
 הגניזה מן ברכות לסכת:
מאת

. כץאברהם

י. ן.. ..י-
 נתיחד העולם, ספריות פני על המפתרים שלם, הספרותיים האוצרותבץ
 רבים: למשאים מתייחס שבעיזה החומר הקאהירית. לעיזה כבוד שלמקום
 בבלי תלמוד משנה, מדרשים תרעם, עברי, דקדוק המקרא, ופרשיתמקרא

 מתורגם חומר וכן היסטוריה מסמכים ושירה, פיוט הגאונים, ספרותוירושלמי,
 ערנית-יהודית. ולשת ערביתלעברית,

 כל ישראל: חכמת של בתולדותיה חדשה תקופה נפתחה השיזה פרסוםעם
 עדיץ ברם שכה, החומר משפע ומתעשר nrun מן יונק שלה מקצוע וכלענף

 הביבליונראף נ"ל, מרכס אלכסנדר פרופסוך. וחתום, צרור האריהחלק
 להוציא עצמו על שיקבל מוסד נמצא לא שעוד באמרו צדקוההיסטירלן,

 לאחר אלו, קטעים כי הוא, ספק מכל נעלה הביזה. קטעי כל אתלאור
 של ומשמותיהם נשמותיהם לנו יחזירו עוד כראוי, ויפוענחו מעפרםשיתנערו
 הספריות במחסני ומפוזרים מפורדים למעצבה, הם נחים כיום רבים.דורות
 סו זו רחוקות ארצות בכמה מפוזרים אחת תעודה של דפיה לפעמיםהשונות,

 זה. את זה המשלימים קטעים שלפגעו מוכיח חוקרים שני של מקריורק.פרסום
 רק לאמור, היא", בכל "האמת כי הקובע חכמים מאמר אותו צדק ספקבלי

 הגלומות ולברכה לאמת הערובה הוא הביזה חומר של המלא וארינואיחודו
 עד מקולקלים הדפים ולפעמים סתומים הם המיה מקטעי הרבה כי אםבו.

 חסרים באשר מאתנו, ורחוק נעלם הפיענוח וסוד הכתב, על מרובהשהמחוק
 קטע' משמשים רוב פי שעל לדעת חשוב ואת בכל להבנתם, רקע כלאם

 בהם. הנדונים העניכם נושאי של ומציאותם על-קיומם  ראשונה ידיעההמיזה
 במידה להעשיר כדך בו 'ש אלה קטעים של שלם "קורפוס" כי כן עלברור
 הועבר בה התקופה נתונה היתה שבהם לתנאים ביחס ידיעותינו אתמרובה
 ,ד. . - למערב. ממזרח היהודיהמרכו
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121 כץ י.אברהם,ן

 קדושה, תשמישי ההילול מן שמירה לשם ממים שבו מיוחד מקוש הוא"עיזה"
 שנתבלו. לאחר שימושם מכלל שיצאו ספרים " קרועיםספרים
 ספרים אם כי ובלויים, קרועים ספרים רק לא בברזה נבלעו הזמןבמשך
 נקרעו, בהם "מרובה השימוש ידי שעל ספרים - 'כלומר במקצת,שנפגעו
 הברייתא מגדירה וכך ייעודם. את לשמש ראויים היו ילא בסוכי אובתהילה

 )רש"י: דלוסקמי קדושה תשמישי הן ואלו . . מגזין. קדישה "תשמעי המיזה:את
 תורה ספר של והיק ומווזות תפלץ ספרים ספר(, בו ושק,לשום אמתחתכמו

 אצל אותו ;rmI: שבלה תורה ספר רבה ואמר . . תפלין'ורצועותיהן. שלונרתיק
 כקבורה ביסודה איפוא היא לספרים המיזה ע"ב(. ב"ו, )מעלה חכם"תלמיד
 מכלל היוצא ספר כך יתנצה,- שלא כדי באדמה נקבר שהנם כשםלאדם;
 , יתהלל.' שלא כדי נמושימוש

 מחמת שנפסלו ספרים לעיזה נדונו  יושנם, מהמת  הספרי*שנפסלו מלבד.
 או מהם: נוחה היתה לא חכמים שרוח ספרים - דהיינו רווק","חידושם"
 זכו שבשעתם ממעמדם, והורדו שגפסלו ספרים אלה היו תועה. דברישסתרו
 לפגם טעמים בהם מצאו מכן ולאחר הקודש, כתבי למעמד ל"קאנת,,להכנס
 מחמת במו אלה ספרים ב(. י', )ברכות רפואות ספר ע1 המלך חזקיהתענו.
 קט"ז, שבת ראה - הצדוקים וספרי )הגליונים שבהם, האזכרות 'Wb~ אוייחוסם
 . . הקודש. כתבי כל אמרו: כן על באשפה. מוטל יהא לא נים כדיששםע"א(
 באבא מעשה יוסי, רבי אמר . . בטה. טעונים לשון בכל שבגים פי עלנאף

 שולחת על יושב שהיה ומצאו לטבריא בריבי גמליאל רבן אקל שהלךחל~תא
 בו, קורא והוא תרמם איוב ספר ובידו ניזוף( בן יוחץ ר' ;(otril) המוף יוחנןשל

 בהר מעלה גב על עומד שהיה אביך, אבי גמליאל ברבן 4 זכור לו:אמר
 אף הנדבך. תחת שקעהו לבנאי: ואמר תרגום איוב ספר לפניו והביאוהכית
ן, ' . ~ ע"א(. קט"ו, לשם קשו עלץ ציוההח1

 הסף על ומבארו מקדושתם שנפסלו ספרימ ואותם שנתבלו קןש ספרימלבד
 בביזה שנתגלה העברי במקורו מירא בן סמר נכמן חיצ~יט"כ"ספרט

 של רוח מעולם בהם היתה שלא לספרים גם בעיזה מקום נתיחדהקאהירית(,
 משום רק להם באה להיעז זכותם כזה, למעמד להגיע יתיימרו לא ואףקדושה
 הקודש לכתבי הקודש לשנן אצלנו נתיחדה לא מעולם הקודש. גלשוןשנכתבו
 חשבונותיהם את ניהלו מכתביהם, את היהודים כתבו 11 נלשון בלעדי(באופן
 הסכמים, כגון רשמיים מסמכים של גדול חלק ויץ. אהבה *רי בה חיקרוואף
 היו המשפט בתי של דע ופסקי פרוטוקולים וכן יטץ נשואין, שטריחוזית,
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 הגניזה בר,כות:מזמסכת]3ן

 הללו, המסמכים גם ולכן כאותיותיה. נכתבו לטחות או הקודש בלשוןמקוימים
 הודות כבוד של ליחס זכו שבקדושה, לדברים יתם שום לכאורה להםשאין

 ג-. מכובדת. מיזה באותה ונשתקרו הם נטמנוגם בז ועל העברי,ללבושם
 שכסר, ז' שלמה פרופסור ידי על נכתבה העתה של למהותה ביחס הערכה:

 צ'רלס ד"ר של. בקשתו פי על פ%ו-1897(, אתת  שנה במצרים ששההלאחר
 . אעליה: קיימביידג', קולג', ג'ת סט' דיקן בזמנו שירמשטילור;
 קיימברידמ לאגןברסיטת !מסרו שכטר, ד"ר הביא אשר ה"עטה",אוצרות
 שכטר ד"ר כאשר יותר, מאוחר שלה. והמרצים המורים סגל עם אז נמנהשהוא
 יהדות של התיאולוגי הסמינר בראש לעמוד מנת על הברית לארצותהמע

 פרופסור הבץה. מאוצר כתבים של ניכרת כמות אתו הביא הואאמריקה;
 זה חומר של רובו אולם י: העיזה חומר על קלאסיים כרכים שני פרסםשכטר
 מתאימה בצורה להביאו מנת על והדפסה, עריכה סידור, לס-ת, עד'ץמחכה
 הגניזה, כתבי של השלם הגיף" פירסום עם והתלמידים. הלומדים חוגיבפגי
 של הפרטים החים את להבע לנו יאפשר אשר יותר, מעמיק מושג לקבליכל

 של מקיפה ידיעה אודותם. מפורטים מקורות ל% חסרים כה עד אשרהאהמם,
 ואישיה. התקופה להבנת נרחבים אופקים לפנינו תפתח אלהכתכים

 ארצות-הברית, ברית-המועצות, באסליה, במפרעת נמצא nran חומר רובן
 בברלץ; העברית הקהילה בספריית - גרממה התגריה, אוסטריה,מצרים,

 בקאהיר העתיק הכנסת בבית ביקרו במצרים שכטר ד"ר של ביקורו לטס('
 מירושלים, ורטהימר הרב )18%(, ספיר יעקב ע1%(, גלדרן ד' שמשענם

 הצליח פירקוביץ הקראי ו-1896(. מ188 אדלר ואלחנן )1865( פירקוביץאברהם
 עברים, כתבים של כייתר הגדול האוסף את )למערד( לפטרבורג אתולהביא

 העממית הספריה ידי על נרכש מאוספו חלק קדומים. קראים וכתבישומרוניים
 הספריה ידי על נרכש פירקוכיץ של  השני האוסף  ואילו  ר~ןן,  גונדרןבלממראד
 גדול רק לא הוא פירקוביץ של העיי האוסף מותו. אחרי בלנימראדהעממית
 לספרו בהתאם מכיל, זה אוסף המציאות. ויקר .האיכות רב גם אלאנכפות,

 10% ובעור, בקלף פילות 1% קאהיר-, -ביזת קאהלה: פאול פרופיסורשל
 האוסף מכיל לזה 1טף ערבים. יד כתבי מ-20% ולמעלה עבריים ידכתכי

 שי כספיים "מתקיים גם יא"ן
 ל,נצג~רג, יף אגרמסון, שינא שצרמן, "הם גהט,,4 י. ש. פרוע,

 ושוד. אלוני נחמיה אטף,שמחה
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ז
41ן כץ י. אברהם'

 עשר ארבע לפחות אשר קודש, וספרי תורה ספרי של הלקים 1509 מ-למעלה
 1121-429.  בשים ומנםמהם

 על אנטומי, לאוסף המטה מן השוב הלק נתגלגל האיכות שמגחינת לי,נראה
 יום ועד las שמשנת ~ls%-181). קאפוסטץ אנטומן הרוסי הארכימנדריטשם
 סיורים ערך ומכאז הרוסית, המשלחת כראש ויממש בירושלים ישבמותו

 המציאה על שמע בירושלים בהיותו וסביבותיה. ישראל בארץארכיאולוגים
 הקטעים את לבחור ידע הוא למקום. שהרעו הראשונים אחד והיהבקאהיר
 עזבונו, את שבפטרבורג הקיסרית הספריה רכשה מותו אחרי ביותרןהחשובים

 נצטרף אצטיץ של זה אוסף הקאהירית. המייה מן קטעים 1200 כ- היושבו
 הציבורית בספריה כיום נמצאים והם פירקוביץ הקראי של הגדוללאוסף
 שבלנימראד. עצ'דרץ סלטיקובע"ש
 1899: בשנת בסקירתו הרכבי כותב אנטונץ של הנתזה אולף ערךעל

 ממוצא הם אנטומן, הארכימנדריט אוסף של והערביים העכליים"הקטעים
 במצרים,'והם מה'מקה' היש: פירקוביץ, של השני האוסף של ומשותףאחד

 לספריה וגאת כבוד מוסיפים הם רחד רבה, במידה זה א% זהמשלימים
 .. !. המלכותית"הציבורית

 הנאשים "תשובות לספרו בהקדמתו ז"ל אסף שמחה הרב,,פרופ' כותבק
 הזמן עד זה באוסף טיפלה לא חוקר "יד תרפ"ט: ירושלים המיזה",מתוך
 טיבם על והודיע ממי פשט דבר-ם שפרסם ז"ל, הרכבי מרא"א חתהאתרע

 הוא שבלניעראד כתה"י בשימוש ורש tm~pn עיקר בו. תעלולים פרגמנטיםשל
 מכתה"י ברורה ידיעה יודע איש ואץ קטלוג, שום מהם ~פס לא היוםשעד

.- שם".,ן,הנמצאים
 הכרטסת את לבחון לי נזדמן בלממראד, הציבורית בספריה ביקו, בחמשת,

 פרסמתי 1963 ובשנת מספרים. 1189 ולרשום ולחקור ידו בכתב הרכבישהכץ
 לימדה אנטומן, של באוספו המשאים, בחינת אנטורזנ. של,אוסף שלםקטלוג
 'rne כמי ועברית-ערבית, בעברית הספרות שטחי כל את כמעט מקיפיםשהם

 מן עתר תופסת תנ"כית ספרות השכמת. ובארצות במצרים הנאווים,בתקופת
 השישי כחלק שהם התפילה, ספרי תופסים שני מקום טלה האוסף שלהמחצית

 . -- והלכה. מדרש תלמוד, והשאר האוסף,של

9Lcningrad, חן LibaW Sallykov-~-Shchedrin the , מג Geniza סנון ת1פ10ב(ע ltat~h. 7. ע). 

 .54ה1 (ס studies. Hebrew .14 .'ו,1965
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 מז-הגניזו בדכותמסכת51ן

 הוא התנ"ך, ספרות של זה באוסף הקטעים של ש11ה הבלחי היחסשיעור
 וסידור תנ"ך ספר היה בית בכל הקודש. סמרי של הגדולה התפוצהבגלל
 ואילו והלכה. מדרש וספרי תלמוד היה חכם תלמיד לכל  שגעם. אואחד

 בלבד.. יחידים ברשות נמצאו הקודש מכתבי שאינםספרים
- - . 

- . 

 שבו הדץ, בית של המשרכים מקום גם היה בפומטאט-קאהיר .הכגסתיבית
 ארכין התערב הימים במרוצת הדע: בית רשומות של הארכיוני החומרהוחזק
ן ' ונתקדש_בקדושתם. עיזה הטעונים הקודש ספרי עם הדץבית  .. ' 

  הראשונים רבותי של וגירסאות הנדפס התלמוד נוסח שלהשוואה
 , ~"וסחהעיזהחשובהל!ומכמהטעמים. והאחרת"

 ( ~ .-י.. -, ה,י

- 

-

 שעזיי בהם יש אבל אלה, בקטעים גם מצויות ודאי ומעתיקים סומרים  שמאת
nDUהשויאה ליוקה. על מרסה להעמיד והשוואה עיון צריכים שעדין השובים 
 חשובה'לט'לת'קון ובעיזה היד שבכתבי אלה עם שבדפוסים הש"סקטעי
 ואת הנוסחאות את ולהבץ הטכסטים, של החוזרות בהדפסות שנתהוושגיאות

 שעל שונים יד  כידוע'השתמשו:הראשונים'בכתבי הראשונים.הגירסאות'של
 לרשות עמדו תמיד לא התכונות. להם שנראו הנוסחאות את וקבעו ביררופיהם

 ועומדים היום ל!ו הידועים נוסחאותיהם שפע על יד כתבי אותםהמדמימים
 במהדורותיהם הביאו האארונים הש"ס השונים.ימדפיסי באוספיםלרשושה
 המדפיסים'הראשומם. מצוימ,נידי היו שלא יד מכתבי וטסחאותמרמאות
 ומשמעותן. המיוהדות הבסחאית לחקר אלה יד כתני לס חשוביםלפיכך
 יתרמו, היום עד ידועים בלתי שהיו אנטונע" "אוסף של החדשים הש"סקטעי
 הלבה לט רבהירו מקורותיה של יותר מעמיקה להבזה מקווים, שאתכפי

סתירות.
  שגם הוא, לעניינו  שחשוב מה ונוסח. נוסח בכל התחשבו שהטעמםידוע

 ושאר התוספות בעלי שרש"י, ידוע היץה. בנוסחאות השתמשוהראשונים
 כתוב "מצאתי כותב: שרש"י כמו הבתה גירסאות את מצטטיםהראשונים
 שגמות של ענקו כאן לגו שאץ מובטחמ לחו". גרסיץ ולא הנאומםבנוסחאות

 להן, שהתמדו למרות בטסחאות השתמשו  הראשונים שרבותעו הוכחהאלא
 הוא. חשוב חדש מסח כלולפיכך
 שימיי ברכות. למסכת היעזה קטעי של צילום בזה מוגש אנטתץמאוסף
 הם השינוים מן שרבים מפאת אולם, מיוחד. בכרך יבואו בשל'מותםהממחאות
 דוגמאות. מספר להלן !ביא מרובה, וחשיבות משמעות ובעלימהותיים
 '- י-י '"( אלה: מקורות מי על נעמתה הנוסחאותהשוואת

יעי

----

 הגניזה מזמסכת'ברכות71ן

 א'דוגמא
-. 

rr, -י" ן ,:," י י-. ,: ' .1 -יע .' ) 

 -'י אמ' דלא אלא אמרן לא יוחנן ר' ליה אמ' 5-4: שורה 6 עמוד ברכותמתה
 למען אמ' אבל ; .למען.

 .אבל . . בלמען פתח שלא אלא שם לא יוח!ן ר' ליה אמר ע"א: טז,ברכות
 ך בלמעןפתח

 אמ' ללא שא,%א הרי"ף ל; אמרו לא יוחנז אגר והרא"ש: הרדוףמסח
אשלמען:..אכלאמרלמעןי

-'. 

. '. .. 

