא חצרפתי בספרו נרוס והשווה 8( =לו.7(

 הנ"ל בספרו נרוס לר"ר ירועים אינם ושניהם 10( ת"ב. וסי' שצ"ר, סי' ח"נהרשב"א
 שיתז. ]טת[ =כל 18( שלמה. ערר: שם: 12( יצחק. ערר: מבואי ,ראה 11( 226.צר
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 הראשונה הפרשה דבר על כן אמרו ואם דבריו. כפי "( במערה לונאמר
 ידי יצאו שאילו זה, בפדיון זאת על לו תעמוד לא דינר, אלפים ד'של
 כלי שהוצגו עכשיו רב. הון בידמ נשאר היה עדיין פשרה, באותההשר
 וחייב בממונם עצמו יפדה והוא הפתחים על להחזיר לו נאותו לאריק,

 הפקיד, אצל החוב מבעלי שהמחה מה וכן משלהם. שקבל מה כללהחזיר
 בבית בתיבה שנמצאו והמשכונות, והמעות שכתבתי, האומד מחציחוץ
 ממונם, שמחל טוענים שהם הממון ומחילת : עליו אחריותו חציהגוי,
 הפקיד אצל מעליו החוב בעלי את %( לנתקבשביל
 על הוא נאמן מחל, כן בשביל לא אומר והואידיו.
 קצת שימחול לדבר תחילה נכנם כן מנת עלשהרי
 משעבד אדם שאין מדאי, יותר שמחל ישביעהוולא
 ולא הקהל על לרעה המושל רוח שראו 17( הגוים יד שגברה שכןוכל

 בעיר להתעכב הוא וצריך לגבות. כדי למחול והוצרכו בעיניהםנחשבו
 הקהל, שאר שיתעכבו מה ככל גוים, בידי הנותר הממון אתולגבות
 ממה לו אין ואם לגבות. מועלת עכבתו שאין הקהל טובי שיראועד

 מן אחד אצל הלווים את ימחה לא ואם הממון, מן יתפרנםלהתפרנם
 לו יש אם ליתן, מה לו שאין אומר .שהוא ומה : ויצא בעירהנשארים
 תשיג שלא ולמה מהם, לגבות משועבדים כולן 8ג( מפרים ,אומטלטלין

 חוץ לו, שיש מה כל יתן השבועה פי ועל חוב. שטר להם יכתובידו
 וכמות ]יום[ שלשים מזון חוב לבעל שמשיירין ט( רבותינו שאמרוממה
 את לוי שיברר חפצים שהם ושמעון ראובן שטוענין ומה : חדשלי"ב
 לברר, לו אומרים הם דבריהם. %( מה הוא, מה ידעתי לא בגזירה.דבריו
 שכן ישבע אומ' הם שלטון, אונם מכל שפטרוהו טוען שהוא .מה עלאם

 לחייבו עליו מטיל שאני האומד, מחצי ויפטר לו אומרים הם יפהויפטר.
 שפמק מה מכדי יפטר לא אבל השכר. למחצית מצפה שהואמחמת

 : לחייבו 21( חבריו שאר עלהמושל

 רש"י מגנוז ערר: מבואי ראה 16( =מירור. ובנינו 15( לכל. גלוי במקום במובו:14(
 במק"א. בתשובותיו ,רבינו של לשימתו מתאים זה וגמ 18( 2. אות לעיל ראה 17(בתשובותיו.

 חרש. עשר שנים וכמות יום שלשים מזוז לו נותנין ע"ב: כ"ג מ"ר פ"ו: ערכין19(
 גחמר. לקוי והשאר 21( מיוחר. בפרק מבואי וראה רבריהמ; =]ומה[20(

 את %( שיצאכדי
 שבועה. ובלאכך

 שיכול, מהויגבה
 זו. לשבועהעצמו
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 רל"בט"
 ושמעון. ראובן בדברי וחקרנו עייננו חתומי-ממה 1( בית-דיןנחנו

 ראובן שהיה שמעון, הודה אשר אחרי ראובן, 2( נזדכהומדבריהם
 ראובן, קנה שלשתן ובמעמד האשה, מיד שקבל ממירת-החפץבשעת
 8( ונכנמ שליח-האשה, מתורת שמעון יצא או השליש. שמעון ע"יוזכה

 לא שומת-החפץ שבעת מודה, השליש ששמעון ומאחר השליש.דרך
 לידו. הבאת-ההרשאה לבד מימן, שום האשה 4( התנת ילא האשהבררה
 שהתנאי 6(, ההרשאה כשהובאת לראובן החפץ לפרוע נתחייבמיד

 החפץ, יעכב אם השליש, יעוות'( ומעתה האשה. התניתה כאשרמקודם6(
 מה השליש יעשה אך מעלה, 8( איננה והתראותיה מחאת-האשהכף

 שמרא דנפקא איתתא ההיא : 9( במנהדרין עובדא כההוא בידו.שהושלש
 : "( שמעתא כדממיק רבנן והימנוה פריעה, שמרא ואמרה ידהמתותיה

 לפי, נאמנת. אינה דבריה, היו שמר-אמנה מוענת, שהאשה מהוגם
 דברי דברינו, היו ט( שמר-אמנה אומרים ההרשאה כשעדישאפילו
 לקממרא, 12( ומרע על-9ה אתי דלא נאמנים. אינם דברינו, היופיומים

 מוען שהבעל-דין שכן כל אחר, "( במקום יוצאה שחתימת-העדיםאחרי
 וזווכו, מלווס לר3יכו סו5 5ולי עליו, סחתווויס מתות נלי נית-וין פסק :רל"ב

 ל"ז. ןף מס ונתנו5 5', 5ות 363 כ"ט סי' כתחנ"ווסו53

 לויו מעיני נעלמה זו ותשובה מאתנו; נאברו חתומי-ב"ר שמות אמנם 1( :רלקקב
 ל"ב סנהרריז ראה תלמורי, לשוז והוא בריז; זכאי =יצא 2( 72. צר לכתובותבאוצה"ג

 ברבר; התחיל וחוראתו: בררך, ונכנס צ"ל: אולי 8( ע"א. כ"נ הי"ג שם וירושלמיע"ב,
 צ"ל: אולי 4( מ"א. פ"א: ברכות המשנה לשוז וגם כ"ז, ה': במדבר רש"י לשוזוהשווה
 לרח"ג, השטרות ספר ראה החוב; נפרע שכבר המעיר אורכתא, שטר והוא 6(חתניתה.

 מילר ר"י אמנם מקורם; ]=הותנה[ שהתנאי צ"ל: אולי 6( אות.6. 82 צר אסף,הוצ'
 ררכו[ ]=את השליש יעוות צ"לכ אולי 7( )מקויים(. שהתנאי והגיה: מ,רח ב'( אות)שם

 בלשוז זה, ובטוי 8( המוסרי. במובנו ע"א סוף צ"ז סנהרר:ין והשווה כ"א(; ג':)ירמיה
 אנשי שנהנו למנהג ובנוגע רש"י; בתשו' רגיל איננו טובה, ומרה חשיבות עםנררף

 באוצה"נ לרש"נ שמריה ב"ר אלחנן ר' תשו' ראה שבועה, בלי הנשים את להאמיןקירואז
 ע"ב, שם 10( קלים. בשינויים ע"א ל"א סנהרר,ין 9( 282. ע' ריש תרס"ו סס"ילכתובות

 ר"ה: שם בפירש"י וכ"ה =ליה; 12( ע"ב. י"ט כתובות 11( רנפק. ר"ה: שםופירש"י
 כתב- איו אם ררוקא בהלכה, ור"ח רשי של לשימתו מתאים וזה אחר. =ממקום 13(איז.
 כשכתב-ירו ראפילו רה"ג, של לשימתו לא אמנם נאמנים: הערים איז אחר, ממקום יוצאירז
 שם תוס' בשטמ"ק; והובא שם, הרמב"1 חרושי והשווה נאמניז. איז אחר, ממקוםיוצא
 2נ ע' שם ואוצה"נ ה"ט, פ"נ ערות ה' הראב"ר והשגות ר"מ אמרד"ה:
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 בעלמא, חמפא השמרות 14( לכל דא"כ נאמן. אינו היה,שמר-אמנה
 שמעון שהיה לומר לכשתמצא ואף היה. "( שמר-אמנה למעוןשיכולין

 אשם לאשר החפץ לפרוע נתחייב ; מתורת-שליש ונפקאשליח-האשה
 המעידה ההרשאה כפי החפץ על שהיה חובו שפרע מאחר "(, נתן מדר'לו

 לשמעון חייבנו לכך : לראובן ונותנין משמעון ומוציאין החוב,שנפרע
 שחייבנו ומה לראובן, החפץ לפרוע דברים ובלא ז1( דין בלאהשליש

 : וחתמנו כתבנו "(וזיכינו

 רל"'גפי'

 : שלמה רבינו הגדול המאורתשופת

 מה שכל ביניהם והתנו לשוק 2( שהלכו ושמעון ראובן 1(וששאלתם
 בכל בין במציאה בין במחורה בין מהן, ל[אחד ]ב:שכר 8(שיעלה

 6( שקנו פרקממיא עמ לבדו האחד הלך 6( ובחזרה לזה. זה 4( יחלוקודבר,

 ליתן מחברו ותובע 1(. בפדיון ממון ונתן גוים בידי ונתפם]=בבשותפות[
 סי' "ק: ב:כ"י ס"" פירינ5י ]כ"י ה"נ סנס"ל :רל"ג

 קנו""
 סכס בכססגלס

 ל"1 סי' 130[ נוס' ]בבסירספלך 49 קונן סזה"ס כ"י ה"כ לךרך 5יךס :ג[
 )וגותגס; יותר נסגנון "14 כ"ו סי תה5"ו ; כסערות[ לסלן סתס ]ב:כת"י 33ךף
 ק"נו ס" ח"נ ס"ורס 62-61[ן ב:פר: קל"ך ס" )ו: ]ב:כ"י "-נ111 סת: כ"י"ו"ס

 180-179. ח"נ נקתך "ו5ר ;223
 ולית"

 סלפנינו. סנו: כ"י סנס"ל נק5ור

 וגי-האי 16( "לכל". במקום "כל" צ"ל: ואולי רש"י: בלשוז זה לבמוי חב,ר מצאתי ולא14(
 הוצ' הרסב"ם, ותשו' ה"ה פ"ג: ערות ה' הרמב"ם שם, כתובות ראה ליכתב; ניתןלא

 סי' ח"א מהרש"ר ועי' ע"ב, מ' ב"ק ע"א, ל"א פסחים 18( 213. ע' רכ"ג, סי'פריימן,
 דחכסי- בתשובות רגיל זה ובמוי לשמעוז; ראובז שביז ותביעות מענות בלי 17(קכ"א.
 ע"א. צ"ה כתובות ורברים; ריז בלא ע"ב: כ"1 ערכיז רגם"ה לרוגמא ראהלותיר;

 י"ח. רבה במרבר =בריו;18(
 בעל ע"י ברמז נזכרה ז,ו ותשובה ]או"ה[. וששאל שזח"ה[; ]כ"י וששאלת 1( :רלווג
 אות מ' רף לשבה"ש ובמבוא 180 להאורה במבוא ,רש"ב ע"י וגם 86; סי' ש' אותשה"נ
 מיליר ר"י שציין המקורות ולכל קס"א[. סי' במקום קמ"א =סי' שם: ]וצ"ל במעותקפ"א
 הלכו או"ה: 2( נחמר. ואוצר לררר צירה או"ה, האורה, להוסיף: צריר א'[ אות]שם

 שם: כ"י 4( מהם. לאחר במעות: או"ה מהז; אחר ]=שכר[ שכן האורה: 3( בשוק.לסחורה
 שניהם, שקנו פרגממי]א[ עם יח)י(ר לברו מהם אחר וכשהחזיר שם: 5( ביניהם.יחלקו
 ובכ"י: שם: תחצ"1 עפ"י זה הוספתי 8( לברו. האחר ובחזירת האורה: גוינם[; בירינהפש
 ממון. ונתן עצמו ופרה שם: כ"י לפריוז; האורה: 7( שניהם.שקנו
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 של שהיתה המחורה 8( ביניהן והיה הם שותפים שהרי בפדיון,חלקו
 שותפים להיות 9( שהותנו ועוד ]ה[שותפים. כדרך לשומרהשניהם
 היינו לא : משיבו 11( והלה בהפמד. "( שוה הפמד שיש ועכשיובשכר,
 "( נפרדה א( העיר מן צאתינו 18( משעת אבל 12(, בשוק אלאשותפים
 וזה לי חולק היית לא הרבה "( רב ממון משתכר היית ואילוהבילתינו.

 לחייבו. בדבר 18( חולקין ויש ופמרוהו. לדין לפניך "( ובאו בכך.מודה
 לחייבו. מהיכן ראיה בידי 21( אין ואבי ]לי[. 20( פירש לא החולקין "(טעם

 שותפים ]בבשלהן[ פרקממיא חלקו ב2( שלא זמן כל שעדייןואע"פ
 ואם חלקו. חברו לו ישלם האחד שיפםיד מה כל התנו, לא 28( ואילוהם.
 אלא זה דבר נאמר לא רשע, להפמד ורחוק ל~~כר קרוב 24( ששנינומפני
 יהיה ואם עמו, 6ב( יחלוק ישתכר שאם מנת על לחברו פרקממיאבנותן
 המקבל. על האחריות שכל 28(, להשלים המקבל על בפרקממיאהפמד
 אלא איבו 28( חלק נומל שהנותן ומה מלוה, עלי.ו י2( פרקממיאנמצאת
 לך אין 30( זה בדבר אבל 28(. ונומל עומד מעותיו במילורנ ושכררבירנ
 חצי ומפמיד חלקו אחריות עליו קבל שהרי תרעומת, אלאעליו

 ואע"פ עליו. קבל לא זה שותף של 82( גופו ,אחריות אבל "(,הפרקממיא

 ביניהמ והיתה או"ה: שותפיז: כררר הסחורה לשמור ]=ביניהם[ בינם והיה שזח"ה: כ"י8(
 תחצ"ו: 9( הסחורה. עם בא והיה אוצ"נ: וגם תחצ"ו השותפיז; כררר לשמרההסחורה
 שם: כ"י בהפסר: נשוה הפסר שיש ובכז תחצ"ו: בהפסר; שויז צ"ל: אולי 10(שהתנינו.

 בשוק: ]בעורנו[ צ"ל: אולי 12( משיב. חבירו והלה שם: כ"י 11( בשוה. ההפסרנחלק
 בשעת שם! כ"י העי,ר; מו שיצאנו משעה האורה: 13( בשוק. ]=ועורנו[ בעירנותחצ"ו:
 =ממוז 16( חבילתנו. נתפררה שם: 15( השוק. מו סמ: וגם שזח"ח כתח"י 14(צאתינו.

 כ"י הרבה; ]=במרינות[ בממונות האורה: או"ה; עפ"י זה ותיקנתי הרבה. ]במרינות[רב
 ופטרתו: לריו לפניו ובאו או"ה: 17( וכו'. הררנר[ באמצע משתכר חיית ואילושם:
 לצורר שלא והגיח טרח שר"ל אמנם חבי,רו. את ופטר לרין רשי לפני ובאו שם:כ"י

 המחייביו. וטעם שם: 19( שחולקיו. כ"י: 18( ]ופטרתוהו[. לרין ]לפניכם[ ובאובאוצ"נ:
 וכל כ"י: 22( ראיה. בירי ואיו בהאורה: וגם שם כ"י 21( לי. פורש לא אוצ"נ:20(
 לחבירו, פרקמטיא שחלקו כ"ז י'(: אות )שם וויז כ"י או"ה הם; שותפים חילקו, שלאזמז
 יחלוקו. אוצ"נ: 25( ע"א. ע' רמ ב"מ 24( והרי. שם: כ"י 23( הז. שותפין מנתעל
 ]הכל[. להשלימ א': אות שם המנלה שזח"ה; כ"י עפ"י זה ותיקנתי האחריות[; =]כל28(
 רבית. אלא איננו[ בשכר חלק )שכר( נוטל שם: כ"י 28( שם. בכ"י וכ"ה =]זו[:27(
 כולו זה מאמר 30( ]=שנתפסה[. שנתפתתה פרקמטיא חצי ונוטל עומר בטעות: האורה29(

 ]שנאברה[. תחצ"ו: או"ה; עפ"י זה ותיקנתי ]-שנתפסה[; 31( שם. בהאורח וגם בכ"ינשמט
 ר'. סי' פ"ט כלל הרא"ש תשו' והשווה32(
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 לזה. לחייבו מעם 84( זו אין חלקו, עמ חביר,ו חלק על ]-מורח[88(שהףה
 חמור ואת חמורו את %( נהר שמר מ( לדבריך הבארנ בדולה ראףהשהרף
 88( רדוף קום לו אמר לא וזה בכולו זה מורח שהיה "( וכ"ש וכו'.חברו

 דבר ףבא וכף פדףובך. ועלי ולףממים ]-חיורנ[89( נהודף למקוםוהכנם
 . "( מוב מה נדעה שלהם וראיורצ 40(המחייבףם

 : יצהק ברשלמה

 רל"דמי'
 : ז"ל רש"י הנדול המאור 1(תשובת

 מהן אהד ופירש לאמצע. 2( השכר וכל אחד לכףם שהמףלוהשותפין
 מידו הכל ואנמו בעיר 8( ותפמוהו בידו. השותפות וממוןלמחורה

 חברו את ותובע רב. 4( הון ממון[ : הנליון ]על ליתן צריך נופוובפדיון
 בהפמד. לחלוק לו 6( ויש היה לאמצע שכרו 5( כי בפדףון, מחצהליתן

 : רשע להפמד ורחוק לשכר קרוב יהא לאו,ואם

 ולא נופו שמירת עליו קבל לא שהרי כלום. עליו לו שאין נומה 7(רעתי
 זה. הוא ולשכר להפמד וקרוב בהפמדו 8( ודיו ממונו.שמףררנ

 : נ5ס 483-"49 קל"" סי' פיריכלי[ ]כ"י ח"3 353ה"ל הו3"ה 1ו ת5ינה :רל'"ד
 ונ5יכוייס ן ינחק[ נר' 5לחס : נסופה ]וחתוס 1"ל ר5"י סנלול סנ1"ורת5ונת
 1"ל ר5"י ס5ינ : נ5ס 743 קל"ט סי' הסחיכר[ ]כ"י ח"נ 5נה"ל נקינורקליס

]ולית"
 "וכספורל[. כ"י ח"3 353ה"ל

 הגיה ר'[ אות ]שם מילר ר"י אמנם חלקו. על כמו חלקו על מורח או"ה: לנכוז; כצ"ל88(
 שמ: כ"י מענה; ז.ו איז אוצ"נ: 84( חלקו. עם חברר חלק בפרקממיא שהיתה בצרק:שלא
 השאר ובכ"י נהר. רשמף מההיא ]=ן,ראייה[ להביא לי יש שם: 85( טענה. לרואיז

 קורם שמ: 88( במלז. שהיה זה וכ"ש שם: כ"י 87( ר'. פ"י: ב"ק משנה 86(מטושמש.
 כ"י: 40( כתה"י. שני עפ"י זה הוספתי 89( ולסמים. חיות גרורי במקום הכנם]=קום[
 נרעה או"ה: 41( עכ"ל. בינינו מה נרעה מוב[ ]=מה מעה המחייבים ראייהוכשיבא
 מוב. מהבינינו

 כ"ו; סי' תחצ"ו את גם כאן לציין צריר מוינא פרנקיל ר"ר ירירי של ולרעת11( :רי"י
 ]והשווה ובלשונם בתוכנם הז ששונות לפי שניהם, את להזהות אפשר שאי ה1א ברוראמנם
 שלפנינו רש"י ותשובת תכ"ב; סי' ר"ב מ"ב, סי' ר"ק קנ"א, טי' ר"פ ב"ב מהר"םתשו'
 כ"ג. סי' ר"פ מהר"ם תשו' ראה 2( 160[. עמ' להא1רה במבוא רש"ב מעיני גםנעלמה

 י2,טכרה לפי 'טם: 5( יב. ממוז שם: 4( אונטים. או גנבים אותו ותפטו ממ: כ"י8(
 להפסרה י2ם: 8( ז"ל. ריט"י השיב שם: 7( לה יוט וגם יטם:6(
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 תובעו אינו והרי בידו, "( שמסר בממונו שכר לקבל מצפה 9( היהבמה
 13( לענין רשע, להפסד ורחוק לשכר קרוב י1( וכששנינו כלום. ט(בהפסדו

 למחצה בהן להשתכר לחבירו מעות או פרקממיא שנותן שנינו,רבית
 ברבית, שמלוה רשע 14( זהו בהפסדו, כלום עליו יקבל לא יפסידואם
 נמצא הוא. המקבל על 15( ]בבזול[ זולל ושל אונם של שהאחריותשכיון

 הוא, רבית השכר, במחצית נומל שזה מה וכל עליו, מלוהשהמעות
 "( דיו עצמו, על ממונו שאחריות זה אבל עליו. הקרן מן כלום איןשהרי
 בגופו מורח שותפו שהיה מפני ואם אדם. כל מדת אלא זה ואיןבכך

 אפי' אלא יהא 19( דלא כך. על 18( לחייבו לנו אין השותפות, על "(ומסכנו
 עליו. גופו שמירת אין משלח, של הנאה 0י( וכל בחנם בשליחותוהולך
 באונסיה שואל שחייב גופו בלא פרתו לו השאיל דהשתא וחומרמקל

 עמו בעליו אם שנ' פרתו 1י( מאונם שואל נפמר גופו השאיל)אונסיה(,
 עצמו בשביל שאף 22( שכן וכל וכמה. כמה אחת על גופו אונסי ישלם,לא
 מהיכן לנו אין למחר. וזה היום זה למרוח השותפין דרך וכן הולך.היה

 לחייבו באנו שאם הללו. לדבריהם וסמך ראיה להביא צריך ואיןלחייבו
 מן לפמרו אבל לדברינו. פתח למצא צריכים היי.נו בידו, ממונוולהוציא
 אם חברו נזקי עליו לקבל האדם את ]ה[תורה חייבה שלא הואהסתם
 : ושלום בדבר שוין ישראל וכל חסדים וגמילות צדקה ידי עללא

 : יצחק בר'שלמה
 רל"המי'

 חלוקה. הויא לא חבירו לדעת שלא חולק אדם אם : 1( רש"י בשםמצאתי
 שחבירו ואע"פ לאמצע. השכר בחלקו המקבל שמרויח מהוכל

 מס[. ממו"ן כת"י ]בבתרוכי מכ"ו סי' פ"ה 3"ת תייכי :רל,יה

 ב"מ 12( בהפסר. שם: 11( בידו. במסר פירינצי: כ"י 10( מצפה. שהיה במה שם:9(
 ח"ב שבה"ל תכ"ב; סי' וד"ב קנ"א, סי' ד"פ ס"ב, סי' ר"ק מהר"ם תשו' ראה 13( ע"א.ע'

 =זול: 15( כו'. שהאחריות כיון ברבית שהלוה רשע וזה סמ: כ"י 14( קמ"א. סי' אק:כ"י
 ליתא זה גם סמ: כ"י 17( ]=דיו[. רין פלר: כ"י 16( שם. סמ: כ"י עפ"י זהותיקנתכ

 שותפו של הנוף באונס חלק לשלם לשותף שאין זה לעניין ובנוגע 18( מבואי[. ]ראהשם
 ראם סמ: כ"י 19( לעיל. רש"י ותשו' קע"ז, סי' טחו"מ ר', סי' פ"ט כלל הרא"ש תשו'ראה
 שמי. סמ: בכ"י ]וכ"ה =זה 22( מהפרה. באונסיה שם: 21( הנאה. רכל שם: 20( יהא.לא

 חולק[ ]צ"ל: חולה ארם אם בטעות: 165 צר להאורה במבוא ברמז 1נזכרה 1( :רל"ה
 רש"י. בתשובת שהוא ספק ואי: בז,ה"ל: רש"ב שם העי,רוכבר
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 חלוקה, דתיהוי ליה ניחא דלא כיון הכי אפילו ב(, בשוה שחלק לומודה
 : חלוקה הוילא

 רל"ומי'
 8( מי כל מיהו שב"ל, ב( דבר מקנה אדם דאין אע"ג : רש."י 1(השיב

 שבעולם ריוח שום ידו על דבר ישתכר שאם לחבירושמתנה
 לשלם אדם 4( חייב אמירה שכר אפי' דהא לו. ליתן חייב חלקו, לולירנן

 אדבר 6( שלא ע"מ לי מקודשת את הרי ]=כדאמר'[י( הואדממונא
 לה שיתן דצריך 8( דאמר לר"ל דאפי' מק,ודשת. זה הרי ז( לשלפוןעליך
 בפ' אמרי' %( והא הוא. מעלי' דשכירות מבר 9( מ"מ פרופה,שוה
 אמירה שכר א"ל רבית'. 18( קאכיל והא %( מפרא רב לי' דאמרו "(הרבי'

 : .עכ"ל 14(. שקילקא

 נמס: "93 תת)ו"ו  סי' 108[ )וס' ]במסירמפלך 345 קונן מזח"ס כת"י :רל"ו
 נ")ו ס)ו:( )כ"י ןריכוס תרןכי ן סם"לס( נוסח )נלי רם"יסמינ

 פ,ן"
 י29 רים

 3ר' מל)וס )ור' סי" זו תמונס "30 סוף )ו"ח סי' נתחנ,,ו ")וכס : קליסנמיכוייס
 תמו' נמס: ומותפין מלוחין )וס' פ"ך סנס"ננ וסמווס סיתוס. ינחק לר'מתמון

 יקוס עןיס מכיס ועפ"י ע"נ. ע"1 סימר וס' מכ"ס, סי' נ"נ תסר"ס תמו'סנ"וכיס,
 לרם"י. מסייןנר

 מהרי"ק ותשו' פ"ס, כלל הרא"ש תשו' רכ"ז, מי' הריב"ש קע"ו, מי' מחו"מ והשווה2(
 צ"ז. שורש ושם כ"ר,שורש
 דהכי נומה שרעתי כמה משיבד והנני תחצ"ו: ממ:; כ"י במרדכי ג"כ כ"ה1( :רלן'ך
 שם: 8( לעולם[. בא שלא ך=דבר דשב"ל מקנה אדם שאין אעם"י מררכי: 2(הלכתא.

 חייב זה הרי לו, שיתן בעולם ריוח שום ידו על ישתכר שאם להב' שמקכה מי כלמי'
 כדתניא. ובמרדכי: המברא: עפ"י זה תיקנתי 5( אינש. מחייב תחצ"ו: 4( לו.ליתן
 שזת"ה(. )בכ"י לשולמן 7( כאו. וכצ"ל שאדבר, ע"מ שם: 6( ע"א. מ"ג קדושיןועי'
 הלשוו. בשינוי ע"ב מ"ס ב"מ 11( ועוד. שם: 10( =קמבר. 9( שיתן. בעיכן מרדכי:8(
 גמ,רא 18( פפא. לרב ליה ראמרה מרדכי: פפא; לרב רבנן ליה דאמרי צ"ל: אולי12(

 לגבי אמרינ' ועור תחצ"ו: ריבית': קאכיל מר מרדכי: רבית'; דמר בריה אכיללפכינו:
 אמיר' שכר עד כו' רבית' קאכיל מר בריה פפא לר' ליה דאמרי פפא, דר' בריה מראבא
 ואיז חייב, דוודאי משתכר וע"י בגופו שמורח זה וכ"ש ב80: ריש תחצ"ו 14( שקיל.קא
 לעולם. בא שלא דבר משוםכאו
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 רל"זטי'

 בלא ערב שנעשה או בקניין, ערב שנעשה מי י בתשובות כתבמצאתי
 המעות, נתינת קודם בו לחזור יכול קבלן, שנעשה או 1(קניין

 ערבות, המקבל וערב : המעות נתינת לאחר אלא בקניין שיעבדדלא
 מעות מתן בשעת ערב ליה הוה 2(, משכונו או שמרו מחזיר פיו עלאם

 : קניין בעיולא

 רל"חמי'
 וקיימו אחיו בת 8( על בנו[ ]בבאת 2( ראובן ששידך 2וששאלתמ1(

 בו שהחוזר מנת על קבלנים ביד יד תשומת והניחו 4(דבריהם
 '( שנים כמה ועברו מקומות. 6( ברוב שהורנלו 5( כדרך ערבונויפמיד
 הקבלנים מיד ערבונו תובע אחיו שמעון 8( והנה ראובן. בווחוזר

 לא בכתובה קבלן צ( ואומר ממייעו 9( אחד ותלמיד לראובן.שהחזירוהו
 : קניא לא 11( ואםטכתא הוא, דאממכתא ועודמשתעבד.

 : נחס [ תתג"ו סי' ריוו5 ]ב2ך' נ89 3"3 ססווינר( )כ"י ורינוס תרוכי 2רל"ז
 ]סתס[. 3תסו3ות כתנונג5תי

 ~ורןכי 3סנסות סו53ס 53יכותס, ונןולס 3כווותס קטנס זו, רס"י תסו3ת 2רל"ח
 5דד2 תקנ"ט סי' 3כ"י סס ]ב:ונסנס ך195"1965 סג"ס סי' פ"5 קןוסין סוו:()כ"י

 נ"וו סוו:( )כ"י ןרינוס וורןכי ן יגחק 3ר סלווס : 3סופס וחתוס קליס[נסינוייס
 : 3נןפס[ לפנינו ]ולית5 ספרןס ווספר יגחק 3ר' סלווס : סס וחתוס סנליון על393

 ח"נ ס5ורס : רניס 3סינוייס 180[ ע' ח"כ לסך"ל נחווך ]522וגר כ"ז סי'תחג"ו
 ן 62[ ען בבפך: קל"ס סון ת: ב2כ"ו 1113 סת: כ"ו ]בב5ן"ס 223 קת"5סי'
 סי' ן"פ נ"3 תסר"ס 3תסו' נתרן גור ו3ק : ק"ו סי' קנין לס' תיקוניותתסו'

 ג/ ס" ן"ק וססתתנ"ך,

 מיסכונה על או ריווא: ר' 2( קבלה בלא סמ: ובכ"י ריווא; ר' עפ"י זה תיקנתי 1( :ויל"ז
 או"ה, האורה, עפ"י זה הוספתי 2( 1טיטאל. או"ה: עהשאלת; ררינוס: מירכי 1( 2ו'ל"1ץ
 לבת בנו את ראובז ששירר בזה"ל: מתחלת זו תשובה ר"פ מהר"ם ובתשו' ומהר"ם;מררכק
 העתיקה צרפת לשוז השפעת על מעיר הוא נם ואולי ומהר"ם[; ]מררכי אחיו ==לבת 8(אחיה
 במררכי ]וליתא תקנ"0 סי' הנה"מ ובכ"י בתחצ"ו כ"ח 4( מבואי[. ]ראה רש"י של סננונועל
 בשאר או"ח: 8( הארם. כל כררר סמ: כ"י הנה"מ 5( ב39[. בכ"י לא ונם 'טצ"ה בס'לא

 ותלמיר ערבונו לו והחזירו ראובז בו וחזר כ"ה: והני' יטם; ליתא הנה"מ: 7(מקומות.
 מסייע אחר ותלמיר או"ה: 9( ,שם. נשמט כולו אחר" "ותלמיר וער מכא; 8( מסייעואחר
 ב0עות: תחצ"ו 11( ע"ב[. מ"ם ני0יו ]וראה רכתובה ערב ואומר הנה"מ: 10(ליה.

 . ]==ואסמכתקואסכת'
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 בר דמשה משתעבד, בכתובה דקבלן חדא, : הצדדין בכל התלמידטעה
 מי דכתובה וערב ומותבינן וכו'. הוה בכלתיה ערבא "(עצרן
 קבלנות אצל "( זו קבלנות ענין מה ועוד הוה. קבלן ומשנינןמשתעבד,
 לאשתו מטלטלין או מעות המתפים זה דכתובה[ ]בבקבלנורנ "(.דכתובה
 אינה זו קבלנות אבל לבעלים. והחזירן 16( שליש ליד וממרתןבכתובתה

 דבר נעשה ואם קניא. ודאי "( זו ואממכתא תנאים, לקיים עירבוןאלא
 מיניה "( דקנו והוא קנייא, אממכתא לן קיימ,א עיר י1( חשובי בפניזה

 אלא לנו אין "(, מקומות בשאר מהן %( חשובין יש ואפילו "(. חשובבב"ד
 %( שלא חשוב ב"ד לך שאין מוף, לדבר אין דא"כ מקום. אותו שלב"ד

 בימים יהיה אשר השופט אל 8ב( ואומר העולם, במוף ממנו חשוביהא
 24( משה של כב"ד הן הרי ישראל על דין בית שנתמנו שלשה וכל :ההם

 %( שהנהיגו אשה שידוכי על וכ"ש הפקר. הפקרן ולהיות נכמיןלענוש

 ]בנבממון%( לקונמו הדין מן ויש ישראל, בנות לבייש שלא כןהראשונים

 לתורתו כבוד %( חולק אין הממייעו "( ותלמיד : הגוף "(וברידוי
 ממנו ונכמו מכבוד מנעוהו השמים ומן %(, מריע יד]בכלהחזיק[

 בר ע"א[; כ"ג ערכין ע"ב, קע"ר ב"ב בגמרא. שהוא כמו סמ:, כ"י ]הגה"מ עצרי בר12(
 ]תחצ"11. עצרן בר ]מהר"מ[: עצורי בר שם(; פר: ווין; כ"י )או"ה ]=עצוירי[פצורי
 ]==קבלנות 14( ז.ה. אצל זה תקנ"ט! סי' שם אמנם שצ"ה; סי' סמ: כ"י בהגה"מ כ"ה13(

 שליט. ליר ואו"ה: האורה 15( וסהר"ם. סמ: כ"י הגה"מ עפ"י זח ותיקנתי זהו[;רכתובה
 פריינק של ולרעתו העיר; טובי בפני הגה"ם: 17( ע"ב. ל"ג נררים מקובצת שמה ועי'16(
 נררים 18( חשוב. ב"ר כנגר שקול שהוא, מקום מכל העיר חשובי של ב"ר כל 134[: צר]שם
 סי' זאב בנימין ובשו"ת 145: אות 174 .ע' ר' שנה ותרביץ קע"ו, סי' לר"ת סה"י ע"ב,כ"ז
 בב"ר שיהי' כרי עם באסיפת קנין עושין האשה שכשמשרכין ז"ל ירש"י הנהיג ולפ"זצ"ח:
 ציימלין של ולרעתו 19( 121[. אות שם ציימלין וגם פריינק, מעיני 1ו ]ונעלמההשוב
 גסירנא ]=רהיינו לרבים מוטחה רוקא הוא רש"י, של לשימתו חשוב, ב"ר 121[: הערה]שם

 לנו: אין אנו שם: 21( מקומות. בשאר הרבה חשובין יש ואם הגה"מ: 20(וכבירנא[.
 שם: 23( ממנו. חשוב יהא שאין שם: 22( ב"ר. אחר אלא לילר לנו אין ר"ק:מהר"ם
 שלא ה,ראשונים שנהגו הגה"מ: 25( ג'. פרק מבואי והשווה 24( מ'[. י"ז: ]רבריםוכתיב
 ובנירוי במעות: האורה 27( ממון. לקונסו בתחצ"ו: אמנם סמ:: בכ"י כ"ה 26(לבייש.
 ותלטור. : במעות תחצ"ו כבור; חולק אינו זאת, על החולק והתלמיר שם: 28(הגוף.
 יר הן=להחזיק 30( בכה"י. שם חסר סופו ער והשאר לתורה; כבור חולק איגו הגה"מ:29(

 ג'( הערה )שם טילר ר"י אמנם שם: מיימוניות ותשו' האורה עפ"י זה ]והוספתימרעים
 מרעים[. יר מחזיק לצורר: שלאהגיה
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 ינעם ולמ,וכיהים במעמקיה. _יבין ק~לא 32( ומכ"ש תורה, של 81(גלןיותיה
 : טוב ברכת תבאועליהם

 : יצחק ברשלמה-

טי,
 רל"י

 מקובלני וכן 2(. אגרא פלגא בטל בפועל 1( אמינ' * בתשובה רש"יוהשיב
 : אכילה דבר או מעות 8( לשומרי' ליתן וצריךמרבותי.

 ר"ממי'

 נפש להשיב ערב מה נדיפתם, ריח פריחת הבכורות 1( תאינירוראי
 ]ולעינים[8( להשכיל ונחמד חיך על נעם ומה צופים, נופת 2(ומתק

 דוגמתם גדוליהן שיהיו רצון יהי בומרם, נגאל ח"ם מעין כינתאיג
 שני לשלום לשאול וגורע, כמומיף ולא בקצרה, בא עם הצעיר אני :ועודף

 אהרן, בר' 4( יומף ר ומיודעי, אלופי ונכבדים רבים שריםהישישים

 וגידולי נעים נטע ועמהם מאיר, ברבי 5( יומף ר' ובשרי שאריוקרובי

רלקקכ~
 ריס 1386 תס)ת סתי)ר[ ]כ"י סקטן 3תס3"ן סו3"ס -לרס"י (ו תסונס :

 נתסונס רס"י וססינ : נסס 191ןף
 וגכו רס"י ן3י ספרי נכל ל(ס חנר נו5"תי ]ול"

 לנסוף[. ן"ק נתסנ',ןל"
 3ר3י יוסף ר' וס"ר-3סרו קרונו ]ה"ס: לסו"ליו רס"י סססי3 (ו תסו3ס :ו*קקכה
 ל' סי' נתח5"ו סו3"ס , סכסן[ יסו~ס 3ר' "ליע(ר ור' "סרן, 3ר' יוסף ור'ת"יר,
 לר' סלתס נית תסו' ועי' י5חק. 3ר' סלמס : נסופו וחתס "193-18 ל"" סי'וסס

 ג'. סי' ח"ת חסוןסלתס

 ווין: כ"י או"ח יבין; וכ"ש סמ: כ"י או"ה 82( גליותיה. או"ה: בהאורה; ג"כ כ"ה81(
 י"ח[. אות שם ]פר: במעמקיה שכן וכל תורה של גלוייתיה ממנווכרתו

 ריש כ"א סס"י תחצ"ו ]והשווה ע"ב ס"ח דף ריש פ"ה ב"מ 2( אמ,נא. 1( :רל,קי
 תשובה לחוסי4 וצריר לשוכרים. צ"ל: אולי 3( ע"ג[. י"0 פ"ה ב"מ אגודה ובעל 12;ע'

 480. צד ח"א חתלמור במפתח גוטמאז רי"מ שצייז המקורות לכלשלפנינו
 ובתחצ"ו ו'. ג': בראשית 8( י"א. י"ט: תהלים 2( א'. כ"ד: ,רמ,ה1( :ר"מ
 וראה 4( כלום. הגיה ולא בזה הרגיש שלא מילר ר"י על והתימא נתאיו. ולענייםבמעות:
 מבואי. והשווה 5( הוא. מי ידעתי לא בז.ה"ל: א'( )הערה שם העיר מנלר ור"י י'. עררמבואי
 וגם כ"ר, י': לישעיה רש"י בפירוש המובא יוסף יר' הוא אולי שם מילר ר"יולדעת
 רמ"ב. סי'בפרדס
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 ועבדם נאמנם הצעיר שלמה אני יהודה. בר' הכהן 8( אליעזר ר'הקדש
 להשיבני להזקיקני ענותם הרבתני על דבר ומשיב להם, לשלוםשואל

 : ממרום שהראוניכמה

 מלאה מתנה שטר והביאה לדון בעלה אחי שמעון את שזימנהרחל
 ולו לה ונתנו י( ]בנם[ לראובן בהנשאה לה שכתבו אביו ויעקבאמו

 8( בז' ידם תחת ממושכן שהיה אחד, מכפר היוצא מעשרבמתנה
 לפדותו. הלה כשירצה הקרן ולקבל שנה בכל הפירורנ לאכולריטלים,
 לרחל כתוב המתנה שטר וטופם בעיר. להם שהיה גדולה אחד כרםועוד

 ]::נודע[ 9( ולא הים למדינת בעלה ראובן והלך שניהם. בלשוןולבעלה
 המעשר ופירות בקרן מחזיק זה שמעון והרי מת. אם חי אם בו נהייהמה
 הרבית. מן שאכל והפירות הקרן תובעת וזו קבל. והקרן שנים כמהאכל

 משכונות שאלו והיא אחיו שנצטרך, מפני להם שירד טועןושמעון
 השר וכשתבע ריטלין. בי"ו אחר גוי ביד והרהינום העירמאדוני

 בקש דוחק ומתוך המהר. בבית אמרו לשלם, בידם היה ולאמשכנותיו
 הכרם שיהיו זמן, אותו עד לו יחזיר לא ואם זמן, לו לתת השרמן

 בחובו השר וגבאן החזירום ולא הזמן והגיע בידו. לחלוטיןוהמעשר
 לה להחזיר השר מן ובקשה קיימת אמנו לאה היתה ועדייןכתנאו.
 השרים, מן פרם מקבלי כשאר עליו תעכבנו למען פרם בתורתהמעשר

 בו. והחזיק השר חזר וכשנפטרה שנים כמה אמי בו והחזיקה עשו.וכן
 בו והחזיק אבה. ולא לאמי כמו פרם בתורת לי שיחזירנו פניוובקשתי
 בתורת לי והחזירו עליו חזרתי שנה למוף עולה. הוא לכמה לידעשנה
 שהיו הגוי שמעתי, זמן ולאחר טרובות. יציאות עליו %( ועבדתיופרם

 לו ויתן מידו משכנותיו לקבל לשר ואמר אחי מיד בידו השרמשכונות
 שתוחלט אבותי נחלרנ על לי וחרה והמעשר. היהודי מן בידו שהיההכרם
 לפני בה ונמלכתי למקומה והלכתי בעיר היתה לא זו ורחל הגוי.ביד
 נזכר שלא על להפלא ויש הרינים. ספר בעל הכהז יה1רה ר' בז ה1א א1לי מילר לרעת6(
 לחכמה מצרף בס' שמ1אל, ור' אברהם ר' ה"ה אחי1 ביז ר"י של )?( השלישי בנ1 אליעזר,ר'
 לראבי"ה במב1א אפמ1ביצר ,ר"א מעיני זה 1נעלם מב1אי; 1הש11ה 84. ר"ו1 מקנריה יש"רלר'
 שם: 9( רש"י. תש1' בכל =רימלין 8( ]=בנם[. כנס לרא1בז במע1ת: בתחצ"ו 7( 340.ע~
 עלי1. ]=1ה1צאתי[ 10( ב1. נהיי' מהזלא
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 ונתתי למקומי וחזרתי עשתה. וכן לקנורנה רשות לי לתת הקהלהבני
 וקבלתי לגוי, ונתתי ריטלין, בט"ו בידי ממושכנת שהיתה אחתנחלה

 והחזיר לגמרי המעשר לי והחליט לשר והחזרתים מידו השרמשכונות
 ליפרין. ז' וקבלתי מידי ופדאו המעשר בעל בא שנים ולאחר הקרן.לי

 ולא היא לא משכנה, אם ושבועה אלורנ כל עליה לקבל משיבהוזאת
 ולא מעולם השר לו ירד ואם משכנותיו, על לשר מעשר אותובעלה,
 לו תחזיר לא אם לו משכנה הכרם אבל פירותיו. אכל ולא בוהחזיק

 ריטלין ט' לשר ונתנה יין מכרה הזמן ובתוך שקבע. לזמןהמשכונות
 הכרם השר ולקח ליתן. המפיקה לא והשאר בידו שהמשכונות לגוילרנרנן
 מותר להחזיר ואוטרת החוב. מותר אם כי לו חייבת היתה ולאבחזקה
 מיום ממנה שאכל פירות לו וישומו הכרם, לה ויחזיר לשמעוןהחוב
 בלכת כי שקבל. והקרן שאכל והרבית הכל תובעת והמעשר בה,שירד
 ולקחה לשרים ונכרת בעיר מוחזקת חמותי אמך היתה העיר מןבעלי
 וצעקתי דוחקי מתוך העיר טן יצאתי ואני בחזקה. ממני המעשרפירות
 והיית עליך וצעקתי בו החזקת מותה ואחרי נעניתי. ולא שניםכמה

 ומשקבלתי לשנה ד' או הינין ג' קצת התבואה מן לי ונותן עמימתפשר
 בשביל התבואה לך נתתי לא אומר וזה כלום. לי נתת ולא החזקתהקרן
 משני עלי באת היית' אחי שאשת מפני אבל אכלתיו. בשופי כיפשרה
 ה( מה כי מעפ. מעשר מאותו ולהועילך חיותך אלמנות על לרחםצדדין
 רחמיי ונכמרו הגוי. ביד כשהיה לכן מקודם בידי בהיותי עתהבצער

 ולא אחי שמת שמענו לא עדיין שמעון טען ועוד במקצת.והניתיך
 : את שלי דבריםבעלת

 שהרי מ"מ. שלו דברים בעלת שהיא לי נראה המדורים הדבריםלפי
 בעלה ואפי' בחציין. היא וזכתה נכתב ולבעלה לה המתנהשטר

 ]=והיתה[פ'( והיה דתני]א[ מלוג נכמי מחמת החצי נוטלתמגרשה
 בעלת לבעלה המגיע בחלק ואף לבניו, ומחצה אהרן מחצה ולבניו,לאהרן

 איש לאשת מזונות פומקין ת( הלכתא דקיי"ל היא, שמעון שלדברי]ם[
 קרי: 2י( ה'(. אות )שם בירי הכרם[ ]בהיות עתה ]אתה[ בצער ]יוהר[ =כי צ"ל: אולי11(

 ע"ב. ק"ז כתובות 18( ע"ב. י"ז יומא ע"ב, ק"ר ספרא ועי' ט'. כ"ר: ויקראוהיתה.
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 למזונות צריכה והיא בעלה לנכמי שירד וזה שמת. בו שמעו לאאפי'
 בחבירו לנושה מניין אומר נתן ר' "( דתניא לה. ונותנימ מידומוציאין'

 לו. אשמ לאשר ונתן ת"ל לזה ונותנים מזה מוציאים בחברו וחברוטנה
 לו שאין המעשר על לי נראה מקחו. מחמת בו שהחזיק שמעוןושאמר
 שיהא במצריה ממויימת שדה כאן אין שהרי קרקע. כדין בשניםהזקה
 אלא קרקעות, כדרך בה ומשתמש פירותיו בה ושומח זורעהשמעון
 לבעל כח ואין לע"ז מעשרותיהם מעשרות הגוים שהתנדבו ע"זנדבת

 שרנובעתו ממלמלין דין אלא קרקע דין כאן אין לפיכך בקרקע.הטעשר
 הרבית המינו וקבל הלוה הגוי בפני כ[יורש ]ב:עמה שעשה שלהמעות
 ואין ממנו וקנאו העיר לשר החוב אותו מכרה שהיא אומר והואוהקרן.

 שלה שהחוב בידה ושמרה לפנינו באת ]ו[זו ראיה. ולא עדים לאלו
 להחזיר וחייב רגלים לה שאין חנם במענת בשלה מחזיק נמצאהוא.
 שהיה לגוי החוב אותו שמכרה ישראל בת כל על לגזור -בא ואםהקרן.
 הגוים מן וגובה ומאמף ובא יוצא שהיה מחמת והוא שנה, כל להנותן

 : המותר לקנות לונתרצתה

 לא אם לשר, שחלמוהו בב"ד הודת אם דבריהם פירשו לא הכרמועל
 ממ' לו ונחלמ החזירו לא הרי הזמן. עד משכנותיו לויחזירו

 אמרה ואם והפמידתן. לעצמה גרמה היא לו, שהחזירה שאומרתלימרין
 שחלמתו. אומר והוא החוב, רוב והחזירה לשר משכנתהו משכוןשבתורת

 עדים לה אין והיא חזקה שני אכלה והיא לשר חלמתו שבפניו מעןאם
 הועילה לא חלמתו בפני מען לא ואם חזקתו. לו הועילה בפניהמשמחתה

 חזקה ואין כגוי, הוא הרי גוי מכח הבא 5( יהודה רב דאמר חזקהלו
 ואמר מעין ואי לגוי. בעליה ישראל שמכרה שמר שיביא בשמראלא

 ואמ זבינת]ה[. מינך אמר בעי דאי מגו מהימן לגוי זבנתה דידיקמי
 תשבע מכרתו, בפני שמעון מען שלא או בפניהם שמיחתה עדיםיש

 לו ותשלמ וכך, כך אלא החוב מן יותר ולא משכנתו משכוןשבתורת
 אין אנפרות ומחמת חוב מחמת הבא %( דתניא הכרם. ותגבההמותר

 לפי ע"ב, נ"ח גימ'ז 16( ע"ב(. ל"ה )ב"ב רב אמר 'ה~דה ר' 15( ע"א. ל"א פסח'ם14(
 מ'. אות שם מילר והערות רל"ו, סי' טח"מ וראה רסיקרוקיז. גסוגיא רש"ישיטת
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 בחובו שנטלה או בחובו ישראל של קרקע הגובה גוי מיקרקון, משוםבו
 שאפי' מיקרקון, משום בה אין חברו לישראל ומכרה בחזקה שנטלהאו

 לבעלים. חוזרת חדש עשר שנים לישראל שמכרה קודם הגוי בידשהתה
 דואר דאיכא דכיון בבבל אנפרות דין אין נקטינן יומף ר' דאמרואע"ג
 ולא קבועים ערכאות שם היה בבבל אחיל. אחולי קביל אזיל ולאבמתא

 אינו והצועק הם וחממנין גזלנין אלו אבל קושטא, ודייני נפשייהומרעי
 שאכל והפירות עליו תקפה איש יד ואין שר זה שהיה וכ"שנענה.
 לאכול המשכון בעל ודין קנה הגוי זכות כל שהרי בהם, זכהשמעון
 שאיגה זו הוא רבית אבק מישראל ישראל ואפי' החוב. זמן כלפירות
 בדיינין יוצאה קצוצה רבית דאמר אלעזר כר' 17( הלכה וקיי"לקצוצה,
 קנאו וברשותה בה שנמלך שאמר ומה בדיינין. יוצאה אינה רביתאבק
 פיה על הרי רשות, לו נתנה והיא בה שנמלך הודתה אם השר,מן
 קשה והראשון לי נוח השני לומר לה שיש ואע"פ במקחו. בה ויזכהירד
 זבינתא. מפלניא א"ל ארעא. בהאי בעית מאי לחבריה דא"ל מהאיממנו,
 ואמרת בך דאימלכי מהדי לי אית והא : ליה אמ' הוא. גזלנא פלניאא"ל
 רבא ואמר 18(. מטני קשה והראשון לי נוח השני דאמרי א"ל זבנה.לי
 טענה, לא איהי אי אבל איהי דטענה היכי מילי הני ליה, קאמרדינ'
 אבודה שהיתה מתוך שמא לרמאות לחוש שיש לפי לה. טענינן לאאנן
 הטיל פיה ועל שלם בלב עולם קנין לקנותו רשות לו נתנה הגויביד

 פתח אמרינן לא גוונא האי ובכי בה. חוזרת ועכשיו הגוי בידמעותיו
 להשביעה לנו אין מעולם בי נמלכת לא בב"ד אמרה ואם לאלם.פיך
 : לשקר לה וטה לי נוח השני לומר יכולה היתה נמלך אפי' שהרי כך,על

 מאשה לו שהיו השבוי ראובן בני שהרי במעות, יעשה מה "(וששאלתם
 נאמן ביד ינתן בעלה וחלק לה ינתן חלקה עליהם. עורריןאחרת
 מהם יקברוה מתה ואם שיכלו. עד תחילה כבודו לפי מהם-ויפרנמנה

 ולקוברה לזונה חייבין אביהן מת אפי' היורשין שהרי כבודה,לפי

 צ"ל: י"א( הערה )שם מיל,ר ולרעת ע"ב. ל' ב"ב ]=הימנו[ קרי: 18( ע"ב. ס"ה ב"מ17(
 ורק שלפניה, לאותה שייכה התשובה מילר: ר"י א'( הערה )שם העיר וכבר 10(ממנו.

 19. ע' ל"א[ ]=סי' חדש סימן צייוהמעתיק
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 אם שלה וחלק בקבורתה חייבין אביה יורוטי 21( דתנן אביהן. 20(מנכמי
 בו. נתיישב לפנינו הדבר לכשובא יותר ואם כלה, הרי בחייהיכלה

 : בתורתו עינינו יאירוהמקום
 : יצחק כר'שלמ.ה

 רמ"אמי'
 שלמה עם 8( הצעיר אני 2( מכיר בר יקיר מר נכבד 1( הישיש שלוםאת

 דברי על משיבו והנני עליו. הנלוים 4( לשלום דורש יצחקב"ר
 ומדרו בדין 6( המתעצמים ושמעון ראובן מדרי על : אלי ההוגעהאגרתו
 לשלחם 6( נאמן ומינוהו לידו וממרום והנצעק, הצועק דבריו, אישאיש
 שהראוני7(: דעתי עניות כפי עליה משיב והנני לידו. תשובה ולהשיבהלום
 בביתו לו שהיו תשמיש וכלי אחד מפר אודות על ראובן שקובלהרי

 ביתו על והפקידו רבית של מעות בו נושה אחד גוי והיהבאורליינש,
 על ונודד, הולך והוא מעותיו. בגבוי עליו ולממוך שבתוכו מהלשמור
 9( מהמועד ואיחר לשוב. ממרום יוחן עד 8(, השר בתפימת ממונו אבדכי

 מסיס 53רפת, נוהורליינם נוכיר 3ר יקיר ליור מליחס סיה זי ים"י תמינת :רמ"א
 נוכיר 1 3ר ייעיר לר' ]ולה לרם"י, כת3יסס למלוח דיניס סנעלי נון נונוונסנהנון

 ננוחנרתו עפמטיין ר"ה ונס נונוהי, רהס ה173-15ן כ"ט סי' 3תח5"ו וסו3הסנונ)ננ5ה[,
 )בבכ"ט([. ס"ט סי' נטעות: מס ]ונרמס 6 הות סוף 12 ו5ך 3, הות 3 5ך"מתעיס"

 פ"מ סי' וטאהע"ז ה"ו, פי"ח: אישות ה' הרמב"ם וראה שבועתה. על נשבעה כשלא20(
 ע"ב. צ"ה ושם ע"א, פ"א כתובות 21( א'(. אות)שם

 "הישישים מו אחר היה שהוא מעיר אינו הזה הכנוי ושם הנכבר; =הישיש 1( :רמ"א
 היה אולי כ"א ב49[, פירינצי =כ"י נ"ז סי' אוכמפורר כ"י ח"ב שבה"ל ]ראהממנגצא"

 שם העיר מילר יואל ור' 2( 87[. צר יוראיקא, ]גאלליא מאורליינש" "הישישים מןאחר
 מנתם ר' =אחי הוא שלפנינו יקיר שר' כנכון: שלא כ"ט[ רף שם במבוא וגם א',]אות
 גר היה זה מכי,ר בר יקיר מר שהרי רבריו, יאמנו לא אמנם ממגנצא. מכיר ב"ר נתןור'

 אל כתביחם לשלוח באורליינש רינים הבעלי מן הממונה נאמז, בבחינת כאן ומשתמשבצרפת,

 "ולשלום"[. ]ולא =לשלום 4( מבואי[. ]ראה שלמה =הצעיר 3( במרוייש.רש"י
 רש"י בתשו' מצוי זה ולשון השמים[: =]מן 7( 2. אות לעיל ראה 6( מבואי. השווה5(

 בא- העיר, =מושל שהוא כנראח 8( בבל. גאוני בתשו' רק לא מבואי[, ]ראה מאה"גור"ג
 והוא למסה"נ, 1089-1048 משנת קנפנייא מרינת בכל המושל הראשון; טהיבאוט שלכח
 ח"א 1870, טרוייש בוטיאט, ר"ר של הצרפתי וס' מבואי, ]ראה רש"י. של זמנו בןהיה
 "גליקיזם". השפעת על מבואי ראה 9( 162[.צר
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 שנים פי שוין כלים, ושאר שבביתו חומש מפר הגוי ונמל יעדו,אשר
 בתשעה עמו ונתפשר בפריש הגוי את ראובן מצא ימים ולאחרבחובו.
 מקרוביו אחד שליח לו ומינה חמשה. של ט( קלה מממבעדינרים

 ונתרשל רנשמישיו. כלי וכל מפרו ולקבל הללו מעות לו לתתמאורליינש
 מחזר והיה לשבעה, והוחזקה "( ממבע אותה ונפמלה ראובן שלשלוחו
 פ1( המלך יימד כן כי פמולים, דינרים במ' הגוי מיד להוציאהשליח

 והרגיש חדשים. תובע והגוי נלוו, כאשר קלין 18( לקבל משה בעל כלעל
 זאת מלפני דבר לא על ראובן, על מערער שהיה ידי ועל בדבר,שמעון
 כבדה מממבע דינרין בעשרה דבריו לפי מפרו ופדה קפץ "(,ימים

 בעיר היתה קדמונים ע( וגזירת הכלים. שאר כל הגוי ביד והניחלשבעה,
 יהא שלא אחרת '1( גזירה ועוד הגוי. מיד משכונו ישראל יפדהשלא

 את ראובן תובע ועתה עליו. למעון כדי ממון, י1( את תופטישראל
 אחרת. מענה מחמת בו ומחזיק שתופמו ועוד משכונו. את שפדהשמעון
 בתשעה לשלוחו להשיבם רוצה גוי שהיה תשמישיו, כלי כל תובעוועוד
 שמעון לו שהמציא ומאחר מידו. המפר קונה איש היה שלא לפידינר,
 שנתפשר עדים ראובן והביא ידו. על ונפמד כליו בשאר הגוי החזיקמעות,
 הגוי מפי ששמעו עדים הביא ועוד קלה. מממבע דינרים במ' הגויעם

 מ' ראובן, של שלוחו תובע שהיה והוחזקה, הממבע שנפמלהלאחר
 ראובן של שלוחו שהקנימו ושמעו ופדה. שמעון וקפץ החדשים, מןדינר

 אתה : משיבו ושמעון כליו. שאר כל והפמידו משכונו שפדה עללשמעון
 דרכמון, שנים לכן קודם שמשכנתי הגזירה. שורת את ראשוןקלקלת
 רחוקה לעיר והלכתי הגוי, אותו ביד "( קרמיינ"ש דינרים י"ח שוהאחד

 האיך ובקשה אחרי והלכה שחליתי, בי אשתי ושמעה ט( ימיםועכבתי
 הממבע והחזיקו הקלה הממבע פסלו רש"י של שבזמנו כנראה 11( 11. אות לקמו השווה10(

 בגרמניא אונקיות ולח' בצרפת אונקיות לז' ההם בימים עולה היה הכבר והז.קוקהכברה.
 לכל זו תשובה להוסיף וצריר 13( הראשוז. --נוהיבאוט ושמו 12( ב'[ אות שם]ראה

 ושלש 16( =]אחרים[. 14( 180. צר הצרפתי במאמרו גערסון, א. מ. שצייןהמקהרות
 לר"ר ולא 85, צר בעריכמע, העברעישע שטיין, ם. לר"ר לא ירועין אינן כאן הנזכריןגזירות

 שם להוסיף וצריר הבינים"; בימי היהורים של עצמו "שלטוז על האנגלי בס'פינקלשטיין
 ערציהונגס* גירמז, 98, געלרהאנרעל, רער הופמן השווה המשכונות לענין ובנוגע זו;תשובה
 צונץ, וראה :==5שפב!ע)ג(. 18( ,שם. ישם 17( 16. אות לעיל ראה 16( 130. ח"אחעזען,
 :=באחרים. 10( ג/ אות ישם מילר ור"י 548, ע' ח"א געשיכמע,צגר
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 אני וגם דרכמון. אותו ימכור %( ]שלא[ תמיד הגוי אל מובות להלדבר
 עמדת אבל עזרתני, שלא דייך ולא ככה, על כתבי-בקשה כמה לךשלחתי
 וצעקתי לי הוגד בעיר וכשחזרתי כרצונך. ומכרתו קלים בדמיםופדיתו
 את להשיב עליך וגזרו בעיר. היית ולא 21(, לשוק הנועדים הקהלותלפני

 עצמך זימנת הגזירה, כששמעת הימים, ולשלשרנ לדין. עמי לירד אושלי
 ]=השר[22(, נשר בתפימת ריקם שהוצגת בך הייתי שיודע ולפי עמי.לדין

 הבמחתני אתה וגם דרכמוני. לדמי משגת ידך אראה עד עמך דבר~ילא
 נאמנים לך ומיניתי הדרכמון. להחזיר הקונה על ולחזור 98( לפריםלשוב

 בני שמעתי רבים :ולימים קיימת. ולא ולקבלן, המעות לך לתתבמקומי
 חומש מפר ראובן שהמח כזאת, א( הנהיית : לאמור מתרעמיםקהלינו
 לפדותו. לב על שם מקרוביו איש ואין ימים כמה פלוני גוי בידאחד

 פעמים, כמה שמעתי זו תלונה למכרו. אחר למקום לשלחו רוצהוהגוי
 קהלינו בני מקצת לי ואמרו אחריו. מחזר ראובן של שלוחו ראיתיולא

 השיגה ימים ולאחר בידי. 6י( מפק היה ולא דרכמוני, על ולעכבולפדורנו
 מחמת בראובן נושה שאני ורבית קרן לי ליתן ואמר הגוי אלי ובאידי,

 משכון לי שהניח מפרו לך אחזיר לו, שמכרתים %( ]דרכמונך[דמי
 וכן ופדאו. שלך שהוא לו שגיליתי בדרכמון יודע הוא גם כיעליהם,
 ולויתי לשבעה חזקים דינר" עשרה לו לתת עמו ונתפשרתיעשיתי.
 ידעתי לא הכלים ושאר דינרים, עשרה לו שנתתי עד לרביתמקצתם

 ודרכמוני והרבית הקרן לי החזר שנים. שש הרי בידי והמפר מיבן,מה
 מחמת גוי אותו של חברו שעכבן שמעתי הכלים, שאר ועל מפרך.ומול

 ואשת בו, הכיר לא כשקנאו, הדרכמון על : י2( משיבו וראובן אחר.חוב
 ראיתי, לא שמעון שמוען וכתבים ככה. על פני בקשה לאשמעון
 שלך. שהוא לאזני שנגלה קודם בי"א ומכרתיו דינר בעשרהוקניתיו

 הכרתי אם עלי שתגזור וקבלתי אבית, ולא לדין וזומנתי עליוכשצעקת

 האנגלי במאמרו בארו3 ר"ר מעיני זו עוברה 1נעלמה 21( למכ1ר. ]=שלא[ של ננרפם:20(

 ירים לו שאין מעיר ווה 4. אות ושם 8, ש ריש מיוחרת, הרפסה מרוייש", וקהלת"רש"י
 למציאות אחר מקום מראה ,רק יש מררשו ובית רש"י מפרי "בכל : שם לרבריומ1כיח1ת

 מאמרו ראה 23( ]=השר[. נשר בנדפס: 22( בלבר". קול1ניא יריד ה"ה: ההם בימיםהיריד

 צ"ל: אולי 25( =נבלה. 24( 52-49. ח"ב סמ1ריעם" סאשיעל "זשואיש אנכעל רוברמשל

 ]=משיבו[. משיב שם: 27( דכרמונר. בטעות: בנדמס 26( בירי.]ספוק[
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 הדיין. עלי ונאמן הקונה, ומוכרו אחריו חזרתי לפריש, וכשחזרתיבו.
 על וגזרו בקשת כבר להחזיק, מפרי פדית הקהל שברשותושכתבת,

 הרבית ועל איש. ואין "(. ויעיד שיבא לך, שצוו ששמע או צוה, אשרכל
 ביד משכוני %( שאפי' הגוי, מן יותר עלי אתה מחמיר שואל,שאתה
 ושמעון היה. רבית של החוב כי רבית, לו נותן הייתי לא ימיו, כלהגוי
 היו עדים הדרכמון, ועל לרבית. ועולין קרן, שהן הגוי מן ששמע :אומר
 שיצא אנו זכורין שאומרים, הנשארים מן ויש להם. והלכו בו שהכררנלי
 ומוף שמעון. של דרכמונו שפדה לעשות ראובן הרע לאמר, בעירקול
 ראיתי : וכתב בקצרה לכוללן דבריו %( מפר על שנה דבריומידרי
 ולא יותר, או תמימה שנה הכנמת, ובבית בשווקים מחזרו הנכריהמפר
 שהניח המפר דמי על הנכרי ביד משכנותי ומשכנתי בידי יכולתהיה
 והרבית שנתתי הקרן לי יחזיר ועתה דרכמוני, דמי דינרי' בי' בידוזה

 לך אחזיר ואני המפר החזר לי, או%ר הגוי שהרי משכנותי. עלשעלה
 : עדים ויש קר%יינ"ש, דינר י"ח שוה שהיה דרכמוני ודמימשכונך

 כתבי את כמכבד עצמו את שמעון שמראה אע"פ הכתובים, הדבריםלפי
 בהפמד דקדק ולא נבהל. להנאתו עצמו כל אבדה, וכמשיבהקדש

 הודאת שהרי הקדש. כתבי לכבוד ולא הגוי מיד להוציאם ראובן שלכליו
 ביד המפר שהיה הכנמת, בבית זו תלונה פעמים ששמע צווחת,פניו
 ולא דרכמונו. על לעכבו לו שאמרו עד לקנאו, לבו על שם ולאהגוי

 "( ומקושש שנים משש רבית שתובע הוכיח מופו שהרי אבדה,להשיב
 את לשאול לו שהיה נתכוון, ל%ובה ולא לעכבו. ועקיפין ערעורומביא
 לראובן לו יש משכונות %( מה העיר, בני משאר או ראובן של שלוחופי
 ולקח וקפץ דבריו המתיר אלא כן, עשה לא ולהוציאם הזה. הגויביד
 שגזרו גזירות, שתי של שפתים לזורנ לו וקרב חשק. אשראת

 הנאונים אצל סצוי שכבר ערות[, ]=חרם קהעיר חרס לנוור וה קדום למנהנ ובנונע28(
 הוצ' האננלי ברבעוו אפטוביצר ר"א מש"כ השווה צדוקי, סספר בשרירים וגםוהקראים
 רבריו. ]סרר[ על צ"ל: אולי 30( =היה. 29( 456[. לראבי"ה ]סבוא 46, צד ח"רחר,שה,

 ]והוא רבריו את להחויק כרי ה"א[ פ"ב: תענית ]ירוש' טענותיו את וסאסף בכיון:31(
 מנילה ]וראה "קיש" סז ]וסקיש[ צ"ל: יננסברג ר"ח של לרעתו אמנם "קושש"[; סזבא
 על משיר הוא ואולי איוה; בכיון: 32( לו. ונפתחו רחמים שערי על שהקיש ב',י"ב:

 וכותו. ]עקר[ צ"ל: אולי 88( מבואי[. ]ראה "נליקיום"השפעת
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 היודע על %( וגזרו זכותו, %( חקר שכבר ברשות שלא לפדותוהראשונים,
 שהיה מעידים והעדים הועד. ולא ויעיד, וטיבא רשווצ קהל לושנתנו
 ואפי' פמולים. דינרים במ' מידו הכל להוציא מחזר ראובן שלשלוחו
 איש ראה ולא שמעון כדברי ויותר, חדשיים או חדש, השליחנתרשל
 ומומך בעיר היה לא ראובן שהרי בעלים. יאוש כאן אין אחריו,מחזר
 ומשכונו למפרו, קרנה הגוי ימצא שלא הקהל, גזירת ועל שלוחו עלהיה
 הזה הגוי ביד שהיו ועוד עליו. בעליו ושם לגוי, קנוי אינו ישראלשל
 לפני מגזלן לוקח שמעון ונמצא מכרו, כדין ושלא חובו כנגד כליםשאר
 ברשות שם, שהגזילה מקום שכל דמים. בלא ומחזיר קנאו ולאייאוש
 שדה המוכר %( דאיתמר מעותיו. על לעכבה ללוקח כח ואין עומדתבעלים
 ושמואל שבח, לו ויש מעות לו יש רב אמר שלו, שאינה ונמצאתלחברו
 דגבי מגזלן למר בין למר[88(. ]:בבין לו, אין שבח לו, יש מעותאמר
 דהא גזולה, שהיא בה הכיר דלא ואע"ג דמי, בלא שקיל ונגזללוקח

 מתחת יוצאת והרי לאחר ומכרה שדה הגוזל "( שנינו ועוד קתני.נמצאת
 תאמר ואם מ'עותיו. לגבות הגזלן על וחוזר שמחזירה, למדנו כו'.ידו
 מעיה בני לי מכור לו אמר 88( שנינו הרי בממלמלין, נוהג זה דיןאין
 ואינו לכהן נותנם וקיבה, לחיימ כגון מתנות,. בהן והיו זו פרהשל

 88( שנינו ועוד דמיו. על לעכבו יכול שאינו למדנו הדמים. מן לומנכה

 ישבע בעיר, גנבה שם לו יצא אם אחר, ביד מפריו או כליוהמכיר
 גנובים, שהם בהם הכיר ולא מגנב, בלוקח וימול. "4( הוציא כמהלוקח
 יקח גנוב, וימצא בשוק דבר הקונה שכל השוק. ח( תקנת חכמים לועשו
 אומר אתה שאם העולם, תיקון מפני אלא הדין מן ולא לו, ויחזירודמיו
 אבל כלום. מחברו לוקח אדם לך אין היתר, בחזקת שקנה מה בחנםישלם
 הוא תקנה מחמת מגנב, דלוקח ותדע רנקנה. לו עשו לא מגזלןלוקח
 הוא, מפורמם גנב ואם רבא. ה( מדאמר הדין מן ולא דמים, לומחזיר
 ליה. קניא לא חפציו אלמא בחנם, ומחזיר השוק תקנת בו עשולא

 ב' אות 130 הנ"ל בס' פינק5שטיין 171, סעקטע אירישע אונבעקאנטע גינצברג והשווה31(
 ש'א. קל"א חו5ין 37( ע"ב. י"ר בב"מ פ,רש"י עפ"י כצ"5 38( יר: ב"מ 35(5בסוף.

