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 והארות הערותמכתבימן
 וחכמים רנניםמגרלי

קראתיו

 ם ה ר ב א ן נמ
 לתהלהג הנודע הנרולן החכם .יקראן סבא האי של כבודולשם

 הי"ו. ברלינר פרופ' אברהםר21י

י

 4~4,ך445ח5__

 לונדוה לח"ק,  יקצר"1 ברירה שנת לממ"י, ז'ך כ' יוםב"ה
 טחוכמיפ חבורים חובר אהובי כבוד את וחוסר קל מגזרת הש"ת יציל העומרבימי

 נ"י לאסט הלוי שחק נמוה'וכו'
 נמגן והנכבר החלה הסדר של הגלימות לי שלח אשר על למע"נ חן חןתשואת
 מזבח על הביא ואשר nSPn אשר על לכבודו נמחי ואפריט ז'לו המאירי ויביעאבות
 1"ל חיר'א והרב ישראל, חכמי מעיני וסטון ספון היה עתה עד אשר הזה הכ"י אתהדפוס
 בפ' הובאה בתשובה IPfn הלוי מהריש בשם י"א tb'b מ' אות לחכמים בווערמשירו
 ספריו וקורות המאירי בתולדות שפערן זלמן הח' וגם ע"גי n$9p דף למרן רוכלאבקת
 באוצר בריידא יצחק הח' וגם אחר, ענין או אבות על הפי' הוא א* לנו נורע לא :נותב

1~ucyclopedisJewish כל ולכן בטציאות. עוד אינו כותב:.שהס*ר המאירי על במאמרו 
 ע"י - הזה ערך יקר הכ"י את ה' הקרה כי ישמח ספרתנו את אוהב אשו ואישאיש
 להעתיקו ימרח יגע ואשר כבויו, לפני - נ"י גטטר משה מעה הכולל החכםידידנו
 המחבר גדלת פרשת את ולפאר לשבח למותר אך שפתים ודבר ולהדפיסו.ולתקנו

 והמסורה, הכתובה בתורה גדול ראואור בו המעיינים בל אשר רה הי ב ה ית בוחשיבותספרו
 על הערות לכתוב פנאי לי אין הראש כל בהקפת טררין בחבילי אני שמוקףובאשר

 רבעו של לולב הל' טפר ועל עתיקים מנהגים על לו הולך סובב אשר אבותהמגן
 ההם. בימים ישראל בית קורות על זיו מלאים ענינים רצוף ותוכוהראב"ד,
 הרגיפ את וזיכה שזכה על לאורייתא וחילו כחו יישר בברכתי, באתי הנהועתה

 כספם. במטיב בתיהם אל הברכה להביא ותומכיו בעוזריו יהיו שאחנ"י אצפהובצפייתי
 וכנפשו כנפשו ולהאדירה תורה להגדיל החוצה מעיונותיו להפיץ ויוכחו פעלו ישלםוה'

 הדורש"תאוה"נ
 הכהן. אדלר נפרצליהק'



קם
 לונדון. תרס"ח, אמתו תעניתג*ה

 בחגוריו המדן המאירי בשם המפורסם קדמון מגאון אבות כלנן הכ"יראיתי
 המכונה משה מו"ה הכולל ההכס הנב ע"י ובא שנתגלגל ברכה, אחריו שהניחהיקרים
 לידידי כפולה טובה להחזיק עלינו והנה הקדם, בארץ מנסיעתו שהביאו נ"י נמטרדקטר
 נ"י לאסם הלוי יצחק כמו"ה הרב ניהו הוא קדמונים ספרים ובהעתקות בטעשיו,הנודע
 יקר את לנו להראות להו"ל ולהכינו ולתקנו - היקר'הזה הכ"י להעתיק המלאכה ע"עושקיבל
 וד"א נוב מוסר לקחת לקה ולהוסיף ומנהנים הלכה י ר נ ד ב בטו"מ הקדמונים רבותינודברי

 ולהמו'ל לבעליו תודה די נשוב כי הראוי טן ע"כ נשמעים, ננחת חכמים שדברילהראות
 הפה, טובה בעין שכרו על יבוא כי ידולחזק

 הטוב ע11ה למען המרכרכיר
 הדת, מהזיקי דקיק הרב ווערנער, ,"י יעקב בהר"ף אבאאברהם

 למב"י. אפך עש"ק קפנהגן, פהג'ה
 נ"י, לאפס יצחק הר' הח' ידידילכבור

 וימחול המאירי, לרבנו מאר היקר מהספר העלים ואת מכתבך את קבלתיאחריש.
 הפנאי. מאפם בקצרה לתשובה אצטרך עתה וגם כה ער השיבותי שלא כיהלי

 עד אבל לאור להוצשו הוא במחשבתה כן ה, י" ב א ר ה ס' אודות על שאלתולתשובת
 כזהי(. גדול דבר להתחיל שנוכל הברים כך כל אלינו באו לאעתה

 טרדות סבבני כי כראת ת 1 ב א ן ג מ ב עיינתי שלא לי תמחול עתה גםואתה
 הגליון. בצדי מעט אם כי ציינתי לבן יסופר כי יאומן לא אשררבות

 ההר גדולי 12 שורה 11צד
~lontpollier 

 2. 823 גראס ראה
 ע, 11 גראס ראה 21 " 13"
 הטעות,( בלוח אלה כל תקנתי )כבר 125 72. 51י 25, 14."
 Uontpollier מעיר שמואל בן אברהם בן שלמה ר' אם כי אינו 1, הערה 89"
 הטורה, של מלתמתובעל

 למשל )כמו אחר ספר צריך הספר לתוכן ליכנס רציתי ואם קטנים דברים אלהוכל
 השמיני(, בענין ל ע או ל 1 ט ל.ע"ד

 הנה נודעצעד! שלא הזה היקר הסכר את בראותם 'שמחו מפרותנו אוהביכל
 בשוכ"פ הסברך הצעיר אני גםומהם

 מימאנזן. הלוי בר"ידוד
 ליעדם, תרס"ט, לס"ט-מונים י"ז יועש"ק ד'בשם

 בשבת יושב ה"1 לאטט יצחק מו'ה כבוד... אל וכט"מ שלום הריםישאו
 רמסגט, בק"קתחכמוני

 מנחס ייבנו אבות כלנן מספר הגליונות קבלתי כמשפט, באהבהאחד"ש
 מאירי לבית שפסהבר

~ff, 
 מאותשגה, לשש טמוןקרוב הזההיה היקר הכת"י אשר

 זה ובעבור והערות, המקומות ציוני עם לאורה מאפלה ולהוציאו להעתיקו זכהוכ"ח
 שמחברו ספק מכל למעלה והוא מאד עד נפלא מפר הוא התורה,כי טובייברכוהו
 לספרו והקרמתו הזה לספר הארוכה ההקדמה הרואה כל כי אירי, מ ה רבנוהוא
 בטננו להם אחד אב כי יראה בהלברשטאם( כת"ר בשנת לאור )יצא נדרים מס'על

- - -
 באוצ 6ה אתי הנמצאים הב"י משני הראגי"ה את להעתיק במלאכתי החילותי כבר-האניי
 קיץ לה הקורא לקול מקשיבים חברים אלינו יאספו הלא ר', בוצות נמרו וערהרמסגטי.
וררים.



קמא
 דרר. על הכתובים וביאווילשתו

 1 נ ר 1 ב ח : *עטים כמה מזכיר לפנינו הלא ובפרט אחד.
 אחרי ונצורות הדשות ימצא הזה היקר בספר המעיין וכל . בהירה ה בית והגדול.
 הפוסקים, גדולי בדברי אלו בעניניםשיעיין

 עיינהי בעת י ת ר י ע ה ש נחוצים, אבל קצרות והערות תקונים איזו לכ*ה שולחוהנני
 הרבה פלפלתי ענינים שבאיזה ואף הקונטרסים, גליוני על וציינתיס הזה היקר בספרבהפזה
 כלו על עברתי אז כי בידי עתותי היה 1ל1 לעצמי. השארתים אבל ז"ל, הטחברבדברי
 וגם זממי, מלהפיק מגעוני הללו בימים טרדותי רוב אבל בזה, שנ"ל מה כל עלולהעיר

 הקיצור, יספיק ולע"ע מהדפוס, ההוצאה רוב את ישא לא כי המוזל נפש את יודעאני
 הזה. היקר בספר יעייט אשר טובים יברכתי הזה המעט בעד גם כיותקותי

