
 אלצורא רבני לשאילות רש"יתשובות
 : ויחזקאל ירמיה פסוקי פירושעל__

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

 א'מי'

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

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

 : קנויויהי

.

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

 : ע"ז לפני והרשעים הקב"ה לפני מתעניםהצדיקים

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

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

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

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

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

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

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



 רש"יתשובות.2

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

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

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

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

 : מיתה של עונששהעונש

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

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

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

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

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



8 רש"יתשובות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 35. עח' )1ל"ח 2ה'

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

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



 רש"יתשובות4

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

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

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

 : שער אל משער וימד 9( וכתב שחזר וזהולצפון.

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

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

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

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

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



6 רש"יתש1ב1ת

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

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

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

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

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

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

 : הגהתי אבל שלפניהם, ההמישים ורהב האמה ארךואת

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

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

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

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

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

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



 רש"תשובות6

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

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

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

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

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

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

 : החפא שגרם אלאיהושע,

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

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

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

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

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



ד רש"יתשובות

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

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

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

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

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

 1[י

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

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

 : )יש"פ( שוא ==בטרחפת 8( ל"ה. כ"א: ירסיהו 7( הארה. ]תולרות צ"ל:"ט"פ
 בגריהם שולי תחת השקר את לחפות וטשטעו העיקר, היא "במחפת" הראשונה הגי'ולרעתי
 יחזקאל 10( ==צטרתר. : צ"ל אולי 9( ה"ב[. : פ"ג שקלים ; ה"ג : פ"י שבתמראה
 ==אבז 14( עיה ==]על[ 18( ==וקטה. 12( לצורלי. במעות: ובנדפס 11( ג/ל"א:
 ונם 788, עם' יטם נו בסל יהודה בן טעיני ]ונעלמה נכסה ופעטים נגלה פעטיםגולל,
 1421[. עם'שם
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 וינקי נהרותיך יד על לו לישב הואלת ולו אדם. רגל "( ומדלחמרפם
 לך תבא עתה כי ילכון, אליו הנחלים כל אשר הגדול, מים קטפוךרבי
 ופריי כמשים, עלו תמצא כי כחי כליתי תהו אך ורנאמר שאלתו,אשר
 מקור ימצאך ומה. לך, מצאו לא חיים מים מקור הנה טפל. וטעמונד

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

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

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

 שלום.ברכתו

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

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

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

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

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

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

 "ליבוש". במקום כ"ה[ : ג' איוב ]עפ"י יבוא וצ"ל=לי הוא ט"ס 26()עשבים(.
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 יומיף מדקות, בחרירת "( הדין ב'אחד י2( אקדר אולי אם אך אליו.חביבי
 וממני וממנו לבא 80 אירנן ~טער די 29( וירחיב בהן למתת לחצובהוא

 : יחדיכונו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :ממנו

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

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

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

 ]ולית"
 ס'[י סי' ננ"5

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

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

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

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

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

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

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

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

 :הנשמים

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



 רש"יתשובות

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

 845()מח"ו

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

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

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

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

 י"ה יפגי אשו הנח'טתמזבח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

אגודחז

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

 יטגו מרוצוזם לפ" ץ ,טהגרמאלבי,
 המלך עמ הקדרט המלך בגרמתלהרגיל
 מנהג לעעחן 'טלא אךהמשפט.

 כמה על לממוך לנו יטהראעתנים,
 במפר : זה טון בל -טדברומקראות
 מאהליהמ העם בנמוע ויהייהוטע,
 יטהארת לומר לנו ואין הברית.וארון
 סו53ס תכיר 3ר נתן לר' רס"י תסו"ז :י"ח

 ס' סי' ננ"5 ולית5 4-3: ע'="תר"כ



18- י " ריט ת ו ב ו שת

 יתי16( המ"נה- ספי את 14( ייקח כנטו יטבן זתלוחוק, זללא צברירננ(מטו
ן

 לעזרה: חרבה וימצא לבו חביבי
 יעא"( ברשלמה הברית ארון מקראורנ בכמהשקראוהו

 המכונות הממגרות את אחז ויקצץ 11( מלכים ובספר העדות.ארון
 הפגרים העמק כל %( ירמיה ובמפר במימיא. גדנפי ית]ומתרגמין[

 ויתן י"י, לפני אשר הנחשת המזבח ואת הפגרים, עמק כמווהדשן
 י1(. לעזרה הרבה וימצא %( לבו חביבי יתן המקנה. הספר את]=ואתן[

 י"טמי'
 הראשון בית שנות מונין שאנו לו והוקשה ולזה. לזה 1( מונין :דשרשחשל

 שלא יאמר ומי עולם, שנות צרפנו פיהם ועל מלכים שנותעל
 ולבן. לאב שנה מקצתן מנו.

 להם שתקנו בשטרות אלא אמרו לא מלכים לשני שנה מוניןכשאמרו
 שפר שהכותב אמרו וכה וכבודו. '( מלכות שלום מפנימלכות

 אחר ועמד וכשמת שנה, באותה שהוא למלך כותב השנהבתחלת
 למלך מונה אינו אחריו, שטר לכתוב הבא שנה באותהתחתיו
 העומד. למלך ראשונה אותה מונה אלא החי כבוד מפניהמת
 יציאת עד שמאדם דורות בשני בין בחשבונם, דקדקו הכתוביםאבל

 על לא המנין את והמצרפין יהודה. מלכי בשני ביןמצרים,
 להעמיד אפשר ואי להדרש הצריכין מקראות יש שהרי ממכו,הכתובים
 כגון מאביו, גדול שיהיה 8( לבן אפשר וכי הגון. מדרש ידי על)אלא(
 והן במקרא. פירש ולא בימיו, בנו 6( עוזיהו ומלך אמציהו 4( מראשר

 ס'. סי' ננ"5 ולית5 4[ ע' =:תר"כ 2 נ*5 ]בבקק"ס 3 ע' ס' סי' חופ"ת :י"ט
 ס5)וריק5ית ל5קן)ויס ססנס 3ס' 3ת5תרו לויטר53ך ך"ר תעיניונעלתס

 ס".חלק

 סמ:. במח"ו ליתא י"י" לפני ער" ירמיה "ובספר ומו העסק. ]וכל[ : וצ"ל ל"ט. : ל"א18(
 יתכו ובפרוס: : סמ בכ"י נשמט סופו וער סכאן 15( סט(. בכ"י )וכ"ה ]=ואתז[14(

 יטם ותוס' ע"א, ב' לר"ה פרש"י ועי' ע"א; כמ ניטיו 2( ע"ב ב, י"ה 1( :י"נש סמ. בכ"י נם כ"ח 18( כזה. ובפררס: לנכוו. כצ"ל 17( לנו. : 'רש"י ס 16( לבי. אלחביבי
 ]ראה סר אשר : בטעות ובנרפס 4( שם. עולם סרר לרעת סתאים וזה 8( לסלכים.ר"ה
 עוזיהו מלך לא לוש"י[: ]ואיננו שם הספרש לרעת אסנם 5( כ"ל. : כ"ה ב'ר"ה
 אביו.בחיי



 רש"יתשובות14

 '( ממידרי רבות והעמידום אביו, בשל הבן שנות שנבלעו '( שניםמ"ו
 משנכנמו יובלורנ עשר שבעה שמנו ויובלות, שמימין ידי עלהעולם
 ושבמים ראובן שבמ משגלו היובלות שבמלו ואע"פ שיצאו. עדלארץ
 אמיתות על עמדו ידיהן ועל שמימין לקדש יובלות מנו הירדן,שבעבר

 לחודש בעשר שנה בראש 8( שכת' המקרא על ממכו ועוד החשבון.מך
 תומיף או שנה תחמר ואם העיר. הוכתה אשר אחרי שנה עשרהארבעה
 9( שחלקו שבע ואף הבית. לחרבן עשר בארבעה היובל תמצא לאשנה

 : השנים בחשבון עליו לממוך שיש שכן וכל להם, הוברר הזה המקראמן

 2'טי'

 מומב 2( לישראל להם הנח]וששאל[1(
 מזידין. יהיו ואל שוגגיןשיהיו
 8( מקראות בכמה נעשה מה לווהוקשה

 יונעמ. 6( ולמ,וכיחים 4(, הזהרתוואתה
 להוכיח והחכמים הנביאים 6 נצמוואמת

 צבור, ואחד יחיד אחד ישראלאת
 התורה על י( עוברים אותם יראוואם

 לו "ינס ]ו"ולי לרס"י סתיותסה 1ו הסונס :2'
 3קופ"נ1 סו3"ס לר"ת[ כ""

 ע"5 נ"ט ונפרוס : 9-8[ ע' בבהר"כ 43 ]2בקק"ס 6 ע' ףסי'
 ססתינר( )כה"י סנס"5 נק5ור "תנס קליס. נסינץיס 5"1*5"ק[ וף]22פע:
 תנרח נ' סנס ]ב2ססנ5ס ת"1 סי' "ק: כ"י ק"3 ונסנס"ל 353-"36; נ"1סי'
 ס5יץ סתקורוץ ולכל ס"להכף', תננ"5 ר' נס,מ "ות5"הי נס)ז: 90[ ע' סוףל'

רס"נ
 נתנו"

 סנ"5. תקורוה נ' לסוסיף 5ריך 157 5ך לס"ורס

 י"ר ב' במלכים רש"י מש"כ השווה ולעוזיהו לאמצ,ה שנמנים הללו שנים למ"ו ובנוגע6(
 בראש : וצ"ל הוא מ"ם 8( 8. אות לעיל השווה 7( ס"ה. דף בחופ"מ והובא וינם,ר"ה
 אץ. מע ]יחזקאל העיר הכתה אשר אחר שנה עשרה בארבע לחרש בעשורהשנה

 ]=וששעלתמנ שאלתם קצשבה"ל: וששאלתם; פררם: הסברא; ע"פ זה הוספתי1( 2סף שחלקומה : בנדפם9(
 וכו/ תוכיח הוכח מקראות, לכמה : ,טלימה יותר הגיוסא ופע: סמ: כ"י 8( ע"א ל, ביצה2(
 כר: מיטלי 5( יטם. וכ"ה י"מ: ג': יחזקעל רשע[; הזהרת ]כי ואתה ; וצ"ל הוא מ"ם4(

 הנביאים יטסצינו כמו זה את זה להוכיח ישראל נצטוו כי אמת השיב, סמ: כ"י 6(כ"ה.
 תורה. רברי על ועובריז סזידין אוהם ואם וטם: 7(וחכמים.

 86( שבה"ל)קצור

 : חננאל ר' בשםמצאתי
 שיהו לישראל להם הנחשאלתם
 לכם והוקשה מגיריה יהו ואלשוגגיז

 הוכח שנאמר מקרגות לכמה נעשהמה
 הזהרת כי ואתה עמיתך, אתתוכיח
 ינעם: ולמוכיחיםר,טע,
 זה את זה להוכיח ישראלנצמח כי אמת השיב[: הגליוו:]על
 אחר וחכמים הנביאים שמצינוכמו
 מזירט אותם ואם צבור. ואחריחיר

 יוכחום תהרה, רברי עלועוברין
 להחזירם ויתלשום וימרמוםויקללום
 *שז ואתה ישמעו לא אם ואזלמומב.
 'טאינם השונניז ואף הצלתנפשך



15' רש"יתשובות

 8( ימתרום ויקללום יוכיח,ום 8(מזידים

 "( בעריבים למבבם %( ואףויתלשום
 אם ואף למוטב. להחזירם כבושיםוטעם
 הצלת. נפימיך ארנ ארנה 12( ישמעולא
 יודעין שאינן ע"י 18( השוגגין אתואף

 א( יחזרו יודעין ואם אמור,שהדבר

 את החקים את להזהירם 16( אליהםבהם.
 ילכו אשר הטוב "( דרך ואתהתורות

 אימור בדבר התיר המחזיקים ז1( אךבה.
 לא נודיעם ואם בעיניהם. התירוופשט
 צייתו: מאחר לעצמן התיר בו 18( שיורוישמעון
 הוא התיר שדבר דלחייא, אפומא דיתבן 19( נשי הני כגון בו,שהחזיקו

 להם. ישמעו לא עליהן נאמר אם המתגלגל החפץ הכנמת מפניאלא
 **( ואשייאן וצעדן א( והממפקות המתגלגל מהכנימ אנו זהירין 29(~אמרו

 מושכתן. ומעודתן גדול היום בעוד '( יושבים שהם הכפורים יוםותומפות
 6נ( שעות יש עוד שאומרין להבחין, ובקיאין להפמיק זהירין הכל "(ואין

 השרניקה יפה28( עליהן יעברו יודעיןז2( ואם להחשיך. קררב שררא,ןעד26(
 "( מזיד עובר חבירו את לרואה דומה זו ואין המזיד. על להענישםדלא

 תחלו, וממקדשי "( שכתב כמו מקבל אין %( ואפילו למחות.שנצטוו

 ויסרשום: סם: כ"י ; כצ"ל 9( הפררס. ע"פ זה ותיקנתי התורה. על ומזירים =עוברים8(
 סם: בכ"י ליתא זה סאסר 10( ויתלשום. ויסתרום ויוכיחום יקללום ובפררס: יסמרום. :קק"ה
 שם: 13( ישסרו. לא אם ואף פע: ישסען; לא אם ואז סמ: כ'" 12( נעימים. =ברברים11(
 יהזרו פע: ; לסומב חוז,ריז היו יורעיז היו ואם שם: 14( יורעים. שאינם השוגניזואף

 להחזירם סומל עליהם סם: כ"י בפע:; וכ"ה להזהירם, ]=עליהם[ : צ"ל 15(לסומב.
 אד פע: 17( והמוב. הישר וררר פע: בה: ילכו אשר הררר ואת שם: 18(ולהזהירם.

 בפררס. נשטפ כולו לחם" ישסעו "לא ער בו" "שיורו מז זה מאמר 18( המחוזקים.את
 זהיריז[ : ]סרי איז יריז זה יאמרו כי במ'עות: פע: : ויאסרו :' קרי 20( ע"א. ל' ביצה19(
 פמיאם: ונערם והסספקות הסמפחות וכז פררס: 21( הסתנלנל. ]=סהכניס[ סהכנוסאנו
 סם: כ"י 24( מסוביז. שהז פע: 28( שם. כיצה 22( קמ"ו-קמ"ז. אות צ"ז רף פע'וראה
 ע5 סם: כ"י 28( סמ:. וכ"י פע' ע"פ זח ותיקנתי ביום[; ]=שהות 25( ז,היריז.והכל

 עליה. יעכרו נוריעם ואם פע: עליו: יעכרו מוריעם ואם שם: 27( להחשיר. שקר.ובשרואיז
 שם שהאריר סה 11 צר תו"כ ועי' שנצטווה: וסזיר שם: 20( השתיקה. מוכה שם:28(

 וסקרשי. כמעות: קק"ה ז:; : מ' יחזקאל 81( מקבל. אינו אם שם: 30(בהערותיו.

 היו יאם אסור, שהרבריורעים
 עליהם לסומב חוזרין היויורעיז
 חחסים את ולהזהירם להחזירםסומל
 ילכו אשר הררר ואת התורותואת
 זהירין ויאנמרו ישסעו לא ואםבח.
 וכז הסתנלנל 33( סהכניסאנו

 יום ותוספות וחסספקותהסטפחות
 היום בעור מסובים שהםהכפורים

 זהיויז והכל סושכתז. וסעורתזנרול
 שאוסרין להבחיז, ובקיאיזלחפסיק
 שרואיז על ביום שהות ישעור

 יעברן מוריעם ואם להחשיר.שקרוב
 5חענישם שלא השתיקה מובהעליו
 את לרואה רוסה זה ואיז הסזיר.על

 5סחות, שנצמווה וסזיר עוכרחבירו
 שכתוב כמו סקבל אינו אםואפילו

 בהם סיהו שלא רהתם תחלו,ומסקרשי
 רילסא בהו וסחינן עליהם סז.ירעונש
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 : צייתו דלמא בהן ומחינן מזיד עונש נמי בהן מחינן לא כי מ(דהתם
 ט"אטי'-

 על המלך פ( קבל אשר המשיח הוא מי 1( למשיחו אמר כה :הצ'שאל
כורש.

 לגלות העתיד משיח על לו פירשו אם הוקשה. מה '( חביבי פירשלא
 נולד, 4( לא עדיין ישעיה בימי שמא יאמר אם בימינו.במהרה

 : עליר ונתנבא בעולם היה לא כורשאף

 כ"בטי'
 וכולו. השבת אחר להיות שחל הכפורים יום 1 בינ"הו איכא :וששאל

 נקט אי לנקוט, מאי אלא דנקט. הכפורים יום שנא מאי לווהוקשה
 להו קמתבעי אי למימר וליכא הוא. בי:ום בו שלו ירק אכילת טוביומ

 עוד ושהקשה לה. מוקי היכי ממקנא בחמימא אפשר תימא וכילאורתא.
 ממר הכתוב ירק. אכילת משום ומועדית הכפורים יומ דחינן היכיבה

 וטכן וכל 2(, ומוטעין מזידין הם אם אף ישראל חכמי ביד המועדותקדוש
 אביב, 8( שמר הבריות בצורכי כולה השנה את לעבר ואפילומרנוקנין,
 6( גבוה צורך תאמר ואם 4(. בזמנו אביב שיבא לאביב הממוך חודשעבר

 יקר כלי וססווס 9[. ע' ;;תר"כ ה5 ]בבקק"ס 7-6 ע' ת' סי' תיפ"ת :כ"א
 158. 5ך רים לסהורס ותנוה ה', ת"ס:ליסעיס

 9[ ען ב:תר"כ 5, ה ]בנקק"ס 7 ע' ט' ס" קופ"ת :כ"ב

 ומחיבו ע5יהז מזיר עונש נמי בהו מתיכו פע: ע5יהם; מזיר עונש בהם מיחו ש5א סמ: כ"י22(
 5הוכיחם, מחויב חמור שבאיסור אומר שנ"ר מי' ושם ש5"ג סי' והראב"ו צייתה רי5מאבהו
 5הראב"ו" חאחרון ב"קונטרס גינצברג ר"5 זה ע5 יצהעיר מה ועי' ישמעו. 5א אםואף

 אק. : מ"ה ]ישעיה 5כורש 5משיחו י"י אמר כה : וצ"5 מקוטעת כאו הג,יסא1( :כ"~ל מ[. א. העתק ]5פי כעס מה 33( גגה. ראשקעם רא"55חגאון
 ע5 5ר אני קוב5 5משיח, הקב"ה אמר ע"ב: י"ב במגילה נחמו רב 5מאמר כחנתו2(

 תשובות וקובץ א'; מ"ה: ישעיהו וראה 4( במבואי. ע"ז מש"כ ראה 8( וכו/כורש
 ארם ובתורת ו' כיצה במאירי ועי' ישם. חרימב"א וחירושי ע"א כ, ר"ה1( :נ"גצ ע"ר. ו' ת"בהרמב"ם
 את שמור 8( ע"א. כ"ה י"ה 2( 15(. )תר"כ 5פניו מוט5 שמתו מי : ענין סוף5הרמב"ן

 י"ג. רף ומנההרין שם, ור"ח ע"א כ"א ר"ה מ"ג ראה מפרי אץ. : מ"ז )רברים, חאביבחרש
 אביב ש5 חרשו שמור שם: ור"ח כ"א(. )ר"ה ניפו בחורש שיהא תקופה ש5 אכיב שמור4(

 גבוהה. ובנרמס: 5( בה נופ5תשתהא



 תע"ט( סי' ח"א)או"ז
 'שלמה לרבינו זה לרבר שאלו1(כבר
 זרוע על 2( ששאלתם : והשיבזצ"ל

 י:יתנם נהגו לא למה והקיבה,והלחיים
 שו.והגי' שלימח משנה והרילכהז,
 ונהנו הבית בפני ושלא הביתבפני'
 בתראי. אמוראיבהם

 ביר ימחה מי רבריכם עלינאמנים
 עליו תבא הנותז כל אלאהנותנים,
 ראמר אלעי בר' העם נהוג אבלברכה.
 ושאינז הגז יאשית ועלעליהם
 בפרק כרתניא12( בארץ, אלאמהגים
 טתנהז אוסר אלעאי ר' : הגזראשית
 ר' ה"ה וכן בארץ. אלא נוהגיזאינו

 נוהג אינו הגז ראשית אומראלעאי
 רב דאמר למר ורקשיא בארץ.אלא
 אמר. לא במתנות אבל הגגבראשית אילאעי כר גלמא נהוג יצחק ברנחמז
 נהוג לא יצחק בר נחמו רבבימי

 תע"ט סי' ק"5 5ו"ז 10-9[: ע' 22תר"כ 5 5-3 ]22קק"ס י' סי' קופ"ת :כ"ג
 סי' פ"ז קולין תרןכי ; נו"ס ת נכתס 98[ ע' : ]ב2פע נ"ט סי'ופרןס

 נ5ו"ז: עתיק יותר תתקור נתרן 5ור נק קנ"נ סי' תולין 5"ןס וס'תתל"ו
 פרת"י ועי' ס'. סי' ננ"5 ל5 ונס ננןפס ול5 סת: נכת"י ל5 נתת"וולית5
 פ"ה קולין 5תירי סנסות רת"י, נתס ס"5 סי' טיו"ך קל"ו, תולין ונס י'תנת

 : 45 ע' ותס 476 ע' ת"3 וננ"ת י/ ס" רוכל 5נקתתו"ת

 והר"ה ע"א פ"ר לפסחים ר"ח עי' 8( מעברים. : במעותתר"כ
 ירקות. ואבילת במעות: הגי' ובתר"כע"ב

 וטיטאלתם 2( וכו/ שאלו שכבר טוב וסער סמר להםומצאתי
 ליתנם נהגו )פע:(; בהם נהגו 8( שם(. )חופ"מ וששאלשם(;

 יטלימח משנה והרי : הגי' ובאו"ז ע"א; ק"ר חוליו 4()חופ"מ(.
 באו"ג ליתא "נאמנים" ער "והעיר" מו גה ומאמר 6( בתראי. אמוראי או"ז: 5(שנוהגי/
 ותיקנתי זה[. ]==ומי וצ"ל הוא ט"ס 8( הקיוש. רבינו של פע: 7( והעירהובפררס:

 הנותניו פע: 9( הנותנים. ביר ימחה מי ובאו"ז: בירה ימחה זה ומי בפע: הגי' ע"פזה
 העס. נהונ או"ז: 10( ברכה. עליו תבא הנותז כל אגא או"ז: מוב; ברכת עגיהםתבא
 הוא(. )ומ"ס אליעזר כרבי פע:11(

 י " ש ר ת ו ב ו שתי
ק~

 . והגלי הירדן עבר על המעברים ץ בא מיהודה עומר הרי עומר, נוטוםוה
 8"רתז על ץ מעברים עצרת לאחר בכורים מביאי על להטריח 'טלאואף

 עניים צורך 8( ירקורן ואכילוז אחד. יום החודץם עיבור ,טכן יכלהאילה
 : ול-טמוח בחג להתענג שנצטתועשירים

 ט"גםי'
 והקיבה והלחיים הזרוע על 2ושחצאל
 כהטנה והרי בהה נוהגין ץ לאלטה
 ושלא ת הבי בפני נוהגין -טנינו 4(,טלמה
 ץ אמוראין בוא ונהגו הביח,בפני

 רבנו י( על באיגרתו 6( והעידאחרונים.
 מליתנם. בידו מיחה שלא זצ"להקדוש
 ימחה זה 8( ומה דבריו; עלינאבנים

 ברכת תבא עליהם 9( הנותניןבידו,
 שאמר 11( אילעי כר' נהגו 16( אבלטוב.
 אלא נוהגין שאין הגז ראשית ועלעליהן

 7( ע"ב. פ"ג מנחות6(
 ח' ביצה וראה ע"א.כ"א
 שם: או"ז1( * ע*ן *א4"*
 ואגורה מררכי 98,)פע:
 בהז גוהגיז )או"ז(;לכהז
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 אין אומר אילעי ר' וכדתניא,בארץע
 ר' היה וכן בארץ. אלא 'נוהנותמתנות

 אלא נוהנ הנז ראשית אין אומראילעי
 נחמן רב 18( למר ליה ודקשיאבארץ.

 כר' עלמא נהונ דקאמר הוא הנזבראשית
 ר' בימי קאמר. לא במתנותאילעי,
 מר קחזי הא השתא נהונ, לא "(נחמן
 הנז בראשית דנהונ 16( היכי וכידנהונ.
 ר' על מלממוך חכמים בידם מיחולא

 ונהוג הדור כי נמי "( השתאאילעי,
 דנמר הוא, 17( מעמא חד דתרווייהו מחינן, ולא עליה ממכינןבמתנות

 דאמרינן19( היכי דכל שלם, שכר יתן 18( והנותנם מתרומה. נתינהנתינה

 אוריא אפילו אלא דרשינז, דלא בפרקא דריש אי %( מיבעי לאנהנו

 ליה דרשינן הלכה דאמר מאן 1ע( פרקים בשלשה ודאמר מורינן. לאנמי
 דאמר ומאן מורינן. אוריי דרשינן, לא מדרש מנהנא דאמר מאןבפרקא.

 בהו. מהדרינן לא עבוד ואי מורינן, לא נמי אוריינהנו

 מצויין. "( אינם כהנים מקומות שברוב לפי לומר ה( חביבי כווזיפה
 לנהוג העם ]בנהחלו 5פ( להנהינ החלו מבלי, לא דמתנותועוד

 : קלבהם[

 למר, ורקשיא ובאו"ז: יצחק[; בר נחמז ]=רב צ"ל: 18( ע"א. קל"ו חוליז רתנז, שם:12(

 חזי השתא אכתי, נהוג לא יצהק בר נהמז רב בימי או"ז: 14( יצחק'.. בר נחמז רבראמר
 אייעאי כר' מלמעבר הגז רראשית אמנהנ מיחו רלא היכי וכי שם: 15( רנהוג.פר
 באו"ז(. )וכ"ה להו צ"ל: אולי ז1( עלי'. סמכי' במתנות נהוג הרור כי נמי אנן שם:16(

 ימוי והנותן או"ז: ; שלם שכר נוטל והנותן פע: ; שלם שכר יתן והנותנם : חופ"מ18(
 בפרקי. ררשי' רלא מבעי' לא שם: 20( נהוג. ראמר היכא רכל או"ו; 10( שלם.שכר
 כווז" "יפה מז זה ומצמר 28( באו"ז(. )וכ"ה, בהו : צ"ל אולי 22( ע"א. כ"ו תענית21(
 מצויין כהנים משובשת: הגי' בפע: 24( שם. ובחופ"ם בפררמ אם כי באו"ז, ליתא סופיער

 רמתנות : וצ"ל שם, בפררס הגי' ע"פ זה תיקנתי 25( מצוייז. אינמ[ ]ודאי כהנים :וצ"ל
 ושו"ת שם הרי"ף ומש"כ ע"ב, קל"ב חולין ועי' קל, בהמ[- לנהוג העם החלו ]טבילן,לא

 רנ"ט. סי'הררב"ז

 וכי רנהוג. מר חזי השתאאכתי,
 הגז רראשית אמנהנ מיחו רלאהיכי

 כי נמי, אנז אילעאי כר'מלמעכר
 ויא עלי' סמכי' במתנות נהונהרור
 רנמר יהו מעמא חר רתרווייהומחינז.
 יא נהונ ראמר היכא רכל שלםשכר יטוי והנותז מתרומה. נתינהנתינה
 אפי' אלא בפרקי ררשי' רלאמבעי'
 יא עביר ואי מורינז לאאורויי
 22(. יהומהררי'
 קנ"ב( סי' פ"ז חוייז אנורה,)ספר

 ייתז נהנו לא למהוששאלתם
 : כתוב רש"י בתשובת כהונה.מתנות
 הנז. בראשית איעאי כרבירנהנו
 ביז הבית בפני ביז שנינו כיואף
 מעמא חר וכולהו הבית. בפנישלא
נינהו.
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 פ"ד י'ם
 ונזירח במפרים 1( שכת' בשאילתו שכתב '( מקומן באיזהוגירטא

 8( מין וחהמר בקל מלמדת יוחנן, מדר' בהקיש למידהשאינה
 מ,צאתי במפרי איכא בו, שכת' ויש דבתרביצא[. ]מן איכאדבתר

 וחומר. בקל מלמדתכת]וב[ץ
 אחר בדף ובדקתי כתבתיו מלבי שמא ואמרתי מוגה, כולו הדברוכל

 יהודה בר' יצחק רבינו 6 ממפר הממכתא הגהות ב:ושהעתקתי
 אם יודגן ואיני חלק המקום אותו וראיתי במפרי. הגהתי וממנוזצ"ל
 עתה חלק. בו הנחתי הם, מה הבנתי שלא מתוך או שם, מצאתיוחלק

 : ויודיעני חביבי בויבדוק
 באומד המפרים שבוש לפי הגרמא שכך : ואומר לב נתתי שאילתועל

 לשון ותרביצא דבתרביצא. 6( מן וחומר בקל מלמדתהדעת,
 לשנא ישנים במפרים הוא מצוי '( מקומות דבכמה הוא המדרשבית

 זהו וכ[ן אמרי. תרביצא בי מקומות בכמה נמצא ובתלמודדבתרביצא.
 בה הוזכר' ולא כדי ואיתמר למעלה. למדנו זו שלמידה לפיפירושו,

 בקל שילמד מהו שוה בגזירה הלמד דבר לעיל, אמרן דהכי חכם,שם
 מדר:נינא, אי מדרבא אי בהקיש, למד שאינו הקיש מה וחומר קלוחומר,
 בג,זירה הלמידה שווה גזירה '(, ישמעאל מדרבי וחומר בקלמלמדת
 ע'מדנו וחומר. בקל 9( שתלמד דין אינו חמא בר מדרמי חברתהשווה
 'איש. בה הוזכר ולא הגמרא ממדרי הישיבה בני מתלמידי זו מידהעל

 : כאן עד דבתרביצא. מן ליה קריהלכך
 "ליח5 11-10[ ען ב:חר"כ 65-53 ]ב:קק"ס ד-8 ע' י"5 סי' הופ"ת :פ"ד

 ס/ סי'נכ"5

 בד"ס רבינוביץ לרברי ברורה ואיה זו בתשובה רש"י ולשו; ב/ " ,בח,ם 1( :כ"ו'
 שכ"ת פ( )לנן. רש"י פירוש כ"י ממקור נובעים לזבחים מקובצת יטטה בעל יטרברישם,

 כתנתו 6( יטם[. ]בתר"כ כ"ת 4( שם. ועי' רבתרביצא[. ]==סן צ"ל אולי 8( יטם[.]ובתר"כ
 כך ע"א: נ"ו לזבחים בפרש"י נמצא לזה ורונסא ביותר. סונה שהיה שלו קרשיםלסרר
 25; ע' ריט לתחצ"ו במבוא סילר ר"י 135; ע' לשמיינשנ"רער היובל בס' עפשט"זר"א וע" 871זן3; ע' 5ראבי"ה בסבוא אפטוביצר ר"א ע"י נשסט וכולו רבי. של פנ'הנהתי
 תר-כ ועי' מרתרביצא, נורסיו יש ע"ב: נ' זבחים בשמם"ק 6( 158. להאורה בסבואורש"ב

 א"ג ד"ה: ע"א ס"ו יבסות ותוס' ובתרביצא, ר"ה שם תום' ע"ב, פ"ב סנחות 7( 18.ע'
 "תרביצא-. הלשוו על בסאסרו פררבוש רקר שצ"ן הסקורות לכל זו תשובה להומיףוצריך

 שתלסוה שם. 0( ישסאל. : בטעות תר"כ8(
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 כ"הטי'
 2( בגולות וממובל 1( הממובללאלוף

 להתאיר להבאיר ותהתיותעיליור2
 רעי, וזה דודי זה 8( להתפארלהתגדר

 ימי לו להרבות אדונינו האדון יאמרלזה
 מפואר וגזע " בנמע ולההנימונעמנים
 יהודה בר' יצהק 6( נפשו ואותכאותו
 ישכיל ואמום שלותוש( שקמ שמוע.התאב

 :וידע
 מעשה היה ידי על והאיל, הצבי ניקורעל

 זכור ר' של בביתו יושב הייתיוכבר
 שמהת מעודת לצורך איל לו ונקרולמוב
 הירך מן 8( נמלו שלא וראיתי ז(.בתו
 מתעם.ק היה ורבינו לבד. הנשה גידאלא

 בדבר. הרגיש ולא אהרים 9(בדברים

 3תסף =ילית" 14 בבתר"כ "8 ]בבקק"ס 11 י"י סי' ריסחופ"ח :כ"ה
 י"ת סי' סת: כ"י ס3ס"ל קנור סע"י[ן י"ח ס', סין ריס3נ"נ

 3לי י"נ[ 3רת ח "' סנס ::ססנלס "38 "ק: כ"י ח"3 ]:בס3ס"ל ע"3י"נ
 בכפר: ס"ס סי' ח: ]בבכ"י "86 סוף סת: כ"י "ו"ס וסחתיחס;ספתיחס
 ועיס ותתיס תת"ין סי' "ו"( ס"טן סס"י תחנ"ו 203ן ח"3 ס"ורס32-31[ן

 קח"ך. סי'לסר"3"ך

כף["
 ע"א. מ"ז תמורה עפ"י 2( ע"א. סוף י"ז ברכות ראח בתורה; איופנא במובז 1( 2

 יהחנימו מברכו: ורבו וברים, בנים ירש"י היה שיא כאז מרומז 4( יההתפאר. חחפ"מ:8(
 י==ושיום צ"י: יש"פ וירעת :==ואמנם; 6( ]נפיטי[. :==ואות : צ"5 אויי 5( וגזע.בנטע
 הגרול אייעזר ==י' בר"י ר"י של מרבותיו אחר יטי בתו יחתונת כחנתו 7(תורתו
 5א יפנינו נוייתא האורה מספר הובא קמ"ר סי' יהראב"ר רעים בתמים אמנם רגמ"ה.או

 שני ואויי ז"י. שלמה רבינו הרב שי בתו בחתונת היה מעשה בפררס[: ויא הנרפסבהאורח
 וכשפנה שם[. בתמ"ר ]כראיתא והשיב מעשה היה רש"י של בתו בחתונת שם. היומעשים
 מרבותיה אחר של בתו בחתונת שהיה המעשה הוריעו רבו גם בר"ק י"י אל בשאיתורש"י
 ר"י יטצ"ן המקורות ויכל 811. ע' ושם 14, אות 404 ע' יראביה במבוא אפטוביצרועי'
 נקחו יטלא קצשב"ה: 8( יטבה"ל. וקצור אר"ה, האורה, יהומיף: צריר י"ג[ אות ]שםמילר
 בלבר. גיה"נ אלא הירך מן נקרו שלא שם: ותיקאן כ"י קצ' הל' גיה"נ; אם כי האי5מן
 אחרים. ברבר קק"ה:9(

 ב18( סמ כ"י שבה"י)קצור
 בר' יצחק ר' שהשיב תשובהעור
 גיר אם כי האיי מן נקרושיא וראיתי בתו. סעורת לצורר איליו ונקרו רבי שי בביתו יושב]בהיותי[ בייתי מעשה היה ירי עלוהאיי, הצבי ניקור עי . ז"י ירש"ייהורה
 יבי והיה ברבר. הרגי"ט ויאאחיים ברבריט מתעסק היה ור'הנשה.
 יבוא אומרה, יא ואם ר/ יפניהיכה כמורה אהיה שיא אומרה אםמקפי
 יטאיח: ביעחן יר'יטאול הטכמתי אחיכ אקסוה ייריהרבר

 וחיב הנשה גיר שי 'טומןאסוו
 [ גירי ושאר : הגייוז ]עי גיריןשי

 5יטו5 צריך אם חיב, משוםהאסורין
 יי: ואמר יאיה או בחיה[ נוהג]אם
 בחייה, נוהגוראי

 קרושים וישראי
 בבהמה, בין בחיה ביז איסור ונהגוהם
 רם, מיטום האסהריז הגיריז יטארוכז
 כמו איי יטי ירך ינקר למנקרוצוה
 יטור: יטיירר

 קמ"ך( סי' רעים)תמים

 הרב שי בתו בחתתת חיהמעשח
 ואי5( צבי נקור )עי ז"י יטימהרבי'
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 אהיה שלא אומרה אם כי נוקף, לביוהיה
 יבא אומרה לא אם רבו, בפניכמורה

 : %( תקלה לידיהדבר

 אימור : שאילה בלשון לרבינוחטאלתי
 נוהג אם הנשה גיד שלשומן
 נוהג ודאי : לי ואמר לאו. אםבחיה
 בין אימור בו נהגו 'קדושים ישראלבחיה.
 מ,שום האמורים אותם אך החיה, מן ליטול צריך אין חלב משוםהאמור
 בהנטה. של ירך שמנקרים 19( כדרך איל 11( של ירך לנקר למנקר וצווהדם.