 שם: 40( קי"ר: ב"ק 30( ז'. אות שם ע"א, קל"א שם פירש"י ועי' ע"א; ק5"ב חו5י;38(
 י"נ: ב55 הרא"ש שו"ת השווה השוק, 5תקנות ובנוגע 41( ויטו5. נתז כמה לוקח, 5וישבע
 קמ"ו. ב"ב 42( ש"ט. סי' ותה"ר י"מ; סי' אלש"רתשו'
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 את לוקח וכ"ש ננבה, שמא לחוש לו והיה הואיל עשו, לא נמיותקנה
 מעותיו שהמיל חבירו, של שהיא והכיר ייאוש לפני הנוי מן חבר'ושל
 ואין משכון 8ץ קונה חוב ובעל היה, משכון תאמר ואם הצבי. קרןעל
 46( ולך בהם קורא שאני אמורים, דברים 4'( מישראל בישראל נזל.זה

 הכל דברי מישראל נוי אבל מניין. צדקה קונה, אינו ואם צדקה,תהיה
 לא ואם כאן. אין וקנין כאן, אין וצדקה רבית, נומל שהרי קונה,אינו
 מה לשמעון ראובן מחזיר היה מראובן, אחרים משכונ]ות[ הנוי בידהיו

 האומות משפמ ואם הוי. מיהא 'ץ אפותיקי קני, לאמשכון 8" דנוי דאע"נ מפרו, ונומל העדים שהעידו דינר מ' בו נושהשהנוי
"8 

 בעיר,
 ראובן כדברי אם אבל חדשים. יתן פרעון, בשעת היוצא ממבעלימול
 ישבע אחר, חוב בו נושה היה לא והוא משלו כלים שאר לנוי שישהוא
 וימול כלום עליו לנוי שאין ונמצא חובו, כננד שוין כליו שארשהיו
 עליהם ויומיף דמיהן לפי אותן יחשוב חובו כננד אינו ואם בחנם.מפרו
 תובעו הוא והרי החוב, מן יותר שווין ואם החוב. השלמת כדיעד

 8ץ דדאין למאן דאפילו כך. על לנו אין הנרמתו, על שהפמידהמותר
 ממור כנון הפמד, לו שנרם לן שברור במקום אלא דן לא דנרמי,דינא
 לו נרם שוודאי הנייר, דמי לשלם ורוצה חברו של שמרו שורףוכנון
 היה קנאו, לא אילמלא שמא לו, שנרם יודע מי כאן אבל מרובה.הפמד
 60( הפמד אלא עליו לראובן ואין עתה, מעכבן היה כאשר טעכבןהנוי

 באימור. לידושבא
 בידו, המפר היה הדרכמון שבדמי הנוי לו שאמר מוען, ששמעוןומה

 היו. רבית של מעות שאותו עדים לו שיש משיבו, ראובןהרי
 אין לאו, ואם יש. הרי עדים יש אם לפניצו, זו עדות באת שלאואע"8
 המפר על קנאה רוח בשמעון להכנים כן[ ]ב:אמר '5( אלא נאמןהנוי

 דמענת כך, על להשביע לנו ואין אבו. ולא באחרים בדק שכברולפדותו,
 והארימין השותפין במענה, שלא 52( הנשבעין מן זה ואין היא.שטא

 שם. ג"מ 45( מישראל. גישראל אמוירים רברים ]במה[ צ"ל: אולי 44( פ"ג. ב"מ48(
 שם. 47( ע"ג. רל"ט תרומה וגרולי ל"ב; אלף רשב"א תשו' זכייה; מה' פ"א רמב"ם ועי'48(
 הפסר בנרפס: 50( ע"א[. רפ"ג סנה' ]הרי"ף מאיר ר' ה"ה: 49( 11. אות לעיל השווח48(

 י'. אות שם וראח קנאה; רוח ]ב[שמעוו להכניס כן[, =]אמר 51( =הספר[.]קרי:
 שכירות. מח' פ"מ ושם שותפין, מה' פ"ח רמב"ם ע"ב; מ"ח שבועות52(
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 שמא, במענת אלא בריא במענת שלא נשבעי' אלו כו',והאפומרופמין
 ליהנות לעצמן היתר הוראות ומורין הממון ומוציאין שמכנימיןמפני

 נשבעין אין אדם, כל אבל עליהמ. שבועה חכמים המילו לפיכךממרחם.
 ואומר הגזירה, מן להפמר שמעון שכתב ומה בריא. מענת ע"יאלא
 שהייתה ואחרי לו. מדדו כפושה במדה מדד, כפושה במדה הגמל פ(פישון
 על לעבור 4י(, עיקול זה ואין בהתר, בשלך ואני בעולה, בשלימחזיק
 עקל 5י( שזה יודע הלב חברו. את איש לעקל שלא ראשונים, שגזרוהגזירה

 אנו ואין הדרכטון, על בדין ראובן עמד לא עדיין שהריועקלקלות.
 לשמעון שיש ראובן, יודע היה ואפי' מדד. כפושה במדה אםיודעים
 שיצא הקול מפני ואם הכיר. שלא לישבע הוא יכול הגוי בידדרכמון
 לא שמא שהרי עדות, זה אין לעשות. ראובן הרע אומרים שהיובעיר,
 היו ואם הכרתי. לא ולומר לפניהם דבריו להמעים ראובן עדייןבא

 כל שהרי לתופמו, רשאי שמע!ון אין הגזירה שורת ולפי היה, מזידמבורים
 יעמדו לא ואם כך. על גזרו ואעפ"כ תופמים, הם מענה ע"יהתופמים
 שמוען ורבית פירשנו. כאשר דינר מ' ישלם הכלים, שאר על ראובןדברי
 שמוען אחת, חרם. 6י( והעלה אדירים במים צלל שנים, טשששמעון
 קרן ואפי' לרבית. לגוי עולין היו ולא היו ]-רבית["( שמעותראובן
 68( אין כי מפדיונו, נתרשל ישראל, ביד שמשכונו ששמע מאחרהיו,

 : מחברו רבית נומלישראל

 זה מתרו דבריו הגוי, ביד משכנותיו מאז שהניח שמעון שמועןומה
 ומקצתן הממבע בחילוף רווחתי בתחילה כתב שהרי זה.את

 לא הגוי טן ראובן שלקח ודרכמון דינרין. י' לו ונתתי ברביתלויתי
 חוב בשמעון נושה הגוי היה אם צרכה, כל תביעתו את שמעוןפירש
 הזיקו. ולא חימרו לא הרי גוי, של שיעבודו זה וקנה דמיו, כל כנגדקצוב
 הראשונים, גזירת ומפני גביה. אחיל אחולי מדמיו, הגוי לו פיחתואפי'

 "שלטוז על בסמרו מינקלשמיין מש"כ וגם מבואי[: ]ראה העיקול =חרם 54( ק"ז: יבמות58(
 ע"א: כ"ו ובסנהרריז 65( 4. אות 9 ע' ושם 10, ע' פ"ב הבינים" בימי היהודים שלעצמו
 מישראל רבית לעניז ובנוגע 68( רבית[. ]קרי: רבות בנרפס: 57( מבואי. ראהרש"י; ספרי בכל שגור זה תלמורי ומאמר חרס: =]בירו[ 56( לעקלקלות. אם לעקל אם יודעהלב

 68. צר גאלרהאנרעל, דער הופמן, ראהחבירו,
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 שנשתכר שמודה מה יחזיר שמעון, של דרכמונו שזהו ראובן מכיראם
 וטוען החוב מן טרובין דמיו היו ואם בחטא. "5( להשתרש שלאבו,

 עליו טענה לשמעון אין ראובן ביד שהכירוהו עדים אין אםהפמדתני,
 אינו שעדיין ראובן כתב והרי שנינו, אחר ביד כליו שהמכיר הדין.מן
 ולא הראשונים בגזירת לפקפק שלא 80( אבל היה. שמעון של אםיודע

 את אשתו שגילתה שטוענו ועוד הגוי. מיד חברו של לקנות אישלהערים
 בו שהכיר מי על באלה יגזרו פמין, בכרנבי ב6( עצמו והוא "(אזניו
 שמא הראשוננים[, מגזירת שבועה ידי יצאתי יאמר ואל שיודה.וקנאה,
 שהרי הפדייה, על גזרו והם חלוט מכר הגוי שמכרו על לעצמו התרהורה

 משמעון יקבל לקי.חה, בשעת בו שהכיר יודה ואם כן. כתבבטענותיו
 שהרי שלו, את לו ויחזיר ובשבועה קצ'וב דבר עליו .נושה הגוי שהיהמה
 שומעין אין דרכמונים 68( והוזלו אחר לו להחזיר בא ואם מקח. מקחואין
 דא"ר וזולא יוקרא ביה ושייכא הוי פירא טבוע זהב 84( לן דקיימאלו.

 ובזקנותו הכמף. את קונה ]הזהב[ %( ותנן בדינר, דינר ללוורנ אמוריוחנן
 של דמיו להחזיר וצריך בילדותו ששנה ממה -בו 88( וחזר נשנת ר'של

 או שטכרו, קודם בו והכיר לקיחה בשעת הכיר לא ואם שעה.אותה
 כל להחזיר חייב הודיעוהו, שלא ואע"פ בידו שהכירוהו עדיםשיש
 הכיר דלא דכיון לגוי. שנותן דמים שנוטל אלא שעה, אותה שלדמיו
 ויטול. הוציא כמה ליק~בע י6( השוק תקנת כאן יש לקיחה, בשעתבו

 השוק. תקנת לו שעשו גנובה, שהיא בה הכיר ולא מגנב ללוקחדדמי
 משום הכיר שלא ואע"פ דמים בלא שמחזיר מגזלן, ללוקח דמיולא
 גוים הרבה כאן אבל גזלה. שמא למידק הלוקח 88( ליה והוי ]הוא[דגזלן

 דמיו מותר את ויחזיר שנתן מה יטול לפיכך בשוק, דרכמוניםמוכרים
 ואע"פ הוא. בידים מזיק בפחות, מכרו ואם שעה. באותה שוהשהיה

 מתכוין בין הכתוב חלק לא ובמזיק, שלו. שאינו נמצא היה, שלושכמבור
 חלקת לא ישלמנה בהמה נפש מכה חזקיה דבי "6( דתנא מתכוין.לשאין

 גליקיזם[. השפעת על מעיר זה ]ואולי שלא כרי אלא בכיו:: 50( מבואי. עייז59(
 שהוזלו. צ"ל: אול' 63( מגומגם. הוא כאן והלשו: ]כתב[: צ"ל: אולי 52(( מבואי. ראה61(
 [1. אות לעיל ראה 67( שם. שם 66( ]==הזהב[. הזה בנרפמ: 65( ע"א. מ"ה ב"מ64(

 ימם מילי מכה, ר"ה: ע"ב ש"ט סנהררין תוס' ועי' ע"א; ל"ה כתובות 69( :==להלוקח68(
 שם. ח"ג הברייתות באוצר והיגער י"ג,אות
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 לחייבו אלא ממון לפוטרו מתכוין, לשאין מרנכוין בףן למזיד, שוגג ביןבו
 אע"פ וכאן כמזיד. השוגג על לחףיב פצע תחת פצע מר ואמרממון.
 0י( השוק תקנת זו גם תאמר ואם חייב. לשלו, אלא חברו, לשל נתכווןשלא

 לנו אין נזקיה, על ופטר בה הכיר ולא התר בחזקת וקנאהוהואיל
 : רבא ~ז( דאמר להא לדמותה אדם בא ואם חכמים. תקנת עללהומיף
 כמבורין ,טאלרנה, ימף כל בה משתטש שאולה פרה אביהן להןהניח
 מה דמשמע בזול, בשר דמי משלמין ואכלוה, טבחוה היא, אביהןשל

 שהשאףלה משעה שהמשאיל, לזו, דומה אינה שהזיקו. מה ולאשנהנו
 השאלה, ימי כל השואל באחריות והעמידה הימנה ידיו מילקלאביהם,
 תדע אבינו. אצל כלך לו ואומר טבחו, אביהן באחריותוכשטבחו
 וכן לשלם, ח"בין נכמים ]ב2אחריות "( אביהן להן הניח מיפאדקתני
 לוקח הזיקו ואם עומד, הוא בעלףם בחזקת יאוש לפ'ני במוכר[,הדין

 עדימ יש אם יקרים, בדמים שמעון שמעלהו מה ועל , בנזקיו.מתח"ב
 ולא בשויו, נמכר היה כטה בדמיו אין ובקי הימים, באותןששמאוהו
 על לאו, ואמ ויעידו. יבואו דמיו, על והעלה עינףו שנתן באחדששמעו
 שהרי היא, אצלו במקצת הודאה שהרי שוה, היה כמה לישבעראובן

 : בי"א ומכרו בי' שלקחו שטוען בדינר לומודה
 עברה כבר דבריו, איש איש וכתבנו מדרנו וראובן אני : שמעוןושכתב

 אשר למקום הולך רץ, ומצאתי נאמן ליד וממרנום שנהחצי
 ראובן וקרובי פשיטים, %( בד' הכתבים לשאלת עמי והתנהביררנו,
 שכתבתי מחמת משלחו. הנאמן את עכבו לדרך, לו ויצא תחתיו,שמינה
 משכונות לפדות בכך מוחזק שהוא לדברי ראיה ראובן עלבטענותי
 ביד לישראל משכון שהיה אחד קרן כלי קנה וכבר הגוים. מןחבריו
 דברים בעל לא כי שלחם, ואח"כ תחלה זה דבר מחוק לי ואטרוגוי,
 למעותי, הוצרכתי אני מעכבין, אותם וכשראיתי הזה. הכלי עלאתה
 מעות משכנותיו על הגוים מן ללוורנ לישראל במשכון המפרהנחתי
 : הדין ויורנו יקרים בדמים זה "( רץ שכרנו ועכשיו עשה. וכןלרבית

 המוכר: ומכרו מוכר של בטעות: בתחצ"ו 72( 72. אות ואה 71( 41. אות 5ע'5 ראה70(
 ור"ז 78( י"ר. אות שם מי5ר ראה ע"א; מ"ח ושמ ע"א, קי"ב ב"ק עפ"י זהוהומפתי
 מבואי. ראה 74( ט"ו[. אות שם ]ראה רש"י של בזמנו לימרא לכל היופשיטימ
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 הרי : משיבו וראובן הרץ. שכר ותומפת מאז המעות רבית לתת מיעל
 לא כי השליש, בעיני הראשון שליח יישר ולא היו, הנאמן בידמענותי
 שהומפת אחת, מענה על מתרעמים היו לא וקרובי היה שוכרוהכירו,
 חברי של אחד משכון כבר שקניתי הדיין, בעיני להחשידני בפניו,שלא
 לא והשיבותיך אני שבאתי עד בדבר, בקיאים הם היו ולא נוי.מיד

 מעולם. דבריםהיו

 ]::שמעון[ם( על ר,אובן דברי ונכחים מובים הכתובים, הדבריםלפי
 והרי עיניו, ראות לפי לעשות עליו השליש, ליד שנממרומאחר

 כוון יפה והשליש עכב. ולא בעיר היה לא וראובן לשלחם, לו נראהלא
 עד ראובן, בפני שלא אחת מענה שמעון שהומיף מאחר שלחם,שלא
 אפי' זאת, אין והאף בריבו. יי( ]ה[ראשון שצדיק וישיב "( הלהשיבא
 שמעון היה לא נתן, ולא לנו, תן צא ואמרו, ראובן על דין ביתפמקו

 שלא וכ"ש ולמכרו. דין בית לעשות אלא חברו המשכון רביתלהאכיל
 עדות באת לא הרי הקרן, כלי ועל ליתן. עליו מומל מה עדייןפירש

 : השבועה על ראובן שיחשידלכאן
 : יצחק ב"רשלמח

 רמ"בטי'
 ומבעם מחוכמים, חכמים והמה בעיניהם 1( ארץ קמני האצילים,אל

 נדברים מלחמה 8( משיבי למרחוק, ריחו ונדף הורק 1( ושמעםיצא

 (' י"נ ס" 3תח5"ו סו53ס קרונו 5לע(ר ילי' 5סין לי' יס"י תסינת :רמ"ב
 ועי' ס11עתיקן לפכי סיו סתסונס ור5סית סס5לס ורק נחסר, סי5 ולקויס וע"3ןע"5
 רכ"נ. סי' חו"וו טור סע"ח; סי' ח"3 5ו"1 כ"ס, לף סס 51311 לו"ט, סי'סס

 י"ז. י"ח: משלי 77( הלום. צ"ל: אולי 78( ]=שמעון[. מאחר על בטעות: בתחצ"ו75(
 אם ירעתי ולא בזה"ל: העיר א'[ אות ]שם מילר ור"י כ"א; ה,. ,שע,ה 1( :רמ"ב
 סירור לפי מרש"י, ג"כ היא לפניה שהשאלה ובפרט ז"ל, לרש"י התשובה ביחסיאשקר
 איחס אם בספק ועורני וכתב: בו חזר אלעזו[ ערר: כ"ט רף ]שם במבוא אמנםהשר"ל.

 ירמיה 2( שע"ח. סי' ח"ב או"ז עפ"י יקותיאל[ ]בן משולם לרבינו או לרש"י י"גטי'
 ו'. כ"ח: ישעיה 3( י"א.מ"ח:
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 6( עמותים חליפים כנף, 6( נודד ואין ולמגור לפתוח בשער 4( אויביםאת

 יומיפר 8(, אלעזר ר' וקרובי 1( אהרן ר' הישיש פאת הגדוליםלראשי
 כחשקם ישעם מאלהי צדקה "( ישאו וגם תב'ואתם 10( וברכה 0( חייםאורך

 איני ואני טשלחתם, דבר המשיבם ט( החותם שעל אני וכלביוכאותם
 מחוה אני ודעתי הוזהרתי ריבי על מענות אך לזארנ, להזקיקניכדאי

 : 18( השמים מן שהראוני כמואותם,

 וחילק ואחות, אח ולא בת ולא בן לא לו ואין מרע שכיב היהיעקב
 מי ושאל ורחוקים. 14( קרובים לפניו הקהל והיו פיו עלנכמיו

 יצחק ר' ואותו הן. לו ואמרו כהן, יעקב ור' אברהם בר יצחק כאןיש
 לאחרים, ולא להם, לא אמר ולא לעדות, כשרים כהן יעקב ור' אברהםבן
 שמעוני : צואתו תחלת היתה שכן מעידין העדים כיתי וכל עדים. עליהוו

 ושמעון לראובן מניח אני פלוני כרם נכמי, על לצוות דעתי הנהקצינים,
 וראויות לו שקרובות אחות בנות יש אך הם. וקרובים ויהודהולוי

 ובית פלוני כרם ועוד .היתה. אחותו בת אשתו ועוד מ'הן, יותרליורשו
 יעקב ר' העיד אש.תו ועל בכך. שוין העדים וכל ונפתלי, לזבולוןפלוני
 וכל וזהב כמף כל במתנה לה שנתן צדוק בר יעקב ור' אברהםבר

 י1( ]כ~שהניח[ יעקב ומר יעקב מר העידו ועוד ממפריו. חוץמטלטלין
 ותניח תנשא ואם חייה, ימי כל שלה שיהיו בתים, וד' כרמים שנילה
 רוצה אני ואין ממנה, היוצא לזכר הללו והכרמים הבתים יהיוזכר,

 הללו והכרמים הבתים יהיו וולד, בלא תמות ואם לעולם.שתמכרם
 מהם אחד יעקב, ומר יעקב מר ואותו ונפתלי. ולזבולון ושמעוןלראובן
 שמואל ומר ונפתלי. לזבולון קרוב מהם וא]חד[ ושמעון לראובןקרוב

 ]=עמוסים[; חלימין צ"ל: אולי 6( י"ר. י': ישעיה 6( לבסוף. ה' קכ"ו: תהלים4(
 כלום. ע"1 העיר שלא מילר על והתימא מ"ח[. פ"א: מל"מ ]ראה נשואין =פארותוהוראתו

 ריש שם מבוא חרש; ר"ה: ע"ב כ"ו פסחים ותוס' י"1; ח': למשלי פירש"י והשווה7(
 משלי 0( אלעור. ערר: מבואי וגם שם, מבוא ראה 8( אהרן. ערר: מבואי וגם כ"מ;רף
 ישעו. מאלהי וצרקה ה' מאת ברכה ישא ה': כ"ר: תהלים 11( מ"ו. מ"ו: רברים 10( ב'.ג':
 אמנם מאה"ג, ,ר"ג בתשו' מצוי לממה", החתום "אני או החתום" שעל "אני וה ולשוז12(
 ןה להוסיף וצריר 14( ר"ג. בתשו' יותר רגיל וה לשוז וגם 13( רש"י. בתשובותלא
 טיוחדת, הדפסה מרוייש", וקהלת "רש"י האנגלי במאמרו בארוז ס. שצייז המקורותלכל
 שם. ב' אות עפ"י וה תיקנתי 15( 11.צר
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 לאשתי מניח אני הללו והבתים הכרמים : אמר שכך מעידים נתןומר
 לא אבל תנשא, אם ובעלה היא מהן וניזונת ושולמת מושלתשתהא
 לא, ואם היא. אחותו בת כי שלו, יהיו זכר תניח ואם עולמית.תמכרם
 נחלת שתבא רוצה איני כי ונפתלי, זבולון ושמעון רא!ובן לקרובייחזירו
 שפירש. מה להן ופירש לפניו צווחות אחות ובנות נכריים. לידאבותי
 למר הוא קרוב אבל יעקב, ומר יעקב מר כדברי מעיד כהן יעקבור'
 בשני שפירש מה ככל ולאשתו, לו הנותר אחד כרם הניח ולמחרתנתן.

 ועמדה זה. מחולי ונפמר שם היו אחרים עדים ושני ראשונים,כרמים
 נתקדשה. לא ועדיין הללו העדים מקרובי לאחד עצמה 8( וקיימהאלמנתו
 לומר, הכל על 18( עוברין האחות בנות ובעלי ובנימין יומף ז1(ובעלי
 ואם מתנה, לשון ולא ירושה לשון לא מניח, אני שאמר זו הנחהשאין
 אינכם ויהודה לוי שמעון ראובן אתם הרי הוא, ירושה לשון לומרתמצא
 המתנה לשון וגם עליכם. חל ]בבירושה[19( לשון ואין לירשראויין
 ]שהרי["( מידו, קנו ולא הואיל מתקיים, אינו בממלמלין לאשתושהזכיר

 בדברי אין זה מחלי אעמוד אם : אמר שכך צווה, 21( ]מיתה[ מחמתלא
 מפני ממש העדים בעדות שאין ועוד דברי. יתקיימו אמות ואםכלום,
 דבריהם מ( שגמר ואחת,- עדים. עלי הוו אמר שלא אחת : דבריםכמה
 וקרובים ונפתלי, וזבולון ושמעון לראובן הכרמים יחזרו אומריםהם
 האלמנה 28( ]=אותה[ וגם זה. את זה מותרים שדבריהם ועוד להם.הם

 שהיא מפני קרובים הארבעה לאותן והכרמים הבתים יחזרו שלאצווחת
 בפני וגם הפמק, לה אין ת( וירושה מהם, יותר לירש וקרובהראויה
 עוררים האחרון הכרם הנחת ועל כתובתה. תובעת וגם כן צווחהבעלה
 וזבולון ושמעון לראובן קרובים הם שגם לומר, חעדים על ובנימיןיומף

 28( צריך להשיב, הוזקקתוני : הקרובים לאחד 26( וטנרצקיימה לועודונפתלי,

 בנות בעיי ובני0יז =~ויוסף צ"ל: אולי 17( רש"י. סננוז ערר: מבואי וראה =]את[;16(
 0ייר שי לדעתו א0נס הכל: על =]עוררין[ צ"ל: אולי 18( נ'. אות שם ראההאחות[;

 במעות: שם 20( שם. ר' אות עפ"י זה תיקנתי 10( הכל. על ]טועניז[ צ"ל: נ'[ הערה]שם
 ]=אותה[: את שם: 28( שבנ0ר. צ"ל: אולי 22( 0יתה. שם: 21( ]-שהרי[.שדרי
 יצחק לר' הלוי ר"י תשובת וראה ע"ב; קי"נ ושם ע"א, ק"ל ב"ב 24( שם. ה' אותראה

 בתשו' 0צוי זה בטוי 26( 16. אות לעיי ראה 25( 88[. סוף 0"ט סי' ]תחצ"והיתום

 ]0בואי[.רש"י
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 כפי עלי נזרתם אשר לכל כן אחרי מ( ואני מעליכם, "( לשתק צריך,ואין
 : מרבותי %( ומקובלתי ליביהבנת

 בעדות להעיד מצטרפים אם לזה זה שקרובים העדים עלששאלתם.
 )לא לזאת... הוצרכתמ 80( לי לא כי ידעתי לאו. אם מרעשבשכיב

 : יתר( שפת ולא פותר, אין לנותר אבתר, בתוך יותר, "(מצאתי

 רמ"גמי'
 2( מבעל-השטר לבד משלמין, ואין נשבעין בתורה 1( הנשבעין כל :א[

 : 4( וממרק שטרו על 8(שבשבע

 : ממון שחייב במקום אלא האדם את משביעין ואין :ג[

 ("ל לרמ"י ותמו' יי)ין : נמס 336 יף לנסוף ססתי)ר[ ]כ"י ת"נ ""ת :רמ"ג

]=:ולית"
 נך"ק[. ל" ונס 1386 תמ)ת סת: כ"י 3תס3"ן ל" לפ)י)ו

 נמי)וי וסונ"
 ומס 8, 5ך ]ק"נ נ)ס"ס נס' )ט"נ רנ תמו' : 3מססלמון

 ונתעס"נ ן 30[ ק""
 76[. 5ך פ"ס]סי'

  על פעיר ווה 80( שקבלתי[. =]ופה 20( =]פשיב[. צ"ל: אולי 28( מבואי. דאהז2(
 ולכז המעתיק, הוספת היא ואת 81( פבואי. ראה שלו; יתירה וענוה רבינו של רוחותכונת
 העיגול. חצאי ביז אותהשמתי
 ד104 סם: ]כ"י פ"ו שבועות שבמרדכי רש"י בתשו' ]וכ"ה שבתורה בנה"ה: 1( :רב2"ג
 ראו ה' לחוסיף צריר 288-287[ צד ח"ח ]באוצה"ג לויז ב"ם שצייז המקורות ולכללבסומ[;

 ובמעה"ג 161[: תק"ג סי' ]גאוניקא וימול ישבע בידו ששמר שכיוז 2( ח"ב. א"ח 94,סומ
 יראים ס' בשם ב"ב מהר"ם פש"כ וראה ונוטל: נשבע כחו, אלים שטר בעל בשמר, אבל76:
 תשב"ץ כתה"י בשלשה =וליתא תקע"ר סי' ד"ק ]תשב"ץ ב"ב מהר"ם אמנם ת"ק[. סי']שם

 צר[ ]קרי: על להפר אדם יכול דאורייתא בשגועה שאפי' ליאונטי"ן כרבינו פוסקשלפנינו[
 "חלופי במונוגרפיה ע"ו: שהעירותי מה ]והשווה נוהגין אנו וכז לבסומ: שם ומוסיףשכנגדו.
 רמתפרע הוא רינא הלוה, על מלוה אתני אם אגל 3( ט'[. פרק וצרפת" אשכנומנהגים
 אולי 4( שם[. פעה"ג ע"א; מ"א בשבועות פפא דרב ]אליבא שבועה בלא דלוה מיניהמלוה
 וגם הסברא עפ"י וה ותיקנתי ]לבעל-חוב[. פמרק לישבע,[ רוצה אינו ואם ]=ונוטל,צ"ל:

 ב7[: סומ י"ר סי' רע"ו ר"ק רשב"א ושו"ת ע"א; ע"ד י"א סי' שע"צ ]וראה שםמעה"ג
 א' ספר א' שנה ונרביץ א"י לבני המעשים ספר ראה חובו[ את ]=פורע ממרק ללשוןובנוגע

 שצ"ל: נ"ל ח260: פרק ]ערד: השלם ערוד ובעל 80; ח"א בנה"ה וגם 13, ג' ספר ושם88,
 מבואי[. ]והשווה יסודו ובטעות ברואה, שגה "פמרקין"[ בפקום"כ1מדחין"
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 רמ"דט"
 נהגו 1( כבר : בגזירה או התורה במפר ישבע אם : שאלתם אשר :א[

 : עשרה לצירוף שיגיעו עד וימתינו עשרה בארור'העם
 וכך בכך מכרם, פדיונם שלצורך שישבע מאחר : הקרמים ועל :ב[

 לישבע ולא משקלם על לישבע לו אין יותר, ולא מכרםדמים
 *( השבועות וכל חשעה. צורך לפי הכל כי מדמיהם, בפחות מכרםשלא
 שבועה שום להמיל לו ואין שכנגדו זה של כרחו על אחת -בנזירהיכלול
 אחת. ובבת כולם על 8( ישבע אחת על שישבע מאחר כי שכנגדו.על

 ארוסה ץ סמיתי שלא אמן הסומה, את משביעי]ן[ דבריםשהרבה
 : היו אחת בשבועה וכולן וכנוסה, יבם ושומרתונשואח

 : יצחק בר'שלמה

 רמ"הטי'
 את האחד והכה זה עם זה שברנקוממו 2( שנים : מצאתי ז"ל ( רש"יופשם

 שיאמר וקנם רידוי כל מקבל אני לו ואמר בא זמן לאחרחבירו.
 שלא 8( ונשבע זה קפץ שהעויתי. מה על )לי( לי ותמחול דין ביתלי

 לו. למחול ורוצה השבועה מן נתחרמ חמתו וכשעברה עולמית. לולמחול

 19 ל"נ סי' 3תח5"ו סו3"ס נפרךיס, ענינים נוסני תורכנת זו, תסונס :רמ"ד
 סי' ד"פ נ"נ נוסר"ס נתסו' ננורן ונק5ור ן י5חק נ"ר סלנוס : נסופסוחתום

 נתסונס. רס"י פסק וכן : נססתתת"ס
 ונסס : נ38-"39 נ"ח סי' ססנוינר( )כ"י סנס"ל נק5ור סונ"ס זו תסונס :רמ"ה
 פירינ5י נכ"י ל" )"נונס "ק: כ"י ח"נ נסנס"ל רניס ונסינוייס ן נו5"תי ז"לרס"י

 והשווה בעשרה: בארור בזה"ז רנהנו הזה כרבו ע"ב: מ"ח לשבועות פירש"י 1( :רמ"ד
 לה מטענינן לאנשים. אפילו בס"ת משבעינו לא והאירנא 154[: ]נאוניקא הנאוניםתשו'

 הרמב"ם, ותשו' 88-86; לניטיו אוצה"נ 5מ צר היהרות במרעי אסף תה"נ וראה וכו';נזירתא
 סתם בחרם זה בריו רנים ואנחנו יום בכל בפנינו ומעשים 301: של"נ סי' סוף מק"נ,הוצ'
 שבועות פרק שבועות מס' להראב"ר כתוב-שם ספר הי"ר; פ"א: טו"נ ה' רמב"ם ועי' 2(בלבר.
 סי' ר"פ מהר"ם תשו' והשווה 3( פ"ז. סי' וטחו"ם ב'[; חוברת א' שנה ]=הסנלהבתרא

 שלא אמו סע"א: י"ח סוטה במשנה 4( בתשובה. וש"י פסק וכז בסופו: וסייםתתם"ה,
 מה[. על ר"ה: שם תוס' ]ראה שבועה בו יש ואמו וכו';שטיתי
 מררני: 2( רש"י. תשובת סם: כ"י מררכי מצאתי; ז"ל שלמה ולרבינו אק: נ"י 1( :רמ"ה
 לו. מלמחול ונשבע קפץ אק: כ"י 3( בזה. זה שחבלו אנשיםשני
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 ]ה[מצוה, את לבטל נשבע הוא זה 6( הנשבע אם . לומר ידידי 4(שאל
 6( בקבלה וכתיב עמך, בני את תטור ולא תקום לא כתיבשהרי

 שעובר למי עון, נושא למי חכמים י( ופירשו פשע. על ועובר עוןנושא
 מצוה וחיילא מצוה בטול אינה דילמא או שבועה. חיילא ולא פשעעל

 הוא יכול שבועה, דחיילא לומר תימצי ואם שבועה[. ]וחיילאשבועה
 מפיו מחילה מוצא ואינו הואיל ובחיבה באהבה עמו ולדברלנשקו

 ? 8( לאיואו

 א( דהכי היא, ]ה[מצוה לבטל שבועה משום לדונו שאין 2 8(]ו[משיג

 אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי שהוא ]לו[ מחל לא שאם מניןתנן
 2 הגליון ]על לא הוה ]ה[מצוה, מבטל שהוא "( איתא ואם האלהים.אל

 עמך. בני את תטור ולא תקום לא שנאמר בלאיו עובר הוא למתניליה[
 נטירה, בלא איפשר ואי נתבזה שהרי תטור בלא לדונו אין וודאי .אלא
 משום לדונו שאין נראה28( ועוד : תמן22( כדמפ'רש הוא אכזרי ט]י[הואלא

 בתורה, "( הכתוב מן פותחין נדרים גבי "( דתנן מצוה לבטלשבועה
 את תטור ולא תקום לא על עובר "( .שאתה יודע היית אלו לוארמר
 יכול אתה ואי יעני שמא עמך, אחיך וחי כמוך, לרעך ואהבת עמך,בני

 הרי נודר, הייתי לא היה, שכך יודע הייתי אלו הוא י2( ואומרלפרנמו.
 בטול דאי הוי, מצוה בטול דלאיו מכלל לו פותחין ומדקתני מותר.זה

 נשבעין אין "( והתנן שרי, ומי בחרטה. למפתח לי' למה )זו(, הואמצוה
 בטול בכך אין ודאי אלא כלל. שבועה חיילא דלא המצות עללעבור

 טלתס ולרכינו : כטס 100-99[ ל,,נ חונרת נ' טנס ]בבססנלס רנ"ח סי'טלפנינו(
 נטס: נ-9 סוף פ"נ נ,,ק סנו:( )כ,,י ךרינוס כרנרךכי כרנוז ונזכרס נ,5"רוי.(,,ל

 : רט"יתטונת

 ר"ה 7( י"ח. 1': מיכה 8( המצוה. לבמל זה שנשגש שם: 6( ירירי. ושאל שם:4(
 המצוה לבמל שבועה משום נראה. כר שם: 9( לא. או שם: 8( ע"א. כ"ח מנילה ע"א,י"ז
 עובר שהוא למתני איתא ואם שם: 11( ע"א[. צ"ב ]ב"ק תנן =רהא 10( לרונו.איו
 חכמים פי,רשו כבר ונמירה ונקימה תמו, כרמפרשינו שם: 12( תטור. ולא תקום רלאבלאו
 א', ,אות 57 ע' שם ר"ס ]ראה ע"א כ"נ ביומא שינויים בהרבה נמצא וכולו כו'; קימהאיז.הו
 הכתוב שם: 15( ע"ב. ס"ה נררים 14( שם. חסירה כולה שורה אק: 13( ב'[. אותושם

 ע"א מ"ו נררים 18( ]שם[. לו ואופר 17( עובר. שהיית שם: 18( לו. ואומריושבתורה
 קי"נ[. ר4 פע:]והשווה
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 להניח שלא לולב, לימול שלא מוכה, לעשות שלא שנשבע כגוןמצוה,
 כתוב שהרי מזו. גדולה מחילה לך שאין 19( ולנשקו ולחבקו :תפלין
 וזה ראה לא המלך ופני ימים שנתיים בירושלים אבשלומ וי,~ב 80(בתורה
 ויבא פ( כתיב המחילה ובשעת שהרג. אחיו אמנון ]מחמרנ[ 81( כנגדהיה
 וישונחו המלך אל ויבוא אבשלום ]אל[ ויקרא לו ויגיד המלך אליראב
 אמר ולא קרא ומדאשתיק לאבשלום. המלך וישק המלך לפני אפיםלו

 רואה 4*( איני אלא היא. מעליורנא מחילה דב,~יקה 88( מכלל מוחל,הריני
 6ץ נשבעתי בפניהם ויאמר אדם בני עשרה שיביא אלא לשבועתותקנה

 לעשוהנ מה יודע ואיני לו למחול שלא ונשבעתי[ כל בפני]נתחבלתי
 שחבלתי זה ולפלוני ישראל אלהי ליי' חמאתי לו ויאמר 88( ניכנםוהלה
 ]ידי[ ז2( מידי יוצאים שניהם ונמצאו לך, ומחול לך שרי אומרים והםבו.

 2 קיימת ומחילה,ממים

 רם"ומ"
 גזירת על שעבר 1( עבריין : רש"יוהשיב

 נמנה הקהל נידוהו ולאהציבור
 כעכן המצות בכל וח"ב 2( י'למניין
 6( הוא ישראל שחמא פי על דאףשחמא.

 מכלל מפיק ולא 6(. הויובקדושתו

 נולןמנויט( )כ"י סנןול 7ורןכי נסנסות סו3"ס סמ"לס נוסת נלי (ו תמ31ס :רבמ'קו
 ]ולית" רמ"י וסמינ נמס: "375 תמנ"ס סי' פ"נמנועות

  וו' ריוו5 ן' מס
 ננוסר"ס רניס ונמינוייס נ98ן סוף מס סכו:( )כ"י ורינוס וננורוכי"נומטרןס[

 25 כו"ס סי' נות"ו ן ק"נ סי' ן"לנ"נ
 ]ולית"

 ת"נ ס"ורס : סכו:[ כ"י ננוק"ו
 ע"ט סי' סנונסינ 56[ן בשפר: קכ"ס סי' נו: כ"י ]בב נ110 רימ סכו: כ"י "ו"ס220ן

 273 5ך קויפנון לןוך תסלס ק"לן סי' נו כל סתנסינ(; נמס נ"ס סי' 5ו"ת)וננ"י
 ת"נ. 5"תנוכת"י

 טילתא עליח נקם רכי שם: 21( כ"ח. י"ר: ב' שטואל 20( לר. שאיו אפשר אי שם:10(
 הריני שם: 24( הנשיקה. ש"ט שם: 28( ל"ג. י"ד: ב' שטואל 22( מהרג. אטנוןטהמת
 אוטר. והלה שם: 28( ע"א[. פ"ז ניומא אק: בכ"י הגי' עפ"י זה הומפתי 25(רואה.
 אק: עפ"י זה ותיקנתי שמים; =ירי27(

 חטא נאטר שכו סמ: 8( עבורה. למניו א"ח: 2( רעבר. ועברייז ממ: או"ה 1( :רבמץץד
 )הובא שטואל בר' ר"י תשו' והשווה 5( י"א. ז': יהושע 4( רע"א. מ"ר סנהרויוישראל;
 ז"ל. שלטה רבינו בשם ז"ל שטעיה הר"ר שכתב ורברים בשם: ט"ו( סי' אק: כ"י ח"בבשבה"ל

 78פ( ע' לרור)תהלה

 אם צבור גזירת על שעברעברייו
 וחייב עבורה לטניו נטנה נרוהו~לא
 חמא בעכן 8( נאטר שכן חמצות,בכל

 הוא, ישראל שחטא אע"פ 4(ישראל
 טכלל יצא ולא קאי בקרושתואלמא
 השבועה. על נחשר 7( שלאיש,ראל
 טקהל שיברל טאחר נרוהו אםאבל
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 אבל השבועה. על שנחשך אלאישראל
 הגולה, מקהל שיבדל הקהל נידוהואמ
 קללתן היא היכן עמהם, 8( יצרפוהואם
 אותו שהבדילו כיון 10( לצירוף ראוי ואינו בתקנתם. 9( הועילוומה

 :מאגודתמ

 רמ"זטי'
 שלא ונשבע שקמץ במ' : ששאלת מהועל

 גזרו ואח"כ הצבור גזרתלקיים
 עליו חלה הגזרה אם גז'רתן. לקבלעליו

 שמי : לי נראה כך : שנשבעבעבור
 נשבע צבור דברי על לעבורשנשבע
 מלקות בר לו התרו י( ואמי' הוא.לשוא
 אדירים במ'ם 9( צלל שנשבע שזההוא.
 נסיכוייס "49 קנ"ו[ סי' רסוס סנליון ]על כ"ס סי' "(תיר כ"י תו' :רמ"ז
 סי' 130[ ווס' ]=:סירספלר 49 קונן ס(ח"ס כ"י ח"נ לררך 5ירס ; לנסוףע5ווויס
י375  פפנ"ס פי'  פבופופ נווו' כ"י  סגריל תרוכי ; 13 ע' כ"ר סי' תח5"ו ; 33 5רל"ו

 ]ולית"
 בבפר: קל"נ סי' וו' ]בנכ"י נ111 סיו: כ"י "ו"ס ריוו"[;  נו' סס

 כל ; ס"ר פי'  ו"ל נ"נ תסר"ס תסו' ; 222 קל"ט סי' ח"נ ס"ורס ; 61-60[ע'
 178[: ח"3 נחוור "ו5ר ]=: 728 ח"" סר"ל "נרות ; קל", ריןנו

 שנחשר אלא צ"ל: 7(אולי קאי. בקרושתיה אלמא או"ה: קיימא; בקרושתיה האורה:8(
 צ"ב[; סי' מחו"מ ]ועי' השבועה על נחשר כי אלא מח"ו: ובמרדכי[: או"ה, בהאורה,]וכ"ה
 או"ה: 9( עמהז. יצטרפו א"ח: 8( וכו'. נרוהו אם השבועה על שנחשר מי אבל סמ:או"ה

 לצמורפו א"ח: כלל: להצטרף מ: או"ה כלל; לצירוף ראוי אינו ולכך סמ: או"ה 10(הואילו.
 אותו[.. ]שהברילו כיוז טררכי: שהרי; או"ה: 11(כלל.
 א'[ אות ]שם מילר ר"י שצייז המקורות ולכל וששאלת; שלפנינו: כתה"י בשנ,1( :רמ"ז
 ב110 ,ריש סמ: כ"י או"ה והשווה שר"ל. ואגרות תראז, צל"ר, או"ה, האורה, להוסיף:צריד
 8. אות 8 צר "שמעיה" במחברתו עמשמיין ור"א 67-58[; =פר: קכ"ה סי' מ:]=כ"י

 האורה: "על"; במקום =עליו 8( שם. האורה עפ"י זה ותיקנתי ]עליו[ו גזירתז =]לגזור[2(
 שזח"ה כ"י עמ"י זה והוספתי =חייב. 5( =ואילו[. ]קרי: ואולי שם: 4( חלה. אינהאו

 בו. התרו ואילו ובמק"א: 7( ותחצ"ו. אז: כ"י עפ"י זה וחוספתי- =ע;ל; 6( שם.והאוירה
 ע"א, צ"א בב"ק ז.ה תלטורי מאמר 9( ראורייתא. מלקות ]ו[חייב ]הוא[ מלקות =]בר[8(

 קל"א: בו ובכל בתשובותיו"[. רש"י "סגנוז מאמרי ]והשווה במק"א רש"י בתשו' הרבהמצוי
 והגהות ורי"ז, סי' שלה"ש תתרל"א, סי' ראבי"ה וראה חרש. בירו והעלה ארירים במיםונצלל
 עליו. גזרו בריז אם האורה: ברין; שזח"ה: כ"י 10( ועוד. ועור תקמ"ח, סי' מ"ר קרושיזמררכי

 הוא היכז עמהז, יצט,רפו אםהגולה,
 אינו בתקנתם, הועילו ומהקללתן
 הברילוהו שכבר11( כלל לצמרפוראוי

 :מאגודתן

 כ"ר( סי')תחצ"ו
 צבור ששמע מי על 1(וששאלתמ
 וקפץ גזירתז 2( עליוממשמשיז
 גזרו ואח"כ גזירתם לקיים שלאונשבע
 או גזירתם עליו לקבל צריךעליו,
 שבועתו. על]יו[ 3( חלהלא

 על לעבור שהנשבע ראיתי:כך
 ואילו4( הוא. לשוא נשבע צבורדברי
 דאורייתא מלקות ]=בחייב[ בוהתרו

 ארירים במים וצלל שבועה,משע]ת[
 טנגירת נפמר ולא חרס בירווהעלה
 יטקרטה ואע"פ גזרו. כריז אםצבור

 לבטל נשבע שהרי לגזיותז,שבועתו
 לעשות שלא שבועה2ב( הטצוה.את
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 1ו תפיליז. להניח שלא לולב,סוכה
 ורונ' עי שחייבי' שוא שבועתהיא

 על לעבור שנשבע 14( שכיוזמכות.
 אפשר, שאי מה על נשבע הריהתורה
 עשה של סיני מהר 15( מושבעשהרי
 בכלל 16( ]=ברור תעשה לאועל
 בפרט[ ארור בכלל ארור בפרטברור
 עליה נכרתו שלא 18( מצוה כלואין

 ושבועת כריתות 19( ושמנהארבעים
 : ולוקה לשלו קרמההראשונה

 לבטל נשבע האומרוהתלמיר20(
 סשנה ברבר טועה מכלום פטורהמצוה
 שבועת היא זו ישנינו21( ישהויהוא.
 וטועה מכות. ורונה על ישחייביןשוא

 הוא "' י", ינקה לא רכתיבבמקרא
 מלקיז מטה של ב"ר אבל ינקהרלא
 התרו לא ואם אותו. ומנקיןאותו
 הרי ריה בית למלקות נתז ולאבו
 עולמית. וענוש ינקה לא בכללהוא

 והוציא לשוא שנשבע שתים,שעשה
 "' את וכתיב לבטלה, שמיםשם

 נשבע ששנינו ומה תירא.אלהיר
 שגגה לענין פטור, המצוה אתלבטל
 ,שהנשבע ויורר. עולה ולקרבז22(שנינו
 נשבע או בטל ולא ושגגלבטל
 רשות הטבה מה מקראי, 24("מליה[

 לשוא: לישבע שהויר25( על הוא לוקה אבל ושות. הרעהאף

 88( שזה"ה כ"י)צל"ר
 ז"ל: רש"יתשובנת[
 יפלא ונשבע יקפץ גוירתנה למור עליו ממשמשינה ציבור ששמע מי עלוששאלת

 לעבור שהנשבע ראיתי: כר שבועתו: עליו חלה אם עליה גזרו ואח"כ הגוירהלקיים
 ראווייתנא[, מלקונת[ חייב מלקונת[ 8( בו הותרו ואילו הוא, לשוא נשבע ציבור רברי]==על[6(

 גורה כריז10( אם ציבור מגזירנת[ נפטו ולא חרס, בירו והעלה ארירים במינם[וצלל
 מחוקי ]ו[לסור18( המצונה[ לבטי ]==נשבע[ שהרי לגוירתנה. שבועתו שקרמהאעפ"י
 נשבע ששנינו ומה : ולוקה קרמה הראשונינם[ ושבוענת[ ישראל, במשפטי לירוז ולאציבור
 ושגג לבטל ישהנשבע ויורר. עולה קרבן לעניז ישניננה ,שגגה לענין פטור, המצונה[לבטל
 מה מקראי לינה[ רממעטי' מקרבז, פטור קיים ולא ושגג לקיינם[ נשבע או ביטל,ולא

 לשוא: לישבע ישהזיר על הוא לוקה אבל רשונת[. הרעה אף רשונת[הטבה

 והשווה לולב. ליטול[ ]==ושלא מוכה לעשות ==שלא 13( שבועה. ]==משעת[ משעה תחצ"ה11(
 סי' ליק, ]תשוה"ג, גאוז האי רב תשו' ע"א, כ"טשבועות

 מ"ר"
 ומאמר קי"ב. רף סוף פע: וגם

 שלא ישראל מחוקי לסור האורה: 18( שלפנינה כתה"י בשני נשמט כולו ששנינו" "ומה ערוה
 שנשבע ישכיוז מכות, ורונה על ישחייב ישוא ישבועת הוא איזה ותנג ישם: 14( כמישפטם.לירוז
 בארור בטעות: ובתחצ"ו ע"א. ל"ז מוטה 16( הוא. סיני מהר ==ועומר 15( התורה. עללעבור
 ברור בפרט, ארור בכלל בארור האורה: בפרט; ברור ברור בכלל ברור בפרט, ברורבכלל
 לכל ואיז האורה: ע"ב; ל"ז סוטה ==]שבתורה[; 18( י"ד כ"ב: מ,שלי 17( בפרט. ברורבכלל
 האורה: 20( ברייתות. ובנרפס: לנכוה כצ"ל 19( שם. ר"ם וע" עליה נכרתו שלא שבתורהמצוה

 רכ"ח. סי' טיו"ר בב"י ועי' ע"א. כ"ט שבועות 21( כה מוכח והתלמור מררכע האומר;והתלמור
 קיימן ולא ==ושגג ]קרי: לקיים נשבע או האורה: :==ושגג: 23( קרבן. :==]ולענ"ז[22(
 הוססה 26( למויה לשוא שנשבע על שם: 25( מקרא. רממעטיה שם: 24( מקרבן.פטור
 במק"א. וליתא  חרא"ה בכ"י רק מצאתיגו

 מגזר~ז נפפר ולא בידו, חרמוהעלה
 ~טהמכימו ודבר גזרו כדין אםהצבו]ר[

 טבועתו 'טקדמה ואע"פ הקהל.כל
 המצוה לבפל נשבע 'טהרילגזירתן
 ( כחי]ב[' דהכי ישראל, מחוקיולמור
 עוד .ולא חכמים דברי ושמע אזנךהפ
 ממנ]ו[ נפרשין שהצבור שגורםאלא
 : מזה קשה יותר דבר עליווגוזרין
 אחת ריבה שקדש באחד 28(ומעשה

 שבועה ונשבע וקפץ לחזורורצה
 גזרות, הקהל עליו גוזרי' שאפי'חמורה,
 שלא גזרות הקהל עליו וגזרו יקבל.שלא
 שאין והכנימה, ונתרצה לקיימםיכול
 : ]ה[ציבור בפני שעומד דברלך
 רממעטי מקרבז פטור קיים ולא 23( ]=ושגג[לקיים
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 רמ"חמי'
 באלה 4( גןרנו 8( מביבותינו אשר קהילות עם ב( טרויי"ש 1( שוכניאנחנו

 : כאן הדרים ]ואשה[6( איש כל על חמורה 5( ובגזירהובנידוי
 או היום ונם ציבור. 8( מעול עצמן ]את[ י( לצאת רשאין יהיושלא
 18( מוציאין היהודים, ב1( ]מ[באה"כ אם ב(, השלטון אם "( וגם 9(מחור

 חביר'ו, עם בעול פרע שלא 15( ומצא ישראל 14( מעדת להבדיל]אותו[
 י1( אל דבר לפרוע ו'אם ממשאו. יקל ולא אחד בכל שיתן"(נזרנו

 נויכיס סו3"ס לרמ"י, סוזיוחסת סעיר, וזס 5עכיכי 3כינע טיייימ קקכת :רם"ח
 108 סי' סירמפ5ד ]בנכ"י תתס"ו סי' 345 קו3ן מ(ח"ס( )כ"י וזקווזוכיסוקמונות

 וזר"מ סועתק 3מס: 320 דף 3ר5ין(  )ו' נ"נ חסר"ס נתמו' ר3יס ו3מכוייס 97[ןוף
 מ5 ס"כנ5י ]בנספרווןטרויימ

 י"ת; "ות פ"3 3"3 "מירי וסנסות 37-36[. ע' ומס 149-148, וף פ,,נסניכיס,ן ניוזי סיסוויס מ5 ע5וזו "מלטון ע5 פיכק5מטיין ר,ן"
 ווזתוזרו 3וז5כותיכו; (קיכי מ5וזס רניכו תקן וכן נמס: תתמע"ט סי' נ"3 חרוכיוסמווס

 ]בנטעכסטס 11-10 ע' חיוחות, סיפסס טרויימ,ן, וקס5ת "רמ"י 3"רון מ.מ5
  56ו-ר15.  5ר ח"" ס"חריק"ית ס"קווזיס מ5וסטוויעס

 בכנופיא בתוכם הנרים האנשים כל שמה שנתאממו מעיר, "שוכני" זה י,שוז 1( :ר,מ"ה
 בכל רגילים שהיו כמו מביבותיה, אשר הקהלות של כחם באי יחירי-מנולה רק ולאאחת,

 לתבניתה ובנונע 2( 18. אות 57 ושם 56, צר שם בארוז ראה הבינים; ימי בתקופת5ה0תץ5
 7, עמ' לו" -ואינן רש"י "תקנות מאמרי ראה מטרוייש, שלמה ל,רבינו זו תקנה שלוזמנה
 ]בספרו גרוס ה. ר"ר הח' מעיני נעלם שלפנינו כתה"י שנוסח ומראה ט'. פרק מבואיונם

 ]בספרו פינקלשטייז ר"ר וגם טרוייש"[ "תקנות ערר 238-282 ע' יוראיקא" "גאלליאהצרפתי
 הסמוכיז קנפנייא במרינת =העיירות ]ה"הי סביבותיה מהר"ם: 8( שם[. הנ"להאננלי
 אחרות טרוייש לנזירות ובנונע נזרו; שם: 4( 56. שם בארוז ראה טרוייש[. הבירהלעיר
 1802, ברלין בעריכטע", "העברעישע שטייז מ. ונם נייבויער א. הח' של נרמני מ'השווה
 וארו,ר, בזה"ל: 105 ע' סוף קי"א סי' מר'יימז( )הוצ' הרמב"ם תשו' והשווה 5( 85. ע'סוף
 היהורים קהלות "שלטוז על האננלית מחברתי ונם נרוי; ]=בו[ בי שבועה, בו אלה,בו

 תיקנתי 6( 06[. אות 114 ושם 89, הערה 118 ע' מיוחרת ]הרפמה 1915, יורק ניובמפרר",
 תשו' והשווה 8( 85. אות להלן ראה 7( שם[. מהר"ם בתשו' נ"כ ]וכ"ה המברא עפ"יזה

 הציונים ולכל 118[: הערה 117 צר הנ"ל ]=מחברתי ת"ו מי' ושם שצ"ט, מי' ח"נהרשב"א
 : מהר"ם 9( הנ"ל. הרשב"א : להוסיף צריך ר'[ אות 152 ח"ב האשכול ]בם' אלבעק ר"חשל

 זה תיקנתי =מבאי-כח: 12( 212. ח"נ צרפתי רבעון והשווה 11( נם. שם: 10(מחר.
 ו,ר"א בלוך ר"מ על והתימא מאוחרת[; בכתיבה בכ"י הגליון על ]וכ"ה המבראעפ"י

 להבריל. מוציא : מהר"ם 13( תיבות. ב' של חלק מקום כאן השאירו ששניהםמינקלשמייז
 ]=ונ[מצא. צ"ל: אולי 15( ישראל. ]=מערת[ מרעת בטעות: פינקלשטיין ונם שם4.נ(
 רש"י של סננונו על נליקיזם "השפעת ]ערך ה' פרק במבואי מש"כ וראה א'; כל שם:16(

 הנ"ל[. מבואי ]וראה השלטוז על שם: 17(בתשובותיו"[.
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 ויתן עמהם נמנה יהיה והלאה הזה היום מן מאחיו, %( והפרידוהשלמון
 21( נהגו כאשר העיר בני שיצוינו מה לפי שלו %( אלימרא %(כ"א

 : הומדה 22(מיום

 מכלי לבד ממונו, מכל לירנן : לפנינו שהיו %( מקדמונים קבלנוופן
 בהן שמרויח 25( גוים של וממון %(. וש"ח וכרמים ובתיםתשמישו

 מחציו יתן חבירו מישראל פקדון לו יש אם אך הקרז. מן יתןלא
 ומבעות נשים ותכשימי זהב וכלי כמף כלי לו יוט ואם 26(.שבאחריותו

 8(( כגון שלו, באחריות מלוה ישראל ביד יש ואם דמיהם. יץ( ממנויתן

 שעבר לאחר היתה חמדים בגמילות הלואתו שתחילת חמדים,גמילות
 : יתן לא "( שנתו בתוך רק "8( הכל מז יתן %(,הש"מ

 לו שיש העיר מבני שאחד : הקדמונים %( מנהג שכך וטמענן 32(דע"ן
 ולא לגור בא אם לבד הכל. מז שיתן העיר מן שהוציאממון

 היה ואם %(. בו ויתן וישא שיכנימם עד יתן לא בעיר, ממונו %(הכנים
 נותנים כאן הדרים מן ואם יד.. בו שישלח עד יתן לא ומונח,צרור
 בעיר, שהבנים[%( ]כ"ז העיר, מן והוציאו לבנותיהם או לבניהםמתנה
 בעול יתן בעיר, י3( להחזירם האב ודעת שעה, לפי העיר מן הלכואו

 חמך שגמל בידו ממושכנים %( מפרים לאחד יש ואם ממון. מאותוציבור
 : המפרים שעל %( הממון יתןלאחיו

 : מטרוייש "( שלמה מרבינוהועתק

 הנ"ל[; מבואי ]וראח שלו מליטירא שם: 20( אחר. =כל 19( =1]ל[המריר1. צ"ל: ח1לי18(

 במאה ראשונה =מתק1מה 22( 20. א1ת לעיל ראה 21( שם. בעריכטע" "העברעישע1הש11ה
 לפנינ1; שהי' מקרמ1נינו שם: 23( 537[. צר 1889 מ1נטשריפמ ]ראה למספה"נהי"א

 קע"ט: אלף ב"ק מררכי 25( 1שר1ת. שם: 24( מב1אי. 1,ראה י"א; פ"ב: ב"ב הגה"א1הש11ה

 קרי: 27( מקרו;. שה1א החצי מן 1לא שם: 26( פקרו;. רכ1לה כל1ם נ1תנים אי; ג1ים1משל
 שם: 29( ג1מלי-חסרים. כג1ן שם: 28( שם. מהר"ם עפ"י זה 1תיקנתי רמיהם;]=מחצי[

 שנתו. בתור מהר"ם: 81( מל1ה. שה1א החצי מ; אלא נהג1 לא שם: ב"ק מררכי 80(השנה.