 הוגי עיני ולהאיר התלמודית, ' ספרתינו את עוד להעשיר ר' יוכהו כי תפלהואני
 רפואה לו ישלה כי לכח יעמוד המהבר וזכות הזה, כספר מאירים ספרים בעורתוה"ק
 וחפץ כחפצו לטובה משאלותיו כל ויטלא כבתחלה, עיניו להאיר השמים מןוכלימה
 ומוקירוהטכברו

 ליעדם, החופ'ק דייכעם, חייםישראל
 )ב"ק( ירושלמי על ירושלמים* "נתיבות לחכמים*, וועד "בית ספריסחבה

 ישראל"י .מערכות האביב", פרחי "ושו"ת יושר',"אמרי

 והארות.הערוה
 היא תורה ערות בנליל יהודה מנהג : צ"ל וכו' יהודה מנהג יכי זן שורה ז'עמדך

 יהורה מן דילג והסופר בירושלמי, שהוא כמו וכו' ביהודה יהודה מנהגאלא
 יהודה,ער
 חטין בנה המחבר דברי וכו' הללו בארצות קרום מנהג ט' שדרה י"דעמדך

 : שכתב סק"ר במנ"א וע"ש ס'א, ברס"י וב"י הטור דברי על בהיר אורמפיצים

 לטשמעות, מקום ואין להדיא מבואר וכאן וכו' ע ט ש מובני
 רטנו וס' ס"1 נ"א ס' או"ח ב"י עי' במקוטו' שביארנו "כמו י"ז שדרה י"אעמדר

 הגמיאובביאור
~ff, 

 חאחרתים, בגדולי ועוד ו' ס' הר"ממ בשי"ת ועי' נ"א. שם
 מהשתרע. המצע קצר וכאן המחבר רבנו דברי עפ"י להעיר ישוהרבה

 ס"א, סי' באו"ח הבע הבשם כבר 8. להערה י"סעמדד
 במה רם"ז ס' או"ח בטור עי' וכו', שלום סוכת פונס בק"ש ט"ז שורה כ'עמדך

 לעד ישראל עמו שומר בשבת גם לחתום שנוהגין טוליטולה מנהג עלשהשיב
 ופרום אומרים בשבת אבל בחול רתימר הרא : להריא כירושלמי דאיתאמהא
 רבנו שהביא כפו רק זה נמצא לא שלפנינו בירושלמי ובאמת ע"כ. וגו'עלינו

 ציין ולא הטור שכתב הירושלמי הביא שם בביאורו ז"ל הגרזא וגם ז"ל.המחבר
 וצ.ע.מקומו

 ולא על בעיני היא נפלאת שומעת' אוזן על המדבר "יאשוי בסזפו כ"אעכ(דד
 הראב"ד(-שרבנו של )חותנו בנרבונה אב"ד יצחק נר אברהם ר' שהרבהזכיר
 בס' לאבות-פסק הגדולה ובהקדמתו נ"א( )עמוד זה במפרו מזכירוהמחבר
 קורם רבה אהבה ברכת אחר אמ"ב יאמר שלא ט'( )עמור ק"ש הלבותהאשכול
 זכר לא כ'( )עמוד שלום סוכת פורס לענין ובן המחגר, רבנו דעת היפוךק"ש,

 . ע"ש. 60( )עמוד תפלה הלכות האשכולדברי

 בר"ן דבריו הובא תם רבנו הוא יכו'" יעקב רבני "יאף י"ב שךרה כ"ךעמדד
 רר"ה.פיד
 גרסת ה.א כן כצ"ל. וכו' ותקע ]והריע[ ושר יהריע תקע כ"ה שורה כ"וולמוד

 גי' לו יש שם, בר"ן הובא והרשביא, שם. בר"ן נם והובא שם במלחמותהרובין



קפב
 צריך וע"נ הרמב"ן כפי' התוס' מפרש ורבנו בו"ן, ע"ש תוספתא בהראחות
 הרמשן. בגי' בדבריולהגיה

 הראשונה התקיעה כי הוא והפי' הנכון, הוא כן בפנים שכתוב כמו 2, הערהשם
 הדין[ עפ"י ]כלומן חק ב התקיעות[, ]ממנין נפקע כבר אחריה הבאהוהתרועה
 כהגי' היינו וכו' תרועות שתי כאן יש והרי וכו', שתהא צריךשהתרועה
 הנ"ל, הרמב'ן וכני' שהגהנובהתוספתא

 המובאים הראשונים ודברי בזה המחבר רבנו דברי הרואה בל הענין מוף כ"זעוווד

 סעו. בט"ו וע"ש הראשונים נגר רבנו בדברי חרשות שצא תק'צ סי' או"חבב"י

 קרי דבר ערות בך יראה לא בה גורסין "אין כצ"ל מלמטה ד' שורה כנ"אעמדך
 לא צ"ל קאי אערום דאי והוא, דבר', ערות בך יראה לא רק דיבור. ערותביה
 ודברי דיבור, ערות גיח קרי ג"כ צ"ל קאי אשיכור ואי דבר, ות ער בךיראה
 הובא ושם רברכות. פ,ג הרמב"ן בליקוטי נמצאים שהביא הרמב"ן שהואהרב

 דברי וא"ב המהבר, רבנו שהניא כהגי' וכו' לנרך מהו שיכור בגי'הירושלמי
 שהם כמו ולהגיה שם, ברמב"ן חוא שט"מ שנאמר לא אם צע"ג,הרמב"ן

 שדעתן סק'ד צ"ט ס' לאו"ח 1.ל הגר"א הכיאור ועי' כאן, המובא םאומרי
 כרבנו. ולהלכה כאן הירושלמיכגי
 מדבריו דנראה 24( )צד תפלה ה' כול האש בס' עי' הענין בפוף ש"טעומדך

 1"ל. הרמב"ן ובדעת בק"ש ולא כן הדין בתפלהדרק
 הג' תשובת הביא 18( )צד ת"ב הל' האשכול בס' גם העניו במסוף ל'עכמדד.

 זה הזכירו שלא ופלא המחבר רבנו כדעת ת"ב מוצאי ב' בליל דמבדיללהלכה
 שלישי.פעם
 וכו', גקבורתו יתעסקו צ"ל עטמין, בו יתעסקו כ"ב שורה ל"נעמדד

 יתעסקו ראשון ביו"ט מדכתב והוא וכו'" אקבורה "ריקאכק"ן.
 תקכ"ו סי' באו"ח הב"י וכפי' סתמא, יתעסקו כתב שני וביו.טבקבורתו

 בזה. הרמג"םכוונת

 ישראל ע"י הרחיצה אוסרגם שם, בב"י הובא המררתי, י"ב שורה מוף ל"הע13וד
 מטהרין דישראל תשובה מצאתי : וז"ל וכתב עליו חולק שם בבא הובאוהח"ה
 כיוון שהת'ה לודאי וקרוב ע"כ. הגדולים מן אחד שם על כתוב נמצא וכןאותו
 בזה. הטהבר רבנועל
 בסי' או"ח בב"י יעויין דבריו ולהבין כאן, יש חסרון אמנם ו, הערה ל"ועמוד

 ע"ש. והרא"ש הר"ן בדגרי במ"שתקכ"ו
 בזה מ"ש ר"מ סי' דעימ גתטים עי' וכו' זקנים ימקצת העמוד ביאתם נ"אעמוד

 אכ"ר יצחק בר אברהם ר' הרג על הוא המחבר רבנו כוינת אמנם 1"ל.הראב'ר
 וז"ל שבזקננו' "גדול בשם לאנות ובהקדמתו פה המאירי מכנהו שכןבנרבונה

 בר' משה ר' שם עולם.ונקובי גדולי ג"כ בה היה צרפת ובארץ שם:הטאירי

 והרב בנרבונה אב"ד יצחק בר' אגרהם ר' הרב שבזקנינו וגדול מנרבונהיוסף
 בספר .ועי' שם. שהיו ;קנים ומקצת באמרו: כ11ן ולהם יעקב. בר' משולסר'

 קיש הקורא בפרקא אשתכח וז"ל שכתב 60( )צד ערבית תפלת בה'האשכול
 לא ויתפלל, קזש ויקרא ויחזור יצא לא לכך נתכוון אם צאה'כ, קודםומתפלל
 וטעה לכךנתכוון