 ב'דוגמא -
.,, . 

 אומ' יוחאי בן שמעון ר' : 14 שורה 6 עמוד ברכותמזה
 'נרכותטז,ע"א;חסרד

. . ' -  ג --('' 

" ימסחהרי"ף:ר"שבןיוחאיאומר  ' " '- ' . )-- 

 "י': " ' "' ..':. . הרא"ש:ר"שבן)יוסלפ';איוחא"אומרמסח

 ג'דוגמא
 מידי ולץ ליה אמ' ולא אישתיק 16: םךרה 6 עמוד ברכותץיזה ח" (-:... י,,...."...:

 ך אשתיק ע"א:  סו,נרצות
ן . ...... -"

 מידי ולא א"ל ולא אישתיק הרא"ש:מסח

., ד'דוגמא
עץהברכותעמוד6שורה17:אמ'ר'יוחנןבטלץ

- 
 . ד, .. . (..

 ,,. (, שבטליז.ה- והוא רבששת אמר ע"א: טז,ברכות

- 

 (.ן . .ר -' "-
 בטלים יוחנן א"ר הרא"ש:מסח

 ( וי. שמ בפרק כאן ראשץ בסרק כאן 19: שורה 6 עמוד ברכותעינה
 ,,( י - ע"א:האבפרקראשעהאבפרקשני,..-,ברכותטז. -

 שמ בפרק כאן ראשון במרק כאן והרא"ש: הר'"ףנוסח
 !"י ן .2

 ירושלם בונה י.,וכולל . כתקנה ראשונה ברכה : 3-4 שורה 7 עמודרמיזהברכות
 . ו,י. ." '4 " רקן;. ;י" .נ, ריי . וחותם ,י.כאמצער
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]6[ כץ י.אברהם

 1 כזה' בקו וצרץ הגירסאות להישופי כיסוד  שהונח המיזה, צילום - א;

 תיפ"א ווילסס ראם" והאחים "האלמנה דפוס הנדפס המשמוד ,וסח -ב
 -. . לפ"קוסימנו"ד"',
 . "מ" וסימנו מינכען יד כתב עסח -ג

. . 
-  יד הכתב לפסח קרובה המינה שמסחת מכהתי הכרסאות בהשקאתבמחקרי.

 הנדפס. התלמוד לנוסח מינכען ממסח יותר ממגד העמה לסח אבלמינכען,
 גירסת לזה, זה משתורם מינכען יד וכתב הנדפס התלמוד שעסח שבמקוםז"א
nrunהם. מנוגדת" 

 ירושלמי, תלמוד בבלי, בתלמוד השתמשתי הטסחאות בשיריבמחקרי
 "הראשונים רבותש של ובטסחאות כהנא, דרג פסיקתא רבה, מדרשתוספתא,

 -,.. דלהלן:. במקריםוהאחרונים"
 ך -

 . ותוספת רש"י של בגירסאות,,

 ורפוא ראם והאחים האלמנה בדפ,ס הרי"ףי
 מבע הוצאת ז"71 הזקן טראגי די ישעיה לרבן גרבות על הרי"דפסקן

 השכ"ד. ירושלים השלם, הישראליהתלמוד
 שם( טוב יום )ובמעדני ורלנא ראם והאחים האלמנה בדפוס הרא"ש .:.

- 
 תשכ"א טרק ניו הספרים אוצר דפוס הרשב"א_.
 ), תרמ"1 ווארשא קשוט יעקב, עץ '.

 ם. צ' יורק "פרדס".ניו תנ"ך.הוצאת על שמעו,. ילקוט,.

 יהושע" וב"פני במהרש"א המובאות בגירסאות לשתמשתי .זהעטף
 .. - - הש"ס. ומסורת הב"ח שלןהגהותוגמרסאות

- 

 ..., י,, ..

4 הנונחת המאיתן ל שנרפו ~תה יר חגי   הישמי: 

!
-- %ל[ן

]8[ : כץ י..:אברהם

 -, . ד ירושלם בונה וכוללין . . כתיקונה. ראשונה ברכה ע"א: טז,ברכות
 ירושלם לבונה וכולל . . כתקנה. ראשונה ברכה והלא"ש: הר'"ףמסח

 הארץבברכתן,
 וחותם.-

 1 ' ' ז א מ ג וד
 אחת .שעה . . חתן מתני' ארבע כתקנן מברכין 5-9: שורה עמוד,7 ברכותעיזה

 ך מקוש פטור חתן כתיקונה מברכין ע"א: טז,ברכות
 אחת שעה . . . אתז מתמ' ארבע כתקנן מברכע ולא"ש: הרי"ףשסח

 ח'דוגמא

 .. . למדתנו לא . . . בלילה רחץ 22-23: שורה 7 עמוד ברכותפיזה

 ד למדתם . . . לילה רחץ ע"ב: טז,ברכות
 .. . לאלמרתנו. רהץבלילה...נוסחהרי.ףוהרא"ש:

 םדוגמא

 טעמ' מאי , . . אדם כל כשאר אני אין 24: שורה 7 עתיד ברכותביזה
 ך גמליאל בן( נשמעת דרבן מ"ט נמ' . . . כשארבניאדם איני ע"1:ברכותטז,

 מ עמ' . . אדם, כל כשאר איני והרא"ש: הר'"ףמסח

 ן, י'דוגמא
 בלילה דגזרו הוא ורבנן 25: שורה 7 עמוד ברכותעיזה

" '- ך עג:חסרברכותטז,  

:'-נוסחהר'"ף;ורבנןהואדגזרובלילא
"

-
.-: 

י? - -...[ן
 י"אדוגמא
 למדתה לא 26: שורה 7 עמוד ברכותעיזה

 : ,. ד' למדת11 עגב: מז,ברכות

 .-- למדתנו לא והרא"ש: הרי"ףמסח

 ב' " י א מ ג וד

 ברכת לא עליהם אומרין ואין : 3 שורה 8 עמוד ברכותעצה
 .'זד, " - "- דברכותטז;ע,ב:ואיןאומריםעליהםברכת

 ברכת לא עליהן אומרין ואץ ו"רא"ש: הרי"ףעסח
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 מז-הגניזו בדכותמסכת51ן

 הוא התנ"ך, ספרות של זה באוסף הקטעים של ש11ה הבלחי היחסשיעור
 וסידור תנ"ך ספר היה בית בכל הקודש. סמרי של הגדולה התפוצהבגלל
 ואילו והלכה. מדרש וספרי תלמוד היה חכם תלמיד לכל  שגעם. אואחד

 בלבד.. יחידים ברשות נמצאו הקודש מכתבי שאינםספרים
- - . 

- . 

 שבו הדץ, בית של המשרכים מקום גם היה בפומטאט-קאהיר .הכגסתיבית
 ארכין התערב הימים במרוצת הדע: בית רשומות של הארכיוני החומרהוחזק
ן ' ונתקדש_בקדושתם. עיזה הטעונים הקודש ספרי עם הדץבית  .. ' 

  הראשונים רבותי של וגירסאות הנדפס התלמוד נוסח שלהשוואה
 , ~"וסחהעיזהחשובהל!ומכמהטעמים. והאחרת"

 ( ~ .-י.. -, ה,י

- 

-

 שעזיי בהם יש אבל אלה, בקטעים גם מצויות ודאי ומעתיקים סומרים  שמאת
nDUהשויאה ליוקה. על מרסה להעמיד והשוואה עיון צריכים שעדין השובים 
 חשובה'לט'לת'קון ובעיזה היד שבכתבי אלה עם שבדפוסים הש"סקטעי
 ואת הנוסחאות את ולהבץ הטכסטים, של החוזרות בהדפסות שנתהוושגיאות

 שעל שונים יד  כידוע'השתמשו:הראשונים'בכתבי הראשונים.הגירסאות'של
 לרשות עמדו תמיד לא התכונות. להם שנראו הנוסחאות את וקבעו ביררופיהם

 ועומדים היום ל!ו הידועים נוסחאותיהם שפע על יד כתבי אותםהמדמימים
 במהדורותיהם הביאו האארונים הש"ס השונים.ימדפיסי באוספיםלרשושה
 המדפיסים'הראשומם. מצוימ,נידי היו שלא יד מכתבי וטסחאותמרמאות
 ומשמעותן. המיוהדות הבסחאית לחקר אלה יד כתני לס חשוביםלפיכך
 יתרמו, היום עד ידועים בלתי שהיו אנטונע" "אוסף של החדשים הש"סקטעי
 הלבה לט רבהירו מקורותיה של יותר מעמיקה להבזה מקווים, שאתכפי

סתירות.
  שגם הוא, לעניינו  שחשוב מה ונוסח. נוסח בכל התחשבו שהטעמםידוע

 ושאר התוספות בעלי שרש"י, ידוע היץה. בנוסחאות השתמשוהראשונים
 כתוב "מצאתי כותב: שרש"י כמו הבתה גירסאות את מצטטיםהראשונים
 שגמות של ענקו כאן לגו שאץ מובטחמ לחו". גרסיץ ולא הנאומםבנוסחאות

 להן, שהתמדו למרות בטסחאות השתמשו  הראשונים שרבותעו הוכחהאלא
 הוא. חשוב חדש מסח כלולפיכך
 שימיי ברכות. למסכת היעזה קטעי של צילום בזה מוגש אנטתץמאוסף
 הם השינוים מן שרבים מפאת אולם, מיוחד. בכרך יבואו בשל'מותםהממחאות
 דוגמאות. מספר להלן !ביא מרובה, וחשיבות משמעות ובעלימהותיים
 '- י-י '"( אלה: מקורות מי על נעמתה הנוסחאותהשוואת

יעי

----

 הגניזה מזמסכת'ברכות71ן

 א'דוגמא
-. 

rr, -י" ן ,:," י י-. ,: ' .1 -יע .' ) 

 -'י אמ' דלא אלא אמרן לא יוחנן ר' ליה אמ' 5-4: שורה 6 עמוד ברכותמתה
 למען אמ' אבל ; .למען.

 .אבל . . בלמען פתח שלא אלא שם לא יוח!ן ר' ליה אמר ע"א: טז,ברכות
 ך בלמעןפתח

 אמ' ללא שא,%א הרי"ף ל; אמרו לא יוחנז אגר והרא"ש: הרדוףמסח
אשלמען:..אכלאמרלמעןי

-'. 

. '. .. 

 ב'דוגמא -
.,, . 

 אומ' יוחאי בן שמעון ר' : 14 שורה 6 עמוד ברכותמזה
 'נרכותטז,ע"א;חסרד

. . ' -  ג --('' 

" ימסחהרי"ף:ר"שבןיוחאיאומר  ' " '- ' . )-- 

 "י': " ' "' ..':. . הרא"ש:ר"שבן)יוסלפ';איוחא"אומרמסח

 ג'דוגמא
 מידי ולץ ליה אמ' ולא אישתיק 16: םךרה 6 עמוד ברכותץיזה ח" (-:... י,,...."...:

 ך אשתיק ע"א:  סו,נרצות
ן . ...... -"

 מידי ולא א"ל ולא אישתיק הרא"ש:מסח

., ד'דוגמא
עץהברכותעמוד6שורה17:אמ'ר'יוחנןבטלץ

- 
 . ד, .. . (..

 ,,. (, שבטליז.ה- והוא רבששת אמר ע"א: טז,ברכות

- 

 (.ן . .ר -' "-
 בטלים יוחנן א"ר הרא"ש:מסח

 ( וי. שמ בפרק כאן ראשץ בסרק כאן 19: שורה 6 עמוד ברכותעינה
 ,,( י - ע"א:האבפרקראשעהאבפרקשני,..-,ברכותטז. -

 שמ בפרק כאן ראשון במרק כאן והרא"ש: הר'"ףנוסח
 !"י ן .2

 ירושלם בונה י.,וכולל . כתקנה ראשונה ברכה : 3-4 שורה 7 עמודרמיזהברכות
 . ו,י. ." '4 " רקן;. ;י" .נ, ריי . וחותם ,י.כאמצער

555

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]6[ כץ י.אברהם

 1 כזה' בקו וצרץ הגירסאות להישופי כיסוד  שהונח המיזה, צילום - א;

 תיפ"א ווילסס ראם" והאחים "האלמנה דפוס הנדפס המשמוד ,וסח -ב
 -. . לפ"קוסימנו"ד"',
 . "מ" וסימנו מינכען יד כתב עסח -ג

. . 
-  יד הכתב לפסח קרובה המינה שמסחת מכהתי הכרסאות בהשקאתבמחקרי.

 הנדפס. התלמוד לנוסח מינכען ממסח יותר ממגד העמה לסח אבלמינכען,
 גירסת לזה, זה משתורם מינכען יד וכתב הנדפס התלמוד שעסח שבמקוםז"א
nrunהם. מנוגדת" 

 ירושלמי, תלמוד בבלי, בתלמוד השתמשתי הטסחאות בשיריבמחקרי
 "הראשונים רבותש של ובטסחאות כהנא, דרג פסיקתא רבה, מדרשתוספתא,

 -,.. דלהלן:. במקריםוהאחרונים"
 ך -

 . ותוספת רש"י של בגירסאות,,

 ורפוא ראם והאחים האלמנה בדפ,ס הרי"ףי
 מבע הוצאת ז"71 הזקן טראגי די ישעיה לרבן גרבות על הרי"דפסקן

 השכ"ד. ירושלים השלם, הישראליהתלמוד
 שם( טוב יום )ובמעדני ורלנא ראם והאחים האלמנה בדפוס הרא"ש .:.

- 
 תשכ"א טרק ניו הספרים אוצר דפוס הרשב"א_.
 ), תרמ"1 ווארשא קשוט יעקב, עץ '.

 ם. צ' יורק "פרדס".ניו תנ"ך.הוצאת על שמעו,. ילקוט,.

 יהושע" וב"פני במהרש"א המובאות בגירסאות לשתמשתי .זהעטף
 .. - - הש"ס. ומסורת הב"ח שלןהגהותוגמרסאות

- 

 ..., י,, ..

4 הנונחת המאיתן ל שנרפו ~תה יר חגי   הישמי: 

!
-- %ל[ן

]8[ : כץ י..:אברהם

 -, . ד ירושלם בונה וכוללין . . כתיקונה. ראשונה ברכה ע"א: טז,ברכות
 ירושלם לבונה וכולל . . כתקנה. ראשונה ברכה והלא"ש: הר'"ףמסח

 הארץבברכתן,
 וחותם.-

 1 ' ' ז א מ ג וד
 אחת .שעה . . חתן מתני' ארבע כתקנן מברכין 5-9: שורה עמוד,7 ברכותעיזה

 ך מקוש פטור חתן כתיקונה מברכין ע"א: טז,ברכות
 אחת שעה . . . אתז מתמ' ארבע כתקנן מברכע ולא"ש: הרי"ףשסח

 ח'דוגמא

 .. . למדתנו לא . . . בלילה רחץ 22-23: שורה 7 עמוד ברכותפיזה

 ד למדתם . . . לילה רחץ ע"ב: טז,ברכות
 .. . לאלמרתנו. רהץבלילה...נוסחהרי.ףוהרא"ש:

 םדוגמא

 טעמ' מאי , . . אדם כל כשאר אני אין 24: שורה 7 עתיד ברכותביזה
 ך גמליאל בן( נשמעת דרבן מ"ט נמ' . . . כשארבניאדם איני ע"1:ברכותטז,

 מ עמ' . . אדם, כל כשאר איני והרא"ש: הר'"ףמסח

 ן, י'דוגמא
 בלילה דגזרו הוא ורבנן 25: שורה 7 עמוד ברכותעיזה

" '- ך עג:חסרברכותטז,  

:'-נוסחהר'"ף;ורבנןהואדגזרובלילא
"

-
.-: 

י? - -...[ן
 י"אדוגמא
 למדתה לא 26: שורה 7 עמוד ברכותעיזה

 : ,. ד' למדת11 עגב: מז,ברכות

 .-- למדתנו לא והרא"ש: הרי"ףמסח

 ב' " י א מ ג וד

 ברכת לא עליהם אומרין ואין : 3 שורה 8 עמוד ברכותעצה
 .'זד, " - "- דברכותטז;ע,ב:ואיןאומריםעליהםברכת

 ברכת לא עליהן אומרין ואץ ו"רא"ש: הרי"ףעסח
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  ט:-הגנתה ברכותחסנת]19.

 ,.:דונמאי"נ
n~raי-י ." אחריו עלו ... .:.ונכנסו שפחתו שמתה 8שורה4: עמוד ברכות 

 4 ךברכותטז,ע"ב:ומתהשפחתו.ן.נכנסו...ועלואחריו
- 

ך '  
-- 

nouאחריו עלו . : . ונכנסו . . . שמחתו שמתה והרא"ש: הרי"ף ',' 

. י"דדוגמא
-.' 

 : ז .' נכוים אתם א' ברו"חין אפיי ועכשיו 7: שורה 8 עמוד ברכותמיזה

 ד חמין בחמי אמילו נכוים אתם אי עכשיו ע"ב: טז,ברכות
 . . - 1 :": : נכוים אתם אי ברותחע אפי' ועכשיומסח'הרא"ש:

 כשם ...אלא ברכת לא 8-9: עמוד8שורהרמיזהברכות
 ך כשם עליהם אומרים מה אלא . . . ברכת ע"ב: טז,ברכות
nouכשם אלא . . . ברכת לא והרא"ש: הרי"ף 

..,.. .