 ה1א "ל" הא1ת אמנם להכניס. הגי': בכ"י 1גם שם, 84( מב1אי. ראה 88( אבל. שם:82(

 שצ"ט, סי' ח"ג הרשב"א תש1' 1הש11ת בהם; שם: 35( )פ.(. מא1חר מעתיק ע"ימ1מגר

 בטעות: פינקלשטיין 1גם שם, 87( שם. מהר"ם עפ"י זה 1תיקנתי 86( ת"א. סי'1שם
 ראה 40( מהממ1;. שם: 89( לעיל. ראס"י תש1' 1הש11ה 88( ]=להחזירם[.להר1יחם

 במבואי.מש"כ
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 רמ"פמי'
 הכתוב והרי שוא בשבועת דבי-רב ב(במפרי מצאתם : 1(וששאלתם

 דידה 8( חומרא הוא מה לך וקשיא להחמיר. מכללהמוציאה
 שגגתה נתנה ביטוי שבועת דאילו חומרא, ה"נו : ביטוימשבועת
 שבועת ועוד ינקה. בלא הוא והרי לכפרה שגגתה נתנה לא וזולכפרה,
 4( אוכל אבל מעשה. בו שיש לאו דהוי מלקות, חייב ואכל אוכל, לאבטוי

 היום זו ככר שאוכל שבועה 5( דאיתמר ממלקות. פטור מזיד, אכלולא
 משום מר פטור. דאמרי לקיש, בן ור"ש יוחנן ר' אכלה. ,ולא היוםועבר

 לאו שוא שבועת ואילו מעשה. בו שאין לאו משום ומר מפק,התראת
 היא, שוא לשבועת דדמי משום 6( טעמ' ולוקה. הוא מעשה בושאין

 : פעמים שני לשוא מלשוא ומתרבה נשבע,דלשעבר

 ר"נמי'
 טפי בצבור אשכחן דעולות משום 1(. צבור של חטאות שני שחטוששאל

 כבשים ושני 8( כדכתיב שלמים וכן עולות. יהיו 2( כדכתיבמחדא,
 טפי בצבור אשכחן לא לעולם חטאת אבל שלמים. לזבח שנהבני

 חטאות שני שחיט וכי 6(. לחטאת אחד עזים ושעיר 4( דכתיבמחדא,
 י השנ"ה על וחייב מצוה, בדבר טועה הוי לאבשבת

 : 13 ע' כ"ס סי'תח5"ו :רמ"פ
 14. 75 כ"נ סי' נחופ"נו סונ"ס לרס"י יסו7ס נר' וור"י 11תמונס :רק,נ

 מפר ועי' שלפגינו רביהרש"י בספרי אחר ממקום לי נורעה לא זו יתשובה1( :ר,פהק'פ
 והובא 2( 8[. צר ב' חוברת א' שנה ]=הסגלה ה' רף פ"ג שבועות מס' על לראב"ר שםכתוב

 21: הופמן הוצ' י"א, ה': לרברים תנאים מררש 227; הורוויץ הוצ' ז', כ': שמותבמכילתא
 וליתא 68. צר י"ט חוברת א' שנה "הסגלה" קע"א, סי' תימן כ"י רבר.ים הגרולמררש
 שם. פינקלשמיין מהר' רברים, על ספרי וראה ע"ב. רף מא"ש הוצ', רברים, רבי-רבבספרי

 עיוב כ"ט שבועות תוס' והשווה 4( 451. צר צוקרמנרל הוצ' פ"ר, שבועות תוספתא ראה8(
 מילר ר"י של ולרעתו ע"א. כ"א שבועות 8( ע"ב. ג' שבועות 5( שאוכל. שבועה :ר"ה
 שוא. לשבועת ררמי מעמא נמי, שקר ושבועת צ"ל: אולי ב'[ אות]שם
 =יהיו 2( 85. צר לויקרא הגרול ומררש ע"א: מ"ו תמורה ע"ב: כ"ב מפיא1( :ר"נ
 א'[. ]חמר לחטת שם 5( כ"ר. ט"ו: במרגר 4( י"ט. כ"ג: שם 8( י"ח[. כ"ג: ]ויקרא לה'עלה
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 רנ"אפי'

 דלמא, אי, : לשונות בד' משמש כי לקיש בן שמעון ר' '( דאמרוהא
 שהן כמדר הזכירו ולא המדר הפך למה : לו והוקשה דהא.אלא,

 : 2( אי אלא, דלמא, דהא, :מתורגמין

 אונקלום בתרגום בתורה מתרגם כי קבל, שכך הבנתי שאילתו דברילפי
 8(, יקרא כי : בהם המתרגמין שאחזו ד' לו ופרשו לשונות.בד'

 וקשיא דהא. אהרן, גוע 6( כי אלא. פתח, 5( כי דלמא. 4(, תאמר כיאי.
 של כתרגומו מפרשמ שאיני שנה עשרים עברו כבר : כך מידורן איןליה

 רובם 7(. דלמא ברם, כד, ארי, : מנה לא למה בה שהוקשיתיאונקלום,
 ח"כת. ברם 6'( צחקת כי להון. הוי כד להם 9( יהיה כי ארי, 8(מתרגמינן

 אני תוהא 2'(, דהא גוע כי המתרגם ועל : חרבך תרים "( דלא חרבךכי
 אתחזיאו ]בויתרגמו[ כן אם אלא מית, דהא לתרגם להם שאין :עליהם

 בן כדר"ש וייראו אלא ויראו תקרא אל ע( אמרינן דהכי כנישתא,כל
 שאינו לפי גוע, כי על נופל דהא לשון אין ויראו, קורא אתה שאםלקיש.
 ויראו, טעם מה לומר הימינו למעלה 14( האומר על )אלא( טעם ליתןבא
 כי 16( כטו אשר, ישמש אלא לרגליו. בא ענן שעמוד אהרן שמתלפי
 ע( כי העם, ברח "( כי הוא, טוב 16( כי אותו ותרא למאכל, העץטוב

 כשיתרגמו ואף ויבכוהו: אהרן מת כי ויראו כאן אף יעקב,ברח
 כי מהרבה תרגום בו לשנות חזו מה : עליהם אני תוהאואתחזיאו,

 תסו'. :רנ"א
 ]קק"ס 3-6 ע' ו' סי' נתופ"ת סו3"ס ננכיר 3ן כתן לר' 11 רס"י

 ; תפ"ט-ת5"ס רס"י נספר בבלוין 5-8 בנתר"כנ6-נ2
 ולית"

 ס'[. סי' נכ"5

 ערור ע"ב: מ"ט לשבועות ר"ח א': צ', ניטיז א'; ט', תענית א'; נ', י"ה 1( :רנקזא
 רבריס 3( ראו. בטעות: בנרפם 2( 191-207.. חי"ד פרנקפ1רט, השנה מ' 1הש11ה אי;ערך:
 נ=ריא[: צ"י: אויי 7( כ"ט. כ': במדבר 8( ח'. ט"1: שם 5( י"ז. ו': שם 4( 1'.כ"ב:
 ברפום אמנם רהא; ובמקום איא במקום ארי בתרנ1ם: לפנינ1 8( 4. א1ת שם ל1יזראה

 יהם כי בטעות: תר"כ 9( 15[. ]תר"כ זו בתשובה שכת1ב כמו בתרנום הני'למבונא
 ברוב אמנם העיקר: וכ"ה כ"ה: כ': שמ1ת 11( מ"1. י"ח: בראשית 10( ט"ז[. י"ח:]שמות

 רש"י ום' 92; ושם 52, שניה, ה1צאה נר, אוהב מ' והשו1ה חרבר. תרים רילמאהמפרים:
 דהא הני': אמנם מית; ארי הניהו: המפרים ובר1ב אהרו[; ]=מית =דהא 12( 5. א1תשם
 ]=האמור[. 14( א'. נ', ר"ה 13( 8[. אות שם רש"י מ' 88; נר ]אוהב נכונה י1תר היאמית
 כ"נ ל"א: בראשית 18( ה'. י"ד: שם 17( ב'. ב': שמות 18( 1'. נ': בראשית15(
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 את ויברך כגון שלמעלה, על טעם ליתן באים כמותן שהןשבתורה,
 ת( כי המטיר, לא %( כי שבת, בו 19( כי )לפ'י( אותו ויקדש השביעייום

 24( כי הארץ, כל פני על מים %( כי אלהים, לי שת י2( כי לקחה,מאיש

 25( כי : הרבה ועוד עליהם, נופל דהא לשון אלה כל הארץ. נפלגהבימיו

 דברי למתור הבאין שבתורה, כי מהרבה לשנותו ראה טה תפתחפתח
 לא צחקת, אלא כן לא צחקת כי %( כגון כן,, כי כן ל'א : לאמרהעליון

 את %( כי ברית תכרות לא תהרמם, הרם אם י2( כי לאלהיםתשתחוה
 30( כי ברכתני, אם כי 29( כגון לאם, הממוך כי וכל תתוצון.מזבחותם

 וגם : פתוח כי כמו הם, אלא לשון כולם דברי, לפי אם 1'( כי בבא,אם
 לשנות, ראו ומה השרים. כל על אם 82( כי לבדו המלך על לאבכתובים,

 בא שמא תלוי, לשון %( שהם שבתורה, כי מרוב אי בלשון יקראכי
 יקריב %( כי יגוף, 85( כי יגח, "( כי שבמקרא. אם ככל בא, אינושמא
 %( כי לאיש, יהיה %( כי תפגע, %( כי '3(, שעריך באחת תשמע כימכם,

 :יקרא

 ]שפירשו כך לתרגמן החזיקו הזאת השמועה פי שעל : אניואומר
 "(, עמוקין אנו שבו דהא, גוע כי הללו לשונות ד' רבותיהםלהם

 כך[, לתרגמן פירשו ולא אי. יקרא כי דלמא, תאמר כי אלא, פתוחכי
 הללו בלשונות אלא משמען לשמש אפשר אי כאילו להם פירשואלא

 : אומר ואני : בתרגום וקבעום אחזום והם לשון לכל מהן אחדוהזכירו
 יהפוך כן עברית, בלשון כי יהפוך וכאשר ארי, לשון מתורגמיןכולן
 על ללמד ]בנבא[ )לא( לקיש בן שמעון ור' ארבעתן. ארמית בלשוןארי

 כי ויש טעם, ליתן הבא כי יש : לך ולומר לפשטן, משמעןשמוש
 אותם אם, כמו תלוי, לשון משמע כי ויש דבר, ולישב דברלמתור

 שם 24( ט'. ח': שם 28( כ"ה. ר': שם 22( כ"ג. שם 21( ה'. שם 20( ג'. ב': שם10(
 ]אוהב אלא הראשוז: כנוסח והנכוז ארי. הספרים: וברוב ח'; ט"ו: רברים 25( כ"ה.י':
 שמות 27( ט"ו. י"ח: ]=בראשית[ וצ"ל רברים בטעות: בנרפם 26( 8[. אות שם 78;גר

 מלכים 31( ט"ו. מ"ב: שם 80( כ"ו. ל"ב: בראשית 29( י"ג. ל"ר: שם 28( כ"ר.כ"ג:
 שאם. שם: הגיה לויז 83( ט"ז. א': אסתר 82( 75. גר אוהב וראה ; א' י"זא'
 ]=עריר[, וצ"ל בטעות בנרפס 37( ב'. א': ויקרא 86( ל"ה. שם 85( כ"ח. כ"א: שמות34(

 כ"ב. שם יקרא; כי =וכן 40( י"ח. כ"א: רברים 89( ר'. כ"ג: שמות 38( י"ג. י"ג:רברים
 ב11. קק"ה וגם ס"ה רף חופ"מ והשווה בנרפם לפנינו נשסט בהיקף הסאמר וכל =עוסקין.41(
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 9ן, להיות משמע שמושו ומוף ,תמיה שהוא כי ויש למעלה,שהזכרתי
 לו יתחבר לא שבתורה כי ככל תדרוש אם בלבבך. רנאטר פ4( כיכגון
 לשון ולא דהא, לשון לא עליו נופל אין מהם, תירא לא שאחריו,מקרא
 הא 46(, מהן תירא לא רבים תאמר כי אם, לשון עליו נופל האיךאם.
 מהן. תירא לא מהן ותירא רבים תאמר פן כרחך על תירא. תאמר לאאם
 לא כמו משמש, 46( פן בלשון כרחך על "(, שונאך חמור תראה כיוכן

 לשון תדרשנו ואם וחדלת. תראה לא כאן אף אחיך, שור "( אתתראה
 טעמים, לכמה יוצא מלע יפוצץ כפטיש יוצרינו דבר : יתחבר לאאחר

 אלהיהם את תעבוד "( כי ואף פשוטו. מידי יוצא טקרא איןולעולם
 את תעבוד פן לי, אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא ישמש, פןבלשון
 דורש הלשונות מכל באחת כי לדרוש שהצריך מדבריו ולמדנווגומר.

 לרגלי שבא הענן בעמוד לדרוש ממכנו דבריו ועל עליו. הנופל לשוןבו
 כי על נופלים ש)הם( ולמדנו טעם. 48( ליתן בא גוע כי באמרנואהרן,
 דורש. זו לדרוש והבא דורש, זו לדרוש הבא הללו, מהלשונותשתים
 "( גיטין במם' עקיבא ור' שמאי בית של מחלוקת של טעם הבננוומזה
 דבר בה מצא כן אם אלא אשתו את אדם יגרש לא אומרים שטאיבית
 שנאמר הימנה נאה %( אחרת מצא אפילו אומר עקיבא רביערוה.
 ערורנ ב6( בה מצא או נאה שאינה בעיניו, חן תמצא לא פ( אמוהיה
 אם כל וכן ונוצה. חמידה אברה %( אם כגון או. במקום אם שישדבר.

 '6(, רעה אם היא הטובה במבצרים, אם הבמחנים : לתמיהאהממוכים

 אם ככל תלוי, משמש שכי למדנו, ועוד : שור יגעה אם %( פראהינהק
 משביעין שהדיינין שבועה כל לומר %( אמי רבי מטך זו ועלשבתורה.
 כלומר מעצמה, תשבע, כי שנאמר ביטוי שבועת משום בה איןאותה
 כי ליה, ומדקשיה ישביעוהו. כי או תושבע אם כתי' מדלא תשבע,אם
 12. אות רש"י וס' 75: גר אוהב ראה 48( מ"ו. בטעות: ובנדפס י"ז; ז': דברים42(
 במעות! בנרפס 47( א'. כ"ב: דב,רים 46( ח18. אות שם לוין ראה 45( ה'. כ"ג: שם44(
 א'. צ': 40( מעם. ]=ליתן[ יתן בטעות: שם לוין 48( ל"א. כ"ג: שמות בי;ואף
 מצא במעות: בנרפס 52( א'. כ"ר: דברים 51( =]אחרת[. וצ"ל אחדת במעות: תר"כ50(
 שבועות 66( ה'. ו': איוב 55( י"ט. י"ג: במדבר 54( י"ג. ל"ט: איוב 53( ]בה[. וצ"ל:בא

 בספרו בלומנשמיין מעיני נעלמה זו רש"י ותשובת א'; מ"ז, בטעות: ובנדפס ב':מ"ט,
 1883(. )פפד"מ וכו' איידעסארטען פערשיעדענע די :הג,רמני
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 כי ירחק, פ( כי הארץ, אל תבואו "( כי כמו הוא, העתיד לשוןוודאי
 נאכל, מה 60( תאמרו וכי תבנה, שלא אפשר דאי ]=תבנה[%(,תבא
 כאן אף כאשר, מקום המשמשין שבתורה, כי ורוב כך. לומר אתםעתידין
 בן שמעון וכדר' לומר הוצרך לכך דין. בית שישביעך והן תשבע,כי

 הוא תלוי כי דהכא דתשבע וכיון תלוי, לשון משמעו כי שישלקיש,
 יקרה אם לפניך, יקרא אמ למזומן, פרם יקרא, "( כי וכן קאמר.ומעצמה

 : מקרה לשוןלפניך,

 אותם. לשמש בעניי מהרתי קל כי רבותי, מפי דקדקתי לא אלהבכל
 כי אופניו, על דבר ישראל, חכמי ]בבדברי[ לישב לב נתננואך
 וקצר ג8( עלג בלשון והמתפרשים מללו. וברור וערב צח לשונםידעתים
 יאמר ואם : מכונו על דבר להושיב במודם עמדנו שלא בעניותנו,רוח

 אשר, במקום משמשין רובן שהרי כי, ללשון שמוש יש עוד :הביבי
 יעקב, ברח %( כי העם, ברח 65( כי הוא, טוב "( כי העץ, טוב %( כיכגון
 כאשר, במקום משמשים יש ועוד הם. עירומים 68( כי לו, יוכל לא א(כי
 גי( כי והיה עלינו, "( כי ויהי באנו, 0י( כי ויהי פרעה, מומ בא %( כיכמו
 אם שיש : הם אמ של שמוש לשון בכלל אלה כל ; ממצרים אותךיראו

 מכלה, ה:וא ורשע תם אמרתם כן על היא אחת ח( כגון אשר, בשלוןמשמש
 תם המכלה האחת ,היא פתאום, ימית שום אשר פתאום, ימית שוםאם

 אקוה %( אם ימיו, חרוצים "( אם ; תלוי לשון לדרוש אפשר איורשע,
 בכורים, "( מנחת תקריב ואם כאשר, בלשון המשמש ואם ביתי.שאול
 כאשר ופרושו העומר, מנחת היא חובה שהרי תלוי, אינו כרחךעל

 תלוי. אם אין היובל יהיה וכאשר היובל, יהיה "( ]ו[אם וכןתקריב.
 תקריב, אם : משלשה חוץ רשות ואם אם כל אומר שמעון ר' "( שנינווכן
 לבנות מוף שהרי מזבח לי וכשתבנה אבנים. מזבח אם תלוה, כמףאם

 ח'. כ"כ: שם ]=תכנה[, וצ"ל הוא מ"ס 59( כ"א. י"ב: דברים 58( י'. כ"ג: ויקרא57(
 שאינו מי כלומר ד'[, ל"ב: ]ישעיה עלגים 62( ו'. כ"ב: דברים 61( כ'. כ"ה: ויק,רא50(
 בראשית 88( ה'. י"ד: שם 85( כ'. כ': שמות 84( ו'. ג': בראשית 63( דבורו. לכויןיכול
 כראשית 70( י"ח. מ"ו: שמות 80( ז'. ב': שם 68( כ"ו. ל"ב: שם 67( כ"ג.ל"א:
 ה'. י"ד: ישם 74( כ"ג. מ': איוב 78( - י"ב. י"ב: יטם 72( כ"ד. מ"ד: שם ג7(( כ"א.מ"ג:
 אם כט~ות: בנדפס 77( מנהת. במעות: ובנדפם י"ד; ב': ויקרא 75( י"ד. י"ז: יטם75(
 ישם. מכילתא 78( ד/ ל"ו: וצ"ל ד/ מ': במדבר במעות: יטם ריטם לוין וגם היוכל.יהיה
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 לכשיבלענו ממקומו, יבלענו %( אם וכן תבנה. שלימות אבנים "(שנאמר
 2 מדבר השם שוכחי "( באורחות שהרי תלוי, זה דבר איןממקומו,

 רנ"במ"
 לו מוחלין כן אם אלא לגדולה עולה אדם אין 1( במנהדרין דאמרינןהא

 *( תניא לה', לעשות עת 8( שקורין 2(, במדרש ר' מצא :עונותיו
 נר, אתך ינור וכי 6( דכתיב חכם, וחתן. ונשיא חכם מכפריןשלשה
 נממך. תלםיד באורייתא מבר ז( דהיינו תקום, שיבה מפני ליה 6(וממיך
 חכם אף עונותיו, כל 8( לו מוחלין גר מה אהדדי, ממיכי הכיומשום
 בן-שנה וכי במלכו, שאול בן-שנה %( דכתיב ]=נשיא[ 9(. שנממךכיון
 מחלת ארנ ויקח 12( דכתיב חתן כבן-שנה. נעשה שמלך, ע( כיון אלאחיה.
 מוחלין לחתונה, שזכתה כיון אלא א(, שמה מחלת וכי ישמעאל,בת

 : *'( עונותיו כללו

 סוף כ"ת ס" 3תת5"ו סו3,ס נוילר, ר"י ע"י לרס"י סיויוחסת זי, תסי3ס :רנ"ב
 4, 2, *ות ]ר5ס סגכוכו 5נוכס ע"ג. כ"ט י"ק פרןס : סתס ר' : נסס 365ע'

 נות5ינוס 5יכס מנוו5ל )ונוןרמ ס5יטטס ונס סלנוס. לרניכו ס5יכו עליו תעיךותנו5י[
 64[. ע' נרליכר ]סו55ת נ' : ל"ו וימלת נפירס"י ר3ינוללסון

 י"נ. ח': שם 81( י"ח. ח': איוב 80( ו'. כ"ז: רברים79(
 הוצאת א', אות פי"ז שמואל מהרש 2( ע"א. י"ר בסנהרריו אלעזר ר' מאמר 1( :רנן,ב
 צר ברליגר, הוצאת נ', ל"ו: בראשית פירש"י והלשוו: הסרר בשינויי ע"א מ"ח רףבובער,

 הרכ מש"כ והשווה שמואל: ספר מררש באנרת מצינו בשם: ועצומים רבים בשנויים64
 נ"ח. סי' תחצ"ו שם: להוסיף וצריר רי"ח-רי"מ, רף ח"א והעיוו הררש בס' לעוויור"א
 שציינו המקורות ולכל התחלתו; שם על ה', לעשות ק(ע מררש בשם: שמואל מררש ונקרא3(

 להוסי4: צריר ב541[ ע' מררשים, ]באוצר אייזנשטיין ו,רי"ר 7[ צר במבוא ]שםרש"ב
 לנרולה,  והעולה שנתנייר, נר עונותיהז: להם מוחלים נ' פירש"י: 4( זו. רש"יתשובת
 ר' שם[: שמואל -,שררש סע"נ ס"ה רף ]ר"ו ה"נ פ"נ: בכורים ירושלמי אשה;והנושא
 כיוון ]ם"ש: תני תניי.א ההז שמע כר עלוי. מקבל בעי ולא ממניתי', בעיין הווןזעירא
 ויקרא 5( ממניתיה. עלוי קביל מכפרת, גרולה ונשיא, חתן, חכם, מתניתא[, הרארשמע
 והשווה 7( גר. אתכם ינור וכי בתריה, כתיב מה שם: יירושלמי ל"ב; שם 6( ל"ג.י"ט:
 לו -בווחליז 9( =על. 8( ע"א. רט"ז ח"ב ז.והר ג': פל"ה: ושם ", פ"ל: רבהויקרא
 שם; ומר",ש הירושלמי עפ"י זה ותיקנתי 10( שנתמנה. חכם אף ירושלמי: עונותיו; כלעל

 כל על לו שנמחלו אלא שם: 11( רכתיב. מלר והגיה: טהח ב'[ אות ]שם מילר ר"יאמנם
 וגעשה ומלר( )נשיא עונותיו כל על לו שמחלו מלמר אלא מר"ש: שנה; בו כתינוקעונותיו
 שמה. בשמת =וחלא 8ג( ג'. ל"ו: בראשית 12( חטא. מעם טעם שלא שנה בןכתינוק

 עונותיה. שנמחלו מינכעו: כ"י עונותיו; כל לו שנמחלו אלא שם:14(
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 רנ"גמי'
 רבא דאמר דהא : מומיף אחתובתשובה
 בששים רבנן אמור הנשה1( גידפרק
 מינו בשאינו מין נמי אי במינו.במיל
 רבא התם בששים. הוי גוי, קפילאוליכא
 ולמר ליה כדאית למר מידותאמר
 שיעור אשכחן יהודה לרבי ליה.כדאית
 אבל במינו. במיל אפילו ולרבנן קפילא, וליכא מינו בשאינו במילששים
 יצחק רבינו מרבותיו שקבל פ( )אע"פ יהודה. כרבי מובר עצמורבא
 : שהביא( הראיות מפני שלהם טעם ידע לא כרבנל, דהלכה יהודהברבי

 רנ"רמי'
 מפירת על בלילה ברך ולא ששכח מי : שלמה לרבינו נשאלה זושאלה

 '(....העומר

 רנ"המי'
 : ז"ל רש"י בשם מצאתי הדינילואלו

 ג( ובמתנות בשטרות שכותביל 1(מה

 בחצרי. קרקע אמות ארבע 8( לוונתתי
 : 4( כותב היאך קרקע לו שאילומי

 תר"ע( חוליו)מררכי

 : בתשובותיופירש"י
 גופיה רבא אבל בס'. במינומיז דאמרי דרבנן, אליבא קאמרהרבא
 במינו דמין יהודה כרבי ליהסבירא

 4( ובפרק הדם כסוי 3( בפרק במיללא
 כותי' קיימא ורבא אביי דהא הבשר.כל

 חכנרא, לגו חלא גבי דע"ז5(, בתראבפר'
 1ליה11 במינו מין מיקרי אידפליגי
 בנ"מ: וליהוי מינו בשאינו אובמשהו,

 * א עו.*"*

 * י *י ***"*
 * ן ן ען ***"*

3תס3"ן

 ח94( סמ: כ"י)או"ח
 מה : הגאונים בתשובתמצאתי
 לה ונתתי ובמתנות בשמרותשכותבין

 לו שאין מי בחצרי. קרקע אמותד'
 תשובה וראיתי : כותבינן היאךקרקע

 הזה בזמן ]=קרקע[ לו איןשאפילו
 קרקע ליה דאית וכמאןיכתוב.

 ן י"נ( )י"3 ת"ח סי' התרותה נסז הונ"ה תיתיךו סתעיה ע"י יס"יתסו,
 תר"ע: סי' חולין נתרךכי עלותיסונסיכוייס

 : 372 ךף לונךון כ"י "סופותספר
 ק"כ סי' וותסנ"ן ]בבךיכיס 336 ךף סת: כ"י ח"נ""ח

 נך' ל" ונס 1386 ווסכת סת::"י ל" בבילית"
 קריוווכ"

 סוף סת: כ"י "ו"ה ן 1556[

 שפ"ב: ל.ר"ת סה"י והשווה רבא: א' ד"ח: ע"א שם תוס' ע"ב; י,ש צ,,, חיל1, 1( :רנ"ג
 חוא כנראה, סופו ער זה מאמר 2( 8. אות 6 עמ' "שמעיה" עפשמיין 166; להאורהמבוא
 דחוליז בפ"ו ומקורו 8( העיגול. חצאי בין אותו הסגרתי ולכן התרומה. בעלהוסמת
 סע"א. ס"ו 5( ע"א. ק"מ חוליו 4( ממני.נעלם
 מלונרוז. עפשמייז ולפרופיסור לי ידוע בלתי יהשאי1( :רנ"ר
 רבי מצא בחצר. קירקע אמות מארבע שאלה האורה: כתוב; נמצא תחצ,,1: 1( :רנ"ה
 רשב"א: שכותביו; מה הגאונים בתשובת מצאתי או"ה: שכותביז; מה שאלה, הגאוניםבתשובת
 אמות. ד' לה ונתתי או"ה: 8( בתחצ"ו. ליתא "ובמתנות" 2( שכותביו. מה ז"ל;לרש"י

 כותבו. היאר האורה: כן; יכתוב האיר תחצ"ו: כותבינז: היאר שם:4(
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 נ=שאין כן(21( כתב )היאר]=רמי[
 לו שאיו מישראל ואחר אחר כללר[

 נוים שהרי ישואל. בארץקרקע
 חזקה. להם אין ולכרוה בהשהחזיקו
 לעולם. נגזלת אינה קרקערקיי."ל
 לעולם, עומרת בחזקתינו ישראלוארץ
 והאומר בה. שולמין אנו שאיןאע"פ
 קברו, של שהם אמות ארבעמשום
 בירם. הוא וטעות הוא. כלוםלאו

 רהמוכר בכתובות, ברייתארמצינו
 לבני וחוור מכור, אינו ומעמירוקברו

 :משפחה
 נ"ז( סי')תחצ"ו

 בשננרות שכותבין מה : כתובנמצא
 בחצרי. קרקע אמות ארבע לוונתתי
 : כן יכתוב האיר קרקע לו שאי3ומי
 לו שאין רמי, קרקע ליה ראיתכמאן
 קרקע לו שאין מישראל ואחר אחרכל

 שהחזיקו הנוים שהרי ישראל.בארץ
 רקרקע חזקה., להם אין ולכרוהבה

 ישראל וארץ לעולם. ננזגתאינה
 שאי3 אע"פ לעולם, עומרתבחזקתנו

 ארבע משום והאומר בה. שולמי3אנו
 היא, מילתא לאו קברו, שלאמות
 ברייתא רמצינו 22(. לומרושבוש

 אינו ומעמרו קברו רהמוכרבכתובות,
 :מכור

 :בפר: ר5"נ סי' ונ: ]=בכ"י"94
 פע: 229: קכ"ה סי' ח"נ ס"ורס ; סס[ לית"

 7' לסרסנ"ת, סו"ת קכ"ח: ןץ נו כל ; ע"נ[ כ"ט ]בבלקס"פ ק"נ ןףרים
 ]בבמן"ת "4 ח' סי' רע"1,קוסטכןיכס

 סרס3""
 כ"ס סי' ותח5"ו מס[: 7"וו ח"1

 סור" ג"ץ כחסון לרנ סי" ע ותסונס רניס. נסיכץיס"36
 : 6[ "ות לתטס ]ר"ס

 זו תשובה 6( שם. ליתא תחצ"ו: שאמר; שהשיבו וראה האורה: תשובה; וראיתיאו"ה:5(
 נינצברנ ]ראה מורא גאוו נחשוו רב תשובת והיא פומבריתא; מגאון ולא מחסיה מגאחנכתבה

 חילופי 05ג ח"א הגאונים מספרות 31, ח"ב תג"א אסף ש. 331; ח"ב גנ"ש ר"צ, ח"בגאוניקא
 יטאין פי על שאף האורה: 7( גק. אות ג' רף מתיבות לס' מבוא לוין ב"מ ל"ג; ס"מנהגים

 ותחצ"ו או"ה עפ"י זה ותיקנתי לנכוה כצ"ל 8( הזה. בזמן לו איז שאפילו או"ה: קרקע;לו
 ד"פעמט ב"ב מהי"ם תשו' מישראל; אחר כל לר ראין האורה: לו; שאיז תחצ"ו: 9(שם.
 לכל לו שיש 43: לברצלוני השטרות ספר בא"י; קרקע לו שאין ארם לר שאיז משום תקל"הסי'
 ישראל. בארץ ותחצ"ה האורה, באו"ה, אמגם בו; ובכל ברשב"א וב"ה 10( בא"האהר
 נחמסת". "ואינה ליתא: ותחצ"ו: או"ה, בפירס, אמנם בהאורה; וב"ה 12( רע"ב. ל' סובה11(
 שלמנות. שום היום בה לנו שאיז רשב"א: ; לנכון כצ"ל 14( מק"א. כל עפ"י זה ותיקנתי13(
 ברשב"א; וכ"ה 18( בה. שלומין אנו שאין האורה: בה: שולטיז אנו שאיו ותחצ"ו: או"ה15(

 מילתא לא קברו, י2ל תחצ"ו: כלום; לא קברה משום האורה: 17( שם. האורה עפ"י זהותיקנתי
 פע: 18( הוא. רבר לא קברו אמות ר' משום פע: הוא; כלום לאו קכרה של שהם או"ה:היא;

 בכתובות; היא ברייתא פע: ע"א: פ"ר בתובות 19( לומי. ושבוש תחצ"ה בירם; הואושיבוש
 והמלין כאה מגומגם הכ"י 21( שם. ליתא תחצ"ו: 20( בכתובות. בברייתא רמצינו :האורה
 כה לומר הוא ך=ושבוש 22( מקומה כאו אין בן" כתב"היאך

 בזמז קרקע לו ,טאיז מי י(יטאפילו " הגאת'ם עעתבוז ב רביי(ומצא
 דאית ]בבדכמאז[ץ ונאמז יכתוב.הזה
 אחד כל ץ לך ,טאץ דמי. ]בבקרקע[ליה
 קרקע לו 'טאיז טראל מיואחד

 בה ,טהחזיקו גוים ,טהריבירושלם"(.
 לז1ץ דקיימא הזקה. להם איזולכדוה
 2( נחמסוצ ואינה נגזלרנ אינהקרקע

 בחזקו~נו ישראל וארץלעולם.
 לנו ,טאיז ואע"פ לעדלם, 8(]ןבעדמדן~[

 ד' משום והאומר 'טולטבחן"(:עמם4ץ
 הוא טעות "( מקברו ]=קרקע["(אמות
 ומעמידו קברו המוכר "( דמצינו "(.בידם
 : המ-טפחה לבני "( וחוזר מכור,אינו



 " ש ר ו-.ת ב ו שת.800

 רנ"ופי'

)שבה"י ציבור שליח 1( הגאונים בתשובותמצאתי
 קצ"ח(

 : מצאתי זצ"ל שלמה רבינוובשם
 אחת* כאיגרת שהיא מפני כאחתלכוידרה : רוצה שהוא מקום בכללהפסיק רשאי בצבור המגילה את הקוירא צריך בציבור המגילה אתהקורא

 2( )הילכך המן. בני לעשרת אלא לאומרה צריך אין אחת בנשימהאבל

 פמוק באמצע פמק ואם כלום. בכך אין לפמוק פמוק בין מפמיקאם
 פמוק ובאמצע לפמוק פמוק בין ושיעורו כלום. בכך אין נשימהמשום

 : בלבד( נשימהכדי

 רנ"זמי'

 אותה שקורין 4(, חיה היא 8( פרוונקה : צ( חגאונים בתשובות 1( ר'מצא
 : אחריו מושכתו שהולכת במקום הארי, את 6( והורגת 6(,פרוונקה

 ]בב ק5"ח סי'מ3ס"ל :רנ"ו
 סי' ונח"ו ; מלונס ר' 3מס ינ'[ סי' רנתי תכי"

 212 ע'רונ'קו
 ]בבולית"

 ]22וכוולתו סנ"וכיס נתמונות ונ5"תי 3מס: 483[ סיו: 3כ"י
 ולית" כתן: ר' 3מס: תר"ן סי' וט"ו"ח רכט"נ[:לתמו3ת

 3פריס. לפכיכו
 סתס, ר' : נמס 933 ססתיכר( )כ"י"ו"ס :רנ"ז

 י3י-רמ"י ספרי נכל לזס חנר ונ5"תי ול" פרייתן. 3סו5"ת ול" לנער35"כערנכ"י ל" ונס ווין נכ"י ל" ולית"
מלפכיכו.

 20 אות 107 ח"ב גנ"ש וראה נמרונאי ר' 0תשובת רש"י להעתקת יכוונתו1( :רנןןד

 הנ"ל. לתה"ג רש"י הוספת שהוא כנראה, זה, מוסגר ומא0ר2(
 אחר. 0מקום לנו ירועה אינה זו הגאונים ותשובת 2( שלמה. =רבינו1( :רנ"ז

 בראש: ההולך =שלוח, הוא סורמי ובל' 0נדעי בלשוז פרוונקא של המושאל ו0ובנו8(
 גרא0אמיק, 0נרייאישע נולדקי, ונם 594: צר 1928, האללע סיריקום, לקסיקוז ברוקל0ז,ראה

 ח888. צר 1987, וינה העה"ש, תוספת קרויס, ר"ש נומה ולזה 1; אות 418 צד 1876,חאללע
 ובאפריקה. באסיה ונ0צאת ארוך, ושערה שחורות שאזניה ק,רקולס, הנקראת =חולדה,4(

 76, צר 1896, געממינגען אבהאנרלונגעז, )געזאממעלמע די-לאגארדע פאול הח' שלולרעתו

 המקורות לכל זו תשובה להוסיף וצריך 5( פרמי. בלשוז היסודי 0ובנו הוא 77(ושם
 ע"א: כ"ח ע"ז והשווה 6( ח418. רף ח"ו עה"ש וקאהומ, לעווי, לאגאררע, הח'שציינו

 הנפש את ה0וביל =המלאך הוא )ואולי היא דמיתותא רמלאכא פרוונקא עינבתאהאי
 שם(. נולדקי ראה האור,למקום
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 רנ"חמי'

 יציאת בשעת '( הדין צידוק לומר מנהג : ז"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 בות בחצר 2( אותו ואומרים הדבר, לכבוד וממתיניןנשמה.

 ראפילו : ואמר ר' והורה :...... תשכב בשלום המערה פי על אוהקברות
 שאין לפי הדבר, נאה הדין[ ]צדוק המת על יאמרו אם ויו"טבשבת
 מפני ויו"פ בשבת אותו אומרים אין מ"ט קינה. ולא 8( המפד לאזה

 מפני מברכין, ץ האמת דיין ברוך ולברך היום. בעונג וממעט נפשעגמת
 ערב דאפילו שמחמירים ויש 6(. דברים אורך האמת דיין בברכתשאין
 מקום ]מה[ יודע ואיני הדין. צדוק אומרין אין ואילך מחצותשבת

 בני ץ, נביאים אינם ואם הם, חכמים בני חכמים וישראל זו.לחומרא
 ואין להומיף שאין היא, תורה האבות מן שלמדו ומנהגם הם.נביאים
 בשבת. ואפולו בזמנה ומצותה הברכה, אלא אינה הדבר עיקרלגרוע.
 אומרין אין הלכך אמירתו. מצות אבלותו ימי שבעת כל ז( הדיןוצידוק

 : פוב ויום בשבת לאומרו מנהג שאין במקום]אותו[

 רנ"טמי'
 המים בעודם מיד כלים הגעלת שלאחר : רש"י בשם 1( בתשו'כתו2

 ("ל 5לנוס רנינו : נ5ס 344 ע' י"נ סי' 5נס"5 :רנ"ח
 רנתי נתני" ]ולית"

 לנסוף. 5י"( סי' רוקח וס5ווס ן ס"ס[סי'
 סחוקר ננו"ע נוילר ר"י ]ב:סעתק ט"ו סי' סנ"וניס נון פסוקות סלכות :רנ"ט

 ן 503[ ע' 1887 5נת סח57י ננו"ע פרי5 נוכת"י ניינויער בבוסעתק 46:ח""

 21. למ"ג 77, רימוס צונץ, ע"ב; פ"ז וואושא[ ]ד' סדר"ע שוא; 1"ח 1(,", :רנ"ח
 על הריז... צירוק של פסוקים אמרי כי רבגו ונהונ 334[: ע' ]בראשית מוב שכל מדרש2(

 בחכ"נ... בחצר המת שמביאים באלכסגדרייא והמנהג כ"ג[: סי' ]מק"נ הרמב"ם ותשו'הקבר;
 רף שלום נוח להוסיף: צריר פריימו שם שציין המקורות ולכל וקינות. הדיו צרוקויאמרו
 90. שם חרמב"ם תשובות והשווה 3( ח42. 1898[ ]אלכסגרריא אמוו גא מנהני ע"ב;י"א
 רמצותה רברכה וביו"מ, בשבת אמת רייו מברכיו רש"י[: בשם שי"ז ]סי' ברוקח אמנם4(

 ח"א באוצרו קלצקיו יעקב ר"ר מעיני ]ונעלמה רברים =רבוי 5( לעולם. נוהגבזמנה
 ע"א. ס"ו פסחים בבלי י"ז; י"מ: פ' שבת ירושלמי 8( 392[. ח"א במלונו, יהורה מבו וגם73,
 לבסומ. שם הרמב"ם תשו' והשווה7(

 120: ספינר כ"י במררכי אמגם רש"י; דבי לספרי כוונתו אולי ]-בתשובות[; 1( :רנ"ט
 רש"י. בתשובת כתובוכו
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 האמורין ויבלע.ו ףחזרו ט( פן קרים. במים 2( להדיחן צריך עליהם,רותחין
 : רותחין והםשעליהן

 ר"םמי'
 1(..... בברמיישא לי2טראל יףן של חביות גוישהביא
 שלא כדי עצמו את להבריח יקר בר' יעקבהר'
 שהשףבוהו. עד 2טלמה ור' 2( מורף אחריו ורדפוהיין.
 : מותר להם ואמר 9יו אתושאלו

 נסס: 1203 סוף פ"ס ע"ז סינ:( )כ"י וריכוס תרוכי 21; הות 87 15 ת"3רהני"ס
 רס"י. נתסונת כתונוכן

 40[: ע' סך"ל ]כתלת ע,,ה ק"ל לוכךון כ"י הסופות ס' :ר"ם

 סיד: צוננין מים הכלי על שופכין ,רותחת היורה מז הנגעל הכלי כשממיריז שם: מררכי2(
 ס"ד: סי' אלשקר מהר"ם ותשו' וצרפת"[; אשכנז מנהגים "חלופי במחברתי מש"כ]והשווה
 כרברי בצונן מיר הכלים לשמוף רצריך כתבו כר ז"ל נהילאי ורבנו ז"ל גאוז האיירבינו
 האורה : מכאן ר"ה: ע"ב ע"ו ע"ז תום' ; צריכה לא ר"ה: ע"ב צ"ו זבחים תום' ועי'רש"י.
 ום' ; ע"ב נ"ח או"ז ; 16 מעה"ג : ר"ם מי' רוקח ; י"ח מי' ח"ב ושם פ"א, מי'ח"א

 שם. ליתא זה וטעם ממ:(: )כ"י מרדכי 3( ע"ב. צ"ו לזבחים הקרשטהרת
 , *רזזם

 במקום ]=במגנצא[,ל)ל
 יקר. בר ר"י של ותלמירו רש"י של רורו בן ששוז, ל,ר' היאו

 במבוא אפטוביצר ור"א ; 1 אות 44 ע' 1901 שנתחחרשי
 ושניהם -ששוז[, שמשוז בר שלמה ור' ]=רש"י הם אולי2(

 : מעשה לנו מ9רור'
 רבווהתחיל

 על להורותישאלוהו

 תשובה ואוליבגרמיישא.
 במ"ע עפשטייו ר"אועי'

 22. אות 405 ע'לראבי"ה
 יקר. בר ר"י תלמיריהיו



 רש"יתשובות
 ן ב ר פם

 שלמה רבינו פטקיתשובות-

 ומפתחות הערות מבוא, עמ ראשונים ומפרי יד כתבי מתורמכונמות

 ת אמ

 אלפנביין ש.ישואל

 ק ר ו י - ו ינ



 ש ד ק 1מ

 היקריםלהורי
 אלפנביין אפרים ב"ר חנוך אליקוםר'

 נירנברג צבי ר' בת חנהרבקה



 רם"אםי'
 רש"י של תלמידו זצ"ל, שמעיה ר'והרט

 משכים כשהיה זצ"ל '( שרש"י :כהב
 התורה. ברכות מברך בתורהלעמוק
 ופמוקי ברכות לומר לביהכ"נוכשהלך
 באותן כמו בתורה, ומברך פ( חוזרדזמרה
 טעם ונתן ללמוד. השכים שלאהימים
 חשיבה לא התורה דברכת כמו :לדבריו
 קודם בירך שכבר אע"פ לבטלה,ברכה
 כאן חשיב דלא ה"ה ישמעאל, ור' מקומן ואיזהו קרבנות פ'שיקרא

 : 8( לבטלהברכה

 רם"בםי'
 חגור. בלא ק מתפלל שהיה ר' את אחת פעם ראיתי : בתשובותפתב

 מתנים. חגור לא והוא מתפלל שהוא זה מה : ואמרתיותמהתי
 חלציים, חגור בלא להתפלל לאדם שאמור פ( ברכות בממ' אמרי'הא

 הערוה. את רואה 8( לבו יהא שלא משוםוטעמא

 נספר ]בב5ורנך 35 324 תספר וטיקן כ"י : נ23 כ"נ סי' ת"5 5י"1 :רם"א
 1[: יות ת"ך ןףרס"י

 סו5 וסכותנ נזס"ל: סוספס נננ55ס ונסוף 455. קכ"ת סי' ח"5 יו"ז :רם"ט
 : (5"ל סלתס רני' סיינו ורנו סתעי'/ ר'סרנ

 רש"י ופסק 2( שם[. רש"י ]בספר אורבר לר"א ידוע איננו באי"ו ימקירי 1( 2רם"א
 שרש"י ואפשר מ"ב(. מי' )מעה"ג רש"י של רבו יהורה בר' דר"י לפמקא סתנגרשלפנינו

 כשעסר כבה"כ וברר חור ולכן : היום שהאיר קורם ללסור כשעמר אלא ובירר, חורלא
 טפסיק היה שלא אפשו שאי סשום : שם או"ו של ולרעתו )ג.(. היום האיר וכברלהתפלל
 כאה היא התורה חיבוב מתסת דברה"ת ראיה, אינה מזה אסנם 8( מברר. היה כרטשום
 שם[.ךאו"ו

 כ"ר 2( הכללי. במובנה המתפלל מלת דהוא ותפלה, ק"ש על מוסב ואולי 1( 2ר5!קק15
 2. אות רס"ג מי' להלז והשווה 8( 5. ע' וד"ו 33, ע' ד"ב ה"ג ועי'ע"ב.
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 א8( וטיקן)כ"י

 שסעיה ר' של הלכותוכפמקי
 כתוב: וצעל, רש"י שלתיסירו
 תורה ברברי לעסוק רש"יפטסשכים

 אח"כ וכשהולר התורה. ברכתסכרר
 רוסרא ופסוקי ברכות לוסרלביהכ"נ

 באותם כסו התורה, כרכת וסבורחוור
 טעם ונותן השכים. 'טלאהיטים

 טברה בתורה הקורא כילרבריו:
 אעפ"י לכמלה, ברכה ליה חשיבולא

 קרבנות פר' יטקרא קורם כברשברר
 ברכה חשיב לא ה"נ סקוסז.ואיוהו
לבמלה.
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 אלא מכנמים לחכמים להם היה לא הימים באותן לי כמדומה :ואמר
 מתומים היו בגדיהם וכל לעקביהם ממוך עד גדוליםחלוקיהן

 אזור, בלא להתפלל שאמור אומר" היו לפיכך וימין. ושמאל ואחורפנים
 בלבד. אזור אלא לערוה הלב בין הפמק שום להם הי]ה[ שלאכיון

 כתבי כל פ' שבת דבממכת מכנמים. לחכמים היו שלא הדברים)ונראין
 שיכול כלים עשר שמנה ומפרש הדליקה. מפני מצילין 4( תנןהקודש
 מפני בשבת מצילין בגדים עשר שמנה יומי דא"ר בשבת. להצילאדם

 ש"מ הוזכרו, לא ומכנמיים התם מפרש כולהו ולובש, וחוזרהדליקה
 שום ובלא מכנמיימן י( לנו שיש אנו אבל מכנמיים(. לחכמים היושלא

 : אזור בלא להתפלל אנו מותרים לערוהן הלב בין הפ'מק ישאזור

 רם"גטי'
 הבבליים פ( בתשובת שמצא : רש"י בשם '( פי' זצ"ל שמעי' רבי'הרב

 לבו 8( די"א קמא תנא מדמבר מותר. הערוה את רואהדלבו
 : יחיד לגבי כרבים דהוי מותר, הערוה אתרואה

 רם"רטי'
 ובלבד פ(. בהן היה מהרהר בחמין או חיים במים רוחץ '( ר'פשהיה

 ; והרי ך"ה: כ"ה 3רכות רי"ח תוס' ; "45 קכ"ח סי' ח"" "ו"1 :רמ"ג
 סי' הר""ס פסקי ; 103 ח"ז[ ]3הנורן הכ5 ע5 ס' ע"3: ת"ט 3כורותפרס"י
 : הקונךריס פירוס 3סס: י""[ ךין 13 ]בככ5 ט"ז סי' תפ5ה ה' ""ח5"1;
 סי' סזח"ה( )כ"י ח"3 5ךרך נייה :רם"ר

 )ו""
 "46 ס)ו: כ"י "ו"ה 49:

 גאוז סעריה ו,רב 18[ ע' אלבעק, מהר' ]האשכול, האי רב לשוו וכ"ה 5( ע"א, ק"כ4(
 לחגור טכנסים לובש שאינו "למי או ; וכו' מכנטים לו ואיו המתפלל : י"ז[ סי']שבה"ל
 16(. אות 56 ח"א ראבי"ה )ראה וכו'באבנט"

 הקונרריס. פירוש : הנקרא י"א[, דיז בו ]כל לברכות שטעיה ר' של =במייוש 1( :רם"ג
 "תשובת והלשוז ובניו. יחיאל ר' רומא, חכמי תשו' ולא בבל, גאוני =תשו' : ה"ה2(

 של לדעתו אמנם 8( 14[. לראבי"ה ]הוספות שמעיה ר' של לשונו הואהבבליים"
 פסקו וכז אטור, הערוה את רואה שלבו רכל כי"א והלכתא : 58 ע' טוף שם ראבי"האפטוביצר
 ; ז'[ סי' ה"ז ק"ש מה' פ"ב בהגה"מ ]ועי' להיהר. פטקו הבבלים בתשובת ארהגאונים.

 רואה לבו הירושלמי דלרעת 284: צר ח"ב גינצברג לר"ל בירושלמי וחרושיםובפירושים
 הערוה. את רואה לבו יהא שלא לרקרק יש לכתחלה שרק כ"ט: רס"ג ובכרור מותר; הערוהאת

 ]=ומברך[. בהז היה מהרהר : צ"ל 2( רוחץ. כשהוא : הא1רה 1( :רט"ר
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 לבו שיהא 1( כדי הן צלולים אם ברגליו, המים 8( עוברשהיה
 5(. ]בבלעכרן[ לעברן צריך אין צלולים אינם ואם הערוה, ]את[רואה
 שאמרו 8( ומרחץ ומהרהר. לכילה חוץ ראשו ז( מוציא 6( כילה ישואם

 וזורקים ]=ערומים[ 9( עממי' שם שיושבים היינו בו, להרהרשאמור
 : "( אמור ודאי אז "(, אישבומ"א כגון המים,עליהם

 רט"הטי'
 שוקע היה לאכול ורצה במים בגיגית רוחץ כשהיה : 1( נוהג היהר'

 למעלה עולין המים שיהיו כדי במים, עצמו ]=את[ 9(ומקמין
 לבו ואין הם עכורים המים : ואמר המוציא. ברכת ובירך לגרונועד

 : המזון לברכת עשה כן וגם הערוה. 8( אתרואה

 רט"וטי'
 בצרור נפשו תנוח רבינו מפי הומדוזה

 כלי שם על ידים נמילת *החיים
 לוג. רביעית מחזיק והוא 1(, אנמלששמו

 מחזיק אנמל אנבג אבפק 2(כדאמרי'
 8( רבותינו ושנו ]תורה[. שלרביעית

 : י122 53סופות 5חר 3סננון 5ס5ן וסו53 222. ח"3 ס5ורס ק5"5[ן סי' ונ:]בככ"י
 39[: מך"ל ]בבנח5ת ע"ך: קכ"3 5ונךון( )כ"י 5סופות ס' :רט"ה
 יו"1 סי' 5': 5ות 227 נס5ורס נטעות ]ונרסס 35 5י ס"1 סי' נוח"ו :רטקקד

 שיעכרם ער לברר רשאי אינו ח45: ובאו"ז. ברגליו. המים עוכר[ ]-שיהא : קרי3(
 הערוה את רואה לבו הירושלמי ולרעת יהא[. ]-שלא כרי : קבי 4(ברגליו.
 צריר. לא רהא עוכרן, אין צלולין המים אין ואם : ובהאורה : ]=לעכר1[ : קרי 5(מותר.

 יש ואם : צ"ל אולי שלפנינו ובכת"י כולה. : במעות ובהאורה 7( ראשו. ]=את[ : צ"ל6(
 פונקיל. העתקת לפי כ"ה 9( )האורה(. שאמרו המרחץ ובית 8( ראשו[. ]=עלכילה
 : שם 11( מבואי. וראה : אישטובא כגון : האורה 10( ]=ערומימ[. וצ"ל הוא מ"סאמנם
 ערומים. שהז לפי אסור, ווראיוהכא
 מבוא,ר ]וכז בגיגית רוחציז שהיו בשעה במים, לאכול בצרפת מנהג ה,ה יכי 1( :רפו"ה
 אינו בצ,רפת, שעושיז כררר בה, ואוכל בגיגית שרוחץ מי הלכד... ח45: באו"זבהדיא
 )שם שד"ל לרעת אמנם 48[. אות 407 צר לראבי"ה מבוא ברגליו. שיעכרם ער לברררשאי
 ]=את[ צ"ל 2( במים. לאכול והוצרר חלש היה שירש"י היתה, לרפואה זו רחיצה :39(

 ב'. אות שם או"ה : שם או"ז וראה 3(עצמו.

 נ"ח ב"ב 2( אנטל. ע"ש נטילה וי"מ : קצ"ב מו' פ"ח ברכות ובכ!ררכו1( * ו ש5, *י5,קקי
 ע"א. ק"ז חולי1 3(ל'ב.

 227( ח"ב)האורה

 הטביל ואם בכלי. אלא אינהנטילה
 י~ל במקוה או במע"1 או בנהריריו

 וכשרוצה סגח. סאה מ' ]==שלמים4(
 ליטול קט1 כלי עמו נוטל ברררהולר
 ,פחרית נוטל6( ]==או[ ליריההימנו
 היום: כלומתנה
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 רביעית ומשירי הואיל לשנים ואפי' לאחד לידים נוטלין רביעית]מי[
 או בנהר ידיו טביל אי נמי ואי בכלי, אלא אינה שאמרו ונטילהקאתו.
 כלי עמו נוטל בדרך 6( וכשהולך : מגי מאה מ' של 4( במקוה אובמעיין
 שחרית ידיו 6( נוטל או ודיו. ממנו ידיו ליטול רביעית מחזיק שהואקטן

 : '( לטבילה נהר או מעיין ימצא לא שמא היום, לכל עליהם ומתנהבביתו

 רם"זטי'
 דמצוה 1( משום ידיו שנוטל ופעם פעם בכל נט"י על לברך אדםהייב

 עצמו לנקות זו דבמילה 2( ביומא כדאמרי' ניצוצות משוםלרחוץ
 לאחר נקבים בברכת אבל מצות. 8( ולשאר בתורה לקרות ראוישיהא
 ידיו נטל אם 6( ואעפ"כ היום. כל 6( צריך אינו ]שוב[4( שחריתשבירך
 כדאמ' מלטנפם, עצמו שישמור ובלבד דמי. שפיר עליהן והתנהשחרית
 שכיח דלא אתון כגון דערבות פקתא לבני אבינ' וא"ר ז( הבשר כלבפ'

 : יומא לכולי עליהו ואתנו מצפרא 8( ידיכי משו מייאלכו
 רפ"חטי'

 ג92( יינדיז כ"י)א~יפית קידוש, קודם ידיו החתן שנטלמעשה

 ::ול :יחזור מלבצועיעד ממתז ~היה מלבצוע ממתין היה 1( קידושולאחר
 סי' )ו:( )כ"י "ו"ס 228-227_; ח,,נ נס"ורס )ונותנס ונלסון כתרן ונקנור 85[נך

 : ג10 ס)ו: כ"י )וח"ו סס[; חסר =:פר: 145 סיו: ]ב:כ"יקע"ס
 51: רסו,י ונסיור 36[: ס"1 ]בבסי' "1,0 סלו: כ"י נתח"ו ענו)ויסנסיכוייס וסונ* ן "48 קכ"ג( סי' רסוס )ננליון כ"נ סי' ":)ויר כ"י תר: :רם"ז
 )כ"י "סופות סיכוייס[- נכתס 591 ]=:)וח"ו י156 סיו- כ"י תח"ו *רם"ה

 סגי[. סאה מ' ]--"פל וצ"ל: מים,. של במקוה או בטעות: האורה וגם או"ה4(
 היום, כל ומתנה שחרית נוטל : מוטעת הגי' ושם 6( בדרד. הולד וכשרוצה : שם5(

 חוליו )ועי' היום. כל 1=עליהם[ ומתנה =]בביתו[ שחרית ]=ידיו[ נוטל ]=או[ :וצ"ל
 14י. פ"ה סי' א' ספר לעיל והובאה הומפה, כאו נמצאת וש"י דבי ספרי ובכל ע"ב(.ק"ו
 להטביל. מעייו או נהר ממ: כ"י מח"ו7(

 : רש"י ס' ע"א. ל' 2( דמצוה. דכיוו : רש"י מ' ; לרחוץ דמצוה מכאן . מח"11( :רם"ז
 דאמרינן : שם ומוסיף ומצוות, ברכות ולשאר : שם 8( וכו'. זו דנטילה לברד אדםחייב

 ארחץ אומר הכתוב עליו שמע, ק,דית וקודא תפילין ומניח ידיו ונומל הנפנה כלבברכות,
 כולו. היום כל לבדד צריר אינו : רש"י מ' 5( שום. : שלפנינו ובכת"י 4( כפי.בנקיוו

 691. ומח"ו ; 54 מעה"ג ועי' בנדפם. שם ליתא מופו, עד "ואעפ"כ" מן כולו, המאמר וכל6(
 ]==ידייכו[. וצ"ל 8( ע"ב. ק"ו חולין7(

 שם. ליתא אמיפית: 1( :רופ"דו
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 נטל בפסחים ראמרי' הא משוםיריו
 הפסקה רהוי משום יקרש, לאיריו
 ריו וא"ר יריו. וליטול להווווצריר
 רקרוש קרוש שקורם ראשונהלנטילה

 אלא בלבר זו ולא הפסקה. הוילא
 עליהם מתנה שהרית יריו נטלאפילו
 לבני רב להו ראמר כולו[, היום]כל

 שכיח רלא אתוו כנוו רערבותפקתא
 יריכו משו שעתא בכל מיאלכו

 יומא כולי עלייהו ואתנובצפרא
 הנוטל ומיהו באיסורי. כרבוהלכתא
 אינה שאמרו ונמילה יקרש. לאיריו
 המביל אם נמי ואי14( בכלי,אלא
 במקוה או במעיו או בנהריריו
 הולר וכשישראל סניא. מים 16(של

 לימול קט, כלי עמו נוטלבררר
 יריו את ונוטל יריו 18( אתהימנו
 היום כל 17( עליהם ומתנהשהרית
 להתנות, צריר הנטילה ובשעת18(כולו.
 הנטילה. לאהרולא

 ט11( ממ: כ"י)מה"ו
 לברך, חייב בסעורתו מיםוהשותה

 שהכל. שותה, שהוא ופעם פעם כלעל

 ען סין "ק:( )כ"י ה"3 ס3ס"ל ע"ת[ן '"3 ותיקן ]בבכ"י ע"נ 5"3לונ7ון(

 סת: ]כ"י ק)ו"ס ס" ת:( )כ"י "ו"ס 137[; 7~"1 הונרת 7' ס3ס]=ססנלס
 ה': "ות פכ"ט ס3ת ס' סנס"ת ; 56 ה"3 ר"3י"ס 54; תעס"נ1113[ן
 וסס ע"7, סס"י פר7ס 27[: ב:פר: 3"ו סי' 11: ]=:כ"י 853 סת: "ו"ס :רמ"ט

 בע"פ. ראמרינו הא משום : הנרפס מה"ו ; רפסהים האי משום : סמ כ"י מה"ו2(
 : שם 6( שם. באסופות וליתא ; במעה"נ נ"כ כ"ה 4( הנוטל. : ר"ה שם ותום' ע"ב, ק"ו8(

 אסופות: 7( בנטילה. לו רי : מעה"נ : הנרפס מה"ו עפ"י וה תיקנתי 8( הפמקה. רהוימשום

 )שם אפמוביצר ר"א העיר וכבר הפסקה. אינו וקירוש : מעה"נ ; הפסקה הוי לארקרוש

 שציין המקווות ולכל כלל. הבנה לו איו הפסקה" אינו "וקירוש ומ"ש : בוה"ל 22(אות
 ע"א, מ"ח קנ"נ סי' 2 תרא"ו 51, רש"י סרור ]והשווה ושבה"ל או"ה : להוסי4 צרירשם

 לכל מתנה : מה"ו ; עליהם מתנה היום שכל הזינן : ראבי"ה 8( ח10[. סמ: כ"יומח"ו

 : מח"ו ע"ב[. מ"ט ]בכורות 10( יומא. לכולי עליהו מתנה : תרא"ו 9( כולו.היום

 ! ק"ו חוליו 11( רערבות. פקתא לבני רב להו ראמר אסופות: ; הבשר כל בפ' רבכראמר

 ; כצ"ל 12( רב. להו ראמר : תרא"ן כ"י : רערבות בפקתא ר' להו אמר : מעה"נ ; אבינארבי

 נמי ראי : בכ"י 14( עלייכו. : מה"ו 18( ירייכו. משום בטעות: ממ: בכ"יאמנם
 סני. סאה מ' של : רש"י ס' ; באו"ה כ"ה 15( רלא[. : ר"ה ע"א ק"י הוליו תוס']ועי'
 מק"א. בכל וליתא באסופות: כ"ה 18( היום. לכל ! מעה"נ 17( ליריו. הימנו ליטול : שם18(

 תוס' וע" ; בסעורה מים ]=ריו[ ביו : האורה ; בסעורה מים ריו סמ: או"ה 1( :רט!קקט

 לברר. פעם כל על צריר : מ: כ"י 2( כ"ט. סי' פ"ו שם והרא"ש א"ה, : ר"ה ע"ב מ"אברכות

 האי 2( משום ידיו את וימול שיחזורעד
 מי *(, יקדש לא ידיו הנומל 8(דפמחים
 6( משום יקדש, לא לחולין ידיושנומל

 ולימול לחזור וצריך הפמיקה הוידקידוש
 ראשונה בנמילה דיו ]בבוא"ר[6( ידיו:את

 זו ולא הפמקה. י( ואינו קידוש,שקודם
 שחרית ידיו נמל אפי' ]:באלא[בלבד
 9(, כולו היום כל 8( עלייהוומתנה

 להו ואמר באימוריה. 16( כרבוהילכתא
 אתון כגון דערבות פקתא לבני ת(רבינא
 ידייכו 12( משו מיא, לכו שכיחידלא

 : יומא לכולי 18( עלייהו ואתנומצפרא

 רם"טמי'
 אפילו מעודתו, בתוך מים 1(חשותה

 כל על לברך 1( צריך ושלש,פעמים
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 בפעם שבירך 3( ואע"פ ופעם,פעם
 לצמאו מים השותה 4( שנו שכךראשונה.
 רבא 5( ואמר בדברו. נהיה שהכלאומר
 למעוטי 6( אידי רב אמר מאי.למעוטי
 לאו הא מברך, דלא אומצא י(דחנקתיה

 : כנמלך ליה דהוח מברך,הכי
 . קמיה מים "( דאיכא כיון דאמרי '(ואית

 "( אחריתי זימנא 10( לברוכיצריך
 : המיםעל

 שותה אדם לך שאין ופעם. פעם כל על כנמלך שהוא לפי אומר י1(ור'
 : "( דעתו ולהםיח עצמו מ( להעמיד שיכול בפחות, אם כימים

 ר"עמי'
 י'( "ש"יסס,נ יפניו שחגיאו : '( ר' את י(. ראיתיסעמים
 : שלסה רבינו לפני זקנינו שמחח בדבש, מטוגנים אגוזים חשולחןעל

 בייא יסביר עי"יי ויא וגגע עליהם ומברך 3(, בשטרי אב לווקורין

 סי' תת"ו ; 53 ק"1 סי, ומס ע"ס, סי, רם"י סוור ; 200 ת"3 ס"ורס ; ע"3סי'
 מ11[: סת: ]=:כ"י 39 ע"נ סי' 5ס נסלכס ונסתירס סלמון ונמינוי ; 29נ"ו
 : ר"ס 383 3רכות תוס' ן 59 רם"י סוור ס11[ן ]בבסת: 40 חת"ו :רז'ע

--- 
 מח"ו: שנינו; שכר האורה: 4( 29[. וגמח"ו ח66 בס,רע"ג ]וכ"ה לפניו שהם ואע"פ : שם3(

 רחנקי ס: כ"י 7( אביו. =גר 8( ואמרינו. : שם 5( ע"א[. מ"ר ברכות ]משנהששנינו
 מברך במעורתא סיא קסיה ראיכא : שם 9( ראמרי. מרבנו ואית : מח"ו 8(אוסצא.
 מ? באו"ה חמר חרא" "ז,יסנא וער ומכאו : לברוכי צריר לא ותו ]=קמא[, קמיחזימנא
 מברר רכי אחמרא, רהוי מירי וזמנא, זסנא כל על עליה לברוכי צריר לא מ: או"ה10(

 29: סח"ו 11( 29[. מח"ו ]ראח אחריוני זימנא תו עליה לברוכי צריר לא חראזימנא
 בברכות מרגרסינז סעורתו. בתור אמים לברוכי צריר לא רכלל ]=ראמרי[ מרבנןואית
 ייי שאני וסשני ליפטר. נסי ייז ופריר מאכל. סיני כל פוטר פת כיצר ע"ב[ ]מ"אפ'

 המת איו המזו,, ברכת כלומר לעצמו, ברכה רקבע ייו ררווקא מכלל לעצמו. ברכהרקבע
 ; י-מרבי[ מ"ר מ: או"ה 12( פוטרתו. הפת לעצמו, ברכה קבע רלא מים, האפוטרתו.
 : לבסוף מוסיף פר: או"ה 14( עצמו. =]על[ 18( 29. במח"ו נשממ סופו וערומכאו
 ע"ב. ס"א ברכות 15(מ"ר.
 רש"ב לרע,ת אמנם ; שלמה רגינו : ה"ה כנראה 2( שמעיה. =ר' הוא אולי1( :רווע
 כ"י 8( פה"ע. בורא מגרר שהיה מרבותיו, לאחר כאו כיוו רש"י : א'[ אות 59 רש"י]ס'
 מגואי. וגם ג' אות 80 צר שם והשווה ; יורגעס שקוריו : רש"י ס' ; געמל אז שקוריוממ:

 ראיז הוא. נמלר ושעתא שעתארכל
 הרחק. ירי ועל לצמאו אלא שותהארם

 כל לפטור לסים קגע איזלמיכר
 יין אבל ראשונה. בפעםשתיותיו
 ולהשגיעו נפשו, לתאות שותהשארם

 15( התם צמא, בלא אפילוולהגרותו
 רבריר וכיוו לייו. קגע ישאמרינן
 כומות מאה אפילו ושתה, קמאלכמא
 : בה לן לית ברכה,בלא

 לא חדא זימנא ובריךמעודה
 מעודתו קובע הואשהרי



811- רש"יתשובות

 ואע"8 טפל. והדבש עיקר 4( האגוז אומר הףה הוא כי העץ. פריבורא
 בישול. זה ואין ]=מהוייתו[ 6( מחיתו נשתנה לא בדבי, הןשמטוגנות
 : עליו לממוך 7( ר' הוא כדיי אלא עיקר. דבש הוי 6(ובעיני

 רע"אטי'
 אותו, מחזירין אין 1( תלמודא דאמר דהא * רש"ף ברנשובת מצאתףוכן

 צלי ב( חייא ר' עלה דקאי ההוא כי תפלתו, כשימיים דוקאהיינו
 חוזר תפלתו, מיים שלא כגון דצבור, 8( טירחא ליכא אי אבל צלי.והדר

 : ע"כלעבודה.

 רע"טטי'
 וקמו כבר מנחה וצלי כנ,טרנא לבי אףבי,ם 1( דעל הףכא : ז"ל .הר"שטתב

 בהדי ומצלי ואתי ץ איהו קאים ערבית. תפלת למצליצבורא
 ולא לפניה בירך ולא ]דאורתא[8( שמע את קרא דלא אע"גצבורא

 לפניה בשתים שמע את 4( קרי צבורא בהדי דמצלי ובתרלאחריה.
 : ע"כ כהלכתו.ולאחריה

 ל"ח רי"ח תוס' :תמכחת
 ע""

 "ו"( וכי; ר"ס:
 : כ"ז עסין סת"נ קס"ח: סי' ח""

 קנ"" ס"סת"ק
 : ס' סי' פ"ג 3רכות סנס"ת ן קל"7 סי' פ"ו 3רכות "נורס ס' ;

 ס"פ[: ס" לתסר"ס 3רכות ]בנפסקי 299 תקפ"1 סי' ר"3 3"3 נוסר"סתסו'
 97: ח"([ ]סנורן סכל עלוס'

 ת': "ות סי"3 פ"י: תפלס ס' סנס"ת :רע"א
 : 12 ח"" ס"ורס ע"3: ת"ג 1' סי' ח"" חייס "רחות :רע"ב

 ולא ס0! כ"י ; ]==0הו"תו[ : לרי 5( ממל. והעמל עיקר אז אומר: היה כי סמ: כ"י4(
 הסם"נ לפי רהא ; 0וימרי ש0חה ר' לא אמנם שמעיה. ג="' ה"ה 6( מהויתה פרינשתנה
 נ==רש"י[ ובעיני : ה"ה רש"נ של ולדעתו העילר. הוא שהאגוז : סובר שמחה ו' כ"זעשין
 להלו ע"ז שהעירותי מה והשווה עליו: לסמוד ]==כדאי[ כדי אלא סמ: כ"י 7(עצמה
 שמ"מ סי' ג'מפר

 : ע"נ[ 48 סמ: כ"י ב0ח"ו ]==וליתא רכ"ו סס"י מח"ו והשווה ע"ג. ל' ברכות1( :1'ע"4*
 בצבור. : ד"ה יטם פירש"י והעחוה 3( ,טם. 2( ~עש. תקל"טסי' רש"יסדור

 ו0צלי ואתא איניש וקאיס שם: 2( כנישתא. לגי דאתי היכי האגרה:1( :*ן%"ב:
 דערבית[ קריאה : ]==קרי 4( דאור"תא. בטעות: הג" בא"ח 3( ערבית. תפילתבהד"הו
 כהלכתה לאחריה ]ושתיס[ לפניהבשתים
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 רע"גטי'
 : גאון 2( יהודאי רב משם רש"י פמק כעונה. '( שהשומע מכאן :'-הגה"ה

 : שבקדושה לדבר לבו ויכוין ישתוקשהמתפלל

 רע"רטי'
 פ( העולה לקרות יודע אינו ואם אחד, כל לקרות מצוה : ז"ל הר"ש 1(וכתט

 לימא גמיר, לא העולה אי א"נ בלחש. למייעו החזן עלבדקדוק,
 היכי כי רם. בקול יקרא והקורא בלחש ותיבה תיבה כל החזןליה

 : חובתיה ידי נפיק ובהכי צבוראדלשמעו

 רע"הטי'
 בו. וגער 2(. בממיכה שקרא אחד בתלמיד : ז"ל 1( שלמה ר' לפני אירעוכן

 : לקרות ולחזור התורה על ולברך 8( לחזורוצוה

 רע"וטי'
 במפר לקרות 2( הרגילין האנשים : '( הגאונים בתשובות מצאתיעוד

 רפ"ך "לף סי' פ"נ סוכס ריוו"( )ך' תרןכיסנסות
 נכ"י ]ולית"

 סנו:([: )כ"י סנורןכי נליקוטי ל" ונס סנןולנורןכי
 ע"ך: כ"3 ןף כ"" סי' וחחיסי סכי ס' ח""""ח
 י"ט 324 נוספר ותיקן ]כ"י "סככזיס )ונסני סל תפלות-ססכססןור

 1[: *ות ת"7 7ף סוף רס"י נספר ]בב"וך3ךע"ך
 ן 51 ע' קי"ט סי'תח"ו

 תנ"תי עו7 3סס: 303[ סת: נכ"י =ולית"
 ע"א 1' ואת"נז מוב, לקח והעחוה 2( כעונה. לשומע מכאז : ע"ב ל"ח סוכה1( :4,ן"ג
 יטם. קצובות בהל' וליתא הלכות; בעל גאוז יהוראי רב יסר וכן בשם? 106[ ח"ב]גנ"יט
 אלבעק ר"ש שכתב למה מתאים אינו וזה שלמנעו. האורה בס' מצאתי ולא 1( :רזן"ד

 הר"ט. וכתב : בשם האורה מ' את לכנות הא"ח של שררכו : ט' אות 86 ע' ח"א האשכולבם'
 ברלרוק. ללרות יודע אינו העולח ==ואם2(

 כ"א יטם בבלי ה"א; פ"ר: מגלה ירושלסי עי' 2( ג"ל. לרש"י וכתנתו 1( :רזן"זק
 לפנינו ונסצא לכותל; ישעז לא בתורה הקורא : סעדיה ר' בשם: 268 ע' העתים מ' ;ע"א

 ולברר. לחזור צריר בריעבר ואמילו 8( שס"א. רמ"גבסדור
 לתשובות לא אמנם ; רש"י לתשובות או נרבונא, גאוני לתשובות וכוונתו 1( :רע"ד
 רורא"[. "מנהגי סטרי לבסוף שהעירותי מה ]וראה בבל.גאוני

 * ה עו...,,י

 *4**זזף

 :רע"ה

 ..י.,,י
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 8( נוחה חכמים רוח אין תורה מפר שאין במקום בעשרהחומש

 כתיקון עשוי שאינו נמור תורה במפר שאף כן: לעשות אומר 4( ור'בהם.
 שיפה בין יהא ושלא בנידין, תפור שאינו כנון לקרות, אמורחכמים
 מדקדקין שאינן חומש מפר שכן כל 6(. לקרות אמרו שימה כמלאלשימה

 בזה, והמיקל בו. לקרות שאמור האלה התיקונים מן אחד לעשותבו
 : ת' לבמלה. ברכה שמוציא עושה, הוא נכוןלא

 רע"זטי'
 נם בידו 1( מפר ומאחזין ]בבלעשרה[ קמן שמשלימין אותם כןופמו

 לומר*( להקל, ולא להחמיר ]בביש[ בזו8( ונם למורי. פ( נכון לאבזה
 עדה, דהיינו עשרה בעי השם הזכרת ונבי עשרה. בלא השםקידוש
 וכלב: יהושע יצאנו[ הזאת, הרעה לעדה מתי עד ]=ינן[5(דקאמר

 רע"ה טי'-
 לחקת בתוכם הנר בהנר 8( ופמק פרה בפרשת שקרא אחד בחזן 1(מעשה

 : ואמר הדבר, על 8( ר' והקפיד במקומו. וישב מ"ת ונללעולם.