 יר'בה יראיו רצון ועושה רחמים עלי יבקש וטובתו בחמדו מ(וחטורו
 : עד עדי תורתו ושלוםשלומו

 כ"ומ"
 ורנחרניורנ, בעליורנ מלך 1( בגנזי ומושל למטה וחמוד למעלהלאהו9

 9( מן והוא המלעים. ולשבר הרים לעקור ומפון ועמוק דקלבחון

 להבושיק להנדף להעדיף 4( וקמח 8( 9קם מזוקק עמים הממולאבאשכול
 המודים הזית, בראש 8( ומעוטן ממגורגר 6( המובחר ערב שמןכאור
 ודגנת* ומועצות חכמה יתרון בשביל נוגה באור ליאור שמשמזרחה
 3תסף יסקתותס ספתיקס ינלו 5ן[. בבקר"כ 83 ]ב:קקמס 12-11ע, ט"ו סי' וסס י"ך, סס"י נתופ"ת וסקתיתס ספתיתס עס סו3"ס (ו תסונס :כ"ו
 ור"ס 363. סוף "' סעיף ס' סי' סתלסותנל'5

 תנו"
 סערס 398 ע' לר"ני"ס

-----------------
 371: ע' וסס 27,

 לנקר ותיקאן: כ"י 11( תקלה. ולירי עבירה לירי האורה: ; אימוי לירי קצשבה"ל:10(
 בחופ"מ. אם כי במק"א ליתא התשובה סו4 ועראן זו וחתימה ==וחמורי: צ"ל: אולי 18( שור. של ירר כמו ממ: כ"י 12( חיה. שלירר

 ]כ[אעשול מן או באשכוג ]==מובחר[ מו' צ"ל: אולי 2( זכיץ בג חופ"מ: 1(:
 עכרית צורה הוא "מן" נינצברנ ר"ל ולרעת ע"ב(. פ"ם סוכה ראה כאשכול, מזוז)==והוא
 שם. וכתר"כ כקק"ה וליתא עסיס. הממולא י" ל =="כ הוא ורש"י שבארמית, "מנא"במקום

 העתוה 4( ע"ב. מ" כ"ט והשווה השמרימן מן למעלה עכנר שמן == ]והוא ]מ[פקמ קרי:8(
 במעות: בנרפס 5( כתלמור(. מקומות )בכמה חכמה :=ב הוא ו"קמח" כ"ז. : כ"ח"טעיה

 טהיות )ראה הזית כראש מעומז[ ]ומנרנר המובחר, ערכ שמן וצ"ל: משובשת כאןהני' ולדעתי יש"פ. זה על העירני כר י"ז[ א': ]יואל ממנורות המובחר צ"ל: ואוליהמוכתו;
 בו יטנותן -בל5י "מעמן" מן 6( ר". ט/ מנחות מ"ה מ"ב: ומעשרות מ"הפ"מ:
 )נן.הזית

 ניר יט5 יטומז אם 15: ושאלוובאו
 והש"ב: לאו. אם בחיה נוהנהנשה
 כררך ושמנו הנשה ניד לימו5שצריר
 קרושים ישראל וראי לבהמה,שעושים

 ביז בבהמה בין איסור בו ונהנוהם
 משום האסורים נידין ושארבחיה.
 לבד החיה, מן לימול צריר א~ןחלב
 טוג הו גיר של ושמנו הגשהניר
 צריך דם 45טום האסורים נידיםאבל

 ע"כ:לימול

 ג"דין ט4*ר ו 1בחיה. 1ביןב[בדזכתת
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 השלום שם על הנקוב יצחק ברבי 8( שלמה ר' 1( קרובי חביביהוא
 נחל וכשטף שלום כנהר עליו ולנטות לפרוש השלום אדון רצוןשיהיה
 ה.נני יהודה. בן יצחק וכחפצי כחפצו ברכות לו ולהריק אכזבבלי

 : מרבותי כמקובלני שאילותיו עלמשיבו

 המקדש בית משחרב דקתני "( מתניתא קשיא ושמואל 9( ולרב :ששאל
 שיהיו זכאי בן יוחנן "( רבן התקין השיר. לקלקול לחוששאין

 היו אלול של שלשים דביום 19( כולו היום כל י1( החודש עדותמקבלין
 הן קדושות דשתי משום יומי תרי דעבדינן האי אלא לעדים.מצפין
 שארץ 14(, להו והא לן הא קשיא, לא דמי. גליות של טובים ימיםדכשני
 כולו היום כל עדות מקבלי דהוי כיוון מלתא, תליא דבעדותישראל
 ראש יומא חד אלא עבדי דלא "( בזה מותרת וודאי, הוי 15( חולדלאחר
 דקדושה משום השנה, ראש רומי תרי דעבדינן בבל לן האהשנה.
 קודש "( היום אותו נוהגין ז1 שהיו קמייתא אתקנה דממכין הוי,אחת
 יומא דחד דהתם גליות, של 19( טובים ימים לשני דמי ולא קודש.ולמחר
 : הוא חודש דראש מפיקא משום יומי תרי דעבדינן והאי הוא, חולוודאי

 כ"זט"
 מאתים מבית יתר דהוי 1( בפומבדיתא דהואי רחבה ההיא :הטא~אל

 גימא וחד 2( דמתא למבוי פתוח גימא דחד לדירה, הוקףשלא

 :טתר"כ 83-"9 ::קק"ס 3' סעיף ס' סי' ]ב:3כ"5 12 ט"1 סי חופ"ת :כ"י
 3ר"3י"ס ול" נפע: ל" סונ"ס ולי ע"נ, כ"ך לעירונין ופרס"י 16[ןע'

 ועי' סע"ט;סי'
 תנו"

 כ"ך, לתח5"ו
 ותנו"

 : 158 לס"ורס

 לראבי"ה במבוא גפסוביצי ה"א יטצייז המקורות ולכל קרובו. לרש"י קורא בר"י ר"י7(
 ברי. קק"ה: 8( כ"ר. רף לתחצ"ו מבוא להוסיף: צריר 871 ע' ושם 27, אות 898ע'
 חופ"מ: 11( ע"ב[. ]ל' מ"ג פ"ג: ר"ה מתניתן; קיטה בנ"צ: 10( יטמואל. ולרב יטם:9(

 פירש"י 14( ]בגמרא[. היום כל 18( כל. החור,ט וצ"ל: יטכל; החור : בטעות יטם 12(רבי.
 להוסיף צריר בר'צ לפי אמנם 18( )תר"כ(. חול ]==רלמחר[ צ"ל: אולי 15( ע"א. ה'ביצה
 מה ועי' 17( בגה[. מותרת בזה נולרה ולכן וראי, הוי חול אחר חורבז 1==רלאחר :כאן

 תר"כ 18( ע"א. ריש י"מ רף החרשות ציון בנין בשו"ת עטמלינגער ר"י בזהיטהאריר
 גליות. 'טל ימים לשני בתר"כ: אמנם יטם; בנ"צ בת,טר לנכוז כ"ה 10( שהיום.במעות:
 למתא. יטם:פתיח 2( נהרא. בפום שם: ע,ריב,ן 1( :ננ"ז
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 נהרא של 8( לגודא פתוח כרמים של ושביל כרמים, של לשבילפתוח
 : היא[4( מעלייתא ]בבמחיצה דנהראונודא

 דנהרא, אגודא לה ליעבד מחיצה. 6( ליעבד היכי אביי אמרובגמרא
 אין לדירה, להקיף כדי דנהרא 6( אגודא מחיצה ליעבדכלומר

 של י( דשביל אפומא הפתח צורת ליעבד מחיצה. נבי על מחיצהעושין
 ליה שדיין 9( לא מועם דבר להו דהווי דכיוון 8(, רחבה דלהדיכרמים
 ולתי מעליא. מחיצה הוי דגודא כרמים, של לשביל ליה 16 דמהנוגמלי
 מותר דהוי לשביל חצר בין פתוחה חצר הוי דאי מהני, גימאמאידך
 אמר לרחבה. נמי מהני 11( עצמו ובשביל כרמים של לשביללטלטל
 הרבים רשור2 דהוא 12( דעלמא לשביל מועיל לחי יאמרו כן אם רבאליה

 מגו מתא, להדא גימא להאיך 18( לחי ליעבד רבא אמר אלאממש.
 לדירה. ע( כהיקף דהוי לרחבה נמי מהני דמתא, א( למבוידמהני

 : מעליא תקון הוי ז1( דלחי משום לתרוצי ליכא מנו 16(ובלא

 פ"חמי'
 ואהדרינהו ירמיה דאתא עד מנחריב דאגלינהו 2( שני תלו2 2 1וששמשל

 שנין תלת ובתר מנחריב דאגלינהו תימא לא להו. קחשיבלא
 ]בבננ"5 65 ו5ס 12, ע' י"1 סי' נתופ"ת סו3"ס לר5"י נר"י ר"י ת5ו' 2פ"דז

 ונ5נן: 17-16[:  מי =:קך"כ "9 בבקק"ס ע"3 י"ט ג' סעיף ס'סי'
 נ5תט זס )וחקור וח5ני ן"ס: ע"3 י"3 לערכין נפיר5"י )סתס( 5חעתיכך

נתנו"
 כ"ך ןף לתת5"ו

 ונחנו"
 קו5ית תתור5ת ץ ת5ונס ועפ"י 158(. לס"ורס

 נת"תרו לויטר3"ך ן"ר תעיני נעלחס 1ו ות5ונס ס5ני. רנו ני"ור על 05ר5"י
 ס/ תלק ס"חריק"ית לתקןתיס ס5נסנס'
----------------

 זה ותיקנתי היא[, מעלייתא ]מהיצה כצ"ל: 4( רנהרא. לגירא םליק הוה שם: רקר"ס8(

 היכי יטמ: רקר"ם מהיצה: ליעבר ]==געביר[, ==היכי צ"ל: אולי 5( ע"א. י"ט בנ"צעם"י
 ]==אלא צ"ל: אולי 8( רשבול. יטם: 7( אגורה. שם: חום"מ 6( אגירא. נעביר ליה,נעביר
 113(; קק"ה ס"ה, רף )הופ"מ וכו' רכיתן כרמים של רשביל אפתחא[ להי ליעבר אבייאמר

 וע" ליה; יטרתן גמלי אתו שמ: גמרא 9( וכר. רכיתן להי ליעבר וכר, גורס: שםבנ"צ
 כרמים[ ]של לשכיל שם: גמרא 12( עצמה שם: 11( )תר"כ(. ומהני שם: 10( שמ.רקר"ס
 לתי ליה געביר יטם: רקר"ס רמתא; לפיתחא לחי ליה עבדינן בנמרא: לפנינו 18(רעלמא.
 בנ"צ: 15( יטם. רקר"ם ועי' למתא; להי ליה רמהני רמגו שם: 14( מתא. רלהרי גיםאמהך

 יטתירץ ומה עליו תום' קושית וראה מגו; מטעם רתהני ישם: בפרש"י 16(אמנםכהקיף.
 ותירושי הריטבא ועי' הוי. ]==לא[ רלהי צ"ל: אולי 17( ססע"ב. ובנ"צ שם,הריטב"א
 15. צר ותר"כ בסופו. שם כנ"צ ע"א: י"ב לעיווביןהרשב"א
 שרבו נר~גה שם[ לערכיו ]=פרש"י ומזה שם: בנ"צ עטטליננער י"י 1ליעת '1( *פ"ח
 ע"ב. י"ב ערכין 2( לרבריו. הורה ולבסוף לו פירשבחייו
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 *( דכתיב שניןן תלת דה'נהו 8( פירושא הכין אלא ירמיהו.אהדרינהו
 שנים שלש עליה. ויצר 6( שומרון ויעל הארץ בכל אשור מלך ויעלבהו
 שנים ג' דאותן קחשיב. לא ויובל'ות, שמיטין למנות פנאי היהשלא
 להו קחשיב לא הלכך 6(, קצרו ולא זרעו ולא חרשו לא ישראלכל

 ואהדרינהו. ירמיהו אתא שנים כמה ואחר המקדש. בית בניןבכלל
 יובלות דמנו לך אימא לעולם ירמיהו, דאתא עד בגלות דהוו שניוהני
 חמישים שנת יהודה דלר' ז( לקמן דאקשינן דאע"ג שמיטין,לקדש
 מילי הני 8(. סגי בשמיטין יובלות, לממני לי למה ולכאן, לכאןעולה
 בה.ני הפסק, דהוה ראשון בבית אבל כלל, הפטק הוי דלא 9( שניבבית
 שנין תלת דבתר לך אימא כלל, ויובלות שמיטין מני דלא שניםשלש
 דלא היכי כי סנחריב, אתא כי הוי ביובל בכמה להו למימניצריך

 בשמיטין. למטעיליתי
 מר' ששמעתי עד הזה לדבר לבי נתתי לא מורינו לנו א(וכשפירש

ן

 : בעזרו יהא המקום פ( אליעזר
 כזזטטיו

 איסור ליה אית 1( רבי דהא :הליאל
 איסור מילי והני איסור, עלחל
 ]חמור[ על קל אבל קל איסור עלחמור
 ליה שמעי דלא משום דייק,. הכילא.
 וכ' ע"ך )י"ט י' סעיף ס' סי' ]בב3כיי5 13 'ע' י"ח סי' חופ"ת :ט"ט

 חופ")ו סלמון נמיכוי וכמכס 17[: ע' בבתר"כ 5"93 ב:קקן'סע"5(
 18[. בבתר"כ 105 ]בבקק"ס כ"5ס"

 : חופ"מ 5( אשור. המלר בטעות: ובנ"צ ח': : י"ז ב' מלכים 4( 7. הערה להלז ראה8(
 קושית מתורצת ובזה 9( ע"א. ס"א נררים 8( ע"א. ט' ר"ה 7( קצר. תר"כ: 6(שומריה
 מנו רלא התם מוקמינן יהורה רלר' ל"ב: רף בתרא ממרק בר"י ר"י רבו פירוש עלרש"י
 אחר. פירוט ומפריט זה פירוש על מיטיג יטם, לערכיז בפירושו רש"י אמנם 10( כלל.יובלות
 ספר מצאתי כז ואחר" שמעתיה. לא אבל בעיני וישרה מלבי הבנתי כר : בסופו שםוס"ם
 הגדול אליעזר ר' ==והוא 11( בעיניהם. וישרה לרבותי והורעתי כה בו שכתב מוגה"טז

 במבוא אמטוביצר ר"א שצ"ז המקורות ולכל בר"י. ר"י 'טל מרבותיו אחרמוירמיישא,
 כ"נ כריתות1( * 'א*.מ"טו* יהורה. בר ר"י של מררשו מבית שלמנינו תשובה שם להומיף אפשר 810, ע' מוףלראבי"ה

 כ"א( סי')חופ"מ

 ראיסור לר' שמע היכאוששאל:
 וטמעינז מרלא קל. איסור של חלחמור
 ליה רשמעיניז היכי כי רפליגליה
 ליה. סבירא ררבנן מכלל שמעוהלר'

 ראיסור להו אית הכי ווראיורבנן
 נבילה כגוז קל איסור על חלחמור
 ור' ]ביוה"כ[, הכפורים יוםקורם
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 שמעון, לר' ליה דשמעי היכי כידפליג
 נ( הני ורבנן ליה. מבירא דכרבנןמכלל

 אימור על חל חמור 8( להו איתוודאי
 קל אבל הכפורים, ביום נבילה כגוןקל,

 להו. לית חמורעל
 ליה מבירא דכר' ד"ק דהא 6( הדין והוא יוחמין. 4( בעשר מפרשוהכי

 ודכוותא חמור. אימור על חל קל אימור ליה שמעי 6(ובקידושין
 חמור אימור יבא הגלילי יומי ולר' י( הנשה גיד בפרק מקשינןנמי
 9( נימא מאן' אשי רב אמר 8(. בשר טומאת ניהו ומאי קל אימור עלויחול

 אאימור חייל לא חמור אימור ליה דאית תנא אשכחן לא אלמא כו'.לן
 לחודיה. שמעון ר' אלאקל

 ירבה והמקום לשלום. "( ששרייתו חיי למעוז שבח לחשוקי יהיהוירוע
 : עד עדי תורתו ושלוםשלומו

 ל'פי'
 אביו[, אה[י אשת משום עליה ]בבחייב בתו ]בבעל.[ אל 1( הבא :י'טשאל

 בנו שנ'טאה כגון כלתו. משום עליה חייב בתו בת על הבא ב(וכן
 8( אחי שאר לגבי נישואין בהני אימורא בה דאתומף מגו ליה,דשרייא
 משומ דידיה לגבי אחריתא אימורא נמי אתומף אח, אשת משוםאביו
 דאמרינן בתו על הבא 6( ודכוותא מומיף. אימורא ]בבדהוי[ מאי 4(כלתו
 אחי עואר לגבי נישואין בהני אימורא דאתומף מגו אביו, לאחינשאת
 תסתטס 17[ ען :;תר"כ 113 ב=קק"ס ע"נ( )כ' (' סעיף ס' סי' 3נ"5 :ל'

 ר"ע "ותר 3סס: ל"3 י3תות תוס' וססווס ן 13 ע'3חופ"ת

 או5י 5( ע"כ. ע"ז: קרושיו 4( חמור. ]==איסור[ : קרי 8( כו/ וראי הכי כנ"צ:2(
 ק"א חו5יו 7( ע"כ. ע"ז קרושין והשווה ]==וכקדשיס[, כאו צ"5 כנ"צ: 8( ]==5רכי[.צ"5:
 15 5ימא מא. שם: 9( ]הגוף[. מומאת ניהו ומאי שם: גמרא 8( שינחים. ככמהע"א

 ששרייתי. כנ"צ: 10( וכו/ חמורה הגוףרמומאת
 ]=חייב כוזו ]=ע5[ הכא : כאו וצ"5 שינויים. ככמה וע"כ ע"א י"ד כריתות 1( :ל1

 צ"5: 4( ]בני[אביו. שאר כנ"צ: 8( וכן. במקום =]=וכו'[ 2( אביו[. אחי אשת משוםע5יה
 ]=רכוותא[. כנ"צ: 5( מאי. כמקום]=רהוי[

 איסור אכ5 מחייכי. ורכנן פומושמעון
 קידושין. כססכתא כתרא כפרקמפרש והכי 5חו. 5ית חמור איסור ע5ק5

 כרכנן אמרינן רהא 5ר' הריווהוא
 5יה "ומעינן וכקירושין 5יח,סכירא
 חמור. איסור ע5 ח5 ק5 איסור5ר'

 : שמעון 5ר' נשמעומרר'
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 משום דידיה לגבי אחרינא אימורא נמי איתומף אח, אשת משוםאביו
 : שנא לא נמי הכא מ'ומיף, אימור דהוי אביו אחי אשת.

 ל"אטי'
 שלא מטמא דלא כלומר מטמא, לא 2( מהא 1( שרץ נבלת :וששאל

בנגיעה.
 עוף נבלת לאפוקי נגע. דלא אע"ג במשא דמטמאה בהמה נבלתלאפוקי

 לו שתחב כגון נגע, דלא אע"ג הבליעה אבית בגדיםדמטמא
 במיפרא ותניא הואיל הבליעה. בבית מטמא דלא 8( פיו לתוךחבירו
 מטמאה בהמה, נבלת תהא יכול 5(, בגדיו יכבם מנבלתה והאוכל 4( רבדבי

 8(, בה לטמאה יאכל לא וטריפה נבילה 7( ת"ל הבליעה, 6( מביתבגדים

 שלא שמטמאה בהמה נבלת יצאתה מאכילתה, אלא טומאה להשאין
 10( אבית בגדים מטמא שאינו לשרץ הדין והוא בה. יאכל 9(באכילתה

 בשר אוציא "( דקתני והיי,נו נגע. ולא הואיל חבירו, לו שת.חבהבליעה
 : חמורה טומאה בהם שאיןשרצים

 ל"בטי'
 4( את ואכלו 8( במילואים דכת' באזהרה במעילה 2( הזיד : .1(וזטשאל

 קודש שהוא כל 6( הוא קודש כי יאכל לא וזר בהם כופראשר

 וע"3( ע"5 )כ' ס' סעיף ס' סי' ]בב3כ"5 13 ע' י"ט סי' הופ"ת :ל"**
 כע5 כריתית 3פרס"י 3רת( ימכרס 18-17[; לף םבתר"כ 93כבקק"ס

 סנג כריתוק תוספות י3רי יססייס ; 158 לס5ירס י3ת3י5 וע"3,עא5

 ע"ב. כ"א לכריתות פרש"י 1הש11ה : מממא לא מיהא ]==במשאמ צ"ל: ואולי 1( :ל"יי
 בכמה ע"א נ"ז ראה"1( )הוצ' ספרא 4( בשרץ[. כז שאיז ]מה בנ"צ: 3( ]==מהוא[.2(

 ויקרא 5( מ"ב. ונרה 544, ע' ושם 247, ע' רבינוביץ( רנ"א )הוצ' הנרול מררששינחים,
 לה יטאין ]==את[ ספרא: 8( ח/ כ"ב: ויקרא 7( הבליעה. בבית ספרא: 6( מ/י"א:
 בהמה נבלת יצאת ספרא: בה; יאכל שלא[ ]ער וצ"ל: הוא מ"ס 9( ]אכילתהך אלאמומאה
 אוציא וצ"ל: הוא ט"ס 11( הבליעה. בבית בנ"צ: 10( יאכלנה. שלא ער מטמאהשהיא
 נ(. )ל. וכו' בשר ולא]רם[
 ע"א י"נ למכות מפיוש"י לשער נוכל אמנם ; לפנינו נשמט השאלה וונוסח1( * גנל

 : צ"ל אולי 2( שם. בנ"צ ועי' אתיא. מהיכי מעילה אזהרת : היתה רש"י שלששאלתו
 ל"מ כ"ט: שמות 8( שם. בפררם הנ" עפ"י זה ותיקנתי באזהרה. במעילה==]הזר[

 רררשינן ]==וכמו צ"ל: בנ"צ ולרעת ]==הם[; : וקרי הוא ט"ס 5( ]==אותם[. צ"ל:4(
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 ,סודש שהוא כל הם, קודש כי יאכל לא י( וזר נמי הכי 6(, שריפהמעון
 : באזהרה במעילה הזיד 8( אלמא יאכל. בלא הואהרי

 ל"גמי'
 דח:ציצה 1( הרבה מקומות מצינו בקדשים, .דפומלת חציצה : 1(הטשאל

 חוצץ במינו מין 8(, מהו מזרק לתוך מזרק צתן בקדשים.פומלת
 נשלמד באצבעו ותניא פומל. 4( חציצא דאיכא היכא אלמא חוצץ, אינואו

 מנבליא. קבלה הוי לא חציצה דהוי והיכי בימין, אלא קבלה תהאשלא
 פ~מול. חבירו רגל גבי על בהמה, גבי על כלי, נבי על עמד נמיותניא
 כלי מדו מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה הואיל ישמעאל ר' דביותנא
 דבר יהא לא 5(שררנ

 חוצי
 מעבליא, קידוש הוי דלא שרת כלי לבין בינו

 סי' 3חופ"9נ סס"לס כוסח 3לי סו3"ס סלחס לר3יכו 1ו נר"י ר"י תיינת :ל"ב
 סי' ע"3(, )כ' ו' סעיף ס' סי' סחוסות 3כ"5 ]בבתסו' 13כ'

 ס'."
)כ""

 )כ"3 ס"3 סי' וסס ע"ן(,
 ע""

 ע' בנתר"כ 93-"10 בנקק"ה וע"3(
 כ"ט נפרוס רניס ונסיכוייס18[:

 ע""
 פירס"י ועי' ק"נ-ק"נ[. וף ]=:פע:

 ע"", י"נלתכות
 ריטנ""

 י"ח, וף ונס סס,
 ותנו"

 158. לס"ורס
 ]==תסף 14 ע' כ"3 סי' נחופ"ת סו3"ס לרס"י 1ו נר"י ר"יתיונת :ל"ג

 18- :בתר"כ "10 :=קק"ס וע"ן[ ע"נ ]כ' ח' סעיף ס' ס"נכ"5
 1. סערס לחטס וססווס ססו"ל. לסון נלי19[

 על ליסור יסליסה: יותר הני' בפררס אמנם לרבריה נעניתי ולא קרש[, כי רכתיבססה
 : כ"ט ]ש0ות באים הנותר את ושרפת ריעה עליו ויניר באזהרה, שהוא קורש שהואקרשים
 מטריפה בקרש פסויו פ"ג: וכפסחים 6( יםריפה. טעח קורם יםהוונ כל על ליסרל"ר[,
 בר"י ר"י יםל לשיטתו רחקונ וזה 7( יטם[. ]בנ"צ לה נסיהי נסרא אלא נפקא סקראלא

 ]שם רש"" של ושיטתו אמנם הם. קרש כי יאכל לא וזר סן לסעילה אזהרה ליהרספיק
 נפקא פ"א[ סעילה ]ה' הרמכ"ם של ולשימתו סתרוסה: חטא חטא כנז"ש ילפינן י"ח[רף
 בפררס: 8( ימם[. ובנ"צ ]ריטב"א הוא נררים בכלל והקר,ם ונרריר קרא בהאי 0רכתיבלן

 באזהרה. כסעילה הזרלוסי
 היתה: רש"י יםל עוםאלתו לשער נוכל בתשובותיו השני רבו רכרי יסתור 1( :ל"ג
 סבואר חציצה רין רהא פוסלת, חציצה אי לו נסתפק לא אמנם פוסלת; רחציצה לזסנא

 ע"א: נ"ח יוסא רהיים 2( ע"ר[. ל ימם ובנ"צ 2; הערה להלן ]ראה סקוסותבהרבה
 פ"ה: פקר,ם ביאת ה' רמכ"ם ועי' ועור. ע"א, י"א סנחות ע"א; כ"ר זבחים ע"א; פ"גחולין
 ע"ר; כ' החרשות ציוו בניו תעח' לא; ר"ה: ע"א כ' חולין תוס' שם; זבחים ורש"יהי"ז:
 רכלי רש"י יטל ולשיטתו שם; זבחים 5( חציצה. בנ"צ: 4( 'מם. יוסא 2( 18. ע'תר"כ
 ועיקר כהונה[. בנרי היינו שרת רכלי ימם התוס' כרעת לא ]אמנם ססש שרה כלי היינושרת
 ,טם[. בנ"צ ; ע"כ י"ט ]זכחים כהונה בנרי לעניו רק סצינו לא חציצהריו



 רש"יתשובות28

 מעליא. עמידה הוי דלא הרצפה לבין בינו חוצץ דבר יהא לא רצפהאף
 דאינו הדם כימוי גבי נמי 7( ותנן חציצה הוי ולא הוא[ ]לה 6(ומתרצי
 הוי ולא חציצה הוה קא ליבמליה ולא עפ'ר ליתיב '( במוקדשיןנוהג

 9( בקומצו הוי ;רלא קמיצה הוי לא צרור בידו ועלה קמץ נמי הכיזריקא,
 : בקדשים פומלת שחציצה במקומות וכן מעליא.קמיצה

 ל"דטי'
 2(. שני מעשר לא אבל '( קלים קדשים :חצשאל
 : 8( שני ומעשר קלים קדשים ואוכלין שם נכנמין : גרמינן הכיאנן

 ל"הטי'
 ושבת מוב יום שנא מאי עליהם, מומיפין דאין טועד שנא מאי :ושושאל

 להם תיקן משה 2( דתניא הוא, מברא ]עליהם[: '(דמומיפין
 חדשים ובראשי מובים 8( ובימים בשבתות בתורה קורין שיהיולישראל
 להם תקן ועזרא י"י. מועדי את משה וידבר שאמר מועד שלובחולו
 ליה דמפי כל 6( ואמרינן 4(, ובשבת ובחמישי בשני קורין שיהיולישראל

 ע"5( )כ"5 י' סעיף ס' סי' =בנכ"5 14 ע' כ"ך סי' תוע"ננ :ל"ך
 ע"5. ט"ז לסנועות נערס"י נרתז וכזכרס ; 19 ע' בבתר"כ 103בבקק"ס

 בבקק"ס ע"5 כ"5 י"5 סעיף ס' סי' ]בננכ"5 14 ע' כ"ס סי' תוע"מ :ל"דו
 ע"נ. כ"נ וסס כ"5 מגילס ערס"י ועי' 19[; ע' ב=תר"כ103

 בטעות: גורס לפניגו בנדפס אמנם שם; ובנ"צ בגמרא הגי' עפ"י גה תיקנתי הוא. ==לה6(
 קלים. קדשים הזיתים[ בהד התחתונה בבצע בה אוכלים ]==וחברים : צ"ל אולי1( :ל"~ש כקומצה בנדפס: ולפנינו 9( במוקדשים. תר"כ: 8( ע"א. פ"ד חולין 7(לההוא.