 ט"זדוגמא
 אע רבנן .~מ . ; ושפחות עבדים רבנן תנו 13-16: שורה 8 עמוד ברכותעיזה

קורין
 : -. ד ושפחות עבדים אידך תניא . . . קורין אין נבון תנו ts~u טז,ברכות
 . . . והשפחות והעבדים . . והשפחות. העבדים ת"ר והרא"ש: הרי"ףטסחת

טקירץ
-4'.- 

_, 

דתמאי"ז
-- --,_;" nruפטורץ ואלו אלו . . . למטה שאע ואת 3-4: 13-שורה עמוד ברכות 

 ד פטורין ואלוואלו . . . המטה שלאחר ואת ע"ב: יז,ברכות
 ןדצ (ן' -" ' "1 " , אלוואלופטוריו למטה... הרי"ף:ואתשאיןנוסח

 . ( בץ :ש.-דו2מאי"ח

 לחמת עטדתשיהט:אק*מת ברמתמחה
---'1' 'ברכותט,ע"ב:ואםאץלוביתחביחד

-  

,-ן

 ,( - : : ' ' ' ע - ן '"מסחהרףף:אעלוביתלחפיףר

ת5

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ן,
101( בץ י.:אברהם

 ידוגמא
 ,.,י  בשר. ואוכל ואוכל מיסב ובשבת 23: שורה 13 עמוד ברכותוזהה

 : . ~ . דברכותיח,ע"ג:ובשבתמיסבואוכלבשר
 ,' בשר ואוכל ואוכל מיסב גשכת הרי"ף:מסח

- 

 כ'דוגמא
 . . ובכל . . . ובתטלה שמע בקרית וחייב 4ם-25:  שורה 13 עמוד ברכותמינה

 'DIR' גמליאל רבן . ..

 ומן התפלה ומן התפלה ומן שמע מקריאת ופטור ע"א: יח,ברכות
 ד אומר גמליאל בן .שמעון רכן . . .ומכל התפילי

 גמליאל רנן . . . ובכל ובתפלה שמע בקריאת וחייב ,הרא"ש: הרי"ףיסהת
אומר

,
 . ל

 תשמיש יוחנן וא"ר 26: שורה 13 עמודמעקהברכות
 ך תשמיש בימיהו מאי יוחנן וא"ר ע-א: יח,ברכות
 תשמיש 'Vnp ר' ואמר ,והרא"ש: הרי"ףנוסחת

, ..,. .ן

:-
- 

 שמעוני" "ילקוט ומדרש יעקב" עיז "מדרש שנ.וסחמקומות
.'ן -. הגניזה נוסח משתווה.עם :*'

 ברעותתיזה
 אומ' יוחאי בן שמעון ר'ממהעמוד5שורה14:

. בנדפסחסר ע"א טז,ברכות
'.

 אומר יוחאי בן שמעון רבי אליהו: תתל"וד"ה רמז ואתחק,נוסחילקוט

,:= שעה בכלבטהעמיטשרה19,ט

 מקום בכלברכותת,ע4:
. שעה בכלמסחעץ'ש*:

 ;, ; לאנאמר ללומדוהם עושיהםבטהע%ד11שורה4:
 . נאמר לא לעושים עושיהםברכ"ט,ע"א:

- 

5%
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 הגניזה מז בר.כותמסבת111ן

..' לאנאמר ללומדיהם עושיהםנוםחילק"שרמזתתע:

 .ן לאנאמר ללומדיהםפסחעזיעקב:

 ,(-.:,ג. ' ' - ללומדיהם ס"אנוסחמסורתהש"ס:

 ~ .ין הבטחה רבנן תנופיזהעמוד11שורה10-9:
 הנסחה גדולהנרכותח,ע"א:

 הבטחה גדולה רבנן תנונוסחד"ס:
 4...., ,(, הבטחה גדולה ~rla תנו עקב:פסחעין

 "ילקוט ומדרש יעקב". "עין מדרש שגירסאותמקומות.
 . .. ; 4 ב' הגניזה כנוסת הםשמעוני"
 ח' דוד," שאול-שליהעידטשיהמ-ישל

 ז מ שאול דוד-של שלבת"ווב:

 .. דוד פסיעת שאול-שלפסהילק"שתהיגרמזישחגשל

ך ואומרת מכרזת חורב מהרפטהעמודטקערה5:  

-

-'rc :1! 1 . . .:ד- . ואומרת מהרחורבברכ"ט,ע"ב': 

 '. ואומרתפסחתעמתכד,ע"ב:בתקולירצאת

- 

'.: ":" " 
 חורב מהרלשקרש"תעמתשם:ולאגרמ'
 ואומרת ומכרזת חורב מהרפסחילק"שישע",רמזתסד:

__ 
'ך. ר'-יוסף. דאמ' יוסף דר'מטהעמיטשרה1"7:

 יהודה רב דאמר יהודה דרבברכמ:ט,ע"ב:
 י:"'"" . יוטף' דא"ר מסף דרכפסחילק"שיששה,רמזתסד:

 חסז-א רב וואזיר ת"ב:ברכש-ג י ..י. . ,-,.. יהודה ר' אמ'בטהעמיא=רה1:
 יהודה וא"רפסחעטיעקב:

,.., 

 "ילקוט ומדרש ןעקב: "עין מדרש שגירסאותמקומות
 הנךזה כנוסחת הםשמעוף"

 מ'מר לם' .:. עשרהשנה בןשבע שנתוסף  ירהב,: עמזאמטה
 שבע בן יוסף יעקב תולדות אלה דכתיב ע"ב: פ,ברכת
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121ן כץ .אביהם'ן

 לפני בעמדו שנה שלשים בן יוסף וכתיב וגו' שנהעשרה
 ' 41"פרעה

 תו' עשרהשנה שבע בן שנאמריוסףטםהילק"שרשב,רמזקמא:
י חוטףוכתיב

 חלום'רע לו מראץ טוב לאדםמתהעמיאשןרהמ-ט:
 טוב חלום לו מראין רעלאדם

ן

 ולאדם טוב חלום לו מראין אין טוב לאדם ע"ב:ברטתנה,
 רע חלום לו מראין איןרע

 רע לאדם דה רע לו.חלום מראין טובליןרש"שם*לאדם
 . טוב היום לומראין

' 1 , . 

 רע העולאדם חלום לו מראין לאדם.טוב עעיעקבןמסח
 ,. . טוב חלום לומראין

 ליה דרהמו אינשי תלתא ונכנף ליחי א: שרה א עמינאה
- ! - . : ן, ליתיתלתאברכת~מ,ע"ם; -  

 " - - ליה דרתמי תלתאמסחד"ס:
- 

 י- : דמרהמיליה ליתיתלתאטסחעקיעקנ:
 'ן' תיקרא אל אבהו א"רמחהעמימשרה9:

' ' תקריברכ"נה,ע"בואל
- 

 אל רב יאמרמסהעקיעקב,
 תקרי

-' " ", ;. 

 הגרזה כנוסח הם וילק"ש יעקב עין שגירסאותמקומות
 ברכותגניזה

ד לאדם לו מראץ שאין מהן רבא א'אהעטדטשרה~=ם ק  

א'רביהסף

 אין יונתן א"ר נחמני בר שמואל ר' אמר עןב: נחברכ"
 לאדם לומראין

י. י---  אמר ... לאדם לו מראץ שאין מהן רבא אמריסחעקקקב:

רביום"
'

- 
- - 

 לו מראין שאין מנין רבא אמר תתרנה: למאללרט ילק'שמסח
 7 .: י " - :.' " רבי .(~אמר לאדם.
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מםכת:ברכותיטז.הגנייהיה
 פרסאיי ראתו חזיתעטהעמיאשורהנ:

 ןק ' פרמא? לך חזית.דמשחי.ברכמי,ע"א:

 פרסאי דאתו חזית עץ'עקב:עסת

 נשאר נמצא שלא אורטונראפים. שכריב בנעוה 'ש רצים לורע'יסעסה
 בברכות. דוגמאות והריהממחאות

בשנ"סגיזה

חסדאיסדא

 .- -ןאילא7
אלא_

 :-האימןי,ז
האימאן

מאןמאיי-,
:-כאן .-.גע

חלמאחילמא
מלתאמילהא
לתריתר ולימא'ורמא ---,

כמון-..
--- 

כמה .-ן '
עומד '-עמוד.

שאעושאץ
ויפואק
כולוכלו ._

_4 
. 

,תנהי
מזהו ו.

כיכד
כיקרהכתשה
דית'.-די
רמיריר
מי-מאי

 מביבה אעם ופרקט ומתעת סנרם סומרים בידי נכתבו העטה שקטעיכסן
 מלא כתוב .הילל רואים אגו אחד שבעמוד כך על לתמוה אין אחד, וסם,אחת

 . '- - 7 :,-:אחרהללחסרוכןשמאישגכתבגםשמיוכיוצאבזה.
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141: כץ י. א.ברהפ".ן

 )יל הנוסחאות ומחקרהשוואה

 דלהלן: במסחאות השתמשתי הלמחאות השוואתלשם
 ברכות על nrunצילוםא
 לפ"ק תרפ"א  מות ווילנא ראם דפוס הנדפס התלמודמסחב
 מינכען כתב-ידמסחג
 1 כזה בקו וצרף המיזה של נוסח שימש המרמאות להשוואת יסודיתהנחה

 ד הנדפסתלמוד
 "מ" מ"כעז כתב-ידמסח

.-
- '.,, ' 

 הכתב-יד לנוסח קרובה הועזה שנוסחת עכחתי הגירסאות בהשראתבמחקרי
 הנדפס התלמוד לנוסי מינכען מעסח יותר מתעד המינה neu אבלמינכען
 מרסת לזה זה משתוים מינכען וכתב-יד הנדפס התלמוד שיסח שבמקוםז.א.

 ורמי בהשוואת הבאתי הממחאות בין מתמד שנמצא מה להם. מתמרהמטה
 ,הנוסחאות.

 הגניזה עם בהשוואה במתקרי שהשתמשתימפרים

 יררשלמי, תלמוד בבלי, בתלמוד השתמשתי הנוסחאות בשדפיבמחקרי
 "הראשנים רכותיה של ובנוסחאות כהנא, דרב פסיקתא רבה, מדרשתוספתא,

 דלהלן: ב5פריםוהאחרונים"
 ותוספות ,ש"י שלבירסאות
 ראם לפום ברכותהרי"ף
 התלמוד מכון הוצאת ז"ל הזקן דטראמ ישעיה לרבם ברכות על הרי"דפסקי

 תשכ"ד. ירושלים השלםהמוראלי
 ... שם( טוב יום שבמעדני ראם דפוס ברכותהרא"ש

 , . תשכ"א סו-יורק הספרים אוצר דפוס ברכגהרשב"א
 .- תרמ"1 ווארשא דפוס כרכות 'עקבעץ

 ניו-יורק "פררם" הוצ' תנ"ך 4ל שמעדיילקוט
 ובכרסאות יהושע" 1"בפמ "במהרש"א" שמובא בגירסאות השתמשתי לזהמסר

 .שלהגהותהב'ן"ומסורתהש"ס
- 

'. ' 

  שונים-בתלמוד במקומות המובא כרכות קטע ז.א. בתלמוד מקומו,יסח
 .' ' הגרסאות. בשינויי הבאתי הגמזה למסח הנ"ל,משתוויםומקומות
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 הגניזהמסכת,ברכות,מונ5![

 - י, 1 עמוד ברכותגניה
 א-ב ב, ברכותי.

..."
 והערות נוסחאותחילופי

 הרי"ד; מסקי כי"מ, , נכנסין הרי"ד; בפסקי ר"ה ד בערבין , בערבים ;ן
.,4.. ד:נכנסים

",. 

__ 
 הע"ד; פסקי אים,, י"? ד: האשמורה הרי"ד; פסקי כץמ, 1 האשמורת :2,

 - "... כי"מ:, אג' והכמימ ד; אומריםוחכמים
 :או'1פסקיהרי"ד;אומרד:3

 ,.. - י - -

-- 
 השחר סוףוהמשנה( זה במקום הרי"ד פסק' ובטסה )בביזה , השחר.

 כי"מ; ד, דיכא , אמרי כר"מ; ד,מעשה---העכירה
- . .. 

- -
._דקאתאמ1דקתמד,כי"מ:

." ץ. _. -
 כ"מ(ברשא דט;בימתעערמן נערמת1וטמי:טא :מישש4

 כשחרץ י~תמ ד; בראש דשחרת לתם , בשחר"- מתר כי"מ:ד,
 " ד: יפתע כי"מ; 1 דכת כי"מ:שישא

.,.., ז : ץ ..
 1"אךבה שמע 11קקהשת שמבה כי"מ:זמן קאמר ד; קתר א'1 :לא5
 כי"מ:בתרומתן,בתרומתןמיבעיתאימאיכף ד:לאכל1לאכולד,."

 אהד עם בקר רהי רה"ערב דכתיב עולם של מבריתו 'כי"מ( י*ף)תנא
ד,כי"מ:

 לפסה שתש מברך בשחר מברך1 בשחר כי"מ: ך, דקתם תאר :דקא6
 לאהרש ושתש לסמה מברףשתש כי"מ( )בערב ובערב לאחרהואחת
 בערב ניתני ד; ברישא דערבית לתני 1 מברך בערב ניתני כי"מוד,

 ' - . כי-מ:בדושא

 כי"מ: ,מ ברישא ערבית תנא ד, בערבית פתח , ברישא תנא ערבית6-ז:
 :הטששחרית,תרנשחריתך;הנישחריתכי"מ;ז

- 
-. 

 , -,... .- - , כי"מ;-אדקאף,עדדקאיך;ודקאי

 כי"מ: כל מפרש ד; פריש בסמוך( )וכן ,מפריש
 כי"מ: משעה ד;מתמ' :משעה1אמרמרמשעה8

 ד: לאכול נמסים כי"מ; 1 לאכלנכנסין
 אכלי קא אימת כהנים מכדי , נכנסין שהכהנים משעה דתאני איריא מאי8-9:

 ד: הכוכבים צאת משעתתרומה

563

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]16ן כ, י.אביהם

 ד; מלתא כי"מ; 1 מילתא ד: לתני כיתמן , ניתני :9
 כי"מ: ד; לן קמשמע , משמע,לן קא ':15

 ד: בתרומה אכלי קא כי"מ; , בתרומתןאוכלין
 וקמ"ל ד; מעכבא לא דכפרה לן קמשמע והא 1 להו מעכבה לג וכפרה :11

 בתרומה מלאכול מעכבתו שמשו , שמשו כי"מ: להו מעכבא לגדכפרה
 ד: בתרומה מלאכול מעכבתו כסרתוואץ

4
 השמש ובא דהאי וממאי השיטץ( בין כתוב זה )בפיזה 1 הויו - ומימאי :12

 ד: דילמא , דילמא אי ד: והאי כי"מ; , ומאי ד: השלשביאת
 כי"מ: לכתוב ד; לימא ליכתו'1 כי"מ: ד כן,א"כ אם ד: אמר 1 א' !13
 וסהר מאי הקדירם מן יאכל ואחר ויטהר ד; ויטהר 1 יטהר השמשובא-

 כי"מ: ד יומא טהר וטהר י שהר כי"מ: הוא שמשו ביאתש"מ
 ד: ישמע שמעא ך: 1ואדכי דיותי איערב :ערב,14
 ומשאידהגי,כ"מ;האיד:השמשההר,השמשד:%
 ;2עבאלה"בייתא,והדרפשטולהמבייתא17

 ד: לדבר כ"'מ; כי"מ:עדביעדי ד בייתאיבבייתאד;כי"מ; ד:מידקאתארימדקתי
 ד; ותימו בתישתן לאכול נמסע שהכהים משעה מי אמי י ותימו :ט

 כי"מ; שהעם משעה ד; משהעם , שער כשעה ד: גבערבץבערמם
 כאן: במספותוכ"ה

 ד: סעוחע כי"מ; כ""מ:הסעיה, ד;שד :עד,פ
 ד; ים פ כי"מ; 1 דפלעא כי"מ: אמרען ד; , *מא הי מי 1 מאי -:מ
 - -דילמאעמוכהןחדורעראהמזעמ,כ"מ;לאעמד:1

 כי"מ: שמע קר" לקרות ד; ק"ש לקהה 1 שמע קר"לקרא
 ' כי"מי בערבץ ד; "בערבית :בערבשע

 :פטע,פתןד:י"מאיר,כ"'מ;י"מד:ממאתף,מכמםשמריםד:מ
 ד: לדבר כ"'מ; עהו ;לדברצ
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 הגניזה סו ברכותמסכת]17[

 ז,ע"ב(')ברכות 2 עמוד בהכותגניזה

 והערות נוסחאותחילופי

 ד. דמדעהוה 1 דמידעהיה ך. אע"ג ,strl בן דאילו חמי , גב על אף חמי :1
 .- -!ובק,כי"מ;זבניהך..

 רמו שמעומ,ויצא בילקוט מונא המיזה כלשון , מידם - דמיד'גתיה :1-19
 מיניה שקיל לא דיוסף נכונה גירסא והיא תשע. רמו מו תהלים שםקכו:.