 והתפלי
 דמתפלל דרב והא ק"ש, קורא ודאי אבל 'חזור, אל

 אלא אר"א פליגי לא דחנמים הכוכבים בצאת קרא ק"ש מ"מ בע"ש שבת'של

 דלא וזהו ע"כ. ttAt~e לא צאה"כ משעת הזמן בהתחלת אבל ק"ש זמןבסיף

 מה סק,ב שם ובס"; רל"ה מ' או.'ח בט:ש"ע ועי' בשמו. המחבר רבנוכמ"ש

 בזה. שםשהאריך



קפג
 ברכות ריש השלמה מס' עי' 131', %בטלה ברכה 11 אין כ"ד שורה נ"בעמוד

 מכאן הקורא דתנן מהא והוכיח לבטלה, ברכה  זה יאין נ"נ שכתג תרי"ג()נרלין
 הברבות. הפס.י, %א מאי  בגמרא  ואמרי'  בתורה, שקורא  בארם הפייר לאואילך
 ג"ג( )צד  %הין המחבר רבנו שכחב רמבורא  רטירחא הטעם ג'ב שכתבע"ש
 )שבעטור אחרי בזה ההשלמה בעל דעת את הטהבר הביא שלא התימהומן
 על ההשלמה הס' כי להשערתי ראיה קצת 11ה פעמים. ג' מזכירו לעילמ'(

 המקוס 6ה ואין אחר מקדמון אם כי זה משולס מר' זה אין הנדההברכות
 בזה.להאריך

 האשכל בפ' אב"ר הראב"י כדעת הוא זה וכו' זקננו שמקצת ב' שורה נ"גע3טוך
 בהערה. לעיל לשונושהבאתי
 חולקים*. ,יש צ"ל וכו' "אנן" בזו שאף 13לממה ב' ומדריהע3מדו4.נ"1
 וכו'. לומר ,אלא" ראתליעו "סרי" הני צ"ל מלכמה א' ,2ך41ה נ"1ע3טדד

 והובא בזה רש"י פי' על שם הרען שהקשה מה ראה אלה דבריוולהבין
 כ'ב, ס"ק ז"ל הגר"א בביאור ג"כ ועי' וכו' אפילו ברש פ"ר סי' יו"ד בביגם
 המנהג. ליישב בזה מ"ש כיב פ"ק שם בש"ר עי' הענין בנדלף נ"זע3מדד4
 כמז נאכל אינו ]אפי' בבישולו מעט ישראל יפייע יאם ם, שורה מדף נ"רעמוד

 כצ"ל, חי[שהוא
 כאן. המחבר שהביא כמו ישרי" ג"כ הגי' שם וברא"ש ברי"ף 2, הערה 3"חע3~דד
 אותם". יבשלו "שמא צ"ל בשלום" "שלא ~atp בכל ח' שורה נ"3!עכמדז4
 ביו"ר והב"י שם, הכ"מ מ"ש ולפי וכוי יומא בת גזיות משום י' שורה נ"מ!עיבוד

 באן המחבר הוכחת כאן אין שם הרמב"ם בדעת וכו' סתם בכה  קג"בסי'
 אלה, הרמב"םמדברי

 צד ליח )ס' מילה הל' האשכול בעל מעת מלמטה ח' שורה סוף פ'עמוד
 הטפת על מברכין ואין ברית רם ממנו להטיף צריר מהול כשהוא הנולד3~1(
 הכיוו, לא המחבו ודגו דמתיגתא, קמאי לרננן גן ודר שרה"ג שנ"נ ע"שדוב,
 בזה הרמשם שהשיב מה עי' וכו'. בו חולק הומנים שרבינו י"ב שורה פ"אעמךד

 מילה מהל' פ"נ בכ"מ גם והובא ל"ד סי' הרמב"ם בתשובת והיא לוניללחכמי
 בזה. מ"ש שכ"ט ס' ח"א הרשב'א בשו"ת ג"פ ועי'ה"1

 פי.סי שבת במס' במלחמות הרמשן כ"כ השכינה" כנפי "החת י"פן שורה 3(ךף,2ם
 הג'%. הרשב"א ובשו"ת שם בר"ן נ"ב והובא תצ"ר()אות
 וכו'. לר'א מוסרים היו %א צ"ל  13למטה ית'  שדרו: מ"בעמךר
 מי בד'ה ל'1. בגטין התוס' דעת הוא זה וגו' מהדר קא י"ב  שדרה 3ן"ךערוך!*

 המחבר. רבנו שהביא מפרשים היש שהוא פירש"י על וחולקים וכו'איבא
. 

 דה-י הראב"ד וצ"ל הוא טים וכו' הרמב"ן בשם ואף י"נ שדרה מ"זעומדה
 כתב תרמ'ו( ווילנא דפוס האלפסי סביב מנדפסים הרי"ף על בהשגותיוהראג"ד

 והרמב"ן חסידות. ממידת רק אינו בזמה"ז כספים דהשמטת המחבר רבנוכדברי
 והעלה בזה הראב"ד על להשיג הרבה שם( האלפסי סביב )הנדפס הזכותבם'
 ט"ו סי' אריה שאגת בשו"ת ועי' מדרבנן. הפחות לכל בזה"1 נוהגתדש'כ

 ואכ'מ. להאריך אתי יש והרבה מדאורייתא, היא בזה"ז הש"כ להוכיחשהאריך
 שהביא המוקדשין חסולי מ"פ הרא,ש עי' יכו' בא" אלא י' שויה מ"חע3מךזי

 להלכה וכן בחו"ל, בכ"מ נוהג בכור דדין להלכה להוכיח בארוכה הרמב"ןדברי
 ש"1, סי' '1"דבטוש"ע

 וכתב בסד"ה ס"א סי' יו"ד  גשי עי' וגו' לא וכלל כלל כ"י שירה מ"כ,2מ
 במתנות  הרמב"ם אמר לא הע"ב  שבחב לטי וראיתי וז"ל: שכהב וכו'הרא"ש
 וגועשי  ותרומה %א"י, סמוכות שהן בהן  וביוצא ובב% במצרים אלא בחו"לנוהגות



קמך
 בתשובה הרדב"ז כהב הזה וכלשון ע"כ. וכו' חסל בשאר אבל בהן,נוהנות
 מא, ס' שם בשו"ע להלכה הזא וכן תרנ"ט סי'הרב
 וכו'. לאוסרה אין בכך ראינוה שלא "וכל" צ"ל ט'-י' שךרה ע'קמןך
 לטור בביאורו הבית שהאריך מה עי' וכו' שלם אחד יום אפי' ו' שורה ע"בעימוד

 מק"ו תנ"ו סי' במג'א ג"כ ועי' וכו' וכא בד"ה תנ"ט ס'או"ח
 הטורשהביא בדברי שם שהאריך קע'ז ס' או"ח בב"י עי' ולענין במדף ע'צעמדך

 ובסג"א בטיז ועי' וכו', הפירות על סעודתו שקובע דמי ז"ל הרא"ש אביובשם
 המחבר רבנו דברי על להלכה לסמוך שאין מראה שם. שהאריכו מהמק"ג
 זה,בדין

 פסחים בתום' וכו' ז"ל יעקב רבינו של כששתו הי"ח הענין ממחלת ע"3,טכ(
 הרמב"ן שבליקוטי אחרי אמנם ר"י, בשם כן כתיב טדאורייתא בדיהע"ב

 הוא שבתו6.' שהר"י צ"ל שם, במרדכי וב"כ ר"ת בשם זה כתב שםלפסחים
 . יצחק רבינו ולא יעקב רבינו תיבותראשי

 ההמבין בחי' הראני ופי': אלהלן, קאי ,לא" הך כי להגיה צריך אי; 6. הערהקטבן
 הלמבין דברי פי' דבריו" "ושבהו וכו' הרב כשיטת לא הוא הביטולדענין
 מב"מ. הקושיא זולת במהרי"ק נמצא לא 1. וקובוץ ע"ךעומדך בזה. שהאריך ע"ש שם לממחים הרטב"ן בליקוטי והוא הר"ת, עלהמשיג

 שם ובב"מ  וכו' דמפקיא ד"ה כתוס' ום בשבת עי' וכו' הפקר הוי י"ב שורה,ןמ
 גם הוא וזה עלה, אחינן קא מהרי אנן רמשום שכחבו ואפקרה ר"הבחום'
 באה המחבר רבעובוית

 ובו/ ומפקיר הוא נמיר צ"ל ימיך 1'  שרי.71 ע"1עבןךוי
 תמיה, אינה" " צ"ל חמיה" "וראי ג"ח שדו-השבן
 ריקנטי ההר"מ ובפסקי רמת סי' פסח הל' זרוע באור עי' מלמטה ב, שורהשם

 בתשובתי בזה שהארכת' מה ועי' המחבר, כרבנו דלא ערמה להך שפירשו קנ"זס'
 על כוונתו כי הוא, טעות הלז הציון וכו' ז"ל להוב שראיתי י' שדרה פ'עימות כ"ג(. אות ומצה חמץ מערכת דינים )אסיפת חמד" ,שרי מס'הנדפסת
 שהשיג ?"ש מסנהדרין פיח במלחמות שהאריך כמו 11 כשיטה שמכריעהרמב"ן
 רבינו דברי הולך סובב שם במלחמות הרמב"ן רברי ועי המאור, בעלעל