 פ"א: סנהדרין וירושלמי אומר, שאול .גכא בשם: פ"ג פסחים בתוספתא נמצא ומקורו2(
 לא שלפגינו ובתוספתא וכף. דסנההרין בתוספתא לה ה-ג שם: בפירושו כתב ורש"יה"ג;
 והשווה בלבר. שבת על ולא אכולהו קאי דמוסיפי. רש"י כשימת דס"ל ונראה1( :ל",ק פ"ה תענית ומגלת שם, וד"ס ע"א מ"ז שבועות 8( שם. בנ"צ ועי' כהכתוב
 7ג ש"ג סי' למגילה התשובות -- ואוצה"ג רפ"ב, סי' מאו"ח המ"ז, פי"ב: תפלה ה'רמב"ם
 פ"י: סופרים מס' א'; ע"ה: פ"ד, מגילה יהושלמי 2( 9ע ע' רצ"ו סי' המירושים ---ושם
 )ש4ע"ש. 427עעש--ושם 1803 האנגלי ברבעו. ביכלר ר"א מש"כ והשווה מש[. ע' ]היגער,א'
 ומ פ"א שם ירוש' והשווה ]במנחה[. ובשבת וצ"לי מקוטעת כאז הגי' 4( וימים. בנ"צ:3(

 נר,מם ובנדפס 5( 210(. ע' היגער )הוצ' 17(, ע' מילר )הוצ' ה"ב פ"י: סופרים ומס'ע"ב,
 מילתא ליה דטפי כל בידך, כללא האי נקוט ע"ב: כ"ב במגילה ונמצא ע"א. ב"ק.פ"ב במעות:'מם

 לבסו4. ,מם ובנ"צ וג~ג ושם 158, ומח"ו 7ז: ח"א האורה וראה יתירא. גכרא ליה מפימחבדיה
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 דמומיפין טעמא היינו למימר ואיכא גברא. ליה טפי לחבריהמלתא
 אבל לחול. טוב יום בין 6( מעליא הכירא דלהוי היכי כי טוב, ביוםעליהן
 נינ,הו 8( הדדי כי תומפות דגבי טעמא היינו '( לשבת טוב יוםבין

 : בלבד"( נפש אוכל אלא לשבת טוב יום בין דאין משום עליהן,דמומיפין

 ל"וטי'
 ברונת דהיינו אבילים תנחומי 2( ה"ג אנן ; אבלים תנחומי : 1(וששואל

 מנחם ברוך המתים, מחיה ברוך : 4( רחבה דברכת 3(.אבילים
 5(. כתובות במם' כדמ' המגיפה, עוצר ברוך גמול, משלם ברוךאבילים,

 : י( חתנים ברכת אבלים ברכת אומרים אין 6(וה"ג

 ל"זטי'
 למקדש, ממקומן זזין למה '(. במקדש יושבין וחמשה בעשרין :חטשאל

 : לדבר '( פומבי לעשותכדי

 ע"נ כ"5 י"נ סעיף ס' סי' ]:בנכ"5 15-14 ע' כ"ו סי' חופ"ת ו2ל"
 20[. ע' =בתר"כנ115-10

 ע"נ כ"5 י"נ סעיף ס' סי' ]22נר'5 15 ע' כ"1 סי' חופ"ת 2ל"ז
 כ"ט. תנילס פרס"י ועי' 20[; ע' =בתר"כ,11

 ובת י יו"מ ביז אבל צ"ל: אולי 7( אחר. טעם מביא 'נ'ב( כ"ב )מגילה ובפירש"י8(
 הם ישוים וי"מ ישבת בר"י ר"י ישל ישלרעתו ברור ומזה 8( טעמא. היינו למימר[]ליכא
 ז/ ע"א: ישם ותומעתא ב/ ע"ז: מנילה 9( מ(. )ל. התומפותברבר
 ופירושו 87 נאוניקא נינצבוונ, והעחוה אבלים; תנחומי ]==ומאי[ צ"ל: 1( 2 יל
 כ"נ. מנילה משנה 2( 48. ע' קכ"ר מי' משקיז אוצה"נ וכר; מ"מ ח"ב הירושלמיעל

 ירושל0י 8( ישם. בנ"צ ועי' אבלים, רתנחומי האי גרמינז לא ,שם בירושלמיובמתניתיז
 אבלים תנחומי הז אלו הכנמת, בבית או' 'שהז מה אבלים ברכת הו אלו ה"ח: פ"ח:פמחים
 וברקרוקי ישם. ותוס' אבלים, ברכת ר"ה: ע"ב כ"ר מ"ק פרש"י וראה בשורה; ישאו'מה

 )הול מתיבות לס' מבוא והעחוה 4( וכו/ אבלים ברכת מאי מאמר: ליתא ישםסופרים
 )שקומעזז כאז הני' 7( ישם. מגילה 8( ע"ב. כ"ר מ"ק ע"ב, ח' ישם 5( 18-15; ע'לויז(
 ר"ל לר,עז אמנם שבירושלמי. מגלה במשנה וכ"ה בעשרה[; ]אלא חתנים ]וברכת[וצ"ל:

 ע"ג. 0"1 ברכות והאה המזח[. ]בברכת חתנים וברכת צ"ל:נינצברנ
 ע"י במעות ישם ונרשם במקו"ש; ישבו מ"נ: ע"א: 'שקלים במשנה לפנינו 1( * זל

 בחמשה במקו"ש רישבו כתב: בעירושו רש"י 2( מ"ה שקלים: בובער וו"ש גולרברגר"ב
 הרופא בנימיז בז יהורה ר' אמנם : הלשכה את לתרום זמו קרב ישכבר סימז שזהועשר(ם,
 וה"זוה ישם. מחליעיז ליוושלים סמוכיז ו2היו הכפריו שבני לפי שם: ריבב"זבפירוש
 ישם. ותר"כ בנ"צ, הערה,קרבז

 קק"ס=

 קק"סהב
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 ל"הטי'
 9(. לחודש קודמת טעמא מאי אדומה פרה : 1(וששאלת

 חנינא בר' 4( חמא ר' בשמ לוי ר' 8( ירושלמית מגילה במם' מפורשכך
 הוקם בנימן שבאחד לפרה, החודש שתקדים הוא בדין 6(אמר

 טהרתן שהיא קודמת פרה ,ולמה הפרה. נשרפה 8( לו ובשניהמשכן
 ישראל 9( כל שחייבין ברגל, 8( תגעו לא ובנבלתם 1( כדרנניא ישראל.של

 : ברגל עצמןלטהר
 : יהודה טר'יצהק

 ל"טטי'
* : מצאתי 1( הגאוניםובתשוכות

 ס' ס" ננ"5 ]=2תמו' 15 ע' כ"ת סי' 3תופ"נ1 סו3הס לרמ"י 1ו תמו' :ל"ה
 קתס ו3סופו 20[ ע' בבתר"כ ת11 ב2קק"ס ע"ג( )כ"ה י"7סעיף

 וסמווס ק"נ[. 7ף ]:בפע: ע"3 נ"ט 3פר7ס קליס ונמינףיס יסו7ס: נרי5קק
 ע"3. ס' לגיטין פירמ"י וגס7היקלע, ס" 7"ס: ע"ה סוף 4 7ף ומס 3רכיעית, 7"ס: ע"ה כ"ט לתגילספירמ"י
 יקיהל ת3ני ץ תמו3ס 2ל"ט

 223 נ"3 סי' ת"3 3הו"1 סו3הס לרמ"י תרות"
 עתיק, יותר תתקור 106[ 75 מכ"ס-מכ"ו סי' 3ות למ3ת-סתס]בבהי5ס"ג

 הת7 ספרוסוה
 ]סנקרה סגהתיס תעמס ספר הו רמ"י מל ת7רמו ת3ית סית"

 ך"3[. 3ס"ג ]וליתה פי"1 מנת 7"ו 3ס"ג וסמתס סגלונ~ס[: 3ות תמ3מס:

 ירושלמי 8( שמג בפע: )וכ"ה החורש לפרשת צ"ל: אולי 2( וששאלתם. פררס: 1( :ל"י,
 גרטינה ירושלמי ובש"ס בשם: ע"א כ"מ למגילה בפירש"י והובא ה"ר; פ"ג:מגילה

 בנ"צ: 5( אחא. ר' בפורס: אמנם ברביעית; ר"ה שם בפירש"י ג"כ הובא חמע ר' הגי'4(
 הנרול ובמררש שלפנינג בירושלמי וליתא ע"ב: ט"ז ר"ה 7( בג ובשני תר"כ: 6(אומר.
 ח/ י"א: 1יקרא 8( ברנל. חברים ישראל '~כל ברנל, 212: ע' רבינוביץ( נ"א)הוצ'

 אולם והעיר: לצורך יטלא ויגע טרח ע"נ(( כ"א )שם בתשובותיו עטטלינגער ור"י9(
 פרה דפ' כית1 מפרשל. רבתשובה רבו. כרעת רש"י רעת אי1 הירושלמי רבריבפיריש
 הקרימוה לכ1 בפסחץ. מחותבים שאינם אפי' ישראל כל שכוללת --- החורש מפ' יותרכוללת
 לפסח קורם טהוה שצריכים מפני שמפרש נראה ע"א[ כ"מ ]במנילה רש"י מרבריאבל
 הקרימוה.לכ1
 היוצא אחר ספר כ"א בבל, נאוני תשובות אינ1 כא1, הגאונים תשיבית1( :ל"נש
 ח/ ע' למעה"ג עפשמת1 ר"א ומבוא מבואי ]ראה- נים הגא מעשה סמף או רש"י שלמבה"מ
 נ. ע' סוף ח"א לראבי"ה ותיקונים הוספות 403, ע' סוף לראבי"הומבוא
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 צריננים ואנו בראשונה בהמ"ז שנברך לאחר בשבת וששאלתם :א(
 לנשול אנו צריכים שלישית, שהיא שנייה, מעודה מידלעשות

 ? לא או המוציא קודם נם"י על ולברךידים

 שואנו פמחים מלילי מ"ש 3(, ולברך ידים לנטילרנ עטצריך 2(, ראינוכך
 : נ:ן לעשות ומנהננו שני בטבול 4( ומברכין וחוזרין ראשון בטבולמברכין

 מי 6(, שנייה במעודה פה"נ ובורא המוציא לענין וששאלתם 2ב(
 ? בראשקודם

 פה"נ. בורא בתחלה לברך צריך ודאי ראשונה שבמעודה ראינוכך
 מעיום ומשתי בפה"נ וברוכי דחמרא כמא איתויי 6( יהודהדא"ר

 ומברכין למע.ודתייהו ונמרין המוציא ומברך ידיה משי והדר שבת,כבוד
 ומברכין ידייהו משו והדר ושתיין פה"נ בורא ברכת ומברכיןבהמ"ז
 מש.תי וכדבעי '( אוכלין והדר הארץ מן לחם המוציא ומברכיןענ"י

 קמ"תא, במעודתא המזון ברכת דבריכו דכיון ושתיין. פה"נ בוראמברכין
 מבגביא לא ובפה"נ. המוציא דמברכין עד ולמשתי למיכל להואיתמר
 א;לא עליו. דמברכין עד מידי למיטעם להו דאמור בהמ"ז,דמברכין
 בהם"ז, 9( בריך וכי לן והב שטוף 8( א"נ ונברך, לן הב אמראפילו
 המוציא לברך צריכין הלכך דמברכין. עד מידי למטעם להואיתמר
 ס( רווחת, הלכה וכן ולשתות. לאכול לו אמור כן, עשה לא ואםובפה"נ,

בישראל.
 אברהם ור' דניאל ור' נתן ר' זצ"ל יצחק בר' שלמה אני לי השיבו)וכן

 : הנאונים תשובת לשון ע"כ זצ"ל( יחיאל ר'בני

 ="שהיא 5( ע"ב. קמ"ו ממחים 4( =ענ"י. 3( מבואי[. ]ראה רה"ג בתשו' מצוי זה לשון2(
 ]וכ"ה גאוז יהוראי =י,רב ר"ל: אולי : הגליוז על 6( ה'. אות שם לויז ועי'שלישית:

 רב של זקנו יהורה, רב הוא אולי ז'[: אות ]שם לוין של ולדעתו פי"ז[; שבת ר"ובה"ג
 ח"ב שבה"ל השווה ז,ה לעניז ובנוגע ; נמי =אי 8( שלישית. =םעורה 7( גאון.שרירא

 י:שון 10( ]=ונברך[. : לצורך שלא והגיה המו"ל מרח שם ובאו"ז 9( ע"ר. מי' אק:כ"י
 ט'[. אות שם ואוצה"ג 50, ח"א האשכול ]ראה הגאונים בתשו' מצויזה
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 ט'טי'
 דניאל ומר נתן מר מן היצחקי שלמה ]בבמר[1( דשאיל שאילתאולענין

 רומא מתא מן יחיאל ר' מרנא,[ב( ]ב:בני ומרנא בנו אברהם,ומר
 ערלתו בשר לחתוך צריך אם ימים, שמונה קודם שמת קטן על :ז"ל

 : לאו ]=:או[ ואם מותולאחר
 קנה, של בקרומית למחתכיה דידן נשי "( נהוג ודאי : התשובה היאכך

 ולאו הוא בשר דחתוך אנו מקובלים שכך היא. מצוה לאואבל

 בר לאו והאי רחמנא, אמר ימים שמונת דבן משום ואמיר, קעבידמידי
 למיתי. ולא דיהיב הוא לחיי מצוות, ק.וב"ה יהיב וכי הוא.תמניא
 למתים( יש )כי 0( ש.נאמר המצוות, 5( מן חפשי נעשה אדם שמת 4(דכיון

 לע"ל. חיים מאימתי ישראל קטני ז( אתמר ועוד וגו". חפשי]=במתים[
 אמר וחד שנולד, משעה אמר חד רבי[, ]=בר 8( שמעון ור' חייאר'

 צדקתו ויגידו יבואו ע( דכתיב משום שנולד משעה מ"ד שימפר. 9(משעה
 זרע "( דכתיב ]=:שמיפר[ שימפר משעה ולמ"ד עשה. כי נולדלעם

 יעבדנו. זרע שנאמר שנזרע, משעה אמר רבינא ב1(. לה' ימופריעבדנו
 מנוער וגוע אני עני 8'( שנאמר שנימול, משעה אמר יצחק בר נחמןרב

 ר"מ[ משום ]=תנא 14 אמר חנינא ר' אפונה. ]=אמיך[ אימךנשאתי

 יחי"5 תנ)י זו תמונס :מ'
 תרות"

 נ"ו"ז וסונ"ס קרווויס סיותר תן סי" 5רם"י
 ע"ר. כ"ו ק"י סי'ח"נ

 ור""
 נטעות מס וסעיר נרו"ס מנס "עטוני5ר

 ח"נ נ"ו"ז וכן נזס"5: 6[ ע' רים ח"" ר"ני"ס 5ס' ותקו)יס סוסעות]נסערו
 : מס 5סניס ]וים נר"ס ווי5ס נע)ין לרם"י יחי"5 ר' נ)י מסמינו תמונס ק"יסי'

 יוויס[: מיוו)ס קורס מתת קטןב:נע)ין
 לא עור שהשואל מעיר אולי שלפנינו, פשומ ותואר יצחקי; שלמה ]=מי[ 1( :מן
 לרעכי"ה מבוא ]בם' אפמוביצר שצייז המקורות ולכל שם. בעלי החכמים מז בזה"זהיה
 הגרמני במפרו פוזננמקי 162; להאורה במבוא ירש"ב להומיף: צריך 403[ ע' ושם 396,ע'
 בבל" "גאוניעל

 ע~
- באוצה"ג ולוין 107;  =]בני[ 2( י"ב. אות 187 ע' לשבת התשובות 

 רמז לו איז זה ומנהג גאונים: מקצת בשם כתוב לשבת המאירי ובחרושי 8( שם.מרכא,
 =מאמר 4( ר'. אות 2 ע' ח"ב האשכול ועי' מקומות. בהרבה העולם נהוג שכך אלאבתלמור,

 פ"מ תהלים ויל"ש שם; ר"ם ]ועי' המצות ומן התורה =מן 5( ע"א. ל' בשבת יוחנןר'
 ע"ב: ק"י מכהררין 7( ו'. פ"ח: תהלים חללים[; כמו חפשי =]במתים 8( תתל"ט[.מי'
 =זרע 11( ל"ב. כ"ב: תהלים 10( =שמיפר. 9( רבי[. =]בר 8( לעוה"ב. בא מאימתיקטן

 ט"ז. 5"ח: שם 18( בגמרא[. ]כ"ה =איתמ,ר 12( ל"א[. כ"ב: ]שם לרור לארני ימפריעברנו
 שם[. מנהררין ובבבלי ר', מ"פ שביעית בירושלמי הגי' ע"פ זה ]ותיקנתי ר"מ משום =תנא14(
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 שןימר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו "( שנאמר אמן, שעונה 16(משעה
 ר' אמן. מאי אמן, י1( שאומרים אלא אמונים, שומר תקרי אלאמונים,
 שנינפול, משעה אמר רנב"י נאמן. מלך אל חנינא[ ]בנא"ר "( אמריוחנן
 ה'יכא דעורלתיה בשרא למגזר איבעי שנולד, משעה ]בבלמ"ד[" מ"דואי

 דמשבינו שנולד, משעה כמ"ד למימר אתי רנב"י זמניה. קודםדמיית
 ליה דאיבעיא ס"ל שנולד משעה כמ"ד לעולם לומר, נפשך ואםלמגזר.

 א'יכא הא אבל למגזריה. דמצינו שנולד משעה אמר ולהכילמגזריה,
 'ליה מהניא בזמניה, ליה דאתעבידא מילה סבר רנב"י )בין(1בינייהו
 בזמנה, שלא ליה דאיתעבידא מילה והאי הבא, העולם לחיילאיתויי

 בזמנה שלא ההיא דאפילו סבר שנולד, משעה ומ"ד ליה. מהניאלא
 כ;חד טעמייהו לאיתויי להו איבעי דא"כ להשיב, ויש90( ליה.מהניא
 דמ"ד קראי, מהני אלא טעמייהו אייתו לא ואינהו דמילה. מקראיקרא

 ]בבדאמר[21( ומאן נולד. לעם צדקתו )ויגידו יבואו דכתיב משוםמשנולד
 וכדמפרש אפונה, ]אמיך[ נשאתי דכתיב משום עונימולמעטעה
 גרנוינן רביעי פרק שביעית במם' 8י( ירושלמי ובתלמוד : **(בחלק

 בר'בי, ,שמעון ור' רובה[א( חייה ]בבר' רבא חיין. ישראל קטנימאימתי
 6נ( משעד; אמר וחד עשה, כי נולד לעם שנאמר שנולד, משעה "( אמרחד

 א;מן, משעונה '8( טאיר ר' בשם תני לדור. לה' יסופר שנאמרשידבר,
 מה שימולו, מוטעה 28( אמרין תמן אמונים. שומר צדיק גוי טעםמה

 מה 9'(, משיולד אמרין דהכא ורבנן אפונה. אמיך נשאתי מנוערטעם,
 אל'עזר ר' עליון. יכוננה והוא בה יולד ואיש איש יאמר %( ולציוןטעם,
 ונש:ורי "( שנאמר הבא, העולם לחיי באין א"י של 81( נפלים אפילואומר
 בר,יתי את ואתה קרא מהאי "( גאון ה" רב אורי וכן : להשיבישראל

 =:א"ר 18( -,שאומר. ל1( ב'. : כ"ו ישעיה 16( שמ(. בנמרא )כ"ה אמז =שיאמר15(
 בראמר. 21( הסברא. ע"פ זה ותקנתי א"כ; להשי"ב י"ש או"ז: 20( =למ"ר. 19(חנינא.

 הנירמא היא כר שם הר"ו ובחרושי ע"ב: י"נ ה"ח פ"ר: סוף 23( שמ. סנהרריו22(
 כו. מעיני נעלמ זה ירושלמי ומאמר נ.[. ]ל. חיים מאימתי ישראל קטניהירושלמית:

 =סהפידברו 28 =משיולרו. 25( 12[. ע' ז' חלק האמריקאית לאקרמיה השנה בס' נאנרזר"ר שי מאמרו ]השווה רובה חייה =ר' 24( רש"י". בפפרי "הירושלמי על במאמ,רוהינער
 תו;לימ 80( =משיולרו. 20( =משימולו. 28( הככסת. בבית אמז לענות יורע =משהוא27(
 ותע.ובה ו'[. : מ"ט ]ישעיה =ונצירי 82( שלפנינו. בירושלמי חמר והשאר 31( ה'. :פ"ז
 וכתיב". "קרי על בספרו נורריס ר"ר מעיני נעלמהזו
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 בשמירה, שאינם טתים יצאו בברית, ישנו בשמירה שישנו כלתשמור,
 מחתכינן. לאהלכך-

 ]=רבה[84( בבראשית אשכחנא דין מן 'ובר דין מן ברועוד
, 

 במדר
 ואינו גיהנם פתח על יושב אברהם לבוא לעתיד לוי א"ר אליו,וירא
 מהו מדאי יותר שחטאו ואותם לתוכה. 35( מישראל מהול אדםמניח
 מלו שלא עד %( שמתו תינוקות מע"ג הערלה את מעביר להם,עושה
 בריתו, חלל בשלומיו ידיו שלח י3( הה"ד לגיהנם, ומורידן להןונותנה
 מחתכינן דלא מכלל בריתו. דחלל משום בשלומיו, ידיו שלח טעמאמאי

 : התשובה מליקא : מעביר היכי להו מחתכינן דאי ]בבלהו[88(,לידו

 מ"אטי'

 2( לדבריהמ ממך מצאתי 1( הקטןואגי

 אלע~ר4( רבינו הגאו'נים 3(בתשובת
 איש י( הזקן קלונימום ורבנא יהודהבר'

 ]3לתי הייקק הית עתיק ייתי יייקיי :מ"א
 סוף תגווה סן ונס 1253, רע"הסי'

 הנורןכי הות המ)י ונוקור ן הרוקק נוןהועתקו
 תקןתו)יס ותמונות ןי)יס ונס ת5תמי, ע"כ 3מס: 3' תות מס הו.3וריסמלטי
 : נונורןכי הועתקו מ)יהס 14, קכ"ק סי' 108 בבהירמפלי 345 קונן מ(ק"ה]כ"י
 קתסעל הו5' הןורות, ]ב:קורת רל"ך סי' זתנ נ)יתין תסונות הות המלימיונ1קור

 625. 5ך ח"ך הת)נלי נרנעון פרים כ"י וגס תסס[; הועתק ת'ט'

 =בראשית 84( ע"נ[. כ"ב ]ר"ל ח"ר מילה ועימוי מ"ו, ח"ב ראשונים של תורתן38(
 להעיר ויש שינויים. באיזה תשע"נ[ מי' נ"ה תהלים שמעוני =](לקומ מ"ח פרשה]רבה[,
 ושם: לתוכה; =לירר 85( מהעאראר. ר"ר שהוציא הכ"י לגימת מתאמת רומי חכמישנרמת
 מלו. ולא שמתו התינוקות נבי מעל : שם 86( לתוכה. לירר מהול שהוא מישראלארם
 =להו. 88( כ"א. : נ"ה תהלים87(
 7[ ח"א ברלינר של ]במגאצי; שז.ח"ה שציינו המקורות ולכל הצעיר; בנ"ז:3( :מא

 לראבי"ה ותקונים הומפות בם' כולה ונשמטה 408, ושם נ:89, לראבי"ה ]במבואואפמוביצר
 111,ו%(נ. צר רש"י מרור וגם 162, 109, להאורה ובמבוא רש"ב : להומיף צריך 6[ עמ'ריש
 רש"י של מררשו מבית שיצאו הספרים מ; אחר =ה"ה 8( לרבר. ממר ושה"נ: אנורה2(

 רבי בן אליעזר רבינו שה"נ: ; יהורה רבנא בן אלעזי : אנורה 4( שם[.]אפמוביצר
 רומי. איש קלונימום ורבינו : 5(שם יהורה. בר אליעזר ר' בנ"ן:יהורה;

 רל"ר( זאב בנימי;)תשו'

 לרבר ממר מצאתי הצעירואני
 בר אליעזר ר' הגאוניםבתשובת
 רומי. איש קלונימום ורבינויהורה
 והוציא גרמנצא בק"ק זה רברששעלו
 נשאלה שכר והראו קרש, ערותחותם
 בה: וכתוב ברומי זושאלה

 ק"3 תו"1 נןפוס[: לפ)י)ו)ת5ת
 מכיהס ע"ת, קע"3 מתקותתס'
 סת:[: ]כ"י ע"ת פ"ו מ3תסוף
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 יצחק שלטה ובינו הגאוןששאל
 הערור בעל נתן רבינו הגאון טרנאטן
 טר וטז אחיו רניאל טרנא טרוטן

 'שכבר : והשיבו אחיו אברהםמרנא
 ו;נאון טרנא בישיבת זו שאלהנשאלה

 הוא כשר שטנהנ : והשיב אברהםר'
 התורה לקריאת סניף הטילהלהיות

 הוא טצוה ועור שומר.ולתקיעת
 טקו'יטין זריויז טשום בבקרלהקריטו
 נטר ער לאחרה נכון ואיןלטצות,

 אחרים ביטים כי ואם התפילה.כל
 אחר ער טטתינים השנה יטות כלשל
 כל שיתקבצו טשום התפילה כ4גמר
 שכל בר"ח אבל הברכה, לשטועהעם

 נכון איז כנסיות בבתי הםישראל
 ה,טילה הוא ונכון מוב ולכןלאחרה.
 ובין וההפמרה ס"ת קריאתבין

 רטיושב. שופרתקיעת

 ב;שם והשיב 28( גאון יחיאל מר מ( אביהם של מדרשו בבית 21(נשאלה
 : רומי דמתא מתיבתא ריש גאון יעקב 24(מר

 "(. וטופר ורנקיעת לקה"רצ 28( מניף מילה להיות הוא כשר "(רמנהג
 %(, בהשכמה מילה להקדים הוא המדבחר מן 39( דמצדה 38(דעדד

 שנ:תי(, ר' בן )ולא יצחק ר' בן הוא )1( הזקן קלוניטוס שר' לפי מ"ם, שהוא כנראה6(
 לגרטייזא. ושה"נ: אגורה 7( 109[, צר להאורה טבוא ]ויראה בחשבון כאן באואינו

 1:נ"ז: 10( ז"ל. יעקב רבינו פמירת אחר שם: 0( תתכ"ה-תתכ"ו. לשנות קרוב =דהיינו8(
 ו;וליז ובטררכי ע"ב, כ"ר ביצה ברש"י הטובא והוא 11( גרטנצא. בק"ק זה רברששאלו
 1:נ"ז: 12( רש"י. של השני חתנו שטואל בר' טאיר ר' היה אולי הטכתב וכותב תר"ר.מי'

 בה. שם: 14( ברוטי. שם: 13( נשאלה. שכבר שכתבו והראה שה"נ: ; נשאלה שכרוהראו
 ]בטנאצין שזח"ה לרעת אטנם יצחקי[. ]קרי: יצחק שלמה ,רבינו הנאון ששאל שם:15(
 שה"ג: נתז: רבינו הגאון טרנא טן : בנ"ז 16( מבואי[. ]ראה הצרפתי שלמה =איננושם[
 ו-יווי הערורו ספר שחיבר שזח"ח: כ"י 17( נאון. נתן רב ורבנא מרנא מן[ ]קרי:בן

 בנ"ז: ]=הערור[; הערות מפר שחבר שה"ג: ]=ערור[; צרור הנקרא מפר 525:האננלי
 אלא "הטכתב", טלשוז שאינו כנראה, הערור", ס' "שחבר והלשון הערור; בעל נתןרבינו
 שם. שם 10( מרנא. מר וטן בנ"ז: 18( 408[. ]שם הגאונים" "תשובת חטסררהוספת

 כ"י 22( בנ"ז[. עפ"י זה ]הומפתי זו ==שאלה 21( חם"[. "גם ]בלי והיטיבו 'טם:20(
 המררש בבית בשה"נ: אטנם נאון; יחיאל טר של הטררש בבית זאת נשאלה שכברשזח"ה:

 אברהם ר' הגאון טרנא בישיבת בנ"ח גאוה יחיאל מר ==אביהם[ ]קרי: אברהםשל
 שם[. נעררים "רוטי" ער טר" "בשם מן ]והמלין והשיב שם: 24( אברהם. ר' הגאון בנ"ה28(
 "תפר. ולתקיעת בנ"ז: 27( התורה. לקריאת סמור 'שזח"ה: כ"י 26( 'טטנהג. שם:25(
 בנ"ה בהיטכטה; מקרימין להיות יטה"ג: 30( הוא. טצוה בנ"ז: 29( ופירוש. זצזח"ה:28(

 בבקר.להקריטו

 למדינוז בבואו 6( ~שבתי רבנא בןרדמי
 יעקבץ רבינו פפיר[זץ לאחר (גרמ"לשא

 16( זה דבר ממנד שאלד זצ"ל. יקרבר'

 והראה קודש עדות חותםוהוציא
 זו שאילה נשאלה "( שכבר 11(,מכתב
 מר שאל : "( בו וכתוב "( רומיבמתא
 רב ע( מרנא רבנא מן "( היצחקישלמה
 י1( ערוך( הנקרא מפר )שחיבר גאדןנתן
 אברהם "( מר ומן אחיו דניאל "( מרומן

 שכבר : %( הם גם והשיבואחיו.
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 ואמר ]ב:הן[א(. לי יעשה כן אמן א(, בקשה ]=דברי[ אחר אמןשאמר
 "( מהב"ה שמבקש כלומר דברים, אמנת בו יש אמן חנינא בר יומיר'

 "( תחנה דברי אחר אמן אמר שירמיה וכשם הדברים,שיתקיימו
 הרחמן כמו18( תחנה[, דברי אחר אמן נאמר אנו אף ריצוי,]=אחר

 : שויתגדל ]=רבא[ שלמא ויהא "(, המזון בברכת "(שאומרין
 : יצחק בר'שלמה

 מ"דמי'
 : ששאלת 1( החנווניעל

 מחובר בהילכות בקי שאינו שבקלים קל לך ואין דבריי, פ( אמיתים כידע
 ומדבריו4( לישראל דורון שהביא גוי 99ח8( רב פמק כבר כיונולד,

 5( דאתי' ליפתא מההוא ועוד לקבל. מותר הגוי מן שאפילו למדאתה
 מאיתמול ודאי האי אמרי( כמישא. דהוה חזייה רבא6( נפקלמחוזא,
 למיזבן.'( רבא ושרייה אתא8( דגוים אדעתא לתחום, חוץ משום ואיעקירא,
 המין מאותו יהא שלא ובלבד הגוים, מן אותו שלקחו לך והרימינייהו.
 מר'"( ראייה שהביא ומה : נתלש שמאתמול "( ניכר שיהא אובמחובר,

 ססתיכר ]כ"י ננ,ק"ו סונ"ס סם"לס כוסת נלי ו[ךוס ל~זנ,ן לרם"י וו תמונסמ"ד:
 "ו"ס ן 288 פ' סי' סכךפס נתת"ו ע5ותיס ונמיכוייס ע"ס[ן רים 52ךף

 תרכ"נ; סי' 297 רם"י סךור 23[; ע' מבפר: ת"ו סי' ת: ]בבכ"י נ84 סת:כ"י
 סי' תת5"ו קל~"זן סי'פרךס

 י""
 ]סי'

 כ""
 23[; פר: ל"ו"ס נסערות נטעות

 19[; מך"ל ]=בכתלת ע"נ 5"נ "סופות ן ולערנ ך"ס ע"נ כ"ך ני5ספרם"י
 ומס 16, "ות 173 ]ק"נ ר"ני"ס ן 5רפת נ,נ"וכי נ:ס: קכ"ו סי' ךעיסתלןיגמ