 תסר"ס תסו' ר5"ס[; סי' ]בב5ו"ס 229 קכ"ו סי' ח"3 טיורס ; סנ5ו)יסנתיי'
 תסר"ס =:תסו' נו"נ סי' לנוסר"ס ]בבפסקי-נרכות רס"י : נסס קע"נ ס" י"פנ"נ

 כ'[: כןי' 13 ]בבכל נ'( )כ"נ ח"" 5"ח ן ל"" סי' סנס"ל 310[: ע'י"נ
 נרכות ]בבפסקי רס"י: נסס קע"נ: סי' י"פ נ"נ חסר"ס תסו' :רע"ז

 ח"3 ס5ורס קליסן נסי)וייס 310[ ע' י"נ ווסר"ס בבתסו' יו"נ סס'"ל)וסר"ס
 : רס"י נסס )ו5יתי וכן 3סס: ל"5 סי' סנס"ל ר5"ס[ן סי' )ו: כ"י ]בב5ו"ס230
 ]סתס[: ר' נסס: ,96 נ95-רים סוף תס"ע סס"י סס)וי)ר[ ]כ"י 5ו"ס :רע"ח

 כסו ולברר, בבהכ"נ בהוסשיז לקרות טותר : שם( )סח"ו טנחם בר ר"י תשובת ולפי2(
 תשו' קובץ ]ראה ס"ת להם שאיז כפרים באותם הסגהג היה וכר בגיריז. הגתפרבס"ת

 בז ז. וגם זוין י. ש. הרב החכטים, סעיגי נעלטה ז.ו שעוברה והתיטא מ"ו[. סי'הרסב"ם
 6[. צר תשרי מ' ושם 8, צר תרצ"מ תשרי ה' ירושלים, ]הצופה, בטאטרםטנחם,

 שבת וסגהיג : תורה : ר"ה שם תוס' ; ע"א ס' ]גימיז הצבור כבור ספני הוא ומעטא8(
 טרו"ש וקהלת רש"י : ]בסאסרו בארוז שלום ר"ר שרברי סעיר זה וגס 4( ג"ז[.אות
 ]=בו[. : קרי 5( בסציאות. יסור שום להם איז 51[צר

 ]=רש"י[. לסורי גראהלא *רעווז
 בלא השס קרושת ססגו יצא פן שם: 4( שם. הגי' עפ"י זה ותיקנתי להחסיר. ]=יש[3(

 כ"ז. י"ר: במרבר על ע"ב כ"ג מגילה 5( טצוה. בניעשרה
 =,רביגו הוא אולי 8( י. י"מ: בסרבר 2( ס"ת. פרשת סעות ריז מס: כ"י 1( : דזרע

 יצחקי.שלסה
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 אמרנו שלא כלל, קרינן לא כאילו ודומה כולה. הפרשה כל קריתםלא
 וקורא הפרשה, בראש והתחילו ופתחו וחזרו בעלמא. רמז אלאממנה

 : הערב עד 4( הפרשה כל שיגמרו מטעם ומוף, תחלה התורהברכת

 רע"פמי'
 ואח"כ שבת של נר והדליק 2( מעונן שהיה שבת בערב היה 1(מעשה

 4( להדליקן מותר הנרות כבו אם : 8( הרב ואמר השמש.זרחה

 לכבותן צריך אין כבו לא ואם החמה. שקיעת עד שמן בהןולהומיף
 שקיעת עד מלאכה לעשות מתירין ואין אומרין אין 5( שהנרותולהדליקן.

 : 6( ערבית רנפילת שיתפלל עדהחמה

 ר"פמי'
 שכבר צריך שאינו אעפ"י ויכולו, פותח החזן לחש תפילת מיוםולאחר

 בשבת, להיות שחל טוב יום מפני אלא בלחש, שא' בויכולונפטר
 לומ' והוצרך בחרתנו, אתה אומ' שהרי בלחש ג( ויכולו אומר"שאין
 שלא לחש, תפילת לאחר שבת בכל לומר תקנוהו לכך רם. בקולויכולו
 פ( העתקתי : שבתות שאר ובין לתוכו טוב יום שחל שבת ביןלחלוק

 : רש"ימתשובות

 ]בג5וך3ך 66 5ן 255[ קונן נרס5וי ]כ"י ך3י-רט"י נוספרי 5קוטיס :רע,יפ
 41: 75 סעתיס ס' וסטווס נ"ו[. 7ף ריט רט"יספר

 : 12 5ות 243 5פטוני5ר( )סו5' ור35י"ס : נ' סס"י פרךס : 82 רנת"ו :ר"פ

 כ"ב[. : י"ט ]במרבר הערב ער =תטמא4(

 78[. אות שם ]אורבר ע"ב ה' ח"ב באו"ז רש"נ בשם לזה רומה מעשה והשווה 1( :רעוובי
 והוספות 266, ח"א ראבי"ה ק"ע, סי' ראב"ן 41, העתים ס' ראה המעוגז יום ריז ובנונע2(

 רעתו וכ"ה 4( מ"ח[. רף סוף שם ]אורבר לרש"י הכווגה ואולי 3( 48. ע' שםותקונים
 בטעות. קבלה היתה שהקבלה, משום ; שמז ולהוסיף להרליק מותר כי : מלוניל אשר ור'של
 במלאכה עצמו לאסור שבת קבלת הנר, הרלקת חשוב שאין : שמשוז ר' של רעתו וכ"ה5(

 ורע"נ 84[ ע' ]ר"ב בה"נ אמנם ; נ"ט[ מי' שבה"ל ; רבי : ר"ה ע"ב ל"ה שבת תומ']ראה
 ]אורבר מלאכה ולעשות להרליק אסורים הנרות, שהרליקו ראותם : פסקו ע"ב[ ל"ו]סרור
 ה,ר"מ. בשם שם[ =אורבר ל"א ריז בו ]=כל ע"נ מ"ר ח"א א"ח ועי' 6( 78[.אות
 ולרעתי 2( 187. מ"נ סי' ומח"ו ; זוכרהו : ר"ה ע"א ק"ו פסחים תוס' והשווה1( :רוומ1
 במבוא רש"ה )כרעת ק"ה במי' לתשובה ולא ק"ר[, ]סס"י שלפגינו לתשובה כוונתואולי
 רבי-רש"י[, למפרי ]=וכוונתו מצאתי ובתשובות : שם ובראבי"ה ; 85( צרשם



 ש ר ת ו ב ו שת

 רפ"אטי'
 הבדלה ידי ליצאת באתי 1( אחתפעמ

 נתכוונתי ולא הכנמת, ביתבהבדלת
 לי, ואמר הייז. בברכת נתכוונתי שיא הואיל לי[ ]בבאמר אמ"ל היין.בברכת

 הבייה יביכת ינתכיינת ןולן : 4( דיין הבדלה בברכת נתכוונתה 2(ולא

 רפ"בטי'
 שחל באב תשעה ליל נוהג שהיה : מצאתי ז"ל 1( שלמה רבינוובשם

 עד מבדילין שאין אע"פ הנר. על לברר שבת במוצאילהיות
 מבעוד ושתו אכלו שכבר לפי מבדילין אין שבת דבמוצאי תענית,לאחר
 יכול שאינו לפי להבדיל, יכול ואין התענית חל כשהחשיך ומידיום,

 מותר הוא למה 2( תאמר )ואם : הכום על אלא מבדילין ואיןלמעום
 הבדיל שכבר לפי באב, בם' דמותרות ובישול הבערה כגוןבמלאכה,

 :-5תפילה(
 רפ"גטי'י

 ב"ר 8( שניאור הר"ר עי ר'העיר גדי או כבש 2( קשור לחתוך : '( ר'התיר ל"ם( שזה"ה כ"י)צל"ר
 שחותר בשבת שראהו ברור: ב"ריהורה

 5( בהז מ"ישר שהיא הכבש "שיי מיהא בשבת, בשפוד מקושרשהוא
 עכ"ל: צלי כשהוא בשפורי

 נתח"ו וע5ותיס ר3יס נסינויס הו3"ה תלתיךו סתעיה לר' ץתסו3ה :רנש"ן*
 36 ס"ט סי' ]בבתק"ו נ10; ךף סתינר()כ"י

 )ונתנו"
 מ*לזי 3מסד 52( סס

 סי' ופרךסלר'[ן
 ע"נ_

 : עהרנר"ך( )תהן' נפע: זו תסונה ונסתטה
 )קכ"ח רס"ח ס" ]:בס3ה"ל וע"ן(ן ע"נ )ת"ה נ"ט סס"י ר3תי י"ת :רפ"*

 קס"3: סין וסס קנ"ה, סי' פרךס ת5"תי; ז5"ל סלתה רנינו 3סס:ע"3([
 סי' תח"ו 443ן קל"ט( סי' רסוס הנלען )על ח' סי' "זתיר כ"יתר: :רפ"ג
 5291"נ

 ]ולית"
 ]:בהירספלך 49 קונן סזח"ה כ"י ק"3 לךרך 5יךה "53[: סת: נכ"י

 : פ"ז מלה"ם : קכ"ט סיז ת: כ"ו בב"ן"ה 221 ק"נ בבה"ורה ל"ט סי' 130[תספר

 שם[. בפע: מייתא ]==רש"י[ ירבי שמעיה[ ]=י' שאלתי אחת פעם פרדס:1( :'ג8"ז*
 ורה"ג רנט"ג ה"ה: הגאונים, בדברי הדיז ומקור 8( ונתכחנת. הואיי הנרפס: מח"ו2(

 רייר. : שם 4( 1[. אות 181 קמ"א סי' ח"א ראבי"ה ; י"ד ח"א ריצ"ג 28;]מעה"ג
 לרש"ע אינו העיגול, חצאי ביז המוקף מאמר, אויי 2( קנ"ה. סי' פרדס ראה1( :"ש"וצ
 מררכי והשווה 2( ]==גרוט. ארם וצ"ל: ארם. עי ר' העיר : בטעות מח"ו1( :*נש"ג
 א'. אות שם והאווה מבואי והשווה 8( תרצ"א. סי' רביצהפ"ר

 י,,

ומעם
 8(יוצא

-816

 88()מחייו

 כיוז הכנסת, ביתבהברית אני אם : לר' שאיתיאחת
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 פ"ו( סי')שלה"ש

 נרול ארם עי שהעירו : מצאתיוכז
 ב"ר יהודה ב"ו שניאור ר'ומנו
 הכגש קשרי שחתר שראוהו זצ"ל,ברור
 : צלי כשהוא בשפור בו קשורשהיה
 שאיו ר': הורה תלוש בפסיקתואפי'
 דרבנו, שבות ואפי' בשבת איסורשום
 כדאפרי' הוא. נ0ור היתראלא

 שבכלים חות0ות מוג יום 7(ב0סכת
 וחותר: ו0פקיע0תיר

 רפ"דטיו
 ובא מדאי, יותר ארוך היה העוף יריכי בו שתוחבין שפוד של 1(יהד

 באור 3( ראשו לשרוף ולא במכין, לחתכו ב( ואמר ר' לפנימעשה
 6( לפי באור לחותכח 4( דומה זה ואין כלי. תיקון משום שיתקצרכדי'

 נרות: שתי להדליק שצריך כאדמ כדרכו, כמדליק נראה דחתם ברות.שרצי

 רפ"הטי'
 על לא פוב, ויום בשבת באגוזים 1( לשחוק להתיר רוצה ר' אין :[]א

 נ1: כ"י "ו"ס : 199 ח"נ ס"ורס ,53[: סת: ]בבכ"י 290 5' סי' יוח"ו :רפ"ד
 מנ"(: סי' ח"נ נ"ו"( רנים ונמינויים 299ן רמ"י ס~ור 26[ן ]ב2פר: נ"גסיי

 נטעות מס נרמס 26 ונ"ו"ס : נתמונות ור"יתי : נמם 19 "ות 477 ח"נור"ני"ס
 : מלפניס "תמונס ק"י ו"ולי יסויס. 3"ר י5חק ר' :נמם

 224: קנ1"ס סי' ח"נ נסתורס סלמון ונמינוי 291: 5"ך סי'תח"ו :רפ"ה
 : ק"נ1 סי' ת: כ"י"ו"ס

 החבית את ארם שוגר : הישוז גשינוי ע"א ק0"ו שבת שנשברה[. חגית ]=גפ' דתנז : קרי4(
 שהיה : שלה"ש 6( א0שטררם. 0כ"י י"ט סי' ר"ב ג"ב 0הר"ם תשו' וראה הי0נה.לאכול
 סופו ועד 0כאו 7( שם(. )גשבת ת0רים ושל נרונרות של חותלות 6( גשפור. גוקשור
 סע"ג. ל"א גיצה וראה : ע"ג י"מ 1796 שאלוניקי רפוס גשגה"לחסר
 יצחק ר' : בשם גטעות שם נרשם 26 וגאו"ח ; ]=יתר[ יחר : במעות האורה 1( :-פ"ד
 מעשה "ובא וה0ייז : רגי ואסר ס0: כ"י 2( שלפניה. אתשוגה קאי ואולי יהורה.ג"ר
 ]ביצה בירושל0י רא0ר להא ד0י ולא : או"ז 4( אותו. : שם 8( שם. חסריז ר'"יפני
 נרות. שתי כ0דייק ונראה נרות, לשתי גאור חותכה או0ר יהורה ו' פתילח נגי ה"ר[פ"ר
 ב0שנה. ה0פורש רבר 0ירושל0י, הגיא ל0ה ירעתי ויא : 54( )ע' רש"ה ע"ז העירוכגר
 נרות. שתי גפי : ובראגי"ה ע"ג. י"ג גיצה5(

 אחרים ויש : קי"ר[ סי' ]=קוגץ קי"ז סי' יה,ר0ג"ם הרור פאר גשו"ת א0נם 1( :רפ"ה
 השגתות. 0צר נאסר ואינו ולוזים. אנוזים גפירות שוחקיםשהם

4_י-1
 ן '",---ייח, "!'- ?וי,;;1 -יטי תי-יכיכ עיי.לו;ש

 ממנה ואוכל חבית אדם שובר 4(דתנן

 בגמ' ותניא שנשברה. חבית בפ'גרוגרת
 מתיר וגרוגרות תמרים של 6(חותלות
 עצם אשובר דהוה מידי וחותך,ומפקיע
 2 המוח ממנולחוציא
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 אולודי 8( מקשום פ(, ווליאה שקורין בנילנול ולא קדירה, שולינבי
 : 4( שמשת]ב[ר מפני ועודקלא.

שמחת מפני רבינו מתיר 8( פלומא שקורין ]בכדור[ 6( ולשחוק :[]פ
 מוביום

 רפ"וטי'
 אבל כדרכן, כותשן ר"( מוב ביוםושומין

 או מוב יום קודם מוחנןפלפלין
 דםכינא בקתא דבר, בכל או בקערהמוחנן
 הני יהודה רב דאמר אחר, בשינויאו

 דםכינא בקתא חדא חדא מידקפילפלי
 כיון אמר רבא אמור. תרתי תרתישרי,
 בבוכנא או נמי, מובא אפי' משנידקא

 שלהם בריחים פלפלין אבל ץ. בביצה כדממיק אצלויי, ובאצליואמותא
 שלהן. ץ מולינ"פ לאותו קרי שלהן וריחים בביצה. כדאמ' אמורודאי

 סם ונסנס 199, ת"נ ס5ורס 535[ן סת: ]בבכ"י 290 5"5 סי' תח"ו :רפ"ו
 26[, ]=:ער: כ"ן קי' ת: כ"י 5ו"ס 380ן 051 300/ ר5"י סיור ן 224 ע'נקי5ור
 508 תסער ותיקן כ"י סתכסיג ת5לוס 7ן 5ות 440 ח"נ ר5ני"ס ק"תן סי'051

 74[: סערס 115 ע' ער"תן לר"י סיול ]בבס'נ87

 פירש"י )ראח קול מיפמיע פפום 8( ;עצה. )חאורח אלריא : מ:( כ"י )או"ה ולירא2(
 ליתא וה שני ועניו 6( ]-"טסיפתנב[ו[. ,פמופתכר בטעות: מח"ו 4( ע"א(. ק"רעירובין

 הרמגאם תעח' ; י"מ[ מ" רבתי ]רקתניא קכ"א סי' שבה"ל ועי' באו"ה. לא וגם בהאורחלא
 על פרוגינציאלי מיפה חרב ותשובת ; 172ץו1 געשיכטע צור צונץ : 71 ע' סי' פריימן()הוצ'
 יפלפגיגו ותשוגת 87(. אות 874 ושם 4, אות 881 צר ר' ספר ר' שנה )תרביץ, הכרורמשחק
 גמאסרו ריבקינר שצ"ו המקווות ולכל ס"ה רף סוף רש"י בספר אורבר מעיני כנראה,נעלמח,

 או"ח, :חאורה, לחוסיף צריר 10( 9, הערות 209 צר ושר"ץ שנת )הרואר, ישראל משחקיעל
 עאא[. ל"ו מוכה ]פירש"י מ0(0אע == 8( י"ט. סי' רבתי ותניא ס"א, סי' קטןתשב"ץ
 פלפליו אגל כררכה גיו"מ בקערה שומיז שכותש רבי את ראיתי 224: האורה 1( :רעפ"ך
 אבל כהרכן, כותשו ביו"ט ושומין עצומים: בשינחים סמ: כ"י מח"ו יו"נן; מערבמוחנן

 3ח ]וחמלין בגיצת כראמרינן 'פלהן, בריחים לא אבל רבר. בכל או בקערח טוחנזפילפליו
 יריחיים סם: כ"י ; ]-"טלנו[ 8( ע"ב. כ"נ 2( בכ"י[. חסריז "אצלויי" ער רסכינא""גקתא
 לאותו קרי או"ה: : ופלנו מולצין קרי : רש"י וס' האורה ; יפלנו מוליניט לאותן קרישלהז

 'פלגהסולינו"ר

 ג87[ ותיען( )כ"י- חמנהיג]תשלום

 גך: כתג ו"ל יפלמה רבנואר
 גהיגה מוב ביום לכתשו מותרושומין
 אגל מעמה מפיגיו 'פהז 6(לפי

 או וטוב יום לפני מוחנוהפלפליו
 אגל גיואם, רגר גכל או גקערחטוחנו
 גמור. כמוחן שנראח שלחה גרחייםלא

 טסאה פלפלין של חרחיים 8(מרתנן
 גלי כמפום וכו/ כלים ,פמפהסיפום
 )ןעידי( רגר גכל או לומר, רוצהגגרה
 גשגוה א4 'פלהו גרחיים לא אבליפנוה
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 שהוא שברווכו הברזל כלים. שלשה משום טמאה 4( התם מדגרסי'תדע
 כברה. 8( כלי משום טמא עצמו בפני הוא י( אפילו דקים נקביםנקוב

 : קיבול כלי משום והתחתון מתכות, כלי משוםוהעליון

 רפ"זטי'
 נאמר. הזה החדש ראש וקרבן דשבת, קרבן זה '( במידורים שכתובמה

 שדברי לפי לאומרו, ראוי שאין : ז"ל שלמה רבינו בשם ב(מצאתי
 אחד, יום קרבן אינו לכתוב, רוצה שהוא זה כל כי להודיעם, הואהסופר
 כמו אלא בו. המאורע פלוני ליום קרבן וזה פלוני, ליום קרבן אםכי

 בנתיים יפסיק ולא המאורע, יום קרבן מיד יתחיל שבת קרבןשממיים
 וימים בשבתות וכן נאמר. החדש ראש יום ומוסף שבת, קרבן זהלפרש

 : 4( למי ראוי מי היודע, 8( הוא כיטובים,

 רפ"חטי'
 לפי בצבור, בין '( ביחיד בין חוזר אינו בלילה ר"ח של הז.כיר ולאטעה

 8( אמלא אבל אחסר, מילי והני בלילה. החדש את ב( מקדשיןשאין

 :רפ"ז
 מלנוס רנינו נמס נו5"תי 53ס: ך'( )כ"ך ור"ת 35ת ענין רנתי תני"

 מלנוס[: רבינו ב5ס: ס5"ל וכתנ : ט"ו "ות ע"" ס"1 ]בב)(רעס"מז"ל
 853 סנו:( )כ"י "ו"ס :רפווח

 סין 353ס"ל נתרן ונק5ור 200; ת"3 ס"ורס [; ער:בנוסךורת ל" ונס ווין, בכ',י ול" נו: כ"י 3"ו"ס ל" ]ולית"
 ונתני" קע""

 ך23: רנתי

 במק"א מצאתיו לא אבל : ותיקן בכ"י כ"ה 5( איכא. : ר"ה ע"א י"ר שם ותוס' שם, גיצה4(
 ממא עצמו בפני אבל : או"ה 8( אבל. ממ: כ"י 7( שם. ביצה 6( רש"י. רביבמפרי
 מתכות. כלימשום
 מוסף לפניר הזכרנו : מרע"הש ; נאמר ר"ח קרבן שבת קרבן זה : רמ"נ סר1ר1( :רסוווז
 בכל לזה חבר מצאתי ולא 2( כהלכתן. ער חרשיכם ובראשי ר"ח, מומף לפניר ונזכירשבת
 שאינו שאומר, ויש : שם 4( יורע. יתברר הוא אבל : שם 8( שלפנינו. ,רש"י רביספרי
 לרלגו.חושש
 את מקרשין ב"ר שאין לפי : ע"ב ל' ברכות בגמרא אמנם ת'(. הערה שם ר"ס )ראהפאריז בכ"י נ"כ כ"ה 2( ציבור. בין יחיר בין : האורה . ל1ח,ר ב,ן ממ. כ"1 1( :רסווודץ
 שם(. )ד"ס לא חסר בחרש אבל פ: בכ"י אמנם 200. בהאורה נ"כ כ"ה 8( ביום. אלאהחרש
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 פעה דהא אחמר, 6( בין אמלא בין 6( נחמן רב אמר 4( והאלהיםלא.
 : '(קאמר

 וה"מ לפניו. מומפין שהרי אותו, מחזירין אין שחרית חזכיר ולאטעה
 : לילה בין 9( יום בין הדר 8( יחיד אבל דצבורא, מרחא משוםש"צ

 רפ"טטי'

 עצמו בפני וקראו הציבור. עם חדש דראש הלל קרא שלא : ר' 1(וראיתי
 : תורה מפר קריאת 2( בשעתמיושב

 ר"צטי'

 כשרוצה : ז"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 שבת, ונר חנוכה נר להדליקאדם
 של ידליק ואח"כ תחלה חנוכה נרידליק
 תחילה שבת של נר הדליק שאםשבת.
 כבר כי כן, אחר חנוכה נר להדליקאמור
 שבת של הנר בהדלקת השבת עליו 1(קיבל

 נס' ולית* 193[. ע' רכ"( סי' ]:בוננופס ע"ו 43 סת:( )כ"ינות"ו :רפ"ט
 ע"": 60 סיו:( )כ"יסנייר

 :ר"צ
 פרוס ע""(: )י"" י"נ סי' וסס ע""(, )כ"ו ל"ס סי' רנתיתני"

 ר""סי'
 ]ב=וסו" סלסט ונסיטי : ע""( )ת"(

 84([ ו"3 50, )ך"ו 3ס"נ סל לסונו
 קפ"ס: סי' וסס נ"ט, סי' סנס"ל : 150 רס"ינסיור

 טה 8( פאריה בכ"י וכ"ה רב. אטר : שם 5( יק. לאות ממעל ]בסגול והאלים סם: כ"י4(

 שם" פ: )כ"י חסר לי מה מלאלי
 רהא טם: ובכ"י קאמר; ]==טעמא[ רהא צ"ל: אולי 7(

 קאמר. מעמא רב מכרי : שם ובגמרא רב. קאמר טעמא מכדי פ: בכ"י אמנם למאי.טעה

 האורה 9( בצבוו. : ר"ה שם לברכות פירש"י 81: צר ר"ב : ה"ג הוא עתיק היותר ומקורו8(
 יום. ביז לילה ביןשם:

 סח"ו 2( 153 נ"ו סי' א' ספר לעיל מש"כ והשווה תלמירה יטמעיה ר' הוא1( :1,4"נש
 סריית. :193
 : ראבי"ה וגם רש"י סדור : עילויה לשבתא רסבלא משום מעמאל. מאי בה"נ:1( :י4"פנ
 ע"ב סוף 60 ר"ו ה"ג 2( עילוה שבתא ליבל דהא שבה"ל: ; עליה לשבת דקבלהמשום

 רחנוכח. 84: ר"ב 50. ר"ו בה"ג כ"ה 8( 82. ררי"ג קצובות הל' ; 84[]==ר"ב

 נ"מ()שבה"ל

 זצ"ל: ]שלמה[ וביט בשםמצאתי
 ונר חנוכה נר ארלוקי בעי רקאהיכי
 והרר ברישא רחנוכה מרליקשבת,
 רשבתא ארליק ראי רשבתא.סרליק
 בחנוכה לארלוקי ליה איתסרברישא

 עילוה שבתא קיבל רהא]==רחנוכה[8(,
 : נרולות הלכות בעל כתבוכן

 : גדולות *( בהלכות כתובוכן
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 רצ"אטי'

 לברך, צריך צ( הרואה 1( דאמרינןוהא

כגוי
 בביתו, להדליק בדעתו שאין

 שהיה או במפינה, הולך שהיה כגוןאו
 להגיע יכול היה שלא '(, בדרךעובר
 מצאתי כך : הדלקה שעת קודםלביתו
 בשם שאמר ז"ל "( שלמה רבינובשם
 : צ1(רבו

 ד45[ סמ: כ"י]מח"ו

 : 8( שתים מברר חנוכה נרחרואה
 יהודה בר' יצחק רבינו בשםמצאתי

 ]=בר' יעקב 4( ובינו משוםשאמר
 למי אלא זו ברכה הוזקקה דלאיקר[
 או ערייז, 6( בביתו חרליקשלא
 מוסיפיז מח ומפני : בספינה 6(ליושב

 9( נר לחדליק המניז מן 8( שאינונר
 10( לאפוקי הנרות, את בו חנוכהשל

 טדליקיז איז דאמר דרב,מפלוגתא
 : לנדמנר

 - רצ"בטי'

 לקרות ורוצה פ( בדרך לצאת המבקש : ז"ל 1( שלמה רבינו בשםוכאצאתי
 מגלה עמו להוליך יכול אם 8(, בי"ג בי"ב, בי"א, המגלהאת
 ידי ויוצא בי"ג, בי"ב, בי"א, יקראנה לאו ואם שיכול. תקנה כליעשה

 :חובתו

 סוז: כ"י נננת"ו סלסון ונסיכוי ן ע"נ( )כ"ו ל"ס סי' רנתי תכי5 :רצ"א
 ן"ס: ע"י כ"נ ס3ק ]בבפורס"ו 151 רס"י סיור 201[ן רל"ז ]בבסס"יי45

 תפרסיס: יס 3סס: 576  עו ת"3 וך35י"ס 3ך"ין ר"י 3סס:סרו5ס[
 ע"ן([; )כ"ז ת' סי' רנתי ]:בתכי5 ע"5(; )ע"1 ק5"ס סי' סנס"לרצ"בנ:

 ע"ו[: 46 סת: כ"י נתת"ו ]וליתי רע"נ( )נלסץ 207 רת"נ סי'תת"ו

 דברי 8( לברר. צריר חנוכה[ יטל ]==נר הוואה צ"ל: 2( ע"א. כ"נ שבת 1( :רטב"א
 יקר. בר ר"י לרבו וכתנתו הרואה. : ר"ה שם בפירש"י נ"כ וכ"ה 4( יטם. בנמרא יהודהר'
 קודם לביתו להניע יכול היה שלא או בביתו, להרליל בדעתו יטאיז כנוז : רבתי בתניא6(

 ורואה, בשוק עובר או : ראבי"ה 7( בספינה. הולר 'טהיה כגוז או : שם 6( הרלקה.שעת
 : וטם 9( המנ"ן מן ואינח אחר." נר לילה בכל : נרפם מח"ו 8( בביתה ער"1 הרליקולא

 לאפוקי : יטם 10( בחנוכה. הנרות את בו להרליק : רש"י כ' ; חנוכה ,טל נרות בהוטמדליקיז
 יהודה. בר' ר"י בשם סמ: כ"י 11( ע"א[. כ"ב שבת ]ועי' אומר ררב מפלונתא.נפשיז
 יקר. בר ר"י היאשוז ==רבו : ה"ה12(

 בי"א שם: 8( לררה שם: 2( מצאתה זצ"ל שלמה רבינו ובשם שבה"ל: 1( :'רצ"בן
 "בי"ג"[. ]בליובי"ב
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 רצ"גטי'

 מח כל קצבה, אין פורים במעות : זצ"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 אחד כל וצדקה צדקה, שהוא מפני יתן, ליתן 1( האדםשירצה

 2 הטובה עינו כפי יתןואחד

 רצ"רטי'
 בדותיו כל על מים מלא כלי מביא : ר' מנה3 כך פמח של 1( מדתולשער

 3דולה בקערה ויניחנו ,אחרת פעם יתמלא מלא כברוכשיהא
 והמים מים. המלא בכלי לבא ואחד אחד כל ויתנם ביצים מ"3 ,ויקח
 ]=לא פחות ביצה והחומש המצה מידת שיעור הוא בקערה נפלואשר

 : בחלה לחייבן במל 8( לצרפן שמצריכין וזהופחות[2(.

 רצ"הטי'
 רק חול. כדרך ויתפלל התפילה 1( בבית לרוץ יש המצות, שנאפואחר

 שבה. החמץ מפני בי"ד קריבה 2( דאינה לתודה מזמור יאמראל
 אומר *( ור' חמץ. הביעור אחר עד מצות לאפות שאין 8( מחמיריןויש

 : רש"י תשובת בדבר. חשששאין

 ע"ג([: )כ"ח ת"5 סס"י רנתי ]22תכי5 ע"3( )ע"ט ר"3 סי'מנס"ל 2רצ"ג
 יין 3ר כל רס"י[; ]:ם ר' תכסג כך : נסס 305-3 סת: כ"י סכייר ספר 2רצ"ר

 : רי"נ סי' מנה"ל כתנ: ז"ל וסר"מ : נסס ע"נ( לווח )יףוו"ח
 : רמ"י תמונת נסס: 305 יף ססוויכר כ"י סכיירספר ?רטכ"ה

 האיש. שירצה : שם1(תניא ?רטכ"ג
 זה ותיקנתי פחות. ]=לא[ : קרי 2( מסח. של ]_ח,ה[ =מרת : צ"ל1( ?רטכ"ר
 ביצה. וחוסהט ביצים מ"ג והוא חלה, מירת משיעור יפחות שלא וכוונתו הסברא,עפ"י
 חץ אות ]שם אלבעק ר"ח שצ"ו המקורות ולכל 56; ח"ב האשכול 624; ע' ר"ב ה"גועי'
 חלה פסקי ועי' 8( ב/ 'טער סוף להרשב"א חלה ופסקי הנ"ר, ק"ל, פררס : להוסיףצריר

 ב/ י"ג ושם א/ י"א קורוניל[ ]הוצ'להרשב"א

*טנ"ך"
 יטל בחו"ם לא תמלה: י מהרי"ל מנהגי 2( התפילה. ]_=לב,ת[ קר,: 1( ?

 ולילה ליום נאכלת רתורה משום א"א ובע"פ שבה. חמץ מפני בפםח נקרבת תורה ראיזפסח,
 בלא כהלכתא היא המחמיריו רעת 8( וגר. היום חצי ער אלא נאכל אינו ובע"פ חצוהער

 2[. אות 78 ע' ח"ב ראבי"ה ]וראה לפםח מצה ראיתקש משום שנאמר לא אםטעמא;
 הגרול רביגו ביטם: 8 אות יטם ובראבי"ה : הגרול אליעזר רבי בשם: תנ"ח סי' טאו"ח4(

 ;ןה ל מעה"ג וראה יהורה[. בר' יצחק ==ר'וה"ה;
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 רצ"וטי'
 ן2( דף 1108 סי' יפמיא)כ"י 9( אמור בשבת 1( באחד להףורנ שחלפטה

 שאיז בסייייי: כתב ש"ייביני הראשונים8( שבת. מערב מצהלאפות
 חצות, לאחר בע"מ כ"א מצה לאפותי

 בזמנה: ומצוה מצוה הרור משום אבל הוא, 4( מצורנ הףדור משוםאומרףם

 6( פףרקא בשילהי לפמח מצות הקשו דהא מדאוריףרצא, אףמור בומצינו

 ומחצה שעות משבע אלא אינו הפמח עשףירנ מה ומצות, אש צליבתרא
 כדרבא פמח, לאכילת הוקשו נמי מצה ואכילת מצה. עשיית אףואףלך,
 עזריה בן אליעזר לרבף חצות, אחר הזה בזמן מצה אכל 6( רבאדאמר
 לצורך בבצק לעמוק שלא רבותינו ממכו י( מףכן חובתו. ידי יצאלא
 תשחם לא זבחי, דם חמץ על תשחם לא שנאמר חמץ, ביעור קודםמצה
 בפמח כיוצא הוא הרי ביעור, קודם לש ואם קףים, "( חמץ ועדייןהפמח

 חמץ: ביעור קודם 9(שנשחם

 רצ"זטי'
 בשבת, בחמישי להיורנ ושחלו טובי' יומף 1( שאר או פמח על : רש"יפטק

 לשבת מי"ם להכין 8( אמור והנה בושברנ, בששף 2( י"ם שאראו

 261: כ"נ סי' ומס 260, י"ט סי' תת"ו 188: ל"3 סי' ת"3 ס"ורס :רצ"ו
 רמ"י ס7ור מס[ן ]בנפר: י"ת סי' נו: כ"י "ו"ס ת"נ(ן 7ף )בבפע: קכ"ט סי'פר7ס
 179, מס"טסי'

 ונתנו"
 :כתנ נמס 176 רי"נ סי' מנס"מ 2; "ות י"נ 7ף מס

 פ. 5. ת"ע ]ר"ס 1103 סי' וויללערס קטלונ לפסי", כ"י ן 51"ל מלמסרנינו
 : כתנ מ"י רנינו נמס: 21[ 75 1907 נינליונרפיססענרעימע

 287, ע"ו סי' נ)ת"ו רמ"י: פסק נמס: "33 סוו:( )כ"י סנייר ספר :רצ"ז

 בפע: ]וכ"ה בשבת להיות שחל פסח[ =]ערב[ ]קרי פכח : בטעות מח"ו 1( :רצ"ו
 קיים. החמץ בעוד מצה לאפות שלא הוא כשר מנהג : רפכחים פ"ק מררכי 2( מ"ב[.רף
 ובראבי"ה בע"ש. מצה לאפות ומותר : כתב ש"ג[ כי' 834 ע' ]ובשלם ק"ה סי' יראים במ'אר
 ביום להיות פסח כשחל בע"ש לשמה מצה לאפות מותר היה זה ולפי 71: תנ"ב מי'ח"ב

 שלא להחמיר שראוי לי נראה )אולם( בע"פ. מצה לאפות יכול שאינו לפי שלאחריו,,ראשוז
 ראית בלא מסברא בזה שנחלקו ראשונים, ראיתי וגם : שם ראבי"ה 3( ולאפות.להקרים
 במח"ו וכ"ה =מצוה[. ]קרי מצה הירור : פררמ ; ]=מצוה[ 4( 20[. אות ]שםהתלמור
 מפרי בשאר נשממ וכולו ; ]=מכא.[ 7( שם. 6( ע"ב. ק"כ פמחים 5( לפמיא.ובכ"י
 הנמצאת התשובה היא אולי סמכו", "מיכן המתחלת השניה, והתשובה שלפנינו. רש"ידבי

 ע"ב. י"א וזבחים ; ע"א ק"ח פסחים 9( ע"א. ה' פמחים 8( 261. ע' כ"ב מי'במח"ו
 האויה 3( במק"א. מזו רמיזא וליתא 2( טוב. יום שאר או 287: מח"ו 1(י*שרווון
 לשבת. מיו"ט ומבשלין אופי. שאי. מפני :ומח"ו
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 ובשר שלם פת לוקח : 6( עושה הוא וכיצד ובתבשיל. 4( בפת עירבאא"כ
 בני לכל ומזכה מבושל[ דג או בשר עליו ומניח בב ] עליו מבושל דגא,ו

 אם"ה בא"י ומברך אשתו, או '( הגדולים ביתו מבני אחד '( ע"יהעיר
 ולבשולי לאפויי ]לן[ שרי יהא בדין ]ואומר[ עירוב מצות עלאקב"ו

 הדרים ישראל ולכל לנו לשבת מי"ט ולאטמוני ולאתקוני שרגאולאדלוקי
 : עירוב של הככר יבצע ובלילה מקום, לו ומייחד הזאת.בעיר

 רצ"חטי'
 תבשילין עירובי לעשות ישראל כלומנהג

 רב 2( הלכות פי על ותבשיל 1(בפת
 בתשובותיו: ז"ל ר"ש כתב כן ז"ל.יהודאי

 רצ"טטי'
 ובאחת הטוציא, 2( באחת שמברך : אומר ר' שאמרנו1(, מצותוהשלש

 וכן כהילל. לכריכה ואחת לאפיקומן, ובציעה מצה אכילתעל
 ושלשתן הואיל : אביו משום הזקן יקר בר' יעקב ר' 8( רבו לואנמר[

 ונס 70, וסס 195, וו"ח סי' ח"נ סהורס החר: נסנכון 251 ע' רפ"ו סי'וסס
 ריס סת: כ"י סתכסינ 21[; ]::פר: ת"3 סי' ת: כ"י הו"ס קליסן כו"ס נס77
 ו"כ נ"נ תסר"ס תסו' נותיו: 3תס 1"ל ר"ס כתנ וכן נסס: 5"ו[ ]ב:סי936

 תר"ס: נסס ת5התי 1ו סנ"ס נסס; 317 ע' תכ"טסי'
 כ"ו: סי' רנתי ותכיה 5"ו[ן סי' ]בבו"ק "93 סת: כ"יסתכסינרצ"וז:
 רס"י סוור 195ן ע' ת"1 סם"י ח"נ סהורס 271; ע' כ"נ סי' תח"ורצ"ט:

 ע"ו: 50 סתיכר כ"י נתח"ו לי ונס קל"3, סי' נפרום וליתה64;

 בשינחים 287 ע' שם ונשנה 252, ע' מח"ו 5( 12. אות 440 ח"ב ראבי"ה : 181 ד"ב ה"ג4(
 על או[ ]קרי: וכגוז אחר ירי על 287: ,סם 6( ג52(. סמ: כ"י במח"ו )וליתאקלים
 )ותיקנתי ומברך להם[ שיזכה מי ]==מיר מידה וקח 1 אשתו ידי על או הגדולים ובתו בנוידי
 ~'ב[. ס"ר וגיטין ע"ב ע"ט עירובין ]וראה נינהו זבייה דבני 7( יסם(. האורה עפ"יזה

 צריד 12( אות 440 ח"ב )ראבי"ה אפטוביצר ד"א שצייז המקייות י,כ, 1( :רצ"ח
 13. אות 60 ע' הרמב"ם בז ר"א ותשו' ; 17 ע' יו"ט למס' אוצה"ג : זו רש"י תשו'יהוסיף

 181. ד"ב ה"ג 05: ע' מרגליות( )הוצ' רריה"ג קצובות הלכות2(
 לאכילת ואחת המוציא, לבדכת אחת : שם 2( מבדך. מצות יהשלש : האייה 1( :רצ"ט

 : האורה ; אביו משום יעקב ר' אמר וכן : רש"י ס' 3( לכריכה. ואחת ולבציעה,מצה
 אביו. משום הזקז יעקכ רבינו רבו לו אמדוכו

 נ"ו( סי' רבתי)תניא

 שלמה רבינו בשם גם מצאתיוכן
 סגיא: אחדדבתבשיל
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 מניהין אדם בני שאר אבל בשלשתן. מצוה תיעשה מצוה, 4( לשםבאו
 : כן לעשות נכון ולא שלימה.השלישית

 ש'מי'
 בערב הרומת תיקן ולא אדם שכה אם שבת במוצאי להיות שהלפמח

 1( ליל שהוא שבת במוצאי לתקנו שיכול שלמה רבינו אמר :שבת

 ]=תבלין[ השתא מצוה. 4( מכשירי ואינו ץ מצוה הרומת כישני.
 : 6( מותר שהוא הרומת כ"ש 4(, כדרכןנידוכין

 ש"אמי'
 על קידו,ט 2( אומרי' אין פמה של הראשונים טובים ימים שני]בליל[1(

 8( ואם הוא, כומות מארבע אהד שקידוש לפי הכנמת. בביתהיין

 אין ולפיכד כומות. המשה שותה נמצא אותו הכנמת בבית הואשותה

 167 ה"נ ר"ני"ס ע""[ן קנו"ך 1408 תספר פריז ]כ"י פסה יל"ו"ס :ש'

]22ןונו"
 16: ע' ננועס"נ רניס ונמינוייס 143[ן לר"ני"ס

 ס"ורס מיט"ס[; נכתס י50 רימ סת: ]בבכ"י 270 ע' ת"ה סי' תה"ו :1ט"14
 10 ע' ]22פר: כ"ה סי' ת: כ"י "ו"ס 192:ה"נ

 :2ולית"
 סת:[: כ"י נ"ו"ס

 סיר "נוירסס נ""ן סי' פסה ס' סתנסינ קל"": סס"י פריס 182ן רמ"יסיור
 סס ס5"ן סתקורות ולכל 24. 5ך תרוטננורנ תסר"ס יני תנסניס וס' ספסהןתפלת
 תנסניכה וס' "נוירסם 8, "ות 179 ה"" ר"ני"ס : לסוסיף ימ "'( )"ות פרתתןר"י

 מצוה. לשום : שם4(

 הרוסת לכתוש מותר נמי בפמה שני ובליל : אהר מעם מביא 167 ראבי"ה1( :שי
 דרבנז, =מצוה והוא ; מצוה הרוסת דנרמינז : מעה"נ 2( מעמז. שמפיגיז משוםכדרכו,
 ה' פ"ז ומצה המע ה' רמב"ם ; ע"א רנ"ד דפמהים פ"ה הרי"4 ועי' לתפוה.. או למימזכר
 ]ממכשירי- : צ"ל ואולי ; ע"א כ' במנהגיו מהרי"ל כדעת שלא 8( תע"נ. מי' ואו"ה ;י"א

 מצוה. שהוא : שם 5( נפש. לאוכל נידוכיז : שם 4( שם. במעה"ג וכ"המצוה[
 פסהים ואוצה"ג-הפירושים נ"נ, סי' או"ז והשווה הפרדס. עפ"י זה הימפתי1( :קט,וא
 אות 76 צר הפנים ומלא קמ"ה, סי' הרמב"ם תשו' קובץ והשווה 2( 162. ושם ה', אות107
 כאז כוונתו מ-ואין ובתשובות : כתב תקכ"ה[ רם"י ושם קם"ה, ]מי' הראבי"ה אמנםה'.

 צבור שהשליה ובבבל, ספרד בארץ המנהג האלו בימים שעור ראיתי, רש"י[ דבילמפרי
 העיר וכבד לאומרה. בהנדה בקיאים שאיז הארץ עמי מפני הכנמת, בבית המדד בפמהעושה
 ; בבהכ"ג אותו שותה הוא הן=ואם 3( אהר. ממקום לי נורע לא זה מנהג : אפמוביצרשם

 כוסות. המש שותה שנמצא[ ]=לפי נמצא לפיכד הכנמת, בבית אותו שותיז ואין סמ: כ"ימה"ו
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 מפני ץ, בפמח חובתו ידי אדם שום להוציא כאן אין שהרימקדשין,
 דומה זה ואין יין. של כומות 8( מארבע הפוחת בישראל עני 6( לךשאין
 "( כל ועושה גומר שהוא 8( בתים ושלשה בשנים פמח של אנדח י(לומר

 : כמדרהעניין

 ש"פמי'
 איבו 8( בלילי-הפמח ]:בהלל[ 2( הלכתא : וז"ל ז"ל, 1( הר"ש כתב נמיופן

 אלא קריאה 6( על-דרך אותו אומרים '( דאין לפניו, ברכהצריך
 שלא מי כל אומר היה 8( נמליאל רבן י( שנינו שכך 8(.בתורת-שירה

 ששיר נמצא 8(, לפיכך אמרינן ובמופא וכו'. בפמח אלו דברים ג'אמר
 : אותו משתקין '1( עליו לברך אדם בא אם ת( לפיכך היא. "(והודאה

 ש"גמי'
 באמצע. אותו שחולקין לפי הפמח בלילי מברכין אין ההלל אתולגמור

 בקידוש, מהדרו ראשון וכום היין. על אלא שירה אום' שאיןלפי
 ץ שהרי מהדרו, במה שני 1( אלא בהלל, רביעי המזון, בברכת שלישיכום
 טלנ)ס[: ]בבי3ינו ז"ל סר"ס כת3 3סס: כ"5 5ות ע"3 ריס פ' ח"5 5"ח 2ש"פ
 5נ)ח ר3 נ)ן3רי נו3עיס רס"י וך3רי 100. ע' סוף פ"ט סי' ח"5 ס5ורס )זס'וסו5

 195[: 5ת3ר פסחיס וס' ק', ע' ח"3 ורי5"נ ק"נ, סי' ]סע"ת ורס"ננ5ון
 1"ל: ר"ם סס: וחתס 5'[ סיי ]ב:ן"ק 923 ריס סת:( )כ"יתנסינ :ש"ג

 הגדה =לאוסר 7( כוסות. מארבעה הפוחת : שם 8( לו. שאיז : שם 5( שם. חסר4(
 כל : שם 9( מקומות. : או"ה 8( מ:[. כ"י ובאוייה סם: ב"י במח"ו ]וכ"ה פמחשל

 הזה.חעניז
 ח"ד ]אוצה"ג לויז של כדעתו שלא שרירא, ,רב ולא שלמה, יב,נו _והיא1( :ש"פ
 : האורה 8( =יחלל, 2( ט"ו. אות 92 ח"ב האשכול אלבעק והשווה : ט'[ אות125

 : האורה 6( ]=אנו[. 4( פסחים. שבלילי והלל : האשכול : בלילי-פסחים הללוהלכתא
 כקוראין. עליו מברכין שאין : הלל ה' ריצ"נ ; קורין בתוית : האשכול ; קריאתבתורת

 פסחים 7( הן. שיוה כמשוררין אלא : ריצ"נ ; שירה אומרין בתורת אלא : האשכול6(
 ונאמר להלל להודות חייבין =אנחנו 9( ]=רבג"א[. רשב"נ : האשכול 8( ע"א.קט"ז
 דכיוז אומר, הכותב ואני : האשכול : היא הודאה ששיר : אוצה"ג 10( הללויה.לפניו
 וכן : שע"ת 11( היא[. ברכה במקום ]=והודאה הוא בביור כפותח הוראה, בהדאית
 : =לפניו בו( רי"ח. סי' שבה"ל : ד58 לקוה"פ וראה וכו'. ולפיכר ישראל, כלמנהג

 שמן האורה עפ"י זהותיקנתי

 כי. : שם 2( ש.ם ליתא י ד"ק 1( 2שיזזג
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 מקצת שני בכום לומר צריך כן על היא, בעלמא דברים מיפורהאגדה
 גומר י( רביעי שנינו 4(, באמצע אותו שחולקין שם ועל המצרי. 8(ההלל

 חדש. כראש 6( לדלגו שלא ההלל אתעליו

 ש"רמיק
 מצת אכל ולא ב( ר' ,שכח 1( אחתפעם

 קודם מעודתו ]=:לאחר[8(אפיקומן
 רצה ולא הוזכר. 4( כך ואחר המזון,ברכת
 לברך צריך שהיה לפי הימנה, 6(לאכול
 ואי ברכה. של מכום ולשתות 8(אחריה
 ]=:ברכת י( של כום בין לשתותאיפשר
 8( רבנן דאמור הלל. של לכוםה[מזון

 ישתה לשתות רצה אם הללו הכומותבין
 ]ב:חכמים[ 10( שתיקנו לפי יין, בלא המזון ברכת 9( עליו לברך רצהולא
 )של( כום לאחר ת( ואפילו כום. 11( צריכה שהיא ונראה עליה שלישיכום
 שהם מפני המזון. ברכת ולברך 18( מצה לאכול רצה לא הלל שלרביעי

 רמ"י ::סךור מיכוייס[ נכנוס 286 ע"ן ]בבסי' נ52 סת:( )כ"י תח"ו :ש"ר
 כ "ו"ס ן 104 ח"" ומס 194, ח"נ ס"ורס64:

 סס"י ומס קל"נ, סס"י פרךס 16-15[:ב:פר:
 ונקי5ור נתורפס "ד8[ פ"ו סי' ]=:ן"קנ91
 נוכסגיס : ז5"ל מליוס רניכוכתנ

 קלויזכר לר""
 ומס 22/ ]5ן נתעס"ג "תכססגךס.

 ננונו"
 י'[ ךף

 ך3ר יקוס עךיס מנווכס ]וע"פ סזקן קלוכינווס לר' לרניכו,ממייך
 מסו"

 לרמ"י[:

 שם. ליתא 7( לרלג. : שם 8( רביעי. כוס : שם 5( שם. ליתא 4( שם. חסר : שם8(
 חזקן קלונימוס רבינו שכח : ואו"1 מעח"ג, 2( ששכח. מי סמ: מנתיג 1( :קשקקר

 סעורה. אחר : ובנרפס ; סעגרתו אחר סמ: כ"י 8( ע"א[. כ"1 אמרכל מה' לסוטים]והשווח
 ]וכ"ה ו[לאכול =]לחזור 5( כר. ולאחר : רש"י ס' : הוזכר המז.31 ב,רכת ולאחר : בנרפס4(

 שם(. בנרפס )וכ"ה המזוז[ =]ברכת 8( ממנה. לאכול : ובנרפס ; כתה"י[ בשניבאו"ה
 תיקנתי 10( עליה. : ובנרפס 9( ע"ב. קי"ז פמחים 8( או"ה. עפ"י זח תיקנתי7(
 : רש"י ס' 18( רביעי. כוס אחר : בנרפם 12( כום. טעונה : מעה"ג 11( הנרפס. עפ"יזה

 המצח.לאכול

 ב91( סוף סמ: כ"י)מנתיג

 מצת אכל ולא ששכח 80(מי
 לא שוב מזונו, על ובירךאפיקומן
 81( לברד צריר יאכלנה שאםיאכלנח.
 82( להו ונפישי המזון ועלחמוציא
 האחרונה חמצח על לסמוך וישכוסות.
 לו שתעלה סעורתו במוףשאכל
 מצותינו שכל לפי אפיקומן, 88(למצת
 ר"ש כתב כר : ה3 84( שמורותבחזקת
 : 85( בתשובותיוז"ל

 ישתה. לא לרביעי שלישיבין

  ל"ו סי' נו: ]ב:כ"י נ80 סנו:י
 סיף סת:( )כ"י סנוכסיגקל"ג:
 : 3מס רי"ח סי' מ3ס"ל :כנורן
   סור נוסרי"ל ונוכסגי : ע""ל"ח

 נוס נויחס/ רל"3 סי' ח"3ו3"ו"ז



827 רש"יתשובות

 התקינו. לא חמישי כום 16( אבל בלבד, כומות "( ד' אלא התקינו א(לא
 טעם 18( והחזיק המזון: ברכת אחר מצה מלאכול נמנע כן "(ומפני
 מצות רוב 99( שמתם 19( לפי מצה, ולאכול לחזור צריך שאין זהבדבר
 מצה. לשם שימור בהם 22( ויש חכמים כתיקון עשויות 91( כולןשלנו
 96(, מצוה של מצה לשם בככלה[ ] 24( לו עולה מעודתו בגמר עטאכל 28(ומצה

 : %( מ"כ 28( רבינו נהג וכן : מצה לשם "( שימור בה ונעשית "(הואיל

 ש"הטי'
 שנמלגה תרנגולת ר' והתיר היה מעשה : ז"ל 1( הגאונים בשםמצאתי

 מטעם ]=ר'[ והתיר חטים. ובו בתוכה הזפק והיה בפמחבחמין
 : הבשר ובין בינו מפמיק הזפקשקרום

 ש"וטי'
 בתרנגולת נמצאת ]=אחת[1( חטה : שלמה רבינו בתשובת מצאתיוטן

 : ואכלה יו"ט '( מוצאי עד רבי והמתין פמח. של אחרון 2(בי"ט

 : ]סתס[ ר' 3סס: ע"ג( )ל"5 ח"ו סס"י רנתי תני5 :ש"ה
 : 269 ח"ס סי' חת"ו 44[: סן"ל ]טטנתלת 3525 4נךט כ"י 5סופות ס' :1ט"1
 ארבעה אלא : או"ה 15( התקינה לא מצות שלאותם מפני : מעה"ג : תיקנו לא : שם14(

 כר. וטפני רש"י: ס' כן; ועל יטם: 17( התקינה לא חמשה אבל בנרפס: 18(בלבר.
 : רש"י ס' 20( מפני : בנרפס 19( בעיניה שישר ברבר, טעם : מעה"נ : המ,ם : שם18(

 ]-"טימור[. 'טימן בהז ויט יטם: 22( "כולז"[. ]בלי עשויות בנרפס: 21( מצות.יטסתם
 מצוה" "של והמליז 25( כתה"ק. ]בשני או"ה עפ"י זה תיקנתי 24( שאוכל. שם:28(

 חכמים. כת~קח שימור שם: 27( בחם. ונעשח שם: 26( רש"ה בסרהרנשמטו
 84 ו"ט"י בסרור רש"ב יטמעה )כמו ו"ם"י יטל מרבותיו לאחר ]ולא לרש"י ==כחנתו28(
 רש"י; נהגו וכז מהרא"ק: ובמנהגים ; 104([ ח"א האורה שם: להניה וצריר ג'(אות

 רטסתפינא ]ולולי ז"ל. יטלמה ובינו נוהג וכן : הנרפס ובמח"ו האורה, כתה"י(, )בשניובאו"ה
 האורה ראה כף. מברר מצות והשלים : לממה מוסבות ו", רבי נהג "וכז רהמליז אומר,אני

 המזוה לברר יטם: 31( יטכח. ואם ר"ק: מנהיג 30( כבור. ==מנוחתו 29(195[.
 : יטם 84( מצוה. יטל מצה לשם כולה לו עולה : ובמק"א 38( להז. : יטם 32( כו/ונפישי
 פ"ו סי' 1519 ,טנת קושטא ברפוס נמצא שאינו ומה לבסוף שם מוסיף סמ: ובכ"י 35(שטוה
 אלא ושפחה, ועבר גרים מצותינו בכל ללוש שלא נכוז הרבר היה כז ועל ח87[: ברליז]==ר
 לסצה. המשומרת בסוף האוכל במצה חובתו ירי ויצא זה, משנה לירי יבא אולי ישראל.בנות
 הנרפס. במעה"ג לפנינו וליתא למעה"ג. כחנתו ך=ואולי 1( :עטו"ץ
 ביום מח"ו: 2( 289(. מח"ו עפ"י זה )ותיקנתי ]==אחת[ חמה כצ"ל:1( :עט"ך
 פסחים מררכי והעחוה פסח; מוצאי ער יטם: 3( ח50[. סמ: בכ"י ליתא ]==וכולו פסח 'טלאחרוז
 ח"ב וראבי"ה ; 161 להאורה מבוא 55; לטח"ו מבוא : תמ"ז סי' טאו"ח ; תק"נ סי'פ"ב
 16. אות77
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 ש"זט"
 מבע"י. ערבית תפילת ]מ[להתפלל הציבור מונ]ע[1( לעצרת פסחפין

 א"ר 2( מיכ' ברכה. בלא ושבועי ימים הציבור עם ר' היהמונה
 ברכתי שלא ונמצ]א[ כדין, ואברך אחזור בביתי, בלילה אידכרכי

 ושבועי יומי מניתי הרי אשכח, ואם החמה. שקיעת קודם לבמלהברכה
 :למצוה

 ש"חטי'
 השוחמ שכל לפי ויברך. יכסה 1( אחד כל אחת, לגומא שוחמיןשנים

 : שניהן שחמו והרי ששחמ, מה שיכסהצריך

 ש"פטי'
 ולא ברור, וחותם סימן צריכי' לעיר מעיר שחומ עוף השולח 1(וא"ר

 : אשחימהסמכינן

 ש"יטי'
 שחימה, בשעת דמפרקת 2( עצים לחתוך למבח אסור : שלמה רבי' 1(מפי

 '( החותך מר דאמר תפרכם. 8( שלא ולחיה לבהמה שעושיןכדרך

 יו': סי' 130[ נוס' ]בבסירמפלד 49 קונן מ(ת"ס כ"י ת"3 לירךנייס 2ש"ז
 ]סי' ת"ו סי' לר"ת סימר נס' סונ5ס רמ,,י נמס מנ)עיס לר' (ופסק5 2שפ"מ

 נטעות[: מסק"ו
 : 473 קנ,,נ( סי' רמוס סנליון )על כ"5 סי' 5(תיר כ"יתרי *ש"פ
 ]בבסי' ת' סי' לר"ת סימר 3ס' סו53ס תלתי~ו מנועיס לר' (ופסק5 2ש"י

 : בטעות הגי' מלונרוז פרנקיל מר ההעתק ולפי מטושטש. הכתב ובנת"י1( :עיזזי
 ]=מיכאז[. 2( מונ]=ע[. : צ"ל ואולי )?(. כו' ממהמונה
1( *  זזןץען

 תחצ"ו : בתשובה 1"ל רש"י כתב : בשם תקצ"ר סי' פ"א חוליז מררכי והשווה1( *?ש,קפי
 קי"ח. סי' וטיו"ר ; ט"וסי'

 ; תפרכס שלא =]כרי[ 3( ]=עצם[. : צ"ל 2( ר'. מפי לקוטיז : או"ה1( 2ען"י
 מפרקתה השובר : הגי' ע"א קי"ג בחולין ולפנינו 4( שם. ואו"ה האורה עפ"י זהוהיקנתי

 שם. בר"ס ועי' : בהמהשל
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 וגוזל הבשר את מכביד זה הרי נפשה, תצא 6( שלא בהמה שלמפרקת
 לכובד האידנא למיחש דליכא וניהו באיברים. דם ומבליע '( העולםאת
 הבלעת '(, במשקל בישרא השתא מזבנינין דלא משום ולגזילה,בשר

 : איכא מיהו 8( באיבריםדם

 שי"אט"
 והכשיר, " ר' לפני מעשה ובא כבד של במימפון מחם נמצאה אחתפעם

 האוכל, את להכנים קנה דרך שאין ואע"פ ועייל. נקםדמימפוני
 עד מימפונת דהלכה וקיבלה, לוושם הקדים קנה שמא למימראיכא

 :הכבד

 שי"בטי'
 הוא שזה : ר' ץ והתיר ץ בלבד אחת בכוליא טלה שנמצא 1(מעשה

 עד והקפינה שם היא אם אבל גונא, האי בכי 6( ודוקא 4(.בריתו
 : הוא '( חולי שזה טרפה, 8(כפול

 ת"3 ס6ורס לסוסיף: 5ריך עפפטיין ר"6 פס פ5יין סתקורות ולכל 3טעות[: פסק'
 ר': )ופי לקוטין 3פס: ק"י סי' 6ו"ס 212: ק"יס"

 : ת"ס ס" לר"ת סיפר 3ס' סו63ס תלנוייו פנועיס לר' רפ"יתעפס :שי"א
 ס6ורס 496: קנ"([ סי' רפוס סגליון ]על כ"ו סי' 6:תיר כ"י תר: צשי"ב
 כ"י תסר"ס תפו' וספווס 211: 5"ט סי' ח"3 פס ונפנס 135, ק"ט ס"ח"6

 : ע"ס ס"6תפטריס

 וואה הבריות[. נאת ונוזל צ"ל: אולי 6( בהאורח[. ]וכ"ה נפשה תצא שלא =ע]ער[5(
 שס. חסר 8( למשקל. ? שם 7( 212.האורה
 .ן9%1ב4 1. אות ? עף "שמעיה" עפשמיו ר"א והשווה : ן-ת"ה[ ק"ה מי' במעות שם 1( :שי9א
 וטעם 4( והכשירו. : שם 8( אחת. כוליא אלא לו היה שלא : שם 2( 211[, ח"ב ]שסרבי
 או : ליתא שלפנינו בכ"י 6( נימל, ררוקא : לז ואומר : (שס 5 שם.. בהאורה ליתא1.ה

 נשסט זה טעמ ונם 7( ]=לקתה[. לקחה או : בטעות האורה : מ,ריפה מכה, מחמתלקתה
 פ"ח. ובאו"הבהאורה
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 שי"גמי'

 והתירו ולמעלה. הארכובה מן העצם שנשבר תרנגול הובא 1( ר'לפני
 בגידין. אפילו 4( בדק ולא 8(. לחוץ יוצא היה שלא מפ3, נ(ר,
 שנתמעך השבר מאימת מפני לא גם להשליך, צוה לא האברואפילו

 :הבשר

 שי"ףמי'
 אחרנ 2( תרנגולת הובאה 1( ר' לפני : ע"ה שלמה רבינו תשובנת[לשון

 4( והתירו הגידין. לצומת ממוך היה ולא הירך מן 8( העצםשנשבר

 רוב אם לחוץ, יצא ז( ואפילו 6(1 לחוץ העצם יצא 6( ולא הואילר',
 עצם של לפרקו %( ממוך 9( נשבר אם אבל מותר. 8( אותו חופהבשר
 מנותק יהיה .שלא בדיקה צריך הגידין, שם שצומתיןת( מקוםהשוק,

 473: קנ"3[ סי' רסוס סנליון ]על כ"5 סי' 5זנויר[ ]כ"י תר5"ז 2שי"ג

 סי' תת5"ו 209: 5"5 סי' ת"נ ס5ורס נ73: ( סיו: )כ"י סכייר ספר :קצי"י
 ]כ"י סק5ר סנס"ל 35[: בבפר: ע"ז סי' נו: ]::כ"י 875 סיו:( )כ"י 5ו"סע':

 39[:  ע' 5' סכס ]בבססנלס כ"נ סי' 5ק:[ ]כ"י ת"נ סנס"ל : 145סיו:[

 סתאים זה ופסק 2( 118. ח"ב האשכול ; ע"ב ע"ו לחוליז פ,רש"י יהשייה1( 2קטין'ג
 דעוף : ו' סי' בתחצ"ו בר"י[ ]=ר"י הקרוש רבינו של לשימתו לא אמנם רש"י, שללשיטתו
 : בשם 417 ח"ב בא"ח לטש"כ סותר שהוא ]כנראה טריפה. ולמעלה הארכובה מן רגלושנשברה
 דלא אע"ג טריפה : ]שם[ רש"י של השני לרבו אמנם 3( ,ר'[. הורה מצאתי, אחרובמקום
 דאינו התחתוז, בפרק הוא שהשביר מפני 4( הגיריז. לצוטת רחיישינן משום לחוץ, העצםיצא
 לברוק צריר לחוץ, יוצא שאינו[ : ]קרי אע"ג : 282 ע' רש"י בסרור אמנם לצוה"ג.סמור
 ר"י ]=אולי טרבותיו אחד כ"א שלמה, רבינו איננו כאז, המובא סתס ור' 1( :שי"ף צוה"ג. לבריקת בנוגע ר"כ סי' פררס והשווה הגיריז.צומת
 ]והשווה בתרנגולת מעשח ח14: סמ: ובכ"י ע"ז. מעיר שלמה" יבינו לשוז "זה והלשוזבר"י[.
 : שלה בירך עצם שנשבר : שם 8( תרנגול. ? האורה 2( רכ"א[. סי' פררס צ"ה, עי'מעה"ג
 ר'. והכשי,רו : תחצ"ו ; והתירה : שם 4( ]=הירר[. וירר עצם לו שנשבר : גטעותתחצ"ו