 כאן,הטחגר

 ד*כא. צ"ל "ראיכא" ד י' ,טדרדץ פ"אעמוד
 דבשלשה האומרים כדעת דפסקו קנ"ז ס' יו"ד 1ש1"ע בטור עי' הענין במוף,טמ

 ירצה אם עבירות דבשאר פסקו וגם יעבור, ולא יהרג עצמן כהנאת אףאלו
 וכם'ש רר"כ ממעשה הרמב"ן ראיית אזיל לפ"ז וא"ב רשאי. וליהרג ע"עלהחמיר
 לישראל ישראל, את לאנוס הבא גוי בין שחילק במה טעם בטוס המחבררבנו
 כהרמב"ן, הסוגרים הפוסקים ירדו לא זה לחילוק ואשר תבירו, את לאנוסהבא
 לשרוף שגרם מונטפלייר מן אברהם בר' שלמה ר' הרב צ"ל 1, דץערה פ"פןעכמךזא החמורוה. עכירות בג' אף שרי עצמו דלהנאת המחבר כרבינו בזה לפסוק ישוא"כ
 המחבר ורבינו הרשב"א. קודם שנים מאה לערך וחי והמדע המורה הרמב"םספרי
 דברי ראה כי להאמין נוכל לא בכ"ז דורו בן מהרשב"א שירע היותו( שיוכלאף

 ז"ל מונטפלייר מן אברהם בר הר"ש ודעת זה. בספרו להביאם והלכיתיוחידושיו
 יבא אשר הוא מי עליו: וכתב ר"י סי' ה' הלק בתשובותיו הרשב"א נםהניא
 ואולי מנחם לרבי תשובה מ' סי' ח"ד הרשב"א בתשו' ועי' וכו' :"ל הרבאחר
 "הרב". בתואר תארהו לא כי להאמין קשה אבל המחבר. רבינוהוא

- - - - - -
 בסופו. לאבות פתיחה עי' הרדי, בי וטרו שקלו הלא1(



קמה
 הרשב"א זה שאין מוכה מכאן גם וכו' ההר פן שימה ר' "יב י'ב שורה צ,עמוד

 הרסכ"ן. של תלמיר היה שת-שכ"אאמרי
 בעל על הראב"ד בהשגות עי, וכו', חירושין בקצת ימיזה כ"א שדרה ?"זעדודך

 תרמס(, )ווילנא הרי"ף סביב שנרפסו שם ב"סח.םהמאוו

 איסוריז. לנהוג לנו אין צ"ל וכו' מפני לנו אין כ"ז שורהשם
 ונרפס לעיל שהביאו בהשגות ממש כשונו ז"ל". הרב "עכ"ל ד' שורה ק"געמוד

 נ"נ. דף רמ"ח ס.' רעיםבהמים
 שהאריך תסיח סי' פכח הל' בפר"ח עי' וכו' ברורים יהרבריס הענין במוףשם

 והמנהגים הדיעות כל אסף תצ"ו ובמי' להלכה. שהעלה ומה השט'וובביאור
 רעי שאין יראה דבריהם הרואה וכל האחרונים, וגדולי הראשונים דברילכל

 ומתיורים. ברורים כזנן המחבררבינו
 כצ"ל. וכו' הגזול לולב בטתניק לקנינן ז"ל הראב"ד כתב למטהשם
 בתטיפ הוכש אלה היאב"ד דברי וכל הואו. "דוחק צ"ל 3, הערה ק"דעיתוד

 רכת. סי'דע'ם
 בלבד[ ראשון ביום אלא פסולים אינם. הפסולים ]כל שמואל בשם י"ט שורוקשמ

 הכתובע הרבוים כל להבין וכו' הימים בשאר כשר יהיבש ז' שורה ק"העכמדד. כצ"ל. ית'וא,הו
 ביאור. ביתר שם רעים בתמים עי' בקיצורכאן

 בו חור הוא כי רל'ג סי' בסוף כתוב שם בת"ד "בד". ראשון .ביום י. שורהשם
 מרבני א' ביום אף כשר דיגש ראיה שהביא ר"י מדברי הקושיא מכח רקביבש
 בר מנחם ר' הרב של ראיה הוא 11ה לבניהם, לולביהן מורישין שהיוכרכין
 . ירושלמי. מחך הזכיר הרהוז על בהשנות אמנם בסמוך. שהגיאיצחק

 ראיה הביא שהראב"ד שם כתב הגזול לולב ר"פ האלפכי מכיב ה;."ן 1. דץערוץ,2מ
 סופר. טעות כאן ראין א"כ מבואר כאן, שכתוב כמו יצחק בר ם ח נ ס ר' בשם.
 רלא אנלאתרג suy: וכו' דכת'ב הוא הדר עץ רפוי אחוג אכל י' שורה ק"1עכ12ד

 לשונו כן הוא, הדר עץ פ-י רימון או יפריש אינשי דקסברי בק-אמתפרש
 )ל"א.( בגמרא נדחית כבר צ"ל: בתוספ'" נדחית "כנו מלמטה ב. שורה ק"זעכ2דזא שם. רעיםפתטים

 וכו',טתופפתא

 הלולב. רוב צ"ל האתרוג" "ייכ י"ז שורה קי"בעומדך
 פ'. סוכה התום' ק:שית אזיל אלה ובדבריו בראשון" "אפילו כללמטה ה' שורהשם

 וכוץ יוצא הוא בגופו תכון דקאמר במה רפ"ג שם בירושלמי וע.ין ההואיברש

 ואב"מ, הרבה בזה להאר.ךויש

 כפות אחד הדר עין פרי דיש ר"י : זה כניסח כצ"ל יאשדנה שורה קט"זעכ2דד
 שאינה אחת דליות ושתי שתים נחל וערבי ג' עבית עץ וענף זיחדתמרים
 וא'.קט:טה

 רבעי למאן :( ליב )סוכה בגמרא ifls: וכו' בגמיא יאקשיה י"ב שורה קי"זעמיד
 וכו', משכחינן לא שלשה עבות השתא טפחים חמשה בת .באסהבהדס

DWשם. ובר"ן רכזת סי' דעים בתטים כתוב כ"ז וכו' ז"ל הרב כעת כ"ו שדרה 
 שהניא שם גר'ן עי' אלה דבריו להבין דליות. נקראת ב. שורה קנ2"אעכ2דן4

 גזה. הרמןיןלשין
DWהיכיוכו' א"כ ד' שורה :~fly וכו'. קאטר חיכי א"כ 

 מגיא דיאטת משום קטום[ שאינו ]בחד אלא מכשר יאינו כ"א שורול קנ2"געכמדז4
 כצ"ל. :כו'"אחד[

 הרמג"' דברי על כתב היא שנם שם בר"; עי' מינים" בשאר "ירבה נל"ד שורוקקטב(



קמו
 ושתי בד"ה ה"ד( )פ"נ ביוושרסי והמהפ' דחוקין והם נראין רבויו pawבזה
 כאן אין המחבר רבינו בדגרי המהיאר ולפי בזה, הרמב"ן כדברי העלהוכו'
 שם, המהפ' להברימקום
 לשפת הוא כ"ז הענוד, סוף עד יכשנחתכים... מלטמרו ג' שורה קכיהעט1ד

 בזה. לשונו רב"ט סי' שם דעים נתמים ועיין ושיבוש,יתר
 כצ"ל.ן וכו' מפרש הוא נכר[ יסתור ה' שורה קכ'1עמךד
 כצ"ל. וכו' הגב אותו ]נהלק[ אם יקאמר ט' שירד;,טכ2
 כצ"ל. גריוה ידי לעה איא מלמטה נ' שורה קכ"זעמךד
 כצ"ל, ]בס"ת[ בווגא יחיי א' שורה קכ"חעמוד
 אלמא, צ"ל אלמלא ד' שורה,ןמ
 כצ"ל, שאמרו ]ממה[ הרב לדברי כאיה ו; שורהשם
aeפלש ולא ]ניקב[ גרסי דבמערבא ]ובגמוא[ בכאיסר מפולש כשאינו כיד שירדו 

 כצ"ל, וכו'. דתנינן היא ]הדא[ כשרמבפנים
awכלל, וכו' התני הא[ בגסר' הביאו ]שהרי כשר מפולש אפי' כ"ז ,12רדץ 