 27. ננעס"נ וסמווס לסיתר. כתונ ר"יתי ונת:ונות : נמס 2[ "ות474

 הכ"י 17( הק'. מאת שם: 16( לנכון. כצ"ל 15( ה'. יעשה כן אמן שנאמר שם:14(
 שאומר. שם: 19( הרחמן. כגוז שם: 18( הנדפס. במח"ו הגי' עפ"י זה ותיקנתי בחסר;נלקה
 ריתגדל. רבא שלמא ויהא ויתגדל, שם:20(
 ששאלתם. דחטיני על ב: כ"י רש"י ס' ששאלת; המחובר ועל הנדפס: מה,,1 1( :ממן,ד

 פסקה הנדפס: מח"ו 8( דברים. אמיתים כי דע האורה: דבריו; אמתכם כי ודע שם:2(
 מדבריו; כי שם: 4( ע"ב. כ"ד לביצה וכוונתו וכו'. הלכתא פפא ,רב אמר בביצה פפארב

 חזא האורה: 6( ע"א. מ' לערוביז וכוונתו דאתאי; שם: 5( למר. אתה ומהכאהאורה:
 שם: 10( מיניה. שם: 9( ושרא. שם: 8( עקרא. מאתמל ודאי הא שם: 7( כמוש.רהואי
 ב': בכ"י רש"י בס' אמנם מק"א; בכל שכ"ה במבואי, מש"כ והשווה 11( מאתמול.כי

 ר'[. אות ]שם יקר בר יעקבמרבי
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 18( א;לא עליו חיברו זאת מפני ולא 2'. שם הייתי אני יקר, בר'יצחק

 ד;כירה ולמחר יו"ט מערב נוי 14( ביד אותה שראה הייתה. דניםבחרוזת
 בני 16:( שם שיש לרבותינו הומר 15( זאת ועל והביאה. עיןבטביעות

 טוב ביום הניצודין מן י1( להביאו בדבר ויקלו מהוננין שאינןאדם
 שאינו בדבר אבל ניצודו. מאתמולויאמרו

 מ"המי'
 אצלה, והיא 6( באומא הסרוכהואונה

 : לחוש אין במחובר במינו,18(

 ב86( : סם כן'י)און'ה
 : באוגה1( אוסהריז
 לפני מעשה שבא 2( את ראיתיאני

 לי והתירה יקר רבי בר יעקב 6(רבינו
 "י* בי '"ב י 4( ס9נ

 ר3יכו לתל)וידו יקר 3ר' יעקנ ר' תסונת :מ"ה
 : סייכו ו"י ע"י ת"1 סס תוס' ןע"3

 ) "ו"ס ; )ו5"תי סלתס רניכו ונתסונות :3סס
 ן 204 ע' סי' ח"3 ס"ורס 29[; ב:פר: פ"1סי'
 750 תקל"ח סי' רים תח"ו86:

 ]ולית"
 סס

"ו"1
 2717 קונן "דלר וכ"י ס"": סי' נכחס חתדס וססווס י"5. סי' תכריעוס' ול" גולדסתיט( )כ"י סנדול נתרדכי ל5 לית"] )י חולין תרדכי סנסות תי""; סי' ח""

קע"1
 ע""

 225[: וסס 229ן 5ד ח"3 ]בבסדניר

 בבתי סם: או"ה 14( היה. רגים יטל חריזות מפני ס: ~גו"ה 18( לסגנצא. ;=נכחנתו12(
 לרבותיגה הגיר האורה: : לרבותינו היסר 'טם: 15( הגוה בבית הנרפס: מח"ונוים;
 ויביאע ברבר ויקילו האורה: הניצורים: סז ויביאו ישם: 17( ארם. בני שיש שם:16(

 לחוש; איו בסיגו במחובר, שאיז הנרפס: במח"ו אמנם שם; באו"ה כ"ה 18(הניצורים.
 ישגי ד"ה: ע"ר נ"ו ח"א ליפסיא בקובץ הרמב"ם חירושי ה"י; פ"ב: יו"ט ה' רמב"םועי'
 גליות. שלי"ט
 ,טבא יטם: 2( בצוגא. אוגא ריז ובהאורה: לאונא; אוסא ריז ס: כ"י או"ה 1( :כח"ות
 מאונא מ: כ"י ובאו"ה באונה; מאונה סם: ובאו"ה לגכוז; כצ"ל 8( רבי. לפנימע,טה
 אייר לירח ימים בעשרה בשבת בחסישי ע"א: קע"ז ורלר בכת"י חרש רבר זה וראהלאומא;
 הבוציקי בכנסת יומא בק"ק ורין רת יורעי כל נתקבצו ליצירה וארבעים אלפים חמשתשנת
 בסאסרי: סים"כ והעחוה רש"י. כרברי בתוסא ואונא באונא אונא בענין לנהוג וגמרוונמנו
 ובהאורה[. ס: באו"ה ]כ"ה יעקב ר' ==]וספי[ 4( ההלכה. בקביעת רש"י יטלשיטתו
 האוסת מז סירכא ובעניז באומא; המסוכה בטעות: הגה"ם 5( וויה כ"י באו"הונשמט
 וגויטיט[ פרייסז ]הוצ' הרמב"ם בז ר"א ותשובות ה"ו: פי"א: שחיטה ה' רמב"םהשווה
 לי והיתיר יקר בר' יעקב ר' רבינו מורי פי את שאלתי ואב"1: 6( 61. ע' ס"אסי'

 דבי בר" יעקב בטעות: א'( )הערה ,טם האורה בתלמור: אומא שם מצינו לן שהרילאכול,
 ==יקר[.]וצ"ל:

 ת"ו לתו5ין 3פרס"י סו3"ססלתס
 ע"3( 'ח )ק רת"3 סס"יר"3"ן
 ת: ]סבכ"י 863 ססתיכר(-כ"י

ותנו"
 תעס"נ 166[: 130ן ע' סס

 רי"ט: סי' פרדס סת:[:נכ"י
 תרת"נ סי' פ"נ רים"תסטרדס(
 סתיכר([: )כ"י תרדכינליקוטי
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 : אומרים האומרין וטעמם. טעמו לי אמר והוא 1( שאומרין וישלאכול.
 כמדרן אבל 8(, רבא כדאמר באוני אלא שהותר מצאנו ולא יש נקבהרי
 במיצר שעומדין משום דאוני וטעמא קאמר. לא אומי אבל רביתייהו,היינו
 בריא" שהרי ותדע בריא. והדרא ומתחממותהחזה

 לדופן הממוכה
 אומא מצינו לא : מורי וטעם 9(. כדלקמן טרפה ובאומא כשרהבאוני

 לעיל אמרן הריאה בכל דהא חום, משומ טעמו אמר לא ורבאבגמרא,
 כלומר רביתייהו, דהיינו משום טעמו פי' ורבא אוירא. בה שלטדלא
 ול"ש אוני ל"ש הלכך מזו, זו מתפרקות ואין זו עם זו גדילות הןכך

 כמדרן דשלא לן דאורי מילתיה דעיקר משום אוני, דנקט ורבאאומא.
 לקמן, כדאמרינן כשרה הוי בדופן אוני מריכי הויא דאי ואע"גטרפה.

 תמיד שוכבות הן צר, שהחלל דכיון טעמא היינו דהתם רבאאשמעינן
 מתפרקות כמדרן דשלא אבל מזו, זו ממנו מתפרקות ואינן הדופןאצל
 מעמידן הדופן דוחק תימא )ולא מפרקתן, אמצעית שהרי מזו["( ]זוהן

 לן איצטריכא לא כמדרן שלא ואומא באונא אבל מזו. זו יתפרקושלא
 יתפרקו. שלא בה יחזיק מי עומדות הן החלל דברוחב דכיוןלאורויי,
 )ועינוניתא אמת. דברי וניכרים הגאונימ"( בתשובת לדבריו מצאתיומייג

 : נינהו( כמדרן שלא דידה לגבה דכולהי טריפה, דמבכא היכא כלדוורדא

 מ"ומי'
 : הלוי דוד ר' את רבי שאל דברים 1(שלשה
 בכולח 8( כדגמרינן בששים, לו ואמר בכמה. בחלב בשר פ(,האחת

 ס" ת: ]ב:כ"י "87 סת: )כ"י "ו"ה 206; ע' פ"3 סי' ק"3 ה"ורהמ"ו:
 ת' ךף ת"ט סי' לר"ת וסה"י וקת"נ[ן קי"ט סי' ומס 38ן ע' ב:פר:פ"ך

 להוסיף ~ריך פר"תן מ~יץ התקורות ולכלע"נ.
 תנו"

 ע' ומ)( 11 ע' לה"ורה
 ן160

 8: "ות 219 ע' ח"נ הךניר חרחורמטיץ ור""
-----------

 ט"ו חוליז 8( שמתיריה וים ,שאומריז גאונים ויש ובראב"ן: שמתיריה; צ"5,]==וישז(
 חמרה 11( ע"ב. מ"ז הב"ח הגהות עם"י זה תיקנתי 10( ע"א. מ"ח שם 9( 5במוף.ע"ב
 ס"א. סי'גנוזה
 דבי יע15( :כת"ד

 בב"ח הללו: שאילות לשלש כתנתו אולי לשער, אפשר רברים ג,
 ח"ב )האורה לגוי משכו; ורי; רמ"ה(; מי' )פרדם בישרא בתר כח5א 5מיכ5 מהובכמה;
 בכמה. בחלב בבשר הגי" ושם לר"ת. הישר בם' חפרה "האחת" 2(מ5ה 2(. אות218
 ע"א. ק"ח ושם ע"א, צ"ח חו5י; ועי' חו5יז. בשחיטת בכו5א כדאמרינן שם:ב(
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 6( אומרין' שבתורה אימורין כל 4( זרה בעבודה וגם חוליןשהיטת

 אם לעולם בטיל ולא חשיב קא שבמנין דבר 6( ומפרש שהוא.בכל
 שחוטה, י( באלף שנתערבה נבילה בשר חתיכת כגון אחרים.בין
 ומאה. באחד 8( דבטילה בחולין שנתערבה תרומה תורתליה

 בטלה ולא בחלב( )בשר הוא 9( דחשיבא במנין, אותודמוכרין
 : בששים 10( עולה בתבשיל חלבטיפת

 מ"זמיו

 ואנא כחל בהדי חימצי לבשל וקערה וכף קדירה ליה הוה הלוי רורר'
 אמו6ינן מי בישרא, ]בתר[ כחלא למיכל מהו : 1( דר' מקמיבעינא

 מ,סום בחלבא בישרא משום דחיישינן לחודיה אלא כחלא אכלי דלאכיון
 ,2מו ליה חשיב גוונא דלהאי ב( היכי וני בישרא. בהדי אכלי לאהכי

 חלב שאר כמו ]לאלתר[ בישרא בתר למכלא מצי לא נמי הכיחלבא,
 להיתר. ולא 8( לאימור הורה לא ? לאאו

 מ"חמי'

 : זצ"ל 1( שלמה רבינו בשםמצאתי

 להד'ליק זצ"ל הלוי דוד ר' רבינו והצריכם אחד בבית היו בתים בעלישני

 רבווזינו 4( שאר אבל 8(. זה בפתח וזה זה בפתח זה נרות י(שרני
 : יחד להשתתף אלא 6( אחד בבית צריכין איןאומרימ

 ותעס"ג קס"ך[: ךף בבפע: ע"3ן ל"ך ]ב2ך"ק ורת"ו רת"ס סי' פריס :מ"ז
 ועי' 9.ע'

 נתנו"
 : 2 "ות 218 ע' ו[)( ן 11 5ך לס"ורס

 ותינס"ג רת"ס[; ךף ]22פע: ק5"ט ס" פרךס 144ן ע' קפ"ס ס" [לס"[כ-ח:
 4גע'

 'טהוא. בכ5 איסורן סה"י: 6( אלג ר"ה יטם ותוס' ובב"ח, ר"ה בפירש"י שם ועי' ע"א; ע"ר4(

 נ="מטר[ באלף וצ"ל: יטחיטה. בהאורה: 7( בטיל. רלת קחשיב, שבמני, ררבר שם:6(
 'טם: 10( בטלה. ולא היא חשובה יטם: 9( לה. רבטיל סה"י: 8( באו"ה. וכ"השחוטה.

 בס/עולים
 סורו לא אמנם הלול, רור ר' מאת שאל רש"י ]==כיומר מור' קמי יבמעה"נ: 1( :ממ"ז

 במעה"נ(. )וכ"ה היתר ולא איסור לא הורה ולא צ"ל: אולי 3( )שם(. רהכי 2(ורבג
 :_מ-;ק

 )מעה"ג(. נרות להרליק 2( במעה"מ ולא בפררס לא וליתא בשלה"ש; כ"ה 1(

 פתח תלא צריכי, ישאינם הגי" ובמעה"נ 5( )שם(. רבותינו אבל 4( )שם(. אחו בפתח8(

 ביחר. להשתתףאחר

נאבד
דלית
ובניון
א;בל
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 ט"טטי'

 לחברו נותןכשישראל : מצאתידעדד
 לו ואמר מגוי. לו שישמשכון

 לקבל זה על שלי שיש מה 1(,ללדה
 היום עד המשכון זה על הגוי מןמרבית
 לך תעלה ואילך ומכאן ממנו, אקבלהזה,

 לקבל זה לישראל מותר אםהרבית.
 ואמר לחבירו. וליתנו הגוי מידהרבית

 רבית אלא תורה אמרה שלא מותר, 2(ר'
 : למלוה 8( מלוההבאה

 ר' נמס ת"ס[ סי' ק"נ ]ב:מנס"ל "33 סיויכר( )כ"י מנס"ל קנור 2ט"ט
 ס,, ""ח קי"ט[. סין ]ב:"י"ס 18*217 קכ"נ סי' ק"נ ס"ורס ;סמס

 נ"ת סת:( )כ"י תרךכי סנסות ("ל: סר"ם נמס: פ"ך[ סי' נו ]בבכלנ'
 סועתק נסופו: ותס"ס : סלוי ךוך ר' "ת ר' ם"ל נמס: נ280 תקק"ססי'

 תרם"י. "קתתתמונס

 לווה א"ק: כ"י עפ"י ,טם לתקן וצריר מגומגמת; היא ,טם הגי' סמ. כ"11( :טה"נש
 הגה היום ער עייו שעלתה הרבית ואקבל המשכון מז הרבית לקבל זה על לי שישמה

 כ"י 3( וא"ר[. ]קרי: וא"ר בטעות: 81 ע' הסגלה 2( הרבית. לר תעלה ואילרומכאן
 ואתנהו הרבית ואקבל בו: בל 4( ללוה. ממלוה בו: וכל האורה למלוה; לוה מירא"ק:
 או"ה: 6( מותר. רבי ואמר לחבירה וליתנו הגוי מיר הרבית לקבל לישראל מותר אםלר,

 וער מכאז 6( מותי. גוי ממשכון אבל ישראל, ושניהם בו: כל ר" יורע היהושניהם
 רבית ללוקחי הראשונים של התנגרותם אורות 7( רשגה"ל. כתה"י בשני מצאתי לאסופו
 ותשו' מבואי, השווה 8( 2. אות 218 צר ח"ב והרביר ע"ח, כ"א המזכיר השווה הגוים,מן

 ז"ל. הר"ש עכ"ל למעשה הלכה לו הורה הלוי רור ורבי בו: כל תמ"ר; סס"י ר"ל ב"גמהר"ם
 אחת מתשובה הועתק זת הוספה תמצא שם הכ"י ובסוף לגולנ שליחות ]==ראין9(

 רש"ה בתשובות מצאתי עור בשם: ח42 ב"מ סמ:( )כ"י ררינוס מררכי והשווהמרש"י.

 קכ"ג()האורה

 שיש משכה לחבירו התזוכשישראל
 שיש מה לי הלחה לו ואמר מגוהלו
 הרבית4( ואקבל זה המשכון עללי

 ואילד מכאז עליה היום ערשעלתה
 זה לישראל מותר הרבית, לדהעלה
 וליטלו הגוי מיר הוביתלקבל

 הרגית אלא תורה אסרה שלאלחבירה
 היה 5( ושניהם ללוה ממלוההגאה
 ;יורע

 לעגי מפני להורות רבי6(ומוגע
 מרבי לרבריו ס"ג שמצא ער 7(שפה
 למעשה: הלכה לו שהורה הלוי8(רור

 ב280( ב"מ סמ: כ"י מררכי)הגהות
 הלוי: רור ר' את ר' יטאל זהורבר
 אצל העמירו לא אפילו לווהתיר
 משום אלא ט"ם, אמר ילאהגון.
 הבא ריבית אלא תורה אמרהרלא
 היתר, בו נהג ור' למלוה. לוהמיר
 : 9( וגוקף מגמגםולבו
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 נ'טי'
 8(. וביטלה גדולה חתיכה 8( ומצא י"ד בלילה בודק שהיה מי 2 1(חטאלתיו

 6(. והן לאו : ואמר לאו. ואם למחר. 4( למיכלה יכולאי

 לאחר '( מיד בלילות חמץ הבודק כל : מורין 6( שבכאן החכמיםוטל
 : 8( כלום ולא כששורף ולמחר חמירא, כל מבטלשבדק

 תכיר 3ר' )ונהס ר' ןורו לנן רם"י תיונת :נ'
 )ו)וגנ5"

 נופר )ו)וקור סנונעת -
 י:"ך סי' ננועה"ג נ)ורן יותר ונק5ור קטוע נלמון סונ"ס - סתכירינועמס

 14 ע'סוף
 ]ונ)ונו"

 י"ג[. ןף מס

 של שימתו וכ"ה 2( ממננצא, מכיר בז מנהם ר' הוא כנראה, השואל, ושם1( :נ'

 ."ר: אות ע"ר ע' רף ח"א א"ה וראה המץ, ביעור על מברר שמוצא, ראשון רבככררש"י
 1 בפו': א' סי' ס: ]=כ"י 77 סמ: כ"י או"ה מ'; אות ע"נ ק"ס רף פ"א פסהים האנורהס'

 איתא 77 ח"א בהאורה אמנם 188. ח"ב התורה ר"ו; סי' שבה"ל 254: מה"ו א'[;אות
 א[מנם 8( המץ. ביעור על ברישא לברוכי מיבעי בודק וכשהוא הרי"ף(: של )כשיטתולהיפר

 לא ירוע המץ ל"ז[: אות ע"נ ע"ת ]ה"א וא"ה פ"ב[ ריש המו"מ ]ה' הרמב"ם שללרעתו

 נז-ולה התיכה של השיבותה מתור עליה יהוס )דשמא שריפה בלא כלומר 4( בביטול.סני

 הביטול נעקר אולי למהר האכילה שע"י ובפרט עיקר(. כל לשורפה לכו עם ימצאולא
 סוף מ' סי' ומצה המץ מערכת המר שרי מ', סי' וישעי אורי שו"ת )והשווה י"רשבליל

 בדוכמי ה"ה 6( ט'. אות להלן וגם ו' אות סוף לקמז ראה 5( ע"א(. כ"ה ריש ל"האות
 וה,טווה השואל. הוספת הן כלום" "ולא ער ההכמים" "וכל מן שהמליז וכנראהמננצת;
 ורבינו בשם: 14 ע' ומעה"נ קכ"ב, סי' פררס שלפנינו[, סמ: בכ"י ]=וליתא 254מה"ו

 ו:תוב וכן ז( בלילה. שבורק קורם המץ ביעור על מברר היה בר"י[ ]והוא=ר"ינ"ע
 סי' ריש השאילתות לשון והשווה מבמלו, בלילה שמיר מבואי[: ]ראה רש"יבתשובת

 והונופות 33, ע' ריש ח"ב ,ראבי"ה ע"א; ע"ב ראב"ז 184; ע' ר"ב ח56, ר"ו בה"גע"ר;

 ג"ב סהר"ם רבי מנהנים ס' ה'; דף י"ה סי' סאניק, הוצ' רוקה, מעשה 71;לראבי"ה

 כלום; ולא מברר אינו צ"ל: אולי 8( ע"ב. ל"ג קלויזנר לר"א ומנהנים 22; צרמרומנברנ

 גי!ילה ביטולים, שני ראיכא תל"ד[: סי' ]מאו"ח והב"ה הב"י של כשיטתו רלא זוופסקא
 ויוצה =המישית[ ]קרי: רביעית בשעה למהר ואי נורס: 89 ה"א בהאורה אמנםוביום.

 אות ע"א ש'א שם ה"צ א"ח ע"נ; נ"ו רמ"ה סס"י ה"ב או"ז והשווה בירו. הרשותלבטלו

 ש*וילת בס' אמנם ב'. אות 28 צר שם ב"ב מהר"ם דבי מנהגים בספר מש"כ וראהכ"א:

 אהר רמבמליז פסקו ואהרונים )1( הראשונים הפוסקים כל ע"א: כ"ר ס"ח סי' ה"ביעב'"1

 לה איז זו הפרזה ולדעתי שלו. בהמץ 'ט,ריפה טצות לקיים כרי בטעמא: ומילתאשריפה,

 הראשונים". הפוסקים "לכל בנוגע יסודשום
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 נ"במי'

 הדליקה שלא .חנוכה בבר ב(וששאלתם
 שלא שכיון נומה, דעתי כךבלילה.
 הוא, ודחוי מדליקה. אינו שובהדליקה
 4( החמה הנץ עם מצותה 8(כדתניא

 רגל שתכלה עד החמה[]=משתשקע
 אדליק לא דאי ואמרינן השוק.מן

 עשה לא ואילך מכאן 5( ומשמעמדליק,
 כך ובין כך ובין המובחר. מןמצוה
 משום ביום, ולא בלילה 8( להדליקצריך

 דאיכא 7( ובליליאה הוא. נימאדפרמומי
 ביום אבל נימא, פרמומי הוי נרנשפא,
 אור הוי לא ]=:דיממא[8( נהורא,דאיכא
 לילות בשאר שכן וכל נימא. פרמומיהנר

 : הוא ודחוי "( יומו דעבר מדליק,דלא
 : ג1 נ"ע יהורה בר'יצהק

 נ"ס סי' נונעס"נ נסליינותס סו3"ס ונכיר 3ן לוננתס נר"י תר"י 1ו תסונסנ"ב:
 201 ע' רל"1 סס"י סנןפס ]ם2תת"ו ע"ך 45 ןף ססתינר( )כ"י תת"ו 43ןע'

 תסר"ס 151; רס"י סיור רת"ס[; ןף ]ם2פע: ק5"ט סי' פרןס רניס[ןנסיט"ס
 פ"נ סנת סת:( )כ"י סנןול ותרןכי קפ"ו; סי' סנס"ל תתרל"ך; סי' ן"פנ"נ
 ועי' ת"יר(. רנינו ססינ : רס"ס סי' סנןפס )ונתרןכי נר"י ר"י : נסס י42ןף

 6. "ות 579 ת"נ ור"3י"ס תרע"3, סי'ט"ו"ת

 ליתא השאילה ונוסח יהודה[. ]==בר' יצחק מר' מכיר ב: מנחם לי, כ"נתו 1( :נ"נב
 )מח"ו עיטאלתם )מעה"ג(; ש,טאלת 2( ובשבה"ל. בפע: במעה"ג, כ"א 'שלפנינהבכתה"י
 אמנם סם: כ"י הגרול במררכי לנכוז כ"ה 4( ע"ב. כ"א שבת )מעה"ג(. כדתנן 3(הנרפס(.
 ממובחר מצוה עשה לא ואילר רמיכאן דמשמע 5( החמה. הנץ עם במעות: סמ: כ"יבמח"ו
 דאיכא ובלילה 7( )מעה"גג ביום למחר ולא להדליק צריר בלייה 8( הנדפם(.)מח"ו
 )מעה"ג(. לנכון כצ"ל 8( הנדפס(. )מח"ו לא ביום אבל ניסא, פרסומי הנר אור הוינשפה

 בטל יומו רעבר הנרפס: ובמח"ו10( במק"א. ולא ובפע: במעה"ג נמצא זה מאמר9(
 יטם; ובפע: במעה"ג נמצאת זו סיפא 11( הו", רחוי שעבר דמה ובמעה"ג: הוא;קרבנו
 יהורה. ב"ר יצחק הנדפס: ובמח"1 בכ"ה כ"ה 12( ובמק"א. בכתה"י לאאמנם

 43( נ"ה סי')מעה"ג
 יצחק: מרבינו שאילה שאלועור1(

 ברברי עינינו ויאיר רבינויורנו
 נרות הרליק ולא ששכח מי :שאלתי

 לו ונזכר מהלילות באחר חנכהשל
 או כשנזכר, מיר שירליק מהולמתר,
 אילו עם וירליקם לערג ערימתין

 כלל שירליקם צריר אינן אושירליק,
 :ונרחה

 שלא חנוכה בנר ששאלת]צ:[
 מרליקה אינו יטוב בלילה,הרליק
 לייות ביטאר וטכן הוא".""וכלורחוי
 ליח חזי וקא מובא מרליק[9(]--אי
 רברי על עובר אמיין האאינשי
 ורתוי הועיל הילכר הוא,חכמים
 הוא.רחוי
 ולא בספינה מהלר או ברררשהיה מי מינא, שמעת וממילא :[11(]ב
 לביתו וכשחזר להרליק, מה נר לוהיה

 יהרליק לו שאין ; חנוכה ימיבאמצע
 בביתם ארם בני יטמרליקיז מה אםכי

 יטעבר רמה יותר, ולא לילהבאותו
 הוא:רחוי
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 נ"גמי'
 ד165( דף רי"ט ממ: כ"י)מח"1
 מכיר בר" מנחם ר' יטאל 11שאילה

 יהודה בר' יצחק 1( דבינו רודו בזאת
 2( להיות 'טחל 0ילה יוםזצק"ל:
 גטגת וטטרה כנון ציבורבתענית
 בתשרק ושלשה בת110 עשיושבעה
 ומליחות דרח0י פסוקי להתפללמהו

 והוא ולומר כררכה ווירויולומר
 אל ולומר לתחנונים וליפולרחום
 התז על מברד ואם אפים.ארך

 ]ואם[4( המברד אותו 8(וטועמו
 טעימא? שיעור וכמההילר

 יום על וששאל תשובתו:והילד
 'טמוופלליז במקומינו נוהנים כדמילה,

 סליחות5( ואומרין סליחותבתעניות
 רחום והוא אומר' ואין6(כררכו,
 תורה אבותינו ומנהנ תחנונים.ולא
 בשמחה קיבלו מילה ומצותהיא

 כדכתיב בשמחה, אותה עושיןוערתן
 אי71( לפיכך אמרתך. על אנכישש

 ותחנונים, רחום והוא לומרנהנין
 צריכין ואין במקצת. 'טמניחיזורי8(
 ואל וידוי, לנמרי, מליחותלהפסיק

 : א9יםארך

 נתעס"נ רניז נסיכחיס סונתס ךוךו 3ן חכיר 3ן חכחס לר' 3ר"י תר"י ץ תסו3ס :נ"ג
 ע"5 י"ד תת' ך' לקס"פ ע"ו[; ךף ]ב2פע: רפ"3 סי' פרךס 59; ס"ןס"

 ח"3 תו"ז 625-624[; תק"נ]ב2סי' ע"ן ריס 163 סת:( )כ"י חח"ווע"3;
 ת5"ס ס" ערו3ין תת'( )ן" תרךכי ; ססתלס תורף ונלי כתרן 3קפר ק"טסי'

 )כ"י חךחיר"ן תכסניס ריתת[; 3ן' ולת סח: כ"י סנךול 3חרךכי לת]וליתת
 נסגז: ט'[ סערס 78 5ן ורנ תרוטכ חסר"ס יני תכסניס ]022' 43 ךףתק:(
 וסס רע"5, ס" סנס"ל יסוךס[; נר' ]ב2י5חק ז"ל י5חק נר' יסוךס רני'תסונת
 סחילס וכללי : תק5"ס-תק5"ז וסס תקפ"ט, סי' רקכטי פסקי : ס' וסי' י'סי'

 : 72 ע' וס)( 69, 5ן זנ"לר סנס' סנהרלר"י
 צ"ל: הלוי, יצחק בר' יהורה רבי' מאת נשאל ב4: אק:( )כ"י רורא 1במנהני 1( :נ"ג
 נ;עצמו הוא 0נהנים ס' המחבר כי ברואה, שנה 1המעתיק יהורה[ו בר' ]יצחק רבי' מאתנשאל
 שם: 2( מ'. הערה שם ע"ו שהעירותי מה והשווה יהורה. בר' יצחק ר' השיב וכז לעיל,הביא
 ונ;מח"1 במעה"נ; וכ"ה 8( נרליה. בצום או בתמוו. בו"ו עו אמתר: בתענית שח"למילה

 אינו שהמברר מברבין אין רילמא או לינוקא ליטעמיה או הוולר. אם ומועמתוהנרפם:
 כדרכו. וירוי הנדפם: מח"ו 5( הילר. ואת שם: ובכ"י לנכון; כצ"ל 4( לטעום.יכול
 והוא לא אומרין ואין צ"ל: ואולי תחינות: ולא רחום והוא ואומ' במעות: נורס או"ו6(

 הנ,דפם: מח"ו ובאו"ו; במעה"נ וכ"ה 8( צריכין. אין ובנרפם: 7( תחינות. ולארהום

 ו'ראוי מנהנים: ס' במקצת: שמניחיז וראי רו,רא: מנהני במקצת: שמניחיז צריכיןרודאי
 שמניחין.במה

 יצחק ר' רבנו לפני נשאלה זושאילה
 שחל מילה יום ועוד : יהודהבר'
 וג' בתמוז י"ז כגון צבור תעניתביומ

 דרחמי פמוקי להתפלל מהובתשרי,
 ואם אפים, ארך אל ווידויומליחות,
 אותו וטועמו היין עלמברכין
 שיעור וכמה הילד,]אם[
 מילה יום על 2]והשיב[

 שמתפלליןבמקומינו
 ואין ווידוי, ואומ'מליחות
 תורה אבותינו ומנהג תחנונים. ולארחום
 ועדיין בשמחה קיבלוה מילה ומצותהיא
 אנכי שש כדכתיב בשמחה, אותהעושין
 לומר נוהגין אין ולפיכך אמרותיך.על

 אוהמברך
 ?טעימה
 נוהג'כך
 ת ו י נ תעב
 והואאומ'
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 שמניחים ודיי ותחנונים. רהוםוהוא
 לגמרי להפסיק צריכין ואיןבמקצת
 ושליח אפים. ארך ואל ווידויסליחות
 והמנהג מועמו. ואין היין על מברךצבור
 ביום למעמו צריך שאין היאתורה
 דאתי לינוקא למיתביה ולאתענית
 ]ולא[ לאורתא. עד לשהיה אלאלממרך
 למיתב בעיא כי דרביא אימיהלשווייה

 צריך המברך דאמר' דאע"גבתעניתא,
 דמי, שפיר אחרינא ליה מעים כישימעום,
 זמן לימרו הכיפורים ביוםמדמקשינן

 וליתביה מובים ימים כבשאר הכוםעל
 מעמא למיסרך, דאתי ומפרקינןלינוקא,
 למיחש דליכא היכא אלא למסרךדאתי

 דמי. שפיר אחרינא מעים כילמיסרך,
 למישתייה דצרך מובים ימים כבשאר הכום על זמן אומ' אין הכיפור'וביום
 יוה"כ, דמוצאי לא,ורת' עד דלשהייה למימר וליכא היום, קידושמשום

 איפשר.דלא
 לוגמא, מלא דבעינן הוא מקדש גבי : מעימה שיעור כמהוששאלת

 אשה דאמ' "( ואע"ג למימעם. אסור דתעניתא ביומא הכיואפילו
 מעימה מילי הני כלום, בכך ואין תבשיל מועמת בתעניתהיושבת
 הכא אבל כלום, בכך אין קימעא בולעת ואפילו בליעה, בלאבעלמא
 כדאמ'י1( דעתיה, מיתבא לוגמא ובלא לשתות לוגמא מלא בעינןלמברך

 חייב. לוגמא מלא שתה כיפורים יוםלגבי
 בפה"נ שבירר ומי בזה"ל: איתת 76 ע"ט סי' פריימו( )מהר' הרמב"ם בתשובות אמנם1((

 ושם 179, ע' ח"ב בגנ"ש גינצברג ר"ל והשווה וכו'. לבטלה ברכה בירר וראי זהבאופן
 והמאמר 11( שם, מנהגים בס' וכ"ה 10( שם. שציין המקורות וכל 636 ע' ותקוניםבהשמטות