 כ"ה 7( לבשר[. : ]קרי בשבר לחוץ : תחצ"ו ; לבשרה חוץ : שם 6( יצא. שלא : שם5(
 : עוביו[ רוב =]את 8( ח14. סמ: בכ"י נשמט "אבל" וער ומכאן ; שם ובאו"הבהאורה
 =העצם 9( ע"ב[. ע"ו בחוליז ,רש"י של שיטתו לפי ]וכ"ה והאורה או"ה עפ"י זהותיקנתי
 סטוך ובתחצ"ו: בהאורה אמנם : שלפנינו כתה"י בשני כ"ה 10( שם[. ח"ב בשבה"ל]וכ"ה
 שצסותים. : תחצ"ו 11(לחבורו.
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 5'( לשון זה : שלמין א( עשר ששה 8'( ימצא אם ויבדוק הגידין. מן 12(אחד

 : ע"כ שלמהרבי'

 שט"וטי'
 2( של אחד שבראש קמן '( עצם שלפניו בקערה רבי מצא אחתפעם

 וזורקה 4(. רמ"א שקורין בשר אורנו בו 2( ותלוי הרגל, אצלירך
 התיר עמו שנתבשלה בשר שאר אבל בו. צומתין שהגידין מפנילכלב,

 : מעם בנותן בגידין שאין לפיר',

 שט"זטי'
 מותר, מליחה בלא בשר ואפילו כלל. מליחה 1( צריך אין לצליגשר

 דקאמ' מפנין, 2( בפ' איתא וכן מותר. פירש שלא האבריםדדם
 וכ"ש מליחה, בלא חי בשר לאכול דמותר לאומצא דחזי אווזא ברגבי
 יבשלו האיך מצוי, מלח שאין 8( ובמקום שאיב. משאב דנוראלצלי,
 ואח"כ הכבד, שמהבהבין כמו תחלה, האש על אותו יהבהבוהבשר.
 שכבר מותר, הדחה בלא ובשלו שעבר יבש מלוח 4( ובשר :יבשלוהו

 הוא שכבר לחוש, אין שנדבק המלח ועל שעליו. דם לחלוחית כל 5(כלה
 כשייבש. כולונופל

 ק"ט סי' ס5ורס 47[; בבפר: 823 סת: ]ב:כ"י ק"3 סי' ת: כן'י 5י"ס 2שט"ו
 : 288 רס"י וסיור ; רל"נ סי' פרןס ן133

 : תע"( 5ו"( ; קס"( פע: ; קן'ט ס5ורס ועי' ן 493 קי1"5 סי' : תר5"( :שט"ז
 -]גיריו[ 14( כולם. שם ימצאם אם : שם ; =ימצאוז 18( מהם. אחד : ח14 סמ: כ"י12(

 ומה : לרש"י[ ]ואינו בוה"ל לבסוף סיים ח14 סמ: ובכ"י 1. אות לעיל ראה 15(שלמיז.
 הגוף, לחלל ונכנס העצם נשבר אם אבל בנוף. לחו'1 דווקא לחוץ. ויצא העצם נשברשאמרנו
 שמעתי כד בריא. הויא אוירא ביה שליט דלא כיוז כשר, לנמרי הבשר מו שיצאאעפ"י
 רבים.מחכמ*ם
 בו. התוליו 8( הידד. על : שם 2( אחד. בראש עצם : הא1דה 1( :קטטט,,ך

 מבואי. וראה הירד[. =כף 010(0(1 ן וטילה : האורה ; רמ"ה : שם 4( ב'(. כ"י רש"י)ס'
 כל שואב האש כעלמא דבשר בתשובותיו: רש"י של לשימתו מתאימה ,1 פםקא 1( :קטפו,,ז
 שלפנינו, תשו' ועפ"י 8( ע"א. קכ"ח שבת 2( בתוכו. נצרד שהדם שלם מעוף חוץהדם,
 ושמעתי הגי': בהאורה 4( קס"ו. דף ובפע: תע"ו, סי' באו"ו בחסר שנלקה מה לתקןאפשר
 שא' ]ומה : שם 5( כלום. בכר איו בקדירה, והושם דוחץ לא אם מליח יבש בשר מורי,מפי

 ומותר. ומדיח... ומולח מריחשמואל[
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 שי"זטי'
 ץ אמלח דלא במעודתיה 1( דרבי קמיה דאתא 1( מווייה אווזא ברההוא

 הבשר אין מר6( דאמר מעמא מהאי מיניה. 4( אכל ולא לצלי,אפילו
 על ואף יפה. יפה וימלחנו יפה יפה שידיחנו עד לעולם דמו מידייוצא
 מיהא מליחה לקדירה, 6( כמו כך כל מליחה בעי דלא נהי הוא, דצלינב
 אינו כלומר לקדירה, לא אבל לצלי בשר מולחין ז( דאמרינן בעי.לצלי
 פי על ואף : " דמא דאיב הוא דצלי דאיידי כלקדירה, 8( למלוחצריך
 קמן ט( דאמרינן ממנו. לאכול ט( תינוקת הניח 10(, רבי ממנו אכלשלא
 דאין הכא שכן וכל להפרישו, מצווין דין בית אין לתיאבון נבילותאוכל

 : כנבילות חמור "(אימורו

 שי"חטי'
 שמולח" הקיבה בעור קרוש הנמצאחלב

 4( לבדה שמלחוה בין בעורה,אותה

 חלב אותו אחרים, 2( עם שמלחוהבין
 וכבשר 8( ,חמור אימור אמורהקרוש

 ; 132 ע' רים ק"ט סי' ת"5 ס5והס :שי"ז
 ב:סר: קי"5 סי' ת: ]ב2כ"יע~ותיס

 ן 211 ס5ורס ן י"ג סי' תר5"1 :שי"ח
 רם"י סיור ; 56[ ]בבססגלס ל"ך ת"נ ינס"ל 2 65[ לר5ני"ס]ננתנו5

 5ו"1 קנ"1[ן יף ]בנסע: רל"ט סי' סריס ן תס"ת סס"י רוקת ;291
 לר' 15 נטעות נתיתסס 11 ותיונס ן ע"נ קט"1 לתולין סירם"י : תמע"ו סי'ח"5
 ח"3 ]5"ת לסרם3"5 15 ע"5[ ל' ]5סוסות לר35י"ס 15 ל"ג[ סי' ]סתכריעממו"ן
 : לרס"י מסו5 ינר יקוס עייס מתונס וע"ס ]ם2סר"ם[. סרמנ"5 כתנ נמס:331

 במעורתא. ררב לקמיה : שם 2( ראתא. אווזא בר האי סס: כ"י או"ה 1( :,18י""ז
 סס: כ"י 8( ע"א. קי"נ חוליו 5( סינה. רב אכיל ולא : שם 4( נסלח. ולא : שם3(

 זה ותיקנתי לקרירה. -וכסליחתו 8( שיא. י"א ביצה ר'. ראסר : שם 7( לקרירה.כסילחא
 מסנו. אכל לא ררב ואע"נ שם: 10( מפי. ראיב : שם 9( שם. סס: כ"יעפ"י
 ע"א[. קי"ר ]יבסות סר ראער : שם 12( ססנו[. : הסלה ]כלי לאכול לתינוקות הניח : שם11(
 כנבלה. חסור אסור ראינו : שם13(

 עסה. אותו שסולחיו ביו : האורה : בעצסו אותו שסולחיו ביו . יאב,"ה 1( *שי"ח
 נמור. אימור רבי בעיני נראה : שם 3( אחר. חלב עסו שנותניו ביו : שם2(

 תשע"ו()או"ז
 חלב : רש"י תשובת סצאתיושוב
 הקיבה בעור ]=קרוש[הנסצא

 שנותניו ביו בעורה, אותהכשמולחיו
 8( עסה אותו שמולחיו ביו חלבעמה
 וכבב"ח נמור אימור 7( בעינינראה
 כח בירינו ואיו הנבינה, לאמורטסש

 נסינוייס 883 סוף סת: כ"י5ו"ס
 288: רם"י קיורמס[ן
 תתמכ"ג ר5ני"ס ן ק"ט5ו"ס
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 שמתירי~ןי2ן :שם ןעני:ש2 אמור גבינה בו הקפיאו ואמ דמי.בחלב
 ט :יך:11ן נ4 ןץ[ ]ין: ולא בחלב, בשר 4( משומלאוכלה
 גגניגח מעמא יהיג הרר וכי הטעם : הוא טעמ נותן בר טעמ נותן 6(אמרינן

 גר נ"ם ליה[ הוי ]בנבינה,אהליה
 ומולחיז קרוש הנמצא חלב הכא אבל היתר, הכל ער"ן רנים נבי רהתם בירם. וטעות8(נ"ט.
 עצפח, קיגה 'של גחלג אותה 'שמולחיז ביו אחר חלב עמו 'שנותנין ביוו הקיבה, בעוראותה
 אסוה כולו ישבו חלב טעם ביז בשר טעם ביו הקיבה מו היוצא טעם וכל נ"ט עצמהרקיבה
 היתו, וחלג נבילה חלג במינו מיו הו"ל הנבינה עם זה חלב וכשמתערב נבילה. שכולולפי

 החתיכות: כל ואוסרת הענ"נ פסקנו9(וכבר

 ש"פפי'
 ממלח בחחיכה מחובר חלב : פ"י רפפק

 1( נעשית שהוא, כל אפילו]עמה[

 הוא במינו פ( שאין לפי נבילה.כולה
 בטל[: ואינו הוא במינו שמין]::לפי

 שה'פטי'
 ביטול ויש הם מינין שני אמ ]בבעליהמ[ לעמוד יכול ר' אין ]ו[בשרחלפ

 לחומרא. ר' אזיל וקא פ( היא ופלוגתא בשר. 1( בחתיכתלחלב
 מינין ששני ליה 4( פשיטא ודמ ובשר בבשר. ביטול לו אין : ר' 8(ואמר

 : ביטול וישהמ

 ע"נ 125 רנ"ך סי' נסך יין ס' נוליטנויט( )כ"י סניול תריכי סנסות :שי"פ

]ולית"
 ריוו" י'

 )סס נכ"י "נונס 208: ח"נ ס"ורס פ""ן סס"י תח5"ו טס[;
 תתט"נ[ סי' ]22ר"ני"ס ע"נ( 125 רנ"נסי'

 ננו5"
 לסיפך: יין פסק

 ן 134 ח"6 ס"ורס 35[* ב:פר: ע"ס סי' נו: ]:בכ"י נ87 סנו: כ"י "ו"ס :ש"פ
 : ע"נ סי'תח5"ו

 ויש ? שם 6( לחתיר. כח בירו ואין נמור איסור הנבינה את אוסר וחלב ומבשר : שם4(
 רהות משום בכותח לאכלם שמותר שפסקנו ; נקערה שעלו מרנים ראיה ומביאין אותהמתירין
 ישם: 7( בעצמה אסופות: 8( ממערנ. כמגרח מזו ח )רחוקות נינ"ט. טעם נותוליה
 מזרח כרחוק מזו זו ורחוקות ראבי"ה: 8( רבי. נעיני נראה האורה: נמהר; איסור לזקנינראה

 ע"ב. כ"ט פסחים וראה ; פסקינו וכבר : האורה 9(ממערב.

 ן--לפי : וצ"ל בכ"י הוא וט"ס 2( נבילה. כולה החתיכה את עושה : תחצ"ו 1( : 'נטעיי
 ישם. ותחצ"ו האורה עפ"י זה ותיקנתי במל[. ואינו הוא במינושמין
 רס"ה סי' אנור תתנ"ר, סי' ע"ז מרךכי והעחוה לאו; אם בשי, בחתיכות תחצ"ו:1( :קטיקצ

 לה פשום : ישם 4( בבשר. גטול לו ואין ]רק ואסר : ישם 8( הם. : ישם2(

 רג"נ( סם: כ"י הנרול ,טררכי)הנהות
 ורש"י יהורת גר' ר"י :ובתשובות

 : חז מינין ,שני ובשר רחלגפסקו
 10()מעה"ג

 וסשעריט ישמות 'פני וגשרחיג
גששים:



 רש"יתשובות884

 שכ"אמי'
 צריך אין לבו בו שנתבשל היונה בןועל

 ודבר חלב. בדם אלא 1( לשערלנו
 : בלע לא דשיע איידי דלב הוא,מועמ

 ש'כ"במי'

 ושער : דבוק בלב 1( רבי לפני באוטעשה
 שנדבק בחתיכה בששים שבו דםר'
 עצמה חתיכה אמרינן דלא והתיר.בה

 מעם. בה בשנתן אלא נבלחנעשה
 : גתן ברבי 2(עזריאל

 שכ"גמי'
 מבושלים דגים אחר חלב לאכול 1(אטור

 2( יוחנן דא"ר הא משום קינוח.בלא

 אמר ולא תבשיל, אחר חלב לאכולאמור

 34, -פר* "87 סיי* ]-כ"י ע"3 סי' ומס ס"", סי' ת. כ"י "ו"ס *שכ"א
 תת5"ו י תר5,,ט סי' תולין תררכי י תס"ר סי' "ו"ז 206* ת"נ ס"ורס 39[יומס
 : כתנ ע"נ סי' טיו"ר ונ"י רמ"י. תמונות : נמס כ"ת סי' רור" מערי : ע"זסס"י

 לסקל: רמ"י תמונת 3מס זס על לסתוך מ"יןונר"ס
 :קשכ"בנ

 פסק"
 ע"3 חס"י 3תת5"ו סו3"ס נתן 3,,ר עזרי"ל תלתירו ת"ת לרמ"י זו

 - ע,,נ ת,,ו 2717 תספר "רלר וכ"י ן 355 ת"נ ""ת ן 129 ס"ורס ן43
 9: נועס"נ "47: קת"ת[ סי' נרמס ]3נליון י"ז סי' "זיויר כ"י תר* :שכ"ג

 חלב. רם אלא סמ: כ"י 2( 4. אות שכ"ב סי' להלז מש"כ והשווה 1(42י~וח%ן
 =:מנךלב[.8(

 כבריח, : שם א"ח 8( שלמה. רבינו של תלמידו : ה"ה 2( =רש"י. ה"ה 1( :קטכ"ב
 היונה בז ועל : לעיל בתשובותיו רש"י של שיטתו רלפי וצ"ע, 4( יפה. =רבוקופירושו
 וגם תב"ר סי' ח"א באו"ז דהא ועור הלב. ברם אלא לשער לנו צריד איז לבו, בושנתבשל
 אבל ס', יש אם לשער צריר בחתיכה יק רש"י שיטת רלפי : משמע תרצ"מ טי' חוליזבמררכי

 פלט. ולא בלע ולא יטיע דלב ליה רסבירא שלם; בעוףלא
 ליתא יוחנז ר' מאמר 2( רש"ק. וס' ]מעה"ג חלב לאכול אוסר =םר1( :עמנ"ג
 פ"ז. אות שם בפע: ונשנה ; נ"ט אות 9 מעה"ג ועי'לפנינו.

 ח87( סמ: כ"י)או"ה
 בו, שנתבשל בשר עם מבושללב
 הלב. ברס2( אלא לשער לע צריראיז
 לא רשיע איירי הוא8(, מועטודבר
בלע:

 129( ח"א)חאורה

 שנתבשל לב רבי: בביתראיתי
 בו נסרח אפרוח של בגופובקדירה

 בשיטים4( רבי והתירובברייתו8"
 חתיכה נעשה אפרוח שכל לפיבאפרוה
 חתיכה: באותה ששים ובעיטראיסורא

 ע"ב( מ"ו אדלר)כ"י
 ומעשה : ז"ל מהר"ף בתוס'וכתוב

 בקררה ולת תרנ לב שנתבשלההיה
 וכוע הלב להתיר רש"י ורצה נקרע.ולא

 188()האורה

 רגים אחר חלב לאכול אוסררבי
 בלאמבושלים

 קנו~
 שומן מפני

 : ושבקערהשבפרור
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 וכן קערה. פירורי 6( משום דנים, 6( אחר אפי' 4( ש"מ בשר, 8(אחר
 : '( רבי'הורה

 שכ"רמי'

 9( ומבושלים קמני' דנים הובאו '( ר'לפני

 והשליכו ביניהן, ממא דנ 8(ומצא
 רמאחר האחרים. והתיר]:2חוצה[4(

 אלא בשאר נשאר ולא 6(, האמורשמצא
 שנפל ידוע אם אבל במ'. במלמעמו,
 במיל. לא באלף אפילו נמצא, ולאהאמור
 וכן בם'. במל האמור ומלק קדם ואם במלה. ולא היא עצמה בפנידבריה

 : 6(הלכתא

 שכ"המי'
 בה שמבשלין בקדירה שהחמון ללוש מים על : 1( לידי בא מעשהוגם

 ס"ורס ר)ו"ז: נסי' כ)ורן נק5ור סס וכסכס  ימ"ר(  רף ]22פע: ר)ו"ו סי'פרוס
 290: רס"י וסיור ג': "ות 136ת""

 סנייר ס' 443: ק)ו""[ סי' רסוס סגליון ]על י' סי' "זחיר כ"י תר: :שכ"ר
 ס"ירס 35[י ]בבפר: ע"ו סי' )ו: כ"י "ו"ס ע"ט: סי' תח5"ו 753: ס)ו:()כ"י
 זעיס ת)ויס תפ"": סי' ח"" "ו"1 2[: "ות 133 ל. ]בב 135 ח"" וסס 208,ה"נ

 : פ"ג סי' טיו"ך ונ"י : קוו"ג סי'לר"נ"ך
 וחנו" : 43 ח' סי' תח5"ו 2שכ"ה

 : 1' "ות כ"ך וף סס

 -לאחר 6( אפילו. אלא : שם 4( רש"י. ס' עפ"י זה ותיקנתי ; בשיר של[ ]תבשיל =אחר8(
 : בה שנאכלו הקערה 01שום בו שנתבשלו הפרור 0שום : 0עה"נ 6( רנים. של[]תבשיל

 ואולי ב0ק"א. ליתא 11 אחרונה שורה 7( ושבקערה. שבפרור ש0נונית 0שום : רש"יס'
 א01יר. בכ"י יטלאחריח י"ח לסי'ע"יכת
 מילר ר"י א0נם : ]==רש"י[ ר' לפני הביאו אחת פעם : או"ה ונם תחצ"1 1( 2שוכ"ר

 תחצ"ו: : שנתבשלו רגים : או"ה 2( הפסק. 00י ירעתי לא בזה"ל: העיר אק אות 45]שם
 עפ"י זה ותיקנתי : ==חוצה 4( ביניהם. ]==ונ0צא[ שנמצא : תחצ"ו 8( שנתבשלהלאחר

 ל0עשה ]==הלכה[ רבי והורה תחצ"ו: 6( ]--נעיח. 5( 'טם. ותמ"ד תחצ"והאורה,
 ]=ןמראורייתא[. קרי: פרנקיל י"ר 'טל לרעתו א0נם יא0ר[; ]==מי צ"ל: אולי 7( 'טם(.)תמ"ר

 תוס' 8; אות 8 "ש0עיה" עפשמ"1 והעחוה ; תל0ירו ,טמעיה __ר, : ה"ה 1( :שתכ'ק"
 צ"ה. סי' וטיו"ר ; יטם[ אישרי ]==הגה' הלכתא : ר"ה ע"בקי"אחוליז

 ב75( ס0: כ"י הנייר)ס'
 לפני ע"ה: ישל0ה רבי'בתשובת

 שנתבשלו אחר קטנים רנים הובאור'
 והכשירו ביניהם, ט0א רנונ0צא
 חוצה והשליכו האימור 10וטיהרז
 איסוריה כשאר בם' בטלמטעממ

 ויורעיו האיסור נ0צא לא אםאבל
 הוא רבריה הואיל בטיל, לארבבות בריבי אפי' יטם נתערב או שנפלאנו

 באלף: רבטל0ראו0'7(
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 בחלב. לאוכלו פת לאותו מהו 2(. רבינו פי את כן כמו ושאלתיבשר.
 : לא לכתחילה אין י( דיעבד : רבינווהשיב

 שפ"וטי'

 8( בו מועד שהוא 2( שולחן על חלב או גבינה לאכול מניח 1( ר'אין

 6( עומד הוא ואפילו בהוצאה, ממנו 4( שמופלג למי ואפילובשר,

 לצד '( ואוכל ברכיו על למפה 8( נוטל הוא כן אם אלא השולחן,בראש
 ממקום 9( בא זה אכמנאים, שני 8( דאמרינן השולחן. על שלאאחד
 גבינה וזה בשר זה אחד שולחן על אוכלין אחד, ממקום בא וזהאחד
 אבל זה, את זה מכירין שאין אלא שנו לא עלה 19( ותני חוששין.ואין

 : אמור 11(מכירין

 34[: ב:פר: 723 סת: ]ב2כ"י ע"" י"ט ע"נ סי' נו: כ"י "ו"ס 2שפ"ו
 44; ע"ת סס"י תת5"ו רניס: נסיכוייס 136 ק"י סי' ת"" וסס 205: ת"נס*ורס
 וסונ" נטעות: רנו"ז סי' נפרךסוסועתק

 סונ נסס: 196 קע"נ סי' 3ר"3י"ס
 : רס"י נתסונתת5"תי

 בזה"ל: שם[ ]במבוא והעיר מרעתו חגר מילר ר"י אמנם שלמה. =רבינו שהוא כנראה2(
 גר נ"מ בענין בתשו' נו"ט בכמה שהחמיר מצינו שלא לפי דברי]ו[, רש"י שדברי אומרלא

 בר"י[. לר"י היא זו תשובה רעתו ולפי הבשר[. כל ]=פרק פכ"ה אשרי בהג' שהובאהנ"ט,
 ; הראב"ן בשם שם חולין מרדכי ; שמואל בר יצחק ר' בשם תס"ז סי' ח"א או"ז וראה8(

 א'. אות שם תחצ"ו : ירוחם ור' הסמ"ק בשם צ"ה סי' טיו"רב"י
 תשובה ולרעתי ראו"ה, כתה"י שני עפ"י שבעתים מזוקק הוא זה נוסח ג( 2ע1פקקו
 זה[. על מעיר רש"י, בתשובת מצאתי שוב : 96ג ע' הראבי"ה לשון ]וגם לרש"י היאשלפנינו

 כ"ה 8( ד-אחר[. 2( לא. או לרש"י היא אם הוא, ספק : א'[ אות ]שם מילר לר"יאמנם

 לאותן ואפילו : 88ג האורה 4( עליו. סוער : 205 בהאורה אמנם ; בתחצ"ו וגםבכתה"י

 א"כ אלא : תחצ"ו 8( שלח3. של בראשו יושב : שם 5( בהוצאה. ממנו מופלגיןשאין
 חאוכלים לבין בינו הקערות ביו מחיצה לעשות או לעצמו. ואוכל : האורה 7( מפה.נוטל

 7, אות 96ג אפמוביצר מאוחרת. הוספה היא ובהאורה, בפררם שנזכר מחיצח, ע"י]וההיתר

 ופירש"י ; ע"ב ק"ז חוליז ; אכסנאין רשני מהא ראיה, והכיא : שם 8( 4ג[. אות 195ושם
 ובתוספתא שם, בגמרא וכ"ה ; הררום מן בא וזה הצפון מז בא זה : שם 9( אלא. : ר"השם

 הגמרא. ע"פ זה ותיקנתי ; זה[ את =]זה גג( שם. בחולי3 שמואל מאסר 10( ה'. מ"ח,חולין
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 שט"זטי'

 בוים : ז"ל רום"י בומם ב( שמואל ורבינו נתן 1( ור' יהודה הר' פי'וטן
 שמ3עו יומו בן כתינוק והוו ע"ז, בטיב בקיאין 8( אינן הזהבזמן

 הגוי מן ליקח ישראל עכשיו רגילין זה ממך 4( ועל : נמך יין עושהאינו
 דמ"מ זה, מטעם להתיר אין שבביתם דיינם ונהי גוים. של מיין 6(חובו
 3וי, בו נ3ע אם לשתות מותר יהא שלנו יין מ"מ חתנות. משוםאמור
 פשט שכבר להנהי3, נכון אינו וזה בשתיה. אפילו כלל אומר מגעוואין

 : 8( העולם בכלאימור

 שט"חטי'
 בחותם מותר 4( דיין 8(, אלעזר כר' 2( דקיי"ל : ר' הורה 1( למעשההלטה

 מדמי חוץ בהנאה מותר בחבית חבית 6( ממש נמך ייןאחד.
 ביין יין אפילו י( יין ומתם בהנאה. אמור ביין יין אבל חבית, 6(אותה

 5ו סוף 6' מנס ]=ססנלס י"נ ססייי "וכספורל[ ]כ"י ח"נ מנס"ל :שט"ז
 ;"ל רמ"י נמס:11[

 מס[: פירינ5י נכ"י ]ולית"
 מס ונמנס 5"נ, סי' נו: בבכ"י נ41 ווין ]ב2כ"י "90 סנו: כ"י "ו"ס :שט"ה
 ססיר ונסרוס ; נ126 לונ~ון[ ]כ"י "סופות ספר 42[; ומס 40, ע' =:פר: 5"ססי'

 215: ע' סוף קי"נ סי' ומס 213, ע' רים ק"ו סי' ח"נ נס"ורס סלמוןונמינוי

 נ::ר' 2( רש"י. ש5 ות5סירו השני חתנו =הריב"ז, והוא נתז, ]=ב[ר' צ"ל 1( :שכ"ז

 קמ"ג. רף רש"י במפר פריימז והשווה רש"י. ש5 ות5מירו נכרו מרמרו, טאיר בר'שמוא5
 האורה ; 5ע"ז יין מנמכים שבסקומינו הגוים שא-ין 5פי : 56 נ"ח מם"י בתשובה ורש"י8(

 ע"ז תום' וראה 4( 5ע"ז. מנמכין אין הזה רבזחז משום : רם"ח[ מי' ]-פררם 148ח"א
 ]האורה 5גוי 5זבוני נהגינן אנן גוי שנמכו ישרא5 ש5 וייז 6( 5אפוקי. : ר"ה ע"בנ"ז

 וששא5תם : בשם תתרנ"מ מי' וראבי"ה 180[; קנ"ח מי' ]5עי5 בר"י תשו'-ר"י וראה142[;
 שמוא5 בר' יצחק ר' מו' הק' כר : בזה"5 5במוף מומיף אק: בכ"י 6( מגוי. בחובוייז
 טרנפירא[. התומפות בע5 הזקז ר"י ]=והואז"ל

 ב96, רם"ח מי' פררם ועי' מק"א. בכ5 5א אמנם ; 216 בהאורה התח5תו וכ"ה 1( :עטט,קוץ

 מ: כ"י ; ]א5יעזר[ כר' :==]ה'5כה[ 2( קפ"ר. מם"י התרומה ום' 147, ע' מוף ח"אהאורה
 ; א5יעזר הרבי : 218 והאורה צ"ב, מי' שם 8( א5עזר. כרבי ה5כה 5ז וקיימא : צ"המי'
 בכ"י אמנם 4( 72-71. ח"ב האשכו5 ום' ; שם ור"ם ע"ב, מ"ט ושם ע"א, 5"א ע"זועי'
 וצ"ע. 8[ אות 5ה5ז ]וראה אחר בחותם שאמורים רברים ר' א5ו ביו "יין", מומיףוויז
 מתם שם: 7( חביות. אותו : האורה 6( 216. ובהאורה 5במוף, צ"ב מי' שם ונשנה6(
 בהנאה. מותר ש5ו בייז ייז אב5 מ: כ"י ;יינו
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 : הלכה וכן יין, אותו מדמי חוץמותר
 ]רבי[9( נמי מתיר שלנו עץ שלוחביות
 משום הוא דטעמא 6'( דכיון אחד,בחותם
 דשל מפני "( תלינן ולא ומזייף, טרחדלא
 נקב בו לעשווו יכול ואינו מ(, הואחרם
 שעל-פני 6'( בחותם ומזייף טרח לא למימר, איכא נמי "( הכא 8'(,אחר

 :החבית

 שכ"טטי'
 ץ מגרפיות המהדק גוי : 8( רש"י פמק 9( לאורתא '( דפקע חביתאההוא

 חבית י( כמדבק זה אין לארכה, המדוקה יין המלאהגיגית
 8( אילך ליפול מזומנות החביות ז( שלשם לארכה[. : הגליון ]על 6(הנפקע

 היין 16( הגיגית אבל לזה. זה היין כל מחבק 9( מחבקם וכשהואואילך,
 והוא שם יש 18( קטן ומדק הראשון, הידוק 19( ידי על '1( במקוםעומד

 3סס תתי"ו[ 5תס' ]7' 1153 פ"7 ע"ו סת:[ ]כ"י כוס 7ר תו7כי 2עוט"ט
 ק"ח, סי' 7עיס תתיס ונס רל"7, סי' 5ו"ז פסקי ן 12 5ות '4ו ע' 5תרכל ס' :רס"י
 3[: ע' תרת"ז טונ 5ו5ר לע"ז, רס3"ס ]בבפירוס הרס3"ס 3סס ק"7 סי'וסס

 ע"ז והשווה זעירות: גאותיות במנים לעיל ושמתיה מאוחית, הומפה כאז יש תיז 1בכ"י8(
 ובחביות ט: כ"י ; שמ והאורה חיז כ"י עמ"י זה היממתי 9( זך. אות 41 ]==פר: סע"אל"מ
 טרח רלא משום רמעמא/ כיוז : צ"ה סי' מ: כ"י 10( אחר. בחותם רבי מתיר שלנו עץשל

 נ~טום רטעמא כיוז וויז: כ"י רקמיר: ליכא הרופז ובנקב ובברזא יטבמגומה, חותםומזייף
 : ]=במעמא[ 11( 1כ1/ בלע"ז רוריל הנקרא: זה ורבר שמגמה. החותמ ומז"ף מרחרלא

 218: האהרה 18( חרס. של שהוא ממני מ: כ"י ; הז שם: 12( האורה. עמ"י זהוהומפתי

 216: גהאורה וכ"ה 15( =ט]הכרנטי[. 14( ברופנה נקב ביה למיעבר מצי ליהוירלא
 רקפיר. ליכא הרופה ובנקב ובברזא ; שבמגופה החותמ 213: עף שםאטנמ

 והאשכול ע"ב, ר'ט ע"ז הרי"ף ]ראה ==לאורכה; 2( בקעא. רא, תמ"ר. 1( 2קטננ"נש
 מנופת תם"ר: ; ]==מגרפיות[ מפרפיות ממ: כ"י 4( ז"ל. הרשב"מ כתב שם: 8( 70[.ח"ב
 שבאורבה סריקין שיתחברו כרי ייז, מלאה גינית של ממרימות אמרכל: : יין מלאתניגית

 ס" ב"ח 6( חבית. כמחבק תמ"ר: חבית; כמהרק ואמרכל: האורה 5( לממח.מלמעלה
 ממוקעות עומרת 151: ח"א האורה 8( ]=לטלשם[. שלום ממ: כ"י 7( שנמרקה. חבית 1כז :קכ"ר

 תמ"ר: 9( לכאה וחציה לכאן חציה אמרכל: אילר; וחציה אילר חציה ליפול,ומזימנות
 ]האורה ==בגיגית 10( הייה כל מחב' מרבקם וכשהוא : אמ' ר' : זה עמ זה ה"ז כלמחבר
 ירי על : ]קרי ירו על שם: 12( עומר. במקומו "ז האורה: ==במקומו; 11(שמד
 יטג שיש קטן סרק המהרק וע"י אמרכל: ; הייז בו שיוצא שם: 18( הראשוה.הרוקו
 מהרקה היטשיוצא

 ג41( וויז כ"י)או"ה
 גחותם אסורה 8( ]חבי"ת[ רגאמר
 : טימז בו שאיז רנ חתיכת : ח' :אחר
 ואלו תכלת. ת': תז; י': בשר:ב':

 ספ~נ ח"ח אחר. בחותםאסורט
 חלג חלתית, אחר: בחותמסותריז
 מותריז ]ואלמ נגינה, פת,מויייס,
 : אחרבחותם
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 גוי "( להיות אמור זה רבר אבל : "( שלנו עץ בחבית בא א( וכןמהרקו.
 שנוגע מפני למתום, השוליים ובחיבור במרק מטלית או נעורתתוחב

 : רש"י עפ"ל : "(ביין

 ש"לט"

 שהגוים ובכלים, בשקים 1( יין של ישראל של שמרים לתלית אומררבי
 אם אלא תקנה, להם אין 8( השקים : 2( "נם שמרי בהםתולין

 לן כרנפקא ברותחין. מגעילן נמי אי חורש, עשר שנים מיישנןכן
 שמשמשין והכלים, נמך. ביין אמרו כך בטהרות, שאמרו כררך '(בהשוכר

 לעת, מעת 6( פעמים שלשה עירוי צריכין שמרים, מלאים השקים '(בהן
 מהאי כן, רבי 8( ולמר : שמרים בהן לתלות י( לישראל מותרין שיהיוער

 הני יהורה רב ראמר הפועל, את השוכר בפרק זרה בעבורהדאמר
 : מיישנן דכותנא מנגבן, דעמרא דארמראי, 9(שקי

 של"אטי'
 י'( עמ')אמיכל גויים בשני 2( בקובה יין לישא 1(מותר

 ע"י בתז ננע אם ו:פי' במיבכובאן '( ואפילו ממייע. ישראל איןואפילו

 קנו"ח[: ס" נו: =בכ"י 1113 סת: ]כ"י "ו"ס 228: ח"3 ס"ורס :של"א
 פסקי טס"ג: סי' ו"פ נוסר"ס תטו' ן קנו"ג "ו"ס 226: ס"ורס :ש"ל

 : 1263 לוכךון כ"י תסופות ן ך' ענו' "נורכל ן רי"ז סי'"ו"ז

 ואמרכל: תמ"ר ; שלנו עץ לכלי וכן : האורה 15( שלנו. עץ של בחביות וכז : ייווא ר'14(
 : שם 17( במריקיה. נעורת או הממלית לתחוב לגוי להניח אמור : אמרכל 18( שם.חמר
 79ש. ר"ב ה"נ : ע"ב נ"מ ]=ע"ז גוי ואהררה ברזא ראישתקיל חביתא כההואוהוי
 סמ: ב"י 8( ייז. שמרי : שם 2( בשקים. ישראל של שמרים ממ: כ"י 1( :שקקל
 ביין בטהירות אמרו רבר לז, כרנמקא תקנה להם אין : מגומגם ובמגנוז בחמר נלקה זותשו'
 במהרות ש[אמרו כררר ]-נהשוכר, לז כרנמקא תקנה, להם איז ]=השקים[ שם וצ"לנמר.
 ]=במרק בפ"ק בע"ז : בטעות הני' ממ: ובכ"י ע"א. ע"ה : ע"ז 4( נסר. ביין אמרו[]=כר
 )1( ימים נ' עירוי צריבין : שם 8( שמרים. בהז שמשמשיז והכלים ממ: כ"י 5(ה'[.

 ובנמרא 9( בע"ז. ראמ' מההיא כר, ר' ולומר : שם 8( ישיראל. ביר : שם7(
 רכיתנא מננבז, רעמרא מריחז, רמזיא רארמאי, רווקי הני יהורה רביאמר
 מישינן. כיתנא מנגבן, רעמרא רארמאי, שקי הני ממ: ובכת"י שם.ר"ם
 במוט. לישא נוים שני להניח שמותר כז, הורה שלמה ורבינו : אמרכל1(

 ראי. : מהר"ם 8( בכובא. : אמרכל ;בקופה

 לעת.מעת
 : הגיר'שם

 ועימישנז.
 :שלקקא

 : מהר"ם2(
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 פסק נהכי בכר ניסור הרר איז 10מ, שמה כלום. בכך אין מיניה,שפכו

 : שמואל[ יבינו ואותו מותר. הקובה 4( תוךשנשאר

 חיבור 8( וליהוי עליו י( ונומף שחוזר 6( חיישינן לא הקרקע 6( עלשנפל
 נימוך דרך ואין חיבור, 10( לענין נמך אינו 9( דהאי שבכלי.לאותו

 בכלי נפל אם הקובה, ט( מן שנפל מה אבל בכלי. אלא בכך זרהלעבודה 1"
 : הלוי 16( דוד ר' מפי קיבל וכך 14(1 משולם רבי מפי : ט( לשתותואמור

 של"טטי'
 ישראל של חביות לתוך אבן שזרקגוי

 יין אותו לנמך, ומתכויןלהכעים
 וזה בהנאה. ומותר בשתייה אמור1(נמך

 לבור, וזרקה החבית את בפל 2(ששנינו
 ולא בהנאח והתירוהו המעשה היהזה

 שבזב כל פ( אשי רב דאמר והאבשתיה.
 בשתייה אבל דאמר, הוא בהנאה למשרייהו נמך, יין עושה בגויפמא

 : אמור וזוזו
 של"גטי'

 י12נ( ח1ליז כ"י)הנת"ם 1( בתוך גוי של מכין להגעיל ר': צוהעור

 מים הקדרה ט( בתוך ולתתקדרה
 סכ~

 כקדירה. ?ים שי
 ואסרה

 להם

 פסקי 53ו"ז וסועתק ן תתרע"3 סי' ר35י"ס ן 143 קי"נ סי' ח"5 ס5ורס :קטל"בנ
 נ5ון: נחמון ר3 נתמונת 3מס: תתת"ז סי' ע"ז נתרןכי ותמס רנ"נן סי'ע"ז
 ]כ"י סנס"ת 473ן קנ"ת[ רמוס סנל"ן ]על כ' סי' 5זתיר כ"י תר: :וטל"ג

 : רמ"י : נמס 29 5ות 80 ח"נ ור5ני"ס ; ~132 רס"ח סי' חוליןנולןמתיט[
 בכר. : 0הר"ם 8( בקרקע. שנפל ומה : שם 5( בכובא. : אמרכל ; לקופה מ0ור : שם4(
 וחאי שם: : ==שנפל 9( חיבור. הוי ולא : שם 8( עליה שנוטף אלא : 0הר"ם ; ==ינומף7(

 בכר. לע"ז לנסר יטם: 11( חיבור. ניצוק לגבי אמרכל: 10( נמד. ייז אינושנפל
 ==ספי 14( נע. אות שם אמרכל ט': סמ"י תחצ"ו עי' 18( לקופה. חוץ שנופל מהר"ם:12(
 0בואי. וראה רש"י של רבו 15( כה חורה שלמה הרבי' אמרכל: אמופות[; בכ"י תכ"ה שלמהר.

 או"ה והשווה האנס; מפני ממנו ושתה להיפד: זח דיז מביא ראבי"ה 1( :קטל"וצ
 בספדי וליתא 4( יטם. ע"ז 8( ע"ב. מ' ע"ז 2( קמ"ה מי' והאורה 41[ צ"ד מי'נפר:

 לזה שאיז במבואי, ע"ז העירותי וכבר 5( 227[. לראבי"ה מבוא ]ראה שלפנינודבררש"י
 "הת רב של 0זמנו זכרונות רק חם הללו ודברים שלמה, יבינו חיי של חפנימי למצביחס
 2[. ע' ח"ב קרם זי ג ]ראה מתיבא" ראש נחשוז,בר

 הקדירה. לתור : שם 2( בקדירה. : ני,דשמימ כיי, 1( :של"ג

 תתרע"ב( מי')ראבי"ה

 ? 4( כתשובה כתובוכז
 0לא ישראל של בוירו היה אחתפעם
 לתוכו ירו והושימ אחד אנמ ובאייז

 שמים ירא אחד זקז שם והיהלחכעיס.
 השמ, קירוש על 6( נהרנשכמופו
 ושתה בכלי הייז מן שלקחושמענו
 רניל יהא שלא האנמ, מפנימ0נו
 : אחר ישראל לבר כזלעשות



341 רש"יתשובות

 םכרי הרנה הקרירה לתור מיםליתז
 הסכיז, פז היוצא ]רהאיסור[שיעור
 יצטרר שלא כרי נששים, לנטלוכרי
 ראיז וחא הקרירח. להגעילשונ

 חיינו לכתחילה, איסורמנטליז
 :לאוכלו

 : אימור מבמלין ביה שייך לא גוונא האיבכי
 שינעוץ עד או יפה, שיודח עד בו לחתוך אמור בשר בו שמנקרין י(וטנין

 : החלב מן למרקו קשה בקרקעאותו

 של"רטי'
 היורה להגעיל 1( שצריך רש"י:פטק

 ומנהג כלים. בה שמגעיליןהגדולה,

 תורת תמוש אל משום כן, לעשותיפה

 : 2( הרוקח עכ"לאמך.

 של"הטי'
 : נמצא '( רש"יובתשובת

 ן תקפ"נ סי' פ"נ פסחיס )ורךכי : 265 5)ורכל )וס' ליקוטינ( :של"ר
 ע"3[ן  נ' )וסרי"ל ]=:)ונסני פ"ס ו)ונס חתן סל' סוףסנס")ו

 ן' חרןכי ]ב2סנסות 1205 סוף פ"ס ע"ז סת:( )כ"י ןרינוס תריכי :של"ה

 מח"ו פ"א, סי' ח"א האורה וראה 4( הסכיז. מז היוצא ]=איסור[ שיעור מכרי הרבה : שם8(
 שם: כ"י 8( שם. חוליז 6( נ"ח. סי' יונה ובינו של ונאו"ה ר'. סי' שבה"ש 255,עמ'
 הגרול. הגה"ם בכ"י ליתא התשובה סומ וער ומכאז 7( לאוכלו.היינו
 ]שמציגו רבינו של לשיטתו מתאימה אינה לרש"י, המיוחסת זו, פסקא 1( :של"ר

 הוא האחרוז ופסק ; להגעילה[ צריר שאיז רש"י.. הורה וכן : בשם תקפ"נ סי'נמררכי
 מפני הוא, סמכא בר לאו אמרכל[ מה' ]=ליקומים הזה שהמלקט ירוע, והרברהעיקר.
 לפנינו רנ"ו סי' ברוקח וליתא 2( 16(. אות 85 ח"נ )ראבי"ה בגנרי גנרי מחלימשהוא

 אליעזר ]--,ר' הוא: אולי 8(6 וכו'(. תטוש אל ה"ה: חמאמר, לסומ רק כוונתו)ואולי
 רני-רש"י לספרי =וכוונתו ]=בתשובות[ בתוספות הראה : נטעות בנרפס 4(הלוי.

 ז,ו ותשונה 6( רח"ג. חשינ : בשם תקפ"ג מררכי והשווה 6( 2(. אות שם)אפטוביצר

 אוצח"נ- לויז : 4 אות שם אפטוביצר וראה ר"פ[. מי' ]שע"ת חילאי בר נטרונאי לרב :היא
 ר'. אות 28 ושם י"נ, אות 27 לפסחיםהתשובות
 : 188 ח"נ ושם 92, ח"א האורה ח78: סם: כ"י חו"ה 258: מח"ו והשווח 1( :של"ה

 המכין מן היוצא אימור שיעור 8(כדי
 להגעיל יצמרך 4( ולא בם' לבמלוכדי

 מבמלין אין 6( דאמרינן והאהקדירה.
 אבל בעין, אימור 6( ה"ם לכתחלה,אימור

 תקפ"נ( סי' פסחימ)מררכי
 אורות על גאוז: האי רנהשינ
 כלים, בח 'שמגעיליז הנרולההיורח
 ישחנעיל אחר להנעילה צרירישאיז
 : רש"י חורת וכז תכלים.נה

 חו"ם( ת' פ"ה)הנה"ם
 כתונ שראה א"ה8(: רניטכתנ

 ורנ האי6( רנ נשם]--התשונות[4(
 להשים צריר הנעלה שלאחרנחילאי8ג

 ]ו[לטהרה: נרולה ניורה כשריםמים
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 אלא הודאי על ויברך 8( חרש כלי עם 2( יטבילם שמים ירא :]א[
 : בברכה אילו 4(ליכלול

 '( שלהן ברזל, 6( מתכת ובתוכו עץ שגופו 6( פלפלין של ורחיים 2]פ[
 : טבילה 8( וצריכיןעיקר

 של"ומי'
 בני שהרי בעלה. אצל טהורים הזה בזמן בהם נוגעת שהנידה '(פליפ

 ובנבילה ובשרץ המת ואהל בקברות 8( מטמאין 8( הזה בזמןאדם
 לטהרינו. טהורים מים מלכינו עלינו שיזרוק עד 4( יטהרו ולאובמת,
 אבל : 6( בהן ולהשתמש בהן לינע מותרין בהן נוגעת שהנידה כליםכך

 1( משיורי ולא אחת, 6( בקערה אנו אוכלים ואין עצמינו על אנומחמירים
 ידי על אלא מידה כלום מקבלים ולא 8(, מושבה על יושבים ולאמאכלה,
 וכמתות וכרים ומדינין מטפחת וקערה, כלים לה אנו ונותניןאחר.

 שיש בגדים אותם במים מכבמת טהרתה ולעת נידותה. בימילהשתמש

ריוו"
 מינוייס[ 3כתס ע"3( )5"ך מ"ע "לף סי' מס

 )כ"י נורךכי 3סנסות ל" ולית"
 סת:(: )כ"י סנורךכי 3ליו[וטי ל" ונסנולךמנויט(

 ח"3 ס"ורס קליס[: 3מינוייס 1513 סת: ]ננכייי 606 ת5"ח סס"י תק"י :של"ו
 רע"": סי' פרךס י"י[: סי' ת: ]בבכ"י "72 סוף סת: כ"י "ו"ס ן167

 : ריווא ר' 2( י"ב. אות כ"ז רף לתחצ"ו ומבוא ; 176 רש"י ס' ; האו,רה מס' קכ"ה סי'פררס
 : האורה ; חרש כלי סמ: ג"י 8( שאוליז[. או חרשים זכוכית לכלי ]וכוונתו ; עמהםימבין
 ; ויכלול ? ריווא ר' 4( בפרשה. אמוריז מתכת רכלי מבילה, בעי לא עץ ושל חרס שלוכלים

 ע"ב. כ"נ ביצה ופיר"ח : שלאחריה רש"י תשובת והשווה 5( עמהז. אלו ויכלול : ווילנאר'
  עיקר שלהן שמתכת מבילה צריכין סמ: או"ה ; עיקר תוכו של : ריווא ר' 7( =]שן[.8(

 וצריר. : שם 8( שם[. ובמח"ו בהאורה]וכ"ה
 ]ראה בכלים ולא ברבר מגעת אינה א"י לבני אמנם בבל, ,בני ה,ה יכן 1( :של"ו
 היר0ב"ם תשו' : שם להוסיף וצריר 7, ע' ח"א חורב רעוועל ; בהערותיו 395 ע' תה"גהרכבי
 כויום : ע"ב[ ל"ה ווילנא, ר' תזריע, ]פ' מוב לקח 2( 1[. אות צ"מ סי' ושם צ"ח,סי'

 להזות. פרה אפר לנו שאין לפי איכא, טומאה אבל ממת, טהרה אין בהמ"קשחרב
 לעיל 4( 19[. אות 78 ח"א ]גנ"ש וטה,רח טומאה אין ב"ה שחרב מיום : קע"ה סי' שע"ת3(

 כו' אחר בכלי עמו ותשתה עמו תאכל : צ"מ סי' הרמב"ם ובתשו' 6( =הבעל. 5( 2.אות
 והשווה 8( צ"ח. סי' שם 7( מקוה. במי וטבייה ימים שבעת אחר אלא מותר,אינו
 קצ"ה. סי' ומיו"ר ; רש"י כתב : בשם של"ב סי' פ"א שבתמררכי



 שם"א()או"ז

 והרב שמעי' רבינו והרבהואיל
 רבינו תלמירי מוימרי שמחהרבי'
 שלמה רבינו בשם פירשו ז"לשלמה
 הנוף בכל חפיפה שצריכה :ז.צ"ל
 נופה[: כל חופפת בזמה"ז אשה]הלכר

 של"חמי'

 אותן ואומרין כן אחרי לרקק שדרכן לחשים אותן : רש"י בשםריט"ן
 שמזכיר דנראה רקיקה, אחר 1( לוחש רק נאמר דלא דמותר.בלע"ז

 אבל קודש בלשון בקורא רק נאמר , לא ועוד הרקיקה. על נ(השם
 : לא 8(בלע"ז

 של"טמי'
 יש הרבה אבל ולילה. יומם שבעחכל

 5ס: : י"ס ע"3 ס"ו כיס תוס' ן מס"5 סי' ח"5 5ו"ז ; ק5"ט סי' טיו"י 2של"ז
 מלתס: יר' סל' תפסקי 3מס: ע"3 ת"ו לוניון כ"י5סופות

 3595: תמכ"ג סי' ספי"5 סנסירין ( סת: )כ"י סגיול תריכי סגסות 2שלזזח
 סת: ]ב:כ"י קל"ו סי' ת:[ ]כ"י 5ו"ס 224ן קת"3 סי' ח"3 ס5ורסשל"ט:

 מיכוייס: 3כתס כ"ז סי' ומ3ס"ל 243ן תח"ו 64[ן ע' 22פר:915

 ארצותינו בכל המפורמם מנהנינו וזה : צ"מ מי' הרמב"ם תשו' 10( עליה. : מח"ו9(
 והמהרה המומאה שעניי1 לפי 11( המערב[. ארצות לכל ]=כוונתו צרפת ארצותובכל
 שמ[. הרמב"ם ]תשו' הרבנים אצל והמותר האמורזולת
 בשער. אלא אינה רחפיפה : רש"י שיטת מפרש רשכועות בפ"ב הר"1 אמנם 1( :שלקקז
 שבה"ל ועי' רבינו. של שיטתו לפי חפיפה, שייר הנו4 רבכל רכר, יקום ערים שמונהועפ"י
 4נ אות 416 לראבי"ה ומבוא 28: אות 294 ח"ב ואכי"ה ; ע"ו 0י' אק:( )כ"יח"כ

 רב : ע"א ק"א ובמנהררי1 2( 167. עמ' ח"ב מוקולוב[ ]הוצ' השנה מפר ואה 1( 2,טל"ח
 ע"ב. ק"נ יטבת פירש"י והעחוה 3( וכף. אסור יטמים 'טם בו יטאי1 פסוק אפילו אמרוור"ח

 לזה. זה קרובים והעברי והלע"ז : ע"א[ קצ"ט ע"ז ]או"ז הרשב"ם ,טלולרעתו
 ע"ב, י"ר לרמב"1 ותוה"א כ"ב סי' יטע"צ ואה זה: ובעני1 1( :,טל"וט

848 י " יט ר ת ו ב ו יטת

 א( ומנהג : ודיה במים מדיחן בהם -טי-טבה כלים ושאר כוזם, ץעליהם

 : ליכא "( טומאה אימור אבל עבירה, הרגל מפני כן, לנהגו יפהזה

 של"זמי,
 שצריכה : רש"י בשם שמעיה ה"רופירש

 אותה ולחוף יפה גופה כללעיין
 *( בכל שייכא דחפיפה ולשטפו.במים
 :הגוף

 לאבילים 1( הראשעטיפת
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 לידי באין כך ומתוך עליהם, 8( משתקין שהאומות מפני נוהנים 2(שאינם
 : הבריות על בשחקם 4( ומננין וניחוךשחוק

 על מתננה ונמצא שחוק לידי שמביאו מפני בחיקו, תינוק 6( יניחלא
 :הבריות

 ש"טטי'
 דאין 8(, ולרחוץ לבן חלק 8( ללבוש : ר' הורה אבילות ימי שבעת 1(לאחר

 ובתמפורת, בלבד בניהוץ 4( אלא בתכבומת אמוריםשלשים
 ( ואפילו לניהוץ. ושלשים לאבילות, שבעה לבכי, שלשה 6(דאמרינן
 שלהם* ככיבום שלנו ניהוץ '( מר דאמר שבעה, לאחר מורנר שלנוניהוץ
 רחיצת אבל לבדה. 9( לתמפורת אלא נוהנ שלשים 8( דין עכשיו לנוואין
 פשוט וכן ב1(. אבילותו משעבר 11( והולך מחליף בגדים וחליפת 19(מים

 2 *1( ליפייר אינפשיר, גיהוץ, "(, קטן במועדהדבר

 ]נ:רוקח טינוייס[ן נכ)וס 245 ע' רע"ו ]נ2סי' נ114 ( סת: )כ"י תח"ו 2ש"מ
 ]הטטיו"ד 94 ע' דייוו תכנוסת ענין לרנונ"ן תוס"5 ר"ן[; סי' 2נפריס טי"זסי'

 רניס: נטינוייס תת"ד סי' חיינ ו5וייז טפ"ט[;סי'
 מנהנים "חלופי שלי, מונוגרפיה והשווה נוהגיז. הרבה אבל : במעות הגי' סמ: בנ"י2(

 נוהניז ואיז : בשם שפ"ו סי' יו"ר ; ע' אות פ"ה אבל ה' הגה"מ ; ר' פרק וצרפת",אשכנז
 עליהז. שמשחקיז האומות, מפני סמ: כ"י עליהם. ]=משחקיז[ : צ"ל 8( אלו.במרינות

 גאיז כר ומתור הני': סמ: ובכ"י שם. ובשבח"ל במח"ו וכ"ה ]=ומתגנין[. צ"ל: אולי4(
 משחקים הבית בני ואף : לבסוף מוסיף מ: ובכ"י הבריות. על מתגנה ונמצא שחוקלירי

 ט:(. בכ"י )כ"ה בחיקו תינוק ]=ארם[ יניח לא ]=ואמרינז[ : צ"ל אולי 5(עליהם.
 באבל תנא : בשם ע"ב כ"ו במו"ק ומקורו שלפנינו. הפסקא סוף ליתא סמ: בכ"יאמנם
 שצ"א. סי' טיו"ר ה"כ, : אבל מה' פ"ה רמב"ם :רבתי,
 וללבוש להחליף התיר ז"ל שירש"י : לרש"י מצינו הצרפתים ובנימוקי . תוה"א 1( 2יטזי25
 הורה בתשובות, וכ"כ : או"ז ; נכוז זה ואיז לכז, קורם המכובס חלוק .אבילות ימי ]1[בשבעת

 להניח כרי שבעה תור כיבוס לאסור בירי איז הזה בזמז מיהו שבעה. אחר לבז חלוק ללבושר'
 כיבוס אבל כו', שלהם ככיבוס שלנו וגיהוץ פרקים בשלשה בפרק התם מרתניא שבעה,לאחר
 אולי 8( לבז. חלק ו[ללבוש =]להחליף 2( ב52. מ: כ"י או"ה והשווה עכ"5. מותרשלנו
 הנרפם: מח"ו 4( 187. ח"ב לראבי"ה ותקונים בהוספות אפטוביצר וראה ]=ולגהוץ[. :צ"5

 נזירת : בנרפס 8( ע"ב. כ"ט תענית 7( בגיהוץ. : שם 6( ע"ב. כ"ז מ"ק 5(בגיהוץ.
 חטין. ורחיצת בגרים חליפות ובנרפס: ; =חמיז 10( בלבר. שם: 9( נוהגת.שלשים

 ו~ת. ח"ב והאשכול : ע"נ י"א ושם ע"א, ל"ט ר"וו תוה"א והשווה : לו והולר : ,טם11(
 הורה וכן להחליף, מותר שבעח תור אפילו 94( )תוה"א רש"י לרעת רהא רחקא, לאו12(

 יטם. 18( להחליף. יכול אבילות ימי שבעת בתור אפילו מגוהציז ושאינן : ע"ר( )פ"גהראב"ז
 ומבואי[. זע אות 282 מח"ו ע"ב, י' מ"ק ]תוס' ליקייר אנפעהיר, ניהוץ, ובנרפס: ==ליקייר:14(
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 שמ"אטי'
 לשלם לתובע מחייב היה '( שרש"י : כתוב נמצא 1( הריב"ןבתוטפת

 מאן ץ קמא בבבא מדאמרינן 4( ראיה ומביא 8(. השליששכר
 עד כו' לי כתבו אמר אם אמיא, לבי אזי]ל[י( 8( כיבא ליהדכאיב

 : הדיבורמוף

 שמ"5טי'

 ]ממדכרם[, למשכנתאנ( דמי ולא אמורה, דבית דנכייתא רש"י: פמקמכאן
 : " קיוהא דאיכא זימניןדהתם

 סין ]במן"ון ע"נ קע"ז תר5"ו סי' ריוו5 ך' קנסךרין חרךכי סנסות 2שמ"א
 סי' טחו"נו ננ"י וסונ* 356[; יף סח: כ"י סנךול חרךכי נסנסות ב2ולית5תיכ"ו

 : יסניס נךפוסיס וכ"כ : נססנ"ו
 תאח[: ס" ריוו* ]ממן' נ38 פ"ס נ"נו סנו:[ ]כ"י ךרינוס חרךכישמ"ב:

 חראשוו. ריב"א של תלמירו מנררכי, בר' יצחק ר' ה"ה : ]=הייב"ם[ : צ"ל אייי 1( :שמ"א
 במבוא רש"ב העיר וכבר 2( ולהלן. 48 ע' 1936 לשנת בברסלו בה0"ר של רו"ח אורבאר,וראה

 משובשת שם וחני' מרש"י. והתשובה השאלה שם שנ0צא )1( ספק ואין : 185 צר רישלהאורה
 שרש"י ]-=רתוב[ נמצא הריב"ן בתוספת רסנהררין ]=פ"נ[ סוף סררכי ]=הנהות[ :וצ"ל
 תקם"א ר"וו מחרש שנרפסו מררכי בהנהות ]וכ"ה השליח שכר : צ"ל אולי 8( מחייב.היה
 לדעתו א', נ"ו סי' ]חו"ם ולתועלתו לזכותו שהיא מפני והטעם שם[. מו"י ראה : ע"בכ"נ
 בו"ו 6( כלל. ראיה זה ראין : שם[ נ"ו ]סי' המו"י ע"ז. העיר וכבר 4( שם[. הסם"עשל
 כליזיל. 7( כאיבא. : שם 8(ע"ב.
 בנוגע ע"ב ס"ז בב"ם רש"י שימת והשווה שם. ריווא ר' עפ"י זה תיקנתי 1(  אי*שמ

 צ', סי' בתחצ"ו בתשובותיו מאה"נ ר"נ כשימת ]שלא בנכיתא 0שכנתא פירות לאכולההיתר
 סם: ובכ"י קיומא. : ווילנא בר' א0נם : ריווא בר' ונם סם: בכ"י כ"ה 2( צ"ב[. סי'ושם

 בנכייתא. אפילו בספרים, ללמור אסור רש"י ולפי' : לבסוף שםסוסיף





 רש"יתשובות
 ן ג ר מם

 לרש"י המיוהםותתשובות
 ומפתחות הערות מבוא, עם ראשונים ומפרי יד כתבי מתוךמכונמות

 ת אמ

 אלפנביין ש.ישראל

 ק ר ו י - ו ינ



 ש ד ק 1מ
 חותנילזכר

 ז"ל הלוי ראובןר'
 הרבבן

 הורוויץ פולק רהושער'
ולחותנתי

 פרינוביץ לייב יהודה רן בת דינהחייה



 שמ"גמי'
 כשהיו : מצאתי שלמה רבינוובתשובות
 בתוך בדבש 1( אנוז לוטביאים
 נהיה שהכל לפניו מברך היההמעודה,
 מכמות האגוז שנשתנה לפיבדברו.

 קם"ח( מי' ח"א)או"ז

 מ-ץסברר ברבש ממונן אנוזוכן
 כתב וכז חעץ. פרי בויא 2(עליו[

 רבינו לפני שנמרר 8( וימריכמחזור
 4( שם שכתב כמו ולא זצ"ל.שלמה
 ויברר עיקר שהרבש אחר,בענין
 עיקר. האנוז רודאישהכל.

 שמ"דטי'
 לקרוא זמן 2( הגיע הכנמת, בבית ר' 1( אצל אחד תינוק היה אחת*עם

 ס תינוק דמתם משום מעליו. התינוק 3( להוציא : אמרק"ש.

.