 שקליה פרחיה דעל כאז: בגמרא הנדסם כמרסת לוולא נתנה יעקברק
 - . י '-- מניה. לבכירותיה יוסף.

 ד.. לבכירותיה כי"מ; , ליעקב בכורתיה ,: .2
 חזיהכי"מ. חזוך; חזיזי3
 זה ויעקבה ' יעקב  שמו קרא הכי ויאמר וכתר יעקב כי"מ; 1 יעקב:4

. ד. ואילו , אילו ד.פעמים

 1 מיניה בכורתיה ד. יוסף שקליה כי"מ; , שקלו ד. כרחיה , בורחיה:5

 י : כי"מ..' מימה בכירות'ה ד. מגיהלבכירותיה...
 . ' ד. חסר כי"מ; 1 :ובניראובןבכורישראלכיהבכור7-ש

. ד. יוסף לבס כי"מ; , לבכורה להתיחש ולא ישראל בן ליוסף :8-9

,, . . : '. ד. ד.איקר1אקנא:אפילו1אפי'9

 ,-. -;. ' ד. ,ויצילהו רצלש:10

" י' ':רותלרותמאי,*ותז,גג
-

"י-
 - ר' אמ'מ-מ:

 ך, נתכתה עמק א"ר כי"מ; י נתכתה מפץ

 ד; יועזר בכ"ל ד.אל..,)במקוםזהמחוק כי"מ;מנאלן:ומלן'א
 - -- הש"מ צ"לאלעךמסרת כי"מ;אלעזר

 .י- : = יותהייקורא,'תקרין*..18
'! 1- .- 
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181ן . כ, י.1אב.רהם

 ז;ב( )ברכות' 3 עמוד ברכו,חיזה

 והערותזאות

 דרך דכן איכונה מ' היא הציזהוכלשון :3-8
 תהלים שמשני בילקוט וח"ה שסגנם;ום ,,
 וכתיב בנו אבשלום מפס בברחולדוד ., ,ן

 כתיב ומצג גוג מלחמת גבי ואילו עלי Q'bpi רבים צרי רבו מה 4.בתריה
למה

 רי
 ך. כתיב לא צרי רגו מה ואילו ריק יהגו ולאומים גוים

 בי.מזמור אבשלום מפנ' בברחו לדוד מימות כי"מ; 1 7דוד מזמר ;8

 -ק , :בכיהוץההיכי"מ;קינהד.,8-9
- 

 כי-מ. ד אמר חרכה: ג.רמז תהלים, שמעוני בילקוט 1;1"ה 1 דרש :9
 ,- - ד. ,אבשלומ,כי"מ;אביש*ם10);

 -ז,.
--, 

-- . 

 שיצא לאדם דומה הדבר למה משל כי"מ; , שמח -שראהו לאים משלט-5,:
 , ד. שמח שפרעו לאחר עצב היה שפרעו קודם חוב ר שלעליו

 בכי"מ( וכ"ה. לו אומ' וצ"ל תיקון לסימן נקוד השיטין )בין אומ'ן, לו!10
 כי".מ בשעה ד; , כוון ד. כן אף "כי"מו כך:אף13
 ., ': ,ץ- עצבואמ',היהעצבאמרידה ד.:מביתיהלמביחךא

 כי"מ. הוא ממזר או הוא עבד ד; הוא ,עבדאוממזר יממזר הוא עבד:15
 -... . כי"מ,.. רחים דלא ד; חים ו,ילאדרתם

 שאבשלום ד; הוא בשלום , אבשלופדא שהוא ד. דחזא ,יי"מ; שראה ! .16
 . :. - מי"מן' שמח מיד ד. שמח , מיד שמת הוא,כי"מבס

 שירה במזמוהואמר ד;.פתח מזמור אמר הכי משום , בתזמור פתח :17
 רחומי ברא דאית היכא כל אמ'; 1 רחומי ברא היכא כל ,אמ'כי"מ.
 על דרחים ברא סתם אמר ד"א כאן: הש"ס מסורת ראה 4י"מ;מרחם
 ד. 4ראבא;
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 הגניזה נרכות."ןיסכת~ח

 חלב ברכות-- עמוד.4נהזה

 והערות נוסחאותחילופי

-- :תעברווד;תלכוכי-מ:1
. --- 

 זק דאמר לף בן לרבי-ההע 47ה מסיע הר"ד; פסקי כי"מ, 1 דאמ':2

 - -ייררוי.ייויןי-יווורוריי
 :אמ'אבנקלןבה,כי-מ,פסקיהרךד;חסרד:4-6
 :סעעד'מ'יקז,הסרד:דש
 נזד.לסעע בכ"י אי ,אבל תפל" מנח ודלא טמא דארי דלא 'ואלא1

 חד איכא אבל אחרז כנרגא ודוכא פתהט =י י47כאמיקה(
 כאף הר"ד,בראש ובפסקי בוי"ף המסח ין 1 בה לן ליתמהם
 ולא בה לן לית אחרינא פתחא איכא אבל אחרינא פתחא דליכאאלא
 אחרינא כנאס"א בי איכא אבל אחרינא כרשתא בי דליכא אלאאמרן
 תפילע מנח ולא רהיט ולא טונא דרי דלא אלא אמרן ולא בה לןלית

 !,, ן,., -, ""- : -, דיאבלאיכאהדמהנךליתלןבה

 אמרן ולא לן.כה לית טומא דרי אבל טונא דרי דלא אלא אמרןולא
 בה לן לית אחריתי כנישתא בי אית אבל אחריתי כנישתא בי דליתאלא
 אמרן ולא בה לן לית תפילי מנח אבל תפילי מנח דלא אלא אמרןולא
 בה לן לית אהרינא פתחא ביה אית אבל אחרינא פתהא ביה דליתאלא

 לית חמרא רכיב אבל חמרא רכיב דלא אלא אמרן ולא : כתובובגליון
 '1 כי"מ: לןבה ;'

 .. ., ד': חסר עקיבא--סימן,11-12:
 מנדל- הוצ' כהנא דרב פסיקתא וראה ד; ר"ע אמר , עקיבה ר' אמ':12

 ן : -בויםה"אעמוד60המסחשם:זררבןשמע'בןגמל'ו

 ,. . דו משלשהץ2-1ג6%משלשה,

. ד::אראוהב,כי"מ;אהבאר13
ק- ד::בשר,אתהבשר14

..-)"-

15
. 
 " -rC ,.: כשטשקין כי"מ; ו וכשישקין ד: השולתן י שולחן :

 -.ית':,,י' '. ' ד::עלםיסתיד,עלנבהיד16

 :ך .- :דברציבורקשרתאדבי.כמשתאדב,חסר.ד:,;זו.
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]20. כץ י. אברהם.

 ח"ב()ברכות 5 עמוד ברכותגניזה

 והערות נוסחאות .חילופין

 -. .' ד. אדא רב אמר , אחא דרב;1
- 4רהלוללאההשדהאלצאנוד. :לרהל1 . .2

 ' ' :רבןגמלגלוד:רבןשמעתבןגמליאלכי"מ.2-3
. 

 ד. אוהבאמ כי"מן , אניאוהב ד. בשלשה ו מפמשלשה :3
 בד"א שם: ובגליון כי"מ המטה בתשמיש ד; אחר בדבר , ארץ בדרך;5

 החיצון. בניתצטעין
 ..:תאמ,4ד.6

 שמקודשץ די ומזומגין המקודאין , המקודשים ד. הפרסים 1 סרטיים:7
,,,,,כי"מ.ן

. ד. וכו' , השחר עמוד ותעלה עד :8-9
- 

..1 

 ד. כר"ג , גמליאל כרבן:10
.' . ד. יוחי בן ר"ש 1 יוחאי בן שמעון ר;1]-י]:

 ד. ק"ש כי"מ; קרית~עו:12

 א טז,ברכות 6 עמודגניזה

 והערות נוסחאותחילופי

. ד: וכר , שטעה למקום ישור וטעה:
 קא 1 בודא קטרין בי"מ: אסי-ך, ורבי אמי רבי 1 אסי ורב אמירב

 . כי"מ: נעא ליה מקטרין הוו ד; שא ליהקטרין
 ד: אלדראליעזר,',

 כי"מ; , מדרשא מבי כי"מ: בגא לי דייתון עד ד; 1 .הכי אדהכי:
ו, ן, ב : . . ד:מתי,מיתיד:דבימדישא

 פרק בין טעה כי"מ: לתש אשכה ד; לתנא אשכחיה , קנא ואשכח;
 ד: וטעה קרא כאן: ברי"ף 1'וכ"הלפרק
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 בר.כותימו:ה3ניוהמסכתן21[

 ז ד,. טעה יהיכן כאן; באש"ף 1כ"ה 1 טעה פרק באמה :4.-.

 ברי"ף וכ"ה 1 הפרק לתחלת חוזר הפרק באמצע ראשון לפרק חוזר :4-5
 :ראשון לפרק יחוור לפרק פרק בינ לראש יחזור הפרק באמצע כאן; ,-.

 הפרק באמצע כאן: מהרש"א ראה כנ"מ; הפרק לתחילת יחווה,ד;
 הב"ח הנהות ראה וכן הפיזה no~aS- והווו מצ"ל הפרק לתחלת :וקמיחוור:

 : הפרק יתחלת 'חווה הס' באמצע לראש יחזור טעה להיכן :כאן

 .. וי - ;י..- '-: :חוור,יחזורד:-5ן

 ד: בני כאןרלא .בראש ברי"ף וכ"ה כי"מ; 1 אמרן לא :5-4

 אמ' ד: כלמען פתח שלא כאן; 1'וכ"ה-"ר("ף,בראש למען אמ' דלא :6
 - למעז,יכ"הברי"ףוברא-שכאן;םתחבלמעןד!ך.

 1 . ן.

 ~ירכיה די 1 נקט לרכיהזנ4-;
 נקטי"

 - ד:" " כי"א:

 כי"מ; , גאח' לא אן'אלמלא ד: להו ואמה אחא ואתי , ..ואתי -7 --
 ד כז' , ן~לוךרילהייילאבא

7-
 סוף כאן: ובראש הרי"ד ברי"ף,ופסקי הנוסח: וכן במיזה 1 בתפלה :9
,) -  ססקי.הרי"ד; , רננן תנו ד: אחת שעה - - סטור התן בתפלה המשנה: 

'DSק כי"מ: ת"ר האילן בראש קורין האומנין ד; ת"ר -- : 

 אבל כאן; וראש ובומ"ף הרי"ד בפסקי וכ"ה ך 1 האילטת כל ושאר :!10-1
 . כי"מ:בדקליןובשאראילמת

-- 
-'": 

., 
. - 

-' 
 ' ~ . ד:' יורדים וראש; הרי"ההרי"ף פסקי כי"מ, 1 יורדין:
 4וי" י: ים י ציי,'ו 4ג%:11:;:

 ברי-ף וכ"ה הי'"ד; זנקי 5:נמ ,
 ק' " ד: ברה כאן: ובהמאור(

 בעען דלא למימרא דן כווה בעי לא אלמא , כוונה בעינן לא אלמא:
 . -..' הרי"ד; בפסקי חטר כאן; ברי"ף כי"מ:יכ"הכוזה
 וביל- כאן ברי"ף וכ"ה הרי"ד פסקי כי"מ. 1 אומ' יוחאי בן שמעוןר'
 ותוקן 'וסי בן ר"ש הני' כאן ובראש תחל"ו: רמז ואתחזן שמעוניקוט

 ד: ורמינהייוחאי;
 ד:  שנאמר הרי"דן פסקי . רצי!
 הרי"ד; פ' הסכת - הסכת ד; גהסכת - בהסכת , כותה נמי - כווזה;
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221ן כץ ''. אברהםי

 אשתיק כאן ובראש ברי"ף וכ"ה כי"מ, , מיד. ליה אמ' ולא.אישתיק

 ר' אמ' ד: א"ל הרי"ד; פסקי בסמוך( )וכן ן, ליה אמ' ;17
 יוהרי

 וכ"ה 1

 בר חיא ר' אמר ך; ששת רב אמר כאן; ובראש הרי"ד ועסקי בריף--
 ובראש; הרי"ד ופסק' ברי"ף וכ"ה , בטלץ כי"מ: יוחנן א"ע, אבאן

 הא- כאן-וכאן; העסת: בראש הרי"ף; הרי"ד פסקי 1כאן-כאןווו:
 . .. י  ך:פועלץ:הפוע47םך:הא

 . ד: ק"ש ו ית' קרע עושץמלאכה,ד: ו עיסקץבמלאכה  :20

 לפרה וממרכין ו ומתפללין-עשרה ולאחריה. לפניה20-21:ומברכין
 ברי"ף פסקי,הרי"ד; פעמים שלשה עשרה שמונה ומתפללי'ולאחריה
 ברכות; שתי ולאחריה לפניה ומברכין פתן ואוכלין ומתפלליןהמסח:

 ולאתריה לפסה ומברכין פתן ואוכלין ברכות עשרה שמונהומחפללץ

 : - לאחריה; ומבףכין שברכיןן,~פמה. פתן ואוכלע י"ח ז"פ סם בכל ומתפללע הפסח: כאן שראשכ"מי
.

 שמ31ה של תפלה ומתפללין ולאחריה לפניה ומברכין ואוכלין'ופתן -
 .. , .- ק:עשרה

' ד! כי"מ;פסקיהרי"ד;כפיהם :אתכפיהם,22
- : ' 

י. ד: קשיא אמררבששתלא הרי"ד; פסקי 1לאקודא

 עשרה שמונה אדם מתפלל רום יום בכל אומ' גמליאל רבן ''wm~h ר' הא23-24:
 יום בכל אומר ר"ג דתנן ר"י והא 1 עשרה שמונה מעין יהושע,,אומ'ר'

 כי"מ; עשרה שמונה מעין אומר יהושע ר' עשרה שמנה מלפללאדם
 ך: ייוושע ר'הא

 כק"מ: בשכרן מלאכתן בערשן ד; 1 ,בשכרן כעתרן :16

570

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הגניזהמםכתיברכ.ות,מ.ן:]23[,

 א-ב טז, ברכות 7 עמודגניזה

--
* י.

 . והערות נוסחאות..חילופי

 ." -- ד: שמע/ק"ש ד:קרית עתיים כי*מ; !עדיין,1
 מ( לטרה מברכין בכי"מ)ותוקןבכ"ייאץ חסל ד; לפניה, ואיןמברכין : .2

ומברכיי
 ד; שהים לאתריה מכרען אבל כי"מו , ברכות שתי לאחריה

 די כתקרה כאן; ובראש וכ"ה'ברי"ף הרי"ד פסקי כ"מ, , כתקנה :3
 פסקי.הרי"4; כולל כאן; ובראש ברי"ף וב-ה 1 וכולל ד:  שניה ,שדיה
 כי"מ, , וחותם כי"מ: ד חסר , באמצע ד: וכוללין כי"מ; בהוכולל
 וחותם שגורס א' אות הראש על הב"ח הגהות וראה כאן ברי"ףוכ"ח

 ד: ;חסר הרי':ד בפסקי וכן וחותם ד"ה כאן בתוס' והני'י
,.

 ברי"ף, וכ"ה 1 בעשק-בעושין ד: אמורים דברים במה 1 א' ד' :ב'4

-
 - בעתדן כאן; הראש על בהגהותיו הב"ח הניה וכן הרעד ובפסקי ;

 . כי"מ: בעושין-ב:מןשעושין ד; עוורן .'
' . " 

 . כי"מ:, שבעה"ב ד; הבןת בעל שהןה 1 הבית בעל שהוא ;4-5

 ו ארבע כתקנן פ'.הר'"ד: כלם, ד מיסב כאן; ברי"ף וכ"ה , מסב : . .5
 טוב יום מעדת וראה כאן, והראש הרי"ד ופסקי ברי"ף וכ"הכי"מ,

 ובתוספתא הריןף לשון וההם גרס ארבע כתקנן מברכן וז"ל: )ד( אות ..
 __, , ._., . ד: כךהיאשנויה;כתיקונהפ"ה

ל,
- 

 ד. פטור חתן כאןןףיפסקיהרי"דובראש חתן .מתם
 פטורמק-שכי"מ: :פטור,ד;11

- 
.. . ., 

 מ. כ כאן אף ד, הכא,אףהכאנמי מ.אף בדרך_כ ד; , :כידרך .12
 דבמצוה האי לאפוקי רשות 1 עסיק קא מצוה דבי האי לאפוקי רשות12-13:

 "-.. , כי"מ;רשותד:קעסיק
 .,-. . ד:. דקא:יל , אזיל ד:.דקא עסקינן כק"מ; , עסיקען ג-:13
 ד; "לימא ד:!נכתוב ליקרי רחמנא 1.אמר רחמנא,לקרות הייביה :14

--

 ,- - "-1 ' -- ליכתובכי"מ:.,'
 בשבתך מאי ובלכת בשבת ד; , בלכתך מינה שמע בלכתך מאי בלכת14-15:

 דידך בלכת , מצוה לדבר בלכתך אבל דמתחייבת הוא דידך בלכתך :15
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241[ כץ י. אברהם .[ן

 דמצוה בשבת הא מהעבת דירך בשבת ד; דמצוה הא דמח?בתהוא
 - ,ן,כי"מ:,

 כי"מ: !מילאיקרא ד. נמי, כי"מ. אפ" כונסך. אפי' , הכונס אפי' :16
 כי"מ: אלמנה - בתולה ד; והכא ב הכא , והגי - האיז16-1:

י. ' ד: אפילו טרדא משום מעבה"י :אלא17

 1 נמי הכי תימא וכי דפטור נמי הכ: וטריד הואיל בים ססינתו טבעה17-18:

 ד: ספעתוביםנמי ענעה כי"מ; .:ץ
 כי"מ: והאמר ד; אמר אלמה , א6; אלמא :18
 . . כי"מ: ונאמר הואיל ד; שהרינאמר , ..:שנאמ'19

 ד: 1ג1' עליך חבוש פאהך שנאמר 1 להחטאה לשקן שי'21-,1:
. . ד:טיהדא,טרדאד: :קשיא,ח4ר21

 ד: לילה כאן, ובראש הרי"ד ופסקי ברי"ף וכ"ח ,דכי"מ בלילה ;22.