 לשתייה ולא מעה"ג: 12( לצורר. שלא שם בכת"י נשנה "באמרתר" ער מילה" "מצות מןכולו
 ראתי =ומפרקינ3 13( ע"ב. מ' עיורובין עי' בתעניתא; למיתב בעיא כי ררביא,אימיה
 התשובה לבסוף ע,ד המאגור וכל ה"א; מ"ח: נררים ירושלמי 14( שם(. )וכ"הלמיסרר
 מן המאמר כל שם ונשמט בחסר נלקה סמ: מח"ו 15( ע"ן. צר בפע: ונמצא במח"ונשמט

 זמן. אומר' אין וצ"ל: זמן אמר אם הנרפס: מח"ו איפשר"; "רלא ער יו"ט""כבשאר
 ע"ב. ע"ג יומא 17( הנרפם(, )במח"ו מקרש עגבי16(

 היי91( על מברר ציבורחפליח
 תורהוחטנהנ 10( טועמוואינו

 בשטחה קבלו מילה )מצותהיא11(
 כרכתיב בשטחה, ערתה עושיווער"ו
 ]=על באמרתר אנכישש

 ולא תענית, ביום לטעמו צרירשאין אמרתר"
 אלא למיסרר ראתי לינוקא,ליתביה
 לישריה או לאורתא12(, ערלישהייח
 לטיתג בעינא רלא ררביאלאימית
 צריך חמברר ראמ' אע"גבתעניתא,
 יפ9יר אחרינא ליה טעים כישימעום
 ליטרו הכ9ורים וביום מרמקשינןרמי.
 טוגים ימים כבשאר הכוס עלזמן

 למיסרר( )ראיכא היכא אגללמיסרר. אתי ומערכין%8( לינוקאוליתביה
 ליה טעים כי למיסרר למיחשרליכא
 הכיפורים וביום רמי. ,שפיראחוינא
 )ביום חכוס על זמן אומרים15(איו

 איפשר. ]בברלא[ ולאהכ9ורים(,
 חכא לוגמיה מלא רבעיקירוש16( נגי טעיטא, 'פיעור גגיח~פאל

 מלא בעינו לא ברכות שארגבי
 רתעניתא ביוסא הכי, ואפילולונמיה
 ; למטעםאסור

 נ"ע: יהודה גר'יצחק
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 לקרטי'

 אווזה וקורין כולה, עטופה שהיא ריאה : 1( יהודה ב"ר יצהק לה"רשאלה
 ד;יא אבל הימנה יוצא רוה ואין בנפיהה ועולה 2(פולמנ"ארא

 4( .ונוקבין במשוש קשין מקומות בה ויש מאיליה, בפוהה 3( כמוגדולה

 מקום. באותו יבשה אינה ואף מוגלא 5( שם ואין מבצבצת ואינהשם,
 אכ1ום '( דאמ' טרפה מבצבצת ואינה אותה כשנוקבי' הריאה 2 6(תשובה

 8( ואותה טרפה. לא ואי כשרה, מבצבץ )מבצבץ( איבריאה

 בדופן ודבוקה מאליה נפוהה שהיא ריאה היא פולמנ"ארא,שקורין
 מביבה כל מרוקבת "( היא אותה וכשמפרקי' מקצתה 9( אוכלה

 וןיא נקב, מכל ושלמה יפה היא גבה מעל רקבובית "( אותווכשנוטלין
 "(.כשרה

 נ"המי'
 מעמיב 2( אהי יבורך דיי, בלי עד ובשלום והתומפות העיקר 1(בברכות

 וב"תו אחי פלוני, בר' 8( פלוני ר' 5(, בדולי 4( ימיבי עין ב(.נפשי

 סי' 6"1 כ"י נת"ר הונתה )וכיר 3ר )וגהס ר' ךוךו לנן נר"י ר"י תסונת 2נ"ד
 וגסגית לנסוף, 87 יועה"נ ; 204 ס"ט סי' התורה ; ע' סי' תה5"ו 423; יףת'
 עפסטיין ר"ת ורתה סיגוייס. נכתה סנ"ט סי' לר"ת וסה"י 88; 5ך נתסו'סס

 7. 5ך "סנועיה"נ)והנרתו
 3סס 96-95 ע' 5"ה סס"י נתעה"נ הונתה לרס"י[ ]התיוהסת זו תסונה 2ג"ה

 ד' דודוי ]=מבז שם. ובסה"י בתחצ"1 הגירסא ע"פ כאן להוסיף צריך ח1לי 1( :נזזד
 פלומוטריא; בתחצ"ו: פלמוניירא; במעה"ג: פולמינריזנ; בסה"י: 2( נ"ע[. מכיר ברמנחם

 ש,היא כמו במעה"נ: 8( י1טוטןטק העתיקה צרפת בל' ]=פולמוז] פולסוזבהאורה:

 הער:יקה צרפת בל' מונלא, בסתימא ואיז שם: 5( מכאז. אותה ונוקביז שם: 4(מאליה.
 אותה שגוקביז ה,ריאה על וששאלת : במעה"ג 6( ב'(. הערה שם תחצ"ו )ראה42ן(ב4ג

 שם: במעה"ג 8( ע"ב. מ"1 חוליז וכו', ב,ריאה אטום האי[ רביגא, ]=ראמר צ"ל: 7(וכו'.
 סנ:יבה על מרובקת היא שם: 10( חציה. או שם: בתחצ"ו 9( בחסר. נלקה התשובהסוף

 וכשנוושחיז בריאה, אמום יש אם אבל שם: 12( נבה. שעל הרקבובית שם: ן1( שם(.)האורה
 טריפה. מבצבצת, אינהבאטום
 1:רכה לכם והריקותי י'[: נ': ]מלאכי וראה בפררס; ליתא "ראשית" וער מכאז 1( *נ"ה
= הוא "אחי" התואר וכוונת 2( רי. בליער  הוא ולרעתי מבואי[. ]ראה ק,רובי או ריעי 

 מ"1[: א': ]איכה נפשי משיב =מגחם 3( בר"י. ר"י 'של וקרובו תלמירו מכיר, בר' מנחם=ר'

 היה שהשואל מבואר, ומכאז 5( י"ז. י"א: זכריה 4( השואל. שם היה שמגחם מעיר, זהוגם
 ונם לימים צעיר היה מנחם שר' ירעגו רהרי ע"ז, להפלא ויש ורבו; רורו בן בחיי גרולכבר

 עי-וכה ולו מכיר, בר' מנחם ר' ה"ה 6( ומבואי[. 158, למ"ג צונ'1, ]ועי' האתים ביזהצעיר
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 כמותכם. דור לאלף לבנים ז( והחסד הברית שומר ישמרכםוילדיו,
 המפקחים הנעימים שאילותיך על משיב אחי' ופלוני פלוני 8(ואני

 : רואיהם כל 0( לבוהמרוים

 כמו לי ואמרו ויברכם, ויחיים "( יוצרם ישמרם רבותינו פי אתשאלתי
 הן : לפניך אערכה שזכיתי זכותך מחלק אני וגם "(,ששגרתי

 שכבר ונמצא שחופה תרנגולת על : ששאלת פובה, "( תבואתךראשית
 ארוכה העלתה ת( והנה הגידין. צומת במקום שבורה הירךהיתה

 יפה והיו 15( ונתרפאו זה, גב על זה שברים שנדבקו היפב, "(ונתרפאה
 לצומת "( נחוש אם ועכשיו השבר. מקום וכסה עלה העור ,וגםיפה,
 קיימים י1( הם אם לבדקם וצריך הירך, ש:שברה בזמן ניתקו פןהגידין

 נבדוק15(. ולא ארוכה שעלתה הואיל הם, קיימים בחזקת נאמר או לא,או
 וסברתה21( וכחרדל, כעדשה דקות בצים אשכול25 בה שהיו עיינתה"(וגם
 זה 22( שמגול לפי 'ומשבחת, יולדת הייתה לא פריפה היתה אילולומר

 ]ר"רן נפררס וע5ונזיס רניס ונמיכוייס וסנומי3[ן סמו"ל מתות ]3לי ופלוכיפלוכי
 סי' ע"רבנר"וול""

 רכ""
 ו"ולי 3-"197[. פ"ריס =:כ"י קכ""-קכ"3 רף מככפע:

 עליו תעירין מכיסס סנכוכו, ונס נסלכסמיטתי
 ]ר"ס יסורס נר' י5חק תר' מסו"

 מל לרעתו "נוכסוקרונו.  תלוויוו 6[ ימס 3 2 ]בם"ית )וכיר נר' תכחס לר' 12[ "ות ומס 42, "ותלסלן
 תנויי[:]ר"ס לרנריו. נווכיחות יריכן לו ו"ין ; לרם"י ליחסס ר5ריך סו" לור"י קרונר"יס[ תוס ונלי 714 5ר כ"נ חלק סחרמי ]נת"ע עפמטיין ר""

 למפרו התשובות כל שאמף בזמו "פלוני" נתב בעצמו הוא מענותנותו ואולי ז.ו;תשובה
 רברים 7( ומבואי[. י"א רף למעה"ג מבוא ]ראה שמו את לגלות רצה לא ני המנירי","מעשה

 לקורבה ובגוגע 74[; אות 225 צר ח"ב רביר ]ראה רורו יהורה בר' יצהק =ר' 8( ט'.ז':
 ]=עין[ צ"ל: אולי 9( 871[. ע' לראבי"ה מבוא אפטוביצר, ]ראה אפשריות ארבע נאן ישזו
 סעיר אולי "ששגרתי" זה ולשוז 11( ג'. כ"ו: ישעיה 10( ט'[. מ"א: ]ישעיה רואיהםנל

 מגנצא. בעיר יושבים היו .המשיב, וגמ השואל ששניהם, אע"פ שליח, ע"י נשלחה זורתשובה
 נעין רגיל זה ובטוי ג'; ב': ירמיה ראה 12( ההוא[. בזמן שם השואל היה לא]ואולי
 נחמיה ]ועי' ונבר: פע: 18( טובה. תבואתר ראשית פע: טובה; תבואת ראשיתפארימ: כ"י פררמ ,רש"י. לתשובות לא אמנם מבואי[, ]ראה ממגגצא בר"י ר"י לתשובותפתיחה

 שמ. ובר"וו בר"ק וליתא שם: 15( היטב. ונתרפאמ שם: 14( ט"ז[. ל': ירמיה א';ר':
 יצחק ב,ר' אברהם ]=ר' ותלמירו הלוי[ מרוז בז יצחק ]=ר' הגרי"צ של ולרעתו16(

 ]ראה בצה"ג בריקה צריר השבירה, נתרפאה ואפיל צה"ג, במקום העצם נשבר אםמנרבונא[
 אם לבורקמ וצריר פע: 17( ע"א. קצ"ט חוליז האגודה, ס' והשווה 56[. צר שמהאשכול

 זה. בצים של ושלל שאשכול שמ: 22( אלו, ואמרתה שם: 21( רקות.ביצים בה שחיו שם: 20( שם[. ]ונ"ה =בתונה 19( נברקה. ולא שם: 18( לאו, או כולםהם
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 לחוש אין הן. דקין שהרי שנתרפאת לאחר "( שנהיה נדמה בציםשל
 הוה דאילו מחזקינן. לא באיסורא י2( דאחזוקי הגידין, ניתקו שמאכלל
 נפיק וקא הגידין, צומת מעילוי כרעא %( מיתברא כד לקמן "(איכא
 מדהא אמרינן הוה היקפו, ורוב עוביו י2( רוב את חופין ובשר ועורגרמא

 %( לצומת נמי נעיין בהא, "( מטרפא דלא אע"ג ביה חזינןריעותא

 אלא כלל לבר גרמא נפיק דלא אע"ג נמי והכי %(, אינתוק דלאהגידין
 %( ריעותא ואית הואיל אמרינן למשכא, מלגיו דתבר בידה "(מתמשמש

 אמרינן הכי אשילו לבר, נפק דלא ביה מיטרפא דלא אע"ג %(, עצםבהאי
 בעצם, קמן ריעותא דהא %(, ה.וא הגידין צומת " אינתוק דילמאניבדוק
 איתברה י8( דכבר לקמן %( אתא כי הכא אבל 86(. לצומת נמינחזי

 לקמן[ ריעותא השתא חזינן מדלא למימר%( =יאיכא ] שפירואיתבריאת,
 דאחזוקי הגידין, צומת בתר 41( למיבדק 40( לפשפושי %( צריכנן לאבעצם,

 מחזקינן. לאבאיסורא
 לחוץ כלל יוצא ואינו 43( לפנים העצם נוטבר שאפילו 2'( לדעתיועור

 %( נוחה העצם "( דרך שהרי הגידין, צומת אחר לבדוק צריךאין

 רך, דבר שהוא והעור, הגיד אבל קשה, דבר 46( שהיה לפילהשתבר,
 רואין %( אנו ועכשיו %(. מתנתק אינו דנתקו, וחוזק דוחק י4( איןאם

 שאינו "(, נפסק לא ודאי 50( גיד שכן וכל עלול, שהוא נפסק, לאשהעור
 64(, לבדוק טצריך 58( הלוי מנחם ר' הרב אבל : להנתק יותר "(נוח

 איתבר כר שם: 26( שם[. ]וכ"ה לקסן =איתא 25( איסו,רה. שם: 24( נתחולל. שם:23(
 רפ"ה. סס"י תשובה שערי ועי' עוביז[; רוב ]קרי: עוביז אעע חופיז שם: 27(כרעיה.

 אינתקו. רלא שם: 80( הגידיז. בצומת שם: 29( מיטרפא[. ]קרי: מיתרפא רלא שם:28(
 =הגירין 85( שם. חסר שם: 84( אינתקו. שם: 88( ריעות. שמ: 82( מתמשמשא. שם:81(

 זה =תיקנתי 38( =רכבר[. ]קרי: רסבר שם 37( קםז. אתי כי שם: 36( שם[.]וכ"ה
 קשם: 41( שם. וכ"ה ]=בעצם[; 40( לה. איצט,ריר לא שם: 89( קנ"א. ע' סוף פע:עפ"י

 לשימתו מתאים הגירין" צומת "בדיקת בעניז המשיב של ודעתו 42( הגירים.בצומת
 ז'[: אות כ"ר רף שם ומבוא ו', סי' ותחצ"ו ב47, אזמיר כ"י ].ראה בהלכה בר"י ר"ישל

 ]אמנם הבשר תור פע: 48( מבואי[. ]והשווה יצחקי שלמה רבינו של לשימתו לאאמנם
 צוה"ג[. רין להם איז בבשר, שנבלעיז וממקום איתע: 57, צר אויערבאד, הוצ' האשכול,בס'
 שם: 47( קשה. שהוא לפי שם: 46( ]שם[. להשבר הוא נוח 45( העצם. שהרי שם:44(
 שם: 60( רואיז. שאנו שם: 49( מינתיק. אינו שם: 48( ובמתיחה. וברוחק בחוזק לאאבל
 רבינו הרב שם: 58( להינתק. נוחים. שאיז שם: 52( שם. שם 51( נפסקו. לא הגיריםכ"ש
 מעה"נ ראה 64( מכיר[. ב"ר מנחם ר' עם אותו להזהות ]ואיו מבואי; ראה סצ,ריר;מנחם
 95.צר
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 אבל כלל. לחוץ יוצא שאינו אעפ"י מבפנים, ממש העצםכשנשבר
 שבריה ו.נדבקו הואיל לבדוק, %( מצריך אינו שלך, כגון '6(, זובתרנגולת

 "( דאידבוק ארוכה, העלתה שלך ותרנגולרנ %( הואיל באחד, י6(אחד
 עור 61( בדלית תבריה, הוי דלא לן ברי %( ומדאידבוק להדדי,גרמי
 אבל רובו, את %( חופין הוה עצם ודאי תימא וכי חובו. את חופיןובשר
 %(, למיחש איכא לא נמי הא גידי, אינתיק 64( דילמא לן, '0( לימאמאן
 ארוכה. %( דהעלתה י6( אשכחה דהא ואזלה, %( נתנוונה דלא חזינןדהא
 בעצם דהיינו משכחה, ביה מימרפא דלא אבר בהא דילמא %( תימאוכי
 לא הא הגידין. צומת דאינתיק אימא ולעולם רובו, את חופהדהוי

 לקמן אתי הוי לא אי מחזקינן לא איסורא דאחזוקי חדאאיפשר,
 האי ועוד יממרפא. - נתנוונה אבר ובחד משכח' כי וחדכדאיתבר,
 מחרדלא דידה דסגול פי(, ביעי מעני 1י דלא מוכח דידה 0י(שיחלא

 *י( והילכתא למיחש. ליה ולית ומשבחא, מיילדא דהוי בי(,וכמלופחין
 6י(. וכו' ביעי הני 6י( אמימר ]אמר[ וכן יולדת. שאינהבנקבה

 'י( בישולן לאחר תרננולות יי( שנמצאות יום בכל מעשים האועוד
 %( וראו שמעו וכן 9י(. דחייש וליכא עצמותיהן שברימידבקין

 : לפנינו היו אשר "( רבותינובימי

 שם: 82( בלא. שם: 81( אירבוק. ומיר שם: 60( שם. חסר כולו 59( ארוכה.העלתה שהרי שמי 68( ירובקו. באחר ואחר שם: 57( לברוק. צריר שם: 56( שם. חסר שם:55(
 ליכא שם 85( הגירים. מן חר אינתיק רלא שם: 64( לז. לימר שם: 88( רובו.חפוי

 וכ"ה 88( אשכחנוה. פע: 87( שם. ור"ס ע"ב, נ"ז חוליז ראה 66( ]=למיחש[.למיחה
 ארוכה[; עלתה רהא ]קרי: רהאעלתה גולרשמיט[: ]כ"י במעה"ג אמנם פארים; כ"יבפררם
 בתררס. ייתא "ועור" וער מכאז 89( ארוכה. רה)א(עלתה צ"ל: אפשטיין ר"א שלולרעתו

 ראי מוכח, רירה שיחלא[ ]=האי שילחא הא פע: שיליתע; ר"ק: ובפררס לנכון; כצ"ל70(
 -=אי 72( וכטלופחיז, כחררלא ביעי מעינה הוות לא שם: 71( שבירה. בההיא טריפההוה
 חוליז בר"ס וע' 73( 96[. סוף מעה"ג ]ראה 152 פע: עפ"י זה ותיקנתי טריפה;הוי
 ואינהו הכי, מקמי בא)?( ,הוו ביעי הני תימא וכי פע: והיל]=כתא[; בכ"י: 74( ע"ב.נ"ז
 מרקטענה כרחר על שם: 76( סע"ב. נ"ז חולין וראה ; אמימר כראמר שם: 75( אסירי.נמי

 )וקורם שם: 78( שנמצאו. שם: 77( להו. טענה הכי בתר וראי הא כוליה, מרקתני[]קרי:
 למיחש וליכא פע: פסול[; =]לשבר 79( עצמותיה. שברי מורבקין בישולן וקורםבישול(,
 ראם 56, ע' שם האשכול, בס' ועי' ]שמ[. ז"ל 81( בימי. שמעו וכז שם: 80( פסול.לשבר
 יצא שאם לחוץ, האבר שיצא חוששין אנו שאין היא הגאונים קבלת הישבר, ונקשרחזר
 ונחרם4פ נק"פר היה לאלחו14
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 נ"וטי'
 ההלל, על 8( בר"ח לברך העם נהגו 1( כי רבינו כתב : רש"י]"שיטרנ

 והילך 9יו את ושאלרני כלל. מברך היה לא ]בבהוא[ 8(אבל
 : 4([ כתב-ידותשובת

 אם ההלל, גומרין שאין י( בימים הלל הקורא יחיד '( על חתנו 6(ששאל
 איני "( ואני : 8( היחיד גם מברך ]בבלברך[, 8( הציבור עלחובה

 070ן סנת להחר נתחנרס תרותרונ[ נר"ס ]בבר"ת לחתנו רנינו ת(ונת :נ"ו
 נתח"ו רניס ונסינוייס : "60 ( סת: )כ"י סנייר נס' חתנו ססהל נסס:וסונהס
 סלינס : נסוסס וחתוס 206[ רנו"ה סי.' וסס 192, רכ"1 ]ב:ס" ך43 ( סת:)כ"י
 סלתס : נסס ך43 ס"ט ס" ס"נ סנת נולןסתיט( )כ"י תרןכי סנסות : ילחק3ר'
 ת: ]בבכ"י "85 סוף סת: כ"י הו"ס ן 200 נ"ט ח"נ סהורס : ילקקנר'
 ננורן ונקילור סת"ט[ן ןף ]בבסע: כ"נ סס"י סרןס 26[: ע' בבסר: נ"ססי'
 646 ק"נ רהני"ס : רס"י נסס נתסונות סכתנ נסס: תנ"ס סי' ח"ננהו"1
 סעיר הסטונילר ]ור"ה ססינ סלתס ורנינו : נסס 6[ הות 647 וסס 4-2,]הות
 : כהן סקתוס ונס לחתנו, רנינו תסונת סיה וסלה תןויק, סהינו ןנר 2( הות)סס
 )3סהורס כסונן סלה סעיר רס"נ ]הוןנס 160 סכ"1 רס"י סוור ילקק[: 3רסלוןס
 יתיגז: ן"ס: ע"ה י"ך נרכות תוס' רס"י[; 3ס' נתלה ולה נ1ס"ל: ה'( הות200

 1"ל סלרפתי סלתס ורנינו 3סס: ע"3[ ת"ך ל"ך ]בבסי' 923 סת:( )כ"יסתנסינ
 ע"ה. נ"ך ח"ה לסך"ל סהולר ו3ית ןכתנ

 רבינו אבל ישם: 8( ההלל. את לקרוא שם: 2( סם: כ"י במח"ו מתחיל כאו 1( :נ"ד
 תשובתו; לר[ והא ]בנרפס: והילר שם: 4( עליה טברר לא החיים בצררר נפשותנוח
 םש"כ ]והשווה טעםים כםה םפני להלםו קשה כתב"רו" תשובת "והילר הלשוואמנם

 ]וכתנתו ירי כתב כאו: צ"ל ואולי התשובות"[. "לתולרות ה' פרק במבואי,באריכות
 , סרוסרו ישמואל בר מאיר לר' כתנתו ==אולי 5( תלמירה. שמעיה ר' יטי ירולכתיבת

 ,ישאל סם: כ"י מח"ו ששאלתם; הנרפס: מח"ו והילר; 1070 משנת רש"י של חתנושהיה
 כ"י הגה"ם ו"[; "חת]בלי

 סם:.
 ההלל. שקודא היחיר על ששאל סם: כ"י מח"ר 6( וששאלת

 ]ראה יחידים שנקראו ציבור ולא ממש, יחיר הוא יחיר פירוש כאן, רש"י שלולשיטתו
 שאי1 בימים הםנהיג: 7( רק. אות 142 ח"א האשכול בס' אלבעק שצ"ו המקורותכל

 ישאינם בימים ובנרפס: תורה; של עשרה משמונה שאינם בימים סם: סח"ו אותו;גומריו
 תיקנתי 8( ע"ב[. י"ח ]תענית תורה של יום מי"ח שאינו בימים סם: חגה"ם תורה; שלמי"ח
 ולכל ,שי"ו; סי' מח"ו והעחוה היחיר; גם יברר יטם: 9( יטלפנינה כתה"י ישליטה עפ"יזה

 דף ח"ב ויצ"נ 174, ד"ב ב%5, ר"ו ה"ג להוסיף: צריר בהערות שם רש"ה ישצ"והמקורות
 מברר[; איני הגליוו: ]על עליו מברר אני אבל סמ: מח"ו 10( 826. ע' ח"ב הרבירה/

 עייה מברר אינו אבל סם: הגה"ם עליו; מברר איני אני אבלובנרפס:
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 ט( מנהג אלא דאינו ת(, בציבור ולא ביחיד לא כלל ]בבעליו[ א(מברך
 שקיל ערבה גבי "( כדאמרינן ברכה. צריך אין 14( ואמנהג בידיה.דוכתא
 ז1( אין לפיכך : הוא נביאים מנהג א( קמבר בירך, ולא ]בנחבים[חבים

 אמ"ה בא"י מברך '1( אני אבל ההלל. את לקרא אקב"ו מברךאני
 מהולל ]=בא"י[ "( עבדך דוד בשירי ומפואר משובח עמו בפיהמה'ולל

 : 1י( יקר בר' יעקב רבי מנהג וכןבתשבחות%(.

 נ"זפי'
 מההיא י"ה, למחרת להתענות רגילין היו נ( גדולים וכמה 1( יצחק)רגי'
 5חרי סנכתנס תרותרונ[ סתו5ל נר' רו5יר ]בכר' לחתנו (ו רס"י תסונת קטע 2נ"ז
 לקס,,פ רל,,ך-רל"ס, פע: ר,,ך, סי' רם"י סיור 381, נות"ו ]וססווס סלפנינורס,,י ןני נספרי ל(ס חנר ת55תי ול5 נ53, יף ססווינר כ"י סנייר נספר סונ5 1070,סנת

 סכ,,נ[. סי' ום3ס"ל יוס"כס'
 סמ: הגה"מ ; ביחיר ולא הציבור עם לא סמ: טח"ו 12( המק"א. כל ע"פ זה תיקגתי11(
 אלא שאינו לפי סמ: מח"ו 18( ביחיר. לברר ראין מנהיג: ן היחיר עם ולא הצבור עםלא

 ואיו ובנרפס: ברכה; צריר אין ומנהג סמ: מח"ו 14( מנהג. אלא רגינו מנהיג:מנהג;
 מברכין לא הוא, מנהג רבר"ח כיון ראבי"ה: סמ:(; בהגה"מ )וכ"ה ברכה צ,רירמנהג
 מכרכינן. לא ואמנהג ראורייתא, לאו רר"ח רהלל מגהיג: מברכינן; לא ראמנהגא או"ז:עליה;
 ]=וערבה[: לולב פ' בסוכה כראמרי' ובנרפם: ע"ב[; מ"ר ]=סוכה סמ: במח"ו ג"כ כ"ה15(

 ]=ערכה[ =קסבר וצ"ל ובראבי"ה; סמ: במח"ו ג"כ כ"ה 16( וערבה. לולב רפ' כההואאו"ז:
 ררכ ברתיה בני וחזקיה איכו או"ז: וכו'; ערבה קסגר אלמא מגהיג: הוא; גביאיםטנהג
 נביאים מנהג ערכה קסבר בריר, ולא חבים חביט, שקל ערבח, אייתו הרב, קמיח יתביהוו
 מברר אינו לפיכך סמ: מח"ו כו'; קרשנו אשר מברר איז לפיכר סמ: הגה"מ 17(הוא.
 הא או"ז: מברכינן; לא ואמנהג מנהיג: כו'; עליו טברר איני לפיכר ובנרפס: אקב"וועליו
 אבל סמ: מח"ו כו'; עליו מברר אני צבל סמ: הגה"מ 18( מברכינז. לא ראמנהגאלמרת,
 סמ: הנה"מ בתשבחות; המהולל סמ: נייר 20( עכרו. רור שם: 19( עליו. מברכיןאנו
 ולאחריו ובנרפס: יהללור; ולאתריו סמ: מח"ו שם[: חסר ]והשאר בתשבחות מחוללער

 וכנרפס: ברכותיי: רקרקתי לא כי שמעתי, ולא להיפר: הגי,רסא ושם 21( כררכה.יחללור
 אומר ז"ל ור"ת לבסוף: מוסיף סמ: הנייר ובס' מרבותיי: רקרקתי לא כי יותר, שמעתיולא

 כלו כו'. אנמנהנ ומברכין מנהג, היה וכן ק"ל בבל בגני שהרי הלל, לקרוא מותרריחיר
 : עכ"ל ור"ת רש"ירברי
 רל"ר; רף =פע: קם"ב סי' ]פררס מוירמיישא הלוי אליעזר ב".ר ,צחק ר, _ה,,ה 1( *נקקז

 לקה"פ שם; שבה"ל יוה"כ; פ' סוף מררכי ג128; ריש סמ: כ"י מח"ו 52; סמ: כ"יאמרכל
 ממגנצא. יהורה בר' יצחק ר' הוא ע"ב כ"ג אמרכל ובספר 881, הנרפס במח"ו אמנםשם[.
 כרור כר' יהורה ר' =ה"ה 2( הלוי. לר"י שהוא רבר, יקום ערים ששה ע"פולם"ר

 צריר ה' אות 57 כ"ב מהר"ם רבי מנהגים בס' בא,ריכות ע"ז, שהעירותי מה ולכלותלמיריו.
 וס' ע"א, צ"ו רף לונרון כ"י אסופות ס' 659, ח"ב ראבי"ה רפ"א, סס"י או"זלהוסיף:
 שלפנינו.הנייר



-
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 ולא 4( הראשונה בלילה לאכול אין וא"כ כוותיה. דאישתכח 8(דרבא
 מלאכה(.לעשות

 דאין לעשות, נכון '( אין כי : 6( לחתנו בתשובה כתב שלמהורבי]נו[
 : כלל לעשות נכון ואין דירחא, ז( בקיב,וע' בקיאיןאנו

 : עכ"ל רש"ילשון
 נ"הסי'-
 '(, החרצנים בה שעוצרין הוא גת ובור. וגרגותני גת 1( לפרשויצשאל

 הוא וברבורנני 8(. לגיגית ולא בו דורכין היו הראשוניםובדורות
 6( הגת מן לתוכו 6( נופל והיין הגת מן הצנור קלוח לפני 4( תלוי שהואסל

 בתוכו. זב שהיין תחתיו 9( עשוי שהוא 8( לבור יויורד ז(ומסתנן
 והלכה הבור. והוא הצנור תחת נתון כלי אך בור, אין "1(ובמקומותינו

 בבולית5 ק"ס סי' ויכ5 כ"י ]בב 31' 5' ל"ח קכ"ו סי' וורננכר כ"י 5י"ס 2נ"ה
 רניכו לנקי5ות ונכוגע קת"ח-קת"ט[.  וף ג' סי' רס"י ספר בבפר: ססיויכרנכ"י
 לךון" "תסלס 3סס"1 נרליכר וום"כ ס5ווס סיופכי5 נכלילות 0יקנ וזכסירינעכין

 : ]ד5-2~2ע'

 רש"ה ע"ז שהעיר מה ועי' ע"ב. כ"א ר"ה בתעניתא[. יומי תרי יתיב ]=דהוה קרי:8(
 העושין ואותם איתא: הנ"ל מנהגים ובם' =]השנייה[. צ"ל אולי 4( ט'. אות שםבמח"ו

 אולי 5( עליו. י"כ רין כל י"כ, לשם עליהם שקבלו כיוו וגו' שנייה כלילה יאכלו לא וכו'כן
 נוכל אולי ומזה מוירמיישא. הלוי יצחק ,ר' של תלמידו מרומרוג, שמואל בר' מאיר ר'הוא

 רש"י של חתנו כבר היה הוא 1070 דבשנת תת"ל, שנת אחרי נכתבה זו דתשוכהלהחליט
 מביא שם[ באו"ז והובא ה"א, פ"א: ]חלה ובירושלמי 6( 860[. לראבי"ה מבוא]וראה
 כן לעשות איפשר ועם איתא; שם בפררם אמנם נפשות. סכנת בו יש כן דהעושהמעשה

 שאול ב"ר אשר ר' אמנם 7( תתפ"ט[. אות משה מטה קנ"ז, רקנמי פסקי ]ועי' לעשות,יפה
 ידעינן דאנן 146[: עם' אמף, ראשונים, של ]מפרן שלו המנהגות בספר מחליטמלוניל
 נ"ב. סי' ריש ובכלבו ב', ע"ז ח"א באו'ח ז"ל אשר הר' כתב בשם: והובא דירחא.בקכיעא
 טעם פביא שם האו"ז אולם דירחא. לקביעא ד"ה: שם ותוס' ור"ח ע"ב, נ"ד פסחיםוראה
 מפני-הסכנה. כלל לעשות שאיז צומר שאני עושים, טוב לא אומר הייתיאחר:
 שבבור. מה ד"ה: ע"א נ"ה ושם גרגותני, ד"ה: שם פירש"י ע"ב: נ"ו ע"ז 1( :נ"וזץ

 בצינור. שקשור גדול סל הוא שם: פירש"י 4( בגיגית. שם: 3( בה. חרצנים וינא: בכ"י2(
 לתוכו. הגת מן וינא: בכ"י 0( לבור. ומתוכו לתוכו הצינור מן יורד והיין שם:5(
 63, צד ח"ב האשכול וראה וחרצניז. מזגיז הייז לסנן כדי שם: פירש"י ומצמנן; שם:7(

 בכ"י ליתא 0( 1. אית יעיי חשייה 8( שם[. בהערות ]פר: רט"ו סי' ע"ג פסקיאו"ז
 מבואי. ראה 10(וינא.
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 "( אמור הדבר ואין נמך. יין נעשה לימשך משהתחיל "( דאמר הונאכרב
 אבל "(, יין לתורת ביאתו תחילת שהוא בגת שדורכין במקוםאלא

 : אבותינו 16( המנהג לפי עליו יין שם 16( בגיגית משנדרך א(במקומנו
 16( המשנה וגם בטיל. במינו מין וכי י1(, שאל למה בששים בטולוועל

 בשאינו אלא נחלקו לא 20( האמוראים וגם 19(, במשהוא ביין ייןקטובה
 שהתחילו אלא דבר, לכל "( יינם למתם נמך יין 21( בין חילוק ואיןמינו.
 מנמכים שבמקומינו "( הגוים שאין לפי הנאה היתר לענין בו 28(להקל

 : זרה לעבודה יין.