 : אצלו ק"ש לקרוא ראוי ואין הוא באש*ה

 שוטמוחטי'

 יהודה, בר' ץ יומי ר' טפי ששמעתי 8( אני מעיד : 2( לי השיב 1(ונך
 ר' הגדול הרב רבינו את 6( לעיר בטלכות שראה טעידשהיה

 ; קס"ת סי' ת"5 5ו"( 11: 5ות 100 ע' קי"( סי' ר35י"ס :שמ"ג
 קס"ג; סי' סנס"ל 53ן ק"ח סי' רס"י סךור ע"(: סי' פרךס ס"ט: סי'תת"ו

 : לרס"י ס5ינו ךנר יקוס ר"ע[ סי' לעיל ]ססנ5תי עךיס י"נועפ"י
 ס5ורס 57[ן ע' בבפר: קכ"( סי' כו: ]ב:כ"י 1103 סח: כ"י 5ו"ס :שמ"ד

 יסוךס: נר' ינחק ר' נסס: ט"ו סס"י סנס"ל סתס: ר' נסס: 221ח"נ
 פ"5 סס"י ננוח"ו רניס ונסינוייס 965ן תס"פ סי' [ סח: ]כ"י 5ו"ס :שמ"ה

 סי' )שבה"ל שהכל עליו שמברכיו זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי ביבש יאגי, 1( :שמ"ג
 ותיקנתי באו"ז. כצ"ל 2( ג122[. כ"י ]אסופות שהכל עליו מברר ברבש, שאפוי אגוז ;קס"ג(
 וכבר ע"נ[. קכ"ב אסופות בכ"י ]וכ"ח ס"מ סי' שם 4( ע"ג סי' שם 8( חסברא. עפ"ישם

 בתשובותיו מהרי"ק ונם שיוליאוו, הר"י רבו בשם ]קס"ח[ האו"ז כהלכה, זו סתירה עלהגירו
 מ"ג.שורש
 ר'. של כתיפו על מורכב תינוק : או"ה ; ר' של בחיקו מורכב תינגק : שבה"ל 1( :עטב2"ד

 באשפה. ממפח שבה"ל: 4( התינוק. להוריר שם: 8( ק"ש. לקרא הגיע ער מ: כ"י שם2(
 סח"1: 8( יומף. בר' מאיר ר' =החבר והוא ; =לו 2( לו. חשיב וכו : מח"ו 1( :קטבט""ה

 ג2ח"ו: 4( יחיאל. בר' יצחק ר' =החבר והוא ; ששמעתי[ אני =מעיר : ]קרי שמגתימעירני
 לוחיר. סח"1: =לותיר: 6( מבואי[. ]ראח לרש"י וריע חביב הנ=היה והוא ; יוסףר'
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 ץ שקבץ 8(, בעירו שהיתה אחת דליקה ז( בשעת '( מ"כ יהודה בר'יצחק
 והביא בני-מצוה. אנשים תשעה זולתי מצא ולא להתפלל. מניןלעצמו
 ]ואמנם : 19( יוצר והתפללו לעשרה, להשללמו בידו "( וחומש 10( קטןנער
 שעשה[: ט( מה ועשה הרב ]בבממך[ א( זו ראייה שעל 18( לומריש

 ש'ם"וטי'

 אחד גידין, של חוטין בנ' אלא 2( תפור היה שלא תורה במפר 1(טעשה
 והתיר. '( אחד ובא באמצע. ואחד 8( הדף במוף ואחד הדףבראש

 מגלה ז( בפרק ששנינו ממה ראיה והביא : 6( ואמר 6( ר' לפני מעשהובא
 שאם מפר, נקראת אגרת[9(. ונקראת ]=מפר נקראת מגלה 8( דאמ'נקראת
 בחוטי- ע( תפרה שאם אגרת, ונקראת ; 10( פמולה בחוטי-פשתןתפרה
 לרם"י היננס 1ו ותמונס ט'. סי' ונמלס"ם מס[ן סת: נכ"י ]נ:וליתה 51 ע'רים

 יוסף: נר' תהיר לר' יחיהל נר י5חק נ)ר' 1084 מנת החרי נכתנסכ"6
 נכ"י ]=:וליתה 91 5ד ))ח"ו ))'[ן דף נ): ]ב:כ"י 933 ס)): כ"י הו"סשט2"ר:

 ב:תעסיינ 74[ רים ]ב:פע: רפ"ד סי' פרדס סנהוניסן תמונות נמס: 303[סח:
 : ממון לר' מסוה דנר יקוס עדיס נ' ועפ"י ל"ה. סי' מנס"ל ן61

 משנת במגנצא הגרולה השריפה =ה"ה אחת רליקה בעת : מח"ו 7( כבור. =מנוחתו6(
 : לעצמו שהיכיו : מח"ו 9( =מגנצא. 8( 178[. צר ח"ב יוראיקא גערמאניא ס' ]ראה1084
 לחפש ומולרתם ביתם את עזבו שלא במגנצא, הנשארים מן היה בר"י שר"י ג"כ מעירוזה
 זו והלכה 10( 27[. ע' 1897 מונטסשריפט עפשטייז ]ראה שפירא בעיר מקלמ מקוםלהם

 לא אמנם 11( 60[. נמח"ו רש"י של לשימתו לא אמנם בר"י, ר"י של לשימתומתאימה
 ואום' שם: 18( יוצר. תפילת : מח"ו 12( 280[. האורה 91, ]מח"ו רש"י שללשיטתו
 ה"ה 14( יוסף. בר' מאיר הוספת הוא רבוע חצאי ביז והטוקף ; הרב סמר זה שעללומר

 ר"פ ב"ב מהר"ם ועי' ; 14 ע' סוף ח' פרק סוף תרל"ר, ווארשא הוצ' אליעזר, רר'=פרקי
 שעשה. זה ועשה : מח"ו 15( 51. מח"ו עפ"י ז,ה ותיקנתי תקכ"ט.סי'

 שמשוז בר' שלמה ר' התיר ולא שם: 4( בסופו. ואחר באמצעיתו ואחר : שם 8(גיריז. חומי בשלשה אלא תפורה הייתה שלא מעה"ג: 2( היה. מעשה מעה"ג. 1( :קטב2"ד
 "ובא" ער הראשוז "ובא" מז המליז וחסריז המעתיק ע"י שגיאה נפלה ובמח"ו ; בתוכהלקרות
 מגילה 7( ואסר. לו ושאלו ובאו : מעה"ג ; בתוכו הן=לקרות 6( ששוז. =ר' 5(השני.
 876[, צר היגער סופרים ]=מם' 81 צר היגער הוצ' קט.נות מסכתות שבע וראה ; ע"אי"מ

 בר חמא רב למאמר וכוונתו ; שם במח"ו וליתא 8( י"ן. סי' החרשות הריב"שושו"ת
 שלפנינו בכ"י אמנם ; שם וטח"ו הגמרא עפ"י זה ותיקנתי 9( שם. במגילה רב אמרגוריא

 תפארת, שהתורה מפני : קפ"ז סם"י פסוקות הל' 10( תורה. ספר נקראת מגלהבטעות:
 כשרה. חוטי*גירין ]-בשלשה[ : מח"ו 11( בגירין. לתופרזצריר



-

 851- רש"י תשובות

 תפירה צריך אגרת, נקראת 15( שלא תורה, דספר מכלל כשרה.נידין
 : א( סני לא חומי-גידין "( וג' מגידין,שלימה

 שמ"זטין
 נומרין שאין בימים 2( ולאחריו לפניו עליו לברך אסור 1( ביחידהלל

 5(, בעלמא מנהנא אלא אינו בצבור '( שהרי ההלל. את 8(בהן

 אין '( ביחידים אבל אבותיהם, ל[מנהנ ]=זכר 8( דעבדו הואוציבור
 פ( שמתפללין הציבור מן שפרשו עשרה ואפילו בהן. נוהג למנהגזכר

 באמיפת היו *( שלא כיחידין הן הרי לעצמן, הכנסת ביתאחורי
 ושלשה בשנים אלא ]=:זכר[ע( לעשות מנהג תורת להן ואין 10(.הכניסה

 העיר אותה של בכנופיא אלא למנהג זכר 18( נאמר שלא כך. לצורך ט(הם
 : א( צריכין אינן ברכה בלא לקרותו ואפילו שלהן, באגודהכשהן

 סת: ]מנכ"י נ"ס סי' נו: כ"י 5ו"ס 200: ע' כ"ט סי' ח"3 ס5ורס 2שמ"ז
 ר5"ז[: סי' ך"ו סכו ולית* סת"ט: ךף ]:בפע: כ"3 סס"י פרךס 26[: ב:פר:י85
 )כ"י 3תח"ו *תנס כתמ ז"ל ר"ס תיסו 3סס: 580 ע' ח"3 ו5"ח ן 160 רס"יסיור
 יסוזס ]לר' סו* ולךעתי *ריס. נור 53ת5ע: חתס 206[ רת"5 ]בבסיי ס46סת:(
 ותכו*ה 6, *ון 647 ע' וסכו 5ות11, 564 ח"3 ר35י"ס וססחס לרס"י; ול* י5חק[נר'

 ברואה, שם שנה הורחיץ ורש"ה ; הנאונים בתשובות : מח"ו 14( ==ובנ/ 18( ==רלא.12(
 להלה הטובאה האחרת, לתשובה לממה שייכה הגאומם" "תשובות הכותרתראמנם
 858: מח"ו : ולהלו ר ע' ח"ב ריצ"נ ראה הלל באמירת יחיר לעניו ובנונע 1( :קטממ"ז

 8. אות 28 ושם 4811 ע' מיוחרת, הרמסה האי", לרב המיוחמות "תשובות במאמרואפמוביצר

 שאיו אומר וימרי רבמחזור כתב: י"ל ר"ש מיהו א"ח: 8( 6. אות 647 ח"ב ואבי"ה ראה2(
 על טעשה 91טה וכו מנהנ. אלא אינו אותו, נומריו שאין רכיוו האבל בבית ההללאומרים
 בעלטא. מנהנ אם כי אינו בציבור שאף : בנרמס אמנם סמ: כ"י במח"ו נ"כ כ"ה 4(עצמה

 ~-זכר[ לטיעברו להו אית וציבהר : פררס ; אבותיהם למנהג ==זכר 6( רעלמא. : האורה5(
 סם: כ"י טח"ו 7( אבותם. למנהנ זכר רעברי הוא וציבור : הנרפס מח"ו ; אבותיהםלמנהנ
 בהכ"מ אחורי לעצמן שמתפלליו כגוו שם: 8( בהם. נוהג איו למנהג זכר יחיריםאבל
 ובנרפס: זכר; לו לעשות שם: 11( הכנסיה. באסיפת שם: 10( היה שלא מאחר שם:9(

 יטאיו ובנרמס! שם; נ"כ כ"ה 18( כה לצורך הו ובנרפס: לכך; הם שם: 12( שם.חסר
 יהורה לר' היא אולי זו תשובה ]וא"כ אריח גור צריכיו: איו שם: 14( למנהנ.זכר
 יצחק[.בר'
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 חודש, בראעי אבל בבית להתפלל ]=:שהלך[16( ידו על בא ט1(וטעשת
 למעשה הלכה %( רבי והורה ההלל. את לקרות '1( המנוייןורצו

 מן שפירשו ועשרה %(, היו הציבור מן ש9רשו דעשרה צריך. %(דלא
 : כיחידין הז הריהציבור

 שמ"תטי'
 הלילות, מכל א' בלילה הדליק פ( שלא מי : בתשובה ז"ל 1( הר"שטתט

 : עכ"ל דחוי הוא שכבר מדליק. אינו 8(שוב

 שט"טטי'
 אומרין שבת, במוצאי להיות שחלו 9ורים : הורה 1( שלמה רבינואטל

 אומ' אין שבת, במוצאי להיות באב ט' חל אבל נועם.ויהי
 : פ( נועםויהי

 ש"נטי'

 קודם 1( מצה ולאפות ללוש ומבקש ה9מח, קודם בים לפרש שמבקשמי
 אינו אם ודאי : ראינו כך ה9מח. בימי מצה שיאכל כדיהפמח,

 כהילכתה, מצה במפינה לאפות יכול ואין ה9מח בפרום לישוב להגיעיכול
 ק5"ט סי' פררס 43: נועס"נ : 151 רס"י סרור 201: ]נות"ו עזיס5רנעס ועפ"י קפ"ס: סי' סנס"ל ע"5: קי"ת ו' סי' תנוכס ס' ת"5 5"ת ~ :שמ"ת

 כר"י: לר"י ססו5 רנר יקוס יח"ס([ יףל22פע:
 ]:בססו"ן[: סחסץ כר ר"ט נילו נן 5ו רס"י סו5 05 לנרר ו5ין 46. חעס"נ 2עמ%"מ1
 כסן רנ נסס: רי"נ ס" סנס"ל רס"י: תסף נסס: 262 כ"ת ס" חת"ו :קט"נ

 ז"ל: כסן ינרור 5 ס"ר נסס: ח"ס סי' רנתי תני5 ז5"לן נ5ץ5רוק
 : ובנרפס ; להלר : האורה 18( עצמה על מעשה עשה וכז : א"ח ; לירו בא וסעשה פע:15(

 סמ: כ"י מח"ו 18( הלל. לקרות המנ"ז : בנרמס 17( סמ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי ;יטהלכו
 חסר 20( צריכיה ראיז ובנרמס: סמ: בכ"י ג"כ כ"ה 19( למומטה. הלכה והורהובנרפס:

 כיחירים. הם הרי הצבור, סז שמירשו רעשרהשמ:
 סי' מררס 2( קפ"ה[. סי' ]שבה"ל רבו בר"י ,ר"י בשם שלמה _רבינו ה"ה1( 2קטמ%"וץ
 מבוא 3( וכו'. למחר לו ונזכר מהלילות באחר חנוכה של נרות הרליק ולא ששכח מי :קצ"מ

 מרליק. אינו שום : במעות 164להאורה
 תימה : זו הוסמה נמצאת שם ובמעה"ג 2( כ"ב. רף למעה"ג מבוא ראה1( :יטמקקב1

 נועם. ויהי לאחר או נועם ויהי קורם אם קריש, ישלים מתי לאומרו. יכול איר לי,יש
 ח'. אות 262 ומח"ו ; תנ"ח סי' מאו"ח והשווה 1( 2עטקקנ
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 שהזהרו מה ושאר בבצק עומקות נשים ושלש הלילה, שלנו במיםכגון
 מצה2 מאכילרצ יבמל שלא כדי עמו, וישא ויאפה ילוש מצה, במצותחכמים

 : ש"י רבינו טתשובותהעתקתי

 שנ"אטי'
 8( ואמרו לבור 2( חימה שנפלה היה מעשה : ראיתי קדמונים '(בתשובת

 : בפמח מימיולשרנורנ

 שנ"בטין
 1( והיא בפמח, בתרננולת שנמצא חימה נרגיר ]=על[ 2 רש"יתשובת

 הוי בעופות 4( אמרינן דהכי 8(. להחמיץ 2( חיישינן לאצלוייה.
 במעיה נפל דלא לן קים 6( ואנן ותשרף. לאור שתפול בכדי 5(עיכול
 ]::עלה[9( למיחש וליכא ממומאה אימור ילפינן8( ושפיר ז(, שחימהלאחר

 : 10( הלכה וכןלמידי,

 רפ"ו: סי' רוקח ן 15 כ"ך סי' נועס"נ ע"3ן נו"3 לוכןון כ"י 5סופות ס' 2שנ"א
 כ"י תרדכי סנסות : רס"ח סי' ח"5 "1 5 : רי"1 סי' מנס"ל ן 32 ח"נר5ני"ס

 : תקס"ח סי' פ"3 פסחיסנולןמתיט
 סי' 3"3 תסר"ס תמו' רמ"י: תמונת 3מס: 313 סת: כ"י סנ"ר ס',טנ"ב:
 ר' סרנ ונתמוטת נמס: ך50[ סת: נכ"י =ולית5 ן 270 ת"1 סי' תח"וקע"1:
 עןיס נ' ועפ"י מסורס: תורס על נמס: 1' סי' תח5"ו : ת55תי יסוןס נר'ינחק
 סו5 5ס תסופק, 5'[ 5ות ]מס תילר ר"י 5תנס נר"י: לר"י מסו5 ןנריקוס

 : נר"י לר"י 5ולרמ"י

 סקור כי יי אוסו ולבי בזה"ל: ע"ז העיר 6( אות )שם אממוביצר וי"א 1( 2,טנ"מ*
 ואסרו שם: ==רבותינה 8( בממח. להם סצאו בבאר : סעה"ג 2( רש"ה בתשובותהרבר

 הבאר. סי כלרבותינו
 ; ]=יה[ 2( צלוייה. בתרנגולת ]=בפסח[ שנמצאת חימה גרגי,ר יע, ; סח"1 1( :ש1נ"ב
 זה ותיקנתי סעיה[; בתור סחמיץ שאינו =]לפי 3( לחיטוץ. ליה חיישינו רלא :תחצ"ו
 : פי"א אהלות בסשנה ר"ש לרברי 4( מעיה. בתור סחסץ שאיז לפי : ובתחצ"ו ; מח"ועפ"י
 שבת בממכת אמרינו רהכי : ומח"ו תחצ"ו : ותשרף לאור שתמול כרי וברגים, בעופות :ז'

 עיכול" "הוי המליז 5( ותשרף. לאור שתפול כרי ]=בעופות[ העופות ע"א[]=קנ"ה
 ומומיף ; שנשחטה לאחר מעיה בתור : סח"ו 7( לז. קים ואי : תחצ"ו 6( בסק"א.ליתא
 שאיו 190: האורה 8( ליה. שרינו אכילה, ירי על שחיטה קורם אלא ! כתחצ"ו וגםשם
 לא ממוסאה איסור : ע"א ק"ג וביבמות ; לא או מטומאה איסור לסיריו אם יורעיו,אנו

 והמהרה המוסאה שעניו למי : 95( צ"מ )מי' בתשובותיו הרסב"ם לשוו ]והשווהגמרינו
 בטק"א. ייתא וזה 10( תחצ"ו. עפ"י זה תיקנתי 9( והסותר[. האסורזוית
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 שנ"גטי'
 : 1( בתשוב' כתובכך

 במוצאילאוכלו
 שבת, לכבור אלא טומנין שאין הכיפורים.יום כדי הכיפורים, יום מערב תבשיל טומניןאין
 : לא החול לכבודאבל'

 שנ"רטי'
 : שיבריל 8( קודם ב( י"ה מוצאי ' של שופר תקיעת על * לרש"י 1(נשאל
 ילך שמא 6( גזרינן ולא מלאכה. ואינה היא 4( חכמה תקיעה כי :והשיב

 : 6( אחת תקיעה אלא לרנקוע צריך ראין בקי,אצל
 אתי ץ ולא הכנמת, בבית מר"ה השופר 8( נשאר כבר כי י(ועור

 : בר"הלאתויי

 *'. נ' גיון ע)ורס רנ סיור לסון וסוי ננ)רן. נקינור נ' כ"נ *)ורכל תסכ"ת;סי' יו)ו* )וריכי 374: )ות"ו : י' ע"ס רינ"ן ; 11 יות 187 ע' ת"3 ריני"ס :שנ"ג
 י"נ קלוי(נר לר"י ]ככ)וכסגיס ס"ט סי' ס)ונסיג 95ן רס"י סיור ג123[;סי): ]בבכ"י 381 )ות"ו ; לרס'" נסיל נסס: 3-י54 ( ס)ו: )כ"י סנייר ס' 2שנ"ר
 ינתק ר' ק)וי וסילו : נסס 198 ת"נ ריני"ס ; יריס גור )וית נסיל : נססע"נ[
 : לסוסיף נריך 8[ יות ]סס יסטונינר סניין סנ)קורות ולכל ינתק. נ"ריסויס לר' ססו* ינר יקוס עייס ת)וסס ועפ"י ינתק[; נרני יסויס ]בכרן יסויסנרני

 קלוי(נר: )ונסגיס וס' סנייר,ס)ונסיג,

  ע"ה לראב"ן ]-וכוונתו זקיני וכלשוז : שם מומיף ובראבי"ה : -בתשובות 1( :,טנקיג
 כוונתו 11( אות ושם 9, אות שם )ראבי"ה אפמוביצר ר"א ולרעת בתשוב'. כתוב כרע"א[

 874(. מח"ו )וראה רש"י של מררשו בבית שנתחברו=לסמרים
 שבת ראה 8( הכפורים. .=יום 2( אריה. גור מאת נשאל נשאול מח"י: 1( :שנ"ר

 מלאכה לעשות לארם לו אמור והלא שמבריליז, קורם תוקעיז מה מפני : ראבי"ה : ע"בק"ז
 שבת 4( הרעת. בחונז הברלה ויאמרו עשרה שמונה שיתפללו קורם : מח"ו : שיברילער
 אחמיר ]ולא מלאכה. ואינה חכמה שופר תקיעת אבל אמור, מלאכה וראי : ראבי"ה ; ע"בקי"ז
 ואפילו : ראבי"ה : ע"ב כ"מ ר"ה 5( במק"א[. חסר וזה : היום שעבר כיון האי כוליבה

 מח"ו: ללמור; כרי בקי אצל לילר בירו ימלנו שמא גזירה אלא אמו,רה, אינה בשבת שח"לבר"ה
 ללמור בקי אצל לילר ברה,ר למלטולי ליתי רלא משום אלא בשבת, לתקוע אסורואינו
 : בעלמא ליובל זכר 6( היא. גמורה מלאכה לרה"ר מרה"י והוצאה תקיעות, מרראצלו

 בתקיעה אבל : מח"ו ; להא למיחש ליכא כניהגינו משימא חרא, אלא רליכא והיכא :ראבי"ה
 למיזל צריר לא תקיעה רבחרא משום להכי, למיחש ניכא הכיפורים יום ]=במוצאי[אחמ
 ]=תקעו[ תקע כבר שהרי ועור : מח"ו ; בראבי"ה חס,ר זה טעם 7( בקי[. ]=אצלאבקי
 בכהכ"נ מר"ה והשופר : מח"ו 8( יפה. התקיעות בבקיאות הוא וזגור אתמול,בר"ה
 לשס, אחר מסקום להביאו צריך ואיןו : קם 9( עוטר.היא
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 שנ"הטי'

 טובים 1( ימים בשני לולב בנטילת זמן אומרי' אם : נשאלתי החתוםאני
 ולקחתם דכת' התורה, מן ראשון ויום הואיל חג, שלהראשונים

 8(, היום כקידוש דלולב ודיביה פ(. מפק שני ויום הראשון, ביוםלכם

 נמי הכי 4(, נפשך ממה חג של שני ביום הכום על זמן שאומרי'שכשם
 ביום אלא אותו אומרי' אין או שני. ביום לולב של בנטילתו זמןאמרי'

 : בלבדראשון

 שאין : נוטה דעתי וכך יקר בר' יעקב רבינו הזקן ממורי 5( מקובלניפך
 מצינו שלא לפי 8(. ראשון טוב ביום אלא לולב של בנטילתו זמןאומ'
 8( וכלל : בתומפתא ולא במשנה ולא בתלמוד י( לא זו לברכה ושורשעיקר

 בשעה בחול לולב של עשייתו בשעת אלא זו ברכה 9( חיוב איןכלל
 מוכה העושה דת"ר אותה. שעושה בשעה נמי ובמוכה ומתקנו,שאוגדו
 במצותיו קדשנו אשר אומ' בה לישב נכנם שהחיינו, ט( מברךלעצמו
 לצאת נטלו שהחיינו, מברך לעצמו לולב ב( העושה במוכה. לישבוצונו
 ועומדת עשויה היתה מוכה, גבי ט( תניא ותו לולב. נטילת על "( מברךבו
 ולעטרה א( במתרקי למימך כגון עצמו, טוב ביום דבר בה לחדש יכולאם

 בשעת ע( חיוב דעיקר שהחיינו, מיד מברך המצויירין ובמדיניןבקרמין
 אחת בכנימתו שתים, מברך דבר, בה לחדש יכול "( אין ואםמעשה.
 אלא נטילה בשעת מצריך לא בלולב אבל אזמן. ואחת ברישאאמוכה
 בשעת אלא 18( זמן ד[ ב2 ] ברכה ליכא י1( דכלל אלמא בנטילתו.אחת

 ע"נ כ"נ 5תרכל 435-434[: מעייך ב2סיי נ134 רים סת: ]כ"י תח"ו :שנ"ה
 5ו"ז ס5רעתי: ר"ט נמס: ע"5 סי' לולנ סל' סתנסינ : רמ"י כתנ וכןנמס:
 חתס. 146 ונ'( 5' )נכ"י רמ"י וסןור מ"נ, סי' ססןריס ס' ; מט"( סי'ה"נ

 טטו"ן: לר' מסו5 ןנר יקוס עך'ס חתמס ועע"י ; מתמון נר' מלתסנסועו:

 היום. כקירוש ורינו ]הוא[. ספק : שם 2( הראשונים. ימים בשני סם: כייי 1( :קשנ"ה
 ה"ה 5( סם: בכ"י ליתא ה"נ" "ממ"נ, והמליו 4( רש"י[. בסדור ]וכ"ה =בכוס8(

 רבלל. : שם 8( אלא. : במעות שם 7( בלבר. ראשון ביום אלא : שם 6( ששון.=ר'
 חסר "שהחיינו" ער מכאן 11( ע"א. מ"ו סוכה ועי' ; אום,ר : שם 10( חייב. : שם9(

 ותניתנא. : רש"י ס' ; תני : שם 18( וכו'. אקב"ו ברור אומר : שם 12( סמ:בכ"י
 : שם 17( יכול. ואם : שם 16( במעשה. חיום עיקר : שם 15( ביסתיקי. : שם14(
 לולב. ה' א"ח : שס"ו שלה"ש ; מ"נ תחצ"ו וראה שם. חסר 18( ובלל.בלל
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 בבטילר:ו, 6פ( שתים לברך ט( שנהגו הראשונים אבל בחול. דהיינועשייה
 ציבור, של 21( על מומכין אלא לעצמו לולב עושה אדם כל ואיןהואיל

 : בנטילתו שר2ים אדם כל 22( מברךלכך
 אינה זו ברכה *י( חיוב שכן והואיל ממכו. מה על בעיני פליאה "( זווגם

 6פ( מה אחת, פעם זמן שבירך כיון בחול, עשייתה בשעתאלא

 6פ( ודאי או טוב יום ודאי ראשון יום שיהא בין ש.ני, ביום לברך רנולי

 ביום זפ( ומברכין חוזרין אמאי זמן, אחת פעם שבירך כיון בכך. מ.החול.
 זמן אומ' אין נמי חנוכה נר וגבי בחול. אלא חיובה עיקר אין הלאוטני,
 דזמן היום. לקידוש הא דמי 29( ולא הכא. נמי 8י( והכי ראשון ביוםאלא
 מקדשינן ממפיקא הן קדושות דשתי וכיון טוב, יום בקידוש תלוידכום

 בחול. ואפילו בעשייתה אלא תלוייה אינה זו ברכה אבל זמן. ,נמיואמרינן
 על מומכין אלא %(, בישיבתה להדיא זמן אומ' אין נמי במוכהואפילו
 כהנא לרב ליה חזינא "( אשי רב דאמ' הכום. על שאומרי' זמןאותו
 לומר הוא, חיובא ואי זמן. ומברך דמקדש דקידושא, אכמא ליהדממדר
 עלי]י[הופ8(. זמן דאמרינן בהדיא ליתנייה לולב, ונטילת מוכה, בישיבתזמן

 : %( מדאורייתא כהנך דהוי מגילה ומקרא חנוכה נר 88( גביכדאמרי'
 "(, ולולב במוכה זמן לומר צריך דלא %( גדולות בהלכות מצאתי 86(ועור

 תני גאון %( יהודאי רב 88( דקמפרש לולב ובהלכות בדכמא.דמגי
 כו'. וקיימנו שהחיינו ברוך אומ' לעצמו 46( לולב העושה ת"ר :הכי
 ומעלה ומביא ומוליך לולב נטילו2 על אקב"ו מברך בו לצאתנטלו

 ראשון ביום זמן שבירך כיון ולפיכך כלל. מצריך לא זמן אבלומוריד,
 : מידי לא ותו בהכי,מגי

 : פ( יצחק פרשלפה
 אשל-ציבור. : שם 21( שם. חסריו בנטילתו" "שתים והמליז 20( נהנו. : שם19(
 ס' למח-לו: שם: 25( דחיוב. וכיו. : שם 24( זאת. : שם 28( שמברר. : שם22(
 ליתא "בחול" וער מכאן 27( חול. יהא בין : שם 20( לברר. ליתן לנו למה :רש"י
 : שם 80( וכו'. היום לקידוש האי דמי חנוכה : שם 29( הכי-נמי. : שם 28( שם.בכ"י

 מנילה. ובמקרא חנוכה נבי : שם 33( עליהם. : שם 32( ע"א. מ"ו סוכה 81(בישיבה.
 רש"י. וס' סמ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי דמדאורייתא[. בהנר שכן כל מדרבנן, =]דהוו צ"ל:84(

 ד"ו ה"נ 38( כתוב. מצאתי ותו : שם 85( בזה. כלו,ם הרניש שלא רש"ה עלוהתימא
 ריצ"נ 30: ,דאו ה' 89( יהודאי. מר מפרש דהא : שם 88( ובלולב. : שם 87( ע"א.ל"ו

 ככנם לעצמו... ]מוכה[ העושה : שם 40( 24. מרנליות הוצ' דרי"נ, קצובות והל' ;בהוספות
 לככון[. ]וכצ"ל שמשוז בר' שלמה שם: 41( בו... לצאת נטלו לעצמו... לולב העושה בה...לישב



857 רש"יתשובות

 שונ"ופי'
 ואין ריאה בשיפולי '( בועא יש אם : מצאתי זצ"ל שלמה רבינוופשם

 כולה נשפכת שאינה וכגון טרפה. מביב אותה מקיף הריאהחוט
 אחד לצד כולה נשפכת אם אבל תנקבנה. אם הריאה מן אחדלצד

 בועא חדא לי דמה אותה. מקפת והריאה היא בועא חדאכשניקבה,
 כשרה. בועא חדא דאיכא היכא כל הריאה, בתוך לי ומה הריאהבשיפולי
 הריאה: בשיפולי ובין הריאה באמצע בין בועא בחדא משני לאדבגמרא2(

 שנ"זטי'
 כבד : '( אחרת בתשובתו מצאתיועוד

 2(, פשטידא שקורין במולייתא,שנמצא

 משערינן כן כמו הנמצא ולבבששים.
 דבוקים הם ואם בששים. בו שנמצאהדם

 ששים, בחתיכה להיות צריךבחתיכה,
 : אסור הכל לאוואם

 שנ"חטי'
 ששיה שם שיהא ואע,ג ואסר. דבוק שאינו בכבד : 1( רבי לפני באומעשה
 לן "תר ועון : נמס מ"נ( "ות 91 )ע' תעס"נ : 396 ח' סי'מלס"ם :שנ"ו

]סתורס[
 ]בניסו"

 תרי"ט: סי' חולין תרךכי יסוךס[: נר' י5חק ר'
 תתמי"3 סי' 3ר"3י"ס סו3"ס לרמ"י, סתיוחסת "ה"חרת", (ותמונס :שנ"ז

]בנתנו"
 קליס. נמינוייס 211 ק' סי' ח"נ ס"ורס 300[: ע' לר"3י"ס

 3"ו"ס: ולית"
 ס*ורס י'[; חונרת "' מנס ]בבססנלס ל"" ךף "ק: כ"י ח"3 מ3ס"ל :שנ"ח

 43: ע"נ סי' תח5"ו 285: ע' רמ"י סךור רכ"ן: סי' ערךס202:

 באוסות או באונות ריאה בשיפו5י בועא יש דאם 15 אמר ועוד : שם מעה"נ1( :,טנ"ו
 הצריר אחרת ובתשובה ששים, שאין פי ע5 אף זורקו דבוק הוא שאם כתב ש5עי5 זו,את זי סותרות התשובות סקום ומכ5 : בזה"5 5נכו1 שם הראבי"ה העיר וכבר1( :,טנ"ז ע"א. מ"ז חו5ין 2( שחסרח. כריאה דהוי טריפה, 5ה מקיף ריאה, אוניואי1
 חתשובות שאחת יוצא, זו שמסתירה : 5בסוף מרסיף אפטוביצר וו"א כננדו. בחתיכהששים
 פשטיידא. : האורה 2( ה,,אחרת". והיא 5רש"י,אינה
 : יחורה בר' יצחק ר' רבו או רש"י, הוא אם כא1 5ברר ואי1 סתם, יב, 1( :עונ"ח
 בר"י[. ר"י הוא ]=ואו5י הרב 5פני שבא מעשה וראיתי :פרדס

 211( ח"ב)האורח
 ה5ב וע5 הכבר ע5וששא5תם

 שקורין בצק ש5 במי5תהנמצאין
 כבו5ו בששים גירון הכברפשטיידא,

 הנסצא כרם בששים וה5ב דם.שהוא
 שיחא צריך הן רבוקיו ואםבתוכו.
 5או ואם בו, ששים שנדבקבחתיכח

 חיוורתא רירן קסחא .רחא אסורהכ5
 רם שסחזקת ע5ה רבנו ראמורהוא,

 : שואבו האור ואיושבתוכה
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 ואינה אומרת הכבד 8( ששנינו אותה 'וכשנזכר במיל. לא י(במינו
 ואילפם קדירה משערינן וכי שפירשתי. הדברים 4( ככל לי אמרנאמרת,

 נוהנ: רבי וכן משערינן.גופה

 שג"טט"

 בבית 1( שנעשו גבינות על לר':שאלו
 והיו ליבש 2( שם והניחםהגוי
 שרגילים כמו בדפום-העץ,חתומים
 הדפום, היהודי שם ושכחלעשות.
 הגבינות והחליף זייף שמאוייראים
 : חותם באותווחתם

 על הגבינות, שאימור מאחרוהשיב:
 שדבריהז 8( וריב"ל שמעון ר'דעת
 אנו ואין גלוי, משום אלא אינועיקר,
 בהן לו יש אם גלוי, משום היוםנזהרי'
 כי שמותרי', נ"ל ומכירם, עיןמביעות
 : ]ראל[ יש של ממונן על חמההתורה
 לא ריוח, לו שאין במה הגוי כי 10(ועוד
 : ויירא ויזייףיטרח

 מנס"ל כ"טן סי' סת: כ"י סקנר מ3ס"ל ן 513 לן'נ ס" 5(וויר כ"י תר: :שנ"ט
 סי' ע;'1 תריכי 52[ן ע' י"ח חונרת 5' מנס ]בבססנלס ל"3 סי' 5ק: כ"ית"3

 סננוריס ומלטי ן פ"5 סי' יור5 מערי : י"נ ס' פ"נ ת5"5 ס' סנס"וו ןתתכ"ט
 1ו יתמונס ינר יקוס עייס 5רנעס ועפ"י סרי5נ"5. סמינ נמס: נ' 5ות פ"נע"(
 5טעת5 ננינות 5יסור וווקי נסלכס רם"י מל ולמיטתו ס(קן. לר"י כ"" לרמ"י,5ינס

 : ינילוי 5טעת5 ול5 טוו5יחלנ

 : י"א : פ"י תרומות 8( בטיל. לא במינו שמין ולפי בששים, שהוא ואע"פ : האורה2(
 שפירשתי. מה ככל : האורה 4( ע"ב. ק"יחוליו
 ימים. ה' או ר' : שם 2( הנוים. בבית ישראל שעשו : קצשבה"ל 1( :יט1ג'קט

 במק"א. ליתא השאלה סוף וער מכאו 6( כו. =]אחרי[ 5( =חתומים. 4( =להתייבש.8(
 שם ומררכי : חרא : ר"ה ע"א ל"ה ע"ז תו'ס' : ה"ח פ"ב ע"ז ירושלמי וראה 8( =יומא.7(
 סי' ח"ב מה,ריב"ל ולרעת האחרים. בכה"י ליתא שכי טעם 10( =אי. 9( תתכ"ו.סי'
 זמן כל נפשיה, מרע ולא לזיופי הנוי טרח לא וראי : י"נ סי' ח"ב אהרן מטה פרח ונםמ'

 הא'. תחת בטנול הארס : שלפנינו בכ"י 11( ההוא. בחלוף ריוח לושאיז

 ע"א( י"ח סמ: כ"י הקצר)שבה"ל

 הרגה נבינות על : ר' אתשאלו
 והניחום הנוים בבית ישראלשעשו
 8( שיתיבש כרי ימים ה' או ר'שם
 והיו גהבאתם. יתקלקלו שלאכרי

 של ברפוס שכתוב בחותם 4(חותמים
 בגית הרפוס אותו שם ושכחועץ
 הנוי יעשה אולי כי וי,ריאים,הנוי
 ויחתום אחרות נבינות כן 5(אחר
 6( מה יש ונם הרפוס. באותואותם
 לפי בהו, נכרת חתימ]תם[שאין

 בעורה הנבינה על הרפוסשמושיבים
 נקלטות ואין 7( יומה בתרכה

 וגם נכר רשומן רק ולפיכרהאותיות.
 : הנגינה על נכר הרפוסמושג

 ששאלתם, הנבינות על ר': השיב.
 ישראל של ממונם על חסההתורה
 נבינות איסו,ר טעם כי להתיר.ויש
 משום הוא לוי בו יהושע לר'נוים
 9( לא יבשה שהיא ואפי'נקור.
 שהארס11( חלב, צחצוחי בלאאיפשר
 מל"ביט: יעכבנו ולא יטםנשאר
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 ש"פטי'
 אפשר אם גבינה, שממלאין ויש 8(, בשר שממלאין חררות '(]=וששאלת[

 ועוד מזו. זו ומרוחקות 4( אחת בתנור אותם 8( לאפותלכתחלה
 ; ]:מבחלב לכתחלה נאכלת היא אם בשר, של חררה עם שנאפיתהפת
 ועוד הבשר. עם נאכלת[6( היא אם גבינה, של חררה עם שנאפית הפתוכן

 אצל ונתנוה '(, גבינות-הגוים או נבלה בשר 6( שנתמלאת גוים שלחררה
 : לכתחלה לישראל ץ כשרה הפת אותה אם בתנור, יהודים של 8(הפת

 פ( מנהגם שיש לפי דיעבד. לא לכתחלה, שואל שאתה מה : 0'(ואמרתי
 דוחק, פ1( של דבר שום להם שמתירים כיון בני-אדם, שארשל
 אחד בשפוד ובשר כבד לענין שהרי מעיקרו. שהותר הם 8'(מבורין
 יש ואעפ"כ דמי. שפיר "( ודיעבד לא, לכתחלה "( הגאון שהורהמצאתי
 צלי- ועושין "(, קרקבניהם עם כבדי-תרנגולין ושופדין ומזלזליןזוללין
 והמחמיר, אנחנו[8ץ. שהבחין ]ב:ואומרים לכתחלה, "( פרימוריקדר
 להם זאת שהותר אני מבור : אמרתי שכך מועמו, אינו דיעבדאפילו
 חכמים שגזרו דבר כל ]=:לפיכך לכתחלה. אפילו בה נהגו ולכךדיעבד,
 ונמיכוייס 60-59[: ע' ת' מכס ]ב:ססנלס ל"ו סס"י תק: כ"י ח"3 מנס"ל :ש"ם

 ונסתורס קכ"ח.ק"ס[; ךף ]::פע: רנו"ט סי' ומס רנו"ת, סי' ך"וו נפרךסעלותיס
 נקלור רנו"ט[ סי' =:פרךס ל"ס סי' סנוכריע ]בבס' 139 ע' סוף ק"י סס"יח"ת
 ססיסטורי חונור ולךעחי סעחיס. נוספר ~ס פסק : נמס לנוכניר ונליקוייסיוורן

 ונס נסלכס, מיטחו ועון[, לרוסייס כסיעתו לךוננות ]=: נתוכו סמקועוסתרנוחי
 לךעח תנונס ]1130-1050[. סרתמון סלוי תמר נר' ילתק לר' מסות לכו נועיךיןסנכוכו
 רמ"י תכחנ סועחקס 1ו ךחמונס סות, לוךתי קרונ נונויי[ ]רתס תחרוכיסחכנויס
 יסוד: מוס לךנריסס ותין נוו(רס, טעוח טעו ספק ונלי חלנויךו. מנועיס לר'נעלנוו

 אפשר אם שם: 8( בשר. סלייתות על שם: 2( רבי. ,פני שא,י פע. 1( :ש"ם
 שם. הפררס עפ"י ז.ה ותיקנתי 5( גבינה. מלייתות עם בתנור : שם 4( לכתחילה.לאפותן

 שם: 8( נוי. של נבינה או שם: 7( נכרי. של בשר של סליאה חררה אם וכן שם:8(
 : שם 10( לכתחילה. ישראל הפת לאכול סהו : שם 9( ישראל. של הפת בתור בתנורונתנה
 בעצסו. רבינו סכתב הועתקה שלפנינו רתשובה סעיר "ואסרתי" הלשון ואולי ;והשיב

 הז. סוברין שם: 18( רוחק. סתור שם: 12( כו'. שכיון ארם, בני של סנהנן : שם11(
 תתכ"נ, סי' פ"ו חולין הרי"ף ע"ר, קל"נ רם הל' ובח"ג וע"ב, ע"א קי"א חולין ,ראה14(

 שם. האשכול וראה ; אין וריעבר : שם 15( 123. ע"ב קפ"נ סק"נ, הוצ' ח"ב,האשכול
 ]-וסקילין שם פע: עפ"י זה תיקנתי 18( שם. ליתא וזה 17( קורקבנין. עם : שם18(

 שם. בפררס חסר "לפיכר" ער "והטחטיר" וסן : סופרים[ וברברי תורהברברי
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 כדי כלל, להם מורה איני שרי, בדיעבד אבל לא, לכתחלה 19(ואמרו
 ששאלת, ופתות המלייתות ]בנועל ובמרמה[: בערמה 20( יחמאושלא
 הבשר שיזוב אמור, לידי לבוא 1י( הדבר יכול שהרי ולאמור, לגדוריש
 הלכך[ הפת. שאר אצל וילך נבקעת שהיא על-ידי מלממה, הגבינהאו
 שוה, כלו אלא מדרון אינו התנור אם ]בבבין מלממה, בין מלמעלהבין

 מכומה כשהיא 22( כאן נוהגין אבל[ דיעבד. אפילו זה דבר אניאומר
 מ~ה. זה שמרחיקין ובלבד הלחם, עם בתנור 28( אותה אופיןהמלייתא
 שלא 24( מעיינין ואח"כ הלחם, קודם לבדה אותה אופין מכומהוכשאינה

 לאחר 28( הלחם ואופין התנור, קרקעית על ]בבזיבות[25( ממנהיש:א
 אמר וכן ז"ל. יהודה בר' יצחק ר' של ז2( בביתו עושין וכןשהוציאוה.

 ר' ומשום א(, הזקן כהן יהודה רבינו משום 8י( נ"ע הלוי מנחם ר'הרב
 אבל אותה, מתירין היו בדיעבד מכומה שאינה %( שאותה נ"ע, הלוידוד
 ולא שמענו לא מעולם ישראל, עם לאפות מ( גוי של אבל לכתחלה.לא

 השומעין, 84( בפני הוא וקלמ ולעג %( ותימה הוא[82(, פלילי ]בבעוןראינו,
 אלא פעור, עון לנו %( די ולא זאת[%( עבירה ]בבלעוברי וכלימהובושת
 ששופתים ]בבועבדים שפחות של ומרפות נבלות של קדרותבישולי

 ולאלף למאה שהרי תדיר, שימור בלא אחת כירה עלקדרותיהם["(

 לעשותם יכולים ארם ובני ; לא לכתחלה בה ואמרר תו,רה, איסור משום ושמרו : שם19(
 : שם 20( היקנו. שוגגיז ]=אנחנו[, שוכחיז ולומר מב"ר עצמז את ולפטורלכתחילה

 חשעה כפי לפני, המעשה ויארע יבוא אם אבל ומרמה. ערמה לכלום בה יחטאו שלאכרי
 לבא יכול פע: : שם הפררס עפ"י תיקנתי 21( היתר. או איסור או בה אורה כר,שאראה
 שיש לי, קשה בשר, של או גבינות של שלנו במלייתות כאן שעושין ומה : שם 22(הרבר.
 אופין המלייתא, מלמעלה מכוסה היא אם פע: : הסרר כאז מסורס ובפררס 28( מנהג.להם
 : שם 26( פע: עפ"י זח תיקנתי 25( רואיז. ואח"כ : שם 24( הלחמים. קורם לברהאותה
 יהורה בר' יצחק ,רבינו שלפנינו והגאונים : שם 27( שהוציאוהו. לאחר הלחמיםואופין
 ברכת בלי וגם "הלוי" ]בלי מנחם הרב ורבינו : שם 28( =ז"ל[. המתים ברכת]בלי

 "מרטירלוגיום" הגרמני בספרו זאלפעלר ע"י =הנזכר הוא ואולי ; ערז[ =נוחו נ"ע :המתים
 ; מאה"ג ר"ג של תלמירו ממגנצא, הכהז מאיר ב,ר' יהורה =ר' הוא ואולי 29( 878.צר

 עפשטיין ר"א ]ראה רגמ"ה של רבו ליאונטין, ר' הוא שם, חסירה הרב של לרעתואמנם
 וכו'. מכוסה שאינה אותח על מוריז היו : שם 30( ומבואי[. ; 489 מ"א חלקמונטסשריפט

 תשאל אם הא,רץ לעמי אפילו לו. הרומה ומז הכיעור מן הרחק גוי של אבל : שם31(
 אפילו איסור יורור הוא רב בר קרי רזיל אותה, מאירות באות הנשים וגם מיליז,ישיבוז
 ובשת וקלס לעג ותימא שם: 88( פע: עפ"י זה תיקנתי 32( כו'. על והיבנתילריעבר.
 : שם 86( זאת. עבירה לעוברי שכז כל : שם 85( השומעים. לכל : שם 84(וכלימה.

 שם. וכ"ה 87( קרי,רה. בישולי פעור עוז רייולא
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 שלא א( מח לבד קדרות של ו[במכמאות בכפות ]מגועלות נמצאופעמים
 "( כי אף פיגולי-כליהם. במרק עצמן[א( ]ב2ומימאו והגעילוראום,
 ט( תועבה בריח לחמם להתפמם בתנור לכתחלה "( צלמי-נכריותלהכנימ

 יידעי 44( ומכל מינן, לבר ואשמתם 48(, ישאו עונם אולם הלב, אתהממממם
 "( בירושלמי אמרו ורבותינו : 46( כזה לגיעול המיקל הוא מי ח"ו ודיןדת
 מחור משום "( ואחד מיאומ, משום אחד מהם, שרחקנו המקוםברוך

 : התיר לא לעצמו אפילו שהתיר, ומי תקרב. לא לכרמאמחור

 איפין מכומה שאינה אותה "(, כאן חכמים שאמרו מה 48( כל עלוהבנתי
 בשר רב אמר חכמים אמרו צולין כיצד %( בפרק האלבדה,

 דמוקים 62( גדולות בהלבות 61( שמידור ומוגיין כו'. שצלאו שמןשחומה
 עם לצלות שאמור לא, לכתחלה אבל דיעבד ודווקא 68(. כלויהלכתא
 בעובדא אלא ולוי רב פליגי לא ואכתי לכתחלה. אחד בתנורהיתר

 כן[ ועל הכל. ]ב2לדברי *6( לא לכתחלה אבל דיעבד, דהיינודאיבשול,
 לא. לכתחלה אין, דיעבד מכומה, שאינה כיון 65( ז"ל רבותינואמרו
 אעפ"י ללחם, ומפמם מינה לריחא 0י( נפק היא, ומגולה הואילכלומר
 דלא משום כלומר ח(, מכומה שמתירין ]ומה[ מזה. זה מרוחקיןשהם
 אמור כ"ע פתוחה וחבית חמה בפת דדייקי 8י(, כך כל ריחא מינהנפיק
 וכן צלי, עם וכן מינה, ריחא דנפיק מגולה, מלייתא האי כן כמווכו'.
 ושמעתי : צולין כיצד %( בפרק ועיין הם. מגולין כלומר בישרא, בהדימן
 שאלת כי אף 2 שם 40( פע: עפ"י זה תיקנתי 89( נראה. שאינו ממה חוץ : שם88(

 וערב שתי של צורות לעשות נוהגים היו וכן 41( כו'. לפמם יכול אם תותועים,מעשה
 לתם עם התנור בתוך חזיר ושל נבילה של תועיבה בריח לחמו לפמם : שם 42( כליהם.על

 וטכל שמ: 44( טינז. לבר ישאו עוונם כן עושי כל שם: 48( מתים. מזבחי ללכלכוישראל
 זה בגיעול להקל : שם 45( ככה. ומעשות בישראל מהיות ח"ו דו"ד יודעי ומכלישראל
 מכאן מע: ; לא ותו מהם שרחקנו ברוד : ה"ד סוף שם, ע"ז י,רושלמי 46( בדיעבד.אפילו
 ע"ק ]וראה תקרב לא לכרטא סחור סחור בדיעבד אפילו : שם 47( שם. חסר "סחור"עד

 כן. אמרו טה על וחיבנתי : שם 48( ע"א[. סוף י"ג שבת : ע"א נ"ט ושם ע"ב,נ"ח
 כ"צ. במ' ז"ל רבותינו שאטרו ומה פע: ; ע"ב ע"ו פסחים 50( אותה. על[ ]כן, : שם49(
 : שם 58( ע"ג. קל"ג דם ה' ]ד"וו[ ה"ג 52( דם. בהלכות סדור שהוא וכעיז : שם51(

 לכתחלה אבל : שם 54( כו'. דיעבד דווקא צלוי, כלוי[, : ]ק,רי הילכתא פסיק דקאואע"ג
 רבותינו מע: 55( כז[. ]=ועל לא כאז דעד אק: ובכ"י ; כו' כז ועל הכל. לדבריאסור
 ריחא דנמיק הוא ומגולח כלומר, : שם 56( כו'. איז בדיעבד מכוסה אינה אם כאז,ז"ל
 "ושמעתי" ועד ומכאז 58( נפיק. דלא משום המכומה, : שם 157 ללחמים. ומפטמאמינה
 ע"ב. ע"ו פסחים 59( שם.חסר
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 ולא בפי-התנור, מכומה שהיא אותה משימין היו 0ץ שהראשוניםכבר
 ללחם, 62( מכפנים כך כל ריח 1ס( הבל יעלה שלא לומר לתנור,מבפנים
 יותר אלו, דברי את אני ורואה מונחת. פתח-התנור 88( שבמקוםלפי

 ו%רפה מלייתות-נבלה 64( מודים הכל אבל מבפנים. להכנימממתירין
 שזה מגולות[, וכ"ש מכומות ]בנשהן אע9"י לכתחלה, להכנימשאמור

 : אמור וזהאמור
 זכור יקירי. ממך, אכחך לא הוא ברוך שמו למען[%( ]=לבבי עםואשר

 מה כל אמר אחת פעם 88(, זצ"ל יקותיאל ר' בימי שכבראני,
 שכן כל ו%ריפות, נבילות של מכומות גוים של מולייתות עםשבתנור
 שזה מגולות[ וכ"ש מכומות ]בבשהן אע9"י לכתחלה, להכנימשאמור
 כן, 9י על אף ז6(, הגדול המאור את ששימשת ואעפ"י אסור. וזהאמור
 ט מרומייה כשבאתי זה, הזכרתיך כבר ואני : לי וברור יפה, אני זכורזה

 "(, מ%עמיה ולא באימוריה ט( .כרב והילכתא ועיני. בלבי נכון וכןלשם,
 כיצד מ( פרק פריך וקא לא. אי מילתא, הוי "( אי בריחא, 9ליגי ולויורב

 דרב 8י( אדעתא בי-רב, מתרצי וקא כאחד, 9מחים שני צולין איןצולין,
 ולעולם תערובת-%עמא, מפני "( כאחד פמחים שני צולין אין קאמר,הכי
 : ]קרי סשוחיז חטא ויראי : האורה : אותה משימיז הראשונים שהיו שסעתי, ואני : שם80(

 ; כר כל הריח[ : ]קרי הרוח הבל[ : ]ק,רי הכל שם: 81( כו'. התנור גפי אותהסשיסיז[
 חלחמים ועל שם: 88( התנור. מז לפנים שם: 62( ללחסים. הריח כר כל יהא שלאהאורה:

 כרפסיק ולאו כרב, היא סילתא ריחא להו רסבירא ומשום תנור, של בפתחו מונחת היאאם
 סורים, הכל אגל : האורה 84( שם. חסר בלגי" נכוו "וכו וער וסכאו : גרולותגהלכות
 אסור, הכל וראי ומריפות, נג~לות של מכוסות אפילו המולייאתא, עם בתנור שנאפח מהשכל

 קרוב הוא פטירתו זסו 88( י"א. : כ"ז איוג : ז' י"ר: יהושע 65( הוא. מילתארריחא
 בפררס הנזכר יקותיאל ר' והוא הנרול: אליעזר ור' רנס"ה של רו,רו גו ]-1028[. תשפ"חלשנת

 ח"ב ראבי"ה וס' 188, סי' 110 ע' 1907 חרשי מכתב )והשווה 51 ושם 77, ע'וגסעה"נ
 בר"י, ר"י רש"י, של השני =רבו הוא אולי 87( מבואי(. וראה ; 881 שם ומבוא546,

 סי' 108 ע' 1907 מונטסשריפמ ]ראה הגרול, רבינו חנרול, המאור : בשם רש"י ע"יהנקרא
 ואולי ; מבואי ראה 88( 18[. אות שם חסירה הרב שטעה ]כסו מה"נ ,ר"נ לא אמנם :02[
 וכו : שם 60( 262[. ע' ריש לראבי"ה טבוא : 18 צר למעה"נ ]מגוא ביה"ם =ארץהוא
 : רב א"ל : ר"ה סע"ב ע"ו לפסחים בפירש"י אמנם ; באיסורי כרג שהלכה ובעיניי בליבינכון

 ואגיי רלוי... בשיטתיה רבא ליח וקם ורבא... אביי בה איפליגו רהא רלוי, כותיההילכתא
 ולוי. ררב לר ואסגרה : שם 70( ,רה"ג[. ]=תשו' הגאונים בתשובות וכ"ה כרבא. הילכתאורבא
 שני ]=צולי1[ צליוו איו טיתיביה פע: : שם פסחים 72( לא. או היא מילתא : שם71(

 קאמר. והכי ררב, אתקפתא : שם 78( ררג. תיוגתא תהוי נימא ]=וכו'[ כולםפסחים
 גאחת. : שם74(
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 לדברי ורב ]:עכתנאי[, דלוי מילתא ומוקי היא. מילתא 6'( לאוריחא
 לדברי אמור ולהכי מילתא, ריחא דהוי פתוחה, וחבית חמה בפתהכל
 יי( דאמרינן דהא יחידי, רב היה ולא אשכחו, האלו "( התנאים כלהכל.
 דרב דאשכחן הכא, אבל כרב, דאמרי אחריני בדליכא כלוי, הלכה ולוירב
 כהנא רב תני הא ועוד כרב[. ]בכהלכה כולהו כתנאי, למימריהמוקי
 עם למיכלה "( אמור בתנור צלי עם שאפאה פת מבא חיננא דרבבריה

 ואינו דחלבא נמיובי ]=רק[ בו נתערב שבכותח "( אעפ"יכותחא,
 שאמור "( מזה הבנתי : %( וכו' דג ההוא ועוד וגבינה. חלבממש

 מכומה "( בין גבינה, של או בשר של מלייתא עם הפת את]=לאפות[
 ולא חוצץ אינו וכימוייה דמולייתא, מריחא 88( מיפטמא דהא מגולה,בין

 שפותחין ]ועוד[ הקרום. על אלעיל מפעפע 4'( ושומנא כלל, ריחאמעכב
 %( שעל וקרום מלמעלה, 86( הקרום יתנפח שלא כדי מקומות בכמהאותו

 חכם בלב ומלאתא ומלייתי י8(. ריחא מיניה נפיק דהא קרום, אינומלייתא
 :נטהרין..."(

 לאו ריחא האומר לדברי שאפילו 90(, אחי דברי על מומיף 89( השואלואני
 מלמעלה שפתחו בתנור מילי הני "(, למימר איכא היא,מלתא

 למימר ואיכא פתחו, דרך לבר 98( דנפק כולי-האי, ריחא 98( מעכבדלא
 ודאי 6*( הצד מן דפיו דידן בתנור אבל %(. ריחא-דאימור לגיו אישתהידלא
 הא שם: 78( שם. בפע: וכ"ה ; לנכוז[ ]וכצ"ל היא מילתא ריחא =ולעולם : צ"ל75(

 תני" הא "ועוד ועד וסכאן פע: ; שם פמחים 77( תנאי. בכולהו יחירי רב הוי רלאאשכחז
 חלב ססהפ לאו רכותחא אע"נ : שם 79( שם[. ]פע: ככותחא לאוכלה אםור 78( שם.חםר

 וכולם ביניתא[ : ]קרי כוניתא ההוא ועור : שם 80( רחלבא. נסיובי תערוכת אלאונבינה,
 שהוא מכלל וכו', אפילו אשי רב בר סר ועור : שם ומוסימ : שם( פסחים )יראה וכו'[ :]קרי
 139. ע' םוף בהאורח נסצא פופו וער סכאז 81( כותח. עם ולאוכלה לעלות שאםורסורה
 משום פע: 88( מנולה. ביז סכוםה ביז בתנור פע: : סכוםה בין סנולה ביז : שם82(

 ומבעכע השומן יוצא שהרי כלל, ריחא סיערב רלא חזינן הא רבישרא. סריחא הפתראיפמם
 מעכבא רלא חזינן הא הסולייתא כםוי שעל פימסא רההוא : האורה ; הקרום עללסעלה
 מעלה. של קרום : שם 85( הקרום. סז לסעלה שוסנא למפעפע)א( : האווה 84( כלל.ריחא
 וכאז חוא. מילתא וריחא ריחא, נפיק רקא : שם 87( כלום. לאו הסולייאתא של : שם86(
 מעתיק ע"י כנראה נתחברו אלו חרוזים 88( שם[. בפררם ]=וכ"ה התשובה. םוףהוא

 האומר. לרברי ואף : בשם 180 בהאורה כ"א בפרדם, ליתא זו הוספה 80(התשובות.
 מילי חני : שם חםרין לסיסר" "איכא והמלין : שם 01( סבואי. ראה : וריעו =קרובו90(
 ררך רנפיק : שם 98( ריחא. ביה סעכבא דלא : שם 02( למעלה. שפתחו שלהםתנור
 שם: 95( אהררי. מפמסי ולא : שם 94( ראיםורא. ריחא לנויה אישתהוי ולאפתחו,
 הצר. מן שפתחו רירז תנוראבל
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 חכמימ בו שדברו תנור דמתם תימרא, ומנא מובא. ריחא ביה מעכבקא
 הפת את בו שמדביקין דוכתא בכל 98( מיירי דהא למעלה, שפתחוהוא

 מן שנשרו עצימ "( י"מ גבי שכתוב ותו בקרקעיתו. ולא התנור,בדופני
 דאי להתמ, נפלו היכי לעיל, דפתחו 99( לאו ואי התנור, '0( לתוךהדקל

 : דבריו ע"כ מקרי. לא לעולמ הצדמן

 שם"אמי'
 מאותה : לאמור להתיר. ולא לאמור לא גוי של דבריו על 1( מומכיןאין

 וכו' פרות שהביא גוי 4( דיבמות 8( אחרונה בקשמועה 2(ששנינו
 ט( כדרב : להתיר ולא מקחו. להשביח אלא זה נתכוון לא כלומ אמרלא

 : אמור העין מן שנתעלמ כיון בשרדאמר

 שם"במי'

 ץ מי * 1( בגרמיישא שלמה רבינוהורה
 דלא אע"ג בחומץ, ידוששכשך

 גזירת4( משומ אמור לע"ז, חומץ 8(מנמכי

 ע' סי' ת: כ"י הו"ס ע"י; סי' תה5"ו 205; ע"ך סי' ה"3 סהורס *שם"א
 : 15 הות 419 ע' ה"נ רהני"ס ; ח5"ה סי' חנת תרלכי 33[;]=:פר:

 סהורס ; ת231 קויפ)ון כ"י סלוי יעקנ 3ר' החר לר' סתפלס פירום :שומקקב:
 ם)וטון[: ]בב3רו חל)וס ר' : 3חס ו' יף תתרכל ס' ; רס"ה סס"י פרלס ן 152ה"ה

 יום גבי אמרינן ותו : שם 97( בתנור. פת מרביקין רתני אשכהז, רוכתא רבכל : שם96(
 בתנור אלא לה, משכהת ולא : שם 99( טוב. ביום בתנור : שם 98( ע"ב[. ר' ]ביצהמוב

 שם. המר והשאר ; למעלהשפתהו
 האי רב מפי רומא בעיר יהורה ב"ר ר"י שמע זה וטעם : שם יבמררכי 1( *טומקקא
 האי ר,רב בשערים מצא יהורה ב"ר יצהק ר' : ובתהצ"ו ובאו"ה בהאורה צ"ל ולם"זגאוז.

 קכ"ב 4( אהרונה. : במעות שם 3( ששנים. בטעות: האורה 2( ע"א(. צ"ב שבת)מירש"י
 מצאתי. כר : לבסוף מוסיף ובראבי"ה ; וע"ב ע"א צ"ה הוליז ; ]או"ה[ =מררב 5(רע"א.

 ? לויה סגז ר"י רבו היה והיכז ; בוירמיישא הו,ראה מורה יש"י ה,ה יכ, 1( :קטמקקבנ
 ע' 1001 שנת ההרשי במ"ע עפשמייז ר"א וראה שמשוז. בר' שלמה לר' כוונתו אוליולדשתי

 במקום ="]גוי[ 2( 109. הערה 158 צר א' ספר ר' שנה בתרביץ אפשמייז ורי"נ 2; אות45
 לא אהר מעם אבל : שם מוסיף הוא אמ,רכל ובס' 4( מנסהי. : בט'עות האורה 3("מי".
 דבר כל : )ר"ל למעלה. כתבתי כאשר נמר יין משום שאמרו מברתו, הבנתי אלאאמר,

 בפניהם(. להתיר רשאי אתה אי איסור, בו נהגושאהרים

 152( ע')האורה

 על אף בהומץ ירו ששכשירגוי
 זרה לעבורה הומץ מנמכי רלאגב

 על אף מיהו, יין. גז.ירת משוםאמור
 מריוקיה הלוי יצהק ,רבי שנראהפי

 זרה רעבורה בממכת 8( אמאררבי
 גוי נגע שאם מעמיריז, איזפרק



866 רש"יתשובות

 י מתייי ימדיו יסעהך ש:ג :ן(ם לאפוקי אלא הירטר, לו מצינו דלאיין.
 בשתייה אבל הנאה, מאסורי יאפוקי : ס אמור בשתיה אבל הנאה.מאימור אלא ?( סצינו רלא להתירו,רשאי
 :אסור

 שום"ג 1טי
 הענבים, תחת ויין בכלי ענבים שהיו : ץ מעשה בא נמך יין עמקועל

 ארוכה היתה ולא לכלי, מעבר אחד נצר להעביר ורצה גויובא
 ביין. כמעט הענבים נענעו כי עד בענבים נ( הנצר ראש ונגעהכ"כ

 : הימנו לשתות רבינו רצה 8(לא
 ס שנענעו עד אחת חבית מטלטלין וגוי ישראל שהיו : מעשה באועור

 על למעלה היין שעלח עד בכח 6( ונענעוהו החבית שבתוךהיין
 : ץ רבנן ואמרו החבית. בתוך מידיו טיפות כן לאחר ומפטפו גוי שלידיו

 שם"רטי'
 שלובשין כומרין של פ( המלתחה בגדי : השיב שלמה בר' ץ יצחקורבנו

 : עליהןלהלוות " אימור שום בהם שנוהגים ראינו לא לע"ז, שעובדיןבשעה
 ן 2665 5סופות כ"י ז'[: 5ות כ"ך וף ]:בתנו5 נ4 ט' סי' תת5"ושמם"ג:

 : נר"י לר"י וסו5 : 13 ע' 1883 טונ%5ר
 מנז: פיריפי כ"י נמנס"ל ]ולית5 ע"נ י"נ 5וכספורך כ"י ח"נ סנס"ל :קטם"ר

 116[: 5ך תרפ"ט נרלין סתחוני לקונן :ב5יונעז מוז 5' מנסבבססנלס

 : קרי ?( אשי. רב : ע"א כ' בע"ז. ולפנינו 6( מותר. בשתייה אבל : בטעות פררס5(
 ע"ו בתוס' וש"י של שיטתו וראה ; רבי ביסי היה סעשה אסיפות: כ"1 1( :שיכו"ג וכו'. אלא ]היתר[ לו סצינו=רלא
 1=ם]1[לא. 8( בהדי. : ד"ה ע"א נ"ז ע"ז תום' ועי' ; נסר שם: 2( ר"ה. אסר : ד"ה ע"בנ"ה
 : צ"ל 8( ונענוהו. : תחצ"ו 5( שננעו. : אסופות 4( ב'. אות ושם א', אות שםוראה

 הנוי ע"י מקלח הייו היה אם ]רלשיטתו, לרש"י אינה זו ותשובה בר"י[. ]=ר"י=רבינו
 ו(([. אות כ"ד תחצ"ו וסבוא נ"ט: סי' )פררס בכד ניסוד ררד שאיו בשתיה,סותר
 ואולי דבריו. יאסנו לא אסנם ; יצחק בר' -,טלסה צ"ל פישהוף י. של ולרעתן 1( :קטכו"ר

 ותשובה ב106, אסופות ס' לונדוו בכ"י ונם י"א סי' שם אוכספורד בכ"י והובא ]סשה[, בר' :צ"ל
 נ"ט ניטיו ראה 2( סמנו. שאילות הרבה ששאל הסכירי, נתו לר' סשה בר' יצחק סר' היאזו

 נירעסו 75, צד ר"ב סי' וויסמינצקי, הוצ' חסידים, ספר ראה הכומרים סלבושי לענין :ע"א
 דער איו יורענמום דאס ליעבע, ניאורנ : 73 ביימרענע ציסלס, 180: ח"אערציהוננסוועזעו,

 שהכומרים המשכונות, לענין ובנונע 3( 450. לראבי"ה סבוא 29: פערנאננענהיימדייטשעז
 דער הופסן, ראה ליראתם, בהם סשסשים שהיו והכלים הבנדים את אף לסשכו רניליםהיו

 118[. שסחוני ]בקובץ ואסף ; 448 שם אפמוביצר שציינו הסקויות וכל : 98 ע'נעלדהאנרעל,
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 שם"הטי'
 ואינו כלום. אמר לא פ( כזו עלי, אלו פירות שאמר כנון בתורה, 1(הנורר

 יזלזלו שלא כדי 8(, הארץ עם היה א"כ אלא לחכם שאלהצריך
 ואימר. נדר בה כתוב שהרי אמור, זה הרי בה, שכתו' במה נדרבנדרים.

 : בה שכתוב במה שנדר כמי זה הרי בה, ואמר 4( בידונטלה

 שם"וטי'
 מועלת 8( דאממכתא אמירה אם : פ( מאיר, רבי' את 1(. שלמה הר"רע1אל

 להדיום, כממירתו לנבוה דאמירתו דנהי בהקדש[, 2 הנליון]על
 לא דאממכתא להדיום וממירה ]מהני, 4( לא להדיום מממירה טפימ"מ
 נבי קנין דבעי 6( הזהב פ' מחול עירבוני נבי כדאשכחן להדיום[.מקני
 אלא אממכתא 1( קניא לא בקניין ואפילו אמירה, מהני לא נמי '(נבוה
 כח לו אין אבל ב"ד, ומכח הפקר ב"ד הפקר ומטעם חשוב 8(בב"ד

 : קניא לא דאממכתא 9( לנבוה באמירה כ"ש בממירהלהקנות
 אלא נרידתא[, : הנליון ]על בממירה הפירוש דאין : מאיר רבי'והשיט

 להדיום, המועלת כממירה להדיום כממירתו לנבוה אמירתוה"פ
 ל)55ת1 יל5 ]בבקס"ז[(. קס"ה רמוגמ סנליון )על ל"ו סי' 5זו)יר כ"י תר: 2שם"ה
 : לרם"י ו5יכו סתרוו)ס ו)ס' לקוח סו5 וליעתי ; רמ"י יני נספרי לזסחנר
 יריכום נו)ריכי סונ5ס 165[, לס5ורס ]13)513 לרמ"י סתיוחסת זו, תמונס 2שם"ו
 )עמו' וסמווס רניס[. נמיכף"מ כ"ו סי' מ,מ רית5 ]:בך" נ"נ10 פ"ך נ"ק סת:כ"י

 ת5"נ: סי' ד"פ רי"נ, )וי' י"ל רי"נן סי' י"נ נ"נתסר"ס

 הנורר. ר"ה: ע"ב י"ר נררים תוס' והשווה נשבע. אלא רוקא לאו נורר 1( 2,טם"ו"
 הרסב"0 ובתשובת 3( אגויליה ררעתיה כלום, אמר לא התורה בזו כלומר ; ==בזו2(

 היה אם אבל : בזה"ל איתא קל"מ[ סי' ולהלן ק"1 סי' פריימן, ]הוצ' אפרים רבי'לתל0ירי
 הרמב"ם ועי' 4( בנררים. יקלו ,טלא כרי אחר, ממקום פתח לו פותחין חאיץ, עםהנורר

 153.  ול ח"ב האשכול וס' כ"1, ה' : פ"א נרריםה'
 ברור. ב"ר 0איר =ר' ה"ה 2( 0רומנבורק. 0הר"ם של רורו =בן ח"ח 1( 14,2סוקקו

 ב', סי' י"ג כלל הרא"ש תשו' קפ"ג, סי' ,רמב"ן תשו' ראה בהקרש לאססכתא ובנוגע8(
 0סורס ]הלשון סמ: ובכ"י ; ריווא בר' הגי' עפ"י זה תיקנתי 4( קם"א. סי' ח"בורשר"ם
 ע"ב. 0"ח ב"מ 5( כראשכחן. 0הני לא ראסמכתא להריומ, 0סירה הוי לא :ומגומגם[

 מועילה אסמכתא אם לעניין ובנוגע ; אסמכתא מהני לא : ריווא ר' 7( נבוהה. ס0: כ"י6(
 ק0"מ. א' הרשב"א ותשו' ח', סי' ע"ב כלל הרא"ש ותשו' מכירה, מה' פי"א רמב"ם עי'בקניין,

 מוסקים יש ריפתא, לסיתב רבעי הנאה בההיא : ריווא ר' 9( של"ו. סי' ,ריקנמי פסקי ראה8(
 קני. לא ראססכתא האומנין[, ס"פ ]עי' כרבה פוסקים ויש יוסףכרב
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 אמירה נמי מהני *(, להקנותו ממירה שתועיל שתמצא ענייןבאיזה
 מתחייב אנן, ט(. עניי יד אכן 8( מתני' דקאמ' מהכא וראייהלגבוח.
 שאין דכמו וי"ל צדקה. זו בפיך "( דר"ה פ"ק כדאמ' לצדקה, "(באמירה
 כא שלא דבר לצדקה נותן אינו ה"נ לעולם, בא שלא דברמקדישין
 היה שאם ונהי הקדש. קונה היה לא 6'( לעניי ניתביה אמר וכ"שלעולם.
 שהוא הוא דומה לצדקה, אתנהו לידי.[ ]בשלכשיבא 16( זה מלעאומר

 היה אם להקדש, אתננו אומר היה אם בהקדש גם נדר. ממעםמתחייב
 ולא לעניים ניתביה אלא כן, אמר לא זה אבל מהני. חוה כן, "(אומר

 : עכ"ל כלוםנדר

 שם"זטי'

 שלוה גוי : ז"ל אברחם ב"ר 8( שמשון ר' בשם ז"ל י( לרש"ימצאתי
 על ברבית מישראלמעות

 משכוני
 שהמלוה אע"8 ישראל, של 8(

 אתם דמה ורבית. קרן *( גובה חבירו, ישראל לצורך לוה שהגוייודע
 ישראל 5( על ודברים דין לו דאין ונמצא ברית, בני שלוחכם אף בריתבני

 חבירו, ישראל ליד חרבית פורע שישראל ואעפ"י '(. הגוי עם אלאחבירו,
 ץ חלוח הוא והגוי למלוה, י( מלוה הבאה רבית אלא תורה אמרהלא

 : הגוי מן לוה אחרוישראל

 תס5"ז סי' ד"פ נ"נ תסר"ס תסו' : 335 סת:( )כ"י סקנר סנס"ל :שם"ז
 5' סכס ]בבססנלס ע"ז סי' 5ק: כ"י ח"כ וסנס"ל ן 5נרסס נ"ר סתסון : ססוחתוס

 : תס5כן לססר ססו5 לנר יקוס עליס סלסס ועפ"י82[.