 פלש ולא נקב רקאמ' והא וכו' וטרה כשר שהוא כל מלמטה ה. שורהשם
 הראב"ד של לשונו הנואה וכל כצ"ל. וכו' דתניק היא הדא[ ]כשרמבפנים
 עלה" "ותני ת'נות ב' דהני או הירושלמי ~pw כאן שחסר יראה ר"ל סי'בתזה
 הן.מייתרין

 שפירש מה ]לפי[ שלנו תלמוד כנגד ]והוא[ חסרון יטלא טי שורה קכ"םעטורי
 כצ"ל. אתרוג? של בהדר לאקולי נפשא משכוני ]וכי[ תמה ואני הרב.בה

 הראשונים דברי להביא נחוץ הזה הענין לברר וכו'", שביארנו .ע"י הענין במוףלטם
 תליא הפוסקים בדברי כמבואר כי להעיר לי יש אחר ודבר כ"א, שיטתולבאר

 כ"ש וחסר ניקב נסדק נקלף גרסי ודעמיה מש"י :( )ל"ד המשנה בגי'מחלקותן
 סי' או"ח ובב"י לולב מהל' פ"ח בההג"מ ראה ואת. בלא חסר ניקב וי"גפסול,
 ולדידיה העגין. בראש כאן כמבואר ר ס ח 1 ב ק י נ במתני' גריס והראב"דתרמ'ח,
 עלה רתני דהא מפרש שהוא ואחרי חסרון, בו שיש בנקב דמתני' רישאסיירי
 )ל"ו,( הגמ' מדציין שהוא נראה 1כ11נתו ארישא, קאי וכו' מפולש נקב ניקבבגמ'
 דלא קאי דרישא דאניקב משמע וכו' עולא דתני הא עלה ומביא ניקבנסרק
 מפולש אפי' חסרון בו שאין נקב דבל ע"כ וא'כ ניקב. רק נסדק במתני'תנן
 ניקב הוא הירושלמי המשנה דבגי' יען הירושלמי מן קושיא כאן אין וא"ככשר,
 דתנן הא וא"כ אניקב, חסר קאי לא ע"כ גירסא ולחך כ"ש, הסר נצדקנקלף
 הירושלמי פי' ומשויה מיירי. מפולש בנקב א"כ כלום, חסר בלא אפי' פסולבניקב
 שהלכה ואחרי טפולש שאינו בנקב מיירי כשר, כ"ש חסר ולא ניקב דפנןדהא

 התלמורין רשני נאסר אם אף הראב"ד, דברי צדקו שפיר הירושלמי נגדכהבבל'
 לפע"ד. זה בענין חדשה הערה היא וזה מאד קצרתי כי ודוקחולקין.

 מה הלל*מ ]קאטר[ נמי השדרה ראש על ~אם מלממכו מ' שורה קל"אעמךד

 כצ"ל, ]מהו[ ראשו יבש למיסר ליה דהוה ]ועוד[ עליו, לנפרצו זהבין

 כצ.ל. :כו' השדרה ראש "והלא" אמרו י' שורה קל"בעמוד
 היכן. צ"ל יהאיך כ"א ,טורהוטס
 מ"ר וכף ער "אף לבדה בשית אט כ"כ ,טךרך;,טמ
 מ.ג וכף הלע"נ ]אלא[ אתה ודאי מלכשאץ ה' 'טורה קל"בעמךד
 דסתם הראב"ד כדעת שהלח Qr כרץ ע" תו' ,יב ac'1 יא העמוד במ1ףלטם

 ולפמ"ש ר/ אות שם ובקיה שם ברא"ש וע" שררו אלא משמע לאהלב
 בזה. הראכ"ר על הרא"ש השגה כאן אץהרץ

 כצל. וערבה ]בהדם[ העטן נפרצו י"ז -שורוץ נקל"ה *עלן



קמו
 לטחוק. ש ,"ייסב" י"ח שורהשם
 למחוק, יש האתרוג" יעובה מלסמה ו' שורהקטם
 כצ"ל. ניו[ כקיימא י"ח שורה קל"וענוד
 כצ"ל, ]*טולל בטחצה כ"ו שורהשם
 כצי) ובו( לפי' DtpsSI] טדמינן ]דלא[ טקומות משאר ייא ל, שלרהשם
 כצ"ל. עקום כווץ כפוף כגון מלממה ה' שורהשם
 כצ"ל. וכו' אפי' ]אלמא[ כשרה עליה טקצת נשוו י' שורה קל"זעמוד
 תלמויית מליצה הוא זה וכו' תשוכתמ הרננים ייקנלו ד' שורה קננ"נעימוד

 כ'.חולין
 כצ"ל. נאהת[ וההובאה אחת ההולכה ב5ומ, חד והכין הכין כ' שורהשם
 כצד, וכו' או ]אחת[ פעם יהנין העמוד בסוףשם
 כצ"ל. וכו' חד והכין הכין דילטא או ב, שורה קמ"דעמוד
 בסוגיא אבל : וכצ"ל טשובש הלשון וכו', שלגו הירושלמית בסוגיא י"ג שורהשם

 צריך במתני' דשתני ממנין גבי רק ודבר[ דבר כל ]על כתוב אין שלנוירושלמית
 לא ג"פ נענוע דלגבי 1כ11נת1 וכו'. ר"1 ובעי ודבר דבר כל על פעמים ג'לנסכם
 ברי"ף אמנם שבידנו. בירושלמי הוא וכן' ודבר. דבר כל על בירושלמיכתוב
 הרחף טביב )הנדפם הויב'ב ובשיטת וכו' כדי בד"ה שם ובתוס' ר"חובפי'
 דבר כל על ג"פ לנענע צריך תני זו: בגירי הירושלמי הובא ווילנא(דהום

ודבר.
 וכן : הגיר' ווילנא( בשים )הנדפס ר"ח בפי' וכו' מאבותנו קבלנו וכן כ"ד שדרה,צנמ

 האי. רב בשט ר"ה וכ"כ : ב,ה"ל כ"ג סי' שם הרשרש וגן 1"ל, האי מרננוקטלנו
 חד והבין הכין או וכו' ודיו באחת והבאה אחת מלמעלה י"ר שורה קמיהעכ2דד

 כצ"ל.וכו'
 שבירושלמי אמת הן אלה' לדבריו צ"ע וכו' ג"פ לכסכם א' שורה קמ"מעמוד

 דוד? כל געל הגי' בכרכום אכל ודבר", דבר כל "על בלולב איןשבידינו

 איתא ס"א( )נדה ובמשנה וכו' תנינן" "תמן אמר הירושלמי דהא הואומוכרח
 וצע"ג, או"א בכלג"פ
 אב5 שביוושלמי במשנה הגיו' היא כן וכו' ממיפים "יי ל' שורה קמ"מעטור

 בבבלי נזכר לא דמשו'ה וג'ל מנענעין, הגי' דילן וגש"ם שבמשניותבמשנה
 המחבר רבנו שפי' וכמו ללולב" ,וכן סחט רק ודבר דבר בכל ג"פ נענועיםמהך
 דגריט גירושלמי אכל מנענעין' לניי הוא במשנה הבבלי דגיר' יען בסמוך,באן

 הטחנת, אפי' וכמו אחר בררך נענוע לחך פי' משו"ה מטרפין" העם "היובמשנה
 שביוושלמי במשניות גירסאות שנוי נמצאו מספר אין מקומות בהרבה כיוהאות

 ירושלמי, על לים ירוש נתיבות בקרי בזה והארכתי דילן. שבש"פלטשגיות
 בזה. להאויךואכ"פ
 כצ"ל, וכו' שנענוע פירשו ]אין[ ללולב יגן ה' שורה ק"נעמיד
 ח"א סוף פ"א ע"ז בירושלמי עי' משבי, אלא המנין שינין אחרונה שורהשם

 שם, וירושלים ציוןבהגהות

 קדשינו. עיר ירושלים בתוככי התרס"ט שבט י"דב"ה
 נ"י, לאמא יצחק מו"ה הישיש... לאהובי וחיים ברכה וירושליםמציון
 הס' לפניו ד' הקרה כי נתן מבשר לירושלים בו אשר מכתבו לקראתשמחתי

 הנד*טות חגליוגות את בקבלי גיל ומלאתי ז"ל המאירי לרבינו כת"י חנ11ת כזנןהיקר
 וחנני לב, וגשום בעיון עליתם עברתי אשר עד ארפתים ולא אחזתים ממנו, לי שלחאשר