 : 28( ושלום בנוטיבה יבובון 25( והילדים בתי עם לעד מאיר ר' חתנייחי

 נ"טטי'
 8( אבי מאיר רבי' 2( לחתנו ז"ל יצחק בר' שלמה רבנו 1 השיב]וזאת

 הריאה[: פלוגת 6( בעת בגרמאיזה '( היה אשר 4(, ז"להרבנים
 ר'_ לתתכו ככת3ס קתנו[ )ו"יר ר' סל נ)כת3ו נוסת ]3לי 1ו רס"י "נרת :נ"ט
 ])ורו)ורונ[ ס)וו"ל 3ר'נ)"יר

 לויר)וייס"
 ר' ע"י כ"ן ]ונעתקס 1070 לסנת ס)ווך

 ל3ין ,ותן וס)ותי ו3סופס, 3ר"סס סלו סוספות עס 1120 ס' ל"תר  תלויירוסנועיס
 ע"כ קל"ו יף 2717_ קו3ן 3סתיכר[ ]כעת "רלר נכ"י וסו3"ס3סונרייס[:

 238 ק"3]סר3יר
 בם)ו3ו"

 364[: ונס 363, ע' וסס 401, לר,כי"ס
 ליתא 12( רי"ג. מי' ע"ז ואו"ז לימשר; שהתחיל ר"ה: שם פי,רש"י ע"ב, נ"ה ע"ז11(
 הגיגית. שם: 15( במקומותינו. שם: 14( וח'. 1' הערות שם פריימו השווה 18( וינא.בכ"י
 ה' על אמרכל וס' רשב"ם, בשם רי"ג מי' ע"1 או"1 וגם מבואי, ראה זה מנהנ אורות16(
 במינו. מין שאל בששימ וינא: בכ"י 17( 18. צר הופמן[ צבי" "לרור היובל ]בס'יי"נ
 אנמנם 22( נסר. ביין מ: בכ"י 21( ע"ב. שם 20( וינא. בכ"י ליתא 10( ע"א. ע"ג ע"ז18(
 ; לאפוקי ר"ה: ע"ב נ"ז ע"ז תום' ]ראה יינם במתמ מחמירים היו אביו מאיר ור'ר"ת

 היתה לא רש"י של רעתו אמנם 28( שם[. בהערות פר: רט"ו; סי' באו"ז ר"תותשובת
 להלן. בתשובותיו רש"י ופסקי מבואי ראה 24( 148[. ע' האורה ]ם' 11 מקולאנוחה
 צר "במישור" בשבועון רש"י נליון וגם מבואי ורא,ה ובניה, יוכבר הבכירה בתו זוהי25(
 ן ובשלום. וינא: בכ"י 26(י"ח.

 ,רש"י של תלמירו שמעיה רבינו רברי מקיף זה מוסגר מאמי 1( :נ"ט
 לאתר.

 תת"ף שנת
 הנייר ספר להומיף: צריר ומרמורשטיין אפטוביצר הח' שם שציינו המקורות ולכל]1120[;
 תואר =הוא 8( 860[. ]שם 1070 שנת לפני חתנו כבר היה והוא 2( ח71. הממינר[]כ"י

 =רבי' 4( שמואל. בר' מאיר ר' את וקורא כאן בו משתמש שמעיה ש,ר' והחשיבות,הכבור
 מאיר שר' בזמן לוירמיישא לו כתב ורש"י 5( מאיר[. ר' של פטירתו ]זמן 1120 שנתיאחר רש"י רברי את העתיק שמעיה שר' מעירה, שלפנינו חמתימ ברכת הרבנים: אבי 1"למאיר
 יטרבותינו לפי 1090-1070, 'טנות ביו ]ולא 2( אות לעיל נראה 1070 לשנת סמוך יטםהיה
 תת"ל. שנת קורם 6( החיימ[. בין אז היו לאכבר
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 נרצישבו ולא בי, י( אחזור ולא בי חזרתי לא כי מודיעך אהובך שלמהאגי
 ולחוץ, השפה מן אם כי דברי על השיבו ולא רבותי, 8( דברילי
 אשר הגדולה %( הצרה מפני לא ואם : לצנועים 9( מומרם אניועדיין
 ואמנם ישמעו. שלא אע"פ להם שונה 2י( הייתי בינות]נו[ "(הורעה
 %( שמעתי לא כי ואף יקר. בר' 18( יעקב רבי' גדול באילן נתלהאני

 מפי לא הם ואף יצאו. מפיו והבנתי ומברתי לבי מ"מ זה, דברמפיו
 ישיבוני ולו י1(. לבם מהבנת אם כי התלמוד, מראיות לא ואףהשמועה,
 של ממונם לאבד 18( לי קשה אבל י1(. לי ואשובה %( הנראיםדברים

 : עכ"ל להתיר ראיות מכמה והראוי הברור זה דבר עלישראל

 עדיף דהתירא כחא עמו, ונמוקו ז"ל. רש"י האריה תוקף וראה "1(]טא
 '2([: שלו במחזור מוטרי "( שמעיה רבי' עכ"ל :טעמו

':אי"ז שלוםיבושר
 ח"ב

 תי"א(
ל

 לשאר ריאה ספיקות ביו חילוק שום נר 2(הימני
 נבי אטרובה רסמכינו כיוז ספיקי.[
 בפסח עצם ושבירת עולה שלראשה :וקלןי

 סנוול ל)רוכי נסנסות נמליתותס סו53ס לויס סנן ר"י לרנו רמ"י תמונת 2ט'
 ננ)רוכי נקנור ]2טוכ(כרס ו126-נ127 רכ"ו סי' פ"5 רים תולין נולומנויט()כ"י
 ענותיס ונמינוייס : מלנוס רני' תמונת ו51ת : נמס תק"פ[ סי' 5נו"ך( )ך'תולין
 400[ לר"בי"ס :בנונו5 234 ת"נ ]=:סוניר נ1345-133 2717 סי' 5ולרנכ"י

 בראא ור"י בר"י ר"י ה"ה 8( ברעתה ומחגיק רבריו על עוטר היה רבינו כי מעיר, והוא7(
 עניינים, בכטה עליהם 0לחלוק אז נ0נע לא יטלטה ורבינו החיים, ביו אז יטהיוהלוי,

 מפרס0יז ואין ס0:(: )כ"י נייר ]==אלא[לצנועיס; 9( לסברתה התאי10 יאשרבריהם
 לנזירות כתנתו ואיו נפשו"ץ רכאה איטר הגרולה הצרה היא "וסה 10( לצנועיהאלא

 לשון 11( ]1070[. תת"ל 0יטנת החיים בין יוז היו לא כבר רבותיו יטהוי ]1098[,תתנ"ו
 7. אות לעיל ואח 12( 402[. עם' ריש ]שם במשפחתו לו שקרה פרטי אסוז על מורהזה
 לונרוו( )כ"י אסופות ס' והעתוה 14( 1064. סיטנת החיים ביז אז היה לא הראשוז ורבו13(

 וראה זה[; :==]אמרו : צ"ל אולי 15( 0בואי[. ]ראה ועור ב75: ק"מ סי' ח"ב או"זח180;
 ב0רבר 17( ע"ב. ל"ג ברכות וראה ]בעיניהם[; 16( ע"א. צ"ז יב10ת סע"א, פ"חסנהרריז

 1. אות לעיל ראה 19( רבינה 'טל רוחו תכונת על מעיר הוא וגם 18( ל"ר.כ"ב:
 ע"ב(. ס"ה יטם: להגיה )וצריר 414[  וי סוף יעוגבי"ה ]טבוא ב65 יטם ארלר ככ"י וכ"ה20(
 "הוספות מאמרי וגם מבואי, ראה סס:[, בכ"י ]רק הנרפס במח"ו לפנינו נסצא ובלתי21(

 יט0חה". ר' יטל וימרי לסחזורותקונים

 ע"ב, כ"ח ברכות ועייז כ"א[. ז: א', ]מלכים ,טמו __,כ,ן 2( ב/ 1': נחמיה1( :יטי

 : יטלמה רבימ תעתבתחאונ
 עמוד ץ הבירהעמר

 יצחק רבינו"טראל
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 כראוי שנשהמ 4( המלה .אודוון ב(על
 מיעיו בני 6( והוציא בדקו, 6(ולא
 ר' 8( לפני מעשה ובא המתיר. י(והתיר
 ישיבתו, על 16( חלוק ואיני ואמר. 9(מאיר
 פ1( צריך .אני וללמוד היא תורה "(אך

 להצדיק 14( וחלילה להיתר. הוריוזי 18(כי
 תלמיד בשגגת ט( עצמי ולהחזיקהאומרין
 עד במפק, מריפה כאוכל או זדון,עולה
 באת י1( ואמ ממורי: 16( רבד אלייבא

 פרצווזא 16( משום המקום בני עללהחמיר

 אטריפה סמכינז ה"נ תמיסה.ואליה
 מקט'ע נט'יעה ואי אפשר. רלאהיכא

 הוציאו רלא היכא רקצבייא,רגליהון
 ליגלות, סופו סיר שלה וטריפותריאה
 כשיוציא שמא סעט להסתין לויש

 שאכלה וזה מריפות. שום יהי'ריאה
 אבל ט,ריפה. שאכל למפרע נגלהקורם,
 ליגלות, סופז ואין אפ,פר רלאהיכא
 עכ"ל: בטריפות. נחזיקכהלא

 1 סורי יתן כתב: אחתובתשובח
 לעברה ]בבלהורות[ להורותלב

 בחסה חלב היא רחחת חלכהמקובלני
 כשירה ששנינו כאותח אסור,טריפה
 אסורח ]קיבתה[ הטריפח סןשינקה
 שחימח קורם אהת שעה אם זאת,על מהרי יאמר וסה בסעיה. שכנוסספני
 שנשחטה, מפני ]בבועכשיו שלחריאה סרכי לספק נחוש ולא חלבהאכלנו
 היכא מכאן למרנו חלבהןנאסרח

 : 3סופס )וקתוס לויה סגן לר"י וכת3 1"ל רמ"י הגרול התיר עליסס ונקלק :3מס
 קסט- רף ]בבפע: רכ"ח סי' נפררס ר3יס ונמי3ומיס ; י5קק( 3ן מלתהומלוס
 ת:: )כ"י ו3הו"ה 296[, ק"3 תלתור ]בב3ית ע"3 ס"ח סת:( )כ"י הנתר ונס'קע[,
 נמנה"ל ונקסירות 175-174[, לתק"ו נת3וה ]בבנרליכר מס( סת: נכ"יולית"
 )כ"י ח"נ מ3ה"ל ::ק5ור 42 ע' ה' מכה ]ב:ססנלה כ"1 סי' הק:( )כ"יח"3
 סי' ח"ה 3הו"1 כתרן ונקיפר : 51"ל מלתה ר' תמונת : נמס ת15[ כ"ה סי'סת:(
 הלף לר"י רמ"י תמתות מתי נ1כרו ]ומס כתנ הקת ו3תמונה נמס: 1153תי"ה

 ת3והי[: רהס מתיהוןוכתק5רו

 שבתלמירים הלטז ]מאת[ הלוי יצחק רבנו מורי ]נגר[ המלר מאת מכות שבע כבור3(או"ה:
 לחוץ הריאח שהוציאו אחר שה רבר על ממנה שמץ אזני לקחח אשר ז"ל; יצחק ברשלמה
 ברקה ולא השוחט ושגנ אחת בהמה ששחמ אחר על פע: וגם אק: כ"י וכר; בדיקהבלא

 או"ז והעחוה הלוי; לר"י רביכו תשובות שתי כאז י~נתערבו ]כנראח לחוץ הריאהוהוציאו
 )==או"ה(. השה כברק ולא שם: 5( כראוה ששחטנה שה רבר על נ"ר: 4(ב115[.

 ==והתיר]ה. 7( מיעיו"[. "בני ]במקום לחוץ הריאה והוציאו 'מם: ==והוציאנה;6(
 הרבנים אבי יפמואל, בר' מאיר =קר' הוא אולי 9( מורי. לפני נייר: ונם או"ה8(

 היא. ותורה שם: 11( באתי. ישיבתו על לחלוק ולא שם: 10( להלח. ]ראחבוירמיישא
 בא :==]מעיפה 18( ימם(. )וכ"ה מארני[ אכחר ולא היום מזכיר אכי חטאי :==]ואת12(
 ושגגת שם: 15( במק"א. חסר "ממורי" וער מכאז 14( )שם(. להתיי ו[הוריתילירי

 דף סוף לראבי"ה ]במבוא אפטוביצר ור"א מו]רי[; בא להחמיר אם ארלי: כ"ילהחמיר; מורי רעת אם ~~פר שם: 17( ==]רבר[. 16( ע"ב[. ל"ג ב"ם ]ראה זרון עולהתלמוד
 בכ"י כ"א התשובה חתחלת איכו להחמיר" "אם רהלשוז יק, מר שאיכו רבר שם העיר400[
 פריצות. סשום שם; 18( שם. ליתא להחמיר" "ואם ער -- תשובת" "וזאת והמליז 3לבר.ארלר
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 בר ורטי ארובה. סטכינז עפשררלא
 ]בךחוא[ רבר בעלטא חוטראחמא
 נחלק וליג טיר, לינלות יטסופוברבר
 הונא. רב על ארםשום

 אתמו לא רבעו: שהשיבושטעתי
 אפשר ספיקות וטטאר אלא הונאררב
 גטרינה טינה ריעותא והא כן,לוטר

 ירא רטשטשא היכא לזראיבעי'
 לא או תלינן ריאה, ונקבהרטבחא
 רהא רתליגז, הלכתא וקבעינןתלינן.
 ראשתכח התם וטה בזאב.תליט
 ירא רטשט,טא טשום תליט,ריעותא
 עכו"ם רהוציא היכא ולקולא.רטבחא

 רטבחא ירה בה וטטשטשו ישראלאו
 טנמטטש לי וטה ]בבטבעיא[.בכולהו

 בטקצתה. טטשטש[ לי ומהה=בכולה
 ריעותא. בה אשתכח רלא היכאוכש"כ
 הריאה את ונטל זאב בא אםועור
 זאב בא אם' הא בו. תלינן לאטי

 בכלל, וריאה טעיה, בני אתונטל
 ארם. לי וטה זאב ליומה

 :עכ"ל

 נינהו תורה בני רלאו טשום או 'טם: 20( טכח. רעבר ארלר: כ"י ושכחי; 'טם:19(
 ותפס 22( שם. פירש"י ועי' נטירי: רלא כיוז ארלר: כ"י ע"א; נ"א ריט פסחים21(

 רעתי. תנוה אז או"ה עברה אל טוב אז ארלר: כ"י אק; ע"מ ]תהלים הכתובלשוז
 צ"ל: ולרעתי 24( אסרה בראייה אם אר או"ה: לאסוו; כא ההלכה מז אם אר שם:28(

 בשרי אוכל איטתוטם, גאת על ארלר: כ"י י"ר(; י"ג: איוב )עפ"י בשיניי כשרין]אשא
 'טלח ובז ולשונה מורי רברי ואלה פע: ראיותי; אביא ומה יטם: 25( ]==בעניק.ביטנייז
 בשבה"ל התשוכה התחלת הוא ראיות" אביא "ממ ]והלשוז ראיות אביא טהלפניהם,
 היתר טעטי שבה"ל: מורי; לפני וכסה כמה שבירי היתר וטעמי שם: 20( שם[.וכפררס
 לא כי הועילה ולא הבאתי ]יאיות[ הרבה כי שם: ==ממנה 27( סורי. לפנישבירי

 טטנו קבלתי לא כי הועילה ולא הכיאו ]==ראיות[ הרבה כי פע: טקום; בשוםקכלתי
 סטנה קבלתי כי הועילה ולא ר' לפני הבאתי ראיות כסה כי או"ה: טקום;]==שום[

 חילוק; יטום טטנו קכלתי לא כי יטבה"ל: רבותינה יטחלקו פע: רבותינו; יטיחלקו יטם:28(
 ספק ביז פע: ריאה; ספיקי ביז יטבה"ל: 29( רבותי]נה. יטחלקו טקום בכל כיאו"ה:

 ספקות; לשאר 'טבח"ל: וקרוטיז; הרקיז נקובי ורקיז; מוח ,טל קוום יטם: 30(ריאה.

 יטם: 81( ספיקה לשאר ויאה ספיקות בין חילוק שום קכלתי לא כתב: אחת ובתשובהאו"ז:
 וקרוטין הרקיז נקובי לספק או"ה: היטררה[; ]קרי: חוט ופסוקי פע: היטררה: חוטופסוקי
 פע: ע"א: י"א חולין 88( וכאו"ה(. בפע: )וכ"ה להו אבעיא וכי 'טם: 82(וחוטיה
 או"ה: קטז: רליתיה ]==ברובא[ רובא בתר זיל יטם: רובה; בתר זיל קטן רליתיהברובה
 פע: עולה; 'טל טראשה לאתחיה וטהרר שם: 84( שם[. חסר ]והשאר רובא בתרזיל

 רסטכיט כיון ושבה"ל: או"ז רפסח; העצם וטשבורת עולה של טרישא למיפשטהוסהרר
 היכא אטריפה סטכינן ה"נ תטיטה, ואלי' בפסח עצם ושבירת עולה, של ראשה נביארובה
 איפשר רלא היכא מריפות כשאר ארובא רסטכינן בהר" ומסיק או"ה: אפשר;רלא
 ובריק; לה רפלי רלטא יטם: 36( בכולהן==מ. וטפרקינן פע: בכלהו; ]ו[פרכינז שם:35(
 יטם[. ר"ס ]ראה ליה וכריק רעייל רילטהפע:

 דקיימא משום%( או מבחי,דעבדי*ץ
 דמה ככחזאי גמירי דלא ק מדינה בנילן

 הלכה כען 8ה ואם לעבדג מובאך%(
 4ץ ~אוז על לדברי, מעם ונתזןלאמור

 ראיחז ואביא"( בעץניק ב,טרי[]ב:אוכל
 2טחילקו"( קבלרניי2( שלא היתר%(,ומעמי
 למפק ריאה מירכי מפק 9פ( ביןחכמים

 ונקובי "( חומין ופמוקי %( האםנקובי
 מילתא הא מנא לן איבעיא ט( דכידקין.
 ברובא רובא, בתר זיל "( רבנןדאמור
 אתיא למיפשם "( ואהדר קמן.דליתא
 בפמח עצם ומשבירת עולה שלמראשה
 פלי%( דילמא ופרכינן"( תמימה.ומאליה
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 איכא כי אלמא"( עליה. גומרתא מנח"( דילמא נמי 9מחין( ליה, ובדיקליה
 ארובא דממכי 41( וכיון למפוקי, איכא נמי "( בכולהו ארובא,למפוקי
 הוציא שכבר "( כגון איפשר, דלא היכא נמי בריאה טריפות,בשאר
 : הן כשירות בהמות רוב ונימא ארובא נמי "( נממוך לחוץ,הריאה
 דערלה "( נטיעה צדין אין א( ב9' דאמר אבא, בר דרמי "( משוםואי

 ברביעית והדר ערלה של שנים ג' ממתין י4( התם דקצביא, להוןמקטע
 ח4( דעדיין כגון לכתחילה, מילי הני שיבדוק. עד ימתין לא והכאאוכל,
 להמתין. ויכול לחוץ הריאה הוציאולא

 טרימה, בה יש אם ולברר 49(
 יאכל שאם מעט. "( ימתין ליגלות, דמופ'ו %( וכיון מיד, אותונראה
 ]=אכל[יס(. שטריפה נמצא טרימה, ונמצא הריאה יוציא ואח"כתחילה
 ליגלות, במופו 64( ואין לידע איפשר 68( דלא זו ריאה הוציאו אםאבל
 "( וע"ז מעולם: ]=טרפות[ "( במפק י6( חמא בר רמי החזיקהלא
 רלטא שם: 89( עליה. ג01רא ר0טי שם: 88( בפע:(. )וכ"ה נמי פמח וגבי שם:87(
 שם: 41( בכולהו;. פע: 40( ארובא. ממכינ; ולא למפוקי איכא אלמא פע: לפפוקי;איכא
 פע: גם0ור; אפש]ר[ רלא היכא אריאה גם מרפות, בשאר ארובא רסמיכי' ]=וכיו;[וכי;

 בטק"א. ליתא ה;" "כשירות וער מכא; 42( ניסמור. איפש,ר דלא ]=היכא[ נמיאריאה
 ביצה 45( חצבא. 0שום ואי או"ה: נטיעה; משום ואי שם: 44( 87. אות לעיל עיי;48(
 רגליהו; רטקטעא חצבא או"ה: דקצבאי; רגליהו; מקמעת נמיעה שם: 48 ע"ב.כ"ה

 רקנצ[בייא. רגליהוז מקמע נטיע פע: דקצביא; ריגליהו; מקמעא נמיעה שבה"ל:רקצבאי;
 או"ה: ]=לחוץ[: הריאה הוציאו דלא היכא שם: 48( במק"א. חמר "כגוו" וער מכא;47(
 שבה"ל: 0יר; נראה שלה וטרפות ואו"ה: שם, 49( לפנינו. והוא הריאה הוציאה רלאהיכא

 נ-להנלות[. לגלות וסופו שבה"ל: להגלות; 1מופו שם: 50( מיר. יראה שלהומרפות
 כשיוציאה שמא שם: הסברא; עפ"י זה תיקנתי 52( מעמ. לה0תי; לנו יש שם;51(

 שאכל ל0פרע הרבר נגלה לכ;, קודם שאכל וזה מיר, מרפה ממני בה ימצא]=לחוץ[
 רלא היכא אבל או"ה: 58( מריפה. מפק בה; ימצא הריאה כשיוציא שמא או"ה:מרפה:
 ]=נחזיקה[ נחזינא לא או"ח: 55( להגלות. פופו ואין שם: 54( בשבה"ל(. )וכ"האפשר
 ]שם עהרנרייך ורח"י אבא(; בר )ראי פע: אבא: בר רמי שבה"ל: לעולם; טריפהלמפק
 צ"ל: ובוראי כו'. 0ובנים רבלתי תיבות ג' אלו מגרתי וכתב: ברואח שגה קמ"ח[אות
 מריפה בתורת פע: טעולם; טרפות למפק שבה"ל: 56( אבא. בר ]:=,רמי[ החזיקהלא

 ית; כנתב[: אחת ובתשובה או"ז: ממנו; קבלתי אשר לבו אל מורי ית; או"ה:]ממנו[; אני טקובל עברו, לפגי להורות לב מורינו ית; ושבה"ל: פע ממנו; מקובלני כיעברו, לרברי להורות לבו אל מורי ית; לפניו, אכתוב אשר אלו, ראיות ולשתי שם: 57(לעולם.
 "ובתשובה שהלשו; ]ונראה היא רווחת 1[הלכה ]=ממנו מקובלני לעברו, להורות לב10רינו
 אחת ובתשובה עכ"ל, כו' פפיקי לשאר ריאה מפיקות בי; חילוק שום קבלתי לא כתבאחת
 "העתיק ורש"י הלוי, ר"י השני לרבו של0ה מרבינו לפנינו תשובות שתי כא; רישמפק שום בלי טעיר עכ"ל", ארם לי ומה זאב לי ומה כו' לעברו להורות לב מורינו ית;כתב

 46. אות מוף 407 ע'ריש לראבי"ה מבוא וגם 0בואי, והשווה הראשונה"[; 0תשובתו לשונות כמה השניהבתשובתו
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 כמו אמור, 9( מריפה ]בכבהמה[ חלב א( רווחת הלכה ממךמקובלני
 "( שכנום מפני אמורה, קיבתה המריפה מן שינקה כשירה %(ששנינו

 חלבה את אכלנו שחימה קודם אחת שעה "( אם "(, תימא וזהבמעיה.
 שנשחמה ]=מפני[ 8( וכי ריאתה, 66( מירכי למפק חששנו]בבולא[04(
 69( אימורא מפק בה "( ונחזיק חלבה '( נאמר בדיקה, בלא הריאהוהוציא

 בי( ממכינן לבדוק, 1י( לאדם איפשר דלא דהיכא מכאן, רבינו 6י(ולמדינו

 שמופו %( בדבר ודווקא הוא, בעלמא חומרא 4י חמא בר ודרמי %(.ארובא
 ]=בהונא[%: רב על אדם ]בבשום[ נחלק ולא מידליגלות

 זאב בא כגון %( אלא הונא, רב אמר ]=דלא["( רבינו שהשיבוי~מעתי
 86( וכי מריאה. חוץ מפיקות שאר 'י( והם מעיים, בני אתונמל

 אי להו דאיבעיא גמרינן. מריאה "( ריעותא מפק הא כן, לומראיפשר
 או תלינן ]=מהו["(, דמבחא ידא דמשמשא היכא ריאה 8'(אינקוב

 ]=גישראל[. היא רווחת והלכתנאן פע: ארלר(; בכ"י )וכ"ה בישראל היא רווחת =והלכה58(
 ע"ג קם"ז חוליו ששנינו; כאותה שם: 60( אסורה. טרפה בהסה שחלב שבה"ל:59(
 גמעיים. או"ה: 81( 8(. אות 284 ח"ב )הרב(ר במקום,,קמ"ו"ן ע"ב קט"1 להגיה: צריר]וכז
 1אה. על סורינו יאסר וסה פע: אק:(; בכ"י )וכ"ה 1את על ]=סורי[ יאמר וסה שם:82(
 תיקנתי 64( שחימתה. קורם אחת שעה אם ופע: או"ה שחימה; קורם עיו כהרף אם שם:68(
 שם: 88( ריאה. סרכי לספק שם: הריאה; טרפות למפק או"ה: 65( סק"א. עפ"יזה

 נאסרה שבה"ל: 87( נאסרה. שנשחט ספני ואם או"ה: נאסרה; ששחמה ספניועכשיו

 גה והו1ק פררס: ספק; בה והוחזק או"ה: 88 נאסררנ=ה[. פש: חלבהן; הסלה]בלי
 או"ה: סכאן: ולסךנו סאר, רחוק זה שם: 70( ]=איסור[. ספק או"ה: איסור.89(ספק
 ליתא 71( סיכאו. ]ו[לסרנו יורע, ]=אינין אינו 1את פע: סכאן; ]1[לסדנו יורע, איגי1את

 הפשמ רקודם ונהי שם: 74( 88. אות לעיל ואה 78( ארובא. ממכים שם: 72(בסק"א.
 הוסרא אבא[, גר רסי בגסראע ]=ולפנינו חסא בר סררסי סמנה לאכול אסורונתוח
 ]ך-,8ום[ נחלק =ולא 78( סיר. להגלות עוסר אשר וברבר או"ה: 75( הוא.בעלסא

 רג על חולק אדם איו או"ה: ופע[; ]שבה"ל עפ"י 1ה ותיקנתי ]=הונא[; רב עלארם
 לא שבה"ל: איתסך; לאו פע: הונא; הרב אתסר רלא שם: אמר; ג]רלע[ 77(הונא.
 מעייו; בני אה ונטל 1אב בא כגון מריפיות, אשאר אלא שם: 78( הונא[. ]=קררבאיתסר
 אשאר אלא פש: כגוו; ספיקי אשאר זנלא שבה"ל: כו'; כגוו אחרי' מספקות אלאאו"ה:
 וכן לוסר אפשר ]=אי[ פע: כו; לוסר אפשר אי שם: 80( במק"א. ליתא 79( כגון.ספק

 ספק דהא שם: ; מיניה וגסרינן הוא ריעותה]=א[ ספק והא או"ה: 81]=כן[.
 שם: ע8( נסרינן. סינה רריאה ריעותוא[ והא שבה"ל: נסריננו[; מינה רריאהרני[עותנא[

 וניקבה רמבחא ירא רמשסשא היכא להו ואיבעיא או"ה: ריאה; ]=אניקבה[אנקיבה
 שם(: )וכ"ה =סהו 88( ריאה. אינקיב לו ראיבעיא ופע: שבה"ל ]=הריאה[;הריעה
 תלינן. לא עו רמבחא בירא תלינן שבה"ל: תלינן: איאו"ה:
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 ]בםבה[ דאישתכח היכא ומה %( השתא בזאב. תלינן דהא י"(, תלינןלא
 היכא לקולא, %( ביה תלינן ממשמשא דטבהא דידא %( משוםריעדתא,
 ]מבעיא[ 89( בכולה ]=גביה[ %( דממשמש ישראל או גוידהוציאה
 %( היכא וכ"ש במקצתה, ממשמש לי ו[מה בכולה, ממשמש לי]=דמה
 תלינן לא מי ריאה, ונטל זאב בא אם "( ותו ריעותא. ביה אישתכהדלא
 וריאה תנן, מעיים בני %(, ה[דקין ]בבאת ונטל זאב בא איתמר מיביה.