 לעניים, ניתביה הכא מדאמרינו ורא"ה : ריווא ר' בו( שם. ב"מ 11( =נלהריוט[.10(
 בצרקה סתחייב אנו, עניי יר בלא ואם : וז"ל משנ"ץ שמשוו רבי' והקשה אנו. עניי יריאכו

 רי"נ, סי' פארסא כ"י פהר"ם ראה בצרקה, קניא אי אסמכתא ובנוגע 18(באמירתו.
 ז4 הוא לעולם בא שלא רבר כמו : ריווא ר' 15( ע"א. ו' 14( קמ"ר. יו"רומהרשר"ם

 ותיקנתי : שם ליתא סמ: כ"י 16( הסרש. קונח היה לא להקרש, נתבי אומר היה ואםהחוב,
 שם. ליתא : ריווא ר' 17( ריווא. בר' הגי' עפ"יזה

 בכתאי וכ"ה : ז"ל אברהם ב"ו שמשוו ר' בשם מצאתי : וצ"ל הוא ט"ס 1( :טוס!זזז
 נרוס : סבואי והשווה סשאנץ. השר הנקרא שלנו, בתוספות רשב"א והוא 2( ח"ב.שבה"ל
 סשכונות 8( 418. ע. לראבי"ה במבוא אפטוביצר ור"א ; והלאה 85ב ו', חלק הצרפתיברבעוו
 הללו סליז נ' 8( מהר"ם. עפ"י זה ותיקנתי ]=עם[. 5( שם. חמר 4( שם(.)מהר"ם
 הוא וחנוי שם: פהר"ם 8( לסלוח. חלוה מיר אק: כ"י 7( מהר"ם. בתשו'חסריו
 טישראל,דלוה



 רשתש1ב1ת.368

 שם"חמי'
 מטלטלין אלמנח שתפמה אירעמעשה

 רבינו ופמקו בכתובתה,ומפרים
 ברבי 1( שלמה ורבינו 1( עלם טוביומף
 מכרח דאם גדולות: הלכות בעל וכןיצחק
 ומפקי, יורשים אתו שבועה, קודםונתנה
 ]מ[מטלטלי. שנא ולא מקרקעי שנאלא

 אם אלא מהניא, לא מחיים תפשהואפי'
 בבי פ( הכותב ]ב[פרק כדמשמע להשיב. רצתה ולא מחיים תבעוהכן

 מטלטלין לה ייחד אבל דשטרי. מלוגא גבה 4( דאפקידו איתתאההיא
 2 שבועה בלא גובה בעינייהו,ואיתנחו

 שם"פמי'

 נכמיו מקצת שהיו פ( מרע שכיב על : מצאתי ז"ל 1( שלמה ר'ולהרפ
 למיתתו וממוך אשתו. אצל בביתו נכמיו ומקצת אחריםביד

 לרתני"ס ]בנןן3ות תתקכ"ס סי' רתני"ס ; רכ"1 סי' פ"ט כתונות נ,יןכי :שמ"ח
 נרוס ; 1049 תות 483 ע' סתייס תור : תקע"ת סי' ן"פ נ"נ נ,סר"ס תטו'295[;
 נתטוכס סות ונווןתי : נזס"ל נטעות סעירו ורם"נ רת"ס 34. ע' יוןתיקתג"ללית
 ר"ת: טל נ,זנ,נו נ,אורליינם ינתק ' 3ר טלנ,ס ' לר כ", לרם"י תינס זו תטו' תו)נסלרם"י.
 183[:  ו' טנס ]22ססגלס פ"ת סס"י תק:[ ]כ"י ת"נ טנס"ל :קטמ"ט

 יוסף =רבינו וצ"ל בזח. לו אחרת שיטה עלם טוב יומף רר' הוא, מ"ם 1( :ש1סו"וץ
 : שם החיים באור רח"ם ולדעת ר"פ. ומה,ר"ם ריווא ר' טררכי, עמ"י זח ותיקנתי יצחק[.]בר'
 מר' נרול היה שלטח ר' אפטוביצר, ור"א רח"ם ולרעת 2( )?(. שמואל[ ]ב"ר יוסף =ר'צ"ל
 וא"ב 66(. ל"ו סי' סק"נ הישר )מפר לפניו וחתס הירוע, חתוספומ בעל מאורליינש,יוסף
 גבה. טיפקרי רהוו : שם 4( ע"א. פ"ה כתובות 3( יוסף. לר' שלסח ר' להקריםיש

 ריש ר"פ סהר"ס בתשו' תמצא לרברי ]וראיה לרבינו אינח זו תשובח יאיל1 ,( 2שמ"ט
 ראח לא, או הכתובח שעבור ספקיע אם מרע שכיב מתנת לעניו ובנוגע 2( תתס"ב[.סי'

 תתס"א[. סס"י ד"פ ב"ב מה,ר"ם ]=תשו' סאה"ג ר"גתשו'

 תתקכ"ח( סי'),ראבי"ה

 ע5 חתומין וחיו : בתשובותראיתי
 שלמח ור' יצחק בר' יוסי ר'חתשובה

 : רש"י הוא אם ירעתי ולא יצחק,בר'
 בעלה, ובני חאלטנה לריזשבאו
 ממלמלין מקצת האלטנחותפסה
 בעינינו נראה שהשיבו. הרבריסתורף וחעתקתי ארוכה וחתשובהוספרים.
 מיר. ליתומים להשיב חייבתשהכל
 מהם. כתובתה תתבע שתשיב,ולאחר
 : שהם מעום בכל יתטי בחזקתדנכסים
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 שהוציאה מה לה ליתן *( אמר וגם לאמו, מתנת-בריא מקצת 8(נתן
 ולכימ בהן, להתלמד ]=מפרים[5( נתן היתומים הקפנים ולאחיובחוליו.

 '( בכתובתה תופמת אלמנה אשתו והנה זקוק. חצי ]:בנתן[6( צדקהשל

 9( תקון-אחרונים והודיענו 8(. תובעת אחרים שביד ומה שבידה,מה

 : טיבה מהבכתובה

 ש"עט"
 כתובת ולעולם בפרעון. נ( חוב שטר כל על 1( קודמת הכתובה :א[

 : השנייה אשתו מכתובת *( לפרוע קודמת הראשונה 8(אשתו

 דברי על 8( העובר וכל הוא. כלום 5( לאו אונם בו שיש תנאי וכל :כ[
 : בדבר אונם ויש הואיל הוא, כלום לאותורה

 5ו"ת 3סס: קכ"ו סי' תתסנ"ן זיניס 336ן סת:[ ]כ"י ח"3 6"ח :וש"ע
 ח"1 בבסס ם י"6 סי' רע"ו תסנת ]ך"ק סרס3"6 5ו"ת ןלרס"י

 ז"~
 תל"6[: סי'

 נתע יסוז6י לר3 קגונחז ס' ונסכ( 8: ע' סוף ח"3 ננס"ס 3ס' רנט"נ יזסו' :ו53כ(
 ע"6: 101 סת: כ"י 63ו"ה 121[ ע' נורנליות]בבסוג'

 אשתו ביד וזקוק : שם 4( נמור. בקניז בריא במתנת שנתז מה ונתז : מהר"ם8(

 בתשובותיו: יש"י של לשימתו מתאימה זו והלכה 5( רפואתו. בשביל לאמו לתתצוה
 פפד"ם של השנתי מפר ]ראה כממלטלים שהם אשתו, רשות בלא ליתז יכול נמירספרים

 כתובות מררכי תק"ב, סי' לר"ת סה"י 7( שם. במהר"ם ליתא וזה 6( 14[. צר מוףח"ג

 כתובתה. תובעת האלמנה והנה : מהר"ם 8( רס"ה. מי' ב"ב מהר"ם ותשו' ר"כ,מי'

 ב"ב ומרדכי : נמלים : ר"ה ע"א מ"ז כתובות תוס' ]וראח שם במהר"ם ליתא זה ונם9(

 תר"ו[. ומי' תק"מ,מי'

 הרמב"ם בז ר"א תשו' וראה ; ע"א פ"ו לכתובות בננור היא זו הלכה 1( :י11,וע

 121: קצובות הל' 2( 121. ע' מרנליות( )הוצ' רריה"נ קצובות והל' מ"ז מי' מק"נ[]הוצ'

 ראיטונה. איטה יטם: 8( בפרעוה ושטר חוב כל על רשב"א: בפריעות; וטנ1ר חובמכל

 ח"ב א"ח פ"י, ריש כתובות הרי"ף ]וראה השנייה ==איטתו[ : ]קוי מכתובת ליפרע : יטם4(

 וער ומכאז 6( הוא[. ]קרי: כלום לא בנה"ה: 5( 93[. ע' ריט ==בנדפם 65 ממ::כ"י

 שעומר מי אבל : שי"א מי' ח"א הרשב"א שו"ת והשווה שם. קצובות והל' בנה"ה ליתאמופו

 בתורה הכתובים הרינים על רן אינו היטעה( כפי לעשות צריר שהוא מה )לפי מרינה תקוניעל

 ע"ב[. פ"א תרל"ז מי' חינה, הוצ' ]ושם, ;ממש
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 שע"אפי'
 שאם מב"ד. כתב-פרעון לעולם 8( צריכה 2( מכתובתה שנפרעת 1(האשה

 ונפרעת. '( נתבעת האשה ]=:היאך[8( 6( כתב-ב"ד 4( לואין
 שיש "(, היורשין מפני במתנה 9( ליתן ולא למכור 8( לא יכולהואינה
 יכולה מב"ד, בידה 18( כתב-פרעון אם אבל 12(. אבינו משל לומר 11(להם

 ליתן בין למכור, בין 16(, שלה בדבר ע( רוצה שהיא מה כללעשות
 : "(במתנה
 שע"2מי,

 במקום ובינונית קרוב במקום עידית לו ויש לגבות שבא 1( בעל-חוב :א[
 8( עידית גובה רחוק במקום בינונית. ולא כאן עידית 2( גובהרחוק,

 : *( בינונית ולאכאן
 וזבורית כאן בינונית 8( לו ויש כתובתה, 6( לגבות שבאה האשה וכן :ב[

 : '( אחרבמקום

 3ס' רנט"ג תסו' נסס: וסונ5ס ("ל; רמ"י נמס: 337 סת: כ"י 5"ח :שע"א
 126[; ע' תרגליות ]22סו5' ג5ון יסון5י לרנ ק5ונות סל' ונמס : 18 ח"נננה"ה

 29: ח"5 ננס"ס ונס' : תת"י סי' 1015 סוף סרו: כ"ינ"ו"ה
 ש"ל: רס"י נסס: קכ"ס סי' תתמנ"ן ךיניס 336: סת: כ"י ח"3 5"ח :שע"ב
 8[: ע' ח"נ ננס"ס ]בבס' 541 סי' ר5ססי ךע נכ"י רנט"ג תמף נמס:וסונ5ס

 28ש. ע' רריה"נ קצובות הל' וראה האשה: ולעולם בנה"ה: וגם או"ה 1( :קט,ן"ן*
 כתב ב"ר[ ]==מז ב"ד צריכה ובנה"ה: או"ה שצריכה; סמ: כ"י 3( כתובתה. שם:2(

 )וכ"ה ==לה 4( הכ"א. פמ"ג: אישות ה' ורמב"ם 9ג ח"א שם וראה ; ]==כתובתה[פרעוז
 תיקנתי 6( פרעוה כתב[ ]==אין לא שאם : או"ה : כתב-פרעוז : שם 5( מקורותך בב'שם
 אינה יפם: 8( מקורות[. בב' שם ]וכ"ה ונפרעה נשבעה היאך שם: 7( הסברא. עפ"יזה

 ולא יפם: 9( 18[. אות 258 צר ריש "הכתובה" על בס' עפשט"ז ]1הש11ה למכוריכולה
 האירוסין מפני במעות: שם 10( דבר. 'פום במתנה ליתן ולא : או"ה ; מתנה שוםליתז
 הוא; אבינו משל מענה ח"ב: שם :==מענה: 11( 29, ח"א שם וכ"ה : היורשיח]קרי:
 אבינו של זה רבר לומר : או"ה ; ומיתחזקיז הוא אבינו של דבר לומר טענה : ח"אושם
 עושה. או"ה: 14( ב"ר. מז בירה פיועון ואם 'פם: 13( :==הוא. 12( ויחזיק.הוא
 לגבות יכולה איפה : או"ה 18( ח"א. 'פם וכ"ה : ==שלה[ : ]קרי יטלם : בטעות ח"ב יטם15(

 18. ח"ב בנה"ה ועף לא. כר[ לאחר : ]בנה"ה כן ולאחר שנים[, : ]בנה"ה חדשים כ"ר ערכתובתה

 יפם(. )וכ"ה ==]מ[עידית 2( לגבות[. הבא : ]קרי לגבות חוב ובעל : בנה"ה 1( :,ט,ן":2
 אחר[. ]במקום :==]מ[ביטוית 4( 7==מעידית. 3( 'פם. חסריז "וכן" ער "כאז" מןוהמליז

 : להוסיף צריך אולי 7( יפם. וכ"ה 6( כתובתה[. : ]צ"ל לגבות יפבאת איפה וכן : בנה"ה5(

 יפם. וליתא כאז[. מבינונית]==גובה
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 שע"גפ"
 6( אלא תלקה, לא והאשה 5( ילקה האיש אבל עיניה. בושנתנה " מפני להם שומעין אין 8(, עבירה עברנו פ( שאמרנו ואיש איש 1(אשת

 העיד[ץ ו]אם : לו אמורה י( תהיה תלקה שאם בעלחן תהתיושבת
 מפרישין 1(, באשת-איש "( שעבר עצמו על שהודה אותו על 9( אהדאפילו
 מכת-מרדות ט( שניהם את ומלקין בגט ט( מבעלהאותה

"4 
 ומגלחין
 ראשואת 6"

"6 
: 

 וסונ*ס 1"ל; לרס"י ותסו'  ויניס נסס: 337 סת: כ"י ת"3 *"ת?וג"ג:
 סל' : ונסס ; 18 ע' ריס ת"נ ננס"ס נס' נט"נ ךרנ תסוטת : נסס רניסנסנוסיס

 קל"ו: ט כל 29; ת"* ננס"ס 123[ ]ב2סס ךריס"נקנונות

 : רומי כ"י ; חגירו ואשת ואיש : בנה"ה ; איש[ : חנליוז ]על אשת סמ: כ"1 1( :?1ןן"ג
 כ"י ה""שאמרו; 2( )צם. עי טרנליות הוצ' רריה"נ, קצובות חל' וראה אי"ש; וא,שתואי"ש
 ישם 6( אחר. גאיש עיניה נתנח ,שמא מפני : רוסי כ"י 4( ==זה 3( ושאוסריה :רומי
 שם: 8( ע"א. פ"א קרושין וראח ]==תלקח[, לא ואשח 1"-ילקח[ תלקה .חאיש :בטעות
 ושלקיז ראמר כרב ותלכתא : ע"א[ ס"ר ]ר"ר בת"נ ישם; חסר 7( "אלא"[. ]בליויושבת

 מעיר. ואם : ווסי כ"י וסעיר; סס: כ"י ; לנכון כצ"ל 8( חיחוה על אוסריו ואיו היחורעל
 אחר, ער ע"פ אישת-איש רעונשין זה גחלכח לע"ן ויש ; ישם( )וכ"ח אחר י==]ער[9(
 =שנעגירח[. 10( ע-ב[. כ"ח פררס ]ראה 'שלמח רבינו ישל לשיטתו גנינורהיא
 1=]את[ ומלקין שם: 13( בעלה. מן ישם: 12( חבירו. באישת ובנה"ה: רומי כ"י1ג(

 ושתאימה אינת אולי זו והלכה ח"נ[. כ"ג: נתיג ירוחם לר' תאו"ח בס' ]והובאחנואמ
 מהרי"1 ]שו"ת לנשים מלקות מסרריו שאין : ואשכנז צרפת חכמי ורוב רבינו שללשי0תו

 ? ה"י : פכ"א אישות ה' הרמב"ם והעחוה ; ס"ו סי' גכרר לחר"ש השני חוט ושו"ת י"ב,ס"

 148([. קנ"ג סי' לוניל לחכמי הרמב"ם גתעא' )וליתא לנשים שו0ים יסור ישמעתי לאמעולם
 ער אלא קצגת לה ואיז ע"ב: קמ"א לחולין ]==פירש"י חישבון גלא מררות מלקות ישם:14(

 מלקיז הנאונים: ווג לרעת אמנם ; נץ פ"ר: נזיר לחרמב"ם חמשניות ==פירוש עלינשיקבל
 ,שער ]ותנלחת וראשו זקנו ומנלחיו : ובנה"ח רומי בכ"י 15( מררות. מכת ישהו י"נאותו
 גרגעח מאנו ישחעיר ומה בתלמור. מקור לו שאין עונש תוא לאישח, וכז לאיש, וחזקוהראיש
 קצוגות והל' בנה"ה 16( מוכרחת[. ישאינח חישערה הוא לחיפר, 288 אות 854 ח"יהאננלי
 מררות מלקות אותז ומלקיז רומי: כ"י מררות: מכת אותה ומלקיז האישה רא,ש ונם128:
 ואילך[. 80 ח"ה העגרי גהסשפט אפטוגיצר ; 13 אות לעילמראה
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 שע"דטיו

 '( אותו מלקין אלא ממנו, בתה מפרישין אין חמותו, עם 2( שעבר 1(אהט
 : ז( לעולם 6( כלל חמותו י( עם מדבר 4(ואינו

 שע"הטי'
 אם אבל 4(. לו לחזור מותרת 8(, וזנתה 9( אשתו את שגרש 1(האיש

 : לעולם לו 6( אמורה י(נשאת
 שע"וטי'

 4(, יוצאי-ירכה לכל 4( קודם האב אבל 2(, לפרי-בטנה יורשת 1( האשהאין
 לעולם קודם 6( ובן בנחלה. לבני*האחיות 5( קודםובני*האחים

 ירכה יוצאי וכל 8( בת ליוצאי-ירכה. י( קודמין יוצאי*ירכו וכללברנ,
 ז"לן רס"י נסס: קל"פ סי' נותסנ"ן ייניס 337ן סנו:[ ]כ"י ח"נ פ"ח :שע"ד
 גפון יסויפי יר3 קלונות סל' ונסס: 18: ח"נ ננס"ס רנט"נ תסו' : נססוסונפ

 ע"פ: 101 תת"י סי' סנו: כ"י נפו"ס 124[ ע']בבסס
  ז"לן רס"י נסס: קל"ג סי' נותס3"ן ייניס 337: סנו: כ"י ח"נ פ"ח :שע"ה
 גפון יסוןפי ירנ קלונות סל' ונסס: : 18 ח"נ ננס"ס רנט"נ תסו' נסס:וסונפ

 ע"פ: 101 תת"י סי' סנו:[ ]כ"י נפו"ס 125[ ע']בבסס
 סל' ונסס: ז"ל: לרס"י ותסו' ייניס : נסס 337 סנו: כ"י ח"נפ"ח :שע"ו
 ]=עגירה[. -שעבר 2( עבירה. שעבר ויש : או"ה ; איש וגם : שם בנה"ה 1( :עשע,קקך
 קטנות הל' )ויאה 124 ש מרגליות הוצ' רריה"ג קצובות בהל' ונם שם, מקו,רות בב'וכ"ה
 ואיז. שם: 4( לו. או"ה: 8( 92(. ע' ]היגער[ זעי,רות ומסכתות 1; ע' ח"ר קרםבגנזי
 העריות ועירי : או"ה כ"י 7( "כלל"[. המלה ]בלי לעולם : בנה"ה 8( לעולם. עמה : שםט(

 צר ראו הל' ]והשווה גשפופרת כמכחול ערותז ]=רואים[ ראויות להיות לבררםצריר
 ס"ו[. לקרושיז101

 ; גאו"ה( )וכ"ה -רנט 2( שנייש. וארם שמ: בנה"ה ; שגירש ואיש . אוייה 1( :עטעקקה
 גסחקרים אפמוגיצר : ט12 מרגליות הוצ' רריה"ג, קצובות הל' והשווה ; בגט אשה :שם

 ותיקנתי : יי;]לאחר[ 6( שם. חסר 4( וזינתה[. : ]קרי מינתה : בטעות שם 8(88--84.
 אסורח : או"ה ; שם[ חמר ]והשאר לחזור אסורה : שם 6( באו"ה. וליתא ; בנה"ה עמ"יזה
 לעולם[. : המלה ]בלילו

 יורשת: אינה לעולם אם : גנה"ה ; יורשת אינח אשה יורשין. דיז : או"ה כ,,1 1( :,12עזזך
 גג' וכ"ה 2( 483. ח"ר האננלי ברבעוז ה"פ וראה ; 125 שם רריה"ג קצובות בהל'וכ"ה

 : ראו ה' ; ע"א קמ"ו שם 8( ע"א. ק"ח ג"ב ויראה בטנה. ]מ[פרי : צ"ל ואולי ; שםמקורות
 באו"ה, ]וכ"ה =ירכו 4( גנו. של ירכו ליוצאי ולא שלו, ירכו יוצאי לכל קודםוהאב
 ובנה"ה גאו"ה, ]וכ"ה =קורסין ט( בנה"ה. גם' נערר סופו ועד מכאו קדם[. בגנזיגנף"ה,
 : סה"א : פ"ח ג"ג ירוש והשווה : ע"ג קמ"ז לג"ב בפירשב"ם הלשוו ובשינוי ; 14[ ע'ח"ב
 שם[. וננז"ק ע"ג, קי"נ ג"ג ]וראה לבת. קורם לעולם ביד. : או"ה 8( 48. ע' ראווה'
 שם. גאו"ה נשסט וזה : ]-ות[ גה. סמ: כ"י א"ח 8( ע"א. קמ"ו : שם7(
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 ליוצאי- קודמין יוצאי-ירכו וכל לאחי-האב, קודמין האחין לאחין.קודמין
 האחין האחין, לכל יי( קודמין יוצאי-ירכה וכל 8י( בת 8(.ירכה

"8 
 קודמין

 האיש ולעולם 5י(. לאחי-הוריהם קודמין *י( ירכהם יוצאי וכל 18(לאחי-האב
יורשו
"' 

 : אשתו את

 שע"זמי'
 כגון הכלל, כתב לא אם וכן כשר. העולם לבריאת ממנו שדלנ י(שטר

 הפהפ כתב לא אם וה"ה כשר. 2( תת"ך הפרט רק אלפים,ד'
 : כשר השטר נ', או ע' או מ' כנון הקטן, 8( רקהנרול

 שע"הפ"
 יכול אינו אחר, " לאדם בין לבנו בין וקנין, 2( בעדים מתנה 1(הנותן

 : כ% בו לחזור יכול ואינו עשוי שעשה ומה *(1 בולחזור

 2828 6ק: כ"י ]=:ס"פ 101 סת: )כ"י 63י"ס 125[ ]בבסס דריס"גק5ינות
 : 18 ע' ח"נ נכס"ס נס' כט"ג דרנ תמו' ונסס: 9[: ע' ד' ספר קדסבבגכזי
 ]ב:קס"ט[( קס"ש סי' נטעות רמוס סגליון )על ל"ח סי' 6זתיר כ"י תי: :שע"ז

 ע"ד: י' קל"ו סי' סתרונ1ס נ1ספר לקוח כ"6 לרמ"י, 6יכו זס ופסק526.
 1"לן רס"י נמס: קכ"ט סי' תתסנ"ן דיכיס 337; סת: כ"י ח"3 6"ח :שע"ה
 * תל"ג[ סין ד"ון, זן, חלק בבמס י"ג סי' רע"ו ]7"ק וזולתו לסרסנ"6מו"ת

 תמו' ונמס: ג6ון: יסוד6י דרנ ק5ונות סל' נמס: ע"נ 00ן סי1: כ"י6ו"ס
 : 6 ע' ח"נ נכס"ס נס'רכט"ג

 ננזךק והשווה ; פעמים כאז ונשנה 10( שם. ננז"ק וראה האב[, אחי נד-השל ירכו צ"ל: אולי8(
 פעפים. נשנה וה ונם 12( לאמה. קורם בת של ירכח יוצאי כל או"ה! 11( 10. ע' ריששם
 ; ה"ב צ פ"ח ב"ב משנה ; הורים : א"ח 15( =יריכהם. 14( לאחי-האם. : ראו ח'18(

 ; אשתו את ]ד-יורש[ תירש האיש לעולם שם? 16( לאחי-האב. קורמיז אחיז שליוצאי-יריכז
 פירוש רפב"ם ע"ב, קי"א ]-ב"ב זו ופסקא ; אשתו את מ-יורש[ ארש האיש לעולם :בנה"ה
 גחלוח למרר מתננרת ה"א[ פכ"ב: אישות ה' ה"ח, פ"א: נחלות ה' ע"א, פ"נ לכתובותמשניות
 סי' ח"נ ]תשב"ץ 0ולי0ולה לתקנות ונם 259[, הרסי יהורה לו' הכופר נאשכול הקראיםלפי
 ופ"נ[. מ"ח, כתובות קי"א, נב"ב התלמור לריז ומתאימה :0"1[
 : התרופח ס' 2( חאי. : ר"ח ע"א י' ע"ז תוס' וראה ש0ר. ריז : ננ"י 1( :שע"ז

 רס פאוח, תשש כנון נרול פר0 : שם ; -1=פרט 3( כשר. וששים, מאות תשע הפר0רק
 כשר. ששים, שנת כנוז ק0זמר0
 ערים[; ]בלי בקניין מקווות[: נבב' שם 2( מתנות. והעושה בנה"ה: ונם או"ה 1( : ה11ע
 רב למאמר פירש"י ]ראה קנין לעשות ערים צריד רש"י של לשי0תו אם זה, על נם להתעכבויש
 ונם 88[, הש0רות ]ס' ברצלוני של ולשי0תו לא[; : ד"ה שם תוס' ונם ע"ב, ס"ה בקרושיזאשי

 : שם 8( מהני. סהרי בפני שלא קנין תפ"ח[: סי' =ח"ז ח14 ס"ה סי' רע"ו נד"קהרשב"א
 חסר סופו ער ]והשאר כלום קנין לאחר שאיז : שם 4( לאחר. בין : רשב"א : אתרלחיש
 כלום. קנין[ 2 ]קרי לאחר ואין סם: כ"י או"ה :שם[



 אן לספרהוספות

 שק"םטי'
 וקשיא הכפורים4 יום של דכום זמן נבי 1( לינוקא וליתביה :וששאלתם
 ולא אמרינן, קא שיטעום צריך המברך 2( הא אהני, מאילך
 כן, לומר אפשר אי ינוקא. ולבריך לינוקא לירנביה לך ופירשושיטעים.

 בקטן ואי ידי-חובתן. הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינודמי
 ואתי היא דרבנן זמן וברכת לך, פירשו כאשר לחינוך הניע 8(שלא
 לחינוך הניע, ברכות לחינוך כן, לומר אפשר אי דרבנן. ואפיקדרבנן
 לינוקא, ליתביה ועוד הכפורים. ביום ליה דמשקינן הניע, לא 4(כרת
 למימר ליה איבעי הכי ליתביה, דקא כאן הוזכר דמי ניהליה. ליתביהמאן

 לינוקא ]ו[ליתביה יברך שהנדול קבלרני אני הדרך. זו לא ינוקא.לבריך
 טעים דאיפשר היכא שיטעים, ולא שיטעום לך וקשיא לחינוך. 6(שהניע
 שם נזכר יהי' שלא כדי לינוקא ליה יהיב איפשר, דלא והיכאאיהו.
 אוכל א"כ אלא לאורחין, פרומה אדם יפ'רום לא 6( דת"ר לבטלה.שמים
 כל אלמא במצות. 6( לחנכן ולבני-ביתו לבניו הוא פורם אבל י(.עמם
 ובני-ביתו, בניו כנון אחרינא וטעמי .איהו טעים לא כי הדחק, 9(ע"י

 : הלכה וכן דטי.שפיר
 דצריך והיכי : בו וכתוב כאן. כתוב "( הנאונים ממדר הפמחוטירור

 אינהו ולברכו אנדתא, ולימר אידך לבריך בבית-אחריםלקדושי
 ליקרינהו ליברוכי, ידעי לא ואי מצה. אכילת ועל המוציאלנפשייהו
 ון" 6. '"נ סי' תת."1 :שע"ט

 : סלפנ.נו זני-רס"י נסערי ווו תנר ת,"ת.

 ב'(. אות )שם לחינור =]שהגיע[ קרי 8( א. נב, ברכות 2( ב. מ, עיריביז 1( :שע"ם
 לחינוך שהגיע לתינוק, ולותביה פידש : ב[ ט, ]עירוביז וריטב"א תענית. =לחינוד4(

 הגיע[ =]שלא קרי 6( ב'[. אות ]שם לבטלה ברכה הוי דאל"כ תענית, לחינוד ולאברכח
 ליתביה. : ד"ה ב מ, לעירובין בפירש"י והובא : ב כמ, ר"ה 6( ב'[. אות ]שםלהינוד
 82(. ח"נ )=אוצה"נ ל"ט סי' ח"א אסף, הנאונים, בתשו' נאוז נמרונאי ,רב טש"כועייז
 : בשם ק"ד ח"ב גיאעע רי"צ 10( הדחק. =שע"י 0( לחנכז. =]כדי[ 8( =עמהם.7(
 אות שם מילר ; 17 מעח"ג ; רפ"ז סי' שע"ת ; 220[ ח"ב השלם ]=סדר"ע עטרם רבמר
 ובאמת אחר. סימן כאן ורשם ברואה שנה שלפנינו התשובח ומעתיק 118. ח"נ ואוצה"נ ;ד'
 א'(. אות )שם אחת תשובההיא
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 18( רחמנו בריך פ1( חול בלשון אינהו לימרו או "( כמה בעניןאינהו

 ושלא חול בלשון ליה דאמר ש"ם יצא. רב אמר פיתא. להךדברייא
 הברכה, ובסדר חול בלשון ליה אמר כי שכן וכל יצא. הברכהכתיקון

 בברכת נתחייב דא"כ אכיל, לא איהו אבל אינהו. ואכלי ליברך נמיאי
 הפסח אחר מפמירין אין א( דתנן בביתיה. למיכל תו ליה ואיתסרהמזון

 מעמי כי שימעום, צריך המברך "( חכמים שאמרו ואע"פאפיקומן.
 בזה זה ערבים ישראל שכל לפי לבמלה, מברך משום כאן איןאינהו

 אמר ועוד בקי. שאינו מי את להוציא כולן וחייביןבהלכות-המצות
 וביוהכ"פ בר"ה זמן לומר מהו לן, איבעי הונא רב ביה הוינן כי "(רבא
 דילמא יעקב בר אחא כרב הילכרצא ליוצ לינוקא, ליתביה ומסקנאכו'.
 למיחש דליכא היכא אבל למיסרך. דאתי משום מעמא למיסרך.אתא

 בעל-התשובה שדעת והבן וראה דע וכו'. גוונא ההוא כי עבדינןלסירוכי,
 : קבלתי כך ואני מועם. והתינוק מברך שזהלומר,

 2 יצחק ברשלמה

 ש"פט"
 שאר עם פ( הנשה גיד ושומן גידין בו שיש השוק, שנתבשל 1(מעשה

 הנשה מגיד גידין שאותן עאפ"י ר', והתיר נינקר. ולא 8(בשר
 ס( שבו והשומן מעם. בנותן בגידין אין לן 4( קיימא מתפרשין.הן

 דהלכה דאע"ג השוק. 6( מבשל שהרומב לפי ומותר, השוק אוסראינו
 ודבר במינו במין יהודה ר' מודה במיל, לא במינו דמין י( יהודהכר'

 נו: כ"י 5ו"ס : 209 5"נ ח"נ 133, ק"ט ח"5 ס5ורס י 46 פ"נ סי' תח5"ו *ש"פ
 ותו : י"ס ע"5 ק"ט לחולין ופירס',י : רניס נסינוייס סס[ ]ב2פר: ע"טסי'

 3: 5ות 3 "סנועיס" ור5סל5.

 פסחים 14( =רחמנא. 13( מבואי. ראה 12( חכמים[. ]שהתקינו כמה : צ"ל אולי11(
 רבא(. )במקום: רבה ואמר : ב ם, בעירובין 16( שם. ברכות 15( ב.קיט,

 שנתבשלה. הנשה מניר ושומן : שם 2( ניריז. בו שהיו בשוק מעשה : האורה 1( 2קט"ס4

 =הבשר. 8( א'(. אות )שם בנו"ט אוסר ניר של רשמנו ע"ב: צ"ט בחוליז רש"י פסקוראה

 שבו והשומן : האורה 5( שם. חוליז =רקיי"ל. 4( ]=ננקר[. ניכר ולא 209:האורה

 מותר. השוק לבטל, כרי התבשיל בשאר דליכא ואע"ג לבטלו. כרי ששים עצמו בשוק וישמעט,

 וע"ב. ע"א ק' חולין 7( שם, ואו"מ האוירה עפ"י זה ותיקנתי השוק. את[ =]מבטל קרי6(
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 ומבטלו. עליו רבה מינו ושאינו שאינו, כמי מינו את מלקאחר,
 אמור למוחמו דאיפשר יהודה דר' 9( בשימתיה ר' ליה דקם 8(והשתא
 עלייהו דאיפלנו אע"נ מברי. כוותיה נמי א( חנינא ור' יוחנן ור'דרב

 דריש וכן ט(, ליתא באימורין רב במקום ושמואל לקיש, וריש "(שמואל
 : "( יהודה כר' ועבדינן לירנא. יוחנן דר' לנבילקיש

 שפ"אטי'
 חולבת. בכף רורנחרנ קדיררנו שבחושו פ(, רבו של 1( בבתו היהמעשה-

 מעמים[. ]=כמה משום 8( והקדירה והכף המאכל. ר'והתיר
 ששים בה היה לא אפילו ועוד בכף. מששים יותר בקדירה ,שהיה 4(אחד

 בקדירה שנתנה מעם ונמצא בת-יומא. הכף ואין הואיל כולם,מותרים
 הוה בה שנבלע בשר שניעול מפני מותרת, הכף ואף מותר. לפנםמעם
 לחלומ 8( צוה באימור, קל ולנהונ לפקפק 6( לא אך לפנם. מעםלמחר

 : ז( מר"ב ברותחין.הכף

 סתורס ]בנווספר רוו"ו פרדס ורתס ן סתוספות[ וונעלי תחד נרוך, ננרנינול, תוונס רס"י, וסות ; רנינו ]בנוופי תר"נ : נסס 44 ע"ס סי' תחנ"ו 2שפ"א
 ([: תות 136ח"ת

 ר"ה: ע"א ק"ט לחולין בפירש"י ואיתא ; שם ובחאורה באו"ה חסר סופו וער 0כא83(

 אפשר ראמרי יוחנ3 ור' חנינא ור' רב ראיתמר : שם 10( ע"א. ק"ח חולין 9( לא.ותו
 0ותר. לסוחמו אפשר ראמרי ו,ר"ל רבי בר שמעו3 ורבי שמואל שם: 11( אסור.לסוחמו

 וכו'. החתיכה על שנפל חלב במיפת בין : שם פירש"י 18( ר'. פרק מבואי ראה12(
 פ"ו, סי' ריש בתחצ"ו הנ0צא שלפנינו, הפסק ולרעתי ונו'. בשר בחתיכת הרבוק בחלבוביז
 פ"ג. סי' לבסוף כא3שייר

 בר ר"י של רעתו וכייה 8( =רבי. 2( ב'(. אות )שם -בביתו . קרי 1( :ויסשקקא
 שבלעה הקרירח, אוסריז מכאז( : ר"ה א ע"ו, )ע"ז ותוס' הרא"ש אמנם 188[. ]האו,רחיקר
 ]=רבי[. 6( לפקפק. שלא[ =]כרי 5( =האחר. 4( א'(. אות )שם חאיסורנוף
 0צוי' זו שלשו3 ה', פרק במבואי ע"ז העירותי וכבר רבינו(. מפי )או רבי =יממי7(
 שלפנינו. רבי-רש"י ספריבכל
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 שפ"פטי'
 אדוני יכריעני לצדק כן על ביקבים, פ( באגור המצוי טרד יודע 1(הלט

 לו שואל הנשאל אני דברים וראשון מילי. קוצר את 8( עזראר'
 אין אמנם להוכיח. אני כדי לא הכתובות 4( התוכחות ועללשלום,

 : 6( עטי לפי להם מש,יב והנני לגדולים 5(ממרבין

 8(, חולין בשחיטת הלוי יצחק מרבינו שקבלתי וארץ שמים עלי י(פעידני

 רגיל היה טעם, בנותן בחלב בשר אימור בה ששנינו מקוםבכל
 מתמא דהא כוותיה. עבדינן ולא 9( ממכתא מהא גמרינן לא לילומר

 ואומרין אמורין אילו דתנן במשהו, בחלב דבשר "( בע"ז היאמתניתין
 3תתי לא ואני במשהוא. בחלב בשר לי הורה ומתורה כו'. שהואבכל
 ע"ז. ממכת ט( שונה היה לא רבינו והלא בדברים, לחקור אזלבי

 אפשר שאי מתוכה, והבנתי ע"ז בממכת רעמקתי פ1( לכאן וכשבתאי קץ ")
 דמתניתין דלישנא חדא, טעטים. כמה מפני במשהו בב"ח ממנהלמורות

 באימורין אלמא שהוא. בכל ואומרין אמורין ואילו דקתני הכי, דייקאלא
 שנתערבה בב"ח חתיכת כגון אחרים, את ולאמור לחזור הבאיןעמקינן

 דקתני דהנהו דומיא ונאמרה, בחלב שנתבשל לאחר כשרותבחתיכות
 היתר. שם ואין ואומרין אמורין שהן ערופה ועגלה חמור פטרבהדה
 הנאה. ואימורי שבטנין דבר ליה, אית תרתי "( בגמרא מדתרצינןועוד

 חתיכות רננא ומדלא דבטיל. ליה מבירא שבמנין דבר מינהושמעינן
 ואי הנאה. ואימורי שבמנין דבר תרתי דאיכא עד מינה שמעינןנבלה,
 וסס רוו"נ, סי' פררס ור"ה : הם"ילה כוסת נלי  46 פ"ו סי' תח5"ו :שפ"ט
 דעיס תוויס ן 11 וועה"נ ; ל" ותו : ר"ה ע"" ק"ט לקולין פירס"י : רוו"1סי'

 : 109 פ"" נשי' ולעיל ןקל"ח

 ק"מ. חולין ]=פירש"י הבשור" כל "בפרק ער פ"ר מי' ריש שם הנמצא והפמק, 1( :עוס4"ננ
 )ראה ש"פ מי' לבמוף שייר ואולי מקומו. כאן שאיז במק"א, הוכחתי כבר לאמ, ותו :ר"ה
 והוא 3( א'. פרק במבואי למש"כ זה להומיף וצריר ל"ט. : כ"ח רברים 2( 18(. אותשכ

 הכתובות והתוכחות, 4( מבואי. ו,ראה שלפנינו. במי' החמירה השאלה, את שלחווראובז
 לכוש"כ הכלל, מן יוצא הוא וזה 6( ע"ב. פ"ו פמחים 5( מאתנו. נאברו השאילה,בנימח

 ע"א, ק"ח 8( וארץ. שמים עלי מעיר אני ובזו : 100 לעיל 7( א'. פרק במבואיבאריכות
 א'. ע"ר, 10( מכאז. ]לכועשח[ הלכה אלמור שלא : אחר במננון 100 לעיל 9( ע"א.צ"ז
 לתלמירים שוניז היו לא וורמייזא שבישיבות להוכיח, נוכל ומזה 100. לעיל ליתא וזה11(
 א. ע"ר, ע"ז 13( =טרויי"ש. לעירי : שם 12( רש"י. של בזמנו ע"זמס'
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 דבר הויא מי מיפה. האי תבמיל לא אמאי החתיכה, על שנפלהבמיפה
 : בחתיכות בחתיכה אלא מפרש לא ע"כ לימנות.שדרכו

 אדוני דקדק . . . '0 ונומתי בכך רבינו לפני דנתי "( לגרמייואוסשחזרתי
 "(... שהראה אחד בדבר אלא מעה ולא הם, אמתיים ראובןבדברי

 '1(... זו את זו מותרין שאינן בלשונם דקדקו עצמן המשניות והןהפרק,
 לא ובחלב היתר. בחלב ונתערב כבר שנאמר בחלב לומר הדברמהפך
 בחתיכה אלא לה משכחת ולא חלב, לימנוונ יכול האיך ת(,משמע

 יבין מתחילתו, חמור אימור מוף האיך מקשה שאדוני ומה :בחתיכות
 דדרך אימור, כאן אין זה עם זה מעם שיתן קודם תימה. לו ואיןלאשורו
 חשיבות, בו יש אם אלף בו יש אפילו ואמור ט(... תורה אמרהבישול
 אותן מניחין אין מעמים שני שאילו ואימורי-הנאה, למנות דרכוכגון
 שם הנמנין ושאר נמך ויין לבובין עורות 20( אחי שאמר ומה :ליבמל
 אמורין תערובתן קודם כולן לדברים, לבו נתן לא במשהו. אימורןתחילת

 בנאמר נמי, בב"ח אף בהן. שנתערבו את אומרין הן ובתערובתןהן,
 לחתיכות ואומרן חוזר ובתערובתן עמקינן, כאילו תערובתוקודם

 : בהןשנתערב
 וירא כתב-ידו. והכרתי הוא מי ידעתי השאילה, מכתב הכותבוראובן
 ברכתו וגם עמדי. אנכי כן לא ואני לו. 1פ( לאויב חושדני כי שמו,להזכיר

 בכתב-שאילתו, ראירני ואני רנבוארנו. 2ב( מוב ברכת חנם, אצלי תעוכבלא
 אמורין אילו אלא שנויה, הוא כך לא שהוא. בכל ואימורן אמוריןואילו

 גרמינן, שהן בכל דאימורן לומר, יכול אדם ואין שהוא. בכלואומרין
 הדרך, זו לא משהו. אימור מחמת שנאמרו קאמר והכי קאי,ואתערובת
 הלא נזיר. ושיער נמך יין מיקרו מי חמור, פמר מיקרו טידתערובת

 פמר אותן קורא אתה והאיך נאמרים, מפק מחמת היתר אלאאינו
 : שהן בכל ואומרין אני, ומקובל נזיר. ושערחמור

 ]=המשניות צ"ל: אולי 18( ד'(. אות )שם אדוני דקדק ש[ הדברים כל =ניי, 15( 109. ל,יל14(
 אלא יפה, ]=וסכוונת צ"ל: אולי 17( ה'(. אות )שם הפרק בסוף[ בהשוכד ודע"ז חלבדמיפת
 אולי 19( ז'(. אות )שם יכול האיד כי[ =]דמיירי, '18 ו'(. אות )שם הדבר מהמדהוא[
 באיסורו[ עומד ונתעדבה, החתיכה נאסרה כבר אם ]=אלא ח'(: )הערה מילר של לדעתוצ"ל

 השנאה וסבת 21( ה'(. פדק מבואי )דאה וחביבי =ריעי 20( אלף. בו יש אפי'ואסו.ר
 כ"ה. כ"ד: סשלי 22( ממני. נעלמה לרש"י דאובז ר'מצד



 : אן למפרתיקונים

 מאיר(. )בבכר' הלכה דאמר צ"לבנמאן : 14 ש' 18 פמ' נ"גסין
 ליה מהדרינן ולא עבוד, עביד ואי עבודש ואי ן 16 ש' 18 עמ' כ*ג'סי'

 שם(. ד"ס)ראה
 קלים. בשינויים ע"ב ננכ"ו צ"ל ע*א כ"ו תענית : 21 הע' 18 עמ' כ"גסי'
 126 לראשונים ברית להוסיףבבזכרון צריך : 5 ש' מקורות 32 עמ' מ'סי'

 יחיאל, בכמ"ר נתן( דר' שמו )ב:בלי אברהם ור' דניאל ר' תשובת מצאתיבשם
 וכו'. ימים ח' קודם שמת קטן עלוששאלתם
 תשובת בשם הובא וכן ? צ"ל מבטלו. בלילה שמיד : 7 הע' 43 עמ' נ'סי'

 351. לונדון( )כת"י באסופותרשאי
 51. במקום 41, צעלבבאות י 51( הנדרסת כאיסקופה : 4 ש' 77 עמ' ס*הסי'
 פניו את( )בבולכבוש צ*ל בטמון. פניו ולחבוש : 122 הע' 87 עמ' ע'סי'
בטמון.

 ביניכם. הייתי צעלבנאע ביניכם.  הייתי אב י 133 הע' 88 עמ' ע'סי'
 חכמים. שמנו ממה חוץ צעלב: שמנה מה : 12 הע' 98 עמ' ע*דסי'
 עעב. כ"ה ושבת צעלבב עעב. כעח ושבת , 1 ש' מקורות 113 עמ' פ"דסי'
 שם ולגרוס בשלימותה, 2 הערה למחוק צריך : 2 הע' 1 16 ענו' פ*הסי'

 בפה"ג בבואף צעל ולדעתי הוא. טעס בפרש'ה" "ואף , בזהעל )בבבאור(במקום
 כ' ופרח בכפתור הגי' עפעי זה ותיקנתי מבושל(. יין )בבעל עליו מברכיןאין
 רשעי. תשו'בשם

 סמ$ כ"י בבאועח צעל או"ח* : 2 פ' מקורות 124 עמ' צ"טס"
 8, אוצ 219 ח*ב צ"לבנהדביר 233. ח"ב הדביר : 13 הע' 126 עמ' ק'ס"

 ! 233.חמם

 ולגרוס מקומה, כאן ,2אין א/ ישורה למחוק צריך : 1 הע' 157 עמ' ק*לסי'
  העם. מנהג מעה"ג: 1(ץממן

 כ*י בת*ר וגם ? להוסיף צריך 2: ש' סוף מקורות 163 עמ' קל"חסי'
 ב46. קמ"זאזמיר
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 י )במקום שפחת-הבית ולקחה : תרא"ז ובכוי : 6 הע' 163 פמ' קלעחסי'
 בקדרה. אותה והכניסה, בפרור ממרסת שהיתה הכף1השמש(

 בכף הגיסה שלא ר' ידע כך אחר : תרא"ז ובכ"י : לבסוף 1,4 הע' קלעחסי'
 מחמת הפרור ואסר הקדרה והתיר הכף. שפלט במה ושיער בלבד. אחת פעםאלא

 נמלחו. שלאהרגלים
 באו"ה צ"לבבוא,יתא, באו"ה. וליתא 4: שן' מקורות 180 עמ' קנעח.סי'

 58.ע'
 51 בבארת צ"ל כה מלעשות 32( נמנעין 7: ש' 218 עמ' קצעדססעי

 32.במקום
 3 אות במקום אמשטרדם, דפוס 4( ב:אות צ"ל : 3 הע' 224 עמ' רעאסי'
 דברים המקרא, לשון יבא. ולא הדבר יהיה לא : 3 ,ע(' 233 עמד רעזסי'

 כשב. וי"ח
 צ*ג, סי' הרמ"א תשו' וראה : לבסוף 2 _ש' מקורות 235 עמ' רעטסי'
 ד'. אות ס"ו אה"עוכנה"ג

 ):ב,היפשרהם צ"לבבע"ד הראשונה. חפרשה דבר על : 1 ,ש" 258 עמ' רלעאסי'
 דינר. אלפים ד' שלהראשונה
 המלין במקום 105(ן עמ' לעיל )והשווה צ"לבב : 15 הע' 258 עמ' רלעאסי'
 פלררד". בב"ענינו

 ):בלשון חמורו )את( נהר צ'ל:בשטף נהר. שטר : 2 ש' 262 עמ' רלענססעי
 ד'(. ג פוי ב"קהמשנה

 ב' לשא, סנהדרין צ'לבבוראה : 5 הע' 272 עמ' רמעאסי'
 צריך ואין צריך, להשיב צ"ל:בהוזקקתוני : 24 ש' 283-84 עמ' רמעבססעי

 מעליכם.לשתק

 : ב' לספרת,יקונים

 ? כאן ולגרוס הערות סדר את להחליף צריך : 6-7 הע' 307 עמ' רסעדסי'

 6('. "אות במקום 7( אות וגם 7(1 אות במקום 6(אות
 סי' תרא"ז וכוי י להוסיף צריך 2 ש' סוף מקורות 332 עמ' שיעזסי'

 ב44*ק"ב
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 זה גרע דלא לאוכלו, לנערים הניח : 'תרא"ז : 1 1 הע' 332 עמ' שיאזסי'
מנבלה*

 בזה, החמיר שר' ואפשר : ובתרא"ז : לבסוף 13 הע' 332 עמ' שיאזסי'
 כל שואב שהאש בעלמא, בשר אבל בתוכו. נצרר והדם שלם עוף שהיהמשום
 לקדירה. אלא מליחה צריך שאין לטוייא, שרי מליחה )2( בלא אפילוהדם,

 וצריך הוא, הדפוס טעות : 1-2 ש' מקורות 339 עמ' שעל---,טל"אסי'
 : מ4ל"א סי' וגם של"א, במקום : 0ד'ל סי' 1 כאן ולגרוס המקורות סדר אתלהחליף
 "ש*ל".במקום

 128 לונדון צ"לבמכ"י : 3 שור,ה סוף מקררות 339 עמ' 0(על-של"אסין
 בע126"* במקוםע"ב,

 : ג' למפרתיקונים

 )כוי אסופות 1 כאן להוסיף צריך : 2 ש' סוף מקורות 349 עמ' שמ"גסי'
 שלמה* רבינו בתשובת * בשם ע"ג 122לונדון(



 רש"י לתשובותהע.רות
 גינצבורג לוי ר'מאת

 על ז,ה בספר שהכנסתים ותקונים, הערות ירי על למסור בטובו הואיל גינצבורנ]פרופיםור,
-מקומם  : סונריים[ בתור ]ג.[ באות שמו על מסומנים 

 לרש"ה רוסא. חנסי תשובותג'
- ל"טסי'  היצחקי שלמה ר' אם גדול בספק אצלי הדבר ן נו"א סי' 

 בן שלמה לר' מצינו לאח[ חוברת ]ב:הסגלה קי"ג ח"ב ובשבה"ל רש"י.הוא
 מנחם( ר' )לבנו שהשיב תשובה על שהעיר הערוך, בעל של דורו בןיצחק,
 ששלמה ההשערה, וקרובה הערוך(. בעל של )בכאחיר אברהם ר' בן שלמהר'
 שאלה שאל שבנו כשם אברהם, ר' ואחיו נתן ר' עם מכתבים בחלוף באזה
 עיין ל"ט בסי' עצמה להשאלה שנוגע ומה י אברהם ר' של בנו שלמהמר'
 אותי[ בבחייבו ככחייבוני 4 ]צ"ל ואיחבוני למיכל ולא ? י"ט פטאז שבת ד"והעג
 ושארי ומברך, מפה פריס תכא, סליק דלא ואע"ג סעודות, שלש מקייםאלא

 אלא אברהם. ור' נתן ר' של דעתן היא והיא ומבהך. כביצה ואכילהמוציא
 רע"ז הוצאת ובהעג שלפנינו, ממה בה"ג ארוך יותר נוסח לפניהם שהיהשנראה

 לוין בעמ של דעתו לקבל אפשר אי אולם ליתא* הפסקא כלהילדעסהיימער
 ]בבכוונתו יהודה דא"ר לוין(, של בספרו המקום נרשם ולא י 6 אות 21 עמ')ראה

 בעל יהודא ר' הוא יהודה ר' שסתם לפי שרירא[, ר' של זקנו אבי יהודה,לר'
 :ההלכות

 היצחקי, שלמה לר' יחיאל ר' בני של מ*א( )סי' השניה לתשובהואשר
 זו, תשובה על שהעיד )?( הזקן קלונימוס שר' לרש*י. שנשלחה לאמורקשה

 בימי יקר, בר' יעקב ר' פטירת אחרי מיד תתכ"ו, שנת לערך לגרמייזאבא
 בחיים. עודנו היה הערוך, בעל של אביו יחיאל, ר' כן ואם רש"י. שלבחרו,תו
 יחיאל, ר' שברומי, הראש-ישיבה את רש"י שאל לא ולמה לשאול, מקום כאןויש
 שר' ב'( )במבוא קאהוט שכתב ומה ? אברהם ור' נתן ר' לבניו שאלתוושלח

 שמנהג יסוד. שום לזה אין הראשון, בנו נתן לר' שנולד קודם נפטריחיאל
 עודנו אשר הזקן האב שם על שם לקרוא -י 'היום עד - והאיטליאניםהספרדים

 ל382
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 על והיעלה רינום, בישיבות רש*י היה לגרמייזא קלונימוס ר' כשבא ועודחי.
 ודברי 1 הגדולים רבותיו את שאל ולא למרחוק שאלותיו שלח שרש*יהדעת,
 מחליט הוא אחת שבנשימה הם. תמוהים 5-6[ לראבי"ה ]הוספות אפטוביצרר"א

 לג' הארמיח התשובה שם מביא בעצמו והוא ארמית, כתבו לא רומישחכמי

 32[. מ' ]סי' מרומי יחיאל ר'בני
 לא ספק. כל מבטלת שהבאתי[ ל*ט ]בסי'  שהתשובה ? רא*א שכתבומה

 חי הערוך בעל שבימי למעלה ראינו וכבר מבוסס. שלו הודאי מה עלידעתי
 שלא ממת ואדרבא יצחק. בר' שלמה ר' ששמו ק, )רומי באיטליא אחדחכם
 איטליאני, לחכם שהוא ראיה יש )מרומי(, יחיאל ר' של מקומו זו בתשובהנזכר

 ר' אחר עמרומי* מלחוסיף נמנעים היו לא בודאי והאשכנזים שהצרפתיםלפי
 י ז"ליחיאל

 כך מאחת, בבחוץ[ י ]צ"ל חוש וקשה לחש מאבל 20: 17 שורה 8עמ'
 1 ולעירו לארצו עהטב אחר רבותיו פני את לקבל בידו עלתה אחת פעם שם.צ"ל

 דברים כמה שמע מכיר ב"ר נתן שר' צאל, כך ]ב:מהם[, בהם ששמע :שם
 2 אומר והוא לי[. ולא לו , ]צ"ל בעיניו ישרו לא אשר דברים רש"י, שלמרבו.תיו

 ]בבדברים[ שיחים חדל דברי תישרנה ואיך בעיניה חן מצאו לא רבותיו דברישאם
 נו*ן האות במקום ט*ם הוא ארשחימ* שבמלה ו' והאות ]::עשבים[. שחיםוקטן

 י שחימ ב:וקטן צ*ל? ושחים" "וקט ובמקום וקטן. המלהשל
 באחד אקדד[ : ]צ"ל אקדר אולי אם בבאף[ ]צ"ל? אך : 2-1 שורה 9שמ'

 ]בבבמחטהדין
 הדק~

 רמז ידי על כן גם שאפשר ? אומר והוא סדקות. בחרירת
 אקדד אולי אם : שם ? הדברים עומק לתוך לחדור נתן ר' ביד יעלה שלו,קטן

 הוא איתן ושער י ל"קדר" "קדדא נשתבש בספרים לפנינו שגם אלא צ*ל,)כך

 כ"ח ח"א הירושלמי על ובספרי ; ה' פרק עירובין ירושלמי עיין ההיכל.ב:שער

 $ פתח חרירה יען * . . דכא עד לאנוש שבסליחה הלשון עלהעירותי

 הוא הראשון ובמקום ושצ"ד4 של"ז סי' ראב"ן עיין : 1 שורה 16פמ'
 שהעירותי מה ועיין ישמעו. לא אם ואף להוכיחם, מחויב חמור שבאיסוראומר,
 ? ראשקעם רא"ל הגאון דודי הוצאת להראב"ן, אחרון בקונטרס בסוף זהעל

 שדברי נ', בזבחים שם סופרים בדקדוקי העיר וכבר : כ"ד סי' 19עמ'
 זו בתשובה רש*י ולשון כ"י* רש"י מפירוש הם לזבחים מקובצת שטהבעל

 ? לדבריוראיה
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 : שם י ע*א סוף י"ז ברכו,ת עפ"י המסובל* ולאלוף : 1-7 .שורה 20עם'
 כעתניאל הוא בדורו שרש"י וכיוון א'. ט"ז תמורה עפ"י ו'כו', עיליות"אבגולות
 מרומז שם: ? נפשו" "ואות במקום נפשי[ ]או נפש ננואות י צ'ל שם:בדורו,
 קואמנם* : שם י וגזע" בנטע "ולהחניטו מברכו ההוא זכרימן בנים לרש"י היהשלא

 "ואמום". להמלהנשתבש
 ב'. ל"ט, סוכה עיין לנכון, הוא כך כאשכול", "מן : 15-13 שורהן 21עם'

 הממולא באשכול( )לא כאשכול מזון שהוא רש"י, מתאר והוא דמזוני. לישנא"מן"
 שבארמית, "מנא" במקום עברית צורה היא קמן" שהמלה כן גם ואפשרעסיס.