-
 יכ"ה כי"מ הראשונה כאן; הרי"ד ופסקי ברי"ף יכ"ה ד ןהראשון
 הראשון לילה כאזן הראש על )ש( אות טוב יום מעדני ורקה כ4;לראש
גרס

 בב"
 ונחלמה דכתיב נקבה ה' בסימן זכר לשת לילה ששם מקום

 - אחד: במלהחלום
 הש"ס: מקורת וראה כאן ובראש ברי"ף וכ"ה כי"מ ' למדדנו לא ;23

 מלרחוץ ד; לרחוץ הרי"ד; בפסקי וכן י ברחיצה ד; לא""מדתנונ"א
 . - . "כי"מיט

 כאן; ובראש הרי"ד ובפסקי ברי"ף וכ"ה , אדם כל אנ;-נשאר אין :24
: ד: בניאדם כאשראיר

' 

 בד"ה ט"ו ברכות הרש5"א !וסחת וכן הרי"ד, בפסקי וכ"הא:סתני"ה
 : ן ך: אסטניסאסתמסן

 ושמעון דרבן מ"ט כאז: ובראש הרי"ד ופסקי ברי"ף וכ"ה , טלל;מאי-
--- 

 ב~

 דלילא דן , דרבנן לילה כי"מ: קסבר אלמא ד; קטבר גמ"ל
 '. , וכי"מ;מדרבנז

 , ואימתנית ד: חסר כאן; ברי"ף וכ"ה כי"מ , בלילה דמרו היל רבנן :25
 ד: ביה מרו לא אסטמס ובמקום הרי"ד; בפסקי וכ"ה גזרון( לא 4 .:

 עבדו טבי וכשמת הרי"ד; בפסקי וכ"ה 1 וקבל עבדו סבי מ4 מתמ' :26

 וראה כאן, ובראש הרי"ד ופסקיברי"ף וכ"ה כי"מ 1 למיתתלא
 ,. :- . י - מסורת*ש"ס:נ"אלא;למדתנוד: -"ק
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 מוןהגני,ה בישתמסבת251[

 ב טז, ברכות--.-' 8 עמודתיזה

 והערות נוסחאותחילוטי

 י. :אין,שאיןד:1
 , רבנן תזו ד: העבדים כל פ"בן ברכות בירושלמי וכ"ח 1 העבדים ':2
 ך , עומדין ד: ת"ר וכו' עבדו סבי וכשמת כאן; הרי"ד בפסק' וכ"ה '.

 . - כי"מ: יושבין הרי"ד;פ"
' . 

 כי"מ; 1 תנחומי ולא כי"מ; ד חסר כאן; וברא"ש בר'"ף וכ"ה ו לא :3
 ... ... ד:ות!חומי

 כאן; ובראש ברי"ף וכן פ"ב ברכות בירושלמי וכ"ה כי-מ , שמתה :4
 והראש הרי"ף פסחת וכן פ"ב ברכות בירושלמי וכ"ה ו ונכנסו ד:ומתה.,

 כי"מ: אצלו נכאו ד; נכנסוכאן;
5

- 
 ועלו כאן; והראש הרי"ף !וסחת וכן י עלו כי"מ: ד לעלייה 1לעליה :

 כי"מ: אחריו ונכנסו לבית נכ!ס אחריו ך; , אחריו כי"מ: ויכיסוד;
 ד: נכנסו ' ונכנסו ד: נכנע , תכנס ד: לאפילון ,לאפלתן

 אחרי נכנסו למרחץ נכנס :6
 ברכות הירושלמי במסחת חסר וכן ד, חסר ,

 ונכנסו אליעזר ר' של שפחתו שמתה מעשה תני ח': הלכה ב'פרק
 אתם ואי בפושרין נכוץ שאתם היתי כמדומה להן אמר אחריו ונכנסו -". לבית אחריו ונכ!סו לחצר מפניהם נכנס קבל ולא לנחמותלמידיו
 וכו' העבדים על הנחומץ מקבלין אין אמרו ולא ברותחין אסילונכוץ

,
 הראה כבר למרחץ !כנס שאם היא ומוטעת מובא אינה המיזה ושסחת ~ . .

 סלת לצין יש שגב לנחמו עוד רוצים היו ולא אבילות צהג שאיןלהם
 )מהד' ג-ד הלכה ג' טרק יבמות תוספתא ראה אליעזר לר' הממחד.

 להם אמר לחלוץ הוא מה ממזר אליעזר ר' את שאלו 3 צוקרמאנדל(:.-
 לסוד הוא מה 4 לחלוץ: הוא ומה אמולהם לירש הוא ומה לירש הואמה
 את לסוד מהו להן אמר קברו את לסוד הוא ומה להם אמ' ביתואת
 הוא מא להן אמי מהו להן כלנים לנדל הוא ומה כלבים הוא מהביתו

 בהמה לגדל מהו להן אמ' תרנצלים לנדל מהו להם אמ' חזירים לגדל - -:
 הרועה את להציל מהו תרשלץ לנדל אמ' דקה בהמה לגדל ומהודקה
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261ן י_..כץאברהם

 הכבשה ואת הכבשה על אלא שאלתם שלא דומה להם אמ' הזאבמפ'
 מה ופלוני הרועה על אלא שאלתם שלא רומה להם א' להציל הוא מה ,.

 שהיה ולא פלוני על אלא שאלתם שלא דומה להם אמ' הבא לעולםהוא
 מימיו:( שמע שלא דבר אמר שלא אלא מפליגן אליעזרר'

 ועיי
 בענץ

 בד"ס.זה
 יכן כי"מ; , נכו.ם אתם אי ברותחין אפ" ד: עכשיו כי"מ; ' ועכשיו :7

 , אמרתי לא ך: חמק בחמי אפילו נכוים אתם אי כאן; ביאש'הנוסח
 : . ד:לאכךשמתי

 כי"מ: והשפחות "עבדים ד; , ושפחות עבדים : .'7-8
 כא,; ט"הברי"ףובראש כי"מ לא, ד: עליהם אומריןעךיהן,אומרים:8
 חסרך:, , .;

 מה אלא כאן; ובראש הרי"ד ופסקי ברי"ף וכ"ה כי-מ , כשם אלא:9
 ד: כשם פליהםאומרים

 אומרים , לאדם אומרין ד: לך ימלא בכל'הראשוממן וכן כק"מ , 'מלא:"1
 ד: עבדו ; עבדיו כי"מ: אג' דן לו-

 תבא כי"מ; , רבנן תם ד: לך ימלא הרי"ד; "סקי כי"מ , ימלא ;11
 הרי"ד: טסקי כי"מ והשפחות העבדים ד; , ושפחות עבדים ך,אידך

 ד: אותן הרי"דן ופסקי 'כי"מ ,עליהן-

 הוא כשר עבד כממנאם כשר, עבד היה ד:אפ כ~מ;אומר :און.,12
 . .. ,, ד:אי,הויד: ד:אומיין,אומרים..

: ד: לכשרים לאחרים , לכשרים ך: לו ' תלמודיולו !13
ן.

 וכן הרי"ד; בפסקי וכן כי"מ , קורין אין רבנן תנו - עבדים רבנות13-16%:
 '- .ו

 הוא הסדר וזה יו"ד; הלכה H"D בשמחות וכ"ה ובראש 1"י"ףהסדר
 ואח"כ וכו' אבא אותן קרין דאין מייפי בעבדים דעסקי ,חד'הנכת.י'

 ך. עבדים אידך קורין-הניא אין רבנן תנו ; כו' אבות קורין אע בגבמייתי

'. ד. אידך תגש כי"מ; , רב% יקע13

 ... ך. ואמא , אמא ולא ד. אותם קורין י לא אומרי*ליהם : .14

 ר"ג של הנפחות מעבדים חט י ניתירבן של ושפחות מעבדים חוץ14-15:

-

 . ר"גך.. כי"מ;,ושל
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 הגניזה מ1 ברכתמסכת]27['

 ד. ואמא , אמא ד. אותם קורים ה'1 י עליהם קורין שהיו :15
 ושפהות עבדים דן דהשיביו משם ד. לסתור כי"מ;מעשה , טעמא מאי ;16

 כי"רר לחו אית קלא ר"גשל
) 

 ד. דלא משום 1 דלא ך. אילימא 1 אלימא כי"מ. לארבעה ד; 1 לארבע :17
 . . - , כי"מ. _י:ואי,איד.איהכי,דחסר18

 כי"מ.. ד.טפי,ד;מכאןואילך :ואיואי19
- 

 -" .י,.
 י -. - " - ' ד.%-:אמ'ר',א"רד.ולשמךובשמך

ן - ך. :אמאדם,ואםמ:

.".. ,(7. . -,. ....ט-לס
 ך. אומר הכתוב אומ', הכתר2מן2:

-.
,..י

.. ד. העוה"ז , הזה העולם דע עולמים ; כ"'כ , עולמות ;22
'- - -ק23,",טע'1ועאמרד.

. , 
, :

 . " ך.4מע2:שירמ"הללולמהאחת-הבאנכי"מ;הסר

 חשכן,כ"'מ;ראהירחינדבוכותפ"ד :עמבשבבשתטו-ר;יהק5
 : - ,מ"ב,רבינההיא:שחיק-ר'ץשןבבשתןידן-מזד

 ותמס שטמץ,בבשחםו כי"מ; 1 כרעתן ותרז בכשתעשתמס
 י - ש. -ברעחמד.

 בעזך ותתכסה ברחמיך ותתלבש 1 ברחמיך ותתכסה בצדקתך השתלבש25-26:
 כי"מ. בעזך ותתכסה בחסידותיך ותתעטף בצדקותיך ותתלחש.ידן

 - ' ד.:בחסידות'ך,נחסידותך26
 מ . -ם

-.ן.
-. 

4 ,ע,.,.. . - .. ;.,

 .- -- .. י...--.:.
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ץ
]28[' ,. כץד י: ..אברהם י'ו'!

שיזה
 ברכו"

 א, יז, ב טז, ,)ברכות . . , -. 9, עמוד

 ' יהערו~' נוסחאות חילופין

 שתשכן - יוחק ר' ב( שתביט נ אלעזר ד' א( המיזה: לפי המאמרי*סדר
 ) : -.שלאנחטא,וכןבכי"מ. ד(ר'ה'יאבכאבא"ר'זיראשתה4-

 ר' " שתציץ: יוחנן רבי ב, ומשתשכן אלעזר ר' א( הנדפס: הגעא נוסחלטי
 המאמרים. תוכן למי הממחאות והשוואת -שההא חייגו ר' ר( נחלאוירא-שלא

.ן
 דמסיים , מסים דהר ד: אלעזר ר' כי"מ; ימנן, ר' ד; עטובך רחמיך;1

 - כי"מ: דמצלי ד; , צל"יה כי"מ חמקד;
 . ד: ושלוס , שלום כי"מי ד ולפורינו , בתוכם :2

 ותצליח נג"ע "לקינו "שים ד; , עדן - ותצליח ד: אחרית באחרית,:3
ל כי-מ: ותקוה( אחרית בסופינו שבגלית ואחרית יחוהסופית  : 

 בירושלם, וכ"ה , לבבנו ד: טוב ויצר טוב בחבר , עוב וחבר טול .צר:4
 לאהבה שמך;,לבכנו את לנבנו_ליראה נחומא: ר' ד מסעה ע"דברכות

 _: -. . .1 וליראקאתשמךכי"מ:,.
-:אש%,אשעלטובהד:5

 - זייא ר, כי"מ; , = נחטא שלא חויא ר' - תורתך ר,זירארשתהא ;7-5
 ד: _rn ר! כיעמ; 1 וירא ר' ד: תורתה נושאן-ר:חףא-שתהא שלאנ

 ק :כדהוהמסיים,בתרדמצליד:5
 כי"מ; 1 לבפ על אחרים קנאת ולא אחרים לב על קנאתע ת"א ולא :6-7

 ה:חסר
:לבבפןלבנוד:ר'חיאבראבא,ר'חיאד:7
 כי"מ; , דמצלי ד: מאבותיע , אבותימ לפני די נבוש כי"מ; נתביישו:9

 ד:דצלותןה
 שלום(: של חיים תוקן השיטין (pa 1 שלום של כי"מ: לי ק; 1 לע:10

 כי"מ; 1 יראת של ד; עצמות חלוץ של חיים פרנסה כי"מ; פרנסכן:11
 וכלימה( חיים כתוב השיטין )כק , ברשה בהם שאין ; ד יראת ביםשיש
 בע שתהא חיים וכבוד עושר של חיים וכלימה בושה בהם שאיןחיים
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 מונהגניזה גרבותיסכת~2ן

 לטשה לבפ משאלות כל את לס שתמלא חים שמים רראת תורהאהבת

 'ה ד .": - ---ד כי"מ: בההגלימה בהם "ה;ח"משאק'י

 כי"מ; אלקש, ד: חסר דמס"ם, די רבי כי"מ; ו ר' :ט
 1 י : 'אבימאל: אלקעטאלי

 מפגע קמע ,ימאדם רע רע;שחנר משכן רע מיצר 1,מעעת'ד:גי-ךדמעעת
 ומהבר רע מאדם ן ד אמשהט ומשטן רע פתכן רע מחבר רע מיצררע

:בעבןברית,כי"מ;בץשיאבןברקלודר'1דרביד:14
 - ':דמצלי,כי"מ;צל"יהד:ט

'7 
- 

 ז . -'

 : 1. ת ק-תך'-.ד ( ,בע,ומןדוט6ד

 וכל כי"מ; ו העוסקים ד:' עוסקץ בין בסמוך( )וכן 1 העוסקים בץ:17
 -! ד:העוסקע

 ק.-..(: '::ח:,,

.-' - רצווד; אלקיכי;'מן ה' רצתמלפדך , רצוןמלפניך:18

'- ד: צלותיה:דמצל;,כי'מ;9!
." 1 t??- 

 ד;, איכא כי-מ: , ואיבא ד: לבש , ?לבבא21
 . 1ן- רבעכל,רבוןדג ד:. אמר דמצלי בתר אמ'1כי"מ; ד: ר'1ור' דק"לא מצלילה:אמרה,י2

:שרצוניושרצושד:22
- -

 ומאחר!ו מלמניד שתכניעם 1 ונעשה ונשוב ומאחרית מלפגיע שתכ!יעם:23
 שתצלן חקיכי!'מ; לעשות ונשוב מלבש ותכניעהו ממט יצהגר ותשבית - -'

 . ' ( .קמידםונשובלעשותחוקיד:
-! 