קמח
 ש"5ת1 י"ס בם.--יהנה הגיתי געת ניעתי עיי אשי יס"6 ההערית לפניי ביהטעויר

 כה, ער בזה מצאתי ולא שסעתי לא כי אענהו הזה, מהספר כת4 ר ו עמטציאות

 בעמלון ברכה ויראה יזכה כי המברכו אוהגויברי

 ווערמהיימער. אהרןשלמה
 במצודתך שהעלתי ההערות הםואלה

 לפנינו שנמצא רבר המדרש מן הביא המאירי כי התפלא יאשר ב' הערה ו'עמוו*
 בקדיטח דין ליחן הקדמונים של דרכם כן כי פלא זה אין כי אומרבגטרא,

 מקומו נודע לא כצורתו כוה מאמר אמנם וכו' מהם שררה נוטלים אין שנים מ1'עכ2ךד. להבב*. קרם והירושלמי כנודע ירושלמי אגרות שהם לפילמדרשים,
 סחט, ,אטרו' בשם הלכותיי גם או מוסריי ידוע מאסר להביא רגיל המאיויאבל

 מה כ5 רז"ל: אמרו הבעה"ב כי וענינו וחרוזיי. מוסריי בספר זה ואהוכנראה
 וכן בביתו. ממגו שררותו. יטול שלא כדי והטעם וכו' עשה בעה"ב 5ךשיאסר
 בראשונה. שם יושב שהוא בישיבה שררותו ליקח לאחר שאין בישיבתוהרב
 רמ"ה, ס"ס יעד בש"ע רמ"אעיין

 הפ. טאמרים שני כי לי נראה 2, הערה וכו"עיין מציגו קטן מועד של באהרון יאףשם
 והשגי וכו' התם ההנין כי אמר pt~ta הראשון וכו' אתר רבני אתון ואמרווכ"ל:
 יופי ר, רמך כר א' פרשה רבתי איכה במדרש ענינו אכל כצורתו, מצאתילא
 נבר דהו שבקוהו יוחנן ר' אמר וכו' שבקוניה ולא עלו' לאפתה סב חדבעי
 קודם. הוא שנמקומו כיון כמת"כ ופי' וכו' באתריה ישתבחסב
 אין אבל וכו' קטלא מראשתני שצ"5 כ"ת צדק וכו' צרפת שגדולי אע"פ ל"אע7123

 אחר כוט על נשואין ברכת לברך שצריך פשוטה כונתו כ"א מליצה אךזה

 טונא ר"ת השיב וכן בחנק, ונשואה בסקילה שזנתה דארוסה קטלאסדאשתני
 צרפת', ,גדולי במ"ש כיוון ואליו תקפ"ח רף ויבראבמחזור

 דצה ונראה טובן אינו וכו' בה אתון מה עיפן מלמעה ב, שורה ל"בעיתוד
 ע" לישראל טרפות מאכיף שהאכלה ו"ת שכתב האונה לרופן הסמוכהאונה
 מ"ז. חקיןתוס'
 בפיסן כיה ציין וכו' אתתיא לאפוקי שרא יב מלממה ז' לטורה ל"דעמ1ד

 : ב"ה ביצה עי' לאתתיה לאפוקי שרי נהמן רב וד"ל ט"מ הוא ובאסתהשאלה,

 הביא עירובין מס' סוף ברי'ף הנה איעצם. ר'א שם יאמרו כ' שדרה מ"טענ12ד
 גם אבל פה. גם צ"ל שכן ונראה נתעבג ופי' איעצר הנ"ל הירושלמיגרסת
 בביהמ'ו. עי"ז שנתעכב עד בלימודו והתעצם שהתחזק ור"ל טעות אינואיעצם

 לפקפקבאיסורן שאין ור.ל כצ"ל באיסורן פקפוק אי! ייא' אלא כ"ה שדרה נ'עטךד
 וכו', שהחליל " לא מא 5זה זה בין דמה כו' ניגון מיני שאר אף אלא צ"ל שמע1ד

 כאן אין בהסגר~ובאטת ב"ה ציין נמי, לכתחלה וב"ש stns יכו י"נ שךרה נ"אעשיר
 ריכ51 בחיל וחוסר קל בע"ש שבת של צלי דרב כיון כי וכוונתו טעותשום

 וכו'. לקודש מחול דאפי' אשמעינן דרבותא ר"ת בשם אח"ז וכמ"ש כןלעשות
 כבושה. ערלה מהמת שהיא נראה הסוגיא לפי 11 יהטפה כ"ה שךרה מ"א.עיתוד

 ק5"ה. שבת דגמ' לסוגיא אלא אינו כונתו ובאמת פס"1 לב"ר בהערהציין
 כבושה, ערלה ספק משום ר"ג דהטפת שםדמבואר

"1Dp
 עי* התום' בעל ריי הוא יצחק, יבינו כתף כבו מלמטה ג' שורה מ"ה
 גסופוי חו"ל חלת ד"ה ק"ו חוליןבדבריו

 היו בזמנו שכגר ונצורות חדשות תטמירי הרב לגו גילה פה כ' שורה מ"מעוווד
 בזמננו )סששינע( מכונת-מצה דוגמת לה ס ע ט-ה ב ש ע" מצה ללושנוהגים

 זאת ראו ואלו ע"ה*. ורבותנו ,אנותינו נהגו וכן ! השמש תחת חדש בלואין



קמם
 וגט המצה טכונת נגד s~lpn שהרעשו גאליציע במרינת האחרוניםהובנים
 נגדו, ראשיהם כופפים היו בודאי העברה ש:ה קדשנו בעירבזמננו

 שבלישת מפני אן. הוא. בכך נהגו מה על המאירי רבנו שכתםוהטעמים
 במדח אף כראוי לקטפה להאשה שא"א וכמעט הרבה במים טמעטיםהעיסה
 שמתיראות ב'. מרובה, לעיסה אף נקלה על קיטפת חעמלה( )שבט זה ובררךאחת

 )ר"ל וחלק ומצנן צונן שהוא העמלה כשבט לקטפה להם ונוח היריםמהמימות
 להוסיף המנהיג מבעל כונה בחוזק ומקטף בהירים( כמו העיסה בו מתדבקשאין

 והנה וכו' בנרבונא נוהגים קרמונינו היו וכן : הרב גמיים שאפשר. במהבבשרית
 ועוד ב61ננו, גם שייכים האלו הנכונים הטעמים כל כי הוא, תר רארעאסדנא
 בספרו המאירי הרב בא לא ואלו עליהם. עורפים רבים טעמים עליהם להוסיףיש
 לנו, די והנוקפים העוררים מלב להוציא זה דבר בשביל אלאזה
 דבריו.ו( שרתו : צ"ל ננ' שדריו ע"געימדתי
 ואמנם השאלה. בפיסן הותו וכו' מכר לי מה שאמרו מה כ"ה שורה זן"העכ(411

 לפנינו נמצא לא הלשון זה אבל : קכ"ז ר' שבת בחי' גם המאירי כתב זהכלשון
 ממפרשי מהקדמונים אהד גאון ללשון שכונתו לי נראה לכן מקום בשוםבתלמור
 מה משום בגמרא( 3שאמרו וממכר מקח בשום מקדושין ראין הטעם שפי'הש"ס

 להקריש דאין גאון בשם כיח ס' בו בכל מביא זה וכעין וכו' להריוט מברלי
 n.ettp) לביצה בחי' והמאירי רש"י פי, וכן גניה לרשות מרשותו שיוצאמשום

~1Dy44 י,,. ,. .י,., ון:י,י, ::י: :גן:: ו צגה ,,. 
 הבודק שכל אז נתקן שלא שאף בעיני ותיבא וכו' המשנה חכמי בימי נתקןלא
 והוא לעיל המאירי שהזכיר בהברייתא א, נזכר כבר הביטול ענין אבל ג"כ,יבטל

 ברייתא. האי ירעו לא ותל ריי וכי והשתא וכו' בבהמ"ד יושב היה 1'בפסחים
וצ"ע.