 : אדם נקב לי מה זאב, נקב ט9( לי מה מעיים, בניבכלל
 לא "9( כן דאם לקבל, איפשר %( דאי הטריפות על מורינו יומיף %(ואל

 %( לדקור הטבהים פה ז9( נהגו פעמים רוב כי עולמית. בשרנאכל
 למהות, 1%( בנו ואין הריאה, 1%( להוציא הבהמה 160( בהלב %(מכין

 היו לא שאל"כ י'( אומרים כי הבהמה, דמי כי "'( ש[נתן יא]=אם
 והלכתא או"ה: ופע(; בשבה"ל )וכ"ה בזאב תלינן רהא תלינז, הלכת]א[ וקבעינ; שם:84(

 שם: 86( התם. ומה שבה"ל: השתא; ומה פע: במק"א(; )וכ"ה =והשתא 85( בזאב.רתלינז
 שבה"ל: 88( בה. שם: 87( רמבחא. ירא רמשמשא היכא או"ה: רטבחא; ירא משמושמשום

 נמשמושז: לתלות לנו יש הרבה, נקבים בה נמצאו אם אפילו רכולהו, ירא ביהוממשמשא
 ]=היכא וממושמשת מוצאת היא שם: רכולהו[: ירא ]=ביה רכולהו בהרייהו וממשמשאפע:

 נמצאו ואמילו שם: מבעיא; רכולהו ירא =ביה )!8( מבעיא. בכולה וממשמשא[רהוציאח
 גמקצתה; משמש לי מה גכולה, משמש לי דמה במשמושים, לתלות יש הרגה נקביםבה

 נקבים נקבים גו נמצאו אם ואף מיבעיא. בכולא, ומשמש ישראל או גוי רהוציאאו"ה:
 ועור או"ה: 91( וכו'. רלא ]=היכא[ הכא וכ"ש או"ה: 90( רטבחא. בשימושאתלינז
 את ונטל זאב בא אם ועור שבה"ל: בזאב; תלינז והרקי;, מעיים בני ונטל זאב באדאם

 אתמר. מעיים בני את ונטל זאב בא ועור פע: היא; מעיים בני גכלל והריאהמעיים, בני אלא[ קא]טר לא הרקיז את ונמ'ל זאב בא והלא שם: 92( בה. תלינן לאה,ריאה
 והשאר השנייה[; התשוגה שם מסיים ]ובזה ארם לי ומה זאג לי ומה ושבה"ל: או"ז93(
 בז שאם פע: לעולם; גשר נאכל לא כז, לא ראם או"ה: 96( אפשר. אי כי פע:אפשר; שאי שם: 95( שם. ליתא או"ה: בטרפות.; יוסיף ואל מורינו יאריר אל פע: 94(חטר.
 עירנו טגחי נוהגיז פעמים שרוב שם: 97( לעולמית[. בשר נאכל ]=לא לעולמית כשרלא

 הטכיז. מושיטיז הטבחים או"ה: סכיז; להושיט פע: סכיז; לתחוג שם: 98( גפע:(;)וכ"ה
 של בלבה או"ה: הבהמה; =]בלב[ 100( מק"א. עפ"י זה ותיקנתי השחיטה; =לאתר99(

 הסכיז שנתחג ופעמים אליו, הדם את להמציא שם: רמה; פע: הרם; =את 101(בהמה.
 בירינו ואיז שם: 102( הריאה. תור נתחב שהסכיז פעמים נם הרם, להוציא או"ה:בריאה;
 הבהמה גתור הרם ישאר ונם כי למחות, בירינו ואין או"ה: גשוחר; ולא במחיר לאלמחות
 ואיז הריאה, ]=תור[ על הסכיז שהולר ופעמים פע: וכו'; הגוים וירגישו הבשרותתארם

 כשרה הבהמה, רמי שנתן לא אם שם: 103( בשוחר. ולא במחיר לא למחות, בירינוכח
 שאומרנים[ פע: 104( כשירה. והז טריפה והז הבהמה, רמי נותז לא אם פע: טרפה:או
 שרמה באמרם שם: לגוימ: למוכרה יכולים ואין ישראל, ששחמה ונכרת בבש,ר נבלע שרמהלנו,
 ולא או"ה: ממנה: יקנו ולא ישראל, ששחטה הגוים וירגישו הגשר ותתארם בבשרהיבלע
 נרול להפטר ויבו* מהםיקנו
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 שהם 1%(, באת המקום על 6"( להחמיר ואם : לגוים למוכרהיכולין
 דין בית אתה הרי ]בכבה[יא(, ומקילין הארץ ועמי טבחיםכנענים
 לנו לאמור ולא ההלכה על דבריו רבינו ישען 1%( אמנם 108(.הגדול
 חלה וגזירתו היא. נכונה ראייה לא אם בריאה, הנולדות אחרותמפקורנ
 לעשות למורינו וחלילה ממנו. שקבלנו למה לב ויתן 110( כולנועל

 : ט11( ע"כ אמת דברי לפניו בבא לדבריו, ע1(מניגרון

 מ"אמי'

 : לויה מגן ר"י 1( השיבו אשרוזה
 רובא בתר דאזלינן 4( דקאמרת 8(. בצדם תשובתך '( ראיותיךבמל

 לא חכמים, כתקון לעשות ויכול הואיל 5( הכא קמן.דליתיה
 צריך שאין טרפות, בשאר אלא אמר לא 8( הונא ורב רובא, בתר-אזלינן
 לא טרפיות, כמה יבה ויש 8( היא שעלולה י( הריאה אבל אחריה,לחזר

 סוף 2717 סי' הןלי 3כ"י נסליתיתס סי3הס ליס"י סליי י"י תסינת :מ"א
 ח"3 ]בטס37יר 1"ל( סלוי הליע(ר נ"ר ילחק נהס : נסופס )וחתוס"134-ה135

 1::3רלינר סת:( נכ"י וליתה ת: )כ"י נהו"ה וסינוסיס ונחסירות236-235[ן

 ח"3 תלנוון נית : הלוי ילחק רני' וססינ : נסס 176-175[ ע' סוף לתח"ונתנוה
 401. ע' ריס לרהני"ה ננונוה ונקילור :296

 באמצע ב184ן רף ]שם בכ"י מצאטעי רמז ]ובררר ארלר בכ"י שם חסר סופו וער מכאו105(
 לבני בא להחמיר ואם פע: 106( וכו'ן. באתי להחמיר אם ושכתבת הלוי: ר"יתשובת
 בני לאו עירו רבני משום בא, להחמיר ואם או"ה: הארץ; ועמי כנענים וטבחיםמרינה
 או"ה: בה; מקיליו יהו שלא ]==לרבריו[, לרבר סייג לעשות ורוצה פע: 107( נינהו.תויה

 ביהורה; גרול רינו בית הלא פע: שם; חסר או"ה 108( לרבריה סייג לעשותורוצה
 לאסור מורי ביר אי, הנה או"ה: 109( תכ"ה. סי' תשב"ץ הנרול ב"ר נקרא הרורעגרול

 ימים: יאריכו וישר"ל לרברינו לב מו]רי[ וית, הלכה. רבר פי על לא אם לרביםולהורות
 ומקובל ויתקבל לגזור וראוי פע: 110( שמ[. חסר ]והשאר זלה"ה יצחק בו'שלמה

 הוא תלמורי לשון 111( הרהטובה[. יטם מסיים ]ובזה בו להתגרר הניחו]==ומקום[
 סנוגרוה רבריו יע'טה מינכעו: בכ"י אמנם לרבריו: סניגרו, יעיטה יטלא ע"כ[ ל'~טבועות

 מבואי(. )ראה יבר"י" לרבינו גם ז"ל הוא כתב "וכ, ארלר: ובכ"י112(

 בצרה תשובתו ראיותיו בכל הנה שם: 2( הלוי יצהק רבי' והשיב או"ה: 1( :ט"4*
 יטם: 5( רובא. בתר ראזלינ, ראמר רלמאן ברובא רקאם' יטם: 4( בצרה צ"ל: אוליה(

 יטם: 7( יטם. ליתא -הריאה" וער מכאן ח( כו' חכמים כתיקון לעשות ריכולכריאה
 טרפות. מיני ]==כמה[ בה למצוא 'טם: 8( היא. עלולהרריאה
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 עצמה בפני בריה ריאה האי 9( בה"ג מצאנו וכן מעולם. לבו עלעלתה
 לשאר ריאה מרכי 11( בין חלקו לא שרבותינו "( אמרת ולמההיא.

 רישא למזבן דבעי 13( ישראל בר האי : 12( בה"ג כתוב ראית לאמפיקות.
 מדעם בה אשכח ולא מגואי טבח א( בדקה כד בשרא, או אטמאאו

 לא ואי טובא, ולאנפוחה לאבראי לריאה לאנפוק]י["( צריךדמטריף,
 דלא ואע"ג בשרא, מההיא למיכל ואמור היא טריפה מפק "( הכיעביד

 כל 18( עבידנא מי אחריני, טרפות במיני י1( ואלו רעותא. בהאיתיליד
 לא לכתחילה אבל טרפינא, דחזינא דאתרמי היכא אלא בדיקותא,הני

 ]מ[חלב "( אמרת ודקא : היא דעלולה בריאה "( רק בתריהו,מהדרינ'
 הוא, חדוש דחלב חדא, היא.. ראיה 21( לאו כו', טרפה ]=בבהמה[בהדי

 שברו לכו 8י( ואומר ודבש, חלב זבת כדכתיב ושרי, החי מן י2(דאתי
 רחמנא, קטרייה 24( לשחיטה ממוך דאפילו וחלב. יין מחיר .ובלא כמףבלא
 בחזקת דבחייה בהדי 6י(, אבר אבל מילתא. תליא לבדוק אפשר באיולאו
 6י(, בדיקה בעין דלא מעיים ובני אברים נשחטה, כי עומדת,אימור
 מודה בדיקה, י8( דבעיא כיון בדקה, דלא ריאה אבל היתר. בחזקתהויין
 שאף כדבריך, היה ואלו ממפק. ואמורה אימור בחזקת שהיא הונארב

 עקיבא ר' כי בדיקה. צריכה הבהמה היתה לא הונא, רב דברבריאה

 גרו5ות בה5כות 5פנינו ו5יתא היא; עצמה בפני בריאה רריאה בה"ג ראמרינן שם:9(
 143. ע' ראו וה5' קצובות; ה5' ח"א, הורוויץ[ ]מהר' תוש"ר והשווה בר"ב[; ו5א בר"ון5א
 שם: 12( ספיקי. 5שאור ריאה פפק בין שם: 11( חכמים. ח5קו ר5א תימא ו5א או"ה:חו(
 בשם: שמובא מה והשווה ור"בן; ר"ו בה"ג שם ]וחסר ראמ' בה"ג ראיתן ]קרי: ראיתאלא
 ושם קכ"ת, =פע: ב79 רט"ז סי' ]=פררס ח116 תי"א סס"י באו"ז בבבל שנכתכוה"ג

 ח"ב בגנ"ש גינצבורג ר"5 יטציין המקורות 5כ5 יט5פנינו תשובה 5הוסיף וצרירקע"א[:
 אר"ר: כ"י 15( שם. חסר "צריד" וער מכאז שם: 14( אינש. בר האי עו"ה: 13( 540.ע'

 אסירא שם 16( טובא. ולאנפוחא[ ]==לאבראי 5ריאה 5אנפוקי צריד או"ה:לאנפוקה;
 מריפות. מיני ובכ5 שם: 17( שם[. חסר ]והשאר טריפה ספק משום חיותאההיא
 היא. רע5ו5ה בריאה כמו יטם: 19( הני[. :==כ5 ]קרי: כה"ג עברינז 5א יטם:18(
 שם: 21( טריפה. שנמצאת בהמה מח5ב ורקאמ' או"ה: טרפה; בהרי ח5ב אר5ר: כ"י20(
 מכאז ]והשאר החלב רק רשרי, החי מן היוצא רבר לר דאיז שם: 22( היא. זו ראייה5א
 וב5א כמף בלא שברו ו[לכו ואכלו שברו ]==לכו ~ש( שם[. חסר עמרם" רב "מותיבוער
 שם. 25( ר/ פ"ג: מא"א ה' רמכ"ם ראה 24( ט,[. נרה ע: נ"ה: ]ישעית וחלב "ןמתיר
 ישם 27( ע(נו גנ"ים ,ר4שה8י*(
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 אמרי. קא לכתחילה אפילו הונא ורב 'י(, צדין אין בפרק חייאור'
 : %( יון ארץ בכל אמור פשוט הרבים בעונות זהומטעות

 הונא, אדרב הבשר כל "( בם"פ עמרם רב מותיב מדקא א( אמרתודקא
 מהא הטרפה, מן ינק שמא חיישינן הגוים מן נדי בלוקחדאמר

 נבלות משום לא "( חוששין ואין הגוים מן ביצים לוקחין "(דתניא
 אלא הטריפה, מן ינקה שמא תימא לא "( ומתרץ טרפות. משוםולא
 שכיח, לא טרפה שכיח, טמאה 5י( מ"ט הטמאה, מן ינקה שמאאימא

 : כלל היא ראיה לאולגמר"

 דממשמשא"( היכא ריאה אנקיבא דכי הלכתא, דפמקינא "( אמרתודקא
 דלא היכא %( כ"ש לקולא, ]ב:ביה 8י( דתלינן דטבחאידא
 היכא מדקאמר דאדרבא "(, היא ראיה לאו ריעותא[. ביהאישתכח

 דמעשים משום דתלי.נן, הוא התם '4(, משמע דטבחא, ידאדממשמשא
 במקום"( אבל הטבח, משמוש מקום הקנה, מן מדולדלת שריאה יוםבכל
 ודרמי הריאה. בכל נקבים נמצאו 48( לבעו כדבריך שאם תלינן. לאאחר
 שהלכה לפי ומקוימת. עומדת ובמקומה עומד, אני עליה א( חמאבר

 מפק 8*( יאמרו לטהר, טומאה מפק "( אמרו אם בישראל היארווחת
 : להתיראימור

 דם להוציא מכין גוים טבחי "( מושיטין שבמקומכם שכתבתומה

 נינצגרנ ור"ל ; 331 ושם 259, ח"ב בראבי"ה אפמוביצר 1הש11ה 20( ע"א. כ"ה ביצה28(
 צריכה ריאה מרינא תרג רברי לפי ישהרי לי, מוב: ננו י א וזה בזה"ל: כאוהעיר

 נתפיטט זה ברבר יטטעו שממני אומר: הוא איר וא"כ הוא טריפה ברק לא ואמבריקה,
 ע"ב. קט"ו תוליו 81( מריפה. מביצה עמר]מ[ רב מותיכ קא כי ועור או"ה: 80(אמורה

 יא ]==ומתרצינה ומתיריו 'שם: 84( טריפה. למפק שם: 38( ביצים. ולוקחים או"ה:82(
 ודקאמר י"ם: 86( יטם. חמר "כלל" וער מכאו 35( הטרפ]ה[. מו ינקה[ ]--שמאתימא
 יטלפניה. רש"י בתעח' הני' עפ"י זה תיקנתי 88( יטם. 87( רמבחא. ירא רמשמשהיכא
 היכא רמרקרקינו יסם: 40( הי~נ ראייה לא ריעותא, ביה רלית הכא כ"ש או"ה:39(

 אס]ר[. לא אחרים בסקומות הא שם: 42( ישם. חמר השאר יטם: 41( משמע.רמשמע,
 חמא גר ררמי וההיא יטם: 44( נקבים. נמצאו 1)פיל1[ בריקה בעי ==]לא צ"ל: אולי43(
 ישם: 47( להתיי. טריפות במפק יטם: 48( :==במפק. 45( יטס[. חמר ]והשאר אמרואם

 תשובת למהרורת מתאים מכח" "מושימיו ]והלשוו הריאה שנקב הט1ח ממכיוורקאמר
 ארלר[. בכ"י להני' לא אמנם בפע:, ונם באו"הרש"י
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 דבר עדיין. 4( חיות בה ]ו[יש מפ'רכסת, הבהמה בעוד '*(הלב
 דאאר אחד, : טעמים מב' ממנה לאכול ואסור הוא גדול איסור %(זה

 זה הרי נפשה שתצא קודם בהמה של ב6( מפ'רקתה השובר 51(שמואל
 גוזל זה הרי להו, ואבעיא באברים. דם 4י( ומבליע הבריות את 58(גוזל
 שפיר באומצא לדידיה הא באברים, דם דמבליע משום הבריותאת
 דאסורא תיקו וכל בתיקו, 56( וסלקא אמור. נמי לדידיה דלמא אודמי.

 המפרקת את לשבור שלא י6( נוהגים היו וכן חולקין. ודממונא %(,לחומרא
 בחדוד המרכות את יפרק שמא 58(, שני וטעם הנפש. שתצאקודם

 : חמור אסור לידי הדבר ויבאהמאכלת
 ועמי 60( מדינה בני מקומינו בני לחשוב באתי 59( להחמיר אםושכתבת

 במקומנו לצורנו, שבח כי לרוחי, כן לעלות ושלום וחםהארץ.
 בין להבין ויודעים והיתר ובאסור בתורה מחזיקים חכמים תלמידייש
 מהלכות אלא "(. יהו שם העץ שיפול מקום שכתוב כמו והלופו,טוב

 : כלום "( בדבר לערער לאדם ואין אמרנוהו,וטעמים
 68( מעים בני בכלל וריאה אתמר, מעים בני ונטל זאב דבאושכתבת

 בחדרי בקי שאתה בך אני מחזק זה, יאמר כמות,ך אדםאתמר.
 קתני ולא הכבד. את מכר לא הקנה את מכר 04( שנינו והלאתורה.
 חלוק נותן היה לא מעים, בני בכלל ריאה ואי מעים. בני את מכרולא
 "( הקבועות ה"ג בשם למעלה כתבנו הרי ועוד מעים. בני לגבינמי

 ועוד היא. עצמה בפני בריה ריאה האי ישראל, בכל הוראהשמורים
 בהדורא י8( ותרגמה מעים, בבני הדם את מחזיקימ אין 66( שמואלדאמר

 או"ה: 50( 94. אות שם ראה 49( 96[. אות לעיל ראה גולרשמיט, ]כ"י הריאה להוציא48(
 בהמה. של מפ,רקת רהשובר מההיא או"ה: 52( ע"א. קי"ג חולין 51( הוא. איסורוראי
 שם: 55( באיברים. רם רמבליע משום שם: 54( הבריות[. ]=את נוזל זה הרי שם:53(
 מבואי; ראה 57( שמ[. חסר התשובה סוף וער ]ומכאז הג' עכ"ל שם: 56( בתיקו.וקאי

 זה גס 58( 88. צ"א סס"י )מק"נ( ובתשובותיו הי"ח, פ"ג שחיטה ו;' הרמב"םוהשווה
 נמצא הכפרים" "בני במשמע 60( 406. ע' סוף לראבי"ה מבוא השווה 59( שם.חסר

 ע"א, ל"א בע"ז שאמרו למה וכוון 62( ג'[. י"א: ]קהלת =יהוא 61( המאוחרת.במפרות
 מעיים בבני גם ירושלמי של ולשיטתו 63( מהם. למרים העי,ר בני כל ת"ח שיששבמקום
 קבועות להלכות כוונתו אולי 85( מ"ה. פ"ה: ב"ב 64( 540ן. ח"ב גנ"ש ]ראה בכללהריאה
 555; סוף ד"ב ח266, ר"ו ה"ג ע"א: קי"ג ]חוליז משרשיא רב אמר 68( גאו;. יהורתיררב
 ומעיא; רכנתה והרורא בכרכשא שמואל תרנמה ה"ג: 67( שם, ר"ס ועי' 184[. ע' ראוהל'
 רכנתא. והררא ומעיא כרכשתא ]=תרגומה[ תרגוסה ראו:ה'
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 מחזקת היא הרי מעים, בני בכלל ריאה ואי וכרכשא. מעיאדכנתא,

 למעים בינה מפסקת %( הכבד שיותרת ועוד וכבד. לב כמו בדםהיא
 : בתים שני בין המפסקתבמחיצה

 מצאנו כי לו. ירע לא כיון, ולא הורה אם לבו, אל ידידי ישיםואם

 יבמות במסכת איש, באשת אפילו שטעו הקדמוניםבגדולים
 אנסבא שילא דרב אמרינן בתרא[%( ]=:האשה שלום האשהב9רק

 וכו'. יועע ברוב ותשועה 0י( ומסקנא באגמא, גברא דטבעלאתתא

 ב9"ק שאמרו כמו בדבר, עון ואין וטעו, ב"ד הורו "( מקומותובכמה

 לבו שיתכוין ובלבד רואות, שעיניו מה אלא לדיין לו אין 2י(דטנהדרין

 וכשרה טובה וכונתו ודאה, וחכמתו טהורה, שיראתו לי וידוע :לשמים

 ובקשתי שאלתי 8י( עת ובכל בדבר. ואשמה עון אין ולכן דופי, שוםבלי
 : עליו שירבה שלומו ורבוי שלותולגודל

 : "( ז"ל הלוי אליעזר ב"ר הבחקנא,ם

 להוסיף וצויר 109; צר בבלי תלמור איז מעריצין הנרמני במפרו פרייס ר"ר ראה88(

 י"ר. י"א: משלי 70( ע"א. קכ"א ]בתרא[, האשה =בפרק 69( שם. שציין המקורות לכלזה

 רשבועות ופ"1 רפ"א, רף רסנהררין פ"נ הרי"ף ה'; רף סנהרויז א':ב'; הוריות משנה71(

 לוי יצהק אוהבו אני בזה"ל: הלוי ר"י כותב 73 ע' ולהלז 73( ע"ב. 1' 72( ועור. שכ"דרף
 לראבי"ה ומבוא י"נ; סי' חופ"מ ]ראה מובתו על אנכי ושש וחניתו שלותו ושב עובר לכלשואל

 בזה"ל: תלמירו יטמעיה מר' הוספה כאז י"ס 135 א-ב ארלר ובכ"י 74( 8ש[. אות7~4

 משום טרפה, רחלב מההיא ז"ל תלמידו רש"י ראיות לרחות ז"ל לויה סנז ר"י שכתבמה

 תיובתא תרוצא עמרם וב מותיב ורקא לשתרי. נמי טרפה רוראי א"כ הוא, חרושרתלב

 בשר ורוב המפרקת שבירת רהתם רמי, לא לדשמואל, סכיז תחיבת לדמות ושרצהלרבריה

 ליכא ולפיכר מטויפה, אלא אינו הלב ובנקיבת השחיטה. קודם היה אם מנבלה,עמה

 1 ד י ם ל ת ה י ע מ ש י נ א 1 שם[. הימב"ם תשובות ]ראה וכר האי כולי דמאאבלועי

 נפלה מ"ב[ פ"נ: ]חוליז רקתני ה, ח מ 1 מ ה 1 נ ב ר ל נ י י ס י ת א צמ

 באלו ע"ב[ נ"ו ]שם בנמרא ותניא כשרה. ארומים פסולה, ירוקים מעיה בני ונחמרולאור

 הורת הק9ר 'אליעזר ר ואף מעשה, פה עשה אבהו ור' וכבד, וקורקבז בלב אמרו מעיםבני

 בני נקראו והריאה הלב סמפונות כרחיר ועל רפלינ. מאז וליכוג היא אחת והלכהכן,
 בהדיא. להו מפר,ם א"כ אלא בלשוז, חלוק ואיז שבפנים, מה כל עםמעים
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 פעלים. רב חיל איש ז"ל ממגנצא יהורה בר' ר"י רבינו 1( השי% אשרויה
 משאת 8( ישא ז"ל יצחק בר' שלמה 2( רבנו ידידי נעימיחביבי

 : ץ בלי-די עד וברכותשלומים
 המפליאים. 6( על דעתו שהשוה והבנתי 6( הנשתון בנמוקיעיינתי

 תורה בחדרי בקי שהוא 1( בו שמחזקני לפי בעיני, זוופליאה
 מעים, בני בכלל שהריאה אמר 8( שחמודי שמועותיו. כון לא הזהובדבר
 ר' שאל לא שודאי חמודי יבין הדקין. את ונמל זאב בא קאמרמדלא
 שהעמידם בהללו זולתי מהו, מעים בני ונמל זאב בא 9( הונא לרבאבא
 ועוד בריאה. שאינ' מרפיות בשאר דהיינו היתר, בחזקת הונארב

 בכלל דריאה איתא אם בקנה. דאמרי ורבא ורבה בריאה, מקיפיןתרויהו '" דאמרי אלעזר ור' יוחנן ר' דהא מעים, בני בכלל ריאה איןשהרי
 ש"מ אלא בריאה, מקיפין למימר יוחנן לר' ליה אצמריך לא מעים,בני
 וקיבה נפשיה, באנפי וחד חד כל למתני דבעי משום מעים, בנינקבו קתני ולא הדקין, נקבו "( דקתני ומתני' מעים. בני בכלל הויאדלא

 : הריאה ולא מעים בני בכלל הוו דכלהו ודקין, וכרם הכומות וביתוהממם
 לשחימה, ממוך אפילו באכילה שמותר 11( מחלב לדון ידידי שבאומה

 דחלב לראיה. דומה הנדון אין מרפה. תמצא שמא חוששיןואין
 באברי 18( מש"כ החי, מן דאתי אע"ג הבהמה בח" שרייהרחמנא
 2717 כוי' "7לר 3כ,,י 53ליווותס סו3"ס תלוויןו לר5,,י נר"י ר"י ת5ונת :מ"%

 90-89 נוועס"נ וענווויס רניס ונ5יכוייס 42-41[: "' 5כס בנססנלס כ"1"ק:סי' כ"י ]בנס3ס"ל 153 כ"ס סי' סוו: כ,,י ח"3 סקנר 353ס"ל ונקינורונתורפס כ"ע: יסו7ס 3"ר ינחק : נסופס וחתס 7~8-2~2[ ח,,נ ]בבס37יר53~63-1~1

]ולית"
 683[: סוו: כ,,י סכייר 3ס'

 ל"ר. ס"נ: בראשית 3( =רבי.. 2( והשיב. ז"ל בר"י ל,ר"י ושאל אק. כ,,, 1( :מ"ב
 =איגרת ומשסעו "שהשווה"; לשוז על נופל לשוז הוא "הנשתוז" 5( י'. נ': סלאכי4(

 מהלכים לו שהיה "נליקיזם", הוא ואולי =אל. במשמע: 6( י"א[. ז': ושם ז', ד':]עזרא
 ע"ב. י': קרושיו הברייתא =לשוו 7( סיוחר. בפרק סבואי ראה הרינוס; כגלילותגם
 ס"ב, סיטנה ,שם: 11( ע"א. סוף נ' יטם: 10( א/ ט/ חוליז 9( שם. ח"ב בשבה"לליתא תסא" בר "ררמי וער וסכאן =בני. משמעו: הגאונים ואצל לתלמירו; חבה לשוו והוא8(
 כה שאיז ==סה 13( ובהמה[. ==מחלב 12(א'
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 דכי מריאה, בר כלהו כגון אברים, הנהו הלכך מחיים. דאמיריהבהמה
 שריין. בדיקה, בעין ולא היתר בחזקת הוו. ]=הבהמה[ 14(נשחטה
 דהא היתר, בחזקת הויא לא נמי ]הבהמה[ נשחמה דכי ריאה,אבל

 : דאמירא מודו כולי-עלמא נבדקה, לא כי בדיקה,בעיא

 תמצא שמא ונתוח, הפשם קודם "( חמא בר דרמי חמודי, "( שכתבופה
 חמא, בר רמי קאמר כי אלא קבלתי, כן לא מעים. בבנימרפה

 הפשט קודם הימנה לאכול אמור הכי ואפילו הבהמה, 'י( דפתחכגון

 ופריך ונתוח. הפשם קודם העולה את להקריב שאמור כדרךונתוח,
 הרי נשחמה דאמר הונא מדרב לאפוקי לימא אי "( ביצה בממכתהתם
 תניא, הונא כדרב והא ונתוח. הפשם בעי דלא היתר בחזקתהיא

 מבית- לאו מאי מבית-טביחתה, חי כזית אומר עקיבא ר' 19(דתניא
 ממקום משרשיא רב 20( ומשני ונתוח. הפשם בלא דהיינו ממש,מביחתה

 ואח"כ ומנתחים שמפשיםים קצבים של '2( מעים בני דהיינואכילתה,

 טביחתה 22( מבית חייא ר' תני הא ופריך לחוץ. מעים בנימוציאים
 בה מחזיקינן ולא בריאה, %( כלומר ונתוח, הפשם קודם דהיינוממש
 קא קמא אתנא עקיבא ור' הונא. כדרב המרפיורנ 26( מקטאר 24(רעותא

 בעי דאלמא יום, מבעוד צלי כזית ממנו לאכול כדי דקאמר %(,מהדר
 טביחתה מבית חי כזית ולאכול בבדיקה, די אלא וצלי, ונתוחהפשם
 כ"ע בדיקה בלא אבל ולצלורנ, ולנתח להפשים שיםפיקו קנדםדהיינו
 חמא, בר מדרמי למימר איכא י2( ארעא אורח לגבי ואפילו דאמור.מודו

 ]אסר[; חמא בר =ררטי 16( להלז. רש"י תשו' והשווה 15( ]הבהמה[. =נשחטהג1(

 ובדיק. בבהסה דפתח אק: וברק: לבהמה =רפתח 17( אבא. בר ימי א': כ"ה,ביצה

 לקצבים. הדיז והוא בעולה, ונתוח הפשט שאמרו כררר ביצה בממכת ראמרינן והא אק:18(

 לקצבים. הדיז והוא בעולה ונתוח הפשט אבן בר רמי אמר ע"א: סוף כ"ה ביצהראה

 שם: ביצה 19( ונתוח. הפשט קורם בשר ארם יאכל שלא ארץ ררר תורה למרהמכאז

 אכילתה שטובחת ממקום לא שם: 20( טביחתה. מבית חי כזית עפילו אומר ר"ערתנן

 וחא שם: 22( קצבים. של ררר[ =]שכז 21( שם. ר"ם ועי' משרשיא"[. "רב הסליז]בלי

 בריאה. ובדיק בבהמה רפתח כגוז לוסר יש אק: 28( ממש. טביחתה מקום חייא ר'תני

 חונא ררב ומילתיה שבה"ל: =]ובשאי[; 25( סרעותא[. ]קרי: רעותה ארלר: כ"י24(

 ביצה 27( חי. איהו ואסר צלי, ראמר קמא אתנא ומהרר אק: כ"י 28( טרפות.בשער
 קמ"ל. ארעא אורח אבא בר רמי אלאשם:
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 %( ריאה בדיקת בלא וכ"ש דקצבאי. רגליהון מקמעת נמיעה 46(דאמר
 מנין "( דתניא הא %( ודכוותה דשכיח. אימורא מפק דהוידאמור,
 תאכלו לא ת"ל תעשה, בלא שהוא נפשה שתצא קודם מבהמהשהאוכל

 בדיקה, ע"י דאפילו וקמ"ל נפשה. שתצא עד לה וממתין וכו', הדםעל
 נפשה, שתצא קודם הבהמה בתוך הריאה ונפח ובדק לה דפתחכגון

 : נפשה שתצא עד להמתין וצריך לאכולדאמור
 בבהמה בעודה ולנפחה ריאתה ולבדוק לפתחה אפשר היאך תאמרואם

 %( יומי דא"ר מזו, גדולה תימה מצינו הרי נפשה. שתצאקודם
 ממאה בהמה ששחמ ישראל דהיינו במהורה, וגוי בממאה ישראלשונין
 צריכין ומפרכמת, לישראל מהורה בהמה ששחמ וגוי ומפרכמת,לנכרי

 ליממא מופו הכשר, 84( למ"ל ואקשינן אחר. ממקום %( והכשרמחשבה
 הכשר, %( צריך אין חמורה מומאה ליממא שמופו וכל חמורה.מומאה
 ויכול הואיל "( חזקיה אמר ומשצינן %(. כו' ישמעאל דבי-ר'דתניא
 שתצא קודם מכזית פחות על ולהעמידה לכלבים ולהאכילהלגוררה
 ממקום הכשר צריכה הלכך חמורה, מומאה ליממא מופה הוי דלאנפשה,
 קודם מכזית פחות )כזית( על להעמידה יכול אם י"ל והשתאאחר.