 - -" . נ .ן::דמצליוציות'הדל24
rr:- 

- 
ין

 _. נ נ [: ק נ):וארי,כן"מ,הריד!26
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301[ כץ. אברהפ.י. ,',',ן,

1,
 - .( 10 ברכות,ן.עמודגניזה

-' 
 א( יז, )ברכות . , . -

 והערות נוסחאות סילופין

-.,.1
 , ומרק לי מחול שד_ד: אחטא ובכה'מ; ב פז, ביומא 91"ה , אחטא :
 ד: מרק לפניך מרק; הפסח: שש ביומא - .,-
 ד; דרב רדוי , דרס רדייה ד: רעים וחלאים יסוריך מי"מ; ו יסורין ;2

 ובעק ב פז, ביומא ד"ה 1 זוטא כי"מ: ודרב שתא רכולי דר4רדף
 כי"מ: חסר דן זוטי י"חן סימן סוף פ"ב בר15תיעקב

 כי"מ: בתרדמצלי דרבינא ד; צלותיה מסים הוה כי ירביד , דרבנא :3
 כי"מ; ושפתי ןד;ושפתותי

 ,.. ד וובמצותיך ששתיך :4

 ; ד רעות ומכל רעה ומאשה הרע מיצה רע מפגע , היהצאות ן מגזירות :7 י .. . .; ג ד: הסר :גלהחוקביה-מלמניו5-5
 כי"מ; היוצאות פורעמות מיני ומכל קשות ומשעות "קותמצרות

 - -והמתרגש,ת,המתרגשותד:
 רעה עלי החושבים כי"מ;'תל , יהיו כי"מ; דך4עולם 1 בעתם לבא :8

 1 .-, ' - י: יהיו החשבותם וקלקל עצתם ה4מהרה
 :כד,כין:בתע%ת,בתעניתאד:כל,חסרד:9
 כי"מ; , 41בש ך: בזמן כי"מ; ו שבזמז ד: חסר פי"מ; 1 רדוע ;10

 כי"מ: הסאת קרבן ד; קרבן ' הסאתו ד;ומקריב
 ממני מקריב ואין ד; אלא ממפ מקריבין ואין , ממנה ומקריבי, :11

 כי"מ:
 1 יושב אס כע"מ: ך ועכשיו ' עכשיו ד: ודמו חלבו , וקמהחלבה

 "מ. לכי חסר 1 למלך כי"מ: בתעניתי ד; , בתענית ד: *בתיכי"ח;

 ד: ד:שתהא1שיהא כי"מ;חסר :ה'אלקש121

 ד הקרבתיו 1 הקרבתי כא*: ובגלען כי"מ כמונח ד; שאילו , כא* ;13
 דמצלי דבתר תלמידא ההוא "רצני ד; 1 ותרצני ד: גבי , %כ"מ:
 ולבי בטלים דברים מלשמוע ואזר ברע מראות עיני עצום הכןאמר

 מצותיך אל רגלי והדרך עבירה מלחשוב וכליוהי רע בדברמלהרחת
 לחיים והנשארים הפתרים מן להיות עלי רחמך ויפ% צדקותיךואל
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 הגניזה מו' ברבותמסכת]31ן

 פ"ב ברכות יעקב בעין וכ"ה כי"מ , יוהדו ר' אמ' כי"מ:בירושלם
 ה.... ג-) . .אותכ';.ר'יוחקד:כד,כידכי"מ:

 רמז איוב, שמעוני בילקוט וכן שם יעקב בעין וכ"ה כי"מ; 1 מאיר ר':14
 אדמ, ד: אמר , אמ' הוה ד-כי"מ: ספרא , סיפרא ד: תטרתתקכ"ח;

 ' -' כי"מ: .ד;כלארם.
- 

"'[' 

 .' ד::הןעומדין,הםעומדים15
 המות ויום טוב משמן שם טוב שלמה אמר ועליו העולם כי"מ; 1 העולם:16
 -. ~ .ן.. ,. מיום.הולדוד:,,

 בתכמא רבא ערום אבי ותבירי רבנן גמור מאיר ד; דר"מ 1 מאיר דר':17
 1 הסה'ד:'דרכי כי"מ; , מאודך ובכל כע"מ: סימן לעוה:'ב רב , . .--

 יום יום דלתותי כ': אות פ"ב ברכות יעקב עין וראה , יום יום דלתותי:ל18
 תורתי דלחו ד; תורתי דלות מרמה; מדבר ושפחזך מרע לשונך נצור,

 בלבבך: ובנליע כי"מ בפיך ד; 1 בלבך כי"מ: וחקותי מצותי ששור . )ר
 :ן. -.ת". ד:תהא,כי"מ;תהיה

- 
 -. , "-. "7 -,;וטהרוקדש,ד;קדשכי"מ:-19

 כי"מ: מקום ובכל שעה דן מקום שם; יעקב בעץ וכ"ה , שעה:20
 ד: דיבנה , דלביבני בפומייהו כי"מ; , בפומהון.

 ך; אית אר 1 אנילא כי"מ: הוא שאין ד; איש שהוא אץ.י;שהוא22
 מחגדר שאיני ובנלית כע"מ במלאכתו ד;. 1 במלאכתו כי"מ: אניאק.

 ד: ושמא כי"מ; 1 שמא במלאכתי: מתגדר אי% הוא אףבמלאכתו
- "'א_י:אתלבו,לבוד: ' , ג  

.' 
- 

 ז: ',

 ישיב משפט,כתוב: ד;)בעק משיב כי"מ; , ומשיב ד: מענה , דובמענה25
 וכז ד; , שלום ודובר: ובוליון בכי"מ וכן ד ומתבה 1 ומדברכצ"ל:

:

 בכי"מ-

 קרוביו אוהביו.ועם ועם ד , קרוביו .ועם אמת: שם: ובנלית

 י .. ....~ ד;וחביב,חסרך; ;%י,נכרי26

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



,י., ק .אברהם י'.ן  כץ 

 יגיב( )ברכות " . - -- - ברכו,עמודמגמזה

 והערות נ'סחאות היל-פי ןה" ץ-ן"ע'"

 ;ומדבלע"הבריתואפ"%יב9קי)בבטהזהכתמבשוליהג*ת(רהא1
מקעל

 עי
 כ"מ:בעים,מעלםד: הברעת על הבריתד;יתקבל

 י ' כי"מי22.-:גף,נכרעד:הכמה1ד;חכמהוראתשמע
 רמז תהדם, אליט-שמעי וכ"ה ד; , ושתה קורא ד: יהא י ימה :3

 שמעתיים כי"מךיבאמו"בילקוט הרבה ההבה,שתה %9אהען':תתע;
':--ה%סח,אגבאמואוברבחובאמווברבודכי"מ:ובמישהואנדול,ד

-4
 ממפ המסחי הנ"ל שמעתי בילקוט ובמרעד; בחכמה (:ממפרמנו

 משפט בפץ הנ"לוכן תהלים בילקוט המסח וכן , בחכמהוו7"מדיהם-"'-
 לכללומדיהם פ"ע; ברכות ביןיעקב וכ"ה ללומדיהם סיא כתוב:,-פן

 ~ן ' ד: לששיםכ"מ;

5

 :לעושיהם"
 ד:- כי"מילעחךן,לעהים לכלע91הם ד;

 ברק"ר הרלהמסח:העוסקמערהוכ"ה תהלים :העוסקעזובילקוט6
 ע"ה כי"מ ' נבראו שלא להם העתים'כ"'מ: דן ומהעושהפלה:

-
- 

 לושלאנבראדוראהירושלמיברכותפ"א ברכותמ"ב; ביזיעינ
 לא לוזרלו פח הרב; פ"א שבת נברא4שם מהלשלא המטח: מ"ח-";

 דן "בא העולם רבא העולם הזה כשלם לא כ"'מ; 1 הבא העולם :7
 כי"מ: רביה ולא פריה ולא שורה דן והביה פריה ולא מדה , שתיה .ן

 ד, "תן משא ולא כי"מ; , מתן משמילא ולא ,,י
 צדיקים כי"מ: איבה ולא שאה ולא קנאה ך; ;nHlm ולא ?ה , קנאה : ('-5

 ך: ,' כי"מ: ך ,~דיקניםגמורים

 .,. ,.' י .' ד:"" ונהגים בראשיהם , בראשיה*תדעין י9

 הבטחה גדולה כא; סי' פ"ב ברכות יעקב בעין וכ"ה ן הבטחה רבנן תפ :9-10
 כי"מ; הבטחה ,דולה ת"רד;

 רמז ישעיה, בילקוט הנוסח וכן , ליה אמ' ד: נשים כי"מ; 1 נשי הני:
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 .מףהגנחה ברכותמסכת%ק

 המסח: הרל ישעיה בילקה ד 1 בפיהו באקראי כי"מ: ךת";חסר
 -זע; -.ס4 בדילדאמטיןבריהו:בבי,לביד: .(

 לבו ברקו וממטען ך; רבק בי גבריהו ובאתעי 1 רמן בכי ובאתרי :ט
 רב: מבי בנייחו רבנןומייתו בי ומתר nollr: ישעיה בילקוט כי"מ;רב

-י-: '-: -'. "מביר'1כי"מ;מביר'אמיד:-
 ד: ח~יו' כי"מ; רוד כי"מן אמרי :-ן ליה אמרי 1 ליה אמרין:14
 עול%'כי"מ: ד; הבא העולם הבא( העולם תוקן השיטין )בין , עולם;1

 (' ד: פיך תבונה יהגה לבך כי"מ; ,פיך

 ד: חסר כי;'מ; דעת יביעו כליותיך 1 יביעו דעת ושפתותיך15-16;
 .כי';מ: ד 1זוחיש תרחיש .. ד ולשונך כי"מו 1 לשונך:16

 כי"מ 1 בהרקיע בעה( כתוב: השיטין )בין חכמות יהגה לבה8ון,ו:

-
 ביחד הדבור אברי דחש'ב הנכון הוא וכי"מ השיזה וסדר)בשינרים(;

 - 'עירך ואח"כ -וכליותיך לבך ואח"כ לשונך - -וושפתות'ך פיךג
 הסדר; לפי לא הנוף אברי המלמס גמרא לפי הנוסח אבל -ועפעפיך
 כנוהר -יזהירו ודיך תורה במאור יאירו עיניך מדך יהירועפעפיך

 ן ד: מישרים תעליןנה וכליותיך דעת יביע. שטתות(ך הרקיע .'""

 כי"מי ושפתותיך , וכליותיך :16
 ו :rtP ד: דברי לשמוע י לדברי לשמע ד: "עמיך 1.כג,מ. פעמיך'.18

 יומין(ן ותוקן יומיא כתוב; היה)בכ"י
- 

 י : הי

-19
 : '--( -- יד(." כי"מ;אמיי ד:אמרין1 ר' כי"מ; 1 ורב

 .: " ט : :אץפרץ-ברחובותש,כי"במתו'ד:7-%
 ' : - שי':' ד: אץופיט כי"מ;21-ש2:מאיאלופיט,

 --ז: : '( דו בסמוך(ומסובלים )9כן מסובלים:מ

 רמו ~הלים, שמלוניבילקוט וכ"ה כי"מ , שאל דושל אק , אק מאי:פ

 ד: דודתתפחו
קי13-24:חאגהאדומי,כי"מ;אח'ת"לד:

 ד: שאול שם; בילקוט וכ"ה כי"מ 1 דוד:24

 ד: האשמי חאג כי"מ; , אחיתופל:25
ן ז . =, ) ן ו פ )  .. -י. 

 ד: כנוצרי1כי"מ;ןרב'ם כגולשו ברבים כי-מי שיקדיח שמקדיחוד; :26
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]34[: כץ י. :אברהם .,.~[ן,

 . ינ,..1..י. ., .,.:;.
ל . ..  

 ב ברכותיז. - . '- 12 עמודאיזה
:.. .,ו, -..  והערות נוסחאות חילופיצ

 מתק שכלהעים אדם בם א* ביקה,דן כשהת השלם ;כל2
 - _"הצדקהכ'"מ:והןנטתץ1והםטתשד:

 ד .

 ך: והם טטתווהן,בוטתם ד; נתץ כי"מ; ד;ייר, כקל ;כלה,3.

 לרב *ה מסיע דשא בן asun ו" כמן רביד; שך "עדה :וכדרב4
 ד: ,בכלעםוץם ך:בכלים קהמיתדרב,כדרביהיה

 לשת חורגכן מהר שם גריס לא ב כד, תעמת וראה ד 1 חוהב מהר ,...4
 כי"מ 1 ואומרת מכרזת חורב: מהר גרס" ולא קול: בת שקז"הרש"י
 כי"מ; , נתק ד: ואומרת תמד; רמז ישעיה, שמעתי מלק"ע"ה

טתץד:%שביל1אלאבשבילכי"מ:חמנה-וחנעה,חמנא-יחמנאד:
 - ,-. . :ז?וקב"רובץבלבדידילובקבחרובץד:5-6
 יסף7וכ"הבילקוטישעיהרמזתס"ד;דרביהודה :דר,יסשדאמ'6-7.1

 " . ד:דאמררביהודה

 ג_
 אבץ אמ' 1 אבי וכדאמ' ד: סבאי מבא" תקן השקץ )בץ , :ובאי7

 ישעקשסג בילק" וכ"ח ד עטף רב למרכי"מ;
 בילקוט וע"ה , בס מיס כהמ, ממיר ד; מורא אייה 1 חד ;סיירי8

 ד: מחמיא 1 מחסיה כי"מ: בני הני ד; בני תס"ד; רמוישעיה
 ד: מנהו , אינהו ד: לב אבירי לב( כתוב: הגלית ,,)ובשולי אבירי :9

.._ וביקרא דמתיבתא בשבחא דן דאוריתא יקרא 1 ומתיבתאבשבחא
 דארייל*

 בשבחא הפסח: ש"ב ברכות יעקב עין יאה כעש;
 - , ., -דאורית4:

 קמג-ר מוראן ממיר הנוסח: פ"ב ברכות יעקב בעין ראה , גיורי מיניירי :9-10
 כי"מ: מימירי ד,ניורא

10-12י
 מתני,

 ד: וכו' לקרות רוצה אם חתן הרי"דן כפסקי וכ"ה , ,טול -
 ' - :מאי,כי"מע"הבפסקיהרי"ד;חסרד:12

 ד: שמעינן 1 שמעינ' כי"מ: ד, חי"ר , חייש ;13
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 הננטה מן סיבותמסכת .הק

 במסוםט,ב, י"" כ"מ מיאי לעית שלא לעש",ד; :שלאא

 ק'ובכלמקום,כי"מובמסקיהר"דוכןהמסהבפסחיםשם,וכלמקוםד;א
 י............, ד; יעשה ס"ה; פ"ד, פסחים בירושלמי המסח יעשוווכן :15
 את שם; פסחם בירושלמי המסח יכן "ר"ד; ובפסד כי"מ , עצת :5

 שם, ובעישלמי הר"ד'כאן בפסק( וכי; 1 חכם" כתלמיי ד:עצמו
 .,. ' כתלמייחכםך:וקשש,קשיאד:.

- '.'[ 

 ששת1ת"ה יב ד:: השטה "שטה,כי"פ( ד: רבי %1ט:ך1אמר;1
 . ב(סקוהר"4;רב,מעאדי-

 . ' -ח"ן

 ד: תחלף א; גה, בפסץם וכ"ה כי"מ י תשוה ד: אמר וידי , :איי5

 לרבקודרבקד"

 ד: קדי נמי וידו קדו קא דכ"ע נצק ק-ש , דעתאי שמע קרית1,19:

 ק ד: הכא 1והתם1כי"מוכןבמסורתהש"סכאןתוקן:התם;19"

 קא ,~איהרלא עביד לא כ"מ,~טא קעבי עבדיך; יקאעבדי,20-.
(עבידד: ' ר . : ן  " '  

 כי"מ:בכתת הא ד; כאןתהןהכא;התם מסרתהש"ס ראה , ::וכא,2.
 .( . :', כי"מ;בכונהד:הלב,

 .לכוות כ'ןמ; , כיוהרא מתהוי דעתאי. לכוונו מעינא אם( ד8,. מכרן22-מ:
 . . ..] -דעתיהך:

 ר"_
 דכווץ אע"ג והתם ד; אומר הרואה הכא איל 1 אמרי ז אמרת מאי4~237:

 אמרי מימרא כימרא בץה;י לא קעכיד לא והוא מלאכה קעריעלמא
 הרי"ד: פסקי אמרי הכא אבלכי"מ;

 דלית הוא מלאכ, ד; לו דאין הס מלאכה , ליה דלית הוא ענידתא ;24ן
 כי"מ:ליה

- ד: קורא 1 בתורה קורא :%

 ק . ק" . נ..ץ
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361[ ,: כהי י. (:אבכהפין

 ב-יחיא יז, ברכות . 'ל "' "הנד-,'-':ניזה,עמוד131.

 והערות נוסחאותחילופי%

 ןמקריתומנ,כי:מ;מק"שהן, ,1
 בר"ר כאתרעה וברשב"א וברא"ש ברעף המרסה התפלמ,ךוכןומן ""-

 ד"ה כאן חוס, וראה ההפלה ומן שם: הננוסח 1 ט, וכן4יב"ר 1;ק,
 בירושלמי אבל התפלה. ומן שמע מקריאת טשר גרסכן ;הכי . . .סטור
 הב"ח בהגהות וכן התפלה ומן גריס לא במשנה פ"נ רישברכות

 ברכות יהושע בפס ועין pna התפלה ומן ותיבת כתב: כאןבבלי
 כי"מ: חסר התפלה; ומן הגמרא גירסת שמב;אכאן
 ירי"ד בפסקי אסר וכן כ"ימ חקן דן ) לקורה מצג"אמ%141ומכל
 ועיץ כאן הרשב"א גר-ס וכן גרים כאן אבל'הראש האמורותיתורה, ';.;". מצוה ומפל גרסו לא כאן ברי"ף וכן יברכות פ"ג ריש בירושלמיכאן;
 - - הענין: גזה כאן יהוקעבפני

 את ית'.:3
 שלפ"

 ובראש הרי"ד ובפסק. ברי"ף כיימ שלמטה את דן , המטה
 'כאןהמס4:אתשלמטה:

- 
" : - 

 יאת הפל; ובירושלמי הרי"ד ובפסקי ברי"ף וכ"ח ש"יזן"מטה', מת :3-4
ק ד; המטהשלאחר

4
1 

 הרעיד הפסקי ומ' כאן וברי"ף בירושלמי וכ"ה כי"מ' ואלו אלו :
י והראש%,ן:ואלוואלו;וא~יואלוד: -''

 סוף עד  המשניות סדר מובא זה במקום )במיזה 1 --שוטר נודם :7-16
 ,ןהפרק(:

:מקריתשמע,מק"שד:7

-  ך:וחייבין י וחייבים:8
:על,ועלד:9
 ד: עמד ו עמוד:10
 יעלה ד; הנץ תהא , תנץ ד: ולקרות ולהתכסות כי"מ; , ולהתכסוז:12

 כי"מ:הנץ
:ולא1א4לאדכי"מ:13
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 מן:הגני;ה ברכותמסכת]37ן

 ד: :ארבעוד'14
 , ., . כי"מ:,. וראתה ד; שראתה והמשמשת , וראת המשמשת15-16:

 ד:- שמתו עלהמ' הדרן כי"מ; 1 פירקא סליק :16
 , כי"מ: חסר' ד; מוטל גמ' 1 מוטל וכו( לפניו מוטל שמתו מי י,:17י
18

., כי"מ: והצמא ד; , ורמיגהי ד: הטאיט כנ"מ; ,. שאין : .'
 ואם כאן; ברי"ף וכ"ח הרי"ד; בפסקי וכן כי"מ בסמוך( )וכן , לו אין :19

 כאן; ובראש הרי"ד ופסק' בר'"ף וכ"ה כי"מ 1 לחבירו ד: לואין
 . : כזעמך חנירוד:מהיצה,דןמחיצהעשרה ,:-

 1:. ..'ק -ולי כיל-ון--. ד;ואימ ואוכל, מסב ואעו ד: אין ואם כאן; ברי"ף וכ"ה כי"מ איןי :20
 -"..-. ...ד
 . 1 .. כאן;ואינוד: :ח1ק,)וכןבסמוך(וכ"הברי"ף21

 ., :,,. . ך.--.ז,.: .:מקרית,מקוךאתד:.22
- 

 הרי"ד בפסק, ד בשר ואוכל כאן; ברי"ף וכ"ה 1 בשר ואוכל ואוכל :23
 . בשר: ואוכל הר' הרי"ף על בטירוש יונה וברבע ובראש .,

 ובראש הרי"ד ובטסקי ברי"ף וכ"ה כי"מ ובתפלהי, שמע24--:בקרית

 רבן ד: בכל כאן; ובראש הרי"ד ובמסקי ברי"ף כי"מןכ"ה ובכל-1 :25
 במ"ק כתוב: הש"ס ובמסורת כאן ברי"ף וכ"ה. כי"מגמליאל'1

 ד: רשב"ג רשב"ג; הס' ומראש בשמחות איתא וכן גמליאל רבן איתא ,..
 מאי ובראש-כאן; ברי"ף וכ"ה כי"מ 1 תשמיש ד: וא"ר , ר' ואמ' :26
 ן ...-- 'טי."ה" :בינייהוהשמישד:ןת

- 

. , 
. 