 באמת אבל לפנינו. בגמרא שאיננו כ"ה סבאוכו'העיר קופא ב' העלה פ"העמדי
 הבשר כל בפ' בזה"ל )העשירי( קף ערך הערוך בעל לפני גם היתה זאתגרסא

 שזה הרגישו לא הערוך מגיה וכל וכו'. הואי סבא קופא )כצ"ל( רבחלבנמ'
 ושיער בנמ' לפנינו שאינו וציין השלם ערוך בעל שבא ער בגמ' לפניםאים

 עתה אמנם הואי, סבא קופא קדחי ביה חלפי אחר הי' זאת שגרסתומדעתו
 לפני כמו הערוך בעל הרב לפני שהיה האמתית הגרסא לעינינו ריה

 בהערה כתב ,עטיותם" ייהודיע מלמטה ב' שדרה "1"3עכמדד. ז"ל, המאיריהרב
~tYe 

 עותתם".
 שעוסקים אותם שענינם הארץ' "עמי על מהמחבר מחורשת מלה היאבאמת
 ומזה פנסיות" נקרא ם ע ה בעניני בתמידיי שעמקם אותם וכן הארציים,בדברים

 ונמדרש. שגתלמוד *עממין' מלתגם
 פ"א סוף ממשנה דבריו ומקור מודיעו, וכשאינו שצ"ל יעל א' הערה ק"ננעימוד

 בגמ' "טקינין וכו' ב"ש נמנעו לא מתירין ואלו אוסרין שאלו אעזפדיבמות:
 ע"ש. ופרשו להודמודעו

DWשבזה בהערה כמ"ש כונתו אין לדעתי מנהג" שלום י,ה המאמר במות" 
 המנהניט, בענין הבאים בהפרקם גם עוסק המחבר שהרי המנהגים" עניןהושלט

- - -
 לשבח. "ושבחו" הגי' ~b"p דייכעס הג' הרב דברי לעיל ועיין1(
 השמטת תקנתי וכבר ~pu' בגמרא מקומו נזכר כי המעיו הרב לי וכתב חזר9(
 הטעות". "בלוח הזהמ"מ



קע
 שב,ה מנהג" שלום "וזהו אשר הוא תחלה שזכר המנהגותי *חילוק לעומתאבל

 לרעת שהראה המנהג בין שלום עשה הסוגיאות ובלבול השמועותשהשלים
 לעשות שלא באופן לבטתי, או לקיימם המנהגים בדיני התלמוד ע"פ לנהוגא.ך

 וכו'. נועם דרכי דרכיה שהתורה המנהגים קיום מים:די אחת שזהוטחלוקת
 בההערה שחשב כמו טים אינו וכו' הוא דאי לה דפריו יאע'ג י"ד שורה ק"דעצמיך

 נחמני בר יצחק ר' דברי ראם "דאי' בררר אלא בהחלט אינו הגמ' הפירוראבלכונתו
 שכונת מזה ראיה אין מ"מ אבל כן, לתרץ יכולים היינו עצטמ טצד קיימיםהיו

 בכ"מ התלמוד מלשין לקוח הוא זה ולשון דבריו, לקיים כרי הוו בתירוצםהגמ'
 קתני.1( לא דאיכל
 הראב-ד זכי זה ענין שיעורא, רמכתת אשירה יכשל כ"ב שורה ק"ועומדך

 המאור. בעל על בהשגותיובקצרה
 הראב"ד והשיגו בהמאור הרזיה כתב כן וכו' ערלה בפיסול באים ייש ק"יעמךד

 פה, שכתג כמושם
 שבש"ס ר"ח בפי עתה נדפס הוא שם המובא חננאל יבנו לשיו קמ"העמדך

 ,לא צ"ל לנענע, שצריך אלא ובמקום טיס שם שיש אלא ל"ז: בסוכהוכלנא
 במ"ש ט'ם אינו לוקה. שבת שתום' במקום לתענית תוס' שאין קנ"דעצמיה פה. כמ"שצרוך'
 רוחה שבת תוס' שמצות ור"ל ה דוח כסו לוקה באסרו כונתו אבלבהערה

 שבת. תוספות אז לקבל עלס וחיוב תענית של התוספותאת
 טוב. כל על ויתענג שלימה ברפואה המברכו אוהבו דבריאלה

 ווערטהיימער. אהרן שלכוההק'
 ובו/ ירושלים גנוי מדרשות, בתי תורה, של דרכה ם'מחבר

 מיננען. תרס"ט, גהעלותד ג,ב"ה
 העובד _תבונה איש רוח יקר וידי"נ אהובי עושה אתה אשר בכל עמך א"קיםיהי
 נ"י. לטסט יצחק מו"ה כש"ת באמונה .הקודשעבודת

 מבבוני רבות שטהרות הורעתיך כגר מראש הלא וכו'. איש בלב מחשבותרבות
 ל"ג ביום למז"ט שהיו עב"ג ת' הבכירה בתי בנישואי עוסק הייתי באשר הימשבאותן
 לק"ן חפצתי רצונך לעשות בשלום משם שכנו וכאשר המבורג בק"ק העברבעומר

 הגלגל עלי נהפך כי אהה, אבל ענ"ר. כפי עליהם ולהעיר לי ששלחת הנדפסותבגליונות
 טובה לא שמועה המנוחה אל באתי טרם כי נדבקו, ואסון ששון נהפכה, לתוגהושמחה

 אב"ד הגאון מו"ר נעורי ואלוף אבי ראשנו עטרת ממנו שנלקחהגיעהני
 ובקול הנ"ל, בתי היא לנכדתו קידושין שסידר אחרי כי הנ"מ, בורג הם קדק"
 את וחלה למשכב נפל אחריו של וביום וכו' לגב בכל ה' אורה א:: קרא בכימעורר
 וגדול שר גבורם מת בי 'שראל כל נפש ולדאבון נפשט לדאבון נח מת אשרחליו

 להמבורג הפעם עוד נסעתי המבהילה השמועה ולרגלי עמו. לכל טוב ודורשליחורים
 ינחמינו ה' ואנחה, ביגון משמים יושב ואני צער ימי האלו והימים ולהספידו,ל14תו
 עימו, בימותוישמחנו
 בהגליונות לעיין החלותי במקצת רצונך ולעשות ריקם פניך את להשיב שלאוכדי
 הב"ש, שגגת או הדפה טעה בהן V'W בעצי שנראה מקומות מקצת ליישמתי
 nwpn מחמדים כולו שהוא הספר תואר את יאפילו ולא בכך מה של דברים הםאבל
 בתורתו הכמים עיני מאיר שהוא י ר י א מ ה שמו קרא הכי המפרשים, מגדולי אמןידי

-  בזה. שליט"א דייכם הגאון הגהות לעיל ועי'!(-



קעא
 חכתי ועל זמת בקורות ידיעתנו מעשיר שהוא זאת עוד ונוסף בשפתיו, חן והוצקוחכמתו
 הנבונים ויהדרוך החכמים ישבחוך להו"ל, זכית אשר הזה בספר בהיר אור יפיקדורו

 ובשיבה בסוג, חייך ימי ה' שיאריך לך תעמוד נ"ע המאירי מנהם רגינו וזכות זאת,עי
 עורנו אשר הזה הארי עם חסד עשית כי ה', בחצרות השתולים כאותן ותנוב, תשנאעוד
 ירך, על בקבר רוכבות תהיינה ושפתותיוהי

 היסים כל ורו"ש או'נוהנני
 עהרנמרייא. הכהןחנוך

 שורהדף
 נביאותו. צ"ל צביאתו מצד5נ
 זה. כעין שפירש בראנ"ע יעיין . נאו 1 שצ'ל מל וכו' והכונה20נ
 וללאי צ"ל ולא16ך
 2. הערה ועיין ברק"ם הוא כן זבינייכו, אשוו 6מ
 אלא, צ"ל ולא9ט
 טאחר, צ"ל ואחר 33ט
- שבקש'ק 4132פ  שבקשר"ק, 
 הסתם. שמן צ"ל השני שמן 36ינ
- משנות 8מן  משטת, 
 רשיי, של רבו דצ"ל נ"ל 1, בהערהיה
 שבקשי"ק. שבקש"ק-השני--צ"ל 18כננ
 מיותרות. הללו תיבות הלוקות( חתנים שברבת )וב"ש 8לנף
 מאונייהו, - מאינהו 2לג
 ידופן שניקבה גריאה נוהנין אתם היאיך כ11נת1 נראה וכו' נח אתון מה לדופן 32לנ

 כל כתג יעקב שרבינו לקמן שכתב צ"ע אבל מ"ח. ל'ט סי' יו"ד עי'סותמה,
 נמקוטו טור עי' המת'רין, מן והוא ריח הוא יעי והרי טועה אלא אינוהמתירה

 כדברים ר"ת בשם ל"ט,( )חולין התום' כתבו לאומא הסריכה באונא אכלשם,
 שטצא, צ"ל שמצד 16לה ע'שי בישראל. טריפות מאכל באומא הסריכה אונא המאכיל רכל :אלו

 דאשתהי". היבא ,דווקא תיבות ג' כאן שחסרים נראה בקמא" "הא 2לך
 לסוער. חזון ועור לעי.ן פנאי יי היו לא מזה ויותר כמצורתי שהעליתי מהזה

 תרס"ט, למטמוני"מ ל'ה ג' ליום אור 'צ'ו פראג פה.בעה"י,
 משלשת! בברכה נ"י, לאסט יצחק מו'ה הח' האירה מטמונים המוציא הנכבר, ירידילאהובי
 ממפרהגליונות