 בתלמוד, מקומות בכמה ::חכמה קמח : ש,ם ? עסיס הממולא "כלי" הואורש"י
 יצחק ר' שכיוון וברור הזית". בראש ומעוטן "ממגורגר : שם ? קצח ? להגיהואין

 שמגרגרו השמן מאותו ממגורגר, מובחר יותר והוא ערב שמן הוא שרש"ילאמור,
 הזית, בו שנהתן כלי "מעטן", מן ]בבוהוא " ן ט ו ע מ " והוסיף הזית.בראש
 ? בסל[ שנותנין הז~תומעוטן

 "ששרייתו"* ולא הנכון, הוא כך לשלום, "ששרייתי" : 12 ש'ורה 25עם'
 שורה שם ו להיפך ולא בשלום, שורה יצחק' ר' שהוא, לרשוי, מודיע יצחקור'
 ]צ"ל ומדר' ]בנלרבנא... לר' ליה "שמעינן התשובה בסוף כ"א(: )חופ"מ6

 שצ"ל שאפשר אלא שמעוה לרן ן שם ובטעות  ובןיויעץין, לרן נשמעבבומדרבנן[
 י )ננלרבי([ לר' נשמצ שמעון דר' )בבומדרבנן(]ומדר'

 נגע ולא זרק שאם ופירושו, צ"ל. כך בו, נגע לא אם : ל*א סי'. 26עם'
 ? התשובה בראש : שם ? רבנן[ או רבותינו בבדאמרו ? ]צ"ל ר' דאמר : ש'ם ? טהורבו

 אינו שרץ שנבלת דבר איזה יפרושו, מטמא. לא ]ב:מהוא[ מהא שרץנבלת
 בהמה לנבלת בנגוד מטמאה שאינה כ"א דף ריש בכריתות שאמרו צדמטמא,
 במשא מטמאה שאינה בתוספות, שם שפרשו כמו היא והתשובה עוף.ונבלת
 כ"א, )דף שם ורש"י טהור. עוף כנבלת בבגדים מטמאה ואינה בהמהכנבלת

 ודבריו יצחק. ר' לפני היה שלא ואפשר מטמא. לא עד מר אמר מן מחקב'(
 ]מנדם[ בבאוציא צ"ל התשובה בסוף שכן הדף: בראש הברייתא עלמיוסדים

 ? בשרולא

 שבת בר"י ר"י של שלדעתו ברור, ומזה : 3 שורה ל"ה סם"י 29עם'
 , התוספות בדבר הם שויםויו"ט

 תנחומי הן מה מפרש שם בפרושו ורש"י : 8-5 ש'והה ל"ו רם"י 29עם'
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 שתנחומי אומר שהוא אלא "העג", במקום "ל"גא להגיה שאין ספק ואיןאבלים,
 ברכת מאי במגלה, שם ולפנינו וכו'. המתים מחיה כברוך ברכות הןאבלים
 אבלים. תנחומי היא רחבה ברכת זו .תשובה לפי ואולי רחבהי ברכתאבלים
 וכו'. אבלים ברכת מאי למאמר, ליתא שם( ד"ס )עיין מדויקות בנוסחאותאבל

 היא אבלים תנחומי רשאי, בפירוש ושם כדאמר(. )ולא יצחק ר' דאמרומתחיל
 וכו'. סאט ב' חלק הירושלמי על בספרי זה בענין שכתבתי מה ועייןשורה.
 ]ו[ברכת אבלים ברכת אומרים אין והעג : וצ"ל מקוטע התשובה שסוףונראה
 והנחומי בבהמ"ז(, אבלים ברכת על ב' מ"ו, ברכות )עיין המזון[ ]בברכתחתנים
 ז התלמוד בעלי בימי לאמרן שנהגואבלים

 לפניו שהיה ולא הבבלי, דברי מצטט ר' : 5 שורה ל*ח סם4י 30עמ'
 ד'. פרק שמיני בספרא כן גם נמצא ואולם בירושלמי. זהמאמר

 הירושלמית הגירסא היא וכך חיים. מאימתי ישראל קטני : 15 שורה 33עמ'
 : שם הרוןבחידושי

 הכ"י לגרסת מתאמת רומי חכמי שגרסת להעיר ויש : 3 שורה 34עמ'
 י מ"ח[ ]ב"ד טהעטדטרשהוציא

 רשעי, דברי הם סופו עד לאכול" בא "ואם שמן ונראה : 7 שורה 36עמ'

 ז 16[ אות 7ב ]ראה יקר. ב"ר יעקב ר' דבו דבריולא

 ? נ"א ריש פסחים עיין מדינונ בני : 2 שור'ה 59עמ'

 ? הכתוב לשון ותפס העיקר. הוא כך טוב", "אך : 3 שורה 59עמ'

 ריאה מדינא הרב, דברי לפי שהרי לי, מובן איננו וזה : 2 שורה 65עמ'
 שטעו שמפני ז אומר הוא איך וא"כ הוא. טריפה בדק לא ואם בדיקה,צריכה
 : אסורו נתפשט זהבדבר

 שאמרו למה כיוון ? העזא שיפול מקום שכתוב "כמו ן 13 ש,ורה 66עמ'
 ? מהם למדים העיר בני כל חכמים תלמידי שיש שבמקום א' ל"א,בע"ז

 דעתו*י "שהשוה לשון על נופל לשון הוא "נשתון" : 4 שורה 65עמ'
 =:רבי ר"י בברבני וצ"ל ב"רבנו", "רבי" נתחלף המעתיק עאי : 2 שורהשם

 "מחזקני : 5 שורה שם רבנו. לתלמידו קרא שהרב הדעת על עולה שאין ;שלמה
 אצל משמעו *חמודי*, : 6 שורה שם ב'. י', קדושין הברייתא לשון וכו',בוא

 : 5 שורה ש'ם עאא. סוף נ' חולין תרוייהו", "דאמרי : 1 ו שורה שם בני. יהגאונים

 א'. מ"ב, משנה הדקיןא, "נקבו : 13 ש'ורה שם א'. ט', חולין זאב","בא
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 ]2מכן כאן? חסר : 13 שורה שם ע"א. סוף כקה ביצה : 5 שורה 69עמ'
 קצבים* שלדרך[

 דקוקי, סרכי י שצקל וברור יפה, העתיק לא מרמורשטיין : 1 שור'ה 71עמ'
 פ*ט. - הגאונים במעשיוכ"ה

 8: ש'ורה שם אלופי. בבבהכל י צ"ל ובאלפי*, קבהלך 6: שורה 73עמ'
 י רש*י מכנה ברקי ר"י וכן ז "קרוביק : 2 שם ב:עמיתי. ז צקל "עמדתי",במקום
 קרובי-משפחה. שהיו ולא חבה, ללשון אלא כיוונו לא ששניהם ואפשר יקרובי
 א'. יקז, כתובות : 9 שורהשם

 הטוב הפת על אומר' איז הלוי יצחק ר' לדברי גם 4: שורה 80עמ'
 זה. על טעמים שני לפניו שהיו אלאוהמטיב,

 מבדין- בפשרה יותר הרבה בצרפת נהגו שבימיו, אפשר : עעא סי' 89עמ'
 שם[. מבוא ]ראהתורה

 ; ב' צ"ו, לערובין בפרושו הלועזים שני רש"י מביא וכן : 8 שורה 1 1 1ע!מ'

 1209 753, מספרים רשקי, של הלועזים בלונדהיים, של בספרו הנכוןופרושם

 וכבר 1 שני פרק זה מה לרש*י, לו קשה היה מה להבין, קשה : 10 שורהשם
 של שני ופרק ב'. ק"ו, בחולין אצבעות של ושלישי שני ראשון פרקמצינו

 לגב-היד. שמחובר הפרק הואאגודל-היד
 בתלמוד, נזכר לא קדושה שחיוב רשקי של דעתו צ"ב: סי' 119עמ'

 438. ח-ג הירושלמי על בספרי שהעירותי מה ועיין לתשומת-לב.ראויה
 "על )גרמנית( בספרי עיין צדקק, "מורה התואר על : 1 שורה 147עמ'

 317-303* ידועהק אינה -כתה
 קבן-בתוק, במקום בבקבן-ביתוק שצקל: אפשר : 7 ארת קמעא סי' 165עמ'

 רשקי. בבית והמביא היוצאשהיה
 שעבר מי ? פרושו העריותק על "החשוד לדעת-רשקי : קעעא סי' 192עמ'
 עליו. נחלקו מהראשונים והרבה בעלמא. "חשוד" ולא בודאי, עדיות שלעבירה
 5 עליה" שבא קכגון מרשקי, מביא יוסף נמוקי בעל ו'הרב בתוספות,עייקש

 ליתא.ולפנינו
 קדושין ואוצה"ג ; 625-6 168, ח"ב שעכטער גנזי עיין : קעעג ססעי 194עמ'

 28-37* התשובות וחלקצקו
 חלה. להפריש קקאי סעדיה ר' בסדור : 5 ש.ורה 204עמ'
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 שבן שהעיד8 שם רי"ד תוספות עיין : 10 שורה קצ4א סם*י 212עח'
 אירוסין. בשעת חתנים ברכת לברך מומניה( 1 בטעות )נדפס רומניהמנהג
 בני של זה מנהג ידע לא הנראה, כפי מקום, בכל נוהגין וכן י שכתבורש"י
 רש*י. כדעת פאד ראו הלכות ג*כ עייןרומניה*

 כדעתו ביה"ם ארץ )ולא המזון בבבברכת ם " ה ב ב : 3 שורה 219עם'
 אנו וכן מקומו, מנהג על העיד ורש*י ו'(. דף למעה"ג במבוא עפשטיין ר"אשל

 המזון בברכת רש*י[ בלשון נשואין ]בבברכת חתנים ברכת לברך : שם 2נוהגין

 ? שנוהגי' 1 קודם כמו. שצ*ל ונראה ברכה. של כוס על ולא אחר, כוסעל

 ר*ל, שהרי משובש, נראה שחרית" ברכת ר"ל אוזה : 2 שורה 220עם'

 להיפך אומר הוא ואיך העיקר' הוא הערב שברכת להוכיח שלא רששי דברישל
 שצריך נוטה, ודעתי הוא. קשה לשון לברךע ראוי איזה הלשון גם 1 דבריובראש
 ]:באבל( ותנן שחרית ברכת ר מ ו ל ר ש פ א. בבוזה צ"ל ואולי כאןלהגיה

 מוכח 0 אושיה* ערבי במקום הוא ט*ס יאושיה" )"דר' בבאר שנאמרממה
 חתנים ברכת לברך שהמנהג ספק, אין לי הענין ובעצם עיקר. הערבשברכת
 נשאת בתולה א"י שלבני מנהגים, שבחלוף " ה ר ש פ א ב יסודו ה'בליל

 ואכמעל. ה', ביום בבל ולבני ד'ביום
 יוסף[, ]בבב*ר בר"י שלמה שר' נוטה הדעת : 7 שורה ר*א סם*י 226עם'

 100( ע' יודאיקא גאליא )עיין ההשלמה בעל בזמן הדרומיים צרפת מחכמיאחד

 ? מן  שנטאץבש נראה קבלאנ*ט" גם להיפך. ולא בערש*יע להסופריםנתחלף

 שבלשון אלא שלמה. ? היה והנכבד הזקן ושם לאנשלמה[, ]בבבןבלאנ*ש

 אנשלמה. 1 הראשון נקראפרובינציאה
 הוא כאשר מתרגם להוסיף צריך כן", אם "אלא : רנ"ב סי' 297עם'

 בתשובתו. דבריו עצם הם בפרושו ודבריו התורהש על שםברש"י
 מורו, לדעת רש"י של דעתו שבין הסתירה על : 2 אות רם*א סי' 305עם'

 ללמוד כשעמד אלא ובירך חזר לא שרש"י אפשר אולם מעה"ג. של המו*להעיר
 היום. האיר וכבר להתפלל כשעמד בבה*כ ובירך חזר ולכן היום שהאירמקודם

 שרק שדעתו כוט, רס*ג סדור עיין : 13 שורה רם*ג סם"י 306עם'

 לדעת דעתו וקרובה הערוה. את רואה לבו יהא שלא לדקדק יש ה ל ח ת כל
 שבודאי ב'[, מ*ט, בכורות בפרששי שהוא כמו בבל, ]בבגאוניתשובת-הבבליים

 מותר* לכתהלה שגם אמרולא



 התשובותמפתה
 ציצית.הלנדת

 118 פ"ר צמר של בכנף פשתו שלציצית
 112 פד פשתן של וציצית פשתן שלמדיז
 מחבירו ארור ציצית שלחוט

 110פ"ב לפומקומהו
 111פ"ג הנפסק כרר שלחומ

 נטים דנש'יאת תטלההלכדת
 117צ' להתפלל מהוחולה

 312רע"ג לבו ויכויז ישתוקשהמתפלל

 חגור בלא מתפלל שהיה ר' אתראיתי
 808 רם"ג ; 805רם"ב

 849שמ"ד ק"ש בזמן התינוקלהוציא
 לעשרה קמן נער להשלים יכוליןאם

 849 שמ"ה ; 818רע"ז
 ומברר חוזר לבהכ"נ כשהלררש"י,

 805רם"א התורהברכת

 מגז ברכת התחילו לא מהמפני
 9מ"ו חתימתהמעין

 12י"ח המשפט מלר לומר לנוהיה
 121 צ"ד צרה ביום ח' יענר התפלהעל-רבר
 להמנות יכולין שהתפללועשרה

 118צ"ב אתרלמנין
 ואתי כנ"סתא לבי אינש רעלהיכא

 רלא אע"ג צבורא, בהריומצלי
 811דע"ב ראורתא שמע אתקרא

 כל לאומרה אסור עינינוויראו
 117צ"אעיקר

 120צ"ג בשבת ויכולו לומר תקנו מהמפני

 בשבת צרקתר אומרים אין מהמפני
 120צ"ג בשבת באחר ע"טכשחל

 לפניו לברר אסור ביחיד,הלל
 851יסמ"זולאחריו

 בבית רר"ח הלל לקרות צריראיז
 852שמ"זהאבל

 רר"ח הלל קרא שלא ר'וראיתי
 הצבורעם
 בלילה ר"ח ,סל הזכיר ולאמעה

 חוזראינו
 קרבן זה לאומרו, ראוישאין

 ר"ח וקיבןשבת
 יסח"ל באב מ' ליל נוהגשהיה

 הנר על לבררבמוצ"ם
 על בלילה בירר ולא ששכחמי

 העומרפפירת
 ושבועי ימים הצבור עם מונההיה

 ברכהבלא
 מוף ער למימני צריר לאשבועי

השבוע
 לרוכן כשר רתו שהמירכהן

 נמץלרמידיםהלכדת
 807רם"ו בכלדרביעית אלא אינהנמ"י
 יסנומל פעם בכל נמ"י עללנרר

 י8081רם"דרם"חיריו
 116פ"מ קמן מבנו מקבליז'מיםראיז

 דבו"נדרנ מ,גדדוץ ,דץלגנדרנ
 לימול צריר מעודה קורםהנפנה
 אחרת פעםידיו
 קידו"ג קודם יריו נמל אםהחתן,

 יריו וגת ולימול לחזורצריר
 במים, בגיגית רוחץ כשהיהר'

 ברכת ובירר לאכולורצה
 306רם"ר-רם"ההמוציא
 ? לורם מי בשבת שלישיתבסעורה
 81ל"מ המוציא או פה"גבורא

 והמטיב המוב מברכין איןלמה
 80מ"ז ובשר לחם שינויעל

 מטוגנים ביצים לפניו כיסמביאיןר/
 114פ"ו שהכל עליהם מבררברבש,

 819רם"מ

 818רם"ח

 818רפ"ז

 815רפ"ב

 298רמ'ר

 828ש"ז

 2~1קמ"ו
 190ק"ע

 118פ"ה

 808רם"ח

388
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 ממוננים אנוזים לפניוכשהביאו
 810 ור"ע בפה"ע עליהם מברך ר'ברבש,

 הסעורה, בתוך ברבש אגוז,כשמביאים
 שהכל מברךר'
 צריך הסעורה, בתוך מיםהשותה
 ומעם פעם כל עללברך

 שבתוך ייז לאטקר המברךכל
הסעורה

 על מברכיו איו בפה"נואף
 מבושליין

 .התוו קריאתהלכות
 החזן על לקרות, יורע אינוואם

 בלחשלסייעו
 וגער בסמיכה שקרא אחרבתלמיר
 ר'בו

 בספר לקרות הרניליזהאנשים
 בעשרהחומש

 חומי-נירין בנ' תפורמ"ת
 החרש לפ' קורמת מ"מ ארומהפרה
 פרה בפ' שקרא אחר בחזןמעשה

 בתוכם הנר בהנרופסק
 ר"ח בפ' ר וקראו החזןשכח

 בחנוכהשבא
 עליהם מוסיפין ראין מוערמ"ש

 ~ש~נרןותלנבו",
 מעוט בע"ש שבת של נרהרליק

 השמש זרחהואח"כ
 בשבת נהר במיהרוחץ
 שהז כמות בחמין פירותלהממיז
בשבת
 בשפור קשרההכבש בשבתלחתוך

 צליכשהוא
 בסכק לחתכו אסור שפור שליתר

 לגוק יטלו שתרים משכיר"טראל
 121 צ"ה בשבת בהז חורשוהוא

 נגר בצפורן ממתכלים שאנומה
 בהברלההאור

 שלא כיון בהברלת-בהכ"נ, יוצאאם
 815רפ"א בברכת-הייזנתכוח

 פטחהלכתו
 חתיכה ומצא י"ר בליל שבורקמי

 למיכלה יכול אם ובימלהגרולה
 1למחר

 בשבת ע"פ כשח"ל חמץ ביעורועל
 קורם המצות יאפה ביםהמפרש
הפסח
 ישדר בשבת, באחר שח"לפסח

 מע"ש מצהלאפות
 המצות שנאפואחר

 יטאמרנו מצותוהשלוש
 ולא שכח אם במוצ"ש, שח"לפסח

 בע"ש חרוסתתיקן
 אין פסח של הראשונים י"מבשני

 בבהכ"נ ה"ו על קירושאומרין
 כרי קמח, בה שמו אחתחבית

 היקלתקן
 ברכה צריד אינו הפסח בליליהלל

 825ש"בלפניו
 בלילי מברכין אין ההלל אתולגמור
הפסח

 אפיקומן מצת אכל ולא ר'שכח
 ברה"מקורם

 מחברתה חמץ של ככר שלותהאשה
 לאחר לפורעה צריכה הפסחלפני
הפסח

 כיצר בפסח, עיפה לש שהואמי
יעשה

 בפסח הם מותרים  אורה מיניעל
 1 בפסח בבצים ללוש מותראם
 1 בפסח חמץ לענט הגירסא היאמה

 תנור להם שיש וי 1ישראל
בשותפות

 בפסח לבור חמהנפלה
 צלויה בתרנגולת חמהגרגיר

בפסח
 תרנגולת ר' והתיו היהמעשה

 והזפק בפסח בחמיןשנמלגה
 חמים ובובתוכה

 בי"ט בתרנמלת נמצאת אחתחטה
 827ש"ו פסח שלאחרון

 8%שמ"נ

 808רס"מ

 115פ"ז

 116פ"ח

 812רע"ר

 812רע"ה

 812רע"ו
 850שמ"ו

 80ל"ח

 818וע"ח

 154קכ"ז
 28ל"ה

 814רע"מ
 123צ"ז

 122צ"ו

 815רפ"נ
 816רפ"ר

 208קפ"ג

 3~1צ"ח

 44נ"א

 852ש"נ

 822יצ"ו
 821רצ"ה
 828רצ"מ

 824ש'

 824ש"א

 )ש1קי"נ

 825יט"נ

 828ש"ר

 187ק"ח

 184ק"ה

 188ח"י
 188קי"ב

ק"מ137

 188קי"א
 853יטנ"א

 858שנ"ב

 827יט"ה



 התשדבדת חמפתי890

 עונות אחר נוי לר' ששינרמעשח
 142קי"ר פסח של בשמיניוביצים

 טדט ידםהלגדת
 אמנם מותר, ביו"מ בכרורלשחוק
 818רפ"ה באנוזיםלא
 כדרכן, ביו"ם לכתשן סותרשומין
 817רפ"ו יו"מ מערב מוחז מלפליןאבל
 ביו"ם הסכירו נוי אצל לילרמהו

 127 ק"ב לבהמה עשב אנורת ססנוולימול
 ראשוז ביו"מ הנצורים ועוף חיהעל

 183 ק"ד 129: ק"נ יטני ביו"מ לאכלומהו

 822 רצ"ז תבשילין עייובי עושה הואביצר

 עירובי לעשות ישראל כלמנהנ
 823רצ"ח ותבשיל בפתתבשילין

 ונשאר העירוב בשר יטנאברמומטה
 1~1צ"ט לברוהפת

 אימ שוב בפסח, עירב שלצמי
 זש1ק"א השנה לכל לערביכול

 לאה אם ראשו, לסרוק אסוראם
 150קכ"בבחוה"מ

 ורריכת ענבים בלקימת להתחילאם
 161קכ"נ בחוה"מהנת

 במוע לכתחילה נוים לשכורמהו
 כרי בנין, עצי קורותלהוליר
 יאברויטלא

 אם במוער, הבנין יטינסיוסהו
 יו"ט קורם לבנותוהתחילו

 בננרי- פרסות-סוסים לתקזמהו
 בחוה"םברזל
 נוחני רר"ה ב' יום של זמזברכת
 לאסרואנו
 כלל יטני ביו"מ זחז לכררשלא
 סעיוה"כ תבשיל מומניואיז
 לסעום נותנין אם יוה"כ יטלכוס

לתינוק

 הברלה קורם תוקעין מהספני
 יו"כבסוצצי
 יוה"כ לסחרתלהתענות

 על מלברר לנשים סונעיןאיז
 ולולבסוכה

 ימים בשני לולב בנמילתזמן
 5~3שנ"ה חנ שלהראשונים

 148 ק"כ כשר אחד אנד רק נאנר שלאלולב
 למי החנ יסות בכל היקף ישאם

 149קכ"א לולב לויטאיז

 דפדריום גדץ ד"גדד"לגגדרג
 שתים מברר חעכה נרהרואה

 נר ירליק יטבת, ונר חנוכהנר
 תחלהחנוכה

 : 48 נ"ב א' בליל הרליק 'טלאמי
 להשתתף אחד, בבית בע"בשני

 חמכה בנריחר
 לברר צריר אם סנילה מקראעל

 סעשרהבפחות
 המנלה לקרות ורוצה לרררהיוצא

 . בי"נ בי"ב,בי"א,

 לאומרו חעם יטנהנו מסוקים,ד'
 המנילה, קריאת ביטעת א'בפה
 מנהנאינו
 רשאי בצבור המנילה אתחקורא

להמסיק
 במוצ"ש 'טח"ל בפוריםויהי-נועם

 להתענות תוכל אם שאלה אחתאשה
 מפני ן"ש, למחר אסתרתענית
 165קכ"ח הרררמורח

 לעברים בפורים מתנות לחלקנוהניז
 168 קל"א ישראל בבתי העומריםולשפחות

 821 רצ"נ פהרים בסעות קצבהאיז

 דם?ריפדרג עשז"ימח" 2דץלגד
 שמא לעוף,, אפילו סכינו בודקר'

 180קל"ר נפנטהבעור

 יטיש בסכיה לכתחילה לשחומאסור
 160קל"נ בראשו פניסהבו

 בראש הסימנט לנלות לטבחאסור

 159קל"בחנדי

 פש8ש"ח אחת לנוסא שוחמיזשנים
 המפרקת עצם לחתור למבחאסור

 878ש"י שחימהבשעת
 שאלתיו עצמה המלינהועל

 162קל"ז : 162 :קל"ו 181קל"ה

 )ש8רצ"א

 819ר"צ
 862שמ"ח

 41מ"ח

 167קנ"ט

 320רצ"ב

 167ק"ל

 880רנ"ו
 852שמ"ט

 151קכ"ד

 162קכ"ח

 158קכ"ו

 142קמ"ז
 144קי"ז
 854שנ"נ

 878יטע"מ

 864שנ"ד
 54נ"ז

 80ס"ח
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 סימן צריר שחוט, עוףהשולח
 828ש"ט ברורוחותם
 הגוי ביר שחומין שהובאועופות
 96 ; 94ע"ג ? מהו וחותם, סימןבלא
 88ג קמ"ר מריפות י"ח ברקינן לאהשתא
 89 מ"ה באומה הסרוכהאונה

 ג85שנ"ו הריאה בשיפוליבועא
 ואינה כולח עטופה שהיאריאה

 49נ"רמבצבצת
 והוציאו נברק שלא הטלה אורותעל

 79המ5נ"ט-ס"ו יחוץהריאה
 78 ס"ר 20:כ"ה והאיי הצבי ניקורעל

 שנצלז וביז שמבושל ביזוהלב
 כבר של בסימפח מחטנמצא
 בלבר אחת בכולא טלהנמצא
 ששאל הנפולהועל
 שנשבר עוףכנף
 צומת- במקום 'טבורה תרננולתירר

 50נ"ההניריז

 הארכובה מן העצם שנשברתרננול
 880שי"רשי"רולמעלה

 הירה על קמז עצם בקערה ר'מצא
 יטקורין בשו, אותו בוותלוי
 ג83יטט"ו לכלב וזורקהרט"א,

 בחלב בשר מליחה,הלכחו
תוערובת

 ג83 שט"ז כלל מליחה צריר איו לצליבשר
 בה ושמו ר"סא בה שמבשלטקרירה

 84גק"מ נמלח שלא אוח, שלשומז
 אחר בכלי הושם ואח"כ שנמלחבשר

 מיא הכלי נמצא ולמחרשלם,
 85גקמ"א הבשר מן שיצא מלחממי
 בפרוה 'טנתבשלו ורגלימהראש

 68ג קל"ח נמלחו לא והרגלים הואשונמלח
 אפילו אמלח רלא אחזא ברההוא

 882'טי"זלצלי
 כשמויחיז הקיבה, בעור קרוטחלב

 382'טי"ח בעורהאותה

 וש8 יטי"מ-כ עמה ונמלח בחתיכה מחוגרחלב
 78תץ8 שפ"ב ו*: מ"ו בכמה בחלבבשר
 חלב גה שגשל בקרירה בשרבישל

 108 פאא טעם בנותז בה, שהערה בכףואיז
 הבשר בחלמ בשר משום הנאסרתכף

 70ג קם"ח נבילה חלב והחיב נבייהבשר
 בה שבחשו בשר, קרירותהמניס
 170קמאו חלבקריית
 שבחשו רבי של בביתו היהמעשה

 876שפאא חולבת בכף רותחתקרירתו
 יטמבשלין בקרירה שהוחמומים

 5ש8שכאח בשרבה
 יטלחן על חלב לאכיל מניח ר'אין

 386'טכאו בשר עליו סוערשהוא
 ג7גקמאם הוא מלתא לאוריחא
 לאפות גבינה, או בשר מלאיןחררות

 859יטאס לכתחלה אחר בתנוראותם
 מהן באחר רבוק כבד או לבנמצא

 884 יט"כ"טכאא 72ג:ק"נ אסוריזכולז
 857 'טנאח רבוק יטאינוכבר
 הרבה, חתיכות עם שנתבשלכבר

 78גקנ"א כולן החתיכות כלאוסר
 857 'טנאז בצק יטל ולב.במילתכבר
 רמין יהורה, כר' סובר עצמורבא

 298רנשנ בטיל לאבמינו

 ~*וטדרדר2 כטשתבלדרג 2ו"לכו
 66ג קמ"ב רנים רם על לרביח אחר בחורשאל
 מבושלים רנים אחר חלב לאכולאסור

 854,טכאג קינוחבלא

 מבושלים קטנים רנים הובאו ר'לפני
 885'טכאר ביניהם טמא רגתמצא

 74ג קנאב רואהו ישראל ואין נוי שחלבוחלב
 858 'טנאט וכו' בבית-הגוי יטנעשוגבינות
 גוהג אם הנשה, ניר 'טל 'טומןאיסור

 ג2כ"הבחיה
 גירק בו שיש השוק שנתבשלמעשה
 875-76יט"פ נינקיולא
 והיתושיז שבערשים הז"יז עלששאלת

 66גקמאגשגכולסין

 והגעלה טבילההלכות
 75גקנאג טהרת-הכליםעל
 עם זכוכית לכלי יטבילם שמיםירא

 842שלאה חרשכלי
 00געאו ששאלת כלי-נחושתועל

 04גקלייט
 829שי"א
 829שי"ב
 02גע"ז
 88גקמ"ה
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 גוי של סכיז להגעיל ,ר'צוה
בקרירה

 להריח צריר הגעלת-כליםלאחר
 קרים במיםמיר
 הגרולה היורה להגעילצריר

 כלים בהשמגעיליז

 עכד"םהלכדת
 גוי 'טל רבריו על סומכיואין
 לרבינו שבועה גוי נתחייב אחתפעם

 200ק"פ ע"ג של פתחה ערוהוליכו
 מותר כומרין יטלבגררהמלתחה
 865שס"ר עליהזלהלוות

 אם ירוע יטאין גוים, מלבושיעל
 199 קע"מ מהוצ בקנבומ או בפשתזתפוריז

 נ5ח* ייןותל5נדרצ
 887 יטכ"ז ע"ז במיב בקיאיו אינז בזה"זגוים
 יש אם מחרש, שבאו האנוסיןואלו

 188קס"ח יינן מןלפרוש
 887שכ"ח אחר בחותם מותר ר"ז ר'הגרה
 184 קס"ג גוי של מי-תותים לשתות אוסרר'

 בכלי עפר בכחנתו גוי שזרקמעשה
 840 של"ב 180:קנ"מ "ןמלא

 864שס"ב בחומץ יריו ששכשרגוי
 רלא אליעזר כר' לן רקיים4נרהא

 179קנ"ו לזיוףחי"ט

 החבית מן ברזא שהוציא אחרגוי
 175קנ"ר בשוגג החזירהולא
 של מפתח היהורית הנברתשכהה

 סונרת והשפחה עיוה"כ,מרתף
 חביות היו ובמרתף הבית,פתח

 177קנ"ה וסתומותפתוחות
 מלוי בלא גוי של בחכית ה"זנתנו

 179קנ"ז ימים ג'ועירוי
 לחבית יטלנו חבית בין חילוקראיז

 188קס"אשלהם
 והפקירז ומזופפות, מגופפותחביות

 188ק"ס גוי יטל בחצרו"טיאל
 כלי לתור יטהוציאו שבחבית,"ן

 185קס"ר ממנו גוישמזגו

 בתור טפטפו גוי של מיריומיפות
 885שס"גהחבית

 838שכ"מ לאורכה רפקע חביתאההוא
 בו ונגע יק, ישראל בו ששתהכוס,

 187קס"הגוי
 מתחת המפה את והשמיט גויבא

 ממנו ונשפר ישראל שלכרזיין
 181קס"והיט
 188 קס"ז בכחנה ,טלא ביין 'טננעו נכריבגרי
 865 יטס"ג בענבים גוי ע"י הנצר ראיטנגע

 180 קנ"ח בחובו נסר "ן לו שנתנו אחריהורי
 ל,טתות לכליו הקנקן מן הגויהריק
 184קס"ב הקנקז לתוך החבית מן מזגוושוב
 של "נם שמרי לתלות אוסרר'

 יטהגוים ובכלים, בשקיםישראל
 889ש"ל יינם שמרי בהםתולין

 389 יטל"א גו"ם בשני בקובה "ז לישאמותר

 ו*5נירצ צותל5נד
 לר לחבריה, למימר ישיאלרשרי

 ישראל מפלוני מעות ליולוה
 'ברבית

 198קע"ג
 845 שמ"ב אסורה רבית רנכ"תא רש"הפסק

 מישראל רבית ליקח שאסור רש"י,הורה
 198 קע"ו ; 196קע"המשומר

 ישראל שהלר גח, של המשכוועל
 על ברבית אחר מישראל עליוולוה
 3~1 ע"מ 42;מ"מ הג"שם

 של משכונו על ברבית שלוהגוי
 567 שס"ז ; 255 רכ"ט ; 199 קע"חישראל

 רבית, של מעות בו נושה אחרגוי
 שבביתו חומש ספר הגויונמל
 278רמ"4נ כליםושאר

 דגזירדת צ דעמצדעד נרריםהלכדדצ
דהרמים

 888שס"ה כלום אמר לא בתורההנורר

 285 רמ"ד בגזירה או בס"ת ישבעאם
 ואין נשבעיז בתורה הנשבעין~ל

 284רמ"גמשלמין
 285 רמ"ה עולמית לו למחול שלא ונשבעקפץ

 840של"ג

 801רנ"מ

 841של"ר

 864שס"א
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 נמנה גזירת-צבור על שעברעברייז
 287רמ"ו "למנייז

 מעול- לצאת שלאגזירת-טרויי"ש,
 290רמ"חהצבור
 ישראל יפרה שלא קרמוניםגזירת

 278רמ"א הגוי מירמשכונו

 והקרש גנור נלאיפ תרוטההלכות
 204קפ"ו אוריער התרומהועל
 בפטח שלשה נכרית שפחה לוהיתה

 138 ק"ז תרומה נמילת בלא לצורכהמצה
 304 קפ"ה י חלת-האור שיעורכמה

 821רצ"ר פטח של חלה מרתולשער
 186 ק"ו ממקומה יזיזנה לא שנממאתחלה
 בשגגה ששחמוהו בכור אחרשה

 201-8קפ"א-קפ"ר

 טילההלנות
 צריר אם ימים, ח' קורם שמתקטז

 82 מ' מותו לאחר ערלתו בשרלחתור
 קה"ת בין הוא מילה מצותבר"ה

 85מ"אותק"ש
 מהו צבור, בתענית יסח"ל מילהיום

 47מ'נ חירויי סליחותלהתפלל

 ווגוו וו ג,וון*ווג "4"ש .,"*,*14*יא1
 יטיניהם את לחטוט נשיםצריכות
 205קפ"ז טבילהקורם

 1ע8 של"ז הגוף בכל חפיפה צריכה בזח"זאשה
 842 ,טל"ו בזה"ז בהם נונעת יסהנרהכלים
 99 ע"ה רם-בתולים עסק על להקלאיז
 81 ס"ט חיים מים טעונה זבה,עמ

 ן*ננילררנדץלכןרנ
 ופטר מילתה אחר ימים ר' נפמרבז

 207קפ"ח עליו מלהתאבל אביו אתר'
 ואמר ו' ועמר בחוה"מ, מתנפמר

 200קפ"מ וקריש הריזצירוק
 על יאמרו אם וע"מ בשבתאפילו

 801רנ"ח הרבר נאה הרין צרוקהמת
 רבר לכל המנ"ן מן אביליםאם

 211ק"צ לאואם

 שבעה כל לאבילים הראשעטיפת
 5~8של"ט ולילה"מם
 ולרחוץ לבז חלק ללבוש ר'הורה

 844יט"מ יטבעהלאחר

 וגגיטזשהוג וננשען טועןהלכות,
 לחבירו מענותיו למטור יכולאם

 251רכ"ר עבורו בב"רלמעוז
 שכבר ער והביא בירר, לימנה

 258רכ"ופרעו
 לק ח"ב שאתה שהורית מה ליתז

 252רכ"ה בר הייתי משמה השיבוהוא
 מעות, לו יסחייב בחבירו שיורעמי

 ,2לו כלי במתר ליקח מותראם
 258רכ"ו ממונויכרי
 ה' טוען המשכוה שבירו.ראובז,

 3ט1ע"ח הלויתירסלעים
 מח המטבע, ונפמל לחבירוהמלוה

 249-51רכ"ב-רכ"נ לוישלם
 870שע"ב העיריות מן נובהבעל-חוב
 העולם לבריאת ממנו שרלנשטר

 878שע"זכשר

 פקרוןהלנות
 של הקטנה לבתו טבעת הפקירהאשה

 256ר"ל הימנה ונאברהרבינו
 ביר לע"ז משומר שהפקירפקרוז

 195קע"ג המשומר ותבעוישראל
 יצא הפקרוז שמחמת מועזראובז
 עלת והכביר עושר קולעליו

 'תשרל"א יותר לתובעוהמושל
 ןג2רננוץ גתגנירדץדולגנןרנ

 כותב היאר קרקע, לו שאיזומי
 לו ונתתי ובמתנות:בשמרות

 298רנ"ה בחצרי קרקע אמותר'

 על ולבעלה לה נכתב מתגהשמי
 268ר"מ אחר מכפר חיוצאמעשר

 יכול איז וקניה בעריםמתנה
 878,טע"ח בולחזור

 1גרררנדתלגנררנ
 מצמרפים אם לזה, זה שקרוביםערים,
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 284 רם"ב 1 מרע שבשכיב בערותלהעיר

 לומר צריר איז מעשה בו שישברבר
 254רכ"ח ערייאטעם

 דאטטכתא קגיןהלכדת
 מועלת ראסמכתא אמירהאם

 286 ורל"ח : 868שס"ובהקרש

 265רל"ז קנייו בעי לא ערבות המקבלערב

 קורם בו לחזור יכול בקנייזערב
 265רל"ז המעותנתינת

 חחפץ לפרוע חייב השליששמעוז
 הסעירה ההרשאה כפילראובן,
 259רל"ב החובשגפרע

 שכירדתהלכדת
 רבר ישתנר שאם לחבירו, שמתנהמי

 חייב חלקו, לו ליתן ירועל
 264רל"ו לוליתו

 267רל"ט אגרא פלגא בטל בפועלאמינא

 שדתפיןהלנדת
 אחר ירצה שאם שנשבעו,שיתפיז
 סעכב חברו יהא לא לחלוקמהם

 88 אע 1 יעל

 לו ,שזיכתה חלקו, תובעיהורה
 90ע"ב בשותפותחמותו

 חבירו, לרעת שלא חולק ארםאם

 מ24רל"ה חלוקה הויאלא

 חבירו את תובע השותפיז מןאחר
 282רל"ר נופו בפריוז מחצה לוליתז

 שותפים להיות שהותנו ושמעוןראובז
 שויז הפסר, שיש עכשיובשכר,
 280רל"ג 1 לא אובהפסר

 כח ולנתק לחלוק ללוי כח ישאמ
 104פ'השותפות

 דגחלה 'רדשההלכדת
 372 'טע"ו יוצאי-ירכו לכל בירושה קורםהאב

 תובעיז וקרוביו לע"ז, המשומדמת
 ישראל, ביר שהפקירהפקרח
 195קע"ר ירושהבתורת

 וקדהטע אישדןהלכתו
 בשעת ברנות שבע אומריםאם

 212קצ"אאירוסיו
 בשעת אירוסיז ברנת מזכיריזאם

 218קצ"בגישואיו

 ברכת עם בפה"ג ביור ולאשכח
 216קצ"רנשואיו

 ונשואיו ארוסין ברכת לבררמהו
 218קצ"ה אחר כוס עלביחר
 העיקר חיא מהז איזה נשואיובברכת

 219קצ"ו שחרית ברכת או הערבברכת

 221 קצ"ז קרוב הקירושיו מעירי אחרנמצא

 והיתה כסמ, בטבעת אשהקירש
 221קצ"ח גהב שהואסבורת

 האשה, את לו לקרש שליחהעושח
 231 ר"ו שטר-הרשאה לו לכתוב צריראיע

 וחתם קרושיו מעירי אחרבא
 214קצ"ג חבירו את גם וחתםבכתובה

 עגרח שאמרו ואיש,אשודאיש
 871שע"געבירה

 872שע"ר חסותו עם עבירה שעבראיש

 872 שע"ר לו לחזור מותרת שזינתה,גרושה

 ליגשא מותרת בעלה, שמתמניקה
 247וי"ז חרשים מ"ולאחר

 לו אסור מבעלה, נרושהמניקה
 248רי"ח ממנה בנה אתליקח

ו"לננד",
 ובוודכו"

 דכ~זדבדרג
 נכסאי כל בכתובה כתבראובז

 מאלה חוץ לכתובתיראחראיו
 5~2ר"ט הכתובהפוסל

 כתובה, לתבוע לה יש איילוניתאמ
 97ע"ר לאואם

 889 ש"ע בפרעת לשטר-חוב קורמתהכתובח

 צרינה מכתובתה, שנפרעתהאשה
 870שע"א מב"רכתב-פרעוו

 285רל"ח ? לא או משתעבר בכתובהקבלז
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 889שם"טאחרים
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 דיגגדגם גיפ~יןד,ל5בדרנ
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 קרושיו בתשובה, וחזרוחביריו
 191קע"א נם להצריכהקרוםין

 סשוסר יבם לפני שנפלח היבמתעל
 5ש1קע"נ חליצהצריכה

 רגוקראב.אורי
 ישעיחו פמוקיפירוש'

 18כ"א או : מהישעיהו

 ירמיהו פמוקיפירוש
 1א' מ"נ ל"ב:ירמיהו
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 יחזקאל פמוקיפירושן
 2ר' א' כ"ו:יחזקאל
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 6י"א י"זמ':
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 התלמדרמאמרי
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 א'( ג', )ר"ה לשונות בר' משמשכי

 ב'( ל', )ר"ה מתניתא קשיא ושמואלולרב

 כ"נ.( )מגילה אבלימ תנחומימאי
 וכותבת מוכרת אלמנה ב'( צ"ו, )כתובות רמניאוהא
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 שותקת והיא לפניה במחלק ב'( קל"ב, )ב"בראוקמה
 ב'( נ"ו, ; א' נ"ה, )ע"ז ובור ונרגותני גתלפרש

 לגרולה עולה ארם איז א'( )י"ר, בסנהרריו ראמ'הא
 א'( י"ג, )מכות באזהרה במעילההזר

 א'( כ"ר, )זבחימ בקרשים פוסלת רחציצהמנ"ל

 ב'( נ', )זבחים רבתרביצא 'מן בק"ומלמרת

 בס' במינו מיז ררבנן אליבא ב'( צ"ז, )חוליז רבא רא'הא

 ב'( י"ב, )ערכין סנחריב ראגלינהו שניזתלת
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 כ"ג.( )כריתות קל איסור על חל חמויר איסורלרבי

 שטדביםעביב'ם
 מכיר בר נתו לר' רש"יאגרת
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 רמותר בלע"ז. אותו ואומריו כו אחרי לרקק שררכן לחשיםאותו
 הא,רי את שהורגת חיה היא פרוונקה בתה"נ, ר'מצא

 190 קס"מ : 188קפ"ח
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 244רי"ר
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 297רנ"ב
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 24כ"ט

 192קע"א
 18כ"א
 13י"מ

 11י"ז
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 18כ"ב
 144קי"ח
 ?14קי"ט
 14כ'
 843של"ח
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 56, אות 66 ; ד' פרק מבואי ראה : בהלכה( רש-י של ]בבשייטתוהלכה

 7, אות 242 238; 232, 230, 215, 206, 195, 194, 191, 186, 171, 109,161,

 1~1, ; 15 1, אות 331 330י 325, 321, 312, 305, 269, 266, 259, 78;77,

 371 365, 357, 350, 349; 12; 1, אות 344 343; 341, 7; 2, אות 335336,

 14. 13, 9,אות
 16. אות 236 : כחזרה הלכה 101. : כן מורין ואיןהלכה

 הלכה 206. : כרבים הלכה 12נ : כמרובין הלכה 71נ : אלעזר כר'הלכה

 : בישראל רוחץת הלכה 1352 337, 335, 12, 6, : כט[מואל הלכה 56. : הונאכרב
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 לם5(ה הלכה 352. 213, 160, 116, : למעשה הלכה 116. : לדורות הלכה 61165,

 379. : ההצות הלכות 46--145. :הסיני
 325, 309, 271, 269, 236, 196, 87--186, 141, 129, 114, 102, :הלכתא

 הלכתא 63--4361 : כלוי הלכתא 3. אות 321 : טעמא בלא הלכתא 353. 335,338,
 הלכתא 147. : כרבנן הלכתא 4362 309, 75, אות 141 133, 114, : באיסוריכרב
 141. : ש,מעוןכר'

 366. 266ן : הקדש 266. : העקר-ב"ד 196. ;הפקר
 31. אות 150 :הקפת-התיבה

 245. תתנ*ו[: ]=:גזירותהרג-רב
 260. 259, ן 231 :הרשאה

ז
 31. :זבה

 1. אות 160 : יקר[ בר' ]בבראי הזקן נרבו( 84. יזקנים
 99. : אבר'הם בר'זרח

ח
 296. 123, 96, 74, 16, :חביבי
 253. בילדותו[: לרש"י כבוד ]בבתוארהחבר
 329. 283, 233, 117, 107, 96, : חולה 305-06. :חגור
 209. 53--150, : המועדחול
 10 אות 139 ו פרונדאברוט[ הכומרים ]בנחוק : הגלתים חוק 11. :חוק

 296. : ישראל חכמי 299. 244, 102, 72, 64, ;חזקה
 69--65. : חמודי 321. 204, 136, 45, :חלה

 9. אות 194 193, : מומר חליצת 193. :חליצה
 4352 319, 46, 41, :חנוכה

 14. : חננאלר'
 88. אות 363 267, 2, אות 175 25, 22, 20, 7' :חרחים
 54. אות 278 העיקול:חרם

ט
 328. 159, 97, : ישראל טבחי 65. 63, : גוים טבחי :טבחים



8מ4 נ455םפתחי
 66נ %68, ל25, 34נ ? חשובישהעיר[ טובי-הקהל, ]אוסובי-העיר

 %-ינ 335, %8, 181, 99, 70, 65, 31, :טומאה
 291 290: 241, 43, אות 218טרו"*ש:

1-

 193. : מח(ומדי,בם
,-1

ר'
ר'
,-1

 23נ 2, אות 312 : נאוןיהודאי
 3. אות 171 ? ממגנצא[ מאיר ]:בבר' כהןיהודה
 14. אות 351 : יצחק בר'יהודה
 15[. ריב*ן ספר ]ראה 345 343, 337, י ]בבריב"ן[ נתן בר'יהודה

 134-35. 129-34, : טוב יום 448 116 : יום-כפור 14. :יובל
 ייסף י' א* אות ]349 ש יהודה בר' נבביוסף( יוסי ר' 96י י )סתם( יוסףר'

 : מאיר בר' יוסף 241* י מטרוי-ם[ ]בבהפרנס יצחק בר' יוסף 267. : אה'רןבר'
 08ו1 : הקצין יוסף ר'1281

 65. : יון ארץ :יון
 35י גאון: יעקב מר 35. גאון: יחיאל)מר(
 340, 339, 324, 302, 1187488 183, 180, 179, 177, 140, 80, 8ג :יין

 365. 338-39, 184, 180, 177, 56, : יין-נסך365י
 : דורכל יעקב ר' 282. : הכהן יעקב ר' 340. ? יקר[ ]םנבר' )סתם( יעקבר'

 175. ? ]בנמפלייזא[ שמ01ון בר' יעקב ר' 282. : אכרתם בר' יעקב ר'89:
 23--320, 302, 61--160, 133, 14--113, 39--36, : הזקן יקר בר' יעקבר'

.355
 349 : יחיאל בר' יצחק 257. : יוסף בר' יצחק 282. : אברהם בר' יצחקר'

 יצחק 111-12* ו ]הגדול[ מנחם בר' יילק 11* אות 39 : יקר בר' יצחק 3.אות
 65נ י משה( ו=נבר' שלמהברג

 364י 1241 133* 129, 108, 80, ד6--6%, 54ג : הלוי אליעזר( )בנבר' יצחקר'
 292, וו1180-4 179, 172, 68, 52--46ג 30--25ג : יהודה בר' 'צחקר'

 350. 333ג 0ג298,3ג
 103. 102, 100, 99, 97, י יצחק[ בר' יצחק ]ב:ר' חיתוםיצחק
 דורו וםבבן יקותיאל ר' 2. אות 272 ? ]ב2מאורליינש( מכיר בריקיר

 362י י רגמ"ה[של
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 372. 195, :ירת0ה
 361. 252, 124, 48, 33, 30, :ירתמלמי
 21י אות 274 ; קולונייא יריד 21. אות 274 אורליינ*ש:יריד

 32. אות 196 :ישמעאלימ
 יעקב רבינו ישיבת 134. ו קלונימוס[ ]בבר' רומי של ישיבהינ0יבה:

 רבי נמל ישינעזו 3ש : )=:רשאי( ימעב נאון ושיבת נראהא 77. ? יקר[]=בבר'

 132. ש הלוי[]בבך*י

,ןמ

 365. : כומרין 191* 190, 18,כהנים:
 38. אות 83 ? ואיטליא[ רומא צרפת =:כולל כותים גלות ]ב:בניכוזים

 63. :כנענים
 83--282* :כרמים
 78* אות 202 י הגוים[ של ]והתנגדותןכשפים
  370. : מב"ד פרעון כתב 73. 53, :כתב-ידו
 370. 268, 265, 248, 243-45, 234-39, 16--213, 133, 91,כתנבה:

 78. אות 42--241 : דיכרין בניןכתובת

 .ל

 5. אות 349 331, ; 6 2, אות 317 205, 185, י בבלותיר[ אלעיךא ]אולוהיר
 לבסוף. ה' פרק במבואי לועעים" אךשימת ראה :לועזים
 291. 1 73 אות 280 ? [ 08ז"26[ ]בב לימרא 343* :יחשים

 262. 260, 239, $ ]בברש"י[ הנדול המא,ור 248* י ]ב:רש"י[ הנולהמאור
 הנדולהמאור

 ]ב:ר"י,
 וש. אות 362 בראי['י

 ]בבבר' חתנו מאיר ר' 366* י ברוו[ בר' מאיר ]=:ר' נמתם( מאירר'

 יצעק בר' מאיר ר' 2. אות 349 : ,יוסף בר' מאיר ר' 75. 58, 56, ישמואל[

 76. ?]ב:הצדיק[
 ..., 320. 300, : מגילה 5. 4, אות 350 :מננצא



 י ל ל כ ח ת פמ
 3. אות 297 : שמואל[ ]בבמדרש לה,' לעשות עתמדרש
 יקר[: בר' ]בבר"י הזקן מורי 313. 302, )סתם(:מורי

 123 אות 146 בר"י[ ]בבר"י הקדוש מורי 147. בר"י[:]בבר"י

 196* : מין 196. : לישמעאלים מומר 194* 193, :מומר

 57* : ויטרי[ ]בבמחזור מחזור 48--147* :מחזורין

 דבר ועל 277-79. 75--273, 249-51, 103, :מטבעות
 לבסוף. ה' פרק מבואי ראה : רש"ישל

 ד4. 6--~31, 32, :הילה
 25. אות 133 73, 35, :מכתב
 16. אות 205 ; ולותיר[ ]בבצרפת מלכותינו  3ו12 י  הראשרו1 ]בבטהיבאוטמלך

 15 אות 349 ]בבלותיר[: לעירמלכות

 1292 :מלקות

 220, 217, 213, 209, 166, 157, 155, 153, 149, 11, )סתם(;מנהגים

 131, 56, 47, : אבותיכם מנהג 1365 361, 351, 344, 339, 301, 265, 224,230,

 :! אאי מנהג 1337 : נכון אינו מנ~ה,ג 4301 ו היא תורה האבות ~נהג 301.351,

 מנהג 2. אות 143 142, 11, אות 112 : אשכנז מנהג 2* אות 324 2, אות123

 מנהג 205. : העיר בנות מנהג 14. אות 219 : ביה"ם מנהג 2* אות 324 :בבל

 מנהגא 41* אות 361 200, 183, 4, אות 179 : גוים של מנהג 233. : ישראלבנות

 מנה.ג 246* : המדינה מנהג 136. : דרבנן מנהג 54. : דוכתא מנ,ה.ג 143* :דב"ד

 323. 285, 251, 232, 185, 175, 171, 157, 53, 17, : מנהג-העם 204* 107, :העיר

 פנהג 291. 204, 144, 133, 130, : טרויי"ש מנהג 14. אות 246 ן וירמיישאמנהג
 325. 113, : ישראל כל מנהג 343. 341, : יפה מנהג 54. : יקר בר' יעקבר'

 47, מגנצא: מנהג 16. אות 205 185, : לותיר מנהג 322. 157, 35, : כשרמנהג

 ספרד: מנהג 54. נביאים: מנה,ג 1. אות 205 בלי"מ: נדרת מנהג 209.210,

 159 142, 5, אות 115 ן צרפת מנהג 1. אות 204 : פרובינצא מנהג 2. אות324

 1291 205, 45, : קדמונים תנהג 315, 307, 266, 251, 210, 204, 161, 160, 11,אות

 : רומניה נדנהג 1356 266, 12, : הרא,שוונים מנהג 8. אות 259 : קירואןמנהג

 328* 327, 321, 319, 307, 174, : רש"י מנהג 2. אות 234 : רינו"ם מנהג 7. אות212

 44ף-ג43ש : מכיר בר' מנחם ר' 53. אות 51 ; ]בבמצריך[ הלוימנחם

,45-47.49 

405

 מורי-צדק355*

 בזמנוהמטבעות
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 302. 200, 180, 139, : הגוים עם מסחר 91י-ו[129 : העיר מם 1196 ימסור
 11. אות 139 : מערופיא 257.,מעמד:
 174, 173, 164-5, 142, 140, 94, 73, 58, 39, 20, נ=:שהי'ה0:מעשה

,175,201 ,202 ,203 ,208 ,253 ,289 ,302 ,308 ,313--14 ,327 ,329 .)2( 
,344-5,350 ,352-3 ,357 .365 

 1270 268, :חעשר

 72. אות 241 : שמעיה של תרגומיתמקרא
 235* : חביב אבן מואה ר' 2. אות 155 ש שלמה[ ]בבר' מו0הר'
 1. אות 281 : יקותיאל בר' משולם ר' 14. אות 340 ש שלמה[ ]בבר' משולםר'

 1230 88--19%, 9--ש1, אות 192 191, 190, 189, :מש'ומדים

 317י ש בשבת הכדור משחק 316. י ויו"ט בשבת האגתים משחק :משחק
 הכוחרים: משכונות 4273 103, 42, 4 הגוים מ~חכונות 345. :משכון

 1367 273, 255ן 199, 109ן : ישראל מש'כונות 2. אות365

 4289 159, :מואל

 159. : לגוים מתנות-פורים 240. : טמירתא מתנה 298. 291, 240, :מתנה
 יין מתנות 142. : פסח של בשמיני הגוים מאת לרמיי ~יצים עוגותמתנות
 185. : לרשאי טוביםבימים

 241. : מוחה בר' מתתיהור'

נ

 281* :נאמנות
 43--4342 205, 99, :נדה

 290. 288, : נדוי-הקהל 88--287. 86, :נדוי
 366. 85, :נדר!ים
 1194 : גאון נחשון נרב[ 6* אות 341 : נהילאינרב(

 141. 138, : הקדמינימ לגאונים בדוקהתנוסחארת
 158. 136, : נכרית 1283 188, : נכרי 177. :נוצרים
 121. : ברזל צאן נכסי 269. : מלוגנכסי

 4י-7%. 20, :נקור-הבשר
 287* נשיקה: 81-ש119נשיאת-כפימ:
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 ש ]בנמרינוי[ יחיאל בר' נתן ר' 86--293. 9, 8, : מכיר[ ]בבבר' )סתם( נתןר'

.31-36

ס

 סדר 160. : חולין של ברייתא סדר 163. 162, : גחל:ית ע"ג בשרסדר

 נ סידורים 14, : סידרי-העולם 374. : הגאונים תסדר הפמח סידור 76. :התקראות

 322. : רש"י[ ]בבסדור סידור318.

 320. מפינה: 261. ןסחורה
 47. :סליחות

 323. 312, : גאון סעדיהר'

 : חומש ספר 119 : ישנים ספרים 368. 275, 248' 241, 132, 19, :ספרים

 בר' יצחק ר' ספר ג'. מ*ז אמ"א, ה' סמ"ג גרשות: רבינו ספר 273.312-13,

 1350 285, 88, תורה: ספר 19. : שלו[ קדשים סדר ]נניה,ודה

 292. דבי-רב: ספרי 1. אות 292ספרא:

 107. :סרסור

ע
 הקדשים: העצמות רקב ע"י בע*ז שבועה 65--364* 337, ן זרהעבודה

 8. אות200
 145. : העיבור סוד בעלי 47ף-~145. 17--א(1, : עיבור 287. 198, :עבריין

 146. : העיבור מסדרירבותינו
 243. :עגונה
 250. ן ישראלעדת

 214 : קדושין עידי 41. אות 215 : כתובה עידי 373. 254, 214, :עדות

 1284 מרפ: שכיב עידי 254. 214, : קנין עידי 14.אות

 381. : עזראר'
 של- ]בבתלמידו נתן בר' עזריאל ר' 96. ! רש"י[ של ]בבקרובו עזריאלר'

 1334 18, אות 174 172, 96, :רש"י[

 66י ? 63 : הארץעתי
 265. :ערבות



 כלליממתח401

 97. :ערביים
 9* אות 229 271, : אגרות[ ]אוערכאות

פ
 285. 193, : שבוייםפדיון

 131. אות 87 עדיות[: ]=במשנהפסיקתא
 47. : דרחמיפסוקי
 345, 41--340, 338, 333, 322, 196, : הצרפתים[ ]בבנימוקי רש"יפסקי

 : שמעיה ר' ש:ל הלכות פסקי 343. 340, : ]בברשב"ם[ שמואל רבינו פסקי364.
,305.343 

 257. 255, 195, :פקדון
 1. אות 204 :פרובינצא
 3--4. אות 300 :פרוונקה
 75--273. ]בבפריס[.פריט[
 73. אות 280 103, פעךטים:פעףט,

צ
 263י : צדקה 01נ 209, : הדין צדוק 76. :צדיק
 282. : ואהצ

 13--110. :ציצית
 1ג אות 361 וערב[?  וסתי ]ב:צורת נכריותצלמי
 10. אות 57 הגדולה:הברה
 232. :צרעת
 1; אוז 81 ב/ פרק מבוא ב--גליקיזם(: העתיקה צרפת לעחןצרפת:

 7; אות 175 3; אות 165 1; אות 140 5; אחז 114 36; אות 96 136; אות88
 1. אות 321 16; אות 60;290 אות 279 9; אות 272 3; אות 265 10; אות214

ק

 298. 96נ 84נ 267, 99, : מרבותי קבלה 286. :קנלה
 7נ 81, ? [ ב10הביבנ( ]בבקבלון
 1207-11 ן המתקבורת
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 10. : מטר שאילת זמן קביעת 144. 16, : המועדיםקביעת

 145 י יהודה[ בר' יצחק ]בבר' הקדוש 76. הלוי[: יצחק ]בבר'קדוש

 22--221, 91ן, : קדונין 210* 209, 207, 37, : קדיט[ 119. 118, : קדוטה 136.146,

 136* 45, 28, 26, : קדשים231.

 5. :קונטרימ
 29. אות 134 34, : הזקן קלונימוםר'

 275. 8ן. אות 273 : [ 5זטבזט20( ]בבקרטיע"ט(

ר
 381. : יטמו( את להזכיר )ירא ראונןר'

 1362 356, 322, :הראט(עים

 45--154, 40--138, 136, 125, 19--113, ; 42--40 : ]ב:רש"י[ )סתם(רבי

 40--39נ 37--321, 19--313, 11--306, 54--251, 209--199, 76,184--173,

 בר' ר"י או ]בברש"י )סתם רבי 36. יקר[: בר' ]בבר"י )סתם( רבי 344.349,

 )סתם( 89--188.רבי 148, : יהודה[ בר' )סתם(]בבר"י רבי 7. 1, אות 122 :יקר[

 : יטמשוה בר'  קטלמה ]ב:ך' )סתם( רבי 1. אות 357 : יהודה[ בר' ר"י או]בברוט"י

*350

 50נ בר"י[: ]בבר"י הרב 314. 160, ]בברזטאי[:הרב

 317, 307, 35נ 16ם 200, 5ל1, 166, 149, 144, : ]בברש"י[ )סתם(רבימ

 41--0ג אות 182 : בר"י[ ]בבר"י הגדול רבעו 1170 בר"קי ]בבר"י רבימ336.

 8פע 1322 ]בברש"י[1 נטיי רבינו 349. בר"י[: ]=בר"י הגדול הרברבינו
 267, 99, : רשעי נטל רבותיו 37* ט[כבבל: רבותינו 1. :רבני-אלצורא

,284,296 .298 

 367. 345, 73--271, 263, 255, 99--96ן, 07ן, 103, 42, :רבית

 268. : ריטלין 68. אות 362 : רוסתה 35. 34, :רומי

 7, אות 326 325, 312, 230, 216, 37ן, : יצחק[ בר'  ,טלמה ]בבךןר"ט[

 7. אות 20 : רש"י[ ]=יטל בתו חתונת 7ןן. 08--07ן, : חולה רש"י 35.352;
 רטריי "טל ]ב=ביתח בתו בן 5ן. אות 256 ט"י[: ]:=ר ר' יטל הקטנהבתו
 7. אות165
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ש

 בעשרה בארור שבועה 284. 88, : במ"ת שנועה 252. :שבועה
 1369 248, 46--243, : האלמנה שבועת 295. 86,292--284,

 16, אות 246 : ב"ד עפ"י הנשים שבועת 253. ןשבועת-הייסת

 : שבועת-שוא 8. אות 200 : הקדשים העצמרת רקב ע"יגוי

 1328 161, 159-60, 72,שוחט:

 1274 : לש,וק הנועדים קהלות 61--260. :שוק

 1292 : ביטוישבועת

 ש'בועת- 8. אות259
.292

 07--104* 92--90, 88, :שותפות

 60--259* נסטר-אפנה: 1373 99--298, 30--229, 216, 13,ט(טרות:

 31 : פסיקתא נטטרי 298* 268, : : מתנה נטטר 1260 259, 231, ןפ(טר-הרשאה

 13. נטטרות: מנין 282. : צתאהשטר
 : לקבלה )טליח 227. 24--223, : להולכה )טליח 27--226. 224, ןשליחות

,224--26228--29 

 24. : ט(מיטה 281. 240, :שליט(

 322. ]ב:רש"י[: נט"י 142. היצחקי:שלמה

 )סלמה ר' 56--1355 352, 302, 129,  וויוויי ]בבבר' )סתם( נטלמהר'

 י מטורש( ]או מטרתט( 1טלמת ר' 1366 י ברוך[ בר' מהר"ם 'טל דורו ]בבבן)מתם(
 בלאנ"ם עמף בר' )טלמה 1257 : ענה בר' נסלמה 291. 250, 249, 173, 123,129,

 226. לאנשלמה[: בבבן]ב:בלאנ"ים

 337. 169, ]בברזטב"ם[ ט(מואל ר' 343. 310, : ]בבמויטרי[ זקנינו ט(מחהר'
 165 162, 140, 74, אות 67 57, : ]בבמויטרי[ נטמעיהר,

 43נ 335, 328, 319, 315, 310, 305, 298, 242,287,
 67נ משאנץ[: ]בבהשר אברהם ב"ר שמשוןר'

 3. אות 315 יהודה: בר' עניאורר'

,175,177 180 

 240. ן גאון 1"וירא רב 1. אות 364 : גאון האי דרבשערים

 72--68נ : העיר[ ]בבמושל הנטר 4. אות 350 : במגנצא[ 1084 ]משנתשריפה

 58. ן הגדולהתייר
 66. חולקין: דממונא תיקו 66. : לחומרא דאימוראתיקו



 י ל ל כ ח ת פמ

 355. 130, 19--118, 102, 78, 57, :תלמוד
 הישויבה בני תלמידי 66. : חכמיסתלמידי
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 94, 76' : התלמידים119

101 1 .312 
 144. 14, 10, : תקופות 1237תנאי-ב"ד:

 157. 155, 54, 48, :תענית
 )אטנ 279, 276, : טוק תקנת-ה 314. 28' 22, ן מקנות 201. 125,תקנה:

 תקנת 46--145, : ערבה תקנת 236. : כתובתא תקנת 290. טררעם:תקנות
 רש"י תקנח1 230. ר*ג: תקנת 37. )טבבבל: רבותינו תקנת 1239קדמתיס:
 46--145. ולוכב: נטופר תקנת נ אות 290 לן[1]בבואלנן

 13--5ע. : יונתן תרגום 94--293. : אונקלום תרגום 19. :תרביצא
 204. 136, 45, :תרומה
 תשובות 1306 : הבביים תעעבת 1354 139, 130, 129, : )סתם(תעעבות

 ני ]ב:גא הגאונים תנטובות 312. 300, 99--298, 194, בבל[: ]בבגאוניהגאונים
 תנטובת 312. י נרבונא[ גאוני או עשי ר ]בבתשובות הגאתים תמןבות 131 :רומא[
 : כתב-ידו רש"י תשרבת 353. רועשי[: ]בבתעץ' הקדמתים תעעבת 133. :רגמ"ה

 14 אות. 53נאו



 : ב( לטפר ותיקונים,השמטות

 לרש"י המיוחסת זו, -תשובה צ"ל : 1 ש' מקורות 328 עת' ש"זסי,
 ; מ' סי' 49 קובץ שזח"ה כ"י ח"ב לדרך בצידה הובאה בר"י, לרעי כ"א לוואינה

 ח"ב שבה"ל קצור ; )סתם( רבי בשם 220 ח"ב האורה ; קכ"ו סי' מ: כ"יאו"ה

 : בשם רל"ד סס"י שבה"ש ; בר"י ר"י ן בשם ע"ג( סי' בבבנדפם ח54 סמ:)כ"י

 : בזה"ל רל"ו סי' ח"א הרשב"א ובשו"ת ; י'הודה( ]בבבר' יצחק ר' בשםומצאתי

 את תנזה ואני ז"ל, רש"י כתב אנה ידעתי לא וכו', ז"ל רש"י משם שאמרתומה
 )בב.ע"ז סריקי בוקי שתלה. אני אומר משמו, אחר אמרהי ואם ז"ל. הרבאנזרה

 עליו חתוס ז"ל הרב ואין הענין, לזה ידעתי לא דבר סוף וכו'. ז"ל ברבינו :(ל"ז

 :יעכ"ל
 במקום להתפלל הציבור -נזתהר צ"ל : 1 הערה סוף 328 ענז' ש"זסי'

 הרשב"א ובשו"ת שם. ושבה"ל או"ה עפ"י זה ותיקנתי מל'התפלל". הציבור"מונע

 יום. מבעוד ערבית תפילת ממהרין כשהציבור :הגי'
 וכו'. בביתי בלילה אזכור אם אמר דמימר : ש,ת : 2 הע' 328 עמ' ש"זסי,
 למצוה. ושבועות ימים ן שת : לבסוף 4 ש' 328 עמ' ש"זסי'

 ]בבמזה[. עצמו -והמונע צ"ל : 6 ש,' 255 ענז' רכ"טס'י'

 של בזמנו ליטרא לכל פשיטים -ר"ת צ"ל : 73 הע' 280 עמ' רת-אסי'

 כנכון. שלא העיר ט"ו( אות )שם מילר ור"י פשיטים". "ור"ן במקוםרש"י
 "וכשבתאי". במקום לכאן -וכשבאתי צ"ל : 11 ש' 377 ענז' מ[פ"בסי'
 במקום אותו לזהות בבואין צ"ל ן לבסוף 53 הע' 51 עמ' נ"הסי'

 אותו"."להזהות
 אלעי". "בר' במקום אילעי כר' העם 2בנהוג צ"ל : 9 ש' 17 עת' כ"גסי'
 במקום לרה"ג השטרות בבוספר צ"ל ' 29 הערה סוף 91 עת' ע"בסי'
"לשטרות",
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 18צ1שסם3נ "5"אש  70יש ז30בות 5ש11"1ת"ץ10ת 01 "אש :ם8ב "אשש5ז11
 5"8ב55זמ( ז"ק "5 נתב "אש שס81תסם 01 "ז5ש%ש5"יתן תן "אש%בעבע
 שקומ"ששב 0ש ""ז1 "אש אסז5אמ( ת02ז1 01זשמסם 01 "אש ."שבש5"5"אןק
 85ת1ש%זאד 150ב 8"א5 7י"ת שא118 מ0 "אש "111 נתב חז70י 101א5ב(1
 "אש תבות נתב ת0 "אש ץזב01ש15עם "71ש5 01 "אש אסת"זע.001אס5

 8ת%זם8 "אש % אשן נתב אש5.12"1ז5שת"ם
 ת% שן ץבהת "6 8תם10 תב 0אסם 01 "אש 1בס%ש011ע 5שמ"ים01
 "אש 5"בת1ש נמב "אש ס1אב%בא מ%0שסב"ז 0ש "אש 55"זש815 01"אש
  אם7י"3 "%קס"ע 8ת1זם8 "אש ש5ז11 ,5"8ב55זמ( אש1,ו 131ס"ע5-ותם

 ~5באע ת0 "אש מ%0ש5"ם4 01 ץשז"קסזק 5שאשיז תו "אש ץ8.1101תב[
 %א5ב(1 ,ו"תח "אש 8תם0זשחסב6 01 "אש '5"8ב55זמ(11שסת2

 שבאןק

 5ב שן 5ב,ו נ"שב1סת5תם ת% שתסת2ז"%מ( זב"ת ,5"ץ0זקך "ז"א7ו"א
 8בא 83"י11 15 שתם18ים-11"5 ת02ז1 ותם5תסע5"ז *110 2551 *ע.299

 "ז"אןק "א 5"שבש5 ץ11בס0יגם4"תם ו07 "אש ~5ב6 01 "אשס1מ830
 5"סזם50 :שבאש "אןק 8תב[ 5"80 שסת 8ת10"6 ז"אש1ם 0ש "אש-15זאמ(

 5תב1ש ז0 0ש "אש ,5ם"51ם4ג שם6 5ת1בת2"ז "אש %בימת"ז"קץשז"עסזק
 01 "אש א15,ו"3 "%עס"ע ת,י80 0ש.ץש%תז"שם

 ת% ,ת5%0ם1סתסם 1 "חבש %5אש ץש1ת5שזסקעס 01 8תן55"זק%םץתז
 "58שישבז8 0ש 5ז550"01זע 1ת%באמ( ,2ש71וסתז"אסןק זם8תב%"11ל%זב4ג

 נמב %5ם0נ1 8ז"26ת31( ז10 1ם1"זבם 8מ81ב"ז 01 "אש8"סמבץ8ב
 .5ש""א5 1 ותב 150ב 8"ש6ם8ת1 0ש ץות 85ת"1ז1 661ב(1 51ב5,זם5116

 שתם5%8"זע 01 "אש 7י"ז6"1ו 1בס01081"אןק "8"011מ( 80,01בס%אמ(
 נתב .ז4ג תסם[ ,תבנת11"3( שתם518"זע 01 "אש 1אסבז412ג-מ83ז0

 ת10שב12 01 ,בס1ז"1ת1ל ז10 אתיק1"א 0ש 8תיז6 15אש וז70י 0ש"אש
 נ107שת"ששב 01 "אש ;שמם58ש5 נתב 0ש "אש 5ז"א6115ווק ז10זי"אש
 8ת1חבש5ת1בק "זבם נתב שת111ב1תם 55"תנת1ח מן אמ1זבע"זע%5אש

 "ת2ם01ץ ז10.ת%0שבס611ווק
 [2ג!15 ,א%ת5אתע[2 ,.1ל.4ג-מ.1ו.[



 ק 1 6 ו 1 [ע

 ז40] סאן (5ב1 זס(זבעף 01 ב ץזע(תסם 1 סי2א 11ססחפ111ע5זעק

 17ת 1בם1ז0ן15א מ81ען5 01 סאן ח15,וסנ ץ(111עת1תז0]( ס14%1 111סא(
 ס881נהל ,5ספ1ל 5ב 8סן(ס6סז 111 סאן ב5ת0ע5ס(1 סזעןבזסן11 01סאן
 .5סת11ן פת1זעל1 ס5סאן 5זבסץ 1 סיבא 8בא סא( ספס11ץ1זק 01-סזק

 פ111זבק ז10 ץ1זבם ת10ן2ם11חעע ב 4"4",3441 01 סא( ם1ז0(15א118ב
 ם1אב1בא 1ב1זסןבבת אן0ח( 111 ןע1זם5עתבות אתב 111 )(ת1זק8סן051עס8

 ת1 סאן ב5ת0ק5ס(1 01 סא( זבס4ן ן5ב~1 נתב 11זסן5ס,%י .סקסזע~11

 א(1בס7י 01 1ב1זס(בות 8ס(%ם ת1 סאן ס1מב0111
 5ב7י 1(עזן5 א(71י סא(

 8סזס(ןבם5 11ב זפץ0 סאן ן5בץ סזעןבזסן11 101ביסב81ס1ת
 ןע"

 ,1א5ב(1
 ,5זס0816ם 8תב קע 0ן סןבנ ן110 ןסץ ס8בות ס1חב11ביב ת1סתס

 .סתזע01ץ סאז ס05קזעע 01 שאן ןתס5סזע ס1תע01ץ 15 0(ןתס5סזע
 ס5סאן 5ס(זע50 ת1 ססזא( 5(זבק ת0 סאן 515בח 01סת11%-ץן11ס,ו(

.5ןק1זם5עתבות
 ס5סא[ך ב5תסק5ס(1 01 1א5ב(1 1חחב(1[ תסת50101 תסח(בב15

 וס ,5סץ0זץ' 1בן1עבם 01 סאן ץא(עלן 01 ]סת"בעתזבאךן 1תז10ב
 סןןת6ס8 ת10ןעח1זןתסם 0( סאן ץז0ן15א 01 סאן 75יסנ תןתזסאןז40ל

 ס(תבזע נתב תן סאן 8תב1סת1א(1 תז0ז1 סאן 8תס(ס5 11בא 01סאן
 1 1 אן ץזעןתסם 0( סאן ן5ז11 ס8ב(ס8 01 סאז אז12 .ץזעןתשםס5סאקר
 "5זסןןם[" 8סזזס1סז[ 0ן 5ב 11ן0זספפ1" 11ן זעס ,]5ס(זע50זסץ0
 ססזאן נסזנתעא נתב 70ון-ץןאפ1ם תן ,זס"בתעת סזב 8ס5בח ת0סא(
 5בתס1ח0זק 01 סאן ץב8 נתב סאן 1בם1ן(בזע 5ת1510םס8 01 ןא5ב(1נתב
 15א ןזע0ך4 111 .5סץ0זץ' ץסאץ' 7וסזאן ס1חבזס518ת0ם ןאפן1 ת0סאן

11011040- 
  תסס7יןס"

 1בתזסןתן 5ס5באע 01  א715יסנ 1בתעתזתזסם ס111

 אזן,ו 1ב1(סע5 515באעתזם ת0 סא( ס61ז 01 "אז 75יסנ תן סאז(ןתז0ת0(ם
 ס111 01 א(ע5 5ס1ן1ם 5ב ,5תבס1זל( 51סץ0זץ' ,ת1110ביבך4יסזזס1ס1~ל

 01 סאז ץתבבת 5ת10ן5סעף 8ס55סז88ב0ן
 .15מז0'י

 ,ס(תסלב4ג נתב
 ןזבק סתזבם מז0ז1 5ס16תעתזתז0ם 01תזסן5ס,ו

 זסןבסז"
 11א5ב(1 סאן

 סקסזע~1 זס8תע סא(  7ב,י5 01 סא( ן5ז11 5ס8ב5עזך4 01 1 ,0,6-סז



 0ז ז4ואשוו
 1 ז זג

 1111 8(במ1ע81א 8תבת10(בלע5ת1

 ש56" 6,שאשו0 ,ש6 6,עסיו 2,6ש ,ואסצג2שצמ4
 ש6, ש*ן ן0 גגשאצ12%"א2וסן ג2 אס זש6".שע"מ0,

 מאן 0ז 1ס0אואם[1אם
 1זז14141ג ,שס[00 ג11,ע[

 מ14ג 1וג1ג415וג-5ג8
 ,שו" זע70 זש4,6ן צא4 ,צ70 זש0,6אנ שע0%64ג*שז

 0ן ש6 ;צ*ןצ צא4 זש6 ~64, שז60 ,ח70 0,".שש01*שץ
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