,,.
-, 

..,-
-.. 

...4 
- 

. .. .. 

585

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



1381 : כץי .'. אברהפ ,ן

- . ., - 14. עמוד ברכוןגניזה
 וב( ה,.א )ברכות

= - . והערות' נוסחאותחילופי

 דע חסדא רב ואמר ס"ס; ברכות יעקב בעע וכ"ח רדיידח; אמ':1
 מעדא , כ"'מ:מעדה ד;קשי ו קשה ב"א כי"מ: ד 'חלמאילמא

-
 כ"ג" מתיאד;

LI;Sד:)-קב'א4כי"מ;ינמאי''יבךלספר 
.---.-

 .ן- -
;באמת,"מתדכעמר"לאתבןאתהברגאםה"מהלתבןאתהבר3 . .....

 הפדימם
 הבי אצל חק מהןלעטץ :וכי14

 ד; חלם ותבדאצל בי עמן וכזמה ,
 המסח שו רמז יימ" שמעתי כי"מ;ב%קוט חלם אצל מהאביביהי

 'גימה!~מןביאןל,פח-'ק
- 

ן  

 ר'לחעיוכ"הממןיעקבומלדטיימ";ימיש"יאיאאמיי" :א'4
 "ועי"--יחעק"--,-

- ,  

ן,

 ד: :ברכק,מקציולהמצפהחתאטאבאטחתאעמאימ'1חסר5-6
 מתקים אעו כי1 מתקים ושמקצתו מתקעם אץ מקצתו שכ41%תקיםי,"":

 מתקים; מקצתו מתקים כלו :שאץ העסח ש"ו רמז ירמיה בולטד;
 מתקים: אין כולו מתקךם שרובו הפסח: פ"ט ברכות ינקב בעין .ן.

 אסיה שעתא וההיא 11' והירק השמש ,הנה ויכתיב ' בהדיהן - הכא 11י : .7
 ואלו וא' ואמך אני נבא הבא וי' כוכבים עשר ואחד והירח ד; הו1 לא ,ק
 . .: אמיהיאהותכ:"מ:..

 , , ך -
-, 

 ד: כ"כ , ושתים עשרים ד: טוב לחלום 1 לחלום ד: לעולם ( לעלם:
  שנאמר קמא: רמז וישב, שמעוני בילקוט וכ"ה 1 מצ' מ' - - יוסף שנ' :8-9

 אלה דכתיב וגו';  שנה ל' בן ויוסף וכתיב 11' שנה עשרה שבע ~ןיוסף

 שנה שלשים בן יוסף וכתיב ומ' שנה עשרה שבע בן יוסף יעקבומלדוך
 כי"מ: חסר ד; 11' פרעה לשיבעמדו

 , ושבע תליסרי ד: כמה , כמו ד: עד מןשבסרי 1 ועד ;משבע,עשרה10
 זה כי aw~ דכפנא ד; , דכטנא ד: ותרתי 1 ותרחץ ד: ושב סריתלת
 כי"מ: הרעבאתים
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 nlslsn מז ברבואמסכת;39[

 כ"כ הא שם; וישב, ובילקוט יעקב בעין וכיה 1 ותרתי עשקי ליה דהוה :11
 ד: חסר D"D; בהכות בעץיעקב ליואי,וכ"ה בר ה: אתאמר -..ד:ן

 ד:--1 טוב חלום לו מראין אע , רע חלום לומראין

 שפרס רע לאדם ד"ה כאן רש"י ראה , טוב לו"לום מראין רע לאדם :12
 טוב; תלום לו מראע רע ולאדם המסח יעקב בעין וכן המתהכגירסת
 --- : ד רע הלום לו מראין אין רעולאדם

 בפסח וכןהמחסר בגמרא המשא קטע חסר במטה :רעא'רבהתה1מ
 רב אמר חסדא רב ואמר רעה אליך תאונה לא והכתיב רע יעקב;עין

 רעים הרהורים ולא רעים חלומות לא יבהילוך שלא אבא ברירמיה
 בא שאתה בשעה נדה ספק אשתך תמצא שלא באהליך יקרב לא ופע1

 איהו חזא לא וכי ליה חזו אחריצ ליה הד לא איהו אלא הדרךמן
 נקרא חלום בלא ימים שבעה הלן כל זעירא ר' והאמר הויומעליותא

 הכי אלא שבע אלא שבע תקרי אל רע יפקד בל ילין ושבע  שנאמר רעי
 ד: וכל כי"מ כלו ד: הונה רב "מר חזא מאי ידע ולא דחזאקאמר

 'ברא"י,בראנרד;חסהכי"מ:

-  

. ~ 

-  :א"רעחק,ד;בילקששמשמשמשלוא'רמזיזחסרר'טחקיעממה14 

-:
. 

 שמואל תתקל,שם רמז תצא, ובילקוט יעקב בעץ ר"ה כ"'מ , עמי
 ה: ויפתרע ילך , יפתריגו ד: עימה רמז,טו;א'

- 
 .- , .יוו-14:יפתרימוהוא-שלשהוד;חסרכי"מ:

 קריא, ד; ד:כיאיגרתא,כאנרתא ד:חילמא,חלמא ך:חיסדא,חסדא15
 . --'.. ך.. : ד: ד!אילא,אלאמקריא

 ד: חסר , עיניד היכי :6נ
 כי"מ; ליה דרחמי תלהא מיתי , ליה דרחמו אימר תלתה ונכנףליחי

 : טוב יום מעדר זה על וכתב ליה דרחמי תלתא לייתי : הנוסחברא"ש

 פסח לפנינו והנה הוא סברא שלש בגמרא שאינו אע"פ ליהדרחמי
 המסח זה מובא יעקב בעין וכן כן דורסו וכי"מ המיזה נוסחכהרא"ש

 ד: ולימא 1 ונימא ד: תלתא ליתי מבראן של פסחאואסו

 הוא טבא תלתא הנך ד; וסבא הוא טבא הנך 1 סבא הוא טאבא אינהו :17
 כי"מ:וסבא

 ד; זימנין שבע , זמני בשבעה שבעה17-18:
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.;40ן ' כץ י. אברהט,'ן

 ד שמיא מן עלך לחזהו עליה; לגזרו הנוסח: כאן בראש , עדה גזרנא :18

 - .( . . -ויהויטלאד:

.ג ד: פדויות וג' הפוכות ר וולימרו פדויות הפוכותשלש שלשה ליה וליסרו18-19:
_.

19
' ד: השר , דכ' : .

 ד: :...למי%ראי,פתחתשקי%

,ן,.. ך: ולא הג' , לא וכת' מימנם הצמחתים ובחתמים : ,21
 , ' ד: עמדי,ליונו' היו ברבים ך:ליבי :דכ',ד%תיב22..

 ן תו' ימות : ד ויאמר תו' ישובון , אל ויאמר וכת' ית' ציון ינאו ישובון :23

 . ד: '(מותאלרעשההישועהומ''-
 . .ל, -

ו~  ן ך ורפאתיוה' אמר ולקרוב לרחוק שלום שלום שפתים , קור שפתים :24

 ,,- ד: וע' עמשי 1 הגדוד בראות - *אש עמסא26-א:

 ד:של'וכלאשר...,שלוםונו'ך: :אתה,,ותה26
 בהד'הדדיאמריכל כי"מ:כלחד1 ד;הסר אשי, ד:ורב ולר , מר :27"
 כי"מ: מילתא מנהוז ד; מילתא לימא מינן 1 מילתא לימא ד:*שן הד.
 האי 1 הילמא דיחד כי"מ: ואמ' חד פתח ד; , ואמ' מפיהו חי מתח ;28

 ד:מאןדחזאחלמא
-' - 

. 
-' 

 ריבונו ד:ילימא דפרסידפרסע,
 כי"מ: השולמיםרבת

%- . 

"8. ; 

ן,
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 הגניזה מז ברכותמסגת11א
-,ד

 ב( )ברכותך,. 15 עמוד ברכותגניזה
י,

 והערות נוסחאותחילופי

 בין כי"מ; עלי אחרים שחלמו בין לי חלמתי בין , אחרים - חלום :1.,
 ך; אחרים על שחלמתי ובין חבירי לי שחלמו ובין לעצמי אזי שחלמתי ..

 ובראש אחרים לי שחלמו ובין לעצמי אני שחלמתי בין היסח:ברי"ף
 חבירי: לי שחלמו בק לעצמי אני שחלמתי ביןהיסח:

 וס"ה כי"מן משהן ד: מרה 1 ד:מרא רפאם , ד:רופאים ואם 1 ואין ;2
. משהרבי!גד: בר'"ףובראשכאן;ן_,- -  ::. "- 
 מחליו וכחזקיה מצרעתה וכמרים רביי משה 1 מחליו וכחזקיה - משה :2-3

 וכמרים אלישע ע"י יריחו וכמי משה דן אלישע ידי על יריחווכמי-
 . כי"מ: מחליו וכחזקיהמצרעתה

 הנוסח: ובראש נעמן וכצרעת המסח: וברי"ף 1 מצרעתיה וכנעמן .';3
 ל ' ' חסרךכי"מ:וכצרעתנעמןע"יאלישע;

- 

 כי"לן;נרי"ף לטובה ד; לטובה,לנרכה מרעה ד: קללת , קללת את ; ' 44
 - לטובה: עלינו היסח: ובראש לברכה; עליי הכסא:'

 .. כל הפוך כך , ותחיגי ותחלימני לטובה הללו חלומתי כל לי לשוך ~ך 4-51
 כי"מ: לטובה חלומותי כל עלי תהפוך כך ד; לטובה עלי חלומותי

 ובראש: ברי"ף הנוסח וכע"ז , אמן עלמא כול' ונעני כהת בהדי ומכון :5

-
 כי"מ: אמן צבורא בהדי כהני עליה דעתיה ומכוון אמן; צבורא רעני.. כהני בהדי ומסיים אמזג עלמא כולי וימרון כהני בהדי וניסק וניכוון

 שלום אתה בגבורה שוכן במרום אדיר. הכי לימא לא ואי , אידך פתח :%-5

 וכי ד; אידך פתח שלום עלינו שתגרם מלפניך רצון זהי שלים ישמךנ-,'

 ] כי"מ: אידך פתח שלום לוו שתשלים יה"כ _-שלוםcf ועמך שלום אתה בגבורה שובז במרום אדיר לימא אפייהו כהה מהדרי -"
 דן 1 ד:-לתא דעיל בעעיעקב; וכ"ה 1 דסליק ד: האימאן , מן האיי :6

 ד: לנקוט כי"מ; 1 לינקוט ד: ביצא מעינא 1 מיעעא כי"מ:לביתא
 . כי"מ:דידה1דידאד;דידיה

- 
' ,' 

 יקי כי"מ:. דשמאליה דגחיריה אטרפא ד; 1 דשמאליה בירא ;5-7
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ז
 כי"מ; דימיינה דנהיריה אטרפיה , דימיניה דינחיריה בטרפא ורסתכ"ן :8-ה
 ן , ד *יניה בידא . -י

 ד; קאתיוא , אתירא קא ד; פלוני בר פלוני אנא הכי ולימא , הכי וגימא :8
*, כי"מ: דכתיב ד; שנאמר , שף ד: נישא עינא 1עינא

 לעיל בברכות וכ"ח 1 אבהו ר' א' : ך ד%' עין עלי פורת , %' עי ע' פ' ;9
 רב; אמר היסח פ"ט ברכות יעקב בעין וראה פ"ד,.א 41"מ א כ', ''

 -: ל,: חטר.
 - נקודעי"הב:'לסימןמחיקה(: ,.. השיטין )בין , במים ד: הארץ בקרב '1 הא בק, ד: מהכא אמר ;א''ו10

 מכסים העין; ואיז' השסח: יעקב בעין הרע., עי, אץמכניסיל[אותן
 . . .. עליה~ן,אץעיןרעד;מכסיםעליהםהאיןהעיןכי"מ:.,

 , מחיאלאחרינא דיריה עינא אם כי"מ: הרע עץ ד; רעה רען,עין ע-ן :11.
 - כי"מ: חסר ד; דיליה נישא מעינא דחןץואי

 דשמאליה דנחיריה אטרפא ליחזי , דשמאליה דנחיריה מסתכ".בטרפא11-12;
ד;

 חסי
 . - . כי"מ:

- 
 מכאן מזליה לתרע דלא היכי כי לגלי לא , לאיטליה ד: 6אן 1 ":מאי12

 כי"מ: ליגליה מכאן מזליה מיתרע ולא לגלו לא ד; לנליואילך
 למחר גאלי טירקו לשמעיה להון אמ' ד: דרבא הא כי , לבה כיהא :?ו
 סרוקו לשמעיה אמר ד; לשמעיה א"ל ואיל מכאן מגוי לא י להו אמ' ..