 אל לירי הגיעו בטובך לי ובשלחת ז"ל המאירי לרבנו אבךון כלני
 המחזיק במועט להסתפק הוכרחתי הסרר על אותם לקריא בידי עתותי היו לא ויעןנכון,
 הנה, ואחת הנה אחת סירוגין, העינים מאירות הטאירי אמרות את ואקרא המרובהאת

 בנוגע הן מאד וחשובים מעצנים ענינים לאמתן, אמת דברי : נפש' שאהבה אתואמצא
 בדבר וחקירה, לדרישה בנוגע והן ברורה, להלכה בנ.גע הן ישרה, וסבואלפלפול
 זכית כי הפקך ואשרי יקרה, אגן מצאת כי ידירי אשר,ך תורה, ישראל שלמנהגם

 ! תפארה נזר ויעטרוך בעבויה, לך יורו לב חכמי האורה,להוציאה

 וחלוף ויתיר בחסר הדפוס טעיות מקומות בכמה מצאתי כי ממך, אכתר לאואני
 אותן יתקנו כי לתקנן צרך אין אבל באורתוגרפיא, טעיות לאלה, וכרומה אהו"י:אותיות



קעב
 אעיוך ועליהן תקון, הדורשות טעיות גם לפעמים טצאתי אולם מאליו, מבין קוראכל
 כענינים. צ"ל לדעתי בטנינים, מלממרו ב, לטורה א,(י7ט הסדר. עלבזח
 א', כ"ח איוב מוצא, צ"ל מוציא, י"נ שדרה ג'צד
 הודעת על תורה הבקשה כי צ"ל: ולרעתי טגומנם הלשון וכו' תווה הבקשת כישם

 1ג1'. עמל על תווה הרדיפה אולםרצונו...
 שהבאת למד מ ה בעל כלשון האבות, מבחר לל הברית, מבחי כ"ל שורה ד'צד

 שמיבהערה
 לתקנה. בידי ואין טעות בורח, כ"ה שורה פ,צד
 ילמדנו מדרש )לקשי ח"ה גרינהוט להת' הלקופים בספר עיין 8. הערה י"חצד

 ל"ג, אות קיט דף תורה( משנהלס'
 שוחר במדרש נמצאים ההלים מדרש בשם פה המובאים הרבוים מ, שורה כ'צד

 במשו"ט אחרת נוסחא שם ויש 1', מנמור*וב
 נחת. ותמצא ב' ואות א, אות בהערותיושם עיי הל, באבר ריש הח' שהויי

 הכונה. ומשחיתות טיותרות שהן מצוה' ,של מלות ימחוק יש ו, שורה כ"אצד
 השטרות ספר את גם ז"ל רשזח'ה הדפים אלברצלוני הרב מספגי 2. הערה כ"הצד

 טפרי בין )ג"כ י"ל העתים מספר גדול וחיק מק"ג( הברת ספרי בין)תרב"ה,
 שור. יעקב ר' הרב ע"י תרס'ג בשנת הנ"ל(חחברה

 טעות, כאן שיש בצדק העירות וגו' אליהו יתשובח מלממה ד' שדרוך כ2"וץ!נ47
 ואין דבר ערות בה גורסין ם ה 1 היהה ערום על אליהו ותשובת צ"ל: בךולדעתי
 נרים לא הרב גם כי הענין, ובאור דגר, ערות רק דבור ערות קרי בהגווטין
 בווט 8 בהערה שהבאת הירושלמי )וכלשון "ערום' סלת לא גם "שכור'מלת

 שהוא וגירסתו דעתו לפי הענין כפרוש ישכור" מלת מוסיף הוא אבלהריש(,
 על אליהו שכונת נפרש, אם רק יתכן לא וזה דבור" ערות בי' יקרי עכ"פגורם

 דבר ערות רק וכו' בי' קרי גורסים אינם עלס החולקים אולם היתה,השכור
 הערום. על אליהו תשובת שהיתה מפישים הם ולכךבלבד,

 פשיעה. במקצת או בפשיעה אלא צ"ל: פשיעה, במקצת "יא ט"ו שורה ל'צד
 לדעתי גאן ויש מגומגם הלשון וכו', ברא אשר ברכת משל ייתר ד;' 1טדי14ק ל"שיבזק

 ומלות וכו', ברורים שהרירים אלא אירוסין ברכות משל יותר וצ'ל: ויתרוןחסרון
 למחקן. יש הלוקות" ברא... אשר,ברכת

 ופרש"י. צ"ל אולי יפרישו, ו' שורה ל"גצד

 היזכר אברהם ר' של )ר"ל שלו מנהגות צ"ל שלנו, מנהגות י"ח שורה ל"הצד
 13(.בשורה

 שחתם(י )או שכתב צ"ל שנשא, ה' י2ןךה ל"מו!1ך
 מלות להוסיף יש דתבשיל" דוקא "לאו מלות אחר מלמטה ה' שורה מ"זצד

 גבינה"."ואה"ב
 לצאת'. עמו ,נסמכים צ"ל לצאת", מ.מ עמו, "נסמכים מלממה ד' שורה נ"ךצד
 לחוש. יש 'ום בכל צ"ל לחוש יום בכל כחך שורה נ"חצד

 שבת ועי' ברכה, בעי מדרבנן בל צ"ל לברוכי, בעי 3דרבנין כל י"א .שורה מ'צד
 ויש *ה. המובא הלשון ובין השים לשון בין נמה.שנויים שיש ותראה ע"אכ"ג

 היו שלפנינו, הגמרא בגרסת הנמצאות ערום' קאי כי ,הבא מלות כילהעיר,
 במקומו, סופרים דקדוק' ועי' הרב, בגרסתחסרות

 שאלו. צ"ל שלט, י' שורה ס"נצד

 לאסרה. שלא... גל אבל צ"ל לאחרה, שלא... כלל מ' שדרה ע'צד
 הוא, מה יודע אינני נוצר" ,בבית כ"א שורה ע"נצד



קעג
 כפרוריו, 1פרוש1 הר"ן כגירסת הרב וגירסת אלמלא, צ"ל יאלמלא, ז' שורה ע"הצד

 והראפר, ושיי טרסת והיא אמרת, גירסא כגטרא ולגנינו.
 1צ'ל לאטת, קרוב 1( )בהערה הקונך ולחיכנותו, הדבר שיארס מ' למורה ע"ז(1ו4

 ופחיתותו. הדגרמיאוס
 לפני, ממפרך הראשונים הגליונות חמשת בהיות לע"ע, להעירך ראיתי אלה כלעל

 לפני כלו הסמר כשיהיה ואיה בידיך, והק לך שלחתי כבי ח/--י' לגליון הערותיואת
 לך, ואגיד עליו להעיר ראוי דבר אטנא ואם בו אעיין אשובנשלסות1
 ותהי תעלומה, האורה להוציא הוסף ובחנטה, בחזרה חיל עשה ידידי אתהועתה
 תמימה. ובנפש שלם בלב שלומך דורש ידידך כאו'נ שלמה,משכרתך

 ל

 ברצודי,חיים

 י ל י 1 ק רקפר nSPsn החכם האדון ומפרותנו עמנו חובב החביב האחרון זהנם
 היקריפ. אלה בדבריו מבוא ידו מנע ולא לקראתם שמח גידי הגליונותבראותו

09.4. 17. Oxford 
 לאור, להוציאו ראוי אשר יקר טפר הוא שלמה בן מנמס יי' אבות נמגןהס'
 עמך בפדיות עוסק חכם איש לאפס יצחק ר' עיי בצאתו לכיושמח
 ! ידיך מעשה בכל להצליחך עזריך, ן ג מ יהיה ת 1 ב א ן ג מו
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"עו....

 להמנות. וחסרונים והוספותתקדים

הוספותתיקון טעות שווהעמודהוספות תיקון פעות שווהעמוד

 ]נכרים[ - געולי7נפ תכון תתן 87ה
 בכך כטועים-נמה[1מ *רפיגנאן פופיאגיאק 8יא

דהו" דהא5מא Perpigna Perpignon 1הערה
2Caracosi Oarcassonue 11הרטב'ם הרסנ'ן
3Earboni ?7היינו "יי14מב 6פפ50ןש
6Proyincia Provence "כתופם.ן כתובפין 

 היו ]שלא עד שהיו ער19 ערבית עריבת22129
מי נמי29כ"גשאנו שאינן88

ללוש לחוש24כןכן עליו *שברך"לדבר לדבר17פז
]אסור[ )אסור(20עשאנו שאינו29
]שלך שאינו6עו*או אין86
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