 : נפשה שתצא קודם ריאתה לבדוק "( שיוכל כ"ש נפשה,שתצא
 מביא אני משם אדרבה דמבחא, בידא מדתלינן %( ראיה שהביאומה

 דמבחא ידא דממשמשא היכא %( אנקיב דכי דכיון לדברי.ראיה
 והריאה בבהמה בעודה אבדקה דלא כיון נמי הכא במבחא,תלינא
 ]ו[מרכי בה ]בכממשמשא,["( דלמא חיישינן במרכות, היאעלולה

 שם: 80( שם[. חסר ]והשאר הריאטה בדיקת בלא וכ"ש אק: 29( שם. ד"ס ועי' שם.ח"ב שכה"י בכ"י וכ"ה דקצכיא; רנליהון מקטע נטיעה אבא בר רסי ואסר ב': כ"ה, כיצה28(
 א'. ס"נ, סנהררין 81( כרתניא. נמשה שתצא קורם מבהמה לאכול הרוצהורכוותה,

 =והכשר 88( שם. ר"ס ועי' יוסי"[. "ר' ]במקום אשי רב אמ,ר א': קכ"א, חוליו32(
 שם: 88( הכשר. בעי לא שם: 85( לי. למה הכש,ר שם: 84( שם. בגמרא וכ"ה]סים[.
 חסורה טוסאה לטמא סופו שאין זרעים סה זרע, על מים יותן וכי ישסעאל, רבי רבירתנא
 קכ"א שם 87( וכו'. הכש,ר צריך חמורה מוסאה לטמא סופו שאין כל אף הכשר,צריכה
 המליז ]כלי מכזית פחות על ולהעסירה לגוררה ויכול הואיל חזקיה אמר ע"ב:ריש

 בשינויים ח"ב בשבה"ל נמצא סופו וער מכאן 39( =שיכול. 88( לכלבים"[..,ולהאכילה
 ]בה[. הות רקוקי וסרכי בה =]ממשסשא[ 41( ]הריאה[. אנקיב =דכי 40(עצומים.
 2[: אות שם ]הרביר עפשמייז רי"נ של ולרעתו שם; וסעה"נ אק: כ"י עפ"י זהותיקנתי
 1 רקיקי בתסרס רלמא סרסורשמיין: ר"א העתקת לפי אמנם ?; רקיקי בת-סרכירלסא
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 כשהוציאה דטבחא ידא משמוש ע"י ואנתיקו ]=בה[ הות "(דקוקי
 : לחומרא דאור"תא ומפק "( ידיע ולאלחוץ,

 "( ואינו 6'(, לרישא אלא דמיין י'( לא הא "(, חניות מתשע אמרתודקא
 בהמות עשר "( והלוקח אמור. מפקו לקח, ]=מהן[ מאיזהיודע

 טרפות מניהו, "( תלתא או דתרי הוא 4( דשכיחא מלתא השוק,מן
 מן כלוקח 68( הכי אפילו פ(, ופרשי נינהו חיים דבעלי %( ואע"גהו"ן.
 מן בהם "( שנתערבו הזבחים כל א( דתנן אמור. ומפקו דמיהקבוע

 כולם. ימותו בריבוא, אחד אפילו הנמקל, משור או המתותהחטאות
 י5(. פרשי מרובא דפריש כל ונימא חד, ונקרב "( ונמשוךומקשינן,

 בעלי אפילו אלמא דמי. מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע, ה"ל "(ומשני
 : קבוע 69( ליה קריחיימ

 בבית שחוםין ומצאן ורנרנגוליו גד"ו לו שאבדו מי 89( אמרינןודקא
 רוב דהוי משום ה"נו דמותרין, נמי פרגיות וגביפ(דמותרין%(
 "( וכשחוטים הן, מומחין שחיטה אצל מצויין רוב 68( וק"לטבחי-ישראל,

 אבל עומדת. היתו בחזקת נשחטה דאמר הונא דרב והיינו דמי,בפנינו

 אצל מצויין דרוב ולחומרא, דאורייתא אימור מפק הוי בדיקה,גבי
 '6( אמרינן ודקא לבדיקה. מומחין "( ואין לשחוט, הן מומחיןשחיטה

 : בדיקה צריך לעולם אבל דקאמר, הוא משחיטה כשירה, הוא הפילההא

 =לחומרא[. ]קרי: ראורייתא ספיקי והוי שבה"ל: 43( בה. הוי רקוקי סירכי מעה"נ:42(
 ישסעאל ]לר' =אלא קרי: 46( חניות. רתשע רומיע והוי אק: 45( ב'. ט', מסהיק44(

 לקח. ]מהז[ מאיזה יורע אינו[ =]ואם 47( א'. צ"ה, חוליז "לרישא"(; )במקוםרקתני[
 או חרא או שם: 50( ביניהו. שכיח אק: 49( בהמות. עשר הלוקח שרוב מעה"נ:48(

 כלוקח השוק מז והלוקח אק: 51( טרימה. בינייהו רהויא חרא או מעה"נ: טרפותןתרי
 וניירו. מעה"נ: וניירי: שם: 52( נינהו, חיים רבעלי נב על אף אסור, רספקו קבועממקום

 בזבחים התערובות בפרק משמע רהכי שבה"ל: 54( רמי. קבוע כמקום כן אמילו שם:53(
 שם: 58( הנסקל. בשור או המתות בחטאות שנתערבו שם: 55( ע"א[. ע"נ ]רףדתנז

 ]=נמשור[ 58( ]שם[. =פריש 67( חר. חר ונק,רייה ונמשור מעה"נ: מינייהו; חראונמשור
 ע"א; י"ב חוליז 60( קביעות. שייר חיים רבבעלי אלמא שבה"ל: =להו: 59( )שם(.ה"ל

 ר' של בנו חנינא רר' אליבא 61( לו. שאברו רמי וההיא שבה"ל: תאמרן ואםמעה"נ:

 לצפורי טבריא ביז ]--שחוטיז[ פרניות ראשכח אמי ורבי שבה"ל: 62( הנלילי.יוסי
 רמי. לפנינו כשחוטיז שבה"ל: 64( ע"א. י"ב ושם ע"ב, נ' חוליז 83( ע"ב[. כ"ר]ב"מ
 מכאז 86( לכרוק. 0וסחין ררוב בטעות: מעה"נ לברוק; מומחיז מצוייז רוב ראיז שם:85(
 אק. בכ"י חסר "מצאנו"ועד
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 עמד שמתחילות "( הראשונים שמדרו בדיקה בהלכות י8( מצאנוועוד
 מריפות י"ח 1י(' רבותינו פירשו כך : "י( בה וכתוב "( ארץוימודד

 שבה הריאה מן חוץ לידך, שיבואו עד אחריהם לחזר צריך 2י(אין
 בהמות הרבה 5י( שהשוחמ היא, %( חזקה והרי מרפיות. מיני 8י(שבעים
 מרפיות 'י( משאר אבל הריאה, מן יי( יותר או מרפות 6י( חצייןימצא
 לחוץ להוציאה צריך יי( מבפנים שבדקה ואחר אלף. מני אחת תמצאלא

 עכ"ל. הרבה אחרים דברים ומשום י'( נקובה או נמוחה או משוםולבודקה
 אמורה נפחה, שלא ח( או בדיקה, "( קודם הוציאה שאם 1'( למדתהא

 . : א(ממפק

 : נ"ע יהודה ב"ר יצהקנאם

 פ"גפי'
 יהודה[ נ=:בר' 8( לוי בר' יצחק ורבי הלוי יצחק 2( ר' לפני בא 1(מעשה

 בדקה, ולא השוחמ ושגג אחת בהמה ששחמ אחד על :זצ"ל
 וטעמיהם. ראיותיהם והביאו לאימור הם 4( והורו לחוץ. הריאהוהוציאו

 41[: 5ן י"ן 3רת ח 5' טנה ]::הסנלה כ"ז סי' 5ק:[ נכ"י ח"3 ט3ה"ל :מ"ג
 ךף נבנפע: רכ"ח סי' 3פרןס ר3יס נו"ס ו3ט ע"3ן ס"ח סת:[ נג"י הנ"רס'

 י126. רנ"ו סי' פ"5 ריט חולין גוליטתיט[ נכ"י הגךול תרךכי סגהותקס"ט[ן
 71:  ע' ל5ה"וו רט"י תולןות 88ן ע' סוף תעה"גוהטוק

 'טחיטה בה' מצינו ועור מעי"נ: קדמונים; של ,טחיטה בהלכות שם: ~עה מצאתי. שם:67(
 ==בהת 70( שם, ליתא אק: ארץ; וימורר בעמר ומתחיליז מעה"נ: 60( הואשונים.שמיררו
  ער לברוק עליר אין יטם: 72( חכמים. פירשו אק: 71( אק. ונם מעה"ג עפ"י זהותיקנתי
 יטם: 75( הוחזקה. והיא אק: 74( ה"ט. פ"י: יטחיטה ה' רמב"ם ראה 78( לירר.שיבואו

 יותר או מעה"נ: 77( טרפות. רובז ומוצא שם: 76( בהמות. כמה שוחט ארםשלפעמים
 היתו בחזקת הונא רב אמר טרפות י"ח בשאר אבל אק: 8ז( שם. ליתא שבה"ל: פחות:או

 לברוק לחוץ הריאה להוציא צריר סירכא מוצא שאינו אע"פ שבורק וכל וטם: 79(עומרת.
 ומשום יבישה משום מעה"נ: ונקובה: וצמוקה יבשה משום אק: נקבה: בכ"י: 80( כו/משום
 ברבר. לסמור יש לפיכר אק: 81( מונלא. או נימוקה א"נ או"ז: ניקבה; ומשוםנימוקה

 ספק הוי שם: 84( יטם. ליתא 88( בריקה. בלא לחוץ הריאה הוציא רכי שם:82(
 ולחומרא.איסורא
 כצ"ל 8( לותיר. צרבני[ ]קרי: בני ,ר' לפני שם: 2( ובאו. מעשה פע: 1( :נךי'1
 הם, אף והורו יטם: 4( שם(. )וכ"הלנכוז
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 ושלח להיתר. הוא ז( והורה כן, כמו לידו 8( ]=במעשה[ בא רבינו "(ולפני
 : האומרין לותיר גאוני לעומת "(כתב-ידו

 ולא דורינו נתיתם שלא צורינויבורך
 בהכשר והביט ועזוב 1( עזורהואפם

 מעמידים שרנילים והשתיל ונבזים 2(דלים
 *( כי שנמתכל ובאלפי 8( בהלךאדנים
 חביבי אהובי ודוגמתו 6( בגינומעטו
 ר' גדולי נכבדי יקירי רעי 8(עמדתי
 ירבו כמותך י(, קרובי יצחק בר'שלמה
 וידע לנו, יממוכו 8( דין מן וכלבישראל

 לכל *( שואל לוי יצחק אוהבו אניכי
 אנכי ושש 16( וחניתו שלותו ושבעובר
 חיבתו קשירת לי_ שידוע ולפי טובתו,על

 : כולו לו אנימודיע

 נ85-7[ן קק"ה נב 14-13 ע' ]=:תר"כ 65 ע' ומס 11-10 ע' י"נ סי' חופ"ח :ט"ר
 ]ונפע: 203 ס"ז סי' ח"נ ה5ורה 30; ע' ס"י סי' 5ו"ה 42ן ס"ט סי'תחנ"ו
 לטיו"ן ונ"י ; תיו"ן סי' ח"5 5ו"ז ס"ח[; סי' נטעות: קכ"נ 5ות נ"חךף
 פ"ז סי' רימ חולין נ)ורךכי נזכרה 5)ונכ( לרמ"י. הלוי ינחק ר' : נמס ס"הסי'

 נזס"ל: 3"ט( ךף )פע: לנסוף סייס נפרךס ונס ; לרמ"י יהוךה נר ינחק ר'נמס:
 הסנוינר( )כ"י מנה"ל ונקנור : כננךו המינ וכך יהיךה 3ר ינחק לרני נוורי מלחכך
 )כ"י ח"3 ונמנה"ל ן ז"ל לרמ"י לוי ינחק רנינו המינ : נמס 133 י"חסי'
 וסונ5ה חסרה זו תמונה 375[ ךף י"נ חונרת 5' סכה ]בבהסנלה י"ט סי'5ק:(
 : נטעות מס העיר 5'( 5ות 203 )נה5ורה ורמ"נ החזנח". 3"קרנות נמליתותהמס
 : 4יה סנן לר"י מהי5 ך3ר יקוס עךיס ס:ה וע"פ ; 3ר"י לר"י יחסה החרךכימרק

 וחורה יטם: 7( יטם. פע: ע"פ זה תיקנתי 8( לריט"י[. ]==וכתנתו מורי ולפני ימם:5(
 סורי רברי ואלה חאוסריה לותיר גאוני לעומת כתביידו[ ]קרי: ושלח יטם: 8( להתיר.גם

 : לפניהם יטלח וכןולשונה
 מ/ ב': מלאכי 2( ל"ה ל"ב: דברים ועזוב; עצור[ ]אפמ ==ולא וצ"ל היא מ"ם 1( :מף'ר

 קרי: 5( כימעטו. בטעות: ובנדפס ר; י"ב: קהלת 4( אלופי[. :==]בהיכל צ"ל: אולי3(
 ובתשובה 9( ע"א. י"ו כתובות ראה 8( חבה. לשוז ==במשמע 7( ==עמיתי. 8(בנינה
 לגורל ובקשתי יטאלתי עת ובכל- בזה"ל: לרש"י הלוי ר"י כותב 2717( סי' אדלר )כ"יאתרת
 כ"ה ג': איוב ". ע"ז, תהלים וחנותו: אולי-צ"ל: 10( עליר שירבה שלומו וריבוישלותו

 ב18( סמ: כ"י שבה"ל)קצוי
 ו"ל: לריט"י לוי יצחק רבינוהיטיב
 וכשב שור של כמו חייה ירכינקור

 אסור הבהמה בירר שאמור מה וכלועו
 יטלממה ובירר השוק בכל בחיהאף

 יטל יטחזז וכן ציקרון. יטקוריןהימנו
 בוקא העוקץ בכנפי וכז הנשהגיר

 בשל כמו בה הניקור וכלראממא,
 ביז חכמים חלקו 'טלא לפיבהמה.
 הראו"ם חלבים אלא לבהמהחיה

 מכחו הבא וכל הניר אבלליקרב.
 ברברי הוהר בני בהמה. של כמואסור
 תורה רבשל תורח, משל יותרחכמים
 ורברי תעשה, ולא עשה בהזיש

 סיתה. חייב רבריהם על העוברסופרים
 בו גהגו קרושים ישראל ששנינוומה

 יש לפיכר הם. סופרים רבריאיסור,
 : עליהזלהחמיר
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 בקי וטהוא בו פ1( מבקשני לישראל הטהורות החיות יריכי "( ניקורועל
 כמו"( חביבי אדוני יחשבני שלא בוריו על לי ומבורר התורהבחדרי

 הדין הוא כך %(: והתרתו הגיד טעמי ט( לחביבי כותב אני א(, דבריועל
 שאמור מה וכל וען. ושה"( שור של כמו לנקרו מצוה הטיה"(, שוםבלא
 היטנו שלמטה 1י( והשוק %( הירך בכף בחיה "( אמור הבהמהבירך
 דאטמא בוקא העוקץ בכנפי וכן הנשה, גיד שומן וכן 'י( מנקרקשקורין
 %( הנצא שקורין עד 4י( קודיל בל"ע שקורין 28( הפרשית מן לנקרוצריך

 בהמה. של כמו %( כנגדה הניקור וכל דאטמא בוקא של העצםצריך
 שמפטפט אדם יש ואם העצם. אותו תחת נכנם ראשו שהגיד יי(לפי
 חלקו שלא לפי למינות. ונוטה לנדותו מהראוי ]זה[ דבר עלכנגדי

 הטזבח, גבי על הקריבים 9נ( בחלבים אלא לבהמה חיה בין ס5(רבותינו
 וחיה. בבהמה ונוהג כדתנן%( בהטה כשל אמור מכחו הבא וכל הגידאבל

 כשל "( חמור השומן אימור וגם אימור נהגו קדושים 81( ישראלוהשומן
 עשר לששה ישרפו והגידין העצמות י8( בפמחימ ששנינו כמותורה
 הזהר בני %( גרמינן ותו לשמנו. אלא נצרכה לא "( רבא ואמרוכולי.
 תעשה ולא עשה בה יש תורה שדברי תורה מדברי יותר מופריםבדברי
 ששנינו %( וזה מיתה. חייב מופרים דברי על העובר מופריםובדברי
 לחמור יש י8( ולכך הוא. מופרים דברי אימור בו נהגו קדושיםישראל

 תחצ"ו: 12( ששאל. החיות יריכי ניקור על וחיה, בהמה ניקור על ואו"ה: האורה11(
 שהוא בו ובקי מכיר אני בזאת פע: תורה: בחררי בקי שהוא בו אני[ בקי ]קרי:בקיני
 על כמבזה שם; פע: ע"ם זה ותיקנתי רבריו. על ]מזיח, כמו צ"ל: אולי 18( וכו'.בקי

 על כעובר' והגיה: צו,רך ללא טרח ב'( אות שם )תחצ"ו מילר ור"י האורהן; ]או"ה,רבריו
 אני כן על האורה: 15( רבריו. על החולקיז כננר םמר לו ולהיות ותהצ"ו: פע 14(רבריו.
 חמימה. שם: 17( ותורתו. : בהאורה אמנם ; באו"ה ג"כ כ"ה 16( לחבירי.כתב
 הירר. בכל האורה: השוק; בכל שם: 20( בחיה. אף שם: 19( ועז. וכשב קצשבה"ל:18(
 והאורה: או"ז. צנקינ,רוז; פע: בונקרוז: תחצ"ו: ; ציקרוז שם: 22( ובירד. שם:21(

 פע: 25( שהט0ך(. 24( שלו. הפרשות בית מז האורה: 28( 8תבך(. והוא=ם"2ט43צאנקר"יז,
 המאמר וכל 27( בה. שם: =טן(תב1ז.26( והנייא תחצ"ו: אונקא; האורה: הנקא;ואו"ה:

 חכמים. שם: 28( שלפנינו. ב13 סמ: בכ"י נשמט כולו השני "לפי" עד הראשוז "לפי"מן
 צ"א, שם: 81( פ"מ: חוליז 80( ליקרב. הלאויים בחלבים, ]קרי: חלבים שם:ה2(
 ג'[. הערה ]שם בהמה בשל אמו'ר ווין(: )כ"י או"ה תורה; בשל אמור האורה:82(
 כ"א:; עירוביז 35( פ"ג: שם בגמרא לפנינו וכ"ה ,רבינא: ראמר האורה: 4):( ע"א, פ"ג33(

 עליהז. להחמיר יש לפיכך שם: 37( ומה. שם: 36( בה1. םמ: בכ"י הלשון בשינויונמצא
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 שלומו ירבת 89( והמקום כצריך. צריך אינו "( עשיתי ואני הרבה.עליו
 : מלה לעד אמןוטובתו

 : מ"המי'

 לתת הזקיקני אשר : תשובתו 1(והילך
 יום מומפי דזמקראורנ צ( עללב
 9טירתו, לפני רבינו הנהיג אשרהזכרון,
 ב( ולאחר חדשיכם, ובראשילהזכיר

 הדבר להחזיר דבריו על *( חלוקיןפטיררנו
 וחילול אימור שיש '( ואומריןליושנה.
 ביום חדש ראש אזכרת שהשומעבדבר,
 ובא מעובר שאלול מבור יהא 0(שני

 ראייה ועוד המועדות. אתלקלקל
 אומרין רבותינו פמקו מאשרלדבריהם
 לא : ולכאן לכאן ז( ועולה אחדזכרון

 ס"הת 1ו. לעו),ת 1ו ענין[ ל"ותו ]ננונע רס"י תסונות סתי כ"ן נ51ינ ו"ני :מ"ה
 3ר סל)וס : ונתתיתת נסלירוותה הו3"ה ל3, לתת ה(קיקני "סר : נלסוןה)ותהלת

 ]בבסי' 3-"117 סתינר( )כ,,י נ1)ה"וי5הק
 סכ""

 סי' רס,,י ס~ור 358[י רים
 וסס 81-80קע"ל

 נמנו"
 1070... סנת ל"הר ונתתנרה : ר,ן5 סי' וס3ה"ם ; נו"ו 5ל

 ס)וו"ל נ"ר )ו"יר ר' והתנו סל)וה רנינו ע,,י נתהנרס נונה, "ור : ה)ותהלתוססניה,
 ר' התי)ות ונלי הפתיהס 3לי ע,ן3ן ל,,ה לף ק"ל, סי' ה"נ נ"ו"( מקוטעתוהונ"ה
 ה"" ר"ני,,ה והסווה :נ1"יר

 25: 5ן לעירונין "ו5ה"נ-התסונות ן 410 ספ"נ סי'

ר""
 ן 1 "ות 19 "סחעיה" ננ,הנרתו עפסטיין

 ור""
 "פטוני5ר

 נ)ונו"
 לר"3י"ס

 : ע"נ[ ]ע"ה 3)וקוס ע,ן3 ל,,ה "ו,,1 : ו5,,ל נסניהס נפלה טעות ]"כן 41 "ות363
 : להוסיף 5ריך סס ס5יין ה)וקורות ולכל ; 79[ ]ע' ננ1קוס 81-80 ע)1' רס"יוס'

 : וס3ה,,ל)וה"ו
-----------

 בתורתו. עינינו יאיר והטקום פע: 89( בטק"א. ליתא זה מאטר88(
 זצ"ל חתגו מאיר וה"ר ר"ש השיבו וע"ז או"ז: תשובתו; הילר סמ: כ"י 1( :מ"וץ

 : בזה"ל כהוגז, שלא שם העיר 1[ אות 888 ]ע' אפטוביצר ור"א נוגה_ אור הטתחלתבתשובה

 רש"י(. ובם' שם בנרפס )כ"ה הטקראות =ןסרר[ 2( וכו'. 79 עמ' ,רש"י בסרורוהתשובה

 של פטירתו זטז ]-ץ1070[, תת"ל שנת לאחר נתחברה זו שתשובה להחלימ נוכל וטזה8(

 ואמרינז. שם: 5( ליושנו. הרבר להחזיר חלוקיו ובנרפס: 4( רש"י. של השלישירבו

 לו. עולה רש"י: ס' 7( כו'. שאלול סבור יהיה רש"י: ס' אלול: סבור שני, כיום שם:6(

 ק"ם( סי' ח"ב)או"ז
 וה"ר שלטה וביגו השיבו זה)ועל
 הטתחל בתשובה זצ"ל חתנומאיר
 נוגה(.אור

 יצחק רבינו שהנהיג שטעתיועתה
 החורש ראש יום טוספי אתהלוי

 דבריו את אני רואהבטקראותיה
 יעקב רבי' ישיבת על כחולקולא
 כי כן. הנהיג שלא זצ"ל יקרבר

 מכולם הגרולה לו בחר טרתוידעתי
 ושם הנררסת כאסקופה בעצטוונוהג
 לבו מלאו ול*נ שיריים שיריעצטו
 בדודה דנד לחדש לו הואויהלעטרה
 דברים שם הלוי יצחק רבי'ואם

 רבר שהיה הטכנסיו בשעת לבועל
 ויבואו. יצאו 9יו ועל לדורוטנהיג
 אבותיו לו הניחו טקום אניאוטר

 קורא אני שניהם ועל בו.להתגרר
 1 בלבב אשר ואת צריקים, כולםוגמר
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 להכריע ולא החלוקין 8( דברי אתשמענו
 כריי ]=איני[9( אני כיבאתי
 וגבעת מלע שן הארי לדברימעד
 אשר משלחתו על מעבוראך

 מרבהנו קיבלתי מה "(להודיעו
 : שמועה באותהזצ"ל

 לפניו כששימשתי משיבואני
 מפיו שמעתי שמועה["( אותה]=לא

 ומהו כלום. המקראות במדר %(קדוש
 השנה, בראש חדש ראש של 15(להזכיר

 יום ואת י1( הזה הזכרון יומ את 16(לנו

 למגיו נכוחים דגריו בי משיגיםאנו
 בפורשים הננו מהם לפרוש באנוואם

מחיים.
 רגותינו ראו מה הזה הטעםומו
 כל משאר הללו קדושות שתילחלוק
 אחר..,... גיום שחלו קדושותשתי
 מלשון ולבאן, לבאן עולה פיירושוזהו

 המשמעות ובאותו :...... נלמדתלמוד
 מחצה, ודולנ מחצה ומונה ר"חהיה
 שניהם את להזביר בא ואםבבודך, מפי ולסיים משתיהו לשתוק לוטוג

 נהנו שבר אנו ואומרי'יזביר.
 קבעו האחרונים ודורותהראשונים
 במשמעות ושהו במומפים,המקראות

 מקראות אלא בו קבעו ול24 אחדזכרון
 ר"ה.של

 : גצ"ל יצתק גרשלמה
 ותתן כגון לתלמידיופירש
 ביעלה וכן הזה, החדשראש

 8ץ הזה החדש ראש יום ואת הזה הזכרון יום מומפי את במומף וכןויבא,
 חדשים. וראשי הזכרון ויום ישראל מקדש בחתימה וכן ונקריב,נעשה
 לא כי 26( שאלתיו לא ואני הזכיר, לא הוא "( המקראות במדראבל

 של מקראות הזכרת מוב יום בועום 22( במקומינו נוהגין "(ראיתיו
 שהן חדש וראש שבת ממומפ'י חוץ בפה, שגורין 28( שאינן לפימומפין,
 כדרב כבודך מפי %( מימיימין בפה ושגורין ]=בתדירין[%(תרידין
 מאיר ר' צדיק מ( מאותו ושמעתי משם "( ומשבאתי רב. אמר 6י(חננאל

 : ]=למדרן[81( במקומי %( אני הנהגתי "(, שמסדרן יצחקבר'
 איני יש"י: יבס' ינבוו. בצ"ל 9( החלוקיז. בח הניפס: מח"1 החולקין. רביי שם:8(

 זצ"ל. יקר בר' שם: 12( להודיע. ובנדפס:. 11( כ"ח. ל"ט: איוב 10( מעד. ליעשותבראי
 גסדר שמועה באותה שם: 14( קדוש. מפי רש"י ובם' קדוש. מפיו שמעתי לא שם:18(

 בו'. את אלהינו י"י שם: 16( חדש. ראש של את השנה בראש שם: 15( כלום.המקראות
 לא שם: 19( רש"י. בם' ולא הנדפם במח"ו לא ליתא וזה 18( הזה. ר"ח ויום שם:17(

 ]במפר בארון י"ש שצייז המקורות ולבל ראיתי; שם: 21( שצלתי. לא שם: 20(הזכיר.
 ושבה"ל. רש"י סדור או"ז, להוסיף צריר 8[ אות 51 צד האמריקאית לאקדמיהרש"י
 גר ר"י של מושבו ]מקום מגנצא =עיר ה"ה שלפנינו בכ"י הגירסא ולפי מבואי. ראה22(
 באטץוז ר"ש שהחליט מה ולפיכך טרויי"ש. עיר לא אמנם אצלו[, ,רש"י שלמד בז,מןיקר,
 שלפנינו. תשובה לפי מוצק ימוד לו אין רש"י, של בזמנו נמצאין בלתי שבורסקיות]שם[
 והשווה וממיימין. שם: 25( תדורין. רש"י ובס' שם; בנדפס לנבון כ"ה 24( שאין. שם:28(

 כ"י ]=מח"ו רבי מפי נזרקה כך בשם: 81 ע' קע"ו סי' רש"י ובס' לבסוף; 359 ע'בנדפס
 ראה 27( ורב. חננאל כדרב בטעות: רש"י ובס' ע"א. ל"ה ר"ה 26( ע"ד[. 117 רישסמ:

 שם: 80( שמסדרין. ובנדפס: 29( 1. הערה 188 ]ל.[ והשווה צריק. מפי שם: 28(מבואי.
 בנרפם. הגי' ע"פ זה ותיקנתי רש"י; בס' ג"כ כ"ה 81( במקומי.הנהגתי

לעשות
 '1(.עולם

הזקיקני
 12(יעקב

לאורנה
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 חדש ראש מומף את להזכיר "( הלוי רבינו שהנהיג שמעתי מ(קתה
 ישיברצ 'ט( על כחולק ולא דבריו, את אני %( רואהבמקראותיו.

 מגדולה 89( לו בחר %( מדתו ידעתי י8(. כן הנהיג שלא %( יעקברבינו
 שירי עצמו ושם "( הנדרמת כאימקופה עצמו את 40( והנהיגמכולם
 רבינו ואם בדורו. דבר לחדש לו הראויה לעמרת לבו מלאו ולאשיר"ם,
 8( אני אומר המכנימם, 48( בשעת ופיזר לבו על "( דברים שם הלוייצחק

 כולם ועמך קורא אני שניהם ועל בו, להתגדר אבותיו לו הניחומקום
 למבין. נכוחים דבריו כי א(, משיב אני לבבי עם אשר ואת :צדיקים
 ראו מה הזה המעם ומן "(. החיים מן כפורשים מהם לפרוש באנו "(ואם

 8*( שחלו קדושות שתי כל משאר הללו קדושות שתי לחלקרבותינו

 בפתיתה שניהם את להזכיר קדושות 49( בשתי שהוזקקנו אחד,ביום
 אתד שבזכרון לומר יש 9( שבזה אלא אחד. זכרון אומר ובזהובחתימה,

 שתי בשאר 8( כן שאין מה ולכאן לכאן לו עולה אחד ומשמעעולה
 פ5( אין לפיכך שבת, בלא ופמח פמח, בלא שבת שיש לפיקדושות,

 אלא אינו הזכרון יום 58( אבל חבירו. הזכרת מהן האחד הזכרתבמשמע
 באחד כדכתיב זכרון, קרוי זה חודש ראש ויום השביעי, חדש "(בראש
 הזכרון יום את כשמזכיר לפיכך תרועה. זכרון שבתון לכם יהיהלחדש

 יום אבל חבירו, הזכרת מהן האחד הזכרת יג(. במשמע חדש ראשהרי

 הלוי. יצחק דבינו שם; ובאו"ז 33( ע"ב. ל"ח ח"ב באו"ו שנייה תשובה מתחילה וכאז32(
 רבינו: על כחולק ולא הנדפס: ובמח"ו שם; באו"ו כ"ה 35( אני. ורואה בנדפמ: בח"ו34(

 יקר. בר' הנדפס: מח"ו 36( לעטרה. לבו מלאו ולא דבריו על כחולק ולאובשבה"ל:
 המכנסיו. ומדת שבה"ל: 88( ידעתי. כי רש"י: ובס' מדתו; ידעתי כי שם:37(
 הובא זה תלמודי לשוו 41( עצמו. והנהיג שם: 40( במק"א(. )כ"ה =בגדולה39(

 יעקב שרבינו מה ובשבה"ל: 42( ע"א. צ"ח ערוביז ובבלי כ"נ; י"ג: סנהדריזבירושלמי
 ופיזר. דברים שם הנדפס: ובמח"ו לבו. על דברים שם הלוי רבינו ואם הנהיג לאוצ"ל
 יצאו פיו ועל לרור ומנהיג רבר שהיה המכנסיז בשעת ובאו"ו: המכנסיים. בשעת שם:43(

 משיב אני הנרפס: מח"ו 46( בו. להתגדר לו הניחו מקום ע"א: ו' חוליז 44(ויבואו.
 הגנו או"ז: 47( באנו. ואיו שם: 46( משיבים. אנו בלבבנו אשר ואת זגו"ז:לנדיבי;
 רש"י: ס' קרושות; בשאר שם: 49( אחר. ביום שחל הנדפס: מח"ו 48( מחיים.כפורשים
 לומר יש רש"י: ובס' בנדפס אמנם שלפנינו: בכ"י לנכוו כ"ה 50( קדושות. שתיבשאר

 רש"י: ובס' בכ"י; כ"ה 61( הא'. שמשמעות ובאו"ז: ולכאז. לכאן עולה האחדשמשמע
 סמ: ובכ"י 64( אצל. בטעות: שם 53( מהו. אחד הזכרת במשמעות אין ובנדפס: 52(כאז.
 רש"י. בס' וגם הנדפס במח"ו נשממ כולו ומאמ,ר 55( השביעי. חדש חדש,ברזגש



 רש"תשובות78

 לכאן עולה לשון %( פירוש הוא וזה חדש, בראש אלא אינוהזיכרון,
 : למידין אנו התלמוד מלשוןולכאן,

 זו לדרך טעמיה צידי שני ופירשו המדרש בבית השאלהוכשנש'אלה
 להזכירו שיא טעם תלוף( יא שבתימוד, חשאייות כל כדרך זווידרך

 כיון אמרינן דהכי תלאוהו. לצורך בשלא אלא וחורבה, 58( אימררבחשש
 60( עולה אחד זכרון אומר דילמא או 59(, מזכרינן אמרינן במומפיןדחלוקין

 חיישינן דילמא או קאטרינן דלא 61( בהכי מגי כלומר ולכאן,לכאן
 היה לא אימור"( בחשש הטעם לתלורנ בידו היה62( ואילו פלונית,לחורבה
 65( הוא ולכאן. לכאן 64( לו דעולה דהזכרה וטעם הואיל ברשות,תולהו

 בפתיחה כגון ולכאן לכאן י6( לו עולה למימר "( דאיכא היכאתינח,
 במשמע. חדש ראש שהרי הזה, הזכרון יום את אומר שהואובחתימה,

 את כמטעט נראה ומשייר, ומונה המומפין מניין 68( לפרש כשבאאבל
 ובאותו ונקריב, נעשה "( הזה הזכרון יום מומפי את אומר שהריהמומפין,
 1ז( לשתוק לו טוב מחצה. ודילג מחצה ומנה חדש ראש היה 0י(המשמע

 שניהם. את יזכיר 8י( להזכיר בא ואם בי(, כבודך מפי ולמייםמשתיהם
 ודורות שניהם[5י(, את ]=להזכיר הראשונים נהגו שכך 4י( אניואומר

 י'( ולא אחד, זכרון במשמע ושגו 8י( במומפין המקראות קבעוהאחרונים
 : 8י( בלבד השנה ראש של במקראות אלאקבעינן

 : 9י( יצחק בר'שלמח

 ס' 58( שלו. טעם תלו לא שבה"ל: להזכירו; שלא תלו ולא שם: 57( עולה. פי' וזהו שס:56(
 לכאן ]=לו[ ועולה שם: 60( מרכרינן. הנרפס: מח"ו 59( וחורבא. איסוף בחששארש"י:
 ובאו"ז: 63( הוה. סמ: ובכ"י 62( קאמר. ולא רש"י: ובס' אמרינז; ולא שם: 61(ולכאן.
 ולכאן. לכאן עולה 0שום הנרפס: מח"ו 64( חילול. בחשש לתלות בירם היהואילו
 עולה שם: 67( הנרפס(. )0ח"ו למימר לו ראיכא 66( רש"י(. בס' )כ"ה תינח =הא85(

 0שניהם 71( חזה. שם: 70( שם. ליתא וזה 60( מוספין. מנייז את שם: 68(לכאן.
 שניהם. את יזכור ובשבה"ל: שניהם; את מזכיר שם: 78( )שם(. =כא0ור 72()שם(.
 ר"ה פירש"י והשווה 76( הנרפס. מח"ו ע"פ זה תיקנתי 75( אנה ואומוים או"ז:74(
 אלא בו קבעו ולא שם: 77( אחר. זכרון ב0שמעות ושהז ובאו"ז: אילימא. ר"ה: ע"אל"ה

 ישלמה או"ה 79( התשובה. כאז ער שבה"ל: 78( הנרפט(. ב0ח"ו )וכ"ח ר"ה שלמקראות
 סרומרוג מאיר ר' חתנו חתימת בלי אמנם זצ"ל* יצחקבר