 כי"מ: לשמעיה א"ל למחרגלי
 אכריז , ראמי עלי ליבעי לי רחים לי לי.ל,חדי דסני ואכרי1בשקא :14

 ד; לי לחרי לי דלני ומאן רחמי עלי לבעי לי דרחים מאן עשרבא

ואכריי
 ו שד כ'"מ: יחדי לי דט1י עלי רחמי בעי לי דרחים כו' מאן

 י : ' וכתיבד;כדכתיבכי"מ: ךן
'11 

 והשיב בעיניו ורע ה' יראה פן לבר יגל אל 5ךתשמת.1ב~של1 ' יר' ן
 כי"מ; שם החממות ד; השוא וחלומות , שוא חלומות ד:ן ,פומעליו
 כע"מ , הידכא ד: כי כ"מ; , וכי השוא; החלומות הלסח: ירקבבעין

 . ' . חלמאך:י-
,16: 

 מתמ' ד; י1 החלומות וכי כתם(; זה במקום )בכ"י , שוא חלומו,
 תקעח-התסח: רמז " זכריה ובילקוט יעקב בעין כי"מ; ה~מותוכי
 - . .ע. -, השוא: וחלומות ואמר מקמההוה
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 הגניזה מןמסכת.ברכ1ת]43[

 השיא וחלומות וכתיב בו אדבר כתיב,בהלום רמי רבא 1 קשיא לא -'-
 בחלום וכתיב ידברו שוא ההלומות כתי' רמי רבא ד; ,שיא לא ידברו ' ,מן

 . '". כי"מ;':- בואדבר

 ביזתא א"ר בטנאברזבדא.ד; א"ר 1 ד;א'ר'ביתאברזיזא כאן 1 כן :17
 עקיבא א"ר 1 מהריי א"ר, פדנה א"ר בעקא ר' א'. כיץמ; זירא,א"ר
 א"ר פבנא א"ר עוקבא רב אמר ד; בירים א"ר נחום א"ר פנדאא"ר

 ., ._.1.~.... כהמ;,הנחוםא"רםרנאבאי'
 .,ן

 בר ביתא א"ר כתב ביתא ערה וביוחסין י נוהראי ר' ש% - ביתא ר' א'17-18:
 אחד זקן משום תירים א"ר תנחום א"ר K3~D א"ר עוקבא א"רביזנא
 נהוראי: ר' ומנו אחד זקן משום מנאה ור' מנאה ר'ומע

 , נהוראי ר' ומנו אחד זקן מישום בנאה ר' א' לה ואמרי בנאה ר' ומא ;18
 כי"מ: נהוראי ר' ומנו ד; נהוראי ר'ומנו

 ומה , [ה לי פתר לא זה לי שסתר ומה זה לי פתר לא זה לי שפתר ומה :20
 ד: בי נתקיימו 1 נתקיימו ד: זה לי סתר לא זה לישפתר

 וכי ך; הוא קרא הפה אחר הולמים אטגכלהחלומות , הוא קרא :אסו -21
 : ד ובדרנ' , יר' ש לי"מ: יהוא קרא הפה אחר הולכק ההלומותכל

 אבל ה' פרק סוף שנו מעשר בירושלמי הג" וכן כי"מ; ד , .נ.אלעזר.,.
 , ר"יוחנן: אמר היסח: קמו רמז ונשב,בילקוט

 , - - ד:22ן'.:א'יאמר
 : .'.ן."ך -

 ח' , פתר טוב כי כי"מ: חלמיה כעק ד; חלמיה מעין , הילמיה מישן :23
 -'ם, : :: י.1. ' דיודעא,ידעך:ק(.,'

 איש ןצ' ד חלומו ומחרון חלימו הראוהו 1 חלום וטיתרון חלום היראהו :24
 : כי"מ חביתו של חלומו ופתרון חלומו ולזה הבירו חלום ומתמוןחלומו
 ופתרוניה הלמא ח: פ'ו בשמ"ר וכ"ה 1 חבירו של חלים ופיתרוןחלום

 מסוק לו ונפל השכים א"ה.יוחנ, כי",מ; 1 חלמות שלשה יוחנן ר' אמ' :25
 מיתקימין, ז, חלומות ג' ?Pn ר' ואמר קטנה נבואה זו הרי פיולתוך

 ד: חלוםשלשחרית , ד:שלשחרית חסר ד:אילוהן1 ם.
 שנשנה תלום אף אומר ויש. חלום בתוך  שנפתר וחלום 1 ונישנה שאלם : .26
 הל'[-::4 1 ע,תו' א:'4'ש' ד: ועל על, כ?'מ: ך .)שנשתנה( , - ...
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]4א י' כץ' י.יאברהפ:ו

 ר' אמר כי"מ; 1 לו,לאדם מראין כתו' השימין )בין שאץ רבטמרן א'2,27:
 יעקב עין ראה ך; לארם לו מראין אין יונתן א"ר נחעי שמואליבר ..

ובילקוטי
 : . - .: רבא:: אמר הינוסח: תתרנית רמז דניאל,

 - 1 ,-,, . . ;ואנת1אנתד:27

28: fiSN ד:' תגרע לבבך ורעיתי , תערע לבך רעיעי מלבא 

 - רבא.ד: אמר בעעיעקב; וכ"ח , רבףסףא'-
 " ד: לאעש ליה פחת תדעזלא כי"מ, , "רש חף קפאתדע

 ע _. - ך; פילא פילא,ולא פףוולא ,":ולא9ך

 א( בו,,))בו.כות 18 עמוד גו-פוותנניזזה

 :- - והערות ניסחאות חיליסי4
 לך דמשחחף הדת יעקכן בעץ וכ"ה 1 לך האץ פרסאי ועעי4ע"י ן1:
 ד;תרבילך .ורעתבךחערי1)בכ"הכתבמטחשע"ורעיבךשקצי. 1 - פרסא"כי"מ: סרסאימררמבךד:חדתמשחדילך י,"

 : : . ;יוטחנ,בךקשוהאכי"מ:~
 לי אימא טונא דחכמיתו אמריתו חנינא(; הזקן השימין )בין , חרנא מאי י2
 וי4.- ..., . .ק; .; . ד:,נ. מאייהא ...ן
 בך ורעי ; ך ברחייא קש.יתא בך וטחב , אחא בדחו קשיאתא בך וטח~ן :3
 _. :,, , כי"מ:הרהיה,הרהרד; חזיזבחוטרא .,
 כי"מ: סבא ד; 1 למעלי"א ד: דיהיב מאן הוה , ישיב דהוק ;4
 ' ' ן - כי"מ:חילמא,חלמאד: :לנהושתא,ד;בישא5

 יהיב אבי , לנריעותה ליה מטשר ליה יהב דלא רבא - ליה דיהב א43 :5-6
 ) "',' ,י' . . , ד:: לי~זוזאורבאלאיהיבליה .נ-

 כי"מי חז'נןדאקריץ דן אקרינן , אק%ונן :7,
. '. - ' 

- 

 . . . עיסק נפיש לי א' לאניה מ' מ' ה' ל' ר לעיניך שנח שורך בימן :1-19
 לך הני ולא .י . . עיסקך פסוה . ליה א' לרבא דליבך מיחדוה ושתית".

 1 אתר . .: נתו וביתיך אקרונ"ברך ליה אמרו דליבך חצבותא : ק:.'
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 הגניזה מןמסכתיברכות441[

 אהני ולא עסקך פסיד ליה אמר לרבא וע' לעיניך טבוח  שורך -בחלמע7-,ך
 לרבא תו' תוליד ובעת בנים אקרינן ליה אמרי דלבך מחדוא למיכללך
 לעלמא בנתך ומינסכן נפישי ובנתך בנך א"ל לאבי מבישותיה ליהאמר

-
 לעם נתמם ובפתיה בנים אקרין בשביה אזלן כדקא באפךומדמין

-
 עסקך מרווחא א"ל לאבי כטיבות'ה א"ל לאביי כבישתיה א"ללרבא

 לך אהני ולא עסקך מיפסדא א"ל לרבא בזמרא למיכל לך ואחם!

 כי"מ: ובנותיגו,1' במך בהילמא דקריין חזינן א"ל למיללבשרא-

 ד: והיא לקריבך אמרת את , ורביתך לקריבאי מת ד: א"ל , ליהאמ';10

 לבנתך ונסבין אחרינא דקרתא ומיתא ; ה להון יהבת , להת ומנסבא . ..:11
 . כי"מ:. משהקלי כדקל גפפתיומדמין

 אמ' כי"מ: עכראה בעמא ד; אחר מעם דהוי , אחר עם ליהדהוה

 שכיבה דביתהו , ' אבא לאיתתה נימסרי ובנתך בניך ' שכבה דביתהו:12
 ובנתך בנף מתה איחתך 'ד; אחריתי איתתה לידי ובנחיה בניה ואתו.
 ' _ן ;. גמסיריןכי'.מ:....

 מאי רב אמר אבא בר ר'ורמיף אמר רבא דאמר 1 אקרינן ליה אמרו.% -
 ; ד בחלמין אקריין האב אשת זו אחר לעם נתונים ובנתיוך בניךדכתיב

 עיסקך רתח כן"מ: פ' ד; לחמך 1 ייניך טוב בלב ושתי לחמיך;13
 טבחתכי:'מ;( ד;וטבחת,מרווחעסקך

- 
:'-- .- . 

 ד: דלבך מחדוא פסוקא 1 דליבך ואתא מיחיד פסוקא האי : .14

 עמי כל וראו חזן ליה א' 1 טחדיך דליפנה ושתים אכלת עציבותא ומיי:15
 פחדך לפכותי וקרית ושתים אכלת ולא טבחת , pa' ה' שם כי הארץ ו-,.
 מסיפיה א"ל לרבא מרמיה א"ל לאביי השדה תוציא רב זרע אקרינן -.,:

 א"ל לרבא מרהטה א"ל לאבי מו' נבולך בכל לך יהיו זיתיםאקרינן

 -, . - .. מסיפיהאקרינןוראוכלעמיהארץומ'.ד: ..

 א"ל לאב-ו 1 מתיבתא דראש שמא לך נפיק ליה אמ' לרבא15-16:
~DS 

 לך
 דריש שמך נסק ד; בעלמא. נפלת אימתך הוית מתיבתא דריש שמא ,.

 - : --1 , , י- כ'"מ: מינך כ"ע ורחלי מתיבתא.1
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ן6א כץ י.אב,הפ
 ד;חזינן דני בשראעלפום ייני1חזן חסיפלפום חזן ד: אמרינן1אמרי :17

-
 כי',,מ: דני אסום דקדחא חטא

 כי"מ: כחטא ומעפף עסקך ד; כ"א עסקך 1 חסא כי עיסקך18:,1:
 עסקך מריר ד;אמר חסא כי עסקך מריר א"ל , עיסקך מאיאר ליה א' ;18

נ כי"מ:כהסא  בסיס ליה אמר לאביי דני פום על חז~שרא ליה אמרי 1 ליהאמהי
 ליה אמר לרבא מינך וחמרך בשרא la'bh עלמא כולי יאחוהמרר
 1 דתלש ד: ביה למיכל בשרא למזכן עלנא כולי ואתו חמרךתקיף

 ד: כדיקלא עסקך "4לי 1 עיסקך מידלי ד: דתלי:
14

-' 
 1 דני אפום רומני כי"מ: חסר ך; עסקל,כתמרי הלי 1' עיסקךהא,4 :

 -. - דן דני אפום דקדחירומנא

 עשיקעסקך ליה לרבןא;ליה...עיסקך1אמר ליעיסקך מזת :-א'ליה '':
 כרימונא עסקך כוליה ד; כרומא עמקך קר 47ה אמר לרבאכרומנא

 . - כי"מ: כרימונא וקאמל פסיד.עסקך א"ל לרבא (-ו

 מידי האי כי שסקך כיבעי אזליה ד; לבלוא דנפל 1 בבירא דינפל : (:20
 פתא נפל כדאמר עסקך מתעבי א-ל 1 משת'כח ולא . . . בביראדנפל

 לבירא דנפל מידי הס כי עסקך מיבעי גר ד; ולא-אשתכח' בבירא .'
 -- . - *כי"מ:

 ליה השדי' עסקך פסיד א"ל 1 בבירא ליה השא,ת עיסקך סארי ליה א' :21
 אאיסדן דקאי המרא בר הנינן 1 עלם חמורודקאס פטר חזן : ךלבירא
 כ"'מ: איסדן דקאי חמרא ד;ונוער

 . ך: עלך אמורא וקאי הוית מלבא , גמ עלך .קאים ...מתיבתא :22

 לרירי א"ל מהפילך גהיט חמור פטר א"ל שתפיל", גהיט חמור דפטר '. ליה אס קאי הוה מעיסאי ליה בתפילך.אמ' גהיט "מור פטר ליה א'פ.22:
-- 

 "סר ד; מתפילך נהיט ודאי חמור דפטר וא'"ו ליה ואיתיה-אמר לי חזי ;

 לחודיה רבא אזל לסוף 1 גביה לתוריה סו,,אזל דגהיט וחוא רבא עין :25
 -. ;, ל לוביהך;חסרכי"מ: -"

 תרתי חויי שכבי ובנתך בנתך דינתור בבי שכבא איחתך דיופל דשא הויי25-%:
 חזאי ם אכלת קולפי לפתות רישאי חזאיי מגרשת מי תרתי דיפרחיוני
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 הזנייה מזמסכת-ברכות]47[
 ושני ככ' חז'א ליה אמר שכבה אשתך ליה אמר דגפל ברייתא דשא יוץ.4
 תרי א"ל דפרח יום תרתי הגאי ליה אמר שכבן ובנתך בנך א"ל דנתור ' --

מוח
 קולפין תרין ליה אמר דלמתא גרגלידי תרי חואי ליה אמר מגרשת נש' -

 דפתור בנא. תרי שכיבא אתתא א"ל דנפל דבריתא אסותא ד;בלעת
 כי"מ; בלעת קילפי א"ל לפתות רה4 מייתו כנך תרין א"לונפול

 ך; מדרשא בי ויתיכ יומא ההוא , רבנן דבי ישיבה באידרובא יתיב :25
 כי"מ: מררשאליבי

 לרבא אשכחוה הדדי בתר דרחשי בהדי מיהדדי נהורי מגסו רימתא שבו"25-2;
 דהוו גהורי סגי תרי הנהו אשכח , זוזא ליה יהב סוף בקולפימחיגה
 למחוייה דלו תרי לרבא ומחוהו לפרוקינהו רבא אזל הדדי בהדיקמנצו
 ד; אגרא ליה ויהיב רבא אתא לסוף חזאי תרין ממתיי אמראחריתי
 בקילפא אתוומחוהו לפרוקינהו אזל אהדדי מצערי דקא תרי הסאשכח
 רבא אחא לסוף דחואי תרווייהו מסתיא א"א אחריגא למחייהבעא
 כ'"מ: אגרא ליהויהיב

 אבקא שכיב אביי דיגפל חצר( כתוב הירטין )בין אדנא גדול בית חזי26-27:
 בלא נכסים א"ל רנפל אסותא חואי 1 לגבך אתיא מתיבתיה עלידאתא
 אביי א"ל אבקיה וכסין דנפל דאביי אפדנא חזאי א"ל קמתמצרים
 ונפיל דאיתבר בריתא דשא חזאי א"ל דן לגבך אתיא ומתיבתיהשכיב
 אביי א"ל ומבסיין אבקן ואחותו דנפל קנית מיצרא בלא נכסיא"ל
 כי"מ: נבך מתיבתך ואחאשכיב

 חזאי , בעלמא שמעתך מינדרן ארחא ארחא לביתא דסתרוה חויי28-ז2:
 א"ל לכינתא לבינתא שקיל עלמא כולי ואתו דנפיל דידיאפדגא
 : כי"מ ולכסותא לבנותא ומשלפיגהו ן ך בעלמא מבדרןשמעתך

 הילילא אקריון נפק ניסדיאך מיכי אודרא ליה א' דינפל מוחקראי חויי28-30:
 נברא בחדי ואנא אמ' לעבדא סודיא אזל סוף לך מתעבד אסאמיצדאה
 דהוה סיפרא מעיה נפל למרא רסליק בהדי לי למה לגיסאדצריך
 , הוה בדילך לא אי ליה א' הפה אחר הולכיז חלומות כל ביהכתי'
 אקרען א"ל נפיק סדיא מבי אודרא א"ל מוקרי ונתר ריטט דאבקעחזאי
 בהדיה אזל קא הוה לך מתרחשי ניסא א"ל בחלמא מצראההללא
 סליק דקא בהדי לי למה ניסא ליה דמתרחיש גברא בהדי אמרבארבא
 החלומות כל כיה כתיב דהוה וחזא רבא אשכחיה מיניה סיפראנפל

 ד; קיימא בדידך רשע אמר הפה אחרהולכין
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 מן ונתר רמרי דגזע -_ ..

 קדי
 אמר במברא בהדיה קאזיל הוה לסוף לה מיתרהש ניסא א"ל דמצראי., הלילא בחלמא לי אקריין אורדא א"ל

 חזא מימיניה ספרא מיניה נפל לעדא דק~סליק גברא בהדי אנא47ה.
 7 , , כי"מ: לן מילתאן4צערן בדידךתליארבא,,.
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 עייא א',ברכות

 יאת ?יייתחייי.
 4"4ששימגז נכגשץ ילגגקגףקיימשעישתכוטי

 מגי תשגל ענף ףומ יתכ .קשך,4ץיה ד. מללשוני יףת עה'נ"לימוי
' 

 = ד%גשכור'4כ4"ך י4 יף; א הצ% גשתריונ י",%'ק גוג"גענ יענ" א4ס ש יחטאו תפגין 4יא ןא, י ישת"גיגא'אמא יע,'"י'ג%,ף 'מ %מ*"י,111ך ',
 ן א"כי%הרוסיתו נננט*ן שיטיניב עי מש אימ'; ..גל יי י ונעי ח יאהדם

 ג ער3קאאשש4 הצה געיג.מנרך ש"מ מלי- גשתי- J$r' יי" ס"ק" "יילי1

ף ויי ;גריעהה ,]-  י יאי "ף שיו.יקל :';טה 
 %הרתיעי_

 א444ן. ישנו-אן ממע שאימן יישץן ';נ=כ"יכו 'לחל.%'ן- ?~K דוצויהיהנןק"יף כיפוי סהצךנש
 סף4צה יכוסגיכ ;tHY~ משעע נ*קכ נכנעין יכילכ ש משקני חט די י' 4הייא.

 ננצ:"'"יין-ן . סךשיעשא5"7 גהרוסיתו יימינ"יכןו כיגיכ וריי משמ ?א ית*י"גקאו
ל ין.1,ף.י

 נצלעו 35שיוא יי דהו_י 9א גסהנף3א שיא דעו י עשש" עשבכ*יאטיהי4צסצי

 -יך גיאע ועיד ישמש 34" ףיא' משי מיציגה 4 חמאם *ל עליעאל"
 ן י" המה איא* יו" גךאואות דלתא אי ימא טיי השיף sisayn~*עישי

 גהא"תה עהע מיד?א י3ףאיוה גו 5טעא גגיאיגיף.
- ' עף העי סרטי  

0 יט == : 8צא יע% אשען אעלמ)3עי*יל י.הי משניתי שיאייי " " י""' שיא יטיי  ומאי ייי וצמונליגיגיאתשלסץ ינ*כ3יט הת.י 4  
ו

- 1  

 אמתניפדש פלג" ולדף ס"ת" יישמי מיוד, ויתנער שעטרי ש.בי -ד
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 6לש53ר*ליטעע( י~י4%יווק51גהו*